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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٤٠البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
  وظيفة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
جملــس يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات        

ــة ا   ــذيني يف منظوم ــسيق   الرؤســاء التنفي ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــيش    ألم ــر وحــدة التفت ــى تقري  عل
  .)JIU/REP/2010/5 (“وظيفة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة” املشتركة املعنون

    

  موجز  
 يف منظومـة  وظيفـة مراجعـة احلـسابات   ” وحدة التفتيش املشتركة املعنون     تقرير يستند  

قــة باملــساءلة والرقابــة ويــسعى إىل تعزيــز االتــساق بــني ىل تقــارير ســابقة متعلإ “األمــم املتحــدة
  .مرافق مراجعة احلسابات داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة

ويتضمن هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بـشأن التوصـيات الـواردة                 
 املقدمـة   وقد ُوحدت آراء املنظومة على أساس اإلسـهامات       . يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة    

 جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحـدة املعـين بالتنـسيق           من املؤسسات األعضاء يف     
وقـد حـازت التوصـيات قبـول     . الذي رحب باالستعراض الـشامل لوظيفـة مراجعـة احلـسابات         

  .الوكاالت عموما
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  مقدمة  -أوال   

فـة مراجعـة احلـسابات يف منظومـة         وظي” تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون       يستند  - ١
ى إىل تعزيـز االتـساق بـني         على تقـارير سـابقة متـصلة باملـساءلة والرقابـة ويـسع             “األمم املتحدة 

ويـستعرض التقريـر جوانـب      .  مراجعة احلسابات داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة       مرافق
 هيئــات مراجعــة  مبــا يف ذلــك أداء،خمتلفــة مــن وظيفــة مراجعــة احلــسابات يف تلــك املؤســسات 

جمـالس اإلدارة ويـسعى إىل    /اهليئـات التـشريعية   ب وكـذلك    ،احلسابات وعالقاهتا ببعـضها الـبعض     
  .هام مراجعة احلساباتمب  لالضطالعحتديد أفضل املمارسات

  
  تعليقات عامة  -ثانيا   

وحـدة التفتـيش املـشتركة وأعربـت        ت منظومـة األمـم املتحـدة بتقريـر          رحبت مؤسـسا    - ٢
ن حتلـيال وافيـا     ورأت الوكـاالت أن التقريـر تـضمّ       . تـضمنه يللتحليـل املفيـد الـذي       تقـديرها    عن

ــا ضــمن     ــة احلــسابات املــضطلع هب ــة األمــم املتحــدة مؤســسات ملهــام مراجع ووافقــت . منظوم
 القّيمة معتربة أهنا تعزز هـذا اجملـال اهلـام مـن العمـل               االوكاالت عموما على العديد من توصياهت     

  .ت عدة بأن العديد من التوصيات يتماشى أصال واملمارسة املتبعةونّوهت وكاال. الرقايب
ورأت الوكاالت أن التقرير يكرر تأكيد اقتراح على الوكاالت بتوحيـد كـل وظـائف           - ٣

 وهـو   ضـمن وحـدة واحـدة،     ) مراجعة احلسابات والتفتيش والتحقيق والتقيـيم     (الرقابة الداخلية   
ر ســـابق عـــن الثغـــرات الـــيت تعتـــري الرقابـــة   شـــكَّل موضـــوع توصـــية تـــضمَّنها تقريـــ اقتـــراح

)A/60/860 .(  طــاق املنظومــة الــذي وكــررت الوكــاالت اإلعــراب عــن املوقــف املتخــذ علــى ن
، ومفـاده   )A/60/860/Add.1( هلـذا التقريـر      مذكرة أعـدها األمـني العـام اسـتجابةً         أُعرَب عنه يف  

، اسـتنادا إىل وكـاالت   جن هـذا النمـوذ  إبأن هذا التوحيد وإن كان يصلح لبعض الوكاالت، فـ         
  .املعقدة/سيما بالنسبة إىل املؤسسات الكبرية  ما زال يفتقر إىل تربير، الأخرى،

ــا علـــى اجلـــزء مـــن التقريـــر املتعلـــق بعمليـــات      - ٤ وأوردت الوكـــاالت أيـــضا يف تعليقاهتـ
ــة للحــسابات، و  لالتخطــيط  ــة الداخلي ــى لمراجع ــرات عل ــشأن دور  ٤٢ إىل ٣٩الفق ــدا ب  حتدي

 يف اســـتعراض جمـــالس اإلدارة خلطـــةالعليـــا يف عمليـــة التخطـــيط ملراجعـــة احلـــسابات واإلدارة 
ورغــم القبــول عمومــا بتحليــل وحــدة التفتــيش املــشتركة بأنــه  . لحــساباتل  الداخليــةراجعــةامل

إسـهامات جيـرى إعـدادها بـشكل        اإلدارة العليا   من  ينبغي خلطط مراجعة احلسابات أن تلتمس       
كاالت على أنه ينبغـي لعمليـة التخطـيط الـسنوية ملهمـة املراجعـة       ، فقد شددت الو   عنها مستقل

.  التنفيـذي واإلدارة العليـا      الـرئيس   الواجب أولويات   على النحو  يراعالداخلية للحسابات أن ت   
ورأت الوكاالت أن باإلمكان مراعاة إسـهامات اإلدارة العليـا بطـرق عـدة منـها تـوفري املـوارد                    
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 األولويـة    ُمنحـت  ة خمصـصة، مـستقلة عـن املهـام الـيت          يـ ات إدار عرب اعتماٍد مرصود حتديدا لطلبـ     
  .بسبب املنهجية القائمة املتسمة باملوضوعية والقائمة على املخاطر

 من تقريرها إىل    ٤٥وعالوة على ذلك، أفادت الوكاالت أن الوحدة أشارت يف الفقرة             - ٥
سـتعراض  ة العليـا وجملـس اال  اإلدار” بشأن آلية إبالغ معهد مراجعي احلسابات الداخلينيمقياس  
 وقد وافقت الوكـاالت   .  خبطة املراجعة الداخلية للحسابات وباالحتياجات من املوارد       “واملوافقة

 إال أهنــا تــود اإليــضاح أن تعريــف ،٣، كمــا هــو مــبني يف الــرد علــى التوصــية علــى هــذا املقيــاس
مؤسـسات القطـاعني    الغايـة منـه تغطيـة طائفـة واسـعة مـن       يف هـذا املقيـاس فـضفاض و    “اجمللس”

 باألمم املتحـدة تعكـف      املراجعة الداخلية للحسابات  وائر   د وأشارت إىل أن ممثلي   . اخلاص والعام 
 كيفيــة تطبيــق هــذا رســات بــني مؤســسات األمــم املتحــدة بــشأنحاليــا علــى إجــراء مــسح للمما

دة، تطبيقـا  ات األمـم املتحـ   ؤسسالتعريف بغية إجياد توافق على ما ميكن أن يشكل، بالنسبة إىل م           
  .“اجمللس”اليت ُيستخدم فيها مصطلح مناسبا هلذا التعريف يف املعايري 

  
  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   

الرقابة الداخليـة، كـل ثالثـة       / يستعرض مدير املراجعة الداخلية للحسابات     أن: ١التوصية  
م املـايل والقواعـد      على األقل، حمتوى ميثـاق املراجعـة الداخليـة للحـسابات والنظـا             سنوات

املالية املتصلة باملراجعـة الداخليـة للحـسابات لالمتثـال للمعـايري الدوليـة للممارسـة املهنيـة                  
للمراجعــة الداخليــة للحــسابات وأن يقــدم نتــائج هــذا االســتعراض إىل الــرئيس التنفيــذي  

أي تغيري  جملس اإلدارة   /عرض على اهليئة التشريعية   ن يُ أمراجعة احلسابات، و  /وجلنة الرقابة 
للموافقـة عليـه، بغيـة تعزيـز اسـتقاللية وظيفـة مراجعـة احلـسابات ودورهـا                  إدخالـه   مقتَرح  

  .ومركزها وفعاليتها الوظيفية
 الـيت تـدعو إىل اسـتعراض        ١وافقت مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة علـى التوصـية                - ٦

ملتــصلة بوظيفــة املراجعــة ميثــاق املراجعــة الداخليــة للحــسابات والنظــام املــايل والقواعــد املاليــة ا 
 للنظـام   أي اسـتعراض  أن ُيجـرى وعالوة على ذلك، اقترحت الوكـاالت . الداخلية للحسابات 
  . على حنو منسق بني الوكاالت يف منظومة األمم املتحدةاملايل والقواعد املالية

  
منظمـات   يفالرقابـة الداخليـة     /يـة للحـسابات   أن يؤكد مديرو املراجعة الداخل    : ٢التوصية  

الرقابـة اسـتقاللية نـشاط املراجعـة الداخليـة      /األمم املتحدة سنوياً للجنة مراجعة احلـسابات   
جملـس اإلدارة بـأي هتديـد السـتقاللية         /م هذه اللجنـة اهليئـة التـشريعية       عِلللحسابات، وأن تُ  

نشاط املراجعة الداخليـة للحـسابات أو تـدخُّل فيـه وأن تقتـرح التـدابري التـصحيحية بغيـة                    
  .لية هذا النشاطتعزيز فعا
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مـــديري املراجعـــة الداخليـــة  مـــن التقريـــر الـــيت تـــدعو  ٢أيـــدت الوكـــاالت التوصـــية   - ٧
للجنـة   الرقابـة الداخليـة إىل تأكيـد اسـتقاللية وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات                /للحسابات

  .الرقابة/مراجعة احلسابات
  

لرؤساء التنفيذيني للمؤسسات جمالس اإلدارة إىل ا/أن توعز اهليئات التشريعية :٣التوصية 
املعنية يف منظومة األمم املتحدة بتيسري تقدمي خطط املراجعـة الداخليـة للحـسابات ونتـائج                

  .الرقابة، عند االقتضاء، الستعراضها/املراجعة إىل جلان مراجعة احلسابات
  . من التقرير٣أيدت الوكاالت التوصية   - ٨
  

 مـوظفي مراجعـة   ات األمم املتحدة اختيارَ   ؤسسن مل  التنفيذيو أن يضمن الرؤساء  : ٤التوصية  
ــوظفني اإلداري واألساســي، واســ    ــق نظــامي امل ــؤهالت واخلــربات  احلــسابات وف تناداً إىل امل

أن يـتم اختيـار هـؤالء       و. يـار الرئيـسي يف االختيـار      جمال مراجعـة احلـسابات باعتبارهـا املع        يف
دارة، مبا يضمن اإلنصاف والـشفافية  املوظفني على حنو مستقل عن تأثري جهات التنظيم واإل    

  .وزيادة الفعالية واالستقاللية يف وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات
 ٤ادئ الـــواردة يف التوصـــية أيـــدت مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة عمومـــا املبـــ   - ٩
ن بـضما ولكن يف ما يتعلق     .  مراجعة احلسابات   العاملني يف أقسام   وظفنيامليتعلق باختيار    ما يف

ياسات األخـرى ذات    اإلنصاف والشفافية وزيادة الفعالية واالسـتقاللية فـضال عـن التقيـد بالـس             
الــصلة املتبعــة يف املنظمــة، رأت الوكــاالت أنــه ينبغــي إلجــراءات توظيــف مراجعــي احلــسابات  

 ســائر  لــدىونقلــهم وترقيتــهم أن ختــضع للــضوابط نفــسها املتبعــة لتحقيــق هــذه األهــداف        
وكـاالت أن ينـصب التركيـز علـى ضـمان فعاليـة تلـك الـضوابط عـوض              ال واقترحت. املوظفني

إيالء بـ  هـذه الـضوابط    وضـع كمـا ينبغـي  . استحداث ترتيبات خاصة لفئات معينة من املوظفني     
االعتبار الواجب الختيار مراجعي احلسابات واملوظفني من الفئات األخـرى لوظـائف مـستقلة              

  .عن بقية املنظمة
  

الرقابة الداخليـة متتـع املـوظفني       /ديرو املراجعة الداخلية للحسابات   أن يكفل م  : ٥التوصية  
 وكـذلك   ،املعينني خبربات يف جمال مراجعـة احلـسابات أو غريهـا مـن اخلـربات ذات الـصلة                 

ات أو احملاسـبة عنـد بـدء عملـهم     حصوهلم على الشهادات املهنية يف جمـال مراجعـة احلـساب     
  .عند ترقيتهم، وفقاً ألفضل املمارسات أو
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ــاخلربات ٥أيــدت الوكــاالت التوصــية    -  ١٠  والــشهادات للمــوظفني العــاملني   يف مــا يتعلــق ب
إال أن الوكـاالت تعتـرب أنـه ينبغـي أيـضا لـشهادات       . مهام املراجعة الداخليـة واهليئـات الرقابيـة        يف

 امليــزة الواضــحة الــيت وأشــارت إىل أنــه رغــم. أخــرى، إضــافة إىل احملاســبة، أن تكــون ذات صــلة
ــانوين   شــهاداتحهــامتن ــنظم    مراجــع حــسابات داخلــي ق ــانوين ل  أو شــهادة مراجــع حــسابات ق

 شـرطا مـسبقا، وينبغـي        هـذه الـشهادات     تـشكل  ال جيـب أن   املعلومات يف التعيينـات والترقيـات،       
أن يــشجع مجيــع مــوظفني مراجعــة   الرقابــة الداخليــة/املراجعــة الداخليــة للحــسابات أيــضا ملــدير 

وعـالوة  . على شهادة أو أكثر من تلك الشهادات، على احلـصول عليهـا           احلسابات غري احلائزين    
 على ذلك، رأت الوكاالت أن أفـضل املمارسـات يف مهنـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات تـدعو                   

ــّيمني ــستند        ع الق ــيت ال ت ــة ال ــاخلربات الداخلي ــضا ب ــة إىل االســتعانة أي ــة الداخلي ــام املراجع ــى مه ل
  .احملاسبة/بالضرورة إىل مراجعة احلسابات

  
الرقابة، حبسب االقتـضاء، االحتياجـات     /أن تستعرض جلان مراجعة احلسابات    : ٦التوصية  

وعملية التخطيط املراعية لعناصر املخاطرة للمراجعة الداخلية للحسابات، وتوفر التوجيه          
  .بشأن كيفية حتسينها

لرقابــة إىل ا/ الــيت تــدعو جلــان مراجعــة احلــسابات ٦وافقــت الوكــاالت علــى التوصــية    - ١١
  . للحساباتاستعراض وتوجيه حتسني التخطيط لعملية املراجعة الداخلية

  
جمالس اإلدارة يف املنظمات املعنيـة      /اهليئات التشريعية تعزيزا للكفاءة، أن توعز      :٧التوصية  

إىل الرؤســاء التنفيــذيني اســتعراض مــالك مــوظفي مراجعــة احلــسابات وامليزانيــة الــيت يعــدها 
الرقابــة الداخليــة، مــع مراعــاة آراء جلــان مراجعــة      /مــدير املراجعــة الداخليــة للحــسابات   

لرؤسـاء التنفيـذيني مـسار عمـل مالئمـاً      الرقابة، عند االقتضاء، وأن تقترح على ا    /احلسابات
  .من أجل كفالة حصول وظيفة مراجعة احلسابات على املوارد الكافية لتنفيذ خطة املراجعة

 الــــيت تــــدعو اهليئــــات   ٧أيــــدت مؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة التوصــــية        - ١٢
ة مراجعـة   جمالس اإلدارة إىل أن توعز إىل الرؤسـاء التنفيـذيني بـضمان حـصول وظيفـ               /التشريعية

  .احلسابات على موارد كافية لتنفيذ خطة املراجعة
  

ــشريعية   : ٨التوصــية  ــشفافية، أن تطلــب اهليئــات الت ــزا للمــساءلة وال جمــالس اإلدارة /تعزي
، كل سنة،  خطياالرقابة الداخلية أن يقدم هلا/املعنية من مدير املراجعة الداخلية للحسابات
، وأن ينـشر تلـك التقـارير الـسنوية يف املوقـع             تقريره عن نتـائج نـشاط مراجعـة احلـسابات         

وأن تشري التقارير السنوية إىل تنفيذ خطة مراجعة احلسابات، واملخاطر . الشبكي للمنظمة
الرئيـسية، وتــصنيف مراجعــة احلــسابات املمنــوح للكيانــات اخلاضــعة للمراجعــة، ومــسائل  
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ـــ   ــيات وتنفي ــسية، والتوصـ ــتنتاجات الرئيـ ــة، واالسـ ــسابقة  اإلدارة واملراقبـ ــيات الـ ذ التوصـ
املنفذة، وإىل أي مسائل تتعلـق باالسـتقالل أو املـوارد أو غـري ذلـك مـن املـسائل الـيت                       غري

  .تؤثر سلباً على فعالية نشاط مراجعة احلسابات
  . من تقرير وحدة التفتيش املشتركة٨أيدت الوكاالت التوصية   - ١٣
  

الرقابـــة / الداخليـــة للحـــساباتإلدارة العليـــا ورؤســـاء املراجعـــةأن حتـــسن ا: ٩التوصـــية 
الداخلية، حسب االقتـضاء، ُنظُـم متابعـة تنفيـذ توصـيات مراجعـي احلـسابات مبـا يتماشـى                    
وأفضل املمارسات، مبا يف ذلـك التتبـع اإللكتـروين والرصـد وتقـدمي التقـارير إىل الرؤسـاء                   

اهليئات / اإلدارةإىل جمالس التنفيذيني أو إىل جلنة إدارية على األقل مرة كل سنتني، وسنوياً
التشريعية، وكشف ما مل ينفذ من توصـيات مراجعـي احلـسابات الـيت تنطـوي علـى خمـاطر                    

ــة ــة      . عاليـ ــة الداخليـ ــاء املراجعـ ــد رؤسـ ــا تزويـ ــل اإلدارة العليـ ــسه، أن تكفـ ــسبب نفـ وللـ
ــسابات ــذ     /للحـ ــة تنفيـ ــة حبالـ ــات املتعلقـ ــب، باملعلومـ ــة، يف الوقـــت املناسـ ــة الداخليـ الرقابـ
إنشاء النظام أو الـسعي لـذلك الغـرض إىل          /ص املوارد الالزمة لتعزيز   صَّختأن  و. التوصيات

  .جمالس اإلدارة/احلصول على املوافقة من اهليئات التشريعية
ت أوجه حتسن    وأشارت مؤسسات عدة إىل أهنا شهد      ٩وكاالت على التوصية    الوافقت    - ١٤

  .ظم احلاسوبية املعدة هلذا الغرضيف متابعة التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات بعد تنفيذ الن
  

دارة اإلجمـالس  /حرصاً على الشفافية واملساءلة، أن تكفل اهليئات التشريعية      : ١٠التوصية  
ؤسسات منظومة األمم املتحدة املعنية خضوَع املراجعة الداخلية للحسابات لتقييم التابعة مل

قلة وفقــاً ملعــايري معهــد لتقيــيم ذايت تقــّره جهــة خارجيــة مــست  أو،خــارجي مــستقل جلودهتــا
ــداخليني، مــرة كــل مخــس ســنوات، والتأكــد مــن اختــاذ إجــراءات       مراجعــي احلــسابات ال
تصحيحية جلعل نشاط املراجعة الداخليـة للحـسابات ممتـثالً عمومـاً ملعـايري معهـد مراجعـي                  

  .احلسابات الداخليني
قيـيم مـستقل جلـودة    تإجـراء   اليت تـدعو إىل    ١٠أيدت وكاالت األمم املتحدة التوصية        - ١٥

  .وظائف املراجعة الداخلية
  

الرقابـة  /أن تطلب اهليئات التشريعية من اللجان املستقلة ملراجعة احلـسابات         : ١١التوصية  
تكليف مراجعـي احلـسابات     /يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تستعرض أداء ووالية        

اء التنفيذيني، وأن حتيل    اخلارجيني، على األقل مرة كل مخس سنوات، بالتشاور مع الرؤس         
  .جمالس اإلدارة يف إطار تقريرها السنوي/نتائج ذلك االستعراض إىل اهليئات التشريعية
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 بــل أشــارت ،١١مل تعلــق مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة علــى مــضمون التوصــية   - ١٦
عــوض ذلــك إىل أن شــروط إجــراء أي اســتعراض ألداء هيئــات مراجعــة احلــسابات اخلارجيــة، 

  .ل كامل من اختصاص جمالس اإلدارة التوصية، هي بشكموضوع
  

أن ختتار اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، بعـد التـشاور              : ١٢التوصية  
الرقابــة، مراجـــع حــسابات خـــارجي مــن بـــني    /مــع اللجنــة املـــستقلة ملراجعــة احلـــسابات   

ملهتمة لوالية تتـراوح بـني أربـع        املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات األقدر على املنافسة وا       
وأن تتـوىل فـرز الترشـيحات جلنـة     . وست سنوات، غري قابلة للتجديد مباشرة بعد انتهائها    

ــة التــشريعية   ــة تابعــة للهيئ ــاً للمعــايري جملــس ا/فرعي ــة، مبــا فيهــا  الــشروط/إلدارة وفق  املرعي
  .التناوب والتمثيل اجلغرايف

اخلارجيــة يئــات اهل املتعلقــة بــشروط ١٢ية أشــارت الوكــاالت إىل أن موضــوع التوصــ  - ١٧
  .جمـــالس اإلدارة/التـــشريعيةراجعـــة احلـــسابات، خيـــضع بـــشكل كامـــل الختـــصاص اهليئـــات مل

وكاالت عدة أشـارت إىل أن املمارسـات املقترحـة يف التوصـية معمـول هبـا أصـال علـى               بيد أن 
  .نطاق واسع

  
جمـالس اإلدارة  /ئـات التـشريعية  تعزيزا للمـساءلة والـشفافية، أن تـشترط اهلي   : ١٣التوصية  

إجناز البيانات املالية يف أجـل أقـصاه ثالثـة أشـهر بعـد انتـهاء الفتـرة املاليـة لـتمكني مراجـع                        
الرقابـة، مث إىل اهليئـة      /احلسابات اخلارجي من تقدمي تقريره أوالً إىل جلنة مراجعة احلسابات         

 الفترة املاليـة، ونـشر التقريـر        جملس اإلدارة يف أجل أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء        /التشريعية
  .على املوقع الشبكي للمنظمة

وافقــت وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة علــى اجلــدول الــزمين لوضــع البيانــات املاليــة   - ١٨
  .، وأشار عدد منها إىل أن هذه املمارسة معمول هبا حاليا١٣املقترحة يف التوصية 

  
 اإلدارة يف مؤســسات منظومــة األمــم  جمــالس/أن تــوعز اهليئــات التــشريعية : ١٤التوصــية 

املتحــدة إىل الرؤســاء التنفيــذيني يف كــل منظمــة بإبالغهــا جبميــع الطلبــات املتعلقــة بــإجراء   
عمليــات مراجعــة احلــسابات مــن جانــب طــرف ثالــث، وذلــك بعــد    /مراجعــة للحــسابات

  .الرقابة ومراجعي احلسابات اخلارجيني/التشاور مع جلان مراجعة احلسابات
جمالس اإلدارة جبميع الطلبات املتعلقـة      /ت الوكاالت ضرورة إبالغ اهليئات التشريعية     أيد  -  ١٩

، اسـتنادا  ١٤ التوصـية  لث، علـى النحـو احملـدد يف   بإجراء مراجعة للحسابات من جانب طرف ثا      
يكون ألوسـاط    أن الوكاالت رأت أنه قد     إال. عة احلسابات باألمم املتحدة   إىل مبدأ وحدة مراج   
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من شأن اختـاذ اجلمعيـة     رد هذه الطلبات، أنة رأي مغاير، واعتربت، نظرا لصعوبة   اجلهات املاحن 
  .معاجلتها ضحا حول هذه املسألة أن يساعد يفالعامة قرارا وا

  
 تـنقِّح اهليئـات التـشريعية        وعمليـات املراقبـة واالمتثـال، أن       تعزيزا للمساءلة : ١٥التوصية  

ث تـشمل اسـتعراض أداء كـل مـن مراجعـي            الرقابـة حبيـ   /واليات جلـان مراجعـة احلـسابات      
 فــضالً عــن املــسؤوليات األخــرى، مبــا يــشمل اإلدارة   ،احلــسابات الــداخليني واخلــارجيني 

  .وإدارة املخاطر
بالنــسبة إىل التوصــيات الــسابقة، مل تعلــق الوكــاالت علــى مــضمون   احلــال كمــا هــي   - ٢٠

قابة ختضع الختصاص اهليئـات     الر/، مشرية إىل أن واليات جلان مراجعة احلسابات       ١٥التوصية  
  .جمالس اإلدارة/التشريعية

  
اســتعراض منــتظم، علــى األقــل مــرة  أن تطلــب اهليئــات التــشريعية إجــراء  : ١٦التوصــية 

الرقابة، وإحالة أية تغيريات مقترحة إىل      /ثالث سنوات، مليثاق جلان مراجعة احلسابات      كل
  .اهليئة التشريعية املعنية للموافقة عليها

. ملراجعـة والرقابـة   قت الوكـاالت علـى أنـه ينبغـي إجـراء اسـتعراض منـتظم مليثـاق ا                 واف  - ٢١
الـذي يـضطلع    هـو   التنفيذي هو من ينشئ هـذه اهليئـات، و         ات، يكون املدير  بعض املؤسس  ويف

  .الرقابة تلك/تاليا باملسؤولية عن إجراء أي استعراض لواليات ومواثيق هيئات املراجعة
  

الرقابــة، علــى /ء جلــان املراجعــةني اهليئــات التــشريعية أعــضاُتعــ/أن تنتخــب: ١٧التوصــية 
يتــراوح عــددهم مــا بــني مخــسة وســبعة أعــضاء مــع مراعــاة الكفــاءة املهنيــة والتوزيــع      أن

 اجلغـرايف والتـوازن بـني اجلنــسني علـى النحـو الواجـب، مبــا يكفـل متثيـل املـصاحل اجلماعيــة         
ــة فـــــرز . جملـــــالس اإلدارة ــة  إذا كانـــــت جل املرشـــــحني، إالّوأن تتـــــوىل جلنـــ نـــــة مراجعـــ

جمـالس اإلدارة، ضـماناً لالمتثـال       / فرعيـة تابعـة للـهيئات التـشريعية        الرقابـة جلنـة   /احلسابات
  .للشروط املذكورة، مبا يف ذلك شرط االستقاللية قبل التعيني

ــى التوصــية    - ٢٢ ــد تعقّــ   ١٧ردت الوكــاالت عل ــات املقترحــة ق ــشري إىل أن الترتيب ــيت ت د  ال
 نظــام يعــني الــرئيُس التنفيــذي  عابــوأفــادت الوكــاالت عــن جنــاح يف ات .  داعٍالعمليــة مــن غــري

 بـذلك فريقـا مـن خـرباء خـارجيني       اللجـان، مبوافقـة اهليئـات التـشريعية، فينـشئ         مبوجبه أعـضاءَ  
وعـالوة  . ذوي اخلربات وأصحاب التجارب املهنية والتكميلية مـن منـاطق جغرافيـة خمتلفـة              من

هذه التوصـية تـشجع علـى تعـيني أعـضاء جلنـة الرقابـة مـن قبـل               على ذلك، رأت الوكاالت أن      
اهليئات التشريعية، إال أهنا شددت على أن جلان الرقابة ليست هيئات سياسية وينبغـي هلـا تاليـا                  

  . من خارج املنظمة ومستقلني عنهاأن تكون مكونة من خرباء رقابيني
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ات، أن يقــدم رئــيس جلنــة ضــماناً لتحقيــق الــشفافية ونــشر أفــضل املمارســ : ١٨التوصــية 

جمـالس  /الرقابة تقريراً سنوياً علـى األقـل مباشـرة إىل اهليئـات التـشريعية           /مراجعة احلسابات 
صـــادرة عـــن الرؤســـاء التنفيـــذيني،  اإلدارة يرفـــق بـــه مـــا جيمعـــه مـــن تعليقـــات منفـــصلة  

ــه يف املوقــع الــشبكي      إن ــذيني علي ــر وتعليقــات الرؤســاء التنفي وجــدت، وأن ُينــشر التقري
  .لمنظمة، مبا يتماشى وأفضل املمارساتل

 املراجعة والرقابـة أن يقـدم تقريـراً سـنوياً           ةنالوكاالت على أنه ينبغي لرئيس جل     وافقت    - ٢٣
  مـستوفيا   التقريـر  جمالس اإلدارة مباشرة على أن يكـون      /واحدا على األقل إىل اهليئات التشريعية     
  .١٨الشروط األخرى الواردة يف التوصية 
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     تنفيذيموجز  

  ة األمم املتحدةوظيفة مراجعة احلسابات يف منظوم
JIU/REP/2010/5 

، يف إطـــار برنـــامج عملـــها لعـــام )الوحـــدة(أجـــرت وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة   
. لوظيفة مراجعـة احلـسابات يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة             ، استعراضاً   ٢٠١٠

ــة بــني        ــى نطــاق املنظوم ــساق عل ــر هــو املــسامهة يف حتــسني االت واهلــدف مــن هــذا التقري
 املعنية بوظيفة مراجعـة احلـسابات، سـواء أكانـت داخليـة أم خارجيـة،                الكيانات املختصة 

  .وفقاً للمعايري املهنية ملمارسة املهنة، حيثما انطبقت على األمم املتحدة
  النتائج واالستنتاجات الرئيسية

أُحرز تقدم كبري يف حتسني وظيفة مراجعة احلسابات يف منظمات األمـم املتحـدة                
ــسنوات العــشر امل  ــشفافية واملــساءلة   يف ال ــدقيق وال ــادة الت ــات بزي . اضــية اســتجابة للمطالب

ــداً مــن       ــدراً متزاي ــديرين ُيخصــصون ق ــدول األعــضاء وامل ويؤكــد هــذا االســتعراض أن ال
الوقــت واملــوارد لتعزيــز وظيفــة اإلشــراف علــى مراجعــة احلــسابات وأن هنــاك حتــّسناً         

وعلـى الـرغم مـن التقـدم        . تـه ملحوظاً يف نطاق نشاط مراجعـة احلـسابات وتغطيتـه وفعالي          
املُحرز، خلص املفتشون، يف أثناء هذا االستعراض، إىل أن وظيفة مراجعـة احلـسابات مـا                 

وحتتـاج منظمـات متعـددة إىل       . زالت تفتقـر إىل االتـساق والتنـسيق علـى نطـاق املنظومـة             
جعـل  حتسني استقالهلا وقدراهتا ومواردها وعملياهتا للتغلب على عدد من ثغرات األداء و           

  .القيمة املقدمة أقرب إىل توقعات أصحاب املصلحة
املراجعــة القيــود الرئيــسية الــيت يواجههــا مــديرو  /وحــدد االســتعراض التحــديات  

متابعـــة وتنفيـــذ توصـــيات مراجعـــة :  مبـــا يلـــيالرقابـــة الداخليـــة/الداخليـــة للحـــسابات
ع هيئـات  ؛ والتنـسيق مـ  “أمـم متحـدة واحـدة   ”احلسابات؛ واملوارد؛ ومراجعـة حـسابات      

وهنــــــاك قيــــــود إضــــــافية تتعلــــــق بالــــــسلطة،     . الرقابــــــة األخــــــرى؛ واالســــــتقالل  
الالمركزية، واهليكل، والتخطـيط، وتقـدمي التقـارير وتقيـيم اجلـودة فيمـا خيـص                /واملركزية

ومثـة  . نشاط املراجعة الداخليـة للحـسابات وأداء وكفـاءة مراجعـي احلـسابات الـداخليني              
ءلة واجلزاءات يف مواجهة املسؤولني عـن عـدم تنفيـذ           حتديات أخرى تتمثل يف نقص املسا     

  .التوصيات
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ــع        ــسياً يف مجيـ ــاً مؤسـ ــسابات طابعـ ــة للحـ ــة الداخليـ ــة املراجعـ ــسبت وظيفـ واكتـ
وخلـص االسـتعراض إىل أنـه ميكـن حتـسني اهليكـل التنظيمـي               . املنظمات باسـتثناء واحـدة    

 الكيـان عـن طريـق جتميـع         للوظيفة يف املنظمات اليت تستخدم تقييم املخاطر املعتمـد علـى          
خدمات مراجعة احلسابات مع خدمات الرقابة الداخلية األخرى وتوزيع بعـض مراجعـي      
احلسابات الداخليني علـى املقـار امليدانيـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً، وجعلـهم أقـرب إىل                     

وفيمــا يتعلــق بالــسلطة، ال تعكــس األنظمــة . عمليــات مراجعــة احلــسابات بالقــدر الــالزم
ــة    املاليــة  والقواعــد املاليــة للمراجعــة الداخليــة للحــسابات تطــور وظيفــة املراجعــة الداخلي

فهـي ليـست شـاملة بالقـدر الكـايف يف           . للحسابات وال تطور وظيفة الرقابة بصورة عامـة       
ويـشكّل اسـتقالل    . حتديد هدف مراجعي احلـسابات الـداخليني وسـلطتهم ومـسؤولياهتم          

ــضية رئ   ــسابات قـ ــة للحـ ــة الداخليـ ــرى املراجعـ ــسية أخـ ــدات   . يـ ــود هتديـ ــبني وجـ ــد تـ فقـ
وتــدّخالت، وخباصــة يف عمليــات ختطــيط املراجعــة الداخليــة للحــسابات وأداء العمــل        

الرقابـــة الداخليـــة /وإبــالغ النتـــائج، ويف اختيـــار مــديري املراجعـــة الداخليـــة للحــسابات   
ومــوظفي مراجعــة احلــسابات، واعتمــاد امليزانيــة، ويف الوصــول إىل الــسجالت وشــؤون    

وقـد ينـشأ احتمـال تـضارب املـصاحل يف حـاالت مثـل أداء مراجعـي                  . وظفني واألصـول  امل
ــيني مــديري        ــات تع ــع عملي ــدابري ملن ــشارية، وعــدم وجــود ت احلــسابات للخــدمات االست

الرقابة الحقاً يف مناصب داخل املنظمة ويف احلاالت الـيت تكـون فيهـا              /مراجعة احلسابات 
 مـــدة واليـــة مـــدير املراجعـــة الداخليـــة وتتفـــاوت. مـــدة شـــغلهم للمنـــصب غـــري حمـــددة

الرقابة الداخليـة مـا بـني فتـرة عـامني قابلـة للتجديـد وفتـرة مخـسة أعـوام غـري                       /للحسابات
أمــا فيمــا يتعلــق باجلــدارة، فــإن أكثــر مــن نــصف املنظمــات ال يــشترط    . قابلــة للتجديــد

وبة العثور  ويشكو بعض املديرين من صع    . شهادات مهنية يف مراجعة احلسابات أو احملاسبة      
وهنـاك حاجـة ماسـة    . على مراجعي حسابات ذوي كفاءة، وخباصة على املـستوى امليـداين          

ــة    . لــضمان رمســي للجــودة  ــرامج للتحــسني يف نــصف دوائــر املراجعــة الداخلي وال توجــد ب
وأكد االستعراض أن زيادة املساءلة والشفافية تقتضي حتـسني عمليـات إبـالغ             . للحسابات

الرقابـة الداخليـة    /ت نظـراً ألن مـديري املراجعـة الداخليـة للحـسابات           نتائج مراجعة احلسابا  
جمالس اإلدارة تقـارير مـوجزة سـنوية عـن          /يقدمون مجيعهم مباشرة إىل اهليئات التشريعية      ال

أنشطتهم، وال تسمح سبع منظمات بكـشف فـرادى تقـارير مراجعـة احلـسابات بنـاًء علـى              
وتتفـاوت نظـم املتابعـة املُنـشأة لتنفيـذ       . ى األقـل  طلب الدول األعضاء لقراءهتا يف املوقـع علـ        

فهناك بضع منظمـات فقـط      : توصيات مراجعة احلسابات من حيث درجة التطور والفعالية       
تطبق النظم اإللكترونية؛ أما وترية متابعة التنفيـذ فتتـراوح مـا بـني املتابعـة الفـصلية واملتابعـة                 

   .ظامالسنوية؛ وال جتري عمليات مراجعة للمتابعة بانت
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فقـد ُحـدِّدت    : مبراجعي احلسابات اخلـارجيني   وُحدِّدت أيضاً التحديات املتعلقة       
. قــضيتان أساســيتان يف عمليــة اختيــار مراجعــي احلــسابات اخلــارجيني وتقيــيم أدائهــم        

يتعلق باالستقالل، أكد االستعراض أن وظيفة املراجعة اخلارجية للحسابات تتمتـع            وفيما
 االستقالل واحلمايـة مـن تـدّخل اإلدارة مقارنـة بوظيفـة املراجعـة            يف الواقع بقدر أكرب من    

  . الداخلية للحسابات
ــارجيني إىل القـــدرة التنافـــسية       ــار مراجعـــي احلـــسابات اخلـ ــة اختيـ وتفتقـــر عمليـ

فمــن األمــور . الالزمــة، ومــن مثّ تــؤدي إىل مــشاكل متعلقــة بكفــاءة املرشــحني وتنــوعهم 
ملؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات، ويف أحيـان كـثرية            املتكررة اختيار خنبة حمدودة من ا     

املؤســسات نفــسها، ومزاولــة هــذه املؤســسات نــشاطها يف عــدة منظمــات يف آن واحــد،  
ــا ــها    م ــة وظيفت ــضعف فعالي ــد ُي ــة      . ق ــا ملراجع ــات مؤســسات علي ــع منظم ــارت أرب واخت

 ثـالث   احلسابات من البلد املضيف، األمر الذي قد يؤدي إىل تضارب مصاحل، وال تـضع             
ــوم هــذه         ــة احلــسابات وتق ــا ملراجع ــة املؤســسات العلي ــرة والي ــصى لفت منظمــات حــداً أق

وفيمـا يتعلـق بتقيـيم أداء مراجعـي احلـسابات      . املؤسسات بتقـدمي خـدماهتا لـسنوات عـدة        
اخلارجيني، خلص املفتشون إىل أن مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة مل ُتحـدد الـشروط            

نطاق اختصاص بعض جلان مراجعة احلـسابات، باملخالفـة   الالزمة وأن ذلك ال يدخل يف      
. وتـرتبط هـذه القـضية بطريقـة صـياغة النظـام املـايل والقواعـد املاليـة                 . ألفضل املمارسات 

تكليف مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني    /ففي بعض املنظمات، ينبغي إعادة النظر يف والية 
لية، وخباصة وفقـاً للمعـايري الدوليـة    وجيب منح األولوية ملراجعة التصديق على البيانات املا  

ومن األمور الـيت تبعـث علـى القلـق       . للمحاسبة يف القطاع العام اليت تتطلب إبالغاً سنوياً       
يف جمــال أداء أعمــال مراجعــة احلــسابات، عــدم تطبيــق إجــراءات تــسليم مالئمــة بــني          

ِقـصر الفتـرة   املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات اليت أهنـت عملـها والـشركات اجلديـدة و      
  .املمنوحة ملراجعة البيانات املالية يف بعض املنظمات

 مـؤخراً ألداء    الرقابـة /مراجعة احلسابات وخلص االستعراض إىل أن إنشاء جلان         
دور استــشاري لــدى اهليئــات اإلداريــة والتــشريعية هــو خطــوة هامــة حنــو حتــسني وظيفــة   

غـري أن مخـس منظمـات       . ملتحـدة الرقابة يف مؤسسات منظومة األمـم ا      /مراجعة احلسابات 
الرقابـة، يركـز    /وفيما يتعلق بنطاق عمـل جلـان مراجعـة احلـسابات          . مل تنشئ هذه اللجان   

عــدد منــها بــصورة رئيــسية علــى نــشاط مراجعــة احلــسابات، وخباصــة املراجعــة الداخليــة  
ــالث       . للحــسابات ــة يف ث ــإن عــضويتها داخلي ــشكيل هــذه اللجــان، ف ــق بت ــا فيمــا يتعل أم
وبعــض هــذه اللجــان بــه عــدد مبــالغ فيــه مــن   . املخالفــة ألفــضل املمارســاتمنظمــات، ب
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األعضاء وبعضها اآلخر يفتقر إىل التمثيل اجلغرايف واجلنساين املتوازن؛ غري أن عدداً منـها              
ويقــل تــواتر االجتماعــات عــن  . يتــألف مــن خــرباء خــارجيني يتمتعــون باملهــارة واخلــربة  

وهنـاك حاجـة إىل     . ضع أداؤها دائماً لتقييم مستقل    وال خي . املطلوب يف بعض هذه احملافل    
  .حتسني متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتقدمي التقارير عن أنشطتها

واســتطاع املفتــشون أن يؤكــدوا أن مراجعــي احلــسابات الــداخليني واخلــارجيني    
وجلان مراجعة احلسابات تعمل على أفضل حنـو وتـستطيع حتـسني مـسامهتها يف عمليـات                 

. ملنظمة عندما ُتقيم عالقـة سلـسة وموضـوعية فيمـا بينـها، وكـذلك مـع اإلدارة                 حوكمة ا 
 الفعـالني   التعاون والتنسيق ومن املؤسف أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتحقيق            

وحيدث ذلك بانتظام ولكن تـدرجيياً فيمـا بـني          . فيما بني هذه الفئات على نطاق املنظومة      
 على املستوى الثنائي ومستوى املنظومة ويف خمتلف مراحـل        مراجعي احلسابات الداخليني  
وقــد ثبــت أن التكليفــات احملــدودة بــإجراء مراجعــة مــشتركة  . عمليــة مراجعــة احلــسابات

للحسابات اليت متـت يف الـسنوات األخـرية اسـتجابة ملبـادرة أمـم متحـدة واحـدة تنطـوي                     
اخليـة حلـسابات أمـم    مراجعـة د ” لــ على حتديات كمـا ثبـت أن التوصـل إىل حـل عملـي              

ويف هــذا الــسياق، ســاهم  .  عنــد اللــزوم ينطــوي بــدوره علــى حتــديات  “متحــدة واحــدة
اجتماع ممثلي دوائر املراجعـة الداخليـة للحـسابات مبنظمـات األمـم املتحـدة واملؤسـسات          
ــق مراجعــي        ــة املرتبطــة هبــا واجتماعــات فري ــة املتعــددة األطــراف واملنظمــات الدولي املالي

رجيني يف حتــسني التنــسيق الــشامل لتبــادل املعلومــات واخلــربات وأفــضل   احلــسابات اخلــا
وبينمــا بــدا التنــسيق فيمــا بــني مراجعــي احلــسابات       . املمارســات والــدروس املــستفادة  

الداخليني أكثر تواتراً وفعالية من التنسيق بني مراجعي احلسابات الداخليني واخلـارجيني،            
الرقابة إال لغرض حمدد وينبغي تنظيمـه       /احلساباتال جيري التنسيق فيما بني جلان مراجعة        

  .لضمان تبادل اخلربات واملعلومات واملمارسات
ــدة           ــة الوحي ــدأ املراجع ــزام مبب ــشأن االلت ــم ب ــشون عــن قلقه وأخــرياً، أعــرب املفت

ــة         ــارجيني، وجلــان مراجع ــي احلــسابات اخل ــي إطــالع مراجع ــه ينبغ للحــسابات ورأوا أن
جمالس اإلدارة على مجيع عمليات التدقيق اليت يقـوم         /التشريعيةالرقابة واهليئات   /احلسابات

  .هبا طرف ثالث، لتجنب أي سوء فهم ملا تستتبعه املراجعة الوحيدة الفعالة للحسابات
  التوصيات

 توصــية رئيــسية مــن شــأهنا، إن نفــذت، أن تــؤدي إىل  ١٨يتــضمن هــذا التقريــر   
.  مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدةتعزيــز كفــاءة وفعاليــة وظيفــة مراجعــة احلــسابات يف

ــة   ــق بوظيف ــة للحــسابات وفيمــا يتعل ــة الداخلي ــة /املراجع ــة الداخلي ــشمل هــذه  الرقاب ، ت
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، وسـبل حتـسني     )١التوصـية   (التوصيات سلطة ومسؤولية مراجعـي احلـسابات الـداخليني          
، وكفـــاءة مراجعـــي احلـــسابات )٤  و٣  و٢التوصـــيات (اســـتقاللية الوظيفـــة ووضـــعها 

، وعمليـة تقيـيم االحتياجـات وختطـيط العمـل علـى أسـاس               )٥التوصـية   (هنية  وجودهتم امل 
، واملــساءلة )٧التوصــية (، واســتعراض مــوارد مراجعــة احلــسابات  )٦التوصــية (املخــاطر 

ــداخليني     ــارير مراجعــي احلــسابات ال ــشفافية ومشــول تق ــة  )٨التوصــية (وال ، ونظــم املتابع
ــذ التوصــيات   ــ)٩التوصــية (اخلاصــة بتنفي ــة للحــسابات  ، وتقي يم وظيفــة املراجعــة الداخلي

أمــا التوصــيات املتعلقــة مبراجعــي احلــسابات اخلــارجيني فتركــز علــى         ). ١٠التوصــية  (
، والقـــدرة التنافـــسية واحلاجـــة إىل التنـــاوب )١١التوصـــية (واليتـــهم /اســـتعراض أدائهـــم

ــار   ــة االختي ــوع يف عملي ــساءلة  )١٢التوصــية (والتن ــشفافية وامل  يف ، وحــسن التوقيــت وال
، ودور مراجعي احلسابات اخلـارجيني يف تنفيـذ مبـدأ           )١٣التوصية  (عملية تقدمي التقارير    

بلجـان  وتتعلـق التوصـيات األربـع األخـرية         ). ١٤التوصـية   (املراجعة الوحيدة للحسابات    
، )١٦  و١٥التوصـــيتان (نطاقهـــا /، مبـــا يف ذلـــك واليتـــهاالرقابـــة/مراجعـــة احلـــسابات

واستقالل عمليات تقدمي التقـارير الـيت تقـوم    ) ١٧التوصية (ها وتشكيلها، واختيار أعضائ 
  ).١٨التوصية (هبا وشفافيتها واملساءلة فيها 

  جمالس اإلدارة للنظر فيها/توصيات للعرض على اهليئات التشريعية
جمــالس اإلدارة إىل الرؤســاء /ينبغــي أن تــوعز اهليئــات التــشريعية: ٣التوصـية    •  

عنية يف منظومة األمـم املتحـدة بتيـسري تقـدمي خطـط             التنفيذيني للمؤسسات امل  
املراجعـــــة الداخليـــــة للحـــــسابات ونتـــــائج املراجعـــــة إىل جلـــــان مراجعـــــة   

  .الرقابة، عند االقتضاء، الستعراضها/احلسابات
جمــالس /لتعزيــز الكفــاءة، ينبغــي أن تــوعز اهليئــات التــشريعية     : ٧التوصــية   •  

ء التنفيـذيني اسـتعراض مـالك مـوظفي         اإلدارة يف املنظمات املعنية إىل الرؤسـا      
ــة       ــة الداخليــ ــدير املراجعــ ــدها مــ ــيت يعــ ــة الــ ــسابات وامليزانيــ ــة احلــ مراجعــ

ــة   /للحــــــسابات ــاة آراء جلــــــان مراجعــــ ــة الداخليــــــة، مــــــع مراعــــ الرقابــــ
الرقابة، عند االقتضاء، وأن تقترح على الرؤساء التنفيذيني مـسار          /احلسابات

جعـة احلـسابات علـى املـوارد        عمل مالئماً من أجل كفالة حصول وظيفـة مرا        
  .الكافية لتنفيذ خطة املراجعة

لتعزيــــز املــــساءلة والــــشفافية، ينبغــــي أن تطلــــب اهليئــــات      : ٨التوصــــية   •  
ــة   /التــــــشريعية ــة الداخليــــ ــة مــــــن مــــــدير املراجعــــ جمــــــالس اإلدارة املعنيــــ
الرقابة الداخلية أن يقدم هلا كتابةً، كـل سـنة، تقريـره عـن نتـائج                /للحسابات
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 احلسابات، وأن ينشر تلك التقارير السنوية يف املوقع الشبكي نشاط مراجعة
ــة ــة      . للمنظمـ ــة مراجعـ ــذ خطـ ــسنوية إىل تنفيـ ــارير الـ ــشري التقـ ــي أن تـ وينبغـ

ــوح      ــسابات املمنـ ــة احلـ ــصنيف مراجعـ ــسية، وتـ ــاطر الرئيـ ــسابات، واملخـ احلـ
للكيانــات اخلاضــعة للمراجعــة، ومــسائل احلوكمــة واملراقبــة، واالســتنتاجات  

والتوصـــيات وتنفيــذ التوصـــيات الــسابقة غـــري املنفـــذة، وإىل أي   الرئيــسية،  
مسائل تتعلق باالستقالل أو املوارد أو غري ذلك من املسائل الـيت تـؤثر سـلباً                

  .على فعالية نشاط مراجعة احلسابات
ــية   •   ــهيئات   : ١٠التوصـــ ــساءلة، ينبغـــــي للـــ ــشفافية واملـــ ــاً علـــــى الـــ حرصـــ

األمــم املتحــدة املعنيــة أن تكفــل جمــالس إدارة مؤســسات منظومــة /التــشريعية
خــضوع املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات لتقيــيم خـــارجي مـــستقل للجـــودة   

لتقيـــيم ذايت تقـــّره جهـــة خارجيـــة مـــستقلة وفقـــاً ملعـــايري معهـــد مراجعـــي   أو
احلسابات الداخليني، مرة كل مخـس سـنوات، والتأكـد مـن اختـاذ إجـراءات                

ابات ممتــثالً عمومــاً ملعــايري تــصحيحية جلعــل نــشاط املراجعــة الداخليــة للحــس 
  .معهد مراجعي احلسابات الداخليني

ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية من اللجان املستقلة ملراجعة : ١١التوصية   •  
ــة يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تــستعرض أداء   /احلــسابات الرقاب

س تكليـف مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني، علـى األقـل مـرة كـل مخـ                 /ووالية
سنوات، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيني، وأن حتيل نتائج ذلك االسـتعراض           

  .جمالس اإلدارة يف إطار تقريرها السنوي/إىل اهليئات التشريعية
ينبغي للـهيئات التـشريعية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة،             : ١٢التوصية    •  

، أن ختتـار مراجـع      الرقابـة /بعد التشاور مع اللجنة املستقلة ملراجعة احلسابات      
حسابات خارجي من بني املؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات األقـدر علـى                
املنافسة واملهتمة لوالية تتراوح بني أربع وست سنوات، غـري قابلـة للتجديـد       

وينبغــي أن تتــوىل فــرز الترشــيحات جلنــة فرعيــة تابعــة  . مباشــرة بعــد انتــهائها
االشـتراطات املرعيـة، مبـا فيهـا        /لمعـايري جملس اإلدارة وفقاً ل   /للهيئة التشريعية 

  .التناوب والتمثيل اجلغرايف
لتعزيـــز املـــساءلة والـــشفافية، ينبغـــي أن تـــشترط اهليئـــات      : ١٣التوصـــية   •  

جمالس اإلدارة إجناز البيانات املالية يف أجل أقصاه ثالثة أشهر بعـد            /التشريعية
 من تقـدمي تقريـره أوالً   انتهاء الفترة املالية لتمكني مراجع احلسابات اخلارجي  
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جملـس اإلدارة يف    /الرقابـة، مث إىل اهليئـة التـشريعية       /إىل جلنة مراجعة احلسابات   
أجل أقصاه ستة أشهر بعـد انتـهاء الفتـرة املاليـة، ونـشر التقريـر علـى املوقـع                     

  .الشبكي للمنظمة
جمالس اإلدارة يف مؤسسات    /ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية    : ١٤التوصية    •  

نظومــة األمــم املتحــدة للرؤســاء التنفيــذيني يف كــل منظمــة بإبالغهــا جبميــع    م
عمليات تدقيق من جانب طرف /الطلبات املتعلقة بإجراء مراجعة للحسابات    

الرقابــة ومراجعــي /ثالـث، وذلــك بعـد التــشاور مــع جلـان مراجعــة احلـسابات    
  .احلسابات اخلارجيني

راقبـة واالمتثـال، ينبغـي للـهيئات        لتعزيز املـساءلة وعمليـات امل     : ١٥التوصية    •  
الرقابــة لكــي تــشمل  /التــشريعية أن تــنقِّح واليــات جلــان مراجعــة احلــسابات  

استعراض أداء كل من مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني فـضالً عـن             
  .املسؤوليات األخرى، مبا يشمل احلوكمة وإدارة املخاطر

 تطلب إجـراء اسـتعراض منـتظم،        ينبغي للهيئات التشريعية أن   : ١٦التوصية    •  
الرقابـة،  /على األقل مرة كل ثالث سنوات، مليثـاق جلـان مراجعـة احلـسابات             
  .وإحالة أية تغيريات مقترحة إىل اهليئة التشريعية املعنية للموافقة عليها

ُتعني أعضاء جلان مراجعة /ينبغي للهيئات التشريعية أن تنتخب: ١٧التوصية   •  
لى أن يتراوح عددهم ما بـني مخـسة وسـبعة أعـضاء مـع       الرقابة، ع /احلسابات

مراعاة الكفاءة املهنية والتوزيـع اجلغـرايف والتـوازن بـني الرجـل واملـرأة علـى                 
وينبغـي أن   . النحو الواجب، مبا يكفل متثيل املصاحل اجلماعيـة جملـالس اإلدارة          
ابـة جلنـةً   الرق/تتوىل جلنةٌ فرَز املرشحني، إالّ إذا كانت جلنة مراجعة احلـسابات    

جمــالس اإلدارة، ضــماناً لالمتثــال للــشروط /فرعيــة تابعــة للــهيئات التــشريعية
  .املذكورة، مبا يف ذلك شرط االستقاللية قبل التعيني
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات      

 ٣  ............................................................................موجز تنفيذي     

  ١٢  ١٧- ١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ١٢  ١٠- ١  ........................................ألهداف والنطاق واملنهجيةا  - ألف     
  ١٤  ١٧-١١  .................................................علومات أساسيةم  -  باء     

  ١٧  ١٠٨-١٨  ................................................املراجعة الداخلية للحسابات  - ثانياً  
  ١٧  ١٨  ..........................................................التعريف  - ألف     
  ١٧  ١٩  ................................خارطة املراجعة الداخلية للحسابات  -  باء     
  ١٨  ٢٠  ............................طبيعة عمل املراجعة الداخلية للحسابات  - جيم     
  ١٨  ٢٥-٢١  ...........................هيكل نشاط املراجعة الداخلية للحسابات  - دال     
  ٢٠  ٣٢-٢٦  ........................................الغرض والسلطة واملسؤولية  -  هاء     
  ٢٣  ٦٠-٣٣  .............................................االستقالل واملوضوعية  -  واو     
  ٣٥  ٦٧-٦١  ...........................................................الكفاءة  - زاي     
  ٣٦  ٧٤-٦٨  .....................................إدارة نشاط مراجعة احلسابات  - حاء     
  ٣٩  ٨٢-٧٥  ...........................................موارد مراجعة احلسابات  - طاء     
  ٤٥  ٩٢-٨٣  ......................................................إبالغ النتائج  -  ياء     
  ٥٠  ١٠١-٩٣  .........................اجعة الداخلية للحساباتمتابعة توصيات املر  - كاف     
  ٥٥  ١٠٨- ١٠٢  ............................تقييم وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات  -  الم     

  ٥٩  ١٧٦- ١٠٩  ...............................................املراجعة اخلارجية للحسابات  - ثالثاً  
  ٥٩  ١٠٩  ...........................................................تعريف  - ألف     
  ٥٩  ١١٢- ١١٠  ..........................................تفصيل املراجعة اخلارجية  -  باء     
  ٦١  ١١٩- ١١٣  ....................................الوالية واإلطار القانوين والنطاق  - جيم     
  ٦٥  ١٣٧- ١٢٠  .............................................االستقالل واملوضوعية  - دال     
  ٧١  ١٣٩- ١٣٨  ...........................................................الكفاءة  -  هاء     
  ٧٢  ١٤٤- ١٤٠  .....................................إدارة نشاط مراجعة احلسابات  -  واو     
  ٧٤  ١٤٩- ١٤٥  ...........................................موارد مراجعة احلسابات  - زاي     
  ٧٥  ١٥٦- ١٥٠  ......................................................إبالغ النتائج  - حاء     
  ٧٧  ١٥٩- ١٥٧  .....................ات وظيفة املراجعة اخلارجية للحسابجودةتقييم   - طاء     
  ٧٨  ١٦٤- ١٦٠  ........................متابعة توصيات املراجعة اخلارجية للحسابات  -  ياء     
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  ٧٩  ١٧٦- ١٦٥  .............................تنفيذ مبدأ املراجعة الوحيدة للحسابات   - كاف     
  ٨٣  ٢٠٩- ١٧٧  ..............................................الرقابة/جلان مراجعة احلسابات  - رابعاً  

  ٨٣  ١٧٧  ...........................................................تعريف  - ألف     
  ٨٣  ١٨٠- ١٧٨  ....................................................اخلارطة العامة  -  باء     
  ٨٥  ١٨٩- ١٨١  ........................................لغرض والسلطة واملسؤوليةا  - جيم     
  ٩١  ١٩٣- ١٩٠  ....................................................تشكيلة اللجان  - دال     
  ٩٣  ١٩٧- ١٩٤  .................................................استقالل األعضاء  -  هاء     
  ٩٤  ١٩٩- ١٩٨  ........................................................... املوارد  -  واو     
  ٩٤  ٢٠١- ٢٠٠  ......................................................االجتماعات  - زاي     
  ٩٥  ٢٠٣- ٢٠٢  ..........................................................التقارير  - حاء     
  ٩٦  ٢٠٦- ٢٠٤  .............................................متابعة تنفيذ التوصيات  - طاء     
  ٩٧  ٢٠٩- ٢٠٧  .......................................................م األداءتقيي  -  ياء     

  ٩٧  ٢٣٣- ٢١٠  ...................................................................التنسيق  - خامساً  
  ٩٩  ٢٢٢- ٢١٥  .......................التنسيق فيما بني مراجعي احلسابات الداخليني  - ألف     
  ١٠١  ٢٢٥- ٢٢٣  ...........................التنسيق بني مراجعي احلسابات اخلارجيني  -  باء     
  ١٠٢  ٢٢٨- ٢٢٦  ................التنسيق بني مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني  - جيم     
  ١٠٣  ٢٣١- ٢٢٩  ...............لتنسيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية املقدمة للضمانا  - دال     
  ١٠٤  ٢٣٣- ٢٣٢  ..........................الرقابة/التنسيق بني جلان مراجعة احلسابات  -  هاء     

  املرفقات  
  ١٠٥  ...............عرض موجز لوظائف مراجعة احلسابات يف املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  - األول  
ــ  - الثاين     املــــشاركة بــــشأن توصــــيات وحــــدة   املنظمــــاتا تتخــــذهيت يــــتعني أنام لإلجــــراءات الـــــعــــرض عــ

  ١٠٧  ............................................................................التفتيش املشتركة     
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  مقدمة  -أوالً   
  األهداف والنطاق واملنهجية  -ألف   

ــشتركة      - ١ ــيش امل ــام    )الوحــدة(أجــرت وحــدة التفت ــها لع ــامج عمل ــار برن ، ٢٠١٠، يف إط
واهلـدف مـن هـذا      . م املتحـدة  مراجعة احلـسابات يف مؤسـسات منظومـة األمـ         استعراضاً لوظيفة   

ــة          ــة مراجع ــة بوظيف ــصة املعني ــات املخت ــني الكيان ــا ب ــساق فيم ــل االت ــسامهة يف جع ــو امل ــر ه التقري
احلسابات، سواء أكانـت داخليـة أم خارجيـة، علـى نطـاق املنظومـة منـسجماً مـع املعـايري املهنيـة                       

رض التقريــر أداء نــشاط ولتحقيــق ذلــك، يــستع. ملمارســة املهنــة، حيثمــا تنطبــق يف األمــم املتحــدة
مراجعة احلسابات، وتنفيـذ مبـدأ املراجعـة        /املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات، وجلان الرقابة     

الوحيدة للحسابات، ويدرس الترابط بني خمتلـف كيانـات مراجعـة احلـسابات وعالقتـها بـاإلدارة                 
جـه االزدواج ويـسلط الـضوء     جمالس اإلدارة؛ وحيدد االجتاهات والثغـرات وأو      /واهليئات التشريعية 

على الـدروس املـستفادة وأفـضل املمارسـات الـيت ينبغـي تكرارهـا لتعزيـز اتـساق وظيفـة مراجعـة                       
  .احلسابات ومصداقيتها وكفاءهتا وفعاليتها على نطاق املنظومة

 الــسابقة الــيت أعــدهتا الوحــدة بــشأن املــساءلة )١(ويــستند هــذا التقريــر إىل نتــائج التقــارير  - ٢
بة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة واليت عاجلت، فيما عاجلت، قضايا من بينـها وظيفـة                والرقا

  .مراجعة احلسابات
ووفقاً ملعايري الوحـدة ومبادئهـا التوجيهيـة الداخليـة وإجـراءات عملـها الداخليـة، مشلـت                    - ٣

ة أوليــة املنهجيــة املتبعــة يف إعــداد هــذا التقريــر إعــداد االختــصاصات وإعــداد خطــة عمــل ودراســ 
للمــستندات املتاحــة، وأخــذ عينــات مــن التقــارير، واملقــابالت واالســتبيانات والتحليــل املتعمــق     

  .للمعلومات اليت مت مجعها
 مقابلة شخصية ومقابلة من بعد مـع مـديري املراجعـة الداخليـة          ٦٠وأجرى الفريق أكثر من       - ٤

 املؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات         الرقابة الداخلية، ومراجعي احلسابات اخلارجيني من     /للحسابات
 ومــع رؤســاء جلــان   (KPMG, PricewaterhouseCoopers)والــشركات اخلاصــة ملراجعــة احلــسابات    

مراجعة احلسابات للمؤسسات املشاركة مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، وغريهـا مـن                  /الرقابة
احلظـر الـشامل     ية ملنظمـة معاهـدة    اللجنة التحضري (منظمات األمم املتحدة وما يتصل هبا من منظمات         

__________ 
ــم املتحــدة     ”  )١(   ــة لألم ــراف يف األمانــة العام ــساءلة واإلش ــساءلة، وحتــسني اإلدار ” ؛ و(JIU/REP/93/5) “امل ة، امل

زيادة التناسق من أجل تعزيـز املراقبـة يف منظومـة           ” ؛ و (JIU/REP/95/2) “واإلشراف يف منظومة األمم املتحدة    
الرقابـة يف   ثغرات  ” ؛ و (JIU/REP/2001/4) “تعزيز دور املراقبة اإلدارية   ” ؛ و (JIU/REP/98/2) “األمم املتحدة 

: ارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحـدة       استعراض إد ” ؛ و (JIU/REP/2006/2) “منظومة األمم املتحدة  
  .(JIU/REP/2010/4) “اإلطار املرجعي
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 الــدويل للتنميــة الزراعيــة، وصــندوق النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل، للتجــارب النوويــة، والــصندوق
االحتاد األورويب، والصندوق العاملي،    (ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات غري التابعة لألمم املتحدة         

الل األمحــر، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، ومنظمــة  واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــ 
ــاون يف أوروبــا       ــصادي، ومنظمــة األمــن والتع ــاون والتنميــة يف امليــدان االقت يف عمــان وبــرن  ) التع

  .وبروكسل وجنيف ومونتريال ونريويب ونيويورك وباريس وروما وفيينا وواشنطن العاصمة
ــة  استقــصاءات إلكترونيــة ســرية لتح /وأُعــدت اســتبيانات  - ٥ ديــد االجتاهــات والقــضايا البنيوي

املراجعة الداخلية للحسابات، ومراجعي احلسابات اخلـارجيني       /وأرسلت إىل مديري الرقابة الداخلية    
 منظمـة لألمـم     ٢١يف   )٢(الرقابـة، والرؤسـاء التنفيـذيني     /الشركاء، ورؤساء جلـان مراجعـة احلـسابات       

وكــان . مــات غــري تابعــة لألمــم املتحــدة منظ٧ منظمــات ذات صــلة بــاألمم املتحــدة و٥املتحــدة، و
 ١٠٠(معدل الرد مرضياً بدرجة كبرية فيما يتعلق باملراجعة الداخليـة للحـسابات يف األمـم املتحـدة                  

واملراجعــة اخلارجيــة )  يف املائــة٥٣(وبدرجــة أقــل فيمــا يتعلــق بلجــان مراجعــة احلــسابات ) يف املائــة
ويعرب املفتشون عن تقديرهم للمـسامهات املقدمـة        . ) يف املائة  ٤٥(للحسابات والرؤساء التنفيذيني    

مــن مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة بــاألمم املتحــدة، وجملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة  
  .واألعضاء اآلخرين يف فريق مراجعي احلسابات اخلارجيني

ملعـايري  وجرى االستعراض استناداً إىل اإلطـار الـدويل للممارسـات املهنيـة، مبـا يف ذلـك ا                   - ٦
الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحـسابات، الـصادر عـن معهـد مراجعـي احلـسابات                 

، واملعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات الصادرة عـن املنظمـة الدوليـة              )٣(الداخليني
حلـسابات الـصادرة عـن    واملعايري الدولية املتعلقة مبراجعـة ا   )٤(للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات   

الـيت يلتـزم    )٥(اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والضمان التابع لالحتـاد الـدويل للمحاسـبني         
__________ 

  .يف منظمات األمم املتحدة فقط  )٢(  
 وهــو املنظمــة املهنيــة الوحيــدة املخصــصة ملمارســة ١٩٤١أنــشئ معهــد مراجعــي احلــسابات الــداخليني يف عــام   )٣(  

 هيئة تابعـة يف  ١٧٠ ٠٠٠متطورة وشهادات، وله أكثر من   املراجعة الداخلية للحسابات، وهو يقدم إرشادات       
  .www.theiia.orgانظر .  بلدا١٦٠ًأكثر من 

، وهــي منظمــة جامعــة جملتمــع ١٩٥٣تأســست املنظمــة الدوليــة للمؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات يف عــام   )٤(  
ليـا ملراجعـة احلـسابات، وتـضم        املراجعة اخلارجية للحسابات احلكومية، وتـوفر إطـاراً مؤسـسياً للمؤسـسات الع            

وهــي هلــا مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي       .  أعــضاء منتــسبني ٤ عــضواً كامــل العــضوية و  ١٨٩
  .www.intosai.orgانظر . واالجتماعي

 عـضواً ومنتـسباً يف   ١٥٩، وهو منظمة عاملية للمحاسبني تـضم     ١٩٧٧أنشئ االحتاد الدويل للمحاسبني يف عام         )٥(  
تشمل جمالسها املعنية بوضع املعايري اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والـضمان الـذي يعمـل                 بلداً و  ١٢٤

ــة          ــور يف املهنـ ــة اجلمهـ ــم ثقـ ــسابات، ودعـ ــة احلـ ــة مراجعـ ــساق ممارسـ ــة واتـ ــسني نوعيـ ــل حتـ ــن أجـ ــر . مـ انظـ
www.ifac.org/iaasb/.  
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وهـذه املعـايري    . هبا مراجعو احلسابات الداخليون واخلارجيون علـى حـد سـواء، حبـسب االقتـضاء              
 احلسابات من أجل حتـسني  هي مبادئ أو شروط إلزامية توفر إطاراً ألداء وتقييم وظائف مراجعة      

  . اإلجراءات والعمليات التنظيمية
وطلب من مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات املـشاركة يف                     - ٧

املقابالت واالستقصاءات إبداء تعليقاهتا على مشروع التقرير وأخذت هذه التعليقات يف االعتبار            
ونوقشت النتائج والتوصـيات أيـضاً يف االجتمـاع احلـادي           . عند وضع الصيغة النهائية هلذا التقرير     

واألربعني ملمثلـي دوائـر املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف منظمـات األمـم املتحـدة، واملؤسـسات           
ــرة مــن      ــة املرتبطــة هبــا، املعقــود يف الفت ــة املتعــددة األطــراف، واملنظمــات الدولي  ١٧ إىل ١٥املالي

إلضـافة إىل ذلـك، اسـتطلع رأي معهـد مراجعـي احلـسابات              وبا.  يف جنيف  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
الــداخليني بــشأن مــشروع التقريــر؛ وأكــد املعهــد للوحــدة أن توصــيات التقريــر تتفــق مــع اإلطــار 

  .الدويل للممارسات املهنية الذي وضعه املعهد
  من النظام األساسي للوحدة، وضع هذا التقرير يف صيغته         ١١ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     - ٨

 النهائية بعد تشاور املفتشني فيما بينهم الختبار استنتاجاهتم وتوصياهتم يف ضـوء احلكمـة اجلمعيـة               
  .للوحدة

ولتيسري معاجلة التقرير وتنفيذ توصياته ورصد هذا التنفيذ، يتضمن املرفـق الثـاين جـدوالً                 - ٩
وحيـدد اجلـدول   . لعلـم يوضح ما إذا كان التقريـر قـد قـدم إىل املنظمـات املعنيـة الختـاذ إجـراء أو ل         

تلك التوصيات اليت هلا صلة بكل منظمة، مع بيان ما إذا كانت تتطلب قراراً من اهليئة التـشريعية                  
للمنظمة أو من جملس إدارهتا أو ما إذا كان ميكن أن يعمل هبا الرئيس التنفيذي للمنظمة أو مدير                  

  .ةالرقاب/املراجعة الداخلية للحسابات أو جلنة مراجعة احلسابات

ويــود املفتــشون اإلعــراب عــن تقــديرهم جلميــع مــن ســاعدوهم يف إعــداد هــذا التقريــر       - ١٠
  .وخباصة من شاركوا يف املقابالت واالستقصاءات وسامهوا طوعاً مبعارفهم وخربهتم

  معلومات أساسية  -باء   
لك وهي بذ )٦(إن مراجعة احلسابات يف األمم املتحدة وظيفة أساسية من وظائف الرقابة     - ١١

عنصر جوهري من عناصـر هيكـل اإلدارة الـذي أنـشأته الـدول األعـضاء للحـصول علـى ضـمان                    
  : معقول لألمور التالية

  اتساق أنشطة املنظمات اتساقاً تاماً مع الواليات التشريعية؛ •
__________ 

  .تحقيقات، والتفتيش والتقييمتشمل وظائف الرقابة يف األمم املتحدة مراجعة احلسابات، وال  )٦(  
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  وجود حماسبة كاملة بشأن األموال املقدمة إىل املنظمات؛ •
  لفعالية؛إدارة أنشطة املنظمات بأقصى قدر من الكفاءة وا •
التزام موظفي املنظمات وغريهم من املسؤولني بأعلى مستويات املهنية والرتاهـة وقواعـد              •

  .)٧(السلوك
وحتدد الدول األعضاء مسؤوليات لكل وظيفة من وظائف الرقابة، مبـا يف ذلـك مراجعـة       - ١٢

 ويــنص النظــام املــايل. احلـسابات، علــى أســاس مــستوى الـضمان الــذي ترغــب يف احلــصول عليـه   
ــوىل وظيفــة مراجعــة احلــسابات مراجعــو احلــسابات       ــة لألمــم املتحــدة علــى أن يت والقواعــد املالي

 واملراجعـة   .)٨(الداخليون واخلارجيون على حـد سـواء، وفقـاً ملبـدأ املراجعـة الوحيـدة للحـسابات                
الداخليــة للحــسابات جيريهــا عــادة املوظفــون الــداخليون ولكــن ميكــن تكملتــها خبــربة خارجيــة،    

أما املراجعة اخلارجية للحسابات فتتوالها جمموعة خمتارة مـن املؤسـسات العليـا             . القتضاءحبسب ا 
ويقدم جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة الذي يـضم         . ملراجعة احلسابات يف الدول األعضاء    

ــثالث دول أعــضاء       ــا ملراجعــة احلــسابات تابعــة ل مراجعــي حــسابات عــامني مــن مؤســسات علي
ارجية للحـسابات إىل األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، باسـتثناء برنـامج        خدمات املراجعة اخل  

. مؤسسة عليا ملراجعة احلـسابات /األغذية العاملي الذي لديه مراجع خارجي للحسابات خاص به       
ولدى كل وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مراجـع                 

مؤسـسة عليـا ملراجعـة احلـسابات للقيـام         / دولـة مـن الـدول األعـضاء        حسابات عام خاص هبـا مـن      
  . ومجيعهم يضمهم فريق مراجعي احلسابات اخلارجيني. باملراجعة اخلارجية للحسابات

واتبعــت املراجعــة الداخليــة للحــسابات يف منظومــة األمــم املتحــدة مــسار مهنــة مراجعــة     - ١٣
فبعـد أن كانـت وظيفـة قائمـة         . خلمـسني املاضـية   احلسابات اليت تطورت بشكل كبري يف األعوام ا       

على املعامالت ومعنية باالمتثـال، وتقـع يف نطـاق إدارة املراقـب املـايل، للتحقـق ممـا إذا كـان أداء                      
العمليات احملاسبية سليماً، باتت نشاطاً ذا قيمة مضافة يتسم بقدر أكرب من االستقاللية والشمول            

وهي وفقاً لتعريف معهد مراجعي احلسابات الداخليني، تـوفر     . ويساعد املنظمة يف حتقيق أهدافها    
أســلوباً منــهجياً منــضبطاً لتقيــيم فعاليــة عمليــات إدارة املخــاطر والرقابــة واحلوكمــة    ”للكيانــات 
أوالً، اإلدارة العليـا للمنظمـة؛      : وهي تساهم يف عمل عـدد كـبري مـن اجلهـات وهـي             . “وحتسينها

جمــالس / هنايــة املطــاف جملــس املــديرين أو اهليئــات التــشريعيةوثانيــاً، جلنــة مراجعــة احلــسابات ويف

__________ 
  )٧(  JIU/REP/2006/2 ٤، الفقرة.  
توجد أنواع خمتلفة من مراجعة احلسابات اليت جيريها مراجعو احلسابات الداخليون واخلارجيون لشىت األغراض   )٨(  

  .وملختلف أصحاب املصلحة
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ــشفافية       ــادة ال ــداءات األخــرية مــن أجــل زي ــرأي العــام إمجــاالً، نتيجــة للن اإلدارة؛ باإلضــافة إىل ال
  . واملساءلة يف معاجلة أموال دافعي الضرائب

 ١٩٩٤يف عـام     )٩(وكان إنشاء مكتب خدمات الرقابة الداخلية من جانب اجلمعية العامـة            - ١٤
حتوالً رئيسياً حنو زيادة الكفاءة والفعالية ومل يقتصر تأثريه على وجود مكتب واحـد يـضم املراجعـة                  
الداخليــة للحــسابات والتحقيــق والتفتــيش والتقيــيم ورصــد الــربامج باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة    

، )١٠( حتت سلطة األمـني العـام      وبعض الصناديق والربامج ويرأسه وكيل األمني العام للرقابة الداخلية        
  .ولكنه استحدث أيضاً تقدمي التقارير مباشرة إىل الدول األعضاء للمرة األوىل

ويف مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، أُدجمـت املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف كـثري مـن                      - ١٥
ك مراجـع احلـسابات،   فقـد يـدر  . األحيان مع وظائف الرقابة األخرى، نظراً لعالقتها الوثيقة بالتحقيق   

ذلـك إىل إجـراء      وقـد يـؤدي   . عند إجراء املراجعة، احتمال وجود تزوير أو فـساد أو خمالفـة للقـوانني             
وعلى العكس، قد حيدد احملقـق، يف أثنـاء حتقيقـه، مـواطن ضـعف يف اإلجـراءات أو الـضوابط                   . حتقيق
لتقييم قـد تبـدو بعيـدة عـن         وعلى الرغم من أن عمليات ا     . قد يؤدي إىل عملية مراجعة للحسابات      ما

املراجعة الداخلية للحـسابات، فإهنـا، باعتبارهـا استعراضـات مـستقلة تـوفر معلومـات، قـد تـؤدي إىل                
  .أو حتقيقات حمتملة/عمليات مراجعة إضافية للحسابات و

الرقابـة  /وهناك خطوة أخرى هامة متثلت يف انتـشار جلـان املراجعـة الداخليـة للحـسابات                 - ١٦
 العقد األخري باعتبارها أداة للحوكمة يف منظمات األمـم املتحـدة، مـع تنـوع وتطـور                  الداخلية يف 

  . مسؤولياهتا وعضويتها وتشاهبها، وليس تطابقها، مع جلان القطاع اخلاص
وتركز املراجعة اخلارجية للحـسابات يف منظومـة األمـم املتحـدة بـصورة رئيـسية علـى                    - ١٧

وينبغـي يف الواقـع أن تتكامـل        . نظمات وبياناهتـا املاليـة    توفري الضمان والرأي بشأن حسابات امل     
ــة اخلارجيــة للحــسابات      ــة الداخليــة واملراجع ــرق املراجع فمراجعــو احلــسابات الــداخليون   . ط

__________ 
  . باء٤٨/٢١٨القرار   )٩(  
ف، ونـريويب وفيينـا؛ واللجـان اإلقليميـة اخلمـس؛ وبعثـات حفـظ               األمانة العامة يف نيويورك، وجني    : يشمل ذلك   )١٠(  

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا وحمكمـة العـدل الدوليـة؛              : السالم؛ واحملـاكم الدوليـة    
 إداريـاً   والعمليات اإلنسانية والكيانات األخرى يف خمتلـف إحنـاء العـامل؛ ومـساعدة الـصناديق والـربامج املـستقلة                  

مثـل املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، ومكتـب األمـم املتحـدة         (والتابعة لسلطة األمني العام بناًء علـى طلبـها          
املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة،               

؛ والكيانات )دة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةومركز التجارة الدولية، وبرنامج األمم املتح  
األخرى املرتبطة باألمم املتحدة اليت طلبت خـدمات مراجعـة احلـسابات مـن مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة                      

تغـري  ملوظفي األمم املتحدة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن         التقاعدية  مثل الصندوق املشترك للمعاشات     (
  .OIOS/IAD Audit Manual, March 2009, p.5 :املصدر). املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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غــري أهنــم، خالفــاً ملراجعــي    . يتمتعــون مبعرفــة أعمــق باملنظمــة مقارنــة بنظــرائهم اخلــارجيني      
ــاً عــن ا    ــستقلني متام ــسوا م ــرض    احلــسابات اخلــارجيني لي ــتعهم املفت ــرغم مــن مت ــى ال إلدارة، عل

ــاهتم  ــداخليون واخلــارجيون    .)١١(باالســتقالل يف عملي  وينبغــي أن ينــسق مراجعــو احلــسابات ال
الرقابـة ومـع غريهـم مـن مقـدمي الـضمان للمنظمـات              /بينهم ومع جلان مراجعة احلسابات     فيما

  .لزيادة أوجه التآزر وجتنب االزدواج وتعزيز تأثريهم
  

  ملراجعة الداخلية للحساباتا  -ثانياً   
  التعريف  -ألف   

  
ــستقل           ــشورة موضــوعي م ــشاط ضــمان وم ــة للحــسابات هــي ن ــة الداخلي إن املراجع

وهــي تــساعد املنظمــة علــى إجنــاز أهــدافها . يــستهدف زيــادة قيمــة عمليــات املنظمــة وحتــسينها
ــة       ــات إدارة املخــاطر واملراقب ــة عملي ــيم فعالي ــهجي لتقي ــضبط من ــاع أســلوب من ــة باتب  واحلوكم

  .)١٢(وحتسينها

ــة األمــم املتحــدة يف        - ١٨ ــة للحــسابات يف منظوم ــة الداخلي ــسي للمراجع ــل اهلــدف الرئي يتمث
ــذيني   ــساعدة الرؤســاء التنفي ــدول األعــضاء وأصــحاب     م ــة جتــاه ال ــسؤولياهتم اإلداري ــاء مب  يف الوف

امهات مفيــدة وباإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم املراجعــة الداخليــة للحــسابات مــس. املــصلحة اآلخــرين
  .جمالس اإلدارة/للهيئات التشريعية

  
  خارطة املراجعة الداخلية للحسابات  -باء   

أنشأت مجيع املنظمات اليت مشلها االسـتعراض وظيفـة للمراجعـة الداخليـة للحـسابات                 - ١٩
باستثناء منظمة واحدة هـي املنظمـة العامليـة للـسياحة الـيت انـضمت إىل منظومـة األمـم املتحـدة                      

ويف هــذا الــشأن أوصــت الوحــدة، يف استعراضــها إلدارة . ٢٠٠٣ متخصــصة يف عــام كوكالــة
وتنظيم املنظمة العاملية للسياحة بأن تتعاقد اجلمعيـة العامـة هلـذه املنظمـة للحـصول علـى خدمـة                
الرقابة الداخلية مع أي منظمة أخـرى مـن منظمـات األمـم املتحـدة تكـون لـديها القـدرة علـى                       

املوارد الالزمة إلنشاء ثالث وظـائف ألداء هـذه املهمـة داخـل املنظمـة يف                تلبية طلبها، أو توفر     
 ويف ســياق االســتعراض اجلــاري للوحــدة، أشــار مــسؤولو  .)١٣(٢٠١١-٢٠١٠فتــرة الــسنتني 

__________ 
  )١١(  Jacques Renard, Theorie et pratique de l'audit interne (Paris, Editions d'Organisation, 2006),chap.4.  
  )١٢(  Institute of Internal Auditors Research Foundation, International Professional Practices Framework 

(IPPF) (Altamonte Springs, Florida, 2009), p.2.  
  )١٣(  JIU/REP/2009/1 ،٢٢ التوصية.  
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وكانت اخلطـوة األوىل    . املنظمة العاملية للسياحة إىل أن وظيفة الرقابة الداخلية هي قيد اإلنشاء          
أمـا اخلطـوة الثانيـة فهـي وضـع       . ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران لداخليـة يف    هي اعتمـاد ميثـاق للرقابـة ا       

وتتمثـل  . إجراءات مفصلة لكل وظيفة من هـذه الوظـائف باإلضـافة إىل دليـل للرقابـة الداخليـة             
وال يتوقــع . اخلطــوة الثالثــة يف تنفيــذ اســتراتيجية وخطــة تنفيــذيتني مقتــرحتني للرقابــة الداخليــة  

 تـأخري بـدء هـذه الوظـائف، وخباصـة فيمـا يتعلـق باملراجعـة                 املفتشون أن يـؤدي هـذا النـهج إىل        
  .الداخلية للحسابات

  
  طبيعة عمل املراجعة الداخلية للحسابات  -جيم   

ينبغي أن جيري نشاط املراجعة الداخليـة للحـسابات تقييمـاً لعمليـات احلوكمـة وإدارة                  - ٢٠
ظمـات األمـم املتحـدة الـيت مشلـها       يف املائة مـن من    ٩١وقد أشارت   . املخاطر واملراقبة يف املنظمة   

 يف املائـة إىل  ٨١االستعراض، يف الواقع، إىل أهنا تقوم بتقيـيم عمليـات املراقبـة، وأشـارت نـسبة          
.  يف املائـة تقييمـاً لعمليـات احلوكمـة    ٨٠أهنا تقوم بتقييم عمليـات إدارة املخـاطر وجتـري نـسبة             

 يف ٤٨(أو بـني حـني وآخـر    ) ائـة  يف امل٤٣(وجتري عمليات مراجعة احلوكمة بـصورة منتظمـة     
غري أن تقييم عمليـة احلوكمـة لتعزيـز قواعـد الـسلوك والقـيم               . يف منظمات األمم املتحدة   ) املائة

متنح أولوية أعلى يف املنظمات املرتبطة باألمم املتحـدة وغـري التابعـة هلـا الـيت مشلـها االسـتعراض                     
   ). يف املائة١٠٠(

  
  خلية للحساباتهيكل نشاط املراجعة الدا  -دال   

يف نطاق منظومة األمم املتحدة، تدمج املراجعة الداخلية للحسابات عـادة مـع الوظـائف               - ٢١
األخــرى للرقابــة الداخليــة؛ ويف مجيــع احلــاالت تــدمج مــع التحقيــق علــى األقــل، باســتثناء حالــة    

نظمـة مـن    م١١، ولكنها تـدمج أيـضاً مـع التقيـيم يف      )١٤(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
 ٤٣(، ومع التفتيش يف تسع حاالت أخـرى         ) يف املائة  ٥٣( منظمة مشلها االستعراض     ٢١جمموع  
ويوضِّح املرفق األول تباين املزج بني املراجعة الداخليـة للحـسابات والتحقيـق والتقيـيم               ). يف املائة 

حـدة إال يف  وال جتتمـع كـل وظـائف الرقابـة الداخليـة يف دائـرة وا      . والتفتيش بني منظمـة وأخـرى     
األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف   

ومن . ، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  )األونروا(الشرق األدىن   
 وســرعة االســتجابة  مزايــا وجــود وحــدة رقابــة ُمدجمــة وحيــدة حتقيــق قــدر أكــرب مــن املرونــة         

واالستقاللية واملـصداقية واملـساءلة، وحتـسني التنـسيق وتقليـل التـداخل، وحتقيـق وفـورات حجـم                   
__________ 

تستعني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبكتب خدمات الرقابة الداخلية كمصدر خارجي ألداء نشاط                )١٤(  
. لحسابات لكنها حتتفظ بوظيفة التحقيق باإلضافة إىل التفتيش يف نطاق مكتب املفتش العـام             املراجعة الداخلية ل  

CE/88/5a. para.5.2.  
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 علـى   “ثغـرات الرقابـة   ”وقد أوصت الوحدة يف تقريرها املعنـون        . )١٥(كبرية وتعزيز الروح املهنية   
دجموا وظــائف وجــه اخلــصوص بــأن يــستعرض الرؤســاء التنفيــذيون بنيــة الرقابــة الداخليــة وأن يـُـ   

غـري أنـه بعـد مـرور أربعـة          . )١٦(مراجعة احلسابات والتفتيش والتحقيق والتقييم يف وحـدة واحـدة         
فقد أشارت عدة منظمات إىل أن هذا النموذج غري قابـل للتطبيـق        . أعوام، ظل الوضع دون تغيري    

  .املعقّدة/عليها، وإمنا ميكن تطبيقه باألحرى على العمليات الكبرية
وظيفة مراجعة احلسابات عـادةً مركزيـاً علـى مـستوى املقـر الرئيـسي للمنظمـة،              ومتارس    - ٢٢

وتـبني يف االسـتعراض أن      . بصرف النظر عما إذا كان هلذه املنظمة أو مل يكن وجود ميداين كبري            
أربع منظمات فقط تطّبق الالمركزية يف عملياهتا اخلاصة مبراجعة احلسابات بـاللجوء إىل مكاتـب               

أو املكاتـب   ) مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة التـابع لألمـم املتحـدة              ()١٧(تحـدة أخرى لألمـم امل   
وعمليــات ) منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي(اإلقليميــة 

مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة التـابع      (حفظ السالم والعمليات اإلنسانية وعمليـات الطـوارئ    
 ولدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مراجعو حسابات مقيمون، وفقـاً            ).لألمم املتحدة 

  .لالحتياجات العملية لكن تنظيمهم ال يتم على نفس األساس املستخَدم يف املكاتب اإلقليمية
 “مراجعـي احلـسابات املقـيمني     ”وقد استحدث مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة مفهـوم              - ٢٣
م والعمليــات اإلنــسانية وعمليــات الطــوارئ انطالقــاً مــن أن      خيــص عمليــات حفــظ الــسال    فيمــا

غـري أن  . باستطاعتهم إضافة قيمة أعلى لقرهبم من العمليات اخلاضعة ملراجعة احلسابات وإملامهم هبا           
فعاليتهم تتوقف على إجراء عملية اختيار صـارمة لـضمان متـتعهم بالكفـاءات الالزمـة كمـا تتوقـف                    

ويف هــذا . محايــة اســتقالهلم وقــدرهتم علــى العمــل يف الظــروف الــشاقة علــى التنــاوب املنــتظم بغيــة  
الشأن، وجَّه مكتب خدمات الرقابة الداخلية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي اللـذان لـديهما أكـرب                    

ــدبني     ــي احلــسابات املنت ــن مراجع ــدد م ــب و١١٦(ع ــامج٣٢ يف املكت ــشني إىل  )  يف الربن ــر املفت نظ
وهلـذا  .  مؤهلني يتمتعون بالكفاءة وباملهارات اللغوية واخلربات الالزمة       صعوبة العثور على مرشحني   

 يف املائـة يف هنايـة عـام         ٢٠السبب، كان معدَّل الشواغر يف مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة ينـاهز               
، )اجلـزء الثـاين    (A/64/326(يتعلق بوظـائف حفـظ الـسالم املموَّلـة مـن خـارج امليزانيـة                  فيما ٢٠٠٩

ومعدل الشواغر املرتفع هـذا ال ينفـرد بـه نـشاط مراجعـة احلـسابات اخلاصـة حبفـظ                    ). الشكل الثاين 
ويـرى املفتـشون أنـه قـد يلـزم إعـادة النظـر يف               . السالم لكنه لوحظ أيضاً يف وظائف ميدانية أخـرى        

فمعـدل الـشواغر املرتفـع هـذا يـؤثر تـأثرياً            . تطبيق مبدأ مراجعي احلسابات املقيمني لتحـسني فعاليتـه        
  . ياً على مستوى الضمان املقدم هلذه العملياتسلب

__________ 
  )١٥(  JIU/REP/2001/4 و JIU/REP/2006/2٣٣ ، الفقرة.  
  )١٦(  JIU/REP/2006/2 ١٠، الصفحة ٦، التوصية.  
  .يف جنيف ونريويب  )١٧(  
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ويركز نشاط املراجعـة الداخليـة للحـسابات عـادةً علـى اجملـاالت األعلـى خمـاطر يف إجـراء                       - ٢٤
ويف بعـض   . العمليـات الرئيـسية علـى نطـاق املنظمـة         /عمليات مراجعة احلسابات يف املقـر واألنـشطة       

ــشطة  ــة /املنظمــات، ال ختــضع األن ــنفس القــدر مــن    املكاتــب امليداني ــساوية للحــسابات ب ــة مت  ملراجع
وال غرابـة يف أن    . وقد انتقد بعض املديرين هذا األمر يف أثناء املقابالت اليت أُجريت معهم           . االنتظام

  . تكون توقعات اإلدارة أعلى عندما ميارس فريق مراجعي احلسابات عمله يف املقر
بــاطن مــع شــركات حمليــة ملراجعــة   ومــن ناحيــة أخــرى، تتعاقــد بعــض املنظمــات مــن ال    - ٢٥

فمفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني تلجـأ            : احلسابات لزيادة نطاق مراجعتـها للحـسابات      
لــذلك ملراجعــة حــسابات الــشركاء املنفــذين، بينمــا يلجــأ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــذلك   

يـة والزراعـة هـذه      ، اسـتخدمت منظمـة األغذ     ٢٠٠٩، وحـىت عـام      )١٨(ملراجعة حسابات املشاريع  
وحقـق التعاقـد مـن البـاطن مـع الـشركات            . الشركات ملراجعة حسابات بعـض املكاتـب امليدانيـة        

ــاءة        ــة الكف ــة وهــو موضــع شــك حــىت مــن ناحي ــائج متباين ــة احلــسابات نت ــة ملراجع فكــثرياً . احمللي
ابات تكون اخلدمات االستـشارية الفرديـة، يف احلـاالت الـيت حتـصل فيهـا دائـرة مراجعـة احلـس                     ما

علـــى خـــربة فرديـــة، أكثـــر فعاليـــة مـــن اخلـــدمات االستـــشارية املقدمـــة مـــن شـــركات مراجعـــة  
  .)١٩(احلسابات

  
   والسلطة واملسؤوليةالغرض  -هاء   

تنبــع ســلطة املراجعــة الداخليــة للحــسابات يف األمــم املتحــدة مــن قــرار اجلمعيــة العامــة       - ٢٦
  .ة شاملة واضحة ملراجعة احلسابات باء وما يتصل به من قرارات الحقة توفّر والي٤٨/٢١٨
ويف معظــم املنظمــات، تتــضمن األنظمــة والقواعــد املاليــة نــصاً بــشأن املراجعــة الداخليــة    - ٢٧

ففي منظمة األغذية والزراعة على سبيل املثال، تنص املادة العاشرة مـن النظـام املـايل            . للحسابات
املدير العام على مراقبـة ماليـة داخليـة ومراجعـة           وهي املادة املتعلقة باملراقبة الداخلية على أن يبقى         

أو استعراضاً جارياً فعاالً للمعامالت املالية بغية ضمان االمتثال         /داخلية للحسابات توفّر فحصاً و    
ــساق        ــع أمــوال املنظمــة ومواردهــا األخــرى وعهــدهتا وإنفاقهــا وات ــسلّم مجي ــة لت للقواعــد النظامي

 االعتمادات أو األحكام املاليـة األخـرى الـيت ُيقرهـا املـؤمتر              االلتزامات أو الواجبات والنفقات مع    
  . أو مع األغراض والقواعد واألحكام املتصلة هبذه األموال؛ واالستخدام املُقتصد ملوارد املنظمة

__________ 
ذة على املستوى الوطين، ال يلجأ مكتـب مراجعـة احلـسابات والتحقيـق التـابع                غري أنه فيما يتعلق باملشاريع املنفَّ       )١٨(  

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل التعاقد من البـاطن مـع شـركات حمليـة ملراجعـة احلـسابات مـن أجـل مراجعـة                         
  .حسابات هذه املشاريع املنفَّذة

ات والتفتيش ومراقبـة اإلدارة مبنظمـة األغذيـة والزراعـة           هذا ما أشار إليه مدير مكتب املراجعة الداخلية للحساب          )١٩(  
  .من واقع خربته
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 مــــن النظــــام املـــايل والقواعــــد املاليـــة لألمــــم املتحــــدة   ١٥-٥وباملثـــل، يــــنص البنـــد     - ٢٨
)ST/SGB/2003/7 (   قائمني باملراجعة الداخلية اسـتعراض وتقيـيم اسـتخدام املـوارد           على أنه على ال

املالية ومدى فعالية نظـم الرقابـة املاليـة الداخليـة واإلجـراءات والـضوابط الداخليـة األخـرى ذات                    
الصلة ومدى مالءمتها وتطبيقها وتقدمي تقرير عن ذلك وإدخال عناصر مثل االلتزام بالنظام املايل     

  .خي االقتصاد والكفاءة والفعالية يف استخدام املواردوالقواعد املالية وتو
وعلى هذا األساس، تقتصر والية املراجعة الداخلية للحسابات على االمتثـال واسـتخدام           - ٢٩

املوارد أو يف أحسن األحوال تعزيـز عمليـة الرقابـة الداخليـة بـدالً مـن حتـسني عمليـات احلوكمـة                       
وينبغـي أن يـسمح النظـام املـايل     . اجعي احلـسابات الـداخليني  وإدارة املخاطر وفقاً ملعايري معهد مر 

والقواعد املالية بالوصول التام إىل السجالت واملوظفني واألصول وبضمانات أخـرى تتعلـق مبـدة               
ومـن  .  وإجـراءات تقـدمي التقـارير      )٢٠(الرقابة الداخليـة  /والية مديري املراجعة الداخلية للحسابات    

عة الداخليـة للحـسابات ُتقـره الـدول األعـضاء وُيـدرج يف النظـام               املهم وضع ميثاق ُمرضٍ للمراج    
  .املايل والقواعد املالية

الرقابة الداخلية يف الواقع الوثيقة الـيت       /وينبغي أن يكون ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات        - ٣٠
ميثـاق  ويـشكّل وجـود   . ُتحّدد رمسياً هدف نشاط املراجعة الداخلية للحسابات وسلطته ومسؤوليته     

ويف منظومـة األمـم     . للمراجعة الداخلية للحسابات ضرورة مهنيـة جلميـع دوائـر مراجعـة احلـسابات             
االستقـصاءات،  /املتحدة، يوجد ميثاق ملراجعة احلسابات لدى مجيع املنظمـات املـشمولة باملقـابالت            

راجعـة يف   وقـد أوصـت اللجنـة االستـشارية املـستقلة للم          . باستثناء مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة       
بـأن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف أن تطلـب مـن              ) ٢٤، الفقرة   A/64/288 (٢٠٠٩تقريرها السنوي لعام    

األمني العام توجيه مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة إىل إعـداد ميثـاق للرقابـة الداخليـة، واضـعاً يف               
ل مكتــب خــدمات اعتبــاره خمتلــف قــرارات اجلمعيــة العامــة ونــشرات األمــني العــام املوجِّهــة ألعمــا 

وأرجأت اجلمعية العامة نظرها يف هذا البند إىل اجلزء الرئيسي من دورهتا الـسادسة     . الرقابة الداخلية 
  .)٢١(والستني
ــة         - ٣١ ــاق املراجع ــداخليني، ينبغــي أن حيــدد ميث ــايري معهــد مراجعــي احلــسابات ال ــاً ملع ووفق

يـة للحـسابات داخـل املنظمـة، ونطـاق          الرقابة الداخلية موقع املراجعـة الداخل     /الداخلية للحسابات 
ــود إىل الــسجالت واملــوظفني واألصــول      ــة الوصــول بــال قي أنــشطة مراجعــة احلــسابات، وإمكاني
وطبيعـــة ونـــوع عمليـــات مراجعـــة احلـــسابات وأي خـــدمات استـــشارية مقّدمـــة مـــن مراجعـــي  

__________ 
 مدير دوائـر الرقابـة مبـا يف ذلـك مراجعـة             “الرقابة الداخلية /مدير املراجعة الداخلية للحسابات   ”ُيقصد مبصطلح     )٢٠(  

 املراجعـة   إىل الـرئيس املـسؤول عـن وظيفـة        “مـدير املراجعـة الداخليـة للحـسابات       ”ويشري مـصطلح    . احلسابات
  .وميكن أن يعمل هذا املدير حتت رئاسة مدير الرقابة الداخلية أو بصورة مستقلة. الداخلية للحسابات فقط

 ٢٠١٠ والتقرير الـسنوي للجنـة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة لعـام               ٦، الفقرة   ٦٤/٢٣٢قرار اجلمعية العامة      )٢١(  
)A/65/329( ١٠ و ٩، الفقرتان.  
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ملراجعــة الداخليــة وينبغــي أن يؤكـد امليثــاق أيــضاً الطبيعــة اإللزاميـة ألنــشطة ا  . احلـسابات الــداخليني 
للحسابات على النحو املنصوص عليه يف التعريف، ومدونة قواعد السلوك ومعـايري معهـد مراجعـي       

ويرى املفتشون أن هناك أمهية خاصة ألن ُيفـرِّق امليثـاق بـني وظيفـة املراجعـة             . احلسابات الداخليني 
ن وظائف الرقابة الداخليـة،     الداخلية للحسابات يف مواجهة املراجعة اخلارجية للحسابات وغريها م        

ويتمثـل الـشرطان اللـذان يتكـرر إدراجهمـا يف تعريـف املراجعـة الداخليـة                 . وهو األمر األقل حدوثاً   
ومواثيــق الرقابــة مبنظمــات األمــم . )٢٢(للحــسابات والوصــول إىل الــسجالت واملــوظفني واألصــول

لى حنو مـا يتبـّين أدنـاه وتؤكـده          املتحدة ال تليب مجيعها بالكامل كل مقتضيات احملتوى املذكورة، ع         
  . يف املائة من املواثيق احلالية٣٣دراسة أولية لعينة تشمل 

  
  ١الشكل 

  حمتوى ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات والنظام املايل والقواعد املالية

  

__________ 
  . حول ما إذا كان ينبغي السماح ملراجعي احلسابات الداخليني بالوصول إىل امللفات الطبيةيثور التساؤل  )٢٢(  

امليثاق   النظام املايل والقواعد املالية

 يف املراجعة الداخلية للحساباتتعر

الوصول بال قيد إىل السجالت واملوظفني واألصول

 موقع املراجعة الداخلية للحسابات داخل املنظمة

  لوظيفة مراجعة احلساباتةاإللزاميالطبيعة

 نطاق وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات داخل املنظمة

 طبيعة اخلدمات االستشارية، يف حال وجودها
ــة ــة واملراجع ــة الداخلي ــني املراجع ــسؤوليات ب ــع امل توزي

 اخلارجية للحسابات

 االلتزام مبعايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني

استقالل مراجعة احلسابات عن وظائف الرقابـة األخـرى
 مثل التقييم والتحقيق

أطـرافإىل   أو   ةطبيعة خدمات الضمان املقدمة إىل املنظمـ      
 خارج املنظمة

 لنسبة املئوية ملؤسسات منظومة األمم املتحدةا
100%  80%  60%  40%  20%  0% 
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خليــة يــشكل يف حــد ذاتــه الرقابــة الدا/نظــراً ألن ميثــاق املراجعــة الداخليــة للحــسابات  - ٣٢
ــشريعية   ــة الت ــاً مــع اإلدارة واهليئ ــة للحــسابات   /اتفاق ــشأن دور املراجعــة الداخلي جملــس اإلدارة ب

ــة للحــسابات، فينبغــي أن خيــضع        ــة الداخلي ــة املراجع ــيم أداء وظيف ــة وإطــاراً لتقي داخــل املنظم
الرقابـة وأن  /اتلالستعراض والتحديث بصورة دورية، مبشاركة اإلدارة وجلنـة مراجعـة احلـساب       

غــري أن هــذه املمارســة . جملــس اإلدارة يف حــال إدخــال أي تعــديل عليــه/ُتقــّره اهليئــة التــشريعية
  .)٢٣(ليست ممارسة راسخة يف مجيع املنظمات حىت اآلن

  

  ١التوصية 
الرقابـة الداخليـة، كـل      /ينبغي أن يستعرض مـدير املراجعـة الداخليـة للحـسابات            

ــة أعــوام علــى األقــل، حم  ــة للحــسابات والنظــام املــايل    ثالث تــوى ميثــاق املراجعــة الداخلي
والقواعـــد املاليـــة املتـــصلة باملراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات لالمتثـــال للمعـــايري الدوليـــة 
للممارسة املهنية للمراجعـة الداخليـة للحـسابات وأن يقـدم نتـائج هـذا االسـتعراض إىل                  

ينبغـي أن يعـرض أي تغـيري مقتـَرح          مراجعة احلـسابات، و   /الرئيس التنفيذي وجلنة الرقابة   
جملس اإلدارة للموافقة عليه، بغية تعزيز اسـتقاللية وظيفـة مراجعـة    /على اهليئة التشريعية 

  .احلسابات ودورها ومركزها وفعاليتها الوظيفية
    

  االستقالل واملوضوعية  -واو   
ــه التحــرر مــن الــشروط الــيت هتــدِّد قــدرة نــشاط ا      - ٣٣ ــة ُيعــرَّف االســتقالل بأن ملراجعــة الداخلي

للحــسابات أو مــدير مراجعــة احلــسابات علــى أداء نــشاط املراجعــة الداخليــة للحــسابات بأســلوب   
  .وينبغي اإلشارة إىل أن قضية االستقالل تزداد حساسية يف جمال التحقيق. )٢٤(يشوبه التحيُّز ال

ابات الـداخليني   وتشري املوضوعية إىل موقف ذهين خيلو من التحيُّز يسمح ملراجعي احلـس             - ٣٤
وينـشأ  . بأداء التزام بأسلوب ال يـضر بنوعيـة مراجعـة احلـسابات وال خيـضع أحكـامهم لآلخـرين                  

تضارب املصاحل عندما تكون ملراجِع احلسابات، الـذي ينبغـي أن يكـون حمـل ثقـة، مـصاحل مهنيـة             
 عن فعـل    وحىت لو مل ُيسفر هذا التضارب     . شخصية متنافسة ميكن أن تؤثر على حكمه احملايد        أو

__________ 
فيما يتعلق مبكتب خدمات الرقابة الداخليـة، تـستعرض اجلمعيـة العامـة، كـل مخـسة أعـوام عـادةً، تنفيـذ القـرار                           )٢٣(  

سـتعراض هـذه عـن صـدور        وقد أسفرت عمليـات اال    .  باء الذي يشمل املراجعة الداخلية للحسابات      ٤٨/٢١٨
  .٦٤/٢٦٣ و ٥٩/٢٧٢قرارات اجلمعية العامة الالحقة، مثل القرارين 

  )٢٤(  International Professional Practices Framework, IIA Standard 1100.  
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غـــري أخالقـــي أو غـــري ســـليم فإنـــه قـــد خيلـــق مظهـــر عـــدم لياقـــة ميكـــن أن يقـــوِّض أداء مراجـــع 
  .)٢٥(احلسابات

ويف أثناء املقابالت، حدد املفتشون عدداً مـن التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا االسـتقالل                    - ٣٥
ــوظي     ــزام واملــستويني ال في واملوضــوعية علــى مــستوى مراجِــع احلــسابات الفــرد ومــستوى االلت

والتنظيمــي وخلــصوا إىل أن وظيفــة املراجعــة الداخليــة للحــسابات يف منظمــات األمــم املتحــدة 
ــة         ــات مراجع ــي، وأن عملي ــوظيفي والعمل ــن االســتقالل ال ــة م ــدرجات متفاوت ــع إمجــاالً ب تتمت

ــها يف املنظمــات األخــرى     ــر خطــورة مــن مثيلت وذُِكــر أن . احلــسابات يف بعــض املنظمــات أكث
قيـداً رئيـسياً أمـام املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف سـت مؤسـسات                 /ياًاالستقالل يـشكل حتـد    
وكشف االستقصاء أيضاً أنـه يف نـصف املنظمـات فقـط مل ُتـسجَّل أي                . ملنظومة األمم املتحدة  

مراجعي احلسابات أو تدخُّل فيهما يف الـسنوات        /موضوعية مراجعة احلسابات  /إعاقة الستقالل 
أو التــــدخُّل أبــــرز التهديــــدات املــــذكورة يف جمــــاالت وكانــــت اإلعاقــــة . اخلمــــس األخــــرية

امليزانية، والوصول إىل الـسجالت واملـوظفني واألصـول، واختيـار املـوظفني، ومواضـيع               /املوارد
 وتـرد مناقـشته     ٢مراجعة احلسابات ونطاق مراجعة احلـسابات، علـى النحـو املـبني يف الـشكل                

  .٦٥ إىل ٣٩مبزيد من التفصيل يف الفقرات من 
  
ولدعم استقالل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اقترحت اللجنـة االستـشارية املـستقلة               - ٣٦

 تعريفــاً لالســتقالل وأوصــت بــأن ٢٠٠٩يوليــه /متــوزللمراجعــة يف تقريرهــا الــسنوي الــصادر يف 
ُيطلَب من وكيل األمني العام لشؤون مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يقدم إىل اجلمعية العامة   

ريــر الــسنوي ملكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة تأكيــداً بــأن املكتــب كــان مــستقالً يف          يف التق
ــرة ــدثت      فتـ ــة حـ ــن أي إعاقـ ــسية عـ ــة العكـ ــشف يف احلالـ ــالغ أو يكـ ــق، A/64/288(اإلبـ ، املرفـ
ويالَحظ أن قضايا االستقالل تناقش عموماً يف التقرير املوجز السنوي الذي يقدمـه             ). ٢٢ الفقرة

جملس اإلدارة يف معظم مؤسسات منظومـة       /لية للحسابات إىل اهليئة التشريعية    مدير املراجعة الداخ  
  .األمم املتحدة

__________ 
  . نفسهاملرجع  )٢٥(  
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  ٢الشكل 
  إعاقة استقالل املراجعة الداخلية للحسابات أو التدخل فيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

ويف ضــوء هــذه اخللفيــة، يــود املفتــشون أن يــسلِّطوا الــضوء علــى أن أفــضل ممارســات    -٣٧
 الرؤساء التنفيذيون القدوة فيمـا يتعلـق حبجـم التعـاون الـذي حيـصل                اإلدارة تستدعي أن يعطي   

. عليه نشاط املراجعـة الداخليـة للحـسابات لكـي يـؤدي عملـه بـدون تـدخُّل وباسـتقاللية تامـة                     
ــافة إىل ذلـــك، ينبغـــي، علـــى ســـبيل الـــضمان، أن ُيعلـــم مـــدير املراجعـــة الداخليـــة          وباإلضـ

ــة مراجعــة ا  /للحــسابات ــة جلن ــة الداخلي ــد يف هــذا   /حلــساباتالرقاب ــأي تــدخُّل أو هتدي ــة ب الرقاب
ــسياق ــة      . ال ــداخليني، ينبغــي أيــضاً أن يؤكــد للهيئ ووفقــاً ملعــايري معهــد مراجعــي احلــسابات ال
  .جملس اإلدارة استقالل نشاط املراجعة الداخلية للحسابات/التشريعية

4.8%

4.8%

4.8%
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19.0%
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No impairment

Resources/budget

Access to records, personnel, assets

Selection of staff

Selection of audit topics

Audit scope

Access to/direct interaction with legislative/governing
body

Access to/direct interaction with Audit Committee

Audit universe

Reporting

Percentage of UN system organizationsاألمم املتحدةملنظماتالنسبة املئوية 

 عدم حدوث إعاقة

 امليزانية/املوارد

 الوصول إىل السجالت واملوظفني واألصول

 اختيار املوظفني

 اختيار مواضيع مراجعة احلسابات

 نطاق مراجعة احلسابات

 معه/التفاعل املباشر معها/جملس اإلدارة/ إىل اهليئة التشريعيةالوصول

 التفاعل املباشر معها/الوصول إىل جلنة مراجعة احلسابات

 عامل مراجعة احلسابات

 تقدمي التقارير
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  ٢التوصية 
بـــة الداخليـــة يف الرقا/ينبغـــي أن يؤكـــد مـــديرو املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات   

الرقابة استقاللية نشاط املراجعـة     /منظمات األمم املتحدة سنوياً للجنة مراجعة احلسابات      
جملـس اإلدارة بـأي     /الداخلية للحسابات، وينبغي أن تعلم هـذه اللجنـة اهليئـة التـشريعية            

 هتديد الستقاللية نشاط املراجعة الداخلية للحسابات أو تدخُّل فيـه وأن تقتـرح التـدابري              
  .التصحيحية بغية تعزيز فعالية هذا النشاط

    
  ختطيط املراجعة الداخلية للحسابات وأعماهلا وإبالغ نتائجها  -  ١  

ــدخل املــديرون          - ٣٨ ــدما يت ــي احلــسابات الــداخليني عن ــتقالل الــوظيفي ملراجع ــل االس خيت
ــة احلــسابات و   ــة ختطــيط مراجع ــذيون يف عملي ــها لتغــيري  /التنفي ــارير عن ــات أو تقــدمي التق  أولوي

  .)٢٦(استنتاجاهتا أو نتائج املالحظات/التكليفات اخلاصة مبراجعة احلسابات أو حمتواها
ــة           - ٣٩ ــاء عملي ــس أثن ــا واجملل ــن اإلدارة العلي ــة م ــدخالت املقدم ــاة امل ــم ضــرورة مراع ورغ

 يف ٧٦(التخطــيط، فــإن إقــرار املــديرين التنفيــذيني يف غالبيــة املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة   
ــة التخطــيط أو يعطــي انطباعــاً     ) ائــةامل خلطــة مراجعــة احلــسابات قــد يــسمح بالتــدخل يف عملي

أما اجلانب اإلجيايب فيتمثل يف مالحظة املفتشني أن خطط مراجعـة احلـسابات ترسـل     . بالتدخل
إىل املــديرين التنفيــذيني للعلــم فقــط، وذلــك يف األمــم املتحــدة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة 

، ومنظمـة الـصحة     )اليونيـسيف (، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          )اليونسكو(لثقافة  والعلم وا 
  .العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

وفــضالً عــن ذلــك، فــإن اتبــاع أفــضل ممارســات االســتقالل التنظيمــي يقتــضي إشــراك    - ٤٠
لحـسابات وأي تغـيريات     الرقابة يف استعراض خطة املراجعة الداخلية ل      /جلان مراجعة احلسابات  

 يف املائــة مــن  ٥٦وتــستعرض تلــك اللجــان خطــط مراجعــة احلــسابات يف      . مقترحــة عليهــا 
  .املنظمات

ويرى املفتشون أنه ينبغـي أن يقـدم مراجـع احلـسابات الـداخلي ضـمانات إىل الـرئيس                   - ٤١
راجعـة  ومـن مث ميكـن لـذلك املـدير أن يـسهم يف خطـة امل               . التنفيذي الذي جترى املعامالت معه    

__________ 
  )٢٦(  IIA Practice advisory 1110-1 (organizational independence).  
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الرقابـــة، إن  /الداخليـــة للحـــسابات، الـــيت ينبغـــي أن تـــستعرضها جلنـــة مراجعـــة احلـــسابات       
  .وإن مل توجد تلك اللجنة، فيتعني إنشاؤها. )٢٧(ُوجدت

ــام          - ٤٢ ــسنوي لعـ ــا الـ ــة يف تقريرهـ ــة املراجعـ ــشري جلنـ ــة، تـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ويف منظمـ
ــة للحــسابات  )٢٨(٢٠٠٨  علــى حنــو مــستقل عنــد إعــداد    إىل ضــرورة إجــراء املراجعــة الداخلي

ــوارد      ــشر امل ــة احلــسابات، واخلطــط، ون ــتراتيجية مراجع ــذ اس ــق    . وتنفي ــأن توث ــا توصــي ب كم
التغيريات املقترحة على خطة مراجعة احلسابات من خالل تقدير لألثـر وأن تعـرض علـى جلنـة                  

جـب املفـتش العـام      ولكن املدير العام يشري يف تعليقاته إىل أن مـن وا          . املراجعة التماساً ملشورهتا  
  .تلبية أي طلب خاص يتقدم به املدير العام

والحظ املفتشون باإلضافة إىل ذلك أن ست منظمات أخرى شـهدت حـاالت إعاقـة                 - ٤٣
  . أو تدخل يف اختيار مواضيع مراجعة احلسابات ونطاقها واجملال املشمول هبا

للحـسابات عنـدما ُيمَنـع مـدير        ويزداد احتمال التدخل يف استقاللية املراجعة الداخليـة           - ٤٤
الرقابة الداخلية من التواصل الشفوي واخلطي املباشر ومن تبـادل          /املراجعة الداخلية للحسابات  

ومـن  . جملس اإلدارة بشأن نتائج نشاط املراجعة الداخلية للحـسابات        /اآلراء مع اهليئة التشريعية   
 واالستقـصاء، جنـد أن مـدير املراجعـة     بني املنظمات التابعة لألمـم املتحـدة املـشمولة باملقـابالت      

الرقابة الداخلية يف الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة األمـم املتحـدة                /الداخلية للحسابات 
للتنمية الصناعية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن          

ويف منظمـة العمـل     . جمـالس اإلدارة  /ات التـشريعية  ال يقدمون مطلقاً تقـارير إىل اهليئـ       ) األونروا(
الدوليـــة واملنظمـــة البحريـــة الدوليـــة واالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت وصـــندوق األمـــم املتحـــدة  

الرقابـة الداخليـة تقـاريره بـشكل مباشـر،          /للسكان، مل يقدم مدير املراجعة الداخلية للحسابات      
أو مل يعـرض التقـارير      /تـه، إن ُوجـدت، و     بل قدمها عن طريق الـرئيس التنفيـذي مقترنـة بتعليقا          

على الدول األعضاء وغريها مـن أصـحاب املـصلحة ومل يتفاعـل معهـم، وذلـك باسـتثناء حالـة             
منظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وبرنـامج األغذيـة العـاملي،                 

أعـضاء جملـس اإلدارة     حيث يعرض الرئيس التنفيذي لـشؤون مراجعـة احلـسابات التقريـر علـى               
 الـصادر عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم           ٢٠١٠/٢٢ويف املقـرر    . ويتفاعل مباشـرة معهـم    

، كـرر اجمللـس     )٢٠، الفقـرة    DP/2010/34(املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان           
 مـسؤولية   التنفيذي التأكيد بأن مدير شعبة خدمات الرقابة حيظى باالسـتقاللية لكونـه مـسؤوالً             

__________ 
الرقابــة هــي الــيت  /غذيــة والزراعــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي، فــإن جلنــة مراجعــة احلــسابات   يف حالــة منظمــة األ  )٢٧(  

  .تستعرض خطة املراجعة الداخلية للحسابات قبل إبالغها للمدير التنفيذي
  .FC/128/18 من الوثيقة ٨جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة، الفقرة   )٢٨(  
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مباشرة أمام اجمللس التنفيذي عن مجيع األعمـال الـيت تقـوم هبـا الـشعبة، وبأنـه ينبغـي أن تعنـون                       
تقرير مـدير شـعبة خـدمات الرقابـة عـن أنـشطة املراجعـة الداخليـة للحـسابات                 ”التقارير املقبلة   

  .“والرقابة
يـتعني علـى    ”،  لينيمعهد مراجعي احلـسابات الـداخ     الصادر عن    ٢٠٢٠رقم  ووفقاً للمعيار     - ٤٥

الرئيس التنفيذي لشؤون مراجعة احلسابات أن يبلغ اإلدارة العليا واجمللس خبطـط نـشاط املراجعـة                
ــة اهلامــة، وذلــك       ــا يف ذلــك التغــيريات املؤقت ــة للحــسابات واالحتياجــات مــن املــوارد، مب الداخلي

إلدارة العليــا امــن حــق يــرى املفتــشون أن وعلــى ضــوء ذلــك املعيــار، . “لالســتعراض واملوافقــة
جملـس اإلدارة   /تقدمي خطة مراجعـة احلـسابات واالحتياجـات مـن املـوارد إىل اهليئـة التـشريعية                

األخـرية  الـسلطة   لديـه   التنفيـذي   الـرئيس   فـإذا كـان     . ألغراض االستعراض واملوافقة النـهائيني    
نـاقض   يف هذا الصدد، مما يت     ذكورين، لن يكون للمجلس أية سلطات     لالستعراض واملوافقة امل  
  .مع املعيار املذكور أعاله

جمالس اإلدارة تعـرب بـشكل متزايـد        /التشريعيةاهليئات   إىل أن    وخلص االستعراض أيضاً    - ٤٦
فعلـى  . إمكانية االطـالع احملـدودة أو املقيـدة علـى نتـائج مراجعـة احلـسابات           عن  عن عدم رضاها    

صندوق األمم املتحدة للـسكان     /ائي لربنامج األمم املتحدة اإلمن    سبيل املثال، كرر اجمللس التنفيذي    
 شـعبة خـدمات الرقابـة     يةالتأكيد على استقالل  ) ٢٠، الفقرة   DP/2010/34 (٢٠١٠/٢٢مقرره  يف  

 .“مديرها له القول الفصل يف تقارير مراجعة احلسابات اليت تـصدرها الـشعبة      ”وطلب أن يكون    
ويف . هـا يف منظمـات أخـرى   وتتسق تلك التوصية مع أفضل املمارسات اليت يود املفتـشون تكرار       

 الـواردة يف تقريـر ثغـرات الرقابـة بوجـوب أن تـوعز               ١١الوقت نفـسه، يكـرر املفتـشون التوصـية          
التنفيـذيني بكفالـة أن تقـدَّم تقـارير         رؤسـائها   اهليئات التشريعية يف كـل منظمـة مـن املنظمـات إىل             

على أن تقـدم   ،  الستعراضهابة  الرقا/سنوية موجزة عن الرقابة الداخلية إىل جلنة مراجعة احلسابات        
 .)٢٩(التنفيذي بشكل منفصلالرئيس تعليقات 

وعلى ضوء ما تقـدم، تكفـل التـدابري التـايل ذكرهـا اسـتقاللية وظيفـة املراجعـة الداخليـة                        - ٤٧
  :للحسابات من الناحيتني اإلدارية والعملية

ــسؤولني أ       )أ(   ــة للحــسابات م ــة الداخلي ــة املراجع ــى وظيف ــائمون عل ــام يكــون الق م
  جملس اإلدارة؛/الرقابة، واهليئة التشريعية/الرئيس التنفيذي، وجلنة مراجعة احلسابات

الرقابـة يف حـال عـدم وجودهـا، وتـشمل واليتـها             /ُتنشأ جلنة ملراجعة احلـسابات      )ب(  
ــة       ــة واخلارجي ــة الداخلي ــذ توصــيات املراجع ــة تنفي اســتعراض خطــة العمــل واالســتنتاجات ومتابع

  للحسابات؛

__________ 
  )٢٩(  JIU/REP/2006/2 ،١٤صفحة ال.  
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ج مـــدير املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات يف تقريـــره الـــسنوي للهيئـــة       يـــدر  )ج(  
  .جملس اإلدارة إشارة إىل وجود تدخل يف اضطالعه مبهامه من عدمه/التشريعية

  
  ٣الشكل 

  اإلبالغ السنوي للمراجعة الداخلية للحسابات
 

 

 

 

  

  

  

  

  
        

  ٣التوصية 
الرؤســــاء التنفيــــذيني جمــــالس اإلدارة إىل /ينبغــــي أن تــــوعز اهليئــــات التــــشريعية  

ــة         ــة الداخلي ــدمي خطــط املراجع ــسري تق ــم املتحــدة بتي ــة األم ــة يف منظوم للمؤســسات املعني
ــسابات    ــة احلـ ــان مراجعـ ــة إىل جلـ ــائج املراجعـ ــسابات ونتـ ــضاء،  /للحـ ــد االقتـ ــة، عنـ الرقابـ

  .الستعراضها
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By the chief audit executive/audit director report
directly to the legislative/governing body

The chief executive/audit director introduces his/her
report to the legislative/governing body and replies

to questions

Comments by Executive Head provided separately

No comments provided by Executive Head

Cover note and/or comments sent by the Executive
Head

Comments of the Executive Head as part of his/her
report to the legislative/ governing

ــرئيس التنفيــذي ملراجعــة احلــسابات   ــر ال مــدير مراجعــة احلــسابات  /تقري
  جملس اإلدارة/املقدم مباشرة للهيئة التشريعية

مــدير مراجعــة احلــسابات تقريــره علــى اهليئــة   /عــرض الــرئيس التنفيــذي 
  جملس اإلدارة وإجابته على األسئلة املطروحة/التشريعية

  قدمة بشكل مستقلاملالتنفيذي الرئيس تعليقات 

  التنفيذيالرئيس ال توجد تعليقات مقدمة من 

  التنفيذيالرئيس أو تعليقات مرسلة من /مذكرة إحالة و

جملـس  /التنفيذي يف إطار تقريـره املقـدم إىل اهليئـة التـشريعية       رئيس  التعليقات  
 اإلدارة
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  فصله/وتعيينهالرقابة / مراجعة احلساباتمديراختيار   - ٢  
ــ  - ٤٨ سية تـــؤثر علـــى اســـتقاللية وموضـــوعية مـــدير املراجعـــة الداخليـــة   هنـــاك مـــسألة رئيـ

الرقابة الداخلية وعلى وظيفة مراجعة احلسابات، وهـي عـدم وجـود عمليـة سـليمة                /للحسابات
ــار والتعــيني  ــد مــدة اخلدمــة  /لالختي ــة   . الفــصل، وجتدي وتــشمل أفــضل املمارســات اشــتراك جلن
جملـس اإلدارة   /إمكانيـة موافقـة اهليئـة التـشريعية       الرقابة يف العملية املذكورة و    /مراجعة احلسابات 

  .هبدف احليلولة دون اختاذ قرارات إدارية جمحفة وتعسفية
وخلــص االســتعراض إىل أنــه يف مثــاين منظمــات، أُفيــد بــأن املــديرين التنفيــذيني خيتــارون    - ٤٩
سـائر املنظمـات،    الرقابة الداخلية، ويوافقون على االختيـار يف        /لحساباتالداخلية ل راجعة  امل مدير

الرقابة تشارك يف /وبدا أن جلان مراجعة احلسابات  . مما يتيح هلم يف احلالتني إمكانية منع أي تعيني        
جمــالس اإلدارة باســتعراض /تلــك العمليــة يف ســبع منظمــات فقــط، بينمــا تقــوم اهليئــات التــشريعية

مراجعـة  جلنـة   عني قيـام    ويـرى املفتـشون أنـه يـت       . أو املوافقة عليها يف عشر منظمـات      /التعيينات و 
الرقابة، إن ُوجدت، باستعراض عملية االختيار والتعليـق عليهـا يف كـل األحـوال،               /احلسابات
  .املذكورجمالس اإلدارة بشأن التعيني /للهيئات التشريعيةالضمانات الالزمة مع توفري 

منظمـة  وهـي   (وحتدد ثالث منظمات مدة اخلدمة خبمـس سـنوات غـري قابلـة للتجديـد                  -٥٠
، بينمـا تكـون املـدة أربـع      ) واألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي        الطريان املدين الدويل  

ومهـا برنـامج األغذيـة العـاملي واملنظمـة          (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يف منظمتني أخريني         
 الحقـاً  ويف إحدى عشرة منظمة، ال توجد قاعدة حتـول دون التعـيني          ). العاملية للملكية الفكرية  

ويـرى املفتـشون أن أوجـه القـصور تلـك تعـوق اسـتقاللية               . يف املناصب اإلدارية بـنفس املنظمـة      
 /وموضـــوعية وظيفـــة املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات ومـــدير املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات   

  .الرقابةالداخلية
يش املـشتركة    الواردة يف تقرير وحدة التفت     ١٠وبناًء على ذلك، يكرر املفتشون التوصية         - ٥١

الداخليـــة راجعـــة امل مـــديرفيمـــا يتـــصل بتعـــيني :  والـــيت تفيـــد مبـــا يلـــي)٣٠(عـــن ثغـــرات الرقابـــة
اهليئـة التـشريعية يف كـل منظمـة مـن املنظمـات             /، يقـرر جملـس اإلدارة      الداخليـة  الرقابـة /لحساباتل
  :يلي ما

 عــن إصــدار إعــالنعلــى أســاس بأســلوب تنافــسي املرشــحني املــؤهلني اختيــار   )أ(  
  على نطاق واسع؛خارجياً وظيفة ُينشر ال

  ؛اهليئة التشريعية/لس اإلدارةرهناً باملوافقة املسبقة جملالتعيني يكون   )ب(  

__________ 
  )٣٠(  JIU/REP/2006/2 ،١٣صفحة ال.  
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اهليئـة  /جملـس اإلدارة  مشفوعاً باملربرات الوافية ورهناً مبوافقة      يكون إهناء اخلدمة      )ج(  
  ؛التشريعية
ويفـضل أن يكـون   تجديـد،   أعـوام غـري قابلـة لل   ٧ و٥والية ما بني    تكون مدة ال    )د(  

ألمـم املتحـدة يف     التابعـة ل  مع عدم انتظار أي تعيني آخر يف نفس املؤسسة          ذلك يف كل األحوال،     
  .هناية مدة الوالية

ويتعني أن خيضع أداء مراجـع احلـسابات الـداخلي لتقيـيم مـرض لـألداء جيـرى دوريـاً،                      - ٥٢
اإلضـافة إىل ذلــك، يـتعني التمــاس رأي   وب.  أعــوام٧ إىل ٥وإال اسـتمر األداء غـري الفعــال ملـدة    

وقبل التعيني، ينبغي متثيـل تلـك اللجـان    . جلان مراجعة احلسابات يف عمليات االختيار والفصل   
  .أو استشارهتا يف اختيار املراجع الداخلي للحسابات/يف أفرقة إجراء املقابالت و

  
  امليزانية واملوظفون  - ٣  

فـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات حـدده بالفعـل تقريـر              مثة حتد آخـر أمـام اسـتقاللية وظي          - ٥٣
املديرين /العمالءبل  رقابة من قِ  الفحص و وحدة التفتيش املشتركة عن ثغرات الرقابة، ويتمثل يف ال        

وأوصـى التقريـر بـأن تقـوم آليـة مـستقلة         . نشاط املراجعـة الداخليـة للحـسابات      ميزانية  فيما خيص   
بــشأن مــستوى مــوارد  جملــس اإلدارة /إىل اهليئــة التــشريعيةباســتعراض امليزانيــة وتقــدمي توصــيات  

مراجعة احلـسابات، وبـأن تقـدم امليزانيـة املقترحـة ألعمـال املراجعـة الداخليـة للحـسابات بـشكل                     
ويف هذا الصدد، الحظ املفتشون أنه      . )٣١(مستقل مشفوعة بتعليقات املدير التنفيذي، إن ُوجدت      

إلدارة امليزانيـات العامـة للمنظمـات، فإهنـا ال تتلقـى امليزانيـة              جمـالس ا  /بينما تقر اهليئـات التـشريعية     
وأفادت . املقترحة األصلية اخلاصة بنشاط املراجعة الداخلية للحسابات وما يلزمها من احتياجات 

تسع من املنظمات حمل االستعراض أن اجلهات اخلاضعة للمراجعة تتدخل أو تـتحكم بطريقـة مـا                 
ــة املراجعــة   ــة ميزاني ــة للحــسابات يف عملي الفحــص ضــرورة ضــمان  ويكــرر املفتــشون  . الداخلي

اجعـة الداخليــة للحــسابات   املرمــديرمــن املقدمـة  (املـستقل مليزانيــة نـشاط مراجعــة احلــسابات   
تيـسري  ل ،الرقابـة بـصفتها هيئـة مـن اخلـرباء         /بواسطة جلنة مراجعة احلـسابات    ) األصليةبصيغتها  

  .جملس اإلدارة فيها/نظر اهليئة التشريعية
وباملثل، الحظ املفتشون أن يف بعـض املنظمـات، ميـنح الرؤسـاء التنفيـذيون حـق اختيـار                     - ٥٤

ــهم   ــة احلــسابات أو تعيين ــوظفي مراجع ــار     . م ــة اختي ــدخل يف عملي وُوجــه نظــرهم إىل حــاالت ت
ومـن جانـب آخـر، هنـاك أيـضا خطـر إجـراء تعيينـات           . املوظفني يف ثـالث منظمـات علـى األقـل         

ــسياس  ال ــع ال ــرارات      تتماشــى م ــى ق ــة عل ــاك رقاب ــشرية إن مل تكــن هن ــوارد الب ــة للم ات التنظيمي
ويــرى املفتــشون أنــه جيــب إدارة عمليــة اختيــار مــوظفي مراجعــة احلــسابات وترقيتــهم . التوظيــف

__________ 
  )٣١(  JIU/REP/2006/2 ١٣صفحة ال، ٩، التوصية.  
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بشكل مستقل عن جهات التنظيم واإلدارة يف املنظمة، مع كفالة العدالة والشفافية، ومع احتـرام                
ويعترب املفتشون أنه من أجـل ضـمان اسـتقاللية ومـصداقية العمليـة،              . السياسات املتبعة يف املنظمة   

ــار وتعــيني   /يــتعني أن خيــوَّل مــدير مراجعــة احلــسابات   ــة كامــل الــصالحيات الالزمــة الختي الرقاب
وإن مل تكن اإلجراءات االعتيادية املتبعة يف املنظمة تـوفر تلـك االسـتقاللية والـصالحية،       . موظفيه

ــا   ــستند اختي ــيمكن أن ي ــق استعراضــي     ف ــهم إىل توصــية فري ــة احلــسابات وتعيين ــوظفي مراجع ر م
ــشرية        ــوارد الب ــاً للم ــرفني وموظف ــي حــسابات حمت ــضم يف عــضويته مراجع ــستقل ي متخــصص وم

ويتعني أن يراعي ذلك الفرز سياسات وإجراءات التوظيف        . لدواعي االمتثال لإلجراءات الواجبة   
ويف هذا الـصدد، يـرى املفتـشون        . عرضاً لتدخل اإلدارة  املتبعة يف املنظمة املعنية على أال يكون م       

ضرورة استعراض ما هو قائم من عمليات وإجـراءات اختيـار مـوظفي مراجعـة احلـسابات يف                  
وفـضالً عـن ذلـك، فـإن نقـص املـوارد            . مؤسسات منظومة األمم املتحـدة وإعـادة النظـر فيهـا          

وقـد  . م فعاليـة أعمـال الرقابـة      املخصصة وتأخر التوظيف يشكالن، يف مجلـة أمـور، عوائـق أمـا            
أُبلغ املفتـشون أن اللجنـة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة تـرى ضـرورة إجـراء اسـتعراض وإعـادة                

  .تقييم أساسيني جململ عملية التوظيف يف األمم املتحدة
  

  ٤التوصية 
ينبغــي أن يــضمن املــديرون التنفيــذيون للمنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة اختيــار     
 مراجعـــة احلـــسابات وفـــق نظـــامي املـــوظفني اإلداري واألساســـي، واســـتناداً إىل  مـــوظفي

. املــؤهالت واخلــربات يف جمــال مراجعــة احلــسابات باعتبارهــا املعيــار الرئيــسي يف االختيــار 
وينبغي أن يتم اختيار هؤالء املوظفني على حنو مستقل عن تأثري جهـات التنظـيم واإلدارة،                

ة وزيـادة الفعاليـة واالسـتقاللية يف وظيفـة املراجعـة الداخليـة        مبا يضمن اإلنصاف والـشفافي    
  .للحسابات

    

  السجالت واملوظفني واألصولالوصول إىل إمكانية   - ٤  
أُبلغ املفتشون أن مراجعي احلسابات الداخليني يواجهون قيـودا يف إمكانيـة الوصـول إىل           - ٥٥

ل يف أربـع مـن املنظمـات التابعـة لألمـم            واملوظفني واألصو ) مبا فيها السجالت الطبية   (السجالت  
فعلــى ســبيل املثــال، أشــارت اللجنــة االستــشارية ملراجعــة احلــسابات يف صــندوق األمــم . املتحــدة

كانت عاجزة عن    إىل أن شعبة خدمات الرقابة       ٢٠٠٩املتحدة للسكان يف تقريرها السنوي لعام       
خليـة للحـسابات بـسبب عـدم إتاحـة          الدااملراجعـة    ا يف بدء عملية واحدة على األقـل مـن عملياهتـ         

، املرفـق   DP/FPA/2010/20 (حتديات أخرى يف هذا الصدد أثناء قيامها بعملها       وواجهت  الوثائق،  
وسيؤثر هذا النوع من احلوادث بشكل غري مقبول على إجناز مهـام املراجعـة    ). ٢٩الثاين، الفقرة   
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شـعبة خـدمات     تأكيـد أن     ٢٠١٠/٢٢ويكـرر اجمللـس التنفيـذي يف مقـرره          . الداخلية للحـسابات  
 األمـم املتحـدة     الرقابة حيق هلا أن تطلع اطالعا تاما حبرية ودون قيود على كل سجالت صـندوق              

املمتلكـات املاديـة واملـوظفني املـرتبطني بـأي مـن مهـام        إىل على نفس املنـوال    تصل  ، وأن   للسكان
ــد االســتعراض، و  ــصندوق قي ــوظفني     يال ــع امل ــى مجي ــزم عل ــه يل ــد أن ــشعبة يف  كــرر تأكي ــة ال معاون

ــدورها  ــرة DP/2010/34 (االضــطالع ب ــشون أن    ). ١٩، الفق ــرى املفت ــذا الــصدد، ي ــديرويف ه  م
الرقابــة يقــع علــى /وجلنــة مراجعــة احلــساباتالداخليــة الرقابــة /املراجعــة الداخليــة للحــسابات

 يصدرانه جمالس اإلدارة إىل تلك القيود فيما  /عاتقهما مسؤولية توجيه انتباه اهليئات التشريعية     
  .من تقارير

  
  املوضوعيةإعاقة   - ٥  

، ميتنـع مراجعـو احلـسابات الـداخليون عـن           معهد مراجعي احلسابات الداخليني   وفقاً ملعايري     - ٥٦
وفــضالً عــن ذلـك، قبــل قبــول أي  . إجـراء املراجعــات ألعمــال كـانوا مــسؤولني عنــها يف الـسابق   
ات استـشارية، يقـع علـى مراجعـي         تكليف بإجراء مراجعـة حـسابات لعمليـات قُـدمت هلـا خـدم             

احلسابات التزام بالكشف عما سبق تقدميه من خـدمات استـشارية، ويـتعني علـى مـدير املراجعـة                   
وبينما . الرقابة الداخلية اختاذ إجراءات لتوفري هذا الضمان على النحو الالزم         /الداخلية للحسابات 

خليــة للحــسابات الــيت تقــدم  كــشف ذلــك اخلطــر احملتمــل يف حــوايل نــصف دوائــر املراجعــة الدا  
خــدمات استــشارية باإلضــافة إىل املراجعــة، فــإن تلــك الــدوائر تطبــق بالفعــل سياســات اإلفــصاح 

خيــص تــضارب املــصاحل الــذي ميكــن أن يــضعف مــن قــدرة مراجــع احلــسابات علــى األداء     فيمــا
)  يف املائــة مــن املنظمــات موضــع االســتعراض ٧٦يف (املوضــوعي علــى مــستوى عميــل املراجعــة  

  ). يف املائة٩٥(وعلى مستوى مهمة املراجعة 
وتقدم اخلدمات االستـشارية، وهـي بطبيعتـها خـدمات مـشورة، بنـاًء علـى طلـب اإلدارة،                  - ٥٧

ويف . املـدير واملراجـع الـداخلي للحـسابات      /ويقتصر نطاقهـا علـى التكليـف املتفـق عليـه بـني العميـل              
يمــا يتــصل باســتحداث املعــايري احملاســبية  بعــض املنظمــات، يكتــسب ذلــك النــشاط أمهيــة متزايــدة ف 

الدوليــة للقطــاع العــام وإدارة املخــاطر يف املؤســسة، كمــا أفــادت التقــارير األخــرية لوحــدة التفتــيش 
الرقابـة  / والتقارير السنوية ملديري املراجعة الداخلية للحـسابات )٣٢(املشتركة بشأن هذين املوضوعني  

الداخليـة للحـسابات يف اعتمـاد املعـايري احملاسـبية الدوليـة             وقُدمت ورقة عن دور املراجعـة       . الداخلية
للقطـاع العــام الجتمــاع ممثلــي دوائــر املراجعــة الداخليـة حلــسابات املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة   

معهــد مراجعــي احلــسابات     ووضــع . )٣٣(٢٠٠٨واملؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف يف عــام      
__________ 

  )٣٢(  JIU/REP/2010/6و JIU/REP/2010/4.  
  .١٨، الفقرة WFP/EB.A/2009/6-E/1برنامج األغذية العاملي، تقرير املفتش العام، الوثيقة   )٣٣(  
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 وفـضالً . ة الداخلية للحسابات يف إدارة املخاطر يف املؤسسة        ورقة موقف عن دور املراجع     الداخليني
 حتفظـات شـديدة علـى إدراج        “ثغرات الرقابة ”عن ذلك، أبدت وحدة التفتيش املشتركة يف تقرير         
ويــرى املفتــشون وجــود تــضارب مــصاحل . )٣٤(اخلــدمات االستــشارية يف خــدمات الرقابــة الداخليــة

م يف الوقت نفسه بالرقابة علـى عمـل اإلدارة بنـاء علـى تلـك               متأصل يف تقدمي املشورة لإلدارة والقيا     
وال مينع ذلك املراجع الداخلي للحسابات من إسداء املشورة عند الطلب مع التأكيد على               . املشورة

ويرى املفتشون أن هذا الدور االستشاري يـتعني أن يركـز علـى التخفيـف مـن املخـاطر                   . استقالليته
ــادرة والوق  ــسم باملب ــة     بأســلوب يت ــع كفال ــات وم ــرار أو بالعملي ــصنع الق ــق ب ــة، دون أي دور يتعل اي

  .اإلفصاح الواجب
ارتكاب مراجع حسابات داخلي باالدعاء يف املصاحل كذلك، يف حالة      تعارض  نع أي   ومل  - ٥٨
، يـتعني إجـراء أي حتقيقـات الزمـة إمـا داخـل        سـوء سـلوك   /فعل غـري مـشروع    /أخالقي سلوك ال ل

 مـن خـالل خـبري استـشاري أو مراجـع حـسابات            (أو خارجهـا    ) تيف وحدة التحقيقـا   (املؤسسة  
ومل ُينظَّم اإلجـراء املـذكور      . الرقابة/، وذلك بالتشاور مع رئيس جلنة مراجعة احلسابات       )خارجي

ويف حــــال تعلــــق االدعــــاء مبــــدير املراجعــــة الداخليــــة .  يف املائــــة مــــن املنظمــــات٢٨بعــــد يف 
فتـيش املـشتركة يف تقريرهـا عـن ثغـرات الرقابـة أنـه               الرقابـة الداخليـة، رأت وحـدة الت       /للحسابات

ميكـــن تكليـــف هيئـــة خارجيـــة مـــستقلة عـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة، مثـــل الوحـــدة، بـــإجراء   
، حيــث إن املــسؤول املــذكور مــستقل مــن الناحيــة الوظيفيــة ومــن مث ال يعــد موظفــاً )٣٥(التحقيــق
 أنـه يـتعني    األمـم املتحـدة اإلمنـائي   برنامجيف التحقيقات ومراجعة احلسابات  ويرى مكتب   . عادياً

اتباع العملية التأديبية العادية مع اختالف واحد يتمثل يف ضرورة التشاور مع اللجنة االستـشارية               
  .للمراجعة يف حالة الفصل

ووفقاً ملعايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني، يتعني على املراجعني عـدم قبـول أتعـاب                 - ٥٩
 اجلهات اخلاضعة للمراجعة، وهو شـرط تلتـزم بـه معظـم املنظمـات موضـع                 أو هدايا أو دعوات من    

ولكن يف ثلث املنظمات فقط، ُيطلب من مراجعـي احلـسابات الـداخليني تقـدمي إقـرار                 . االستعراض
  . ذمة مالية للتنبيه إىل وجود أي مصاحل مالية قد تتعارض مع مصلحة املنظمة

املشتركة املذكور يف تقرير ثغرات الرقابـة بـأن   ويكرر املفتشون مقترح وحدة التفتيش        - ٦٠
توعز اهليئات التشريعية يف كل منظمة إىل مديريها التنفيذيني بالتقدم مبقترحات لوضـع شـروط               

  .)٣٦(إلقرار الذمة املالية السري جلميع موظفي الرقابة من الفئة الفنية
  

__________ 
  )٣٤(  JIU/REP/2006/2 ٣٤، الفقرة.  
  .٣٠رة املرجع نفسه، الفق  )٣٥(  
  .١٧، الصفحة ١٦املرجع نفسه، التوصية   )٣٦(  
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  الكفاءة  - زاي  
ــداخلي      - ٦١ ــدى مراجعــي احلــسابات ال ــؤهالت واخلــربات   جيــب أن يكــون ل ــارف وامل ني املع

 وعلـى صـعيد دائـرة       .واملهارات والكفـاءات الالزمـة لالضـطالع مبـسؤوليات مراجعـة احلـسابات            
مراجعة احلسابات، يلزم وجود مزيج جيمـع بـني املـوظفني األساسـيني واخلـربة اخلارجيـة بـسحب                   

الرقابـة الداخليـة    /باتوقد أشار بعـض مـديري املراجعـة الداخليـة للحـسا           . االقتضاء لسد الثغرات  
على املفتشني بضرورة مشاركة اهليئات التشريعية يف تعيني مراجعي احلسابات الداخليني أو علـى           
األقل استشارهتا قبل التعـيني، بينمـا ادعـى آخـرون أن مـشاركة اهليئـات التـشريعية قـد تـؤدي إىل                       

  . إضفاء طابع سياسي على تلك التعيينات
مراجــع حــسابات وبــة األكثــر شــيوعاً احلــصول علــى شــهادات  وتــشمل املــؤهالت املطل  - ٦٢

معتمد، وحماسب عام معتمد أو حماسب قانوين، ومدقق معتمـد لكـشف الغـش، ومراجـع                داخلي  
وباإلضافة إىل ذلك، هناك طلب على املهـارات التقنيـة مثـل املعرفـة بـُنُهج                . نظم معلومات معتمد  

 مثـل   “الشخصية”د طلب متزايد على املهارات      إدارة املخاطر وتكنولوجيا املعلومات، كما يوج     
  .)٣٧(التفكري النقدي والقدرة على التواصل بوضوح

ــشترط حــصول    ٥٧ســتعراض خلــص إىل أن  ولكــن اال  - ٦٣ ــن املنظمــات ت ــة فقــط م  يف املائ
مراجعي احلسابات الداخليني على واحدة من الشهادات املهنية املذكورة أعاله، بينما كان ذلـك              

 مــن ١٦ويف واقــع األمــر، أفــادت   ).  يف املائــة٩٣(كــل املنظمــات تقريبــاً   موضــع تــشجيع يف  
 يف املائة من موظفي الفئة الفنية يف جمال مراجعة احلـسابات  ٧٥املنظمات موضع االستعراض بأن  

  .لديهم واحدة على األقل من تلك املؤهالت
والـدوائر يف معظـم     وهناك خطط للتنمية املستمرة للقدرات املهنية على صعيدي األفـراد             - ٦٤

 ٣٨ويف الواقع، فإن    . احلاالت، باستثناء املنظمة البحرية الدولية، حيث ال يوجد فيها نظام رمسي          
 يف املائة على األقل من امليزانيـة الـسنوية ملراجعـة احلـسابات              ٥يف املائة فقط من املنظمات تكرس       

وختصص اليونيسيف أعلى اعتمـاد     . التنمية املستمرة للقدرات يف جمال املراجعة     /ألغراض التدريب 
للتدريب يف امليزانية املتعلقة مبراجعة احلسابات، بينما ال تضع املنظمة البحريـة الدوليـة أي اعتمـاد     

ويـتعني تعزيـز    . وجتري كل املنظمات عملية رمسية لتقيـيم أداء مراجعـي احلـسابات سـنوياً             . لذلك
  .ذلك باشتراط التنمية املستمرة للقدرات املهنية

ــدويل     ٨٧ويف   - ٦٥ ــة واالحتــاد ال ــة الدولي ــة مــن املنظمــات، باســتثناء املنظمــة البحري  يف املائ
ــر      ــة اخلــربات يف دوائ لالتــصاالت، ُيعــيَّن االستــشاريون أو شــركات مراجعــة احلــسابات لتكمل

__________ 
  )٣٧(  Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2010, “Internal Audit Services - A future rich in opportunity”,, p. 16.  
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مراجعة احلسابات أو جلب اخلربات غري املتوفرة فيها، مثل أعمال املراجعة املتعلقة بتكنولوجيـا              
  .وماتاملعل
وشـــكا بعـــض املـــديرين مـــن مـــستوى كفـــاءة مراجعـــي احلـــسابات وال ســـيما علـــى     - ٦٦

الرقابـة الداخليـة أن     /فقد ذكر أربعة من مـديري املراجعـة الداخليـة للحـسابات           . امليداين الصعيد
الكفاءة تشكل أحد التحديات الرئيسية الـيت يواجهوهنـا، إىل جانـب احلاجـة إىل مـا يكفـي مـن                     

  .اءاملوظفني األكف
وباإلضــافة إىل شــرط التمتــع باالقتــدار والكفــاءة، يــتعني علــى مراجعــي احلــسابات          - ٦٧

ويــشمل ذلــك االمتثــال لإلطــار الــدويل للممارســات  . الــداخليني التــزام العنايــة املهنيــة الواجبــة 
 مــن معــايري ومدونــة لقواعــد معهــد مراجعــي احلــسابات الــداخلينيمــا وضــعه املهنيــة، مبــا يف ذلــك 

ورغم عدم اشتراط منظمتني بأن يلتزم مراجعـو احلـسابات الـداخليون مبدونـة قواعـد                . السلوك
  .السلوك اليت وضعها املعهد، فإن اجلميع يلتزم مبدونة قواعد السلوك اخلاصة باملنظمة

  
  ٥التوصية 
ــة للحــسابات      ــة الداخلي ــع  /ينبغــي أن يكفــل مــديرو املراجع ــة متت ــة الداخلي الرقاب

ربات يف جمال مراجعة احلـسابات أو غريهـا مـن اخلـربات ذات الـصلة           املوظفني املعينني خب  
وكذلك حصوهلم على الشهادات املهنية يف جمال مراجعة احلسابات أو احملاسبة عند بدء      

  .عملهم أو عند ترقيتهم، وفقاً ألفضل املمارسات
    

  إدارة نشاط مراجعة احلسابات  -حاء   
الرقابة الداخلية باملسؤولية عن إدارة عمليات   /ساباتيضطلع مدير املراجعة الداخلية للح      - ٦٨

وتشمل إدارة نشاط املراجعة، من بـني سياسـات وإجـراءات مناسـبة أخـرى،               . مراجعة احلسابات 
  . استخدام التكنولوجيا احلديثة والتخطيط الفعال املراعي لعناصر املخاطرة

الوفاء بااللتزامات جبودة عاليـة ويف      وتشكل اإلجراءات املكتوبة الواضحة عامالً رئيسياً يف          - ٦٩
حتديد املعلومات الكافية واملوثوقة واملهمـة واملفيـدة لـدعم املالحظـات والتوصـيات املتعلقـة مبراجعـة                  

 ونـشرته   مراجعـي احلـسابات الـداخليني      الـذي وضـعه معهـد        ٢٠٤٠ للمعيار رقم    ووفقاً. احلسابات
الرقابـة الداخليـة    /اجعـة الداخليـة للحـسابات     ، يـضع مـدير املر     2040.1االستشارية للممارسـات رقـم      

السياسات واإلجراءات الالزمة لتوجيه نشاط مراجعة احلسابات حىت وإن مل تـشمل األدلـة الرمسيـة                
ويف هـذا الـصدد، يوجـد       . ملراجعة احلسابات سوى األنشطة الرئيسية للمراجعة الداخلية للحسابات       

لكــن . راءات إدارة نــشاط مراجعــة احلــسابات يف املائــة مــن احلــاالت دليــل لــسياسات وإجــ ٥٧يف 
يوجد دليل من هذا النوع يف منظمة الطريان املـدين الـدويل، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، وبرنـامج              ال



A/66/73  
 

11-29568 37 
 

األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واألونروا، ومنظمة الـصحة العامليـة،              
وقـد وضـع صـندوق األمـم     . )٣٨(كرية، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة     واملنظمة العاملية للملكية الف   

وأتاحـه علـى الـشبكة    ) ٢٠١٠أغسطس /آب(املتحدة للسكان الصيغة النهائية لدليل االلتزام الرقايب  
ــا       ــها وإجراءاهتـ ــة ومنهجيتـ ــُنُهج الرقابـ ــة بـ ــذلك للتوعيـ ــع وكـ ــوظفني كمرجـ ــع املـ ــة جلميـ . الداخليـ

الرقابـة الداخليـة فلـديها إجـراءات     /يها أدلة للمراجعة الداخليـة للحـسابات     املنظمات اليت ليس لد    أما
تــشغيل مــستقلة شــاملة إىل حــد مــا، باســتثناء منظمــة الطــريان املــدين الــدويل واألونــروا اللــتني لــيس  

  . لديهما دليل وال إجراءات تشغيل
، وإجــراء ويتــيح اســتخدام تقنيــات مراجعــة احلــسابات مبــساعدة احلاســوب تغطيــة أكــرب   - ٧٠

ولكن تكلفتها أكرب من أن تتحملها العديد مـن دوائـر        . اختبارات حمددة اهلدف، ورصداً مستمراً    
وأفادت منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة البحرية الدولية، واألمم املتحـدة،          . مراجعة احلسابات 

ــسيف       ــسكان، واليوني ــم املتحــدة لل ــائي، وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــامج وبرن ، وبرن
وتقر مخس منظمات بأن استعمال التكنولوجيا يـشكل حتـدياً          . األغذية العاملي حبيازهتا تلك النظم    

ــة     (رئيــسياً  وهــي اليونــسكو، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي
  ).الصناعية، واالحتاد الربيدي العاملي، واألونروا

  
  املخاطرةالتخطيط املراعي لعناصر   - ١  

الرقابة الداخلية اخلطط املراعية لعناصر /يتعني أن يضع مدير املراجعة الداخلية للحسابات  - ٧١
. املخاطرة من أجل حتديد أولويـات نـشاط مراجعـة احلـسابات وفقـاً ملـستويات املخـاطرة احملـددة                   

اإلعـالم بـذلك   وإن مل تتوفر املـوارد الكافيـة، فـسيتعني علـى مـدير املراجعـة الداخليـة للحـسابات                  
وقد أعلنت معظم دوائـر مراجعـة احلـسابات يف األمـم املتحـدة وجـود خطـط                  . وتفسريه بوضوح 

  .مراعية لعناصر املخاطرة لديها
ــتعني يف وضــع تلــك اخلطــط مراعــاة اإلطــار الــذي تتبعــه املنظمــة إلدارة املخــاطر يف       - ٧٢ وي

ووفقـاً  . نـشاء سـجل للمخـاطر   ولكن اإلدارة هي املسسؤولة عن وضع ذلـك اإلطـار وإ       . املؤسسة
، ال تــزال العديــد مــن املنظمــات التابعــة لألمــم   )٣٩(لتقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة ذي الــصلة  

املتحدة يف املراحل التمهيدية إلطـار إدارة املخـاطر يف املؤسـسة، فهـي إمـا تعـد وثـائق الـسياسات                
البحرية الدولية وبرنـامج األمـم     وتعد املنظمة   . املرحلة األوىل /واإلطار أو جتري عمليات التجريب    

املتحدة اإلمنائي يف مرحلـة متقدمـة نـسبياً يف هـذا اخلـصوص مقارنـة باملنظمـات األخـرى؛ ولكـن                    

__________ 
االسـتعراض الـداخلي يف     قيد  ومشروع ذلك الدليل    . تعمل منظمة الصحة العاملية على وضع دليل جديد للرقابة          )٣٨(  

  .الوقت احلاضر
  )٣٩(  JIU/REP/2010/4.  
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وهنـاك بـضع منظمـات      . التنفيذ فيهمـا مل ينـضج بعـد ومل ُيـدمج يف العمليـات والثقافـة املؤسـسية                 
، أفادت معظـم املنظمـات الـيت        ويف إعداد خطة مراجعة احلسابات    . تنظر يف املسألة بعد    أخرى مل 

مشلها االستقصاء بأهنا تراعي ما هو قائم أو قيد اإلعداد من أطر إدارة املخـاطر يف املؤسـسة وفقـاً                    
لدرجة نضجها، وأهنا جتري تقييماهتا اخلاصة للمخاطر استناداً إىل منهجية قائمة أو معـدة داخليـاً                

ــيم املخــاطر، وباســتخدام تقــديرها اخلــاص يف حتد   ــد مــستويات املخــاطر ألغــراض مراجعــة   لتقي ي
الرقابـة يف معظـم     /احلسابات، وهو ما تكمله مدخالت من اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات          

وباملثل، حـّسن تنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد يف املؤسـسة مـن كفـاءة عمليـات املراجعـة                 . املنظمات
ومـن مث،   . صندوق األمم املتحدة للـسكان    الداخلية للحسابات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و       

عندما يصل تنفيذ مشروعي إدارة املخاطر يف املؤسسة وختطيط املوارد يف املؤسسة مرحلة النـضج      
يف املنظمات التابعة لألمم املتحدة، ستتحسن االستفادة منه يف عمليـة ختطـيط مراجعـة احلـسابات      

  .املراعي لعناصر املخاطرة
 ينطوي عليه التوسع يف التمويل من “خماطر املس بالسمعة”كبري من ونظراً لوجود قدر    - ٧٣

خارج امليزانية ووجود خطـر الغـش وإسـاءة التـصرف، هنـاك حاجـة إىل ضـوابط ورقابـة صـارمة                  
وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن انعدام الضوابط الفعالة على األموال غري القابلة            . على تلك األموال  

ويف هـــذا الـــصدد، تـــرى اللجنـــة . ألن يـــصبح مـــشكلة بنيويـــةلالســـتهالك وحـــصرها يف ســـبيله 
االستشارية املستقلة للمراجعة أن بإمكان مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة أن يـضيف قيمـة إىل                   
عمله الرقايب بإجراء املزيد مـن عمليـات املراجعـة للمـسائل الـشاملة البنيويـة واملـشتركة بـني عـدة                      

بــأن يــويل مكتــب خــدمات الرقابــة   ٢٠١٠هــا لعــام ولــذلك أوصــت اللجنــة يف تقرير. قطاعــات
املـشتركة بـني    الداخلية، عند إعداد خطة عمله، املزيد من التركيز على عمليات مراجعـة املـسائل               

الـسائدة الـيت يـتعني أن       البنيويـة   من أجل حتديد القضايا     ) مراجعة أفقية للحسابات  (عدة قطاعات   
ويلـزم أوالً التحديـد الواضـح       ). ٨، املرفق، الفقرة    A/65/329 (تعاجلها اإلدارة على سبيل األولوية    

ــة احلــسابات   ــي ملراجع ــة      . )٤٠(للمجــال الفعل ــة مراجع ــتعني يف حتــضري خط ــك، ي ــضالً عــن ذل وف
نـشاط، ويـتعني    /لكـل جمـال   ) مرتفـع أو متوسـط أو مـنخفض       (احلسابات حتديد مـستوى املخـاطر       

. ابات ملختلــف تكليفــات املراجعــةختــصيص املــوارد وفقــاً لــذلك، مبــا ُينــشئ دورة ملراجعــة احلــس 
الرقابـة بـأي قيـود علـى املـوارد جيـري       /ويتعني إخطار الرئيس التنفيـذي وجلنـة مراجعـة احلـسابات         

إال أن نـصف املنظمـات تقريبـاً أفـادت          . حتديدها ويكون هلا أثر على مستوى الـضمانات املقدمـة         

__________ 
من أجل وضع تعريف فعال للمجال املشمول مبراجعة احلسابات، يقسم مراجعو احلسابات املنظمة بأسرها إىل                 )٤٠(  

، الـسياسات واإلجـراءات واملمارسـات؛ ووحـدات         مـثالً (أنشطة أو وحدات ميكـن تناوهلـا ومراجعـة حـساباهتا            
، وميكـن تقـسيمها   )ومات؛ والعقود الكربى؛ واملهام، مثل احملاسـبة أو العمليـات    األعمال؛ ونظم تكنولوجيا املعل   

  .بعدد من الطرق
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ــدورة ال تكفــي لــضمان  بأهنــا ال تنفــذ دورة ملراجعــة احلــسابات وفــق مــستوى املخــاطر أو     أن ال
  .مستوى مقبول للمخاطر

وأخـــرياً، جـــرت اإلشـــارة إىل أن أعمـــال مراجعـــة احلـــسابات تـــستند يف الغالـــب إىل    - ٧٤
ويـؤثر إعمـال عنـصر املخـاطر املتأصـلة يف منـوذج             . )٤٢( ال املخـاطر املتبقيـة     )٤١(املخاطر املتأصلة 

ــه مر      ــذي يبذل ــد ال ــدر اجله ــى ق ــة احلــسابات عل ــة،   خمــاطر مراجع اجــع احلــسابات جلمــع األدل
ويرجع ذلك إىل عدم قيام اإلدارة بعـد بـالتطبيق          . يزيد االحتياجات من املوارد بقدر كبري      كما

الكامــل ملفهــوم إدارة املخــاطر يف املؤســسة وإلطــار الرقابــة الداخليــة، وإىل عــدم وجــود نظــام    
وانتقــدت . عمليــات امليدانيــةموثــوق للرقابــة الداخليــة والبيئــة غــري املــستقرة للرقابــة يف بعــض ال 

ــاة        ــهج يف التخطــيط ودعــت إىل مراع ــذا الن ــة ه ــستقلة للمراجع ــشارية امل ــة االست ــأثري ”اللجن ت
ويتفـق  ). ‘ب ’٩الفقـرة   ،  A/64/288 (“الضوابط الـيت وضـعتها اإلدارة لتقيـيم املخـاطر املتبقيـة           

  .املفتشون مع هذا املقترح
  

  ٦التوصية 
ــي أن    ــان مراجعـــ ينبغـ ــستعرض جلـ ــساباتتـ ــة، /ة احلـ ــالرقابـ ــضاء، حبـ سب االقتـ

املراعية لعناصر املخاطرة للمراجعة الداخلية للحسابات،      وعملية التخطيط   االحتياجات  
  . كيفية حتسينهابشأنوتوفر التوجيه 

  
  موارد مراجعة احلسابات  - طاء  

ــشاطاً     - ٧٥ ــدة نـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة للحـــسابات يف املنظمـــات التابعـ ــة الداخليـ  تـــشكل املراجعـ
أو من مزيج من املوارد العادية واملـوارد    )  يف املائة  ٤٨(إلزامياً ميول إما من امليزانية العادية       /أساسياً

وال ميـول نـشاط املراجعـة الداخليـة للحـسابات مـن املـوارد        ).  يف املائـة   ٤٨(اخلارجة عن امليزانيـة     
  . الجئنياخلارجة عن امليزانية بالكامل إال يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون ال

__________ 
ولتقيـيم املخـاطر املتأصـلة، يـتعني أن يراعـي           . متثل املخاطر املتأصلة املخـاطر قبـل النظـر يف تـأثري الـضوابط الداخليـة                 )٤١(  

ع العميــل، ونتــائج أعمــال مراجعــة احلــسابات  مراجــع احلــسابات طــابع العمــل التجــاري، ونزاهــة اإلدارة، ودوافــ  
وعـــادة مـــا يـــضع مراجعـــو احلـــسابات عـــامالً مرتفعـــاً للمخـــاطر املتأصـــلة يف . الـــسابقة، مـــن بـــني أمـــور أخـــرى

ــة مث خيفــضونه يف التكليفــات األخــرى، إن أمكــن لل   أعمــال أول ــضوابط ستتحــسن  املراجع ــات أن ال ــة إثب . مراجع
(Arens and Loebbecke, Auditing: An Integrated Approach (Prentice Hall, 1999), p. 262).  

. إمكانيـة وقوعـه    املخاطر املتبقية بعد اختاذ اإلدارة إجراءات للحد من أثر حدث ضار ناتج عن خطر مـا، ومـن                   )٤٢(  
ــسرد ( ــداخليني  مــــــ ــسابات الــــــ ــي احلــــــ ــد مراجعــــــ ــة  معهــــــ ــشبكية التاليــــــ ــصفحة الــــــ ــرد يف الــــــ  :، يــــــ

http://lsp.learncia.com/cia30common/iia-glossary?search_letter=r.(  
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وجـود فريـق مكـرس    ) أ: (وتتمثل خيارات التوظيف لنشاط مراجعة احلسابات فيما يلي   - ٧٦
ــة احلــسابات داخــل املنظمــة؛    االســتعانة مبــصادر  ) ج(االســتعانة مبــصادر مــشتركة؛  ) ب(ملراجع

وعــادة مـا يكــون اخليـار األول موجــوداً يف املنظمـات الكــبرية ذات العمليـات الواســعة     . خارجيـة 
أما االستعانة مبصادر مشتركة، حيث يوفر مقدم خدمات خارجي الدعم لفريق مراجعـة      . اقالنط

ــة، فيتزايــد اســتخدامه يف القطــاعني اخلــاص      احلــسابات املوجــود داخــل املنظمــة مبهــارات تكميلي
ويتـيح هـذا اخليـار قـدراً     .  يف املائـة مـن املنظمـات   ٨٦ويشيع تطبيقه يف األمـم املتحـدة يف    . والعام
  .ن املرونة يف زيادة احلجم أو تقليصه حسب احلاجةأكرب م
جمالس اإلدارة خبطة مراجعة احلـسابات      /وخبالف شرط إبالغ اإلدارة واهليئات التشريعية       - ٧٧

 معيار للتوجيه بـشأن  معهد مراجعي احلسابات الداخليني واالحتياجات من املوارد، مل يصدر عن       
ــة احلــسابات   ــشاط مراجع ــة   وبوجــه عــام، يعت . حجــم ن ــوارد املخصــصة للمراجع مــد مــستوى امل

الداخلية للحسابات على حجم عمليات املنظمة، ودرجـة الالمركزيـة، ومـستوى ودرجـة تعقيـد                
تواجهه املنظمة وما هي مستعدة لقبوله من خمـاطر، واملـسؤوليات املوكلـة إىل أعمـال املراجعـة                   ما

وهنــاك عوامــل إضــافية هــي . رىالداخليــة للحــسابات مبــا يف ذلــك مــا يتــصل مبهــام الرقابــة األخــ 
  .)٤٣(مستوى موظفي مراجعة احلسابات وكفاءهتم وهيكل وظيفة مراجعة احلسابات

ويلزم أن تستند كل عملية ملراجعة احلـسابات إىل مجلـة أمـور مـن بينـها تقيـيم املخـاطر،               - ٧٨
 ولكـن يف غيـاب صـيغة      . ودرجة تعقيـد الغـش وتارخيـه، واألخطـاء أو مـشاكل إعـداد احلـسابات               

متطلبــات دنيــا إلنــشاء متفــق عليهــا، حــددت وحــدة التفتــيش املــشتركة يف تقريــر ثغــرات الرقابــة 
ــة ألمــم املتحــدة، تنطبــق علــى  التابعــة لنظمــات امللرقابــة الداخليــة يف لوحــدات  املراجعــة الداخلي

 مليـون  ٢٥٠وبنـاء علـى مـا تقـدم، ينبغـي أن تـدير منظمـة مـا                  . )٤٤(للحسابات، حبسب االقتضاء  
ن دوالرات الواليــات املتحــدة كحــد أدىن علــى مــدى فتــرة ســنتني لتربيــر إنــشاء وحــدة  دوالر مــ

ــة  ــة الداخلي ــف حــوايل  للرقاب ــون دوالر ٢,١٣ تكل ــضم  ملي ــة     وت ــة الفني ــن الفئ ــوظفني م ــة م ثالث
وألغــراض املراجعــة الداخليــة للحــسابات، اقُتــرح لكــل مراجــع . يكفــي مــن مــوظفي الــدعم ومــا

 مليون دوالر لكل فترة سنتني، مع مراعـاة مـا إذا كانـت              ١٠٠ و ٦٠حسابات مدى يتراوح بني     
 مليــون دوالر، فيكــون وجــود ٢٥٠أمــا ألقــل مـن  . املنظمـة متــارس عملــها يف املقـر أو يف امليــدان  

ــة أو مبنظمــة أخــرى مــن       الوحــدة غــري مــربر ويــتعني لتــوفري اخلــدمات االســتعانة مبــصادر خارجي
واستناداً إىل تلك الـصيغة،     . يها القدرة على توفري اخلدمة    املنظمات التابعة لألمم املتحدة تكون لد     

__________ 
  )٤٣(  R. Hirth, “FAQs about integral audit and new regulatory requirements”, The CPA Journal (May 2005) 

  .www.nysscpa.org/cpajournal/2005/505/perspectives/p12.htm: متاح على الصفحة الشبكية التالية
  )٤٤(  JIU/REP/2006/2فق األول، الفرع باء، املر.  
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 منظمــــة دون املــــدى املقتــــرح لوجــــود وحــــدة للرقابــــة يف وقــــت إعــــداد  ١١كانــــت هنــــاك 
  .)٤٥(التقرير هذا

 منظمـة؛ وكانـت     ١٢يف  املخصصة ملراجعة احلـسابات     املوارد  ، زادت   ٢٠٠٦ومنذ عام     - ٧٩
ة والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومفوضـية   الزيادة كبرية يف بعضها مثل منظمة األغذي 

ــة، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات       ــصحة العاملي ــشؤون الالجــئني، ومنظمــة ال األمــم املتحــدة ل
ــة   . املــشاريع ــة الداخلي ــرة الــسنتني  ٢٢وأُنــشئت يف مكتــب خــدمات الرقاب ــدة يف فت  وظيفــة جدي
ومل تقل املوارد املخصصة ملراجعـة      . )٤٨(ائة يف امل  ١٤، متثل زيادة نسبتها     )٤٧(٢٠٠٩-)٤٦(٢٠٠٨

 ومنظمة األمم املتحـدة     منظمة الطريان املدين الدويل   احلسابات يف السنوات اخلمس املاضية إال يف        
  .)٤٩(للتنمية الصناعية

ويتــراوح يف الوقــت الــراهن عــدد املــوظفني املتفــرغني مــن الفئــة الفنيــة يف جمــال املراجعــة    - ٨٠
ـــ  ــسابات، حـ ــة للحــ ــة، مــــن الداخليــ ــاملي إىل  ١سب املنظمــ ــاد الربيــــدي العــ  يف ١٧٥ يف االحتــ

منظمــة الطــريان املــدين وال يوجــد ســوى مراجــع داخلــي للحــسابات أو اثــنني يف . املتحــدة األمــم
، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية، واملنظمــة العامليــة   الــدويل

  .للملكية الفكرية
العديد من مديري املراجعة الداخلية للحسابات للمفتـشني عـن رضـاهم العـام       وأعرب    - ٨١

 يف املائـة أشـاروا إىل       ٤٠مبستوى املوارد املتاحة لالضطالع بنشاط مراجعـة احلـسابات، إال أن            
__________ 

  )٤٥(  JIU/REP/2006/2 واملرفق األول١٤، التوصية ٤٨ إىل ٤٥، الفقرات ،.  
 وظيفة ممولة من موارد خارجة ١١٤  وظيفة ممولة من امليزانية العادية و٤١( وظيفة ١٥٥إضافة إىل ما جمموعه    )٤٦(  

ــة  ــرة ) عــن امليزاني ــرة  ١٧٧ ، و٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفت ــة يف الفت ــة مــن  ٤٨ (٢٠٠٩-٢٠٠٨ وظيف ــة ممول  وظيف
 وظيفــة ممولــة مــن مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة مبــا يــشمل وظــائف مــن مــصادر أخــرى ١٢٩ امليزانيــة العاديــة و

  ).تتطلب موافقة اجلمعية العامة ال
تستعرض اللجنـة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة، مبـا يتفـق مـع اختـصاصاهتا، االحتياجـات مـن املـوارد ملكتـب                   )٤٧(  

  .الرقابة الداخليةخدمات 
ظلـت امليزانيـة اإلمجاليـة املخصــصة للرقابـة يف منظمـة األمــم املتحـدة للتنميـة الــصناعية دون تغـيري خـالل الفتــرة            )٤٨(  

  .نفسها، بينما اتسع نطاق والية التحقيق
ني للمجلس التنفيذي   أبلغت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وحدة التفتيش املشتركة بأنه يف الدورة الثانية والست              )٤٩(  

، دعا اجمللس جلنة مراجعة احلسابات يف املنظمـة إىل النظـر يف اجتماعهـا التـايل                 )٢٠١٠يونيه  /حزيران(للمنظمة  
الوظائف األساسية اليت يتعني على مكتب الرقابة الداخلية أداءها، وتقدمي توصيات بشأن مـستويات تـوفري          ”يف  

املنظمـة العامليـة لألرصـاد       (“اسية، مع أخذ أولويـات املنظمـة يف احلـسبان          إىل هذه الوظائف األس    املوارد استناداً 
، التقريــر النــهائي ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٨-٨اجمللــس التنفيــذي، الــدورة الثانيــة والــستون، جنيــف ”اجلويــة، 

د وأُدرجت هذه التوصية باعتبارها أحـد البنـو       ). ٣٧-٢-٧، الفقرة   ١٠٥٩، الوثيقة رقم    “املوجز مع القرارات  
اليت يلزم اختاذ إجراءات بشأهنا يف جدول أعمـال االجتمـاع اخلـامس عـشر للجنـة مراجعـة احلـسابات باملنظمـة                       

  ).٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول(العاملية لألرصاد اجلوية 
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قيـداً كـبرياً أمـام وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف            /أن مسألة املوارد تشكل حالياً حتـدياً      
 املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األمـم            منظمة الطريان 

ــة        ــة للملكي ــة العاملي ــاملي، واملنظم ــدي الع ــروا، واالحتــاد الربي ــصناعية، واألون ــة ال املتحــدة للتنمي
ويف الوقت الراهن، مل تعلن سـوى منظمـتني تطبيـق           . الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    

ومهـا صـندوق األمـم املتحـدة        (يغة املذكورة أعاله الـيت وضـعتها وحـدة التفتـيش املـشتركة              الص
ــة   ــة لألرصــاد اجلوي ــصيغة،   . للــسكان واملنظمــة العاملي ــه بتطبيــق تلــك ال وأشــار املفتــشون إىل أن

سيتعني على املنظمة البحرية الدولية واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة                
ن تستعني مبصادر خارجية إلجراء نشاط مراجعة احلسابات مع منظمة أخـرى، بينمـا مل تبلـغ                 أ

.  يف املائة من املنظمـات املـدى احملـدد مـن حيـث عـدد املـراجعني، علـى النحـو املـبني أدنـاه                  ٧٠
  .ويف احلالتني، يعد نشاط مراجعة احلسابات ضعيفاً للغاية، ويرى املفتشون ضرورة تعزيزه
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  ١اجلدول 
      ميزانية ومالك موظفي نشاط مراجعة احلسابات  

مباليني دوالرات الواليات  (٢٠٠٩ميزانية 
 )املتحدة

 املنظمة

امليزانية : جمموع امليزانية
املوارد اخلارجة + العادية 

 )أ(عن امليزانية
ميزانية املراجعة 

 الداخلية للحسابات

عدد املوظفني من الفئة الفنية يف 
جمال املراجعة الداخلية للحسابات 

وفق الصيغة اليت وضعتها وحدة 
 )مدى(التفتيش املشتركة 

عدد املوظفني من 
الفئة الفنية يف جمال 

راجعة الداخلية امل
  مالحظات للحسابات

  دون النطاق ١٦ ٤٢ ٢٣ ٣٫٧  ٢٧١٫٧ ١  منظمة األغذية والزراعة
  نطاقدون ال ٥ ١٩ ١١ ١٫٠  ٥٨٢٫٦  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  دون النطاق ١ ١١ ٦ ٠٫٨  ٣٢٥٫٩  )ب(منظمة الطريان املدين الدويل

  دون النطاق ٥ ١٩ ١١ ١٫٣  ٥٨٢٫٩  منظمة العمل الدولية
 داخل النطاق ٢ ٣ ١ ٠٫٤  ٨١٫٩  )ج(املنظمة البحرية الدولية

 داخل النطاق ٣ ٥ ٢ ٠٫٦  ١٣٦٫٦  االحتاد الدويل لالتصاالت

 دون النطاق ١٧٥ ٣٤٩ ١٩١ ٣٢٫١  ٤٨١٫٨ ١٠  )د(األمم املتحدة

 دون النطاق ٤٥ ١٧١ ٩٤ ٨٫٤  ١٤٣٫٩ ٥  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 داخل النطاق ١٢ ٢٠ ١١ ٢٫٠  ٦٠٩٫٠  اليونسكو

 دون النطاق ١٠ ٢٦ ١٤ ٢٫٠  ٧٨٣٫٠  صندوق األمم املتحدة للسكان

مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
  الالجئني

 دون النطاق ١٨ ٥٨ ٣٢ ٣٫٥  ٧٤٩٫٤ ١

 دون النطاق ٢٥ ١١٦ ٦٣ ٥٫٩  ٤٦٩٫٠ ٣  )ه(اليونيسيف

منظمة األمم املتحدة للتنمية 
  )و(الصناعية

 دون النطاق ٢ ١١ ٦ ١٫٠  ٣٢٥٫٤

 دون النطاق ٤ ٣١ ١٧ ٢٫٠  ٩٤٠٫٥  األونروا

مكتب األمم املتحدة خلدمات 
  )ز(املشاريع

 دون النطاق ٥ ٤٦ ٢٥ ١٫٦  ٣٩٠٫٠ ١

 داخل النطاق ١ ٢ ١ ٠٫٢  ٥١٫١  )ج(اد الربيدي العاملياالحت

 دون النطاق ١٦ ١١٧ ٦٤ ٣٫١  ٥٠٧٫٨ ٣  برنامج األغذية العاملي

 دون النطاق ١٢ ٦٠ ٣٣ ٣٫٥  ٧٨٨٫٧ ١  )ج،ح(منظمة الصحة العاملية

 دون النطاق ١ ١٠ ٦ ٠٫٤  ٣١٤٫٩  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

   داخل النطاق ٣ ٣ ٢ ٠٫٦  ٨٦٫٨  رصاد اجلويةاملنظمة العاملية لأل
  مالحظات

 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف كـل فتـرة سـنتني                  ٢٥٠أكثـر مـن     : صيغة وحـدة التفتـيش املـشتركة        *
 ماليــني دوالر يف كــل فتــرة ســنتني ١١٠  مليــون و٦٠لكــل منظمــة، ومــا يتــراوح بــني )  مليــون دوالر ســنويا١٢٥ً(
لكـل مراجـع حـسابات تبعـاً ملـا إذا كانـت العمليـات يف املقـر         )  مليـون دوالر سـنوياً  ٥٥  مليـون دوالر و ٣٠بني   ما(
  . امليدان يف أو
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باستثناء إدارة عمليات حفظ الـسالم، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، ومكتـب األمـم املتحـدة          (املصدر    )أ(
 مذكرة األمني العام عن احلالة املالية واملتعلقة بامليزانيـة يف مؤسـسات        ):خلدمات املشاريع، واالحتاد الربيدي العاملي    

ــم املتحــدة    ــة األم ــدة    (١، اجلــدول )A/65/187(منظوم ــة املعتم ــات العادي  ٢واجلــدول )) ٢٠١١-١٩٩٦(امليزاني
لـس الرؤسـاء    من اإلحصاءات املالية الـصادرة عـن جم       ) “املسامهات العينية ”املوارد اخلارجة عن امليزانية، من دون       (
  . ٢٠١٠تنفيذيني واجملمعة يف عام ال

 إىل أعمــال املراجعــة “ميزانيــة املراجعــة الداخليــة للحــسابات ”فيمــا يتعلــق مبنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، تــشري     )ب(
  .لية للحسابات والتقييم والتحقيقالداخ

حة العامليــة، مــدير املراجعــة الداخليــة    البحريــة الدوليــة واالحتــاد الربيــدي العــاملي ومنظمــة الــص      تــدرج املنظمــة    )ج(
  .“ال املراجعة الداخلية للحساباتعدد املوظفني احلاليني من الفئة الفنية يف جم”الرقابة الداخلية يف /للحسابات

 ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ١ لألمم املتحدة ميزانية إدارة عمليات حفظ السالم يف الفتـرة مـن           “ اإلمجالية امليزانية”تشمل    )د(
  ).  من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر٧ ٠٩٣,٤ (٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠إىل 

ــة للحــسابات ”بالنــسبة لليونيــسيف، تــضم    )ه( ــة املراجعــة الداخلي ــ”  و“ميزاني ــة واملوظف ــة الفني جعــة  املرا“ن مــن الفئ
  .الداخلية للحسابات والتحقيق

 )خــدمات الرقابــة الداخليــة (احلــسابات جمــال مراجعــة  تــشري ميزانيــة منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية إىل    )و(
ويـشمل  .  هلاالرئيسية املشتركة للمنظمات اليت تتخذ من فيينا مقراًواخلدمات املنظمة املذكورة  خدمات  يشمل   مبا

عــدد املــوظفني احلــاليني مــن الفئــة الفنيــة يف جمــال املراجعــة   ”  و“ميزانيــة املراجعــة الداخليــة للحــسابات ”عمــودا 
  . مراجعة احلسابات والتحقيق“اباتاخلية للحسالد

تقــديرات ميزانيــة مكتــب األمــم املتحــدة  :  ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع “ اإلمجاليــةامليزانيــة”مــصدر   )ز(
  ).DP/2008/13 (٢٠٠٩-٢٠٠٨خلدمات املشاريع لفترة السنتني 

 كـل خـدمات الرقابـة الداخليـة، أي          “ الداخلية للحسابات  ميزانية املراجعة ”بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية، تشمل        )ح(
إىل اجملـال املـشمول هبـا والـذي يـضم      "  اإلمجاليـة امليزانيـة "شري تـ خدمات مراجعـة احلـسابات والتقيـيم والتحقيـق، و        

  .لشراكات خمتارة تستضيفها منظمة الصحة العامليةاملقدم الدعم 
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يـربر حجـم املعـامالت يف املنظمـة زيـادة           ويف هذا اخلصوص، يـرى املفتـشون أنـه عنـدما              - ٨٢
عدد موظفي مراجعة احلسابات من الفئة الفنية أو حىت عندما يـتعني االسـتعانة مبـصادر خارجيـة،          

الرقابـة الداخليـة،    /فإن مسؤولية وضع املربرات تقع على عاتق مدير املراجعة الداخلية للحـسابات           
أو االســتعانة راء العمــل داخــل املنظمــة  الرقابــة، ســواء إلجــ /بــدعم مــن جلنــة مراجعــة احلــسابات  

 وجيب علـى اإلدارة بـدورها أن        .سب االقتضاء حبمع منظمة أخرى،    بالتعاقد  مبصادر مشتركة أو    
تفهم املخاطر الرئيسية اليت تواجهها املنظمة وتعمل مع املراجع الـداخلي للحـسابات علـى حتديـد                 

رة، زيــادة املــوارد اخلاصــة مبراجعــة  الــسبل املثلــى للتخفيــف منــها بطــرق مــن بينــها، عنــد الــضرو  
ويتعني أن ُتعـَرض نتـائج ذلـك التحليـل واخليـارات البديلـة واآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة                     . احلسابات

ــة ألغــراض اختــاذ القــرارات، مــع مراعــاة أن تعزيــز    /علــى اهليئــات التــشريعية  جمــالس اإلدارة املعني
 باملهـارات واسـتخدام     يزانيـة، بـل يـرتبط أيـضاً       مراجعة احلسابات ال يشكل فقط مسألة تتعلـق بامل        

  .أساليب تتسم بالكفاءة يف مراجعة احلسابات والتحسب للمخاطر
    

  ٧التوصية 
ملنظمـات  يف ا جمـالس اإلدارة    /اهليئـات التـشريعية   ينبغي أن تـوعز     تعزيز الكفاءة،   ل  
مليزانيـة الـيت    احلـسابات وا  مالك موظفي مراجعـة     التنفيذيني استعراض   إىل الرؤساء   املعنية  
ــديريعــدها  ــة للحــسابات م ــة/ املراجعــة الداخلي ــةالرقاب اعــاة آراء جلــان  ، مــع مر الداخلي

التنفيـذيني مـسار    الرؤسـاء   تقتـرح علـى     أن  الرقابة، عنـد االقتـضاء، و     /مراجعة احلسابات 
الكافيــة املــوارد حــصول وظيفــة مراجعــة احلــسابات علــى كفالــة مــن أجــل  اًعمــل مالئمــ

  .املراجعةخطة  تنفيذلتنفيذ 
  

  إبالغ النتائج  - ياء  
فيما يتعلق مبسألة إبالغ نتائج مراجعة احلـسابات، أوصـت وحـدة التفتـيش املـشتركة يف             - ٨٣

تقريرها عن ثغرات الرقابة بأن تقدَّم تقارير الرقابة الداخلية إىل الـرئيس التنفيـذي وُيكـشف عنـها                 
. )٥٠(ر الـسنوية املـوجزة للـهيئات التـشريعية        للدول األعضاء املهتمة عند الطلب، وأن تقدم التقاري       

ويف هذا التقرير، يقدم املفتشون حتديثاً للممارسات ذات الصلة، ويدرسـون مبزيـد مـن التفاصـيل                  
مــسائل أخــرى يف جمــال اإلبــالغ، مثــل جــودة املراســالت املتعلقــة مبراجعــة احلــسابات وطابعهــا     

  .وتكرارها وحمتواها

__________ 
  )٥٠(  JIU/REP/2006/2 ١٤صفحة ال، ١١، التوصية.  
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وب، يتعني أن تكون املراسالت املتعلقة مبراجعة احلـسابات   ومن أجل إحداث األثر املرغ      - ٨٤
وكان أكرب التحديات اليت أفيـد      . دقيقة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة ووافية ويف موعدها       

أمــا عــن االســتيفاء، فقــد ).  يف املائــة٢٤(، يعقبــه اإلجيــاز ) يف املائــة٥٧(هبــا هــو حــسن التوقيــت 
يـان تعليقـاهتم علـى حنـو أفـضل يف التقريـر النـهائي ملراجعـة                 أعرب بعض املـديرين عـن أملـهم يف ب         

وبالفعل، فإن تعليقات العميل جيوز إدراجها كتذييل للتقريـر أو يف متنـه أو يف رسـالة                 . احلسابات
 توصـية اللجنـة االستـشارية       ٦٤/٢٦٣ويف هذا الـصدد، أقـرت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا              . إحالة

ارير مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة ردود اإلدارة كاملـة، يف      املستقلة للمراجعة بأن تتضمن تقـ    
  ).٢٩، املرفق، الفقرة A/64/288(مرفق 
مـدير العمليـة موضـع      /إىل العميـل  عمومـاً   توجه املراسـالت املتعلقـة مبراجعـة احلـسابات          و  - ٨٥

تكـن   وحىت وقت قريب، مل   . التنفيذي للعلم الرئيس  املراجعة الختاذ إجراء، مع إرسال نسخة إىل        
للـدول األعـضاء وغريهـا مـن        يكـشف عنـها     مراجعة احلسابات   تكليفات  التقارير املتعلقة بفرادى    

يقـدم تقـارير إىل اجلمعيـة       لداخليـة   ولكن مكتـب خـدمات الرقابـة ا       . أصحاب املصلحة يف املنظمة   
ن املطلوب منه يف الواقع أ    بل من   . ١٩٩٤، وذلك منذ إنشائه يف عام       العامة حسبما يراه ضرورياً   

الرقابة /لحساباتالداخلية ل راجعة  امل مديرويف الوقت الراهن، حيظى     . )٥١(عدة تقارير سنوياً  يقدم  
 عــن ذلــك، وفــضالً.  يف املائــة مــن املنظمــات موضــع االســتعراض٦٧بتلــك الــسلطة يف الداخليــة 

 بانتظام نسخاً من التقـارير بنـاء علـى        مكتب خدمات الرقابة الداخلية     يقدم  ،  )٥٢(٢٠٠٤عام   منذ
وقــد قــدمت دولتــان عــضوان طلبــاً دائمــاً بتلقــي نــسخ مــن         . طلــب فــرادى الــدول األعــضاء   

  .التقارير مجيع
وقــد وضــعت منظمــة العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم    - ٨٦

 املتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمـة الـصحة العامليـة،             
واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة إجــراءات ُتتــاح مبقتــضاها للــدول األعــضاء عنــد الطلــب إمكانيــة 

وذكـر مـدير املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف منظمـة العمـل        ). مـن دون نـسخ  (االطالع يف املوقـع   
. الطلـب الدولية أنه ميكن تقدمي نسخة ورقية من تقارير خاصة مبشاريع معينـة للجهـات املاحنـة عنـد            

ومع ذلك، أفـادت املنظمـات بأهنـا مل تتلـق سـوى عـدد حمـدود للغايـة مـن تلـك الطلبـات، باسـتثناء                        
 علـى مـدى ثــالث سـنوات، مـن دولـة عــضو       طلبـاً ٢٣برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الــذي تلقـى      

 ومـن بـني الوكـاالت املتخصـصة، تتـيح منظمـة العمـل الدوليـة واالحتـاد الـدويل                   . واحدة يف الغالـب   
لالتصاالت واليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكريـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة التقـارير                 

ويف اجملمـوع، فـإن ثلثـي       . عند الطلب، ولكن كل تلك املنظمات لديها إجـراءات قائمـة ذات صـلة             
ير مراجعــة املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة الــيت أجريــت معهــا املقــابالت حاليــاً تكــشف عــن تقــار 

__________ 
  .)ه(٥ باء، الفقرة ٤٨/٢١٨عية العامة قرار اجلم  )٥١(  
  ).ج(١، الفقرة ٥٩/٢٧٢معية العامة قرار اجل  )٥٢(  
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وال يكشف عـن تقـارير مراجعـة احلـسابات يف           . احلسابات ألصحاب املصلحة بطريقة أو بأخرى     
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة                

 العـاملي، وبرنـامج   األغذية والزراعـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، واالحتـاد الربيـدي           
وقــد أُبلــغ املفتــشون بوجــود قــرارات داخليــة يف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  . األغذيــة العــاملي

ومنظمـة األمــم املتحـدة للتنميــة الـصناعية بعــدم الكــشف عـن فــرادى تقـارير مراجعــة احلــسابات،      
دوليـة واالحتـاد الربيـدي    بينما مل تطلب الدول األعضاء الكشف عن التقارير يف املنظمة البحريـة ال      

وجيري يف برنامج األغذيـة العـاملي العمـل علـى اختـاذ قـرار بـشأن الـسياسة املتبعـة يف هـذا                        . العاملي
وتكشف عدة منظمات أخرى غـري تابعـة لألمـم املتحـدة مـن املنظمـات الـيت أجريـت                . اخلصوص

 كـل تقـارير مراجعـة       ويف صـندوق النقـد الـدويل، تقـدم        . معها املقابالت عن التقارير عند الطلـب      
احلسابات إىل جلنة التـدقيق اخلـارجي التابعـة لـه، كمـا ُتتـاح للمـديرين التنفيـذيني ومنـاوبيهم عـرب                        

  .موقع شبكي داخلي مأمون
وأشار عدد من املنظمات إىل أن كشف تقارير مراجعة احلسابات قد نتج عنه زيـادة يف                  - ٨٧

إال أنـه يف ضـوء      . حنة عن تقدمي مزيد مـن التمويـل       ومل ُتسجَّل أي حالة المتناع جهة ما      . الشفافية
نشر بعض ما صدر من تقارير املراجعة الداخلية للحسابات على شبكة اإلنترنت، أوصت اللجنة              

 باسـتعراض سـبل توزيـع التقـارير         ٢٠٠٩االستشارية املستقلة للمراجعة يف تقريرها السنوي لعـام         
ويف هذا الصدد، تـشري النـشرة   . افية يف الكشفعلى الدول األعضاء، من دون املساس مببدأ الشف     

إىل أنـه    معهد مراجعي احلسابات الـداخليني     الصادرة عن    A3-2410االستشارية للممارسات رقم    
عندما تنشر نتائج التكليفات خارج املنظمة، يتعني أن تشمل املراسالت قيوداً على توزيع النتائج               

  .واستخدامها
ــن املن٦٠ويف   - ٨٨ ــة مـ ــشريعية  يف املائـ ــر اهليئـــات التـ ــات، تقـ ــات /ظمـ ــالس اإلدارة سياسـ جمـ

ــة للحــسابات   ــة/الكــشف، وينفــذها مــدير املراجعــة الداخلي ــة الداخلي ــتعني إدراج تلــك . الرقاب وي
  .السياسة يف مجيع مواثيق املراجعة الداخلية للحسابات

املتحــد ومــن األمثلــة علــى املمارســة الــسليمة سياســة الكــشف املتبعــة يف برنــامج األمــم     - ٨٩
، DP/2010/31 (٢٠٠٨/٣٧اإلمنــائي واإلجــراءات ذات الــصلة، الــيت اعتمــدها اجمللــس يف مقــرره  

والسارية أيضاً على صندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة          (،  )١٧-١١الفقرات  
  :ا يليالرقابة الداخلية مب/، واليت تتطلب قيام مدير املراجعة الداخلية للحسابات)خلدمات املشاريع

  إبالغ اجمللس التنفيذي بعد تلقي الطلب وقبل الكشف؛   )أ(  
التحقــق ممــا إذا كــان الطلــب يــشري بوضــوح إىل ســبب وهــدف االطــالع علــى   )ب(  

  التقرير ويتضمن تأكيداً واضحاً على االلتزام بالسرية؛ 
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ق إبالغ احلكومـة املعنيـة بطلـب الكـشف، ومنحهـا وقتـاً لقـراءة التقريـر والتعليـ                   )ج(  
  عليه وإثارة االعتراضات إن ُوجدت؛

تعتــرب ذات  ةمعينــ”معلومــات اســتعراض التقريــر لتحديــد مــا إذا كــان يتــضمن    )د(  
بإجراء معلق، أو ر ؛ أو ميكن أن تض    ة أو إدارة  بلد أو حكوم  لعلق بأطراف ثالثة    حساسية خاصة تت  

 “ خـصوصيته  ىعلـ  ه أو يتعـدى    وسـالمة أي فـرد أو ينتـهك حقوقـ          نر أمـ   ما قد يعرض للخطـ     ابه
  حبيث يتعني حترير التقرير أو حجبه يف ظروف استثنائية؛ 

  الكشف عن التقارير للدول األعضاء؛  )ه(  
  .اإلذن باالطالع يف املوقع وليس نشر تلك التقارير  )و(  

فمـن ناحيـة الطبيعـة والتـواتر، جيـرى اإلبـالغ            . وتتفاوت طبيعة وتـواتر وحمتـوى اإلبـالغ         - ٩٠
ة كل سنة علـى األقـل، ولكنـه جيـرى أيـضاً علـى أسـاس نـصف سـنوي وربـع                 شفوياً أو خطياً مر   

سنوي للمديرين التنفيذيني، باستثناء منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة، حيث ال يوجد إبـالغ    
الرقابة مىت ُوجدت؛   /وتقدم التقارير أيضاً إىل جلان مراجعة احلسابات      . شفوي للرؤساء التنفيذيني  

ويقـدم تقريـر    . )٥٣(ر عموماً علـى أسـاس ربـع سـنوي، وأحيانـا نـصف سـنوي               وتقدم تلك التقاري  
جمالس اإلدارة مباشرة أو من خـالل الـرئيس التنفيـذي يف معظـم        /سنوي موجز للهيئات التشريعية   

املنظمــات، باســتثناء الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية،    
ون أنه من أجل كفالة الشفافية واملساءلة، فمن املهـم إطـالع املـديرين              ويرى املفتش . واألونروا

علــى املــسائل البالغــة  أوالً بــأول التنفيــذيني والــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين   
 املــذكورة أعــاله والــواردة يف ١١األمهيــة يف مراجعــة احلــسابات، ويكــررون بــذلك التوصــية 

تــشون أن اإلبــالغ الــدوري للمــديرين التنفيــذيني وجهــات ويعتقــد املف. تقريــر ثغــرات الرقابــة
الرقابـة سيـساعد علـى زيـادة فعاليـة      /املراجعة اخلارجية للحـسابات وجلـان مراجعـة احلـسابات        

  .مراجعة احلساباتوظيفة 
وقد خيتلـف حمتـوى فـرادى املراسـالت املتعلقـة مبراجعـة احلـسابات شـكالً ومـضموناً،                     - ٩١

ولكن يـتعني أن تـشمل املراسـالت     . تائجها، وطبيعة التكليف، والعميل   وفقاً ملرحلة املراجعة ون   
املوجزة السنوية معلومات عـن االمتثـال خلطـة مراجعـة احلـسابات، واألنـشطة، واالسـتنتاجات                 

كما ينبغي أن تعلم باملخاطر الرئيسية، واملـسائل املتعلقـة          . الرئيسية، والتوصيات وحالة تنفيذها   
وأظهـر اسـتعراض لعينـة      . مسألة تتعلق باالسـتقاللية، وحـاالت الغـش       بالرقابة واحلوكمة، وأي    
 يف صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا أن هـذه التقـارير شـاملة                 ٢٠٠٩من التقارير السنوية لعـام      

 أن تلـك التقـارير ُتظهـر علـى وجـه اخلـصوص نتـائج املراجعـة                  ٤ويـبني الـشكل     . إىل حد كبري  
__________ 

  . تقرير ربع سنوي لإلدارة العليايف برنامج األغذية العاملي، يقدَّم أيضاً  )٥٣(  
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، كمـا ُتظهـر بدرجـة أقـل املـسائل املتعلقـة باحلوكمـة               وأنشطتها والتوصيات ومسائل الـضوابط    
ــاطر ــة   . واملخـــ ــة الداخليـــ ــديري املراجعـــ ــذا اخلـــــصوص، يـــــشجع املفتـــــشون مـــ ويف هـــ
مراجعـة  ووظيفـة   واألثـر علـى اسـتقاللية       اإلعالم بالقيود   الرقابة الداخلية على    /للحسابات

 إىل خطــة مراعيــة اداًالداخليــة اســتنبــشأن املراقبــة احلــسابات وفعاليتــها، واإلدالء بــالرأي 
ويـتعني إجـراء ذلـك سـنوياً أو كـل سـنتني مـن أجـل دعـم عـرض البيانـات                       . لعناصر املخاطرة 

وسيشكل ذلك أيضاً ضماناً مفيداً ملراجعـي احلـسابات اخلـارجيني           . املالية على الدول األعضاء   
  .إن مت دعمه بتقدمي خطة مراعية لعناصر املخاطرة

  
  ٤الشكل 

  جعة الداخلية للحساباتاملراحمتوى تقارير 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

والحــظ املفتــشون أن بعــض املنظمــات تنــشر تقاريرهــا الــسنوية املــوجزة عــن مراجعــة     ٩٢
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدوليـة،       (احلسابات يف مواقعها على شبكة اإلنترنت       

مكتــب األمــم املتحــدة   واألمــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واليونيــسيف، و      
ويرى املفتشون يف ذلك ممارسـة مثلـى        ). خلدمات املشاريع، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     

  .تعزز من املساءلة والشفافية ويتعني على املنظمات األخرى اتباعها
    

  نتائج مراجعة احلسابات
  أنشطة مراجعة احلسابات

  تنفيذ التوصيات
  مسائل املراقبة

  املوارد 
  مسائل احلوكمة

  أداء مراجعة احلسابات
  القيود على النطاق

  الغش 
  التعرض للمخاطر 
  مسائل االستقاللية

 رأي مراجع احلسابات
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  ٨التوصية 
ة جمـالس اإلدار  /ةتطلـب اهليئـات التـشريعي     ينبغـي أن    تعزيز املـساءلة والـشفافية،      ل  

 كتابـةً كـل    هلـا الرقابـة الداخليـة أن يقـدم   /سابات املراجعـة الداخليـة للحـ    املعنية من مدير  
 تلـك التقـارير الـسنوية يف    نـشاط مراجعـة احلـسابات، وأن ينـشر    ، تقريره عن نتائج     سنة

أن تــشري التقــارير الــسنوية إىل تنفيــذ خطــة مراجعــة   وينبغــي . املوقــع الــشبكي للمنظمــة 
اخلاضـعة  لرئيسية، وتصنيف مراجعة احلسابات املمنوح للكيانـات  احلسابات، واملخاطر ا 

، واالســتنتاجات الرئيــسية، والتوصــيات وتنفيــذ احلوكمــة واملراقبــة ومــسائل للمراجعــة،
 أو املـوارد أو مـسائل       التوصيات السابقة غري املنفذة، وإىل أي مسائل تتعلق باالسـتقالل         

  .)٥٤(سابات على فعالية نشاط مراجعة احلأخرى تؤثر سلباً
    

  متابعة توصيات املراجعة الداخلية للحسابات  - كاف  
ــيت وضــعها       ٩٣ ــضي املعــايري ال ــداخليني   تق ــي احلــسابات ال ــد مراجع ــاقش مراجــع   معه ــأن ين  ب

احلسابات مع اإلدارة، قبل إمتـام تكليـف املراجعـة، مـا أبدتـه مـن مالحظـات ويوافـق علـى خطـة                        
الرقابـة الداخليـة    /ير املراجعـة الداخليـة للحـسابات      وتقـع علـى عـاتق مـد       . عمل لتحسني العمليات  

املــسؤولية عــن إنــشاء نظــام للمتابعــة مــن أجــل رصــد اإلجــراءات الــيت تتخــذها اإلدارة بنــاء علــى  
ويـتعني باملثـل أن تتعهـد اإلدارة    . النتائج والتوصـيات احملالـة يف فـرادى تقـارير مراجعـة احلـسابات       

  . نظاماً موازياً للمتابعة
إطـــار زمـــين الســـتجابة اإلدارة، وتقيـــيم  :  أن يـــشمل الرصـــد الفعـــال مـــا يلـــي ويـــتعني   ٩٤

االستجابة، والتحقق من االستجابة، ومتابعة للمراجعة، حسب االقتضاء، وعمليـة لتـصعيد األمـر              
ــشريعية    ــديرين واهليئــات الت ــار امل ــتجابات  /إىل كب ــة االس ــالس اإلدارة يف حال ــري  /جم ــراءات غ اإلج

  .قع ارتباط بني جودة نظام املتابعة ومعدل تنفيذ التوصياتوهناك يف الوا. املرضية
ويوجد لدى كل دوائر املراجعة الداخلية للحسابات املشمولة باالستعراض نظام قـائم               ٩٥

نظــام يــديره مراجــع احلــسابات الــداخلي وآخــر : ويوجــد يف بعــض األحيــان نظامــان. للمتابعــة
وتتسم النظم بدرجات متفاوتـة     . وري بني النظامني  تتواله اإلدارة؛ ومن مث يلزم القيام بتوفيق د       

فعلى سـبيل املثـال، يـستند النظـام يف االحتـاد الربيـدي العـاملي إىل برنـامج             . من الفعالية والتعقيد  
Excel     ــداخلي ــسابات الـ ــع احلـ ــستخدمها مراجـ ــن أن يـ ــة، ميكـ ــم إلكترونيـ ــد نظـ ــا توجـ ، بينمـ

الذريــة، وبرنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي،   املــدير يف كـل مــن الوكالـة الدوليــة للطاقـة    /والعميـل 
__________ 

 مـن تقريـر أكـرب، وذلـك حـسب      جيوز أن يكون التقرير السنوي عن نشاط املراجعة الداخلية للحـسابات جـزءاً              )٥٤(  
  .الرقابة الداخلية/اخلية للحساباتأنشطة الرقابة املشمولة مبسؤولية مدير املراجعة الد
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، ومكتـب األمـم   )٥٥(وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية        
ــة،         ــة الفكري ــة للملكي ــة العاملي ــاملي، واملنظم ــة الع ــامج األغذي ــشاريع، وبرن املتحــدة خلــدمات امل

 يــتعني أن ُتثــار مــساءلة املــديرين ملواجهــة ويف تلــك الــنظم،. واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة
ومــن املفهــوم أن املــساءلة  . احلــاالت الــيت ال تنفــذ فيهــا توصــية مــا، مــن دون تفــسري أو تربيــر   

  .تنطوي على جزاءات يف حال عدم االمتثال
    

  ٥الشكل 
  نظام متابعة توصيات املراجعة الداخلية للحسابات

 

 

 

 

 

 

 

و نصف سنوي يف معظـم احلـاالت، وعلـى أسـاس            وجيرى الرصد على أساس سنوي أ        ٩٦
وتتـــيح الـــنظم اإللكترونيـــة الرصـــد بـــصفة . )٥٦(ربـــع ســـنوي يف األمـــم املتحـــدة واليونيـــسيف

ويرى املفتـشون أن الرصـد علـى أسـاس نـصف سـنوي رمبـا يكـون أكثـر فعاليـة مـن                        . متواصلة
رصـد حـىت    وعلـى أي حـال، يـتعني إجـراء ال         . حيث التكلفة من الرصد على أساس ربع سنوي       

وعندئـذ فقـط،   . تنفذ التوصيات على حنو فعال أو تقبل اإلدارة حتمل خمـاطر عـدم اختـاذ إجـراء                
ولكـن يف معظـم املنظمـات،       . ميكن ملراجعـي احلـسابات الـداخليني اختـاذ قـرار بإقفـال التوصـية              

. ُيرصــد التنفيــذ حــىت اإلفــادة باإلجنــاز، أو يف أحــسن األحــوال، حــىت يقــدَّم دليــل علــى اإلجنــاز 
واملمارسـة املثلـى    . وجترى لعدة سنوات متابعة التوصيات اليت مل تنفذ مث تعاد صياغتها أو تلغى            

__________ 
  .مل يدخل النظام اخلاص مبنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية حيز التشغيل بعد  )٥٥(  
ترى بعض املنظمات أن الرصد السنوي كاف، حيث يتسم التنفيذ بالبطء يف حاالت معينـة، وال سـيما عنـدما                      )٥٦(  

  .نظمةتتعلق املسألة مببادرات استراتيجية رئيسية للم

Excel or equivalent 
spreadsheet, 38.1%

No electronic 
database/system, 4.8%

Internal IT 
application/database, 

28.6%

On-line system, 28.6%
٪٢٨,٦تروين،نظام إلك

قاعدة بيانات/برنامج داخلي
داخلية لتكنولوجيا 

 ٪٢٨,٦املعلومات، 

نظم/ال توجد قواعد بيانات
 ٪٤,٨إلكترونية،

 أو ما مياثله من Excelبرنامج 
 ٪٣٨,١الربامج اجلدولية، 
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ويف . هــي متابعــة التنفيــذ الفعلــي يف ســياق األعمــال اجلديــدة ملراجعــة حــسابات نفــس العمليــة 
 استعراضـاً  ٢٠٠٨الصدد، أجرى مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اليونيسيف عـام        هذا
وخلــص . ٢٠٠٧-٢٠٠٢ املائــة مــن املكاتــب الــيت ســبق مراجعــة حــساباهتا يف الفتــرة     يف٥ ل

ــتعراض إىل أن  ــراء        ٣٣االس ــد إج ــب، بع ــها املكت ــيت ســبق أن أقفل ــن التوصــيات ال ــة م  يف املائ
استعراض مكتيب خارج املوقع للوثـائق الداعمـة الـيت قدمتـها املكاتـب، مل يـستمر تنفيـذها، أي              

ت اليت اختـذهتا املكاتـب لتـصحيح جوانـب الـضعف أو الـسيطرة عليهـا                 تتم مواصلة اإلجراءا   مل
)E/ICEF/2009/AB/L.6 ٣٩، الفقرة.(  

وتتم عملية رصد قبـول توصـيات مراجعـي احلـسابات وتنفيـذها علـى مـستوى الرؤسـاء            - ٩٧
التنفيــذيني، مــا عــدا يف مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة  

، حيــث يتــوىل مهمــة الرصــد علــى  )األونــروا(غيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن  وتــش
 علـى زيـادة الفعاليـة،      وعـالوة علـى ذلـك، وحرصـاً       . التوايل املراقب املايل وفريـق إدارة العمليـات       

تضطلع جلان اإلدارة الداخلية بالرقابة على تنفيـذ التوصـيات يف كـل مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة                     
ذرية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة                   ال

ويف األمانة العامة لألمـم املتحـدة، علـى سـبيل املثـال،       . خلدمات املشاريع وبرنامج األغذية العاملي    
داري عـن   تقوم إدارة الشؤون اإلدارية بالرصد وإعداد تقـارير فـصلية ترفعهـا إىل جلنـة التنظـيم اإل                 

التوصيات اجلوهرية اليت تثري انشغال مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعن التوصيات الـيت تنتظـر               
 السـتعراض أداء كبـار املـديرين يف األمانـة           ووضع األمني العام ميثاقـاً    . التنفيذ منذ أكثر من سنتني    

وصـيات الرقابـة الـيت نالـت        العامة لألمم املتحدة قوامه قياس اإلجنازات املتوقعة ومن بينـها تنفيـذ ت            
ويف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ُينــشر معــدل تنفيــذ توصــيات مراجعــي احلــسابات   . القبــول

 حلساب مكتب التحقيقات ومراجعة احلسابات لذلك املعدل، باعتبـاره          املتعلقة بكل مكتب طبقاً   
األمـم املتحـدة     أداء مكاتـب برنـامج       “سـجل قيـاس   ”أحد مؤشرات تنظـيم األعمـال املدرجـة يف          

  .ويعترب املفتشون هذا األمر ممارسة جيدة. اإلمنائي
الرقابة، حيثمـا وجـدت، مهمـة الرصـد، وجيـري           /وتتوىل أيضاً جلان مراجعة احلسابات      - ٩٨

جمــالس اإلدارة علــى نــسبة تنفيــذ التوصــيات حبلــول موعــد  /بانتظــام إطــالع اهليئــات التــشريعية 
ــسنوية، مبــا يــشمل، يف كــثري   ــة توصــيات    التقــارير ال ــرار إداري يتعلــق بأي  مــن احلــاالت، أي ق

  .ويعترب املفتشون هذا األمر ممارسة جيدة. أو عالية اخلطورة مل تنفذ/مهمة
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  ٦الشكل 
   احلساباتةرصد تنفيذ توصيات مراجع

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خططات احملددة، حيث يوجـد      من أفضل امل   حيتضن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحداً       - ٩٩
النظـام الـشامل لقاعـدة      (نظام مستحدث داخل املؤسسة وله واجهة تفاعلية مـع شـبكة اإلنترنـت              

يتيح حتميل تقارير مراجعـة احلـسابات ويـسمح لكـل مـن          ) بيانات مراجعة احلسابات والتوصيات   
ــع توصــيات      /العمــالء ــاطي م ــة احلــسابات بالتع ــات ومراجع ــب التحقيق ــديرين ومكت ــي امل مراجع

وجيري على الفور استعراض ما تقدمـه املكاتـب   . )٥٧(احلسابات ورصد تنفيذها بصورة إلكترونية 
 من حتديثات عن حالة التنفيذ وما يتصل هبا مـن مـستندات إثبـات وإقـراره مـن                   القُطرية إلكترونياً 

ــة احلــساب       ــة ملكتــب التحقيقــات ومراجع ــة احلــسابات التابع ــة ملراجع . اتجانــب املراكــز اإلقليمي
وعالوة على ذلك، ُيجـري مكتـب التحقيقـات ومراجعـة احلـسابات عمليـات اسـتعراض مكتبيـة                   
نصف سنوية حلالة تنفيـذ مراجعـة احلـسابات، وكـذا عمليـات مراجعـة حـسابات ميدانيـة متابعـةً                     

ــد مكتــب التحقيقــات  . “غــري مرضــية”لألنــشطة املــصنفة يف املراجعــات الــسابقة علــى أهنــا    وُيِع
ومتوسـط الوقـت    .  للمؤسسة عن حالة تنفيذ مراجعة احلسابات       سنوياً ات تقريراً ومراجعة احلساب 

ويّوجـه مكتـب التحقيقـات ومراجعـة احلـسابات يف           .  شـهراً  ١٨الذي يستغرقه تنفيذ توصـية هـو        
.  دون تنفيذ   شهراً ١٨تقريره السنوي نظر اجمللس التنفيذي إىل التوصيات اليت مر عليها أكثر من             

__________ 
  .بيانات داخلية ملكتب خدمات الرقابة الداخلية  )٥٧(  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 مراجعة احلساباتجلنة

الرئيس التنفيذي

النسبة املئوية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

نعم
ال

اللجنـــــــــة اإلداريــــــــــة
 الداخلية 

جملس اإلدارة/اهليئة التشريعية
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 كــانون ١نـسبة مـا مل ينفـذ بعــُد مـن التوصـيات الـصادرة يف الفتـرة مـا بـني          ونتيجـة لـذلك، فـإن    
  ). ٤٤، الفقرة DP/2010/31( يف املائة ١ تقل عن ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ و٢٠٠٤يناير /الثاين
وينبغي أن تتناول التوصيات وإجراءاهتا التنفيذية املسائل اجلوهرية وأن تكـون حمـددة،              - ١٠٠

ويف . هة حنو حتقيق النتائج، وقابلة لإلجناز، وخاضـعة جلـدول زمـين حمـدد             وقابلة للقياس، وموج  
هذا الصدد، أحس املديرون باألمم املتحدة بإثقال كاهلهم بالعدد الذي يتلقونـه مـن توصـيات                

 عن مراجعي احلـسابات الـداخليني، مبـا يف ذلـك توصـيات تتعلـق مبـسائل                  الرقابة الصادرة غالباً  
 ١٦٨ مـا جمموعـه      ٢٠٠٩ب خـدمات الرقابـة الداخليـة يف عـام           وأصدر مكت .  بال تليست ذا 
 توصــية جوهريــة، أي ٦٤٧ توصــيات بينــها ١ ٨١٠ عــن مراجعــة احلــسابات تــضمنت تقريــراً

ومتثـل  . )٥٨( توصيات جوهرية يف التقرير الواحـد      ٤ توصية غري جوهرية مقابل      ١١متوسطه   ما
ــه    ــا قيمت ــون دوالر مــن دوالرات الوال ٤٠تلــك التوصــيات م ــى    ملي ــة عل ــات املتحــدة موزع ي

ويف هـذا الـصدد،     . الوفورات واسترداد املدفوعات الزائدة واملكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة        
أوصت اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة، بدون إصـدار أي حكـم علـى عـدد التوصـيات،                 

ات وقيمتـها  بأن ينصب اهتمام مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة واإلدارة علـى نوعيـة التوصـي              
  ).٣٥، املرفق، الفقرة A/64/288(املضافة، وليس على كمية التوصيات 

ويـرى املفتـشون    .  وتكـراراً  وكشفت املقابالت أيضاً أن نفس التوصيات تتكرر مراراً        - ١٠١
أن السبب هو أن اإلدارة مل ُتنشئ، يف معظم احلاالت، ما يكفي من ضوابط تصحيحية ونظـم                 

 والقــضايا املــشتركة بــني عــدة قطاعــات، مــن أجــل تعميمهــا  بنيويــةاللتحديــد مــواطن الــضعف 
وإعــادة طرحهــا يف مــستهل عمليــة التخطــيط، وتــدريب املــوظفني علــى القواعــد واإلجــراءات   

وُيِعد كل من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،               . ذات الصلة 
تقــارير عــن التوصــيات حــسب فئــة املخــاطر،  وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف 

 مــع إطــار الرقابــة ومنطقــة اخلطــر، وأســباب الــضعف واالســتنتاجات املتكــررة، وذلــك متاشــياً  
، مـن أجـل اإلشـارة علـى اإلدارة مبـا يلـزم       )٥٩(الداخلية للجنة املنظمات الراعية للجنة تريـدواي      

، )١٢الفقـرة   (٦٤/٢٣٢هـا   وطلبـت اجلمعيـة العامـة يف قرار       . اختاذه مـن إجـراءات تـصحيحية      
إىل األمني العام أن ينظر يف التوصـيات املتكـررة ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة الـيت تتنـاول             

أّما يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فقـد أعربـت اللجنـة االستـشارية              . مسائل ذات طابع عام   
__________ 

جلنة املنظمـات الراعيـة هـي منظمـة طوعيـة مـن منظمـات القطـاع اخلـاص مكرسـة إلسـداء املـشورة إىل اإلدارة                )٥٨(  
التنفيذية وهيئات تقرير السياسات من أجـل إقامـة عمليـات جتاريـة أكثـر فعاليـة وكفـاءة وأخالقيـة علـى نطـاق                         

وهــي تعمــل علــى رعايــة ونــشر األطــر العامــة والتوجيهــات القائمــة علــى األحبــاث املعمقــة والتحلــيالت . عــاملي
  .وأفضل املمارسات

  . ملعهد مراجعي احلسابات الداخليني١٣٠٠املعيار   )٥٩(  
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ة الطريقة االسـتباقية الـيت       عن سرورها لرؤي   ٢٠٠٩ملراجعة احلسابات يف تقريرها السنوي لعام       
). ٥، التـذييل، الفقـرة      DP/2010/31(تنتهجها اإلدارة يف التعامل مع نتـائج مراجعـة احلـسابات            

، ُتدرج دائرة الرقابة الداخليـة يف تقريرهـا         )اليونيدو(ويف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       
ــرئيس التنفيــذي معلومــات إحــصائية عــن التوصــيات العا    لقــة حــسب أســباب الــضعف،   إىل ال
  . عن التوصيات املتكررةوالعملية املتعلقة هبا، والوحدة التنظيمية املعنية هبا وعمرها، فضالً

  
  ٩التوصية 
الرقابـة الداخليـة،    /إلدارة العليـا ورؤسـاء املراجعـة الداخليـة للحـسابات          لـ ينبغي    

ات مبــا يتماشــى حــسب االقتــضاء، حتــسني ُنظُــم متابعــة تنفيــذ توصــيات مراجعــي احلــساب
وأفضل املمارسات، مبا يف ذلك التتبع اإللكتروين والرصد وتقـدمي التقـارير إىل الرؤسـاء          

ــنوياً        ــنتني، وسـ ــل سـ ــرة كـ ــى األقـــل مـ ــة علـ ــة إداريـ ــذيني أو إىل جلنـ إىل جمـــالس  التنفيـ
اهليئـات التـشريعية، وكـشف مـا مل ينفـذ مـن توصـيات مراجعـي احلـسابات الـيت           /اإلدارة

وللسبب نفسه، ينبغي أن تكفـل اإلدارة العليـا تزويـد رؤسـاء             .  عالية تنطوي على خماطر  
الرقابة الداخلية، يف الوقـت املناسـب، باملعلومـات املتعلقـة           /املراجعة الداخلية للحسابات  

إنـشاء النظـام أو الـسعي      /وينبغي ختصيص املـوارد الالزمـة لتعزيـز       . حبالة تنفيذ التوصيات  
  .جمالس اإلدارة/فقة من اهليئات التشريعيةلذلك الغرض إىل احلصول على املوا

    
  تقييم وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات  -الم   

ُيشترط على دوائر املراجعة الداخلية للحسابات أن يكون لـديها برنـامج رمسـي لـضمان                 - ١٠٢
 وال ميتلـك  . ، وهو تقييم مستمر ودوري لنوعية نشاط مراجعة احلسابات        )٦٠(اجلودة واالرتقاء هبا  

منظمـة  (مثـل هـذا الربنـامج    باالستقـصاء  ثلث دوائر مراجعة احلسابات يف األمم املتحدة املشمولة     
الطريان املدين الدويل، واملنظمة البحرية الدوليـة، واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، واالحتـاد الربيـدي            

  ).العاملي
يف التقريـر املتعلـق     ، الـواردة    ١٣ويكرر املفتشون توصية وحـدة التفتـيش املـشتركة رقـم             - ١٠٣

علـى اهليئـات التـشريعية يف كـل منظمـة مـن املنظمـات أن                ”بثغرات الرقابة، واليت تـنص علـى أن         
تــوعز إىل رؤســائها التنفيــذيني بتــأمني تقيــيم مــستقل جيــد، وذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــالل  

  .)٦١(“استعراض النظراء، لكيان الرقابة الداخلية، على األقل مرة كل مخسة أعوام

__________ 
  . ملعهد مراجعي احلسابات الداخليني١٣٠٠املعيار   )٦٠(  
  )٦١(  JIU/REP/2006/2 ١٥ الصفحة، ١٣، التوصية.  
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نـشاط مراجعـة احلـسابات بطـرق عـدة منـها التقيـيم الـذايت وردود                 جـودة   وميكن تقيـيم     - ١٠٤
اســتطالع آراء العمــالء وأصــحاب املــصلحة، واســتعراض جيريــه معهــد مراجعــي احلــسابات /فعــل

كما أن باستطاعة جلان مراجعة احلـسابات  . الداخليني أو من خالل تقييم ذايت تقّره جهة مستقلة  
ابات اخلــارجيني أيــضاً أن يــستعرضوا أداء املراجعــة الداخليــة للحــسابات، وهــو   ومراجعــي احلــس

  بطرق خمتلفة يف معظم مؤسسات األمم املتحدة، على النحو الذي يناقـشه الحقـاً              حيدث حالياً  ما
  .هذا التقرير

فبعد كل مراجعة للحـسابات، جتـرى   .  من منظمة ألخرى   ودةويتباين تواتر تقييمات اجل    - ١٠٥
ــة، قــد تــشمل اســتطالعاً  تقييمــا ــة    ت داخلي ــة للطاق ــة الدولي  آلراء العمــالء، يف كــل مــن الوكال

الذرية، واألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو، وصـندوق األمـم املتحـدة              
للسكان، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، واليونيـسيف، ومنظمـة الـصحة العامليـة،               

وجتــري تقييمــات خارجيــة كــل مخــس ســنوات يف كــل مــن منظمــة  . ذيــة العــامليوبرنــامج األغ
األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واألونروا، وبرنـامج            

وعكـف  . األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملكية الفكريـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة              
، وكـان قـد أجـرى     ٢٠١٠املتحدة للسكان على إجـراء تقيـيم خـارجي يف عـام             صندوق األمم   

ومتثـل هـذه   . ٢٠٠٦آخر تقيـيم ذايت بتيـسري مـن معهـد مراجعـي احلـسابات الـداخليني يف عـام                 
  .األمثلة ممارسات فضلى

وتغطي التقييمات الدورية اخلارجية نشاط مراجعة احلـسابات بأكملـه، وهـي جـزء مـن                 - ١٠٦
ومجعـت بعـض دوائـر املراجعـة الداخليـة          . ري معهد مراجعـي احلـسابات الـداخليني       اشتراطات معاي 

للحــسابات بــني التقيــيم الــذايت والتقيــيم اخلــارجي إلقــرار النتــائج، علــى ســبيل املثــال يف كــل مــن 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واألمــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واليونــسكو، 

م املتحــدة للــسكان، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، واليونيــسيف،   وصــندوق األمــ
وهـذا النـوع األخـري مـن التقيـيم يتـسم عمومـا بأنـه أقـل              . )٦٢(واليونيدو، ومنظمة الـصحة العامليـة     

 يـتم إبـداء الــرأي   جــودة، إىل االسـتعراض اخلـارجي لل  واسـتناداً . تكلفـة مقارنـة بـالتقييم اخلــارجي   
وخلـص املفتـشون إىل أن نـشاط    . ال ملعايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني  بشأن مدى االمتث  

  :مراجعة احلسابات يف مؤسسات األمم املتحدة كان، يف ضوء آخر استعراض جيري
 للمعايري يف كل من منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،              عموماً ممتثالً

جــئني، ومكتــب خــدمات املــشاريع، واليونــسكو، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الال
__________ 

ّتبــع املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة عمليــة تقيــيم ذايت مطابقــة ملعــايري معهــد مراجعــي احلــسابات الــداخليني    ت  )٦٢(  
مل ُيكمل   وممارسته، لكنها مل تنل بعُد إقرار جهة خارجية، ألن قسم مراجعة احلسابات الداخلية التابع للمنظمة              

لفـة، اسـتخدمت اليونيــدو طريقـة التقيـيم الــذايت     وألســباب تتعلـق بالتك . بعـُد ثـالث سـنوات منــذ أن بـدأ عملـه     
  .واإلقرار اخلارجي، حيث ُيمثّل معهد مراجعي احلسابات الداخليني جهة اإلقرار
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واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية          
  .الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 يف كــل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،    جزئيــاًممتــثالً
  .املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيدو، واألونرواواألمم 

ومن حيث املبدأ، ينبغي، من باب احلرص على الشفافية واملساءلة، إبـالغ نتـائج هـذا                 - ١٠٧
بيد أن هذا األمر مل يكن ممارسة معتـادة سـوى يف برنـامج              . التقييم إىل مجيع أصحاب املصلحة    
 األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتب األمم املتحـدة         األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق   

  .)٦٣(خلدمات املشاريع، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
    

  ١٠التوصية 
ــاً   ــهيئات التـــشريعية  حرصـ ــساءلة، ينبغـــي للـ ــالس إدارة / علـــى الـــشفافية واملـ جمـ

عنية أن تكفل خضوع املراجعة الداخليـة للحـسابات         مؤسسات منظومة األمم املتحدة امل    
عـايري  وفقـاً مل و تقيـيم ذايت تقـّره جهـة خارجيـة مـستقلة      جـودة أ لتقييم خـارجي مـستقل لل    

ــن اختــاذ           ــد م ــرة كــل مخــس ســنوات، والتأك ــي احلــسابات الــداخليني، م ــد مراجع معه
 ملعايري معهد    عموماً إجراءات تصحيحية جلعل نشاط املراجعة الداخلية للحسابات ممتثالً       

  .مراجعي احلسابات الداخليني
    

__________ 
مت يف منظمة األغذية والزراعة إبالغ نتيجة آخر استعراض خارجي لضمان جودة املراجعة الداخلية للحـسابات               )٦٣(  

ي ذي الــصلة الــصادر عــن مكتــب املراجعــة الداخليــة للحــسابات   إىل جملــس اإلدارة مــن خــالل التقريــر الــسنو 
  .والتفتيش والرقابة اإلدارية
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  ٧الشكل 
  الرقابة الداخلية/القيود الكبرية اليت يواجهها رؤساء املراجعة الداخلية للحسابات/التحديات

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
، فقد غلب الرضـا، باسـتثناء حـاالت قليلـة، علـى رؤسـاء               ٧على حنو ما يبينه الشكل       - ١٠٨

الرقابة الداخلية فيما يتصل مبسامهة املراجعة الداخليـة للحـسابات          /اباتاملراجعة الداخلية للحس  
ــات  ــة يف عملي ــتحكم يف املخــاطر وامل احلوكم ــة     اروال ــة مراجع ــيمهم لوظيف ــى تقي ــاء عل ــة، بن قب

القيـود الرئيـسية املطروحـة      /ومن بـني مـا أشـاروا إليـه مـن التحـديات            . احلسابات يف مؤسساهتم  
أمـم  ”راجعة احلسابات وتنفيذها، واملوارد، ومراجعة حـسابات        حالياً، هناك متابعة توصيات م    

ولــئن كانـت منظومـة األمـم املتحــدة    .  والتنـسيق مــع هيئـات الرقابـة األخـرى    “ةمتحـدة واحـد  
تنفرد بالتحديْين األخريين، فإن التحديني األول والثـاين معتـادان يف نـشاط مراجعـة احلـسابات                 

  . احلسابات يف القطاع اخلاص إىل حد مابوصفها وظيفة عامة، بل ويف نشاط مراجعة

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

متابعة توصيات مراجعة احلسابات وتنفيذها

املوارد
مراجعة حسابات األمم املتحدة ككيان واحد

 لاالستقال

استخدام التكنولوجيا

 التنسيق مع اإلدارة

السلطة
يططالتخ/اإلدارة

العالقة مع العمالء

 الكفاءة

 الالمركزية

 إبالغ النتائج

ــاله   ــود أعـــــــ ــن البنـــــــ ــيء مـــــــ ال شـــــــ

النسبة املئوية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

هيئات الرقابة األخرى/التنسيق مع وظائف
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  املراجعة اخلارجية للحسابات  - ثالثاً  
  تعريف  -ألف   

  
يقصد باملراجعة اخلارجية للحسابات، عملية مراجعـة احلـسابات الـيت تـضطلع هبـا                 

والغـرض هـو تزويـد اهليئـة        . هيئة خارجية مستقلة عن املنظمة اليت جتري مراجعة حـساباهتا         
 إدارة املنظمة املعنية بـرأي وتقريـر عـن حـسابات املنظمـة وبياناهتـا املاليـة،                  جملس/التشريعية

 واألنظمـة املعمـول هبـا، واإلجـراءات املتعلقـة بإدارهتـا             حوشرعية عملياهتا ومطابقتـها للـوائ     
 مــا تقــدم املنظمــات وغالبــاً.  للقواعــد واألنظمــة املاليــة الــسارية املاليــة وأدائهــا املــايل طبقــاً 

املراجعة اخلارجية لألنـشطة احلكوميـة تقاريرهـا بـصورة مباشـرة إىل الربملـان،               املسؤولة عن   
ــة احلــسابات     ــا ملراجع ــرف باملؤســسات العلي ــة   . وهــي ُتع ــا ملراجع ــدم املؤســسات العلي وتق

احلسابات أعلى مستويات املراجعة اخلارجية حلسابات اهليئات احلكومية يف بلد مـا، وهـي              
 احلــسابات اخلــارجيني يف مؤســسات منظومــة األمــم  مؤهلــة للترشــح ألداء مهــام مراجعــي 

  .)٦٤(املتحدة
    

ومع أن مراجعي احلسابات اخلارجيني، حـسب التعريـف، ليـسوا مـن الناحيـة الرمسيـة                  - ١٠٩
 مــن املنظمــة، فــإهنم يــضطلعون بــدور أساســي يف تعزيــز ثقــة اجلمهــور مبوثوقيــة التقــارير   جــزءاً
ــة ــة   املالي ــة للمنظم ــة الداخلي ــون اخلــارجيون للحــسابات يف مؤســسات   . ونظــام الرقاب واملراجع
ــا ملراجعــة  /املتحــدة هــم مراجعــو احلــسابات العــامون للــدول األعــضاء    األمــم املؤســسات العلي

جملس إدارة كل منظمـة بـصورة مـستقلة عـن     /احلسابات، ويقدمون التقارير إىل اهليئة التشريعية   
  .حكومات بلداهنم

  

  تفصيل املراجعة اخلارجية  -باء   
 تكليفات املؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات حـسب مؤسـسات              ٢يعرض اجلدول    - ١١٠

وقد تكون نفس املؤسسة العليا ملراجعة احلـسابات متعاقـدة مـع            . ٢٠١٠األمم املتحدة يف عام     
  :عدة مؤسسات ملراجعة حساباهتا

__________ 
  )٦٤(  International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), best practice example of FRR 

concerning audit arrangements in international institutions, 2004, and OECD, Sigma External Audit 

& Financial Control Glossary, p.19.  
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  ٢اجلدول 
  )٢٠١٠(املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات حسب مؤسسة األمم املتحدة 

لد املؤسسة العليا ب
 ملراجعة احلسابات

العضوية مبجلس مراجعي 
  انتهاء فترة الوالية  املنظمة  حسابات األمم املتحدة

  ٣١/١٢/٢٠١١  منظمة العمل الدولية    كندا
  إدارة عمليات حفظ السالم  ٢٠١٤يونيه /إىل غاية حزيران  الصني

  اليونيسيف
٣٠/٠٦/٢٠١٤  
٣٠/٠٦/٢٠١٠  

ما عدا إدارة عمليات (األمم املتحدة   ٢٠١٠يونيه /إىل غاية حزيران  فرنسا
  )حفظ السالم

  منظمة الطريان املدين
  اليونسكو

٣١/١٢/٢٠١١  
مددت إىل (

٣١/١٢/٢٠١٣(  
٣١/١٢/٢٠١١  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية    أملانيا
  

٣٠/٠٦/٢٠١٠  
)٢٠١٢مددت إىل (

  املنظمة البحرية الدولية    اهلند
  منظمة الصحة العاملية

  مة السياحة العامليةمنظ

٣٠/٠٦/٢٠١٢  
٣١/٠٥/٢٠١٢  
٣١/١٢/٢٠١١  

  ٣٠/٠٦/٢٠١٢  برنامج األغذية العاملي    
  ٣٠/٠٦/٢٠١٢  اليونيدو    باكستان
  ٣١/١٢/٢٠١١  منظمة األغذية والزراعة    الفلبني

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠١٢يونيه /إىل غاية حزيران  جنوب أفريقيا
  لسكانصندوق األمم املتحدة ل

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  األونروا

٣٠/٠٦/٢٠١٢  
٣٠/٠٦/٢٠١٢  
٣٠/٠٦/٢٠١٢  
٣٠/٠٦/٢٠١٢  

  االحتاد الدويل لالتصاالت    سويسرا
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  االحتاد الربيدي العاملي

٣١/٠٧/٢٠١٢  
٣١/١٢/٢٠١١  
٣١/٠٧/٢٠١٣  

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

  لندا الشماليةوآير

 إىل ٢٠١٠يوليه /من متوز
  ٢٠١٦يونيه /حزيران

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية
ما عدا إدارة عمليات (األمم املتحدة 
  حفظ السالم

  برنامج األغذية العاملي
  

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

٣١/١٢/٢٠١١  
٣٠/٠٦/٢٠١٦  
  

٣٠/٠٦/٢٠١٠  
  )حلت حملها اهلند(

٣٠/٠٦/٢٠١٢  
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الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك     (وُتعّين بعض املنظمات املرتبطة باألمم املتحدة        - ١١١
االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب (، ومنظمــات أخــرى خــارج منظومــة األمــم املتحــدة )الــدويل

شــركات خاصــة ملراجعــة احلــسابات للقيــام مبهــام   ) األمحــر واهلــالل األمحــر، والــصندوق العــاملي 
ــي احلــــ  ــشركات    مراجعــ ــسمى الــ ــا ُتــ ــني مــ ــن بــ ــارجيني، مــ ــربى ”سابات اخلــ ــع الكــ  “األربــ

)Pricewaterhouse Coopers ،Deloitte & Touche ،KPMG ،وErnst & Young (  أكـرب  الـيت متثـل 
الشركات الدولية ملراجعة احلسابات يف العامل، وتتعهـد يف الغالـب مراجعـة حـسابات الـشركات                 

  .ضال عن العديد من الشركات اخلاصةاملدرجة يف أسواق التداول العام، ف
فرنــسا بالنــسبة لليونــسكو، (وال يوجــد ســوى أربعــة مــن مراجعــي احلــسابات اخلــارجيني   - ١١٢

وأملانيا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واهلند بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية، واململكة املتحـدة        
ــسب    ــشمالية بالن ــدا ال ــا العظمــى وايرلن ــاملي لربيطاني ــة الع ــامج األغذي ــم يف   ) ة لربن ممــن هلــم وجــود دائ

كما أن املقر الرئيسي الدائم جمللس مراجعـي احلـسابات هـو مقـر              . املنظمات اليت يراجعون حساباهتا   
أما مجيـع اآلخـرين فيحـضرون إىل عـني املكـان بـصورة متقطعـة، وتظـل                  . األمم املتحدة يف نيويورك   

 ويف ضــوء املقــابالت الــيت أجريــت مــع مراجعــي احلــسابات   .مقــارهم الدائمــة يف بلــداهنم األصــلية 
اخلارجيني، يرى املفتشون أن مراجعي احلسابات اخلارجيني الذين لديهم وجود دائم يف مقـر اجلهـة          
اخلاضعة للمراجعة أقـدر علـى أداء واجبـاهتم بالكامـل، وإن كـان الوجـود الـدائم باملنظمـة اخلاضـعة                      

وأعرب بعض مراجعي احلسابات اخلارجيني أهنـم قـادرون         . كاليفللمراجعة تترتب عليه آثار يف الت     
ــارات مركــزة،        ــة مــن خــالل زي ــاءة والفاعلي ــسم بالكف كغريهــم علــى إجــراء مراجعــة حــسابات تت

  .وقادرون على ضمان جودة عالية ملراجعة احلسابات

  الوالية واإلطار القانوين والنطاق  -جيم   
كل منظمـة أن حتـدد بـصورة واضـحة ورمسيـة واليـة              على األنظمة والقواعد املالية يف       - ١١٣

ومـن شـأن حتريـر اتفـاق مكتـوب أو           . نشاط املراجعة اخلارجية للحسابات وسلطته ومسؤوليته     
ومـن  . أو إبـرام عقـد أن يـنظم أعمـال مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني               خطـاب تكليـف     إصدار  

ة ذات الـصلة أن حتـدد طبيعـة    حيث املبدأ، ينبغي لالتفاقـات والعقـود واألنظمـة والقواعـد املاليـ            
وظيفــة املراجعــة اخلارجيــة ونطاقهــا ومــسؤولية املؤســسة العليــا ملراجعــة احلــسابات واملــوظفني    
املتعاقد معهم، وكذا االستقالل وإتاحة فرص الوصـول إىل الـسجالت، واملـوظفني، واألصـول               

 وشــروط التوظيــف مــن أجــل إجــراء املراجعــة، وأن حتــدد املعــايري املهنيــة واألخالقيــة الــسارية   
وعـادة مـا تـدرج هـذه األحكـام يف الوثـائق ذات الـصلة باملنظمـة                . واشتراطات إعـداد التقـارير    

ــضمانات املقدمــة يف منظمــة الطــريان املــ      دين اخلاضــعة حــساباهتا للمراجعــة، باســتثناء طبيعــة ال
وشـروط  ارجيني للحـسابات    ولوحظت أيضاً ثغرات يف حتديد فترة والية املراجعني اخل        . الدويل
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  احلسابات الطبيعة اإللزامية لوظيفة مراجعة

ـامــسؤولية املؤســسة العل  شــركة مراجعــة احلــسابات واملــوظفني العــاملني يف مراجعــة/يـ

إجراء مراجعة احلسابات باستقالل
 سلطة إجراء مراجعة احلسابات

 كفاية املوارد إلجراء مراجعة احلسابات

احلسابات مراجعة إلجراء والتقنية املهنية املعايري
شروط التوظيف

حق وواجب إبالغ جملس اإلدارة
الوصول إىل السجالت واملوظفني واألصول

ساباتنطاق وظيفة املراجعة اخلارجية حل
الفصل بني مسؤوليات املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات

التنسيق بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات
طبيعة خدمات الضمان املقدمة

 ملراجعي احلسابات اخلارجينيالنسبة املئوية

التقيد باملعايري الدولية ملراجعة احلسابات

نعمال

، )٦٥(توظيفهم، وفـْصل املـسؤوليات والتنـسيق بـني مراجعـي احلـسابات الـداخليني واخلـارجيني                
  . ويتناوله الفصل اخلامس من هذا التقرير بالنقاش املفّصل٨على حنو ما يبّينه الشكل 

  
  ٨الشكل 

  مضمون االتفاق أو العقد أو األنظمة والقواعد املالية ذات الصلة اليت تنظم املراجعة
  )٦٦(اخلارجية للحسابات

      

  
  

__________ 
للمزيد من املعلومات، انظر الفرع جيم من الفصل اخلامس املتعلق بالتنسيق بني مراجعـي احلـسابات الـداخليني                    )٦٥(  

  .واخلارجيني
 إىل املؤسـسات العليـا ملراجعـة     تستند مجيع األرقام الواردة يف الفصل الثالث بشأن املراجعة اخلارجية للحسابات            )٦٦(  

احلسابات اليت تراجع حسابات املنظمات املشتركة يف وحدة التفتيش املشتركة ممن رّدت على االستقـصاء، أي           
  .باالستقصاء يف املائة من جمموع املنظمات املشمولة ٤٥
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 إىل االرتقــاء باألعمــال املــسندة إىل وظيفــة املراجعــة اخلارجيــة للحــسابات،       وســعياً - ١١٤
ُتجــري بعــض املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات تقييمــا منتظمــا لتكليفاهتــا املتعلقــة مبراجعــة 

ل املـسؤولية عـن     احلسابات، حىت وإن كانت اجلهة اخلاضعة ملراجعة احلسابات هـي مـن يتحمـ             
  .هتيئة الترتيبات الكافية ملراجعة احلسابات

وباملثــل، فــإن مراجعــي احلــسابات اخلــارجيني يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة قــد   - ١١٥
يطرحـون هـذه املـسألة بـصورة اسـتباقية عنـدما تعـوز املبـادرة اجلهـة اخلاضـعة ملراجعـة احلــسابات            

 أن تـستعرض بـصورة دوريـة أنظمتـها وقواعـدها املاليـة              وينبغي ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة      
املتعلقة باملراجعة اخلارجية للحسابات مبا يتماشى مـع التطـورات املـستجدة يف املهنـة، واملـتغريات                 

وعلى سبيل املثال، أفـاد     . التنظيمية، واملعايري اجلديدة ملراجعة احلسابات، واملمارسات املعمول هبا       
حلسابات يف اململكة املتحدة املكلـف مبراجعـة حـسابات برنـامج األغذيـة      املكتب الوطين ملراجعة ا   

ــسنوات اخلمــس       ــد خــضعت لالســتعراض يف ال ــة مراجــع احلــسابات اخلــارجي ق العــاملي أن والي
. )٦٧( تكليف جملس مراجعـي احلـسابات لتغـيري فتـرة واليـة أعـضائه        ٢٠٠١وُنقّح يف عام    . املاضية

  .ة احلسابات إىل أن والياهتا مل ختضع ألي استعراضـراجعوأشارت ثالث من املؤسسات العليا مل
وقد يتعني تنقـيح واليـة املراجـع اخلـارجي للحـسابات لتأخـذ يف احلـسبان تنفيـذ املعـايري                      - ١١٦

احملاسبية الدولية للقطاع العـام علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، ويف بعـض احلـاالت، لتعـديل                      
بيانــات املاليــة للمنظمــة مــن أجــل إجــراء املزيــد مــن اختبــارات  تــواتر تــدقيق املراجعــة اخلارجيــة لل

ومع أن املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام ال تـشترط صـراحة إجـراء تـدقيق سـنوي                  . االمتثال
ــراجعني اخلــارجيني للحــسابات أكــد يف اجتماعــه املعقــود يف كــانون       ــإن فريــق امل للحــسابات، ف

ع مؤســسات األمــم املتحــدة أن تعتمــد إجــراء مراجعــات   أنــه ينبغــي جلميــ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
خارجية سنوية للحسابات لكفالة إضفاء أكرب قدر من املـصداقية والـشفافية علـى البيانـات املاليـة               

وأصــدرت منظمــة الــصحة العامليــة يف اآلونــة  . اخلاضــعة للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام 
  .)٦٨( لتعكس هذا التغيري على الئحتها املاليةاألخرية تعديالً

وعــالوة علــى ذلــك، رغــم أن واليــة املراجعــة اخلارجيــة للحــسابات تتعلــق يف املقــام      - ١١٧
األول مبراجعة احلسابات املالية، فإهنا ينبغي أن تشمل أيـضاً مراجعـة األداء وعمليـات املراجعـة                 

 غريهـا إىل إجـراء   ومتيل بعض املؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات أكثـر مـن     . اخلاصة األخرى 
  .٩مراجعة لألداء، على حنو ما يبينه الشكل 

  
__________ 

  .٥٥/٢٤٨قرار اجلمعية العامة   )٦٧(  
تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة     : مـة عـن تعـديالت علـى الالئحـة املاليـة      منظمة الصحة العاملية، تقرير األمانـة العا      )٦٨(  

  .A/63/34للقطاع العام ومعدل تواتر املراجعة اخلارجية للحسابات، الوثيقة 
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  ٩الشكل 
  نوع املراجعة الذي تقوم به املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات املشمولة يف االستقصاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩الشكل 
  نوع املراجعة الذي تقوم به املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات املشمولة يف االستقصاء

 
    

وبغض النظر عن احلق والواجب فيمـا يتعلـق بـإجراء مراجعـات لـألداء، يعتـرب املفتـشون             - ١١٨
ينبغي ملراجعـي احلـسابات اخلـارجيني أن يعطـوا األولويـة للتـصديق علـى البيانـات املاليـة بغيـة                       أنه

باملعــايري احملاســبية الدوليــة ســيما يف ضــوء بــدء العمــل  كفالــة املــساءلة العامــة للمنظمــة املعنيــة، ال
  .للقطاع العام

، أنـه حـىت يف حالـة عـدم وجـود حاجـة ملحـة لتغـيري الواليـة                    ويرى املفتـشون، ختامـاً     - ١١٩
ملراجــع اخلــارجي للحــسابات الســتعراض دوري، تكليـف ا املعهـودة، ينبغــي أن ختــضع شــروط  

قابـة املـستقلة يف عمليـة    الر/وينبغـي إشـراك جلـان مراجعـة احلـسابات     . حسبما تقتضيه الـضرورة   
  . أدناه١١ للضوابط واالمتثال، حسبما تنص عليه التوصية االستعراض املذكورة، تعزيزاً
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  ١١التوصية 
ــن      ــشريعية مـــ ــات التـــ ــي أن تطلـــــب اهليئـــ ــان الينبغـــ ــستقلة مللجـــ ــة املـــ راجعـــ
تكليـف  /الرقابة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تستعرض أداء ووالية         /احلسابات

راجعي احلسابات اخلارجيني، على األقل مرة كل مخس سنوات، بالتشاور مع الرؤساء         م
جمـالس اإلدارة يف  /التنفيذيني، وأن حتيـل نتـائج ذلـك االسـتعراض إىل اهليئـات التـشريعية         

  . إطار تقريرها السنوي
    

  االستقالل واملوضوعية  -دال   
، فــإن )٦٩(ادئ مراجعــة احلــسابات وفقــاً إلعــالن ليمــا للمبــادئ التوجيهيــة بــشأن مبــ       - ١٢٠

تؤكد املنظمة الدولية و. املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات تتطلب االستقالل كي تؤدي مهامها      
للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف توجيهاهتـا علـى أنـه ينبغـي أن يتمتـع مراجعـو احلـسابات                    

 كمــا مت االعتــراف كــذلك ،)٧٠(اخلــارجيون باســتقالل كامــل يف االضــطالع مبراجعــة احلــسابات 
املعيـار  (بأمهية االستقالل يف إعالن مكسيكو بشأن استقالل املؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات              

وينبغي أيضاً أن يتمتع مراجعو . )٧١() من املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات     ١٠
جملــس اإلدارة /لهيئــة التــشريعيةاحلــسابات باســتقالل كامــل عــن حكومــاهتم، وأن ميثلــوا بالنــسبة ل

ــة      مــستقالًمــصدراً ــضوابط الداخلي ــة وال ــة البيانــات املالي ــة وموثوقي  حبــق للمعلومــات املتعلقــة بدق
  .للمنظمة
ومل تعلن أية مؤسسة عليا ملراجعة احلـسابات عـن وجـود أيـة حالـة إلعاقـة اسـتقالهلا أو                      - ١٢١

ومـع ذلـك، فقـد حـدد املفتـشون          . اضـية موضوعيتها أو التدخل فيهما خالل السنوات اخلمس امل       
  .التهديدات التالية

__________ 
 يف املـؤمتر التاسـع للمنظمـة الدوليـة للمؤسـسات العليـا       ١٩٧٧أكتـوبر  /ُيبّين اإلعـالن، املعتمـد يف تـشرين األول         )٦٩(  

ابات، أهداف مراجعة حسابات القطاع العام، ويعترف بالدور املهم الذي تؤديه املؤسسات العليا          ملراجعة احلس 
  .ملراجعة احلسابات يف اإلدارة املالية العامة

  )٧٠(  INTOSAI, “Audit of international institutions: guidance for supreme audit institutions (SAIs)” (Oslo, 

2004), p. 7.  
  .٢٠٠٧اعتمدته املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف مؤمترها التاسع يف عام   )٧١(  
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  نطاق مراجعة احلسابات اخلارجية والعمل التنفيذي  - ١  
 حتديـد نطـاق التكليـف باملراجعـة         جملـس اإلدارة حـصراً    /ينبغي أن تتـوىل اهليئـة التـشريعية        - ١٢٢

لألرصـاد اجلويـة، قـد      ويف بعـض املنظمـات، مثـل املنظمـة العامليـة            . اخلارجية للحـسابات وطبيعتـه    
وينبغي للمراجـع   . يطلب الرؤساء التنفيذيون قيام املراجعني اخلارجيني للحسابات بأعمال إضافية        

اخلارجي للحسابات أن يتأىن يف دراسة أي طلـب مـن تلـك الطلبـات، وأن يـوىل العنايـة الواجبـة                      
سابات، وأن  الستقالل املراجع اخلـارجي للحـسابات وانعكاسـات ذلـك علـى خطـة مراجعـة احلـ                 

ويعتقـد املفتـشون أن علـى املـديرين أن يوجهـوا أي      . ينظر يف الطلب يف ضـوء الواليـة املنوطـة بـه       
جملـس اإلدارة املعـين     /طلب لقيام املراجع اخلارجي للحسابات بأعمال إضافية إىل اهليئـة التـشريعية           

  .الرقابة/بالتشاور مع جلنة مراجعة احلسابات

  املاليةالذمة  تضارب املصاحل وإقرارات  - ٢  
هناك حاجة إىل التزام املوضوعية يف كافة األعمال الـيت يـضطلع هبـا مراجعـو احلـسابات                   - ١٢٣

 علـى األدلـة الثبوتيـة        حصراً وينبغي ألي رأي هليئة مراجعة احلسابات أن يكون قائماً        . اخلارجيون
 فيهـا معـايري املنظمـة    وأن يتم استخالصـه وفقـاً للمعـايري الدوليـة يف جمـال مراجعـة احلـسابات، مبـا             

الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات ومدونـة قواعـد سـلوك مراجعـي حـسابات القطـاع                  
ومثـة ممارسـة مهنيـة      . )٧٢(العام اليت وضعتها املنظمة الدولية للمؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات           

 يف املـصاحل مـن      اعتيادية تقضي بأن يفصح مراجعو احلسابات اخلارجيون عن أي تضارب حمتمـل           
ــى أداء مهــامهم مبوضــوعية    ــدرهتم عل ــق ق والحــظ املفتــشون أن أقــل مــن نــصف   . شــأنه أن ُيعي

ــذا اإلقــرار علــى مــستوى           املــراجعني اخلــارجيني للحــسابات أبلغــوا أهنــم ملزمــون بتقــدمي ه
  .اجلهة اخلاضعة ملراجعة احلسابات وعلى مستوى التكليف باملراجعة/العميل
لك أن يلتزم مراجعـو احلـسابات اخلـارجيون بالـسرية إزاء مـا اطلعـوا             ومن اجلوهري كذ   - ١٢٤

عليه أثناء أداء مهامهم، من مسائل مراجعة احلسابات ومعلومات متعلقة باجلهة اخلاضعة ملراجعـة              
وعلــى وجــه اخلــصوص، ينبغــي أال يــستخدم مراجعــو احلــسابات اخلــارجيون        . )٧٣(احلــسابات

ــة  وموظفــوهم تلــك املعلومــات للحــصول علــى    ــافع شخــصية هلــم أو ألطــراف ثالث ويف هــذا . من
وفقاً لآللية املعمـول هبـا      بالذمة املالية    الصدد، ينبغي أن يقدم مراجعو احلسابات اخلارجيون إقراراً       

يف كــل منظمــة، مــن أجــل اإلبــالغ عــن أي تــضارب حمتمــل يف املــصاحل قــد يتعــارض مــع مهــام    
ام بتقــدمي هــذا اإلقــرار ســوى بالنــسبة ملراجــع ومــع هــذا، فــال يوجــد إلــز. املراجعــة املوكلــة إلــيهم

  .احلسابات اخلارجي يف منظمة العمل الدولية
__________ 

  .أقرت يف املؤمتر السادس عشر للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات  )٧٢(  
  )٧٣(  INTOSAI, “General standards in Government Auditing and standards with ethical significance”, 

ISSAI 200, para. 2.46.  
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، ينبغي أيضاً أن يتحاشـى مراجعـو احلـسابات اخلـارجيون أي تـضارب ممكـن يف                  وأخرياً - ١٢٥
أو أيـة إكراميـات مـن       دعـوات   املصاحل من خالل رفض استالم أية أتعـاب أو هـدايا أو قبـول أي                

 وطبقـاً . عة ملراجعة احلسابات قد تؤثر يف استقالهلم أو ينظر إليها على أهنا تؤثر فيه        اجلهات اخلاض 
ألحكام معهد مراجعي احلسابات الداخليني واألحكـام ذات الـصلة مـن مدونـة قواعـد الـسلوك،                  

ومـع  .  أهنا ملزمة بالقيام بذلك    ءأعلنت املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات املشمولة يف االستقصا       
فإن األنظمـة والقواعـد املاليـة للجهـات اخلاضـعة ملراجعـة احلـسابات ال تـنص إال علـى أنـه              ذلك،  

ينبغي إجـراء مراجعـة احلـسابات وفقـاً ملعـايري مراجعـة احلـسابات املوحـدة املتعـارف عليهـا، دون                   
  .إشارة واضحة إىل احتمال تضارب املصاحل

ني بـه وسـبق ذكـره يف التقريـر     وعلى حنو ما سبقت توصية مراجعي احلـسابات الـداخلي       - ١٢٦
املتعلق بثغرات الرقابـة، يكـرر املفتـشون التأكيـد علـى أنـه ينبغـي أن خيـضع مراجعـو احلـسابات                        

، وينبغــي هلــم أن يعلنــوا أي تــضارب ممكــن أو ظــاهر يف ةاملاليــالذمــة اخلــارجيون إللزاميــة إقــرار 
ني مستقلون عن املنظمـات     ومع ذلك، يالحظ املفتشون أن مراجعي احلسابات اخلارجي       . املصاحل

اخلاضعة ملراجعة احلسابات لكنهم أيضاً أعضاء يف هيئات احملاسـبني املهنيـة يف بلـداهنم األصـلية،                 
  .وبالتايل ملزمون بالتقيد بقواعد السلوك واآلداب اليت تعاجل بكفاية تضارب املصاحل

  تعيني مراجعي احلسابات اخلارجيني/اختيار  - ٣  
، ينبغـي أن حتـدد      )٧٤(املنظمـة الدوليـة للمؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات           وفقاً ملعايري    - ١٢٧

األنظمــة والقواعــد املاليــة اإلجــراءات الرمسيــة لعمليــة االختيــار واملعــايري املطبقــة الختيــار مراجــع    
ــارجي ــسابات اخلـ ــن   . احلـ ــة مـ ــل عينـ ــن أصـ ــه مـ ــد أنـ ــة  ١٠بيـ ــد ماليـ ــة وقواعـ ــات أنظمـ  جمموعـ

وال توجـد  . وى أنظمة وقواعد اليونسكو ومنظمة الـصحة العامليـة    استعراضها، مل تقم بذلك س     مت
ة متفــق عليهــا علــى نطــاق مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة األخــرى  ـأيــة سياســة عامــة مكتوبــ

يتعلق بعمليـة اختيـار مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني وتعيينـهم، مـا عـدا كـوهنم يعينـون مـن                        فيما
ظمة املعنية، وباالقتراع السري يف حالة عـدم وجـود توافـق            جملس إدارة املن  /جانب اهليئة التشريعية  
وتشمل أفضل املمارسات يف كل من منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان             . يف اآلراء بشأن املرشح   

االقتــــصادي، واملنظمــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة، والبنــــك الــــدويل إشــــراك جلنــــة مراجعــــة  
  . الرقابة يف عملية االختيار/احلسابات

الكفــاءة /ويــرى املفتــشون أن أيــة عمليــة اختيــار ينبغــي أن تــستند إىل الــشفافية واملهنيــة    - ١٢٨
وينبغي أن توجه الدعوة إىل مجيع الدول األعـضاء         . والقدرة التنافسية وتكافؤ الفرص أمام اجلميع     

سات  مع املمارومتاشياً. يف كل منظمة لتقدمي مقترح رمسي بناء على اشتراطات يتم وضعها سلفاً           
__________ 

  )٧٤(  INTOSAI, “Principles for best audit arrangements for international institutions” (ISSAI 5000), 

principle 7, para. 7.3.  
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الفضلى، ينبغي أن حتدد املنظمات اخلاضعة ملراجعة احلسابات بالتفصيل طلبات تقدمي املقترحـات            
ــائق    ــان واضــح بالوث املعلومــات الــيت ينبغــي أن  /لتوضــيح املتطلبــات وشــروط التكليــف وتقــدمي بي

 للنـهج الـذي   وجيب أن تشمل تلك املقترحات على األقل وصـفاً      . يدرجها املترشحون يف املقترح   
 باخلربة املهنية، وعـدد املـوظفني    ذاتية ملراجعي احلسابات، وبياناًتتبعه مراجعة احلسابات، وسرياً   س

ــة ومــستوياهتم، وعــدد األشــهر الــيت سيــستغرقها العمــل وأتعــاب املراجعــة،      املــشاركني يف العملي
  .  بالتزام السريةفيها املرتبات والبدالت، إن وجدت، وبياناً مبا

وأبلـغ  . فتشون من التأكد من مـدى التطبيـق الفعلـي للمعـايري املبينـة أعـاله              ومل يتمكن امل   - ١٢٩
وأعلنـت  . أحد مراجعي احلسابات الداخليني أن عملية االختيار مل تتح تكافؤ فرص أمـام اجلميـع              

بعض املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات أهنا قد ُوجهـت إليهـا الـدعوة فقـط لتقـدمي مقتـرح وأن               
ويف األمــم املتحــدة، توجــه إىل الــدول األعــضاء . لعديــد مــن هــذه املتطلبــاتمقترحاهتــا تــضمنت ا

  .طة لتقدمي مرشحنييرسالة بس
ويعتــرب املفتــشون أن املعــايري التاليــة تعكــس املتطلبــات الــدنيا لعمليــة اختيــار مراجــع     - ١٣٠

  :)٧٥(جملس إدارة، ومن مثّ ينبغي التقيد هبا/حسابات خارجي من جانب هيئة تشريعية
ينبغي أن ترسل الدعوات إىل ممثلـي مجيـع الـدول األعـضاء ومـن خالهلـم إىل                    )أ(  

مؤســساهتا الوطنيــة العليــا ملراجعــة احلــسابات، لتقــدمي مرشــحني للتعــيني كمراجعــي حــسابات  
  خارجيني؛
وينبغي إعداد طلب مفصل لتقدمي مقترحات وإرساله إىل تلـك البلـدان الـيت                )ب(  

إجـراءات  : أن يـشمل طلـب تقـدمي املقترحـات مـا يلـي         وينبغي على األقـل     . عرضت مرشحني 
العطاءات وشـروطها؛ وتعليمـات واضـحة بـشأن الوثـائق الـيت يلـزم تقـدميها مكتملـة يف إطـار                
املقترح، وبيان املتطلبات مبا فيها النهج املتبع يف مراجعة احلـسابات، والـسري الذاتيـة ملراجعـي                 

كــاليف اإلضــافية األخــرى؛ واالشــتراطات  احلــسابات، وأتعــاب املرشــح مبــا فيهــا الــسفر والت  
ــهائي لتقــدمي        . األخــرى ــدمي واألجــل الن ــددات التق ــشمل شــروط العطــاءات حم ــي أن ت وينبغ

  املقترحات املنقوصة سوف تستبعد من النظر؛إىل أن  بيهاًالعطاءات وتن
وينبغــي تعــيني فريــق اختيــار مــستقل ومؤهــل، مــشكل مــن مخــسة إىل ســبعة      )ج(  

  الرقابة؛/ع جلنة مراجعة احلساباتأعضاء، بالتشاور م
وبعــد انقــضاء آخــر أجــل الســتالم املقترحــات، ينبغــي إجــراء تــصفية أوليــة      )د(  

وينبغي أن يتفق فريق االختيار على قائمة تصفية مـن          . للمقترحات بواسطة تقييم تقين متهيدي    
__________ 

عمليـة االختيـار   ، الـيت ُتبـّين   WO/GA/38/15تستند املعايري املقترحـة إىل وثيقـة املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة          )٧٥(  
وتقارن إجـراءات تعـيني مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني يف كـل مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة العمـل                    

  .الدولية ومنظمة الصحة العاملية
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بعـد  غـي   وينب. املرشحني الذين ستوجه إليهم الدعوة لتقـدمي عـروض شـفوية وإجـراء مقـابالت              
الرقابــة الــيت ستــشرف علــى /أن يلــتمس الفريــق آراء كــل مــن جلنــة مراجعــة احلــساباتذلــك 

عمليــة االختيــار، ورئــيس املراجعــة الداخليــة للحــسابات قبــل رفــع توصــية مــشفوعة بــشروح 
  جملس اإلدارة؛/وافية إىل اهليئة التشريعية

ة الرمسية علـى املرشـح      جملس اإلدارة املوافق  /وينبغي أن تبدي اهليئة التشريعية      )ه(  
  املوصى به وتقوم بتعيينه؛ 

  .وينبغي إبرام عقد تكليف مبراجعة احلسابات  )و(  
ويرى املفتشون كذلك أن اختيار أفضل املرشحني ينبغي أن يراعي على النحو الواجـب               - ١٣١

لتمثيـل  عدد التكليفات اجلارية املسندة إىل املؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات؛ وضـرورة تنويـع ا             
، كفالــة أال يكــون بلــد اجلغــرايف؛ وكفالــة تنــاوب املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات؛ وأخــرياً 

أو البلــد الــذي حيمــل جنــسيته /املؤســسة العليــا ملراجعــة احلــسابات هــو البلــد املــضيف للمنظمــة و
ويف هـذا الـصدد، كـشف       .  على حتاشـي أي تـضارب ممكـن يف املـصاحل           اًالرئيس التنفيذي، حرص  

ســـتعراض أن بعـــض املؤســـسات العليـــا ملراجعـــة احلـــسابات متعاقـــدة يف آن واحـــد مـــع عـــدة اال
مؤســسات مــن مؤســسات األمــم املتحــدة، وأنــه يتكــرر اختيــار نفــس املؤســسات العليــا ملراجعــة   

ويف االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو واالحتاد الربيدي      . احلسابات دون مراعاة ملبدأ التناوب    
ظمة العامليـة للملكيـة الفكريـة، تنتمـي املؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات إىل نفـس                    العاملي واملن 

البلــد املــضيف ملقــار تلــك املنظمــات، فيمــا تنتمــي املؤســسة العليــا ملراجعــة احلــسابات يف منظمــة   
  .الطريان املدين الدويل لنفس البلد الذي ينتمي إليه األمني العام للمنظمة

  احلسابات اخلارجينيفترة والية مراجعي   - ٤  
ــة          - ١٣٢ ــا ملراجع ــي للمؤســسات العلي ــاوب اإللزام ــاق واســع أن التن ــى نط ــه عل ــسلّم ب ــن املُ م

ــأيت  ومــضموناًاحلــسابات يعــزز مــن اســتقالل مراجــع احلــسابات اخلــارجي شــكالً     بنظــرة ”، وي
سياسـة عامـة   /بـل إنـه يوجـد يف القطـاع اخلـاص اشـتراط        .  وطائفة متنوعة من التجـارب     “جديدة

وعالوة علـى ذلـك، ُيقتـرح علـى املتعاقـد           . ناوب املتعاقدين الرئيسيني وأفرقة مراجعة احلسابات     بت
  . “راحة”الرئيسي أن يْبرأ من العقد مخس سنني كفترة 

جملــس اإلدارة فتــرة مناســبة لعقــد مراجــع احلــسابات   /وينبغــي أن تقــرر اهليئــة التــشريعية  - ١٣٣
ومن بني العوامل الـيت قـد تـؤثر يف مـدة       .  واالستمرارية اخلارجي ُتوازن بني احتياجات االستقالل    

التعيني هناك التكاليف واملنافع املترتبـة علـى تغـيري مراجعـي احلـسابات، ومـدى تـوافر مؤسـسات                    
  .عليا ملراجعة احلسابات ومدى تعقد العمليات
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ة ويف السابق، كانت فترات االنتداب غري حمـدودة يف بعـض املنظمـات، ومنـها الوكالـ                 - ١٣٤
الدوليــة للطاقــة الذريــة واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت واالحتــاد الربيــدي العــاملي واملنظمــة العامليــة  

ومل يتغري مراجع احلسابات اخلارجي يف كـل مـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت            . للملكية الفكرية 
ــة الفكريــة منــذ إنــشاء هــذه املنظمــ     . )٧٦(اتواالحتــاد الربيــدي العــاملي واملنظمــة العامليــة للملكي

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      ( فترة االنتداب بـني عـامني يف بعـض املنظمـات             وتتراوح عموماً 
األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا وبرنــامج     (وسـت سـنوات يف منظمـات أخــرى    ) واليونيـدو 

ــة    ــة الفكري ــة للملكي ــة العــاملي واملنظمــة العاملي ــرة   ). األغذي ــد فت ــضعة حــاالت، جيــوز جتدي ويف ب
ويف ). منظمـة الطــريان املــدين الــدويل واملنظمـة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  (النتـداب مــرة واحــدة  ا

األمم املتحـدة، ال جتـوز إعـادة تعـيني عـضو مبجلـس مراجعـي احلـسابات إال بعـد انقطاعـه عـن                         
  . العضوية ملدة تعادل فترة والية واحدة

 بـالنظر   ث سـنوات قـصرية جـداً      ومن ناحية، قد تكون فترة تناوب من سـنتني إىل ثـال            - ١٣٥
ومـن ناحيـة أخـرى، قـد     . إىل الوقت الالزم للتعرف على املؤسسة اخلاضعة ملراجعـة احلـسابات         

، وبالتـايل قـد     تكون فترة والية تتجاوز ست سنوات أو فترة والية قابلـة للتجديـد طويلـة جـداً                
واليـة وحيـدة مـدهتا    ويرى املفتشون أن فترة   .  من العميل   جداً يصبح مراجع احلسابات قريباً   

ست سنوات غـري قابلـة للتجديـد بعـد انتـهائها مباشـرة، ممارسـة جيـدة ينبغـي أن تعتمـدها                       
  .مؤسسات األمم املتحدة

  
  التعيني يف وظيفة داخلية باملنظمة اخلاضعة ملراجعة احلسابات  - ٥  

ني بتقلـد    احلـسابات اخلـارجي    ةوفقاً ألفضل املمارسات، ينبغي أال ُيسمح ملوظفي مراجعـ         - ١٣٦
ال يقـل  (منصب تنفيذي يف املنظمة اخلاضعة ملراجعة احلسابات إال بعد انقضاء عدد من السنوات   

ومــن بــني مؤســسات األمــم . علــى مــشاركته يف عمليــة مراجعــة احلــسابات) عــن ثــالث ســنوات
املتحــدة الــيت أجريــت معهــا مقــابالت ومشلــها االستقــصاء، وحــدمها اليونــسكو وبرنــامج األغذيــة 

. ي مينعــان مراجــع احلــسابات اخلــارجي مــن أي تعــيني الحــق يف املنظمــة علــى هــذا النحــو   العــامل
  .توجد أية قاعدة متنع مثل هذا التعيني يف معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة وال

 الـواردة يف    ٥ويؤكد املفتشون على أن وحدة التفتيش املـشتركة أوصـت يف التوصـية               - ١٣٧
لرقابة بأنه جيـب أن تـوعز اهليئـات التـشريعية مبنـع املـراجعني اخلـارجيني                 التقرير املتعلق بثغرات ا   

__________ 
 لتـسمح بتنـاوب مراجعـي    ٢٠٠٨غُريت األنظمـة والقواعـد املاليـة يف املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة يف عـام                     )٧٦(  

  .٢٠١٢وستباشر املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات اجلديدة أعماهلا يف عام . جينياحلسابات اخلار
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للحسابات من ممارسة وظائف تنفيذية ملدة ثالثة أعـوام يف املؤسـسات الـيت يكونـون قـد تولـوا                    
  .ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يعزز املساءلة. )٧٧(فيها مسؤوليات يف جمال الرقابة

    
  ١٢التوصية 
هيئات التـشريعية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، بعـد التـشاور مـع                 ينبغي للـ    

الرقابـة، أن ختتـار مراجـع حـسابات خـارجي مـن بـني               /اللجنة املستقلة ملراجعة احلسابات   
املؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات األقـدر علـى املنافـسة واملهتمـة لواليـة تتـراوح بـني               

وينبغـي أن تتـوىل فــرز   . رة بعـد انتـهائها  أربـع وسـت سـنوات، غـري قابلـة للتجديــد مباشـ      
االشـتراطات  /جملس اإلدارة وفقاً للمعايري   /الترشيحات جلنة فرعية تابعة للهيئة التشريعية     
  .املرعية، مبا فيها التناوب والتمثيل اجلغرايف

    

  الكفاءة  - هاء  
ون مراجعـو   تقتضى معايري املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات أن يكـ           - ١٣٨

ــة احلــسابات،        ــة يف جمــال مراجع ــؤهالت املهني ــشهادات وامل ــائزين لل احلــسابات اخلــارجيون ح
وقـد  . )٧٨(وغريها من الكفـاءات للـتمكن مـن تنفيـذ تكليـف مراجعـة احلـسابات بـصورة فعالـة                   

وعـالوة علـى ذلـك، أقـر     . أعلن مجيع مراجعي احلسابات اخلارجيني أهنم يستوفون هذا الـشرط        
 بــأهنم قــد تعاقــدوا مــع استــشاريني للحــصول علــى املهــارات الــضرورية والقيمــة    الكــثري منــهم

ــضافة ــي احلــسابات اخلــارجيني       . امل ــاء مراجع ــل ارتق ويف معظــم احلــاالت، توجــد خطــط تكف
  . مبعارفهم ومهاراهتم وتطورهم املهين

املـايل  وينبغي أن يوضع اشتراط إضايف يف األمم املتحدة يتمثل يف معرفـة جيـدة للنظـام         - ١٣٩
ــادئ احملاســبة املعمــول هبــا ولغــات عمــل األمانــات العامــة للمنظمــات     ومــن املؤســف أن  . ومب

 على موظفي مراجعي احلسابات اخلـارجيني، علـى حنـو مـا أشـار إليـه                 األمر ال ينطبق دائماً    هذا
  .بعض املديرين

__________ 
  )٧٧(  JIU/REP/2006/2 ،٩ الصفحة.  
  )٧٨(  "General standards in government auditing and standards with ethical significance" (ISSAI 200), 

paras 2.1 (c) and 2.33.  
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  إدارة نشاط مراجعة احلسابات  -واو   
رجيون خطط مراجعة حسابات قائمة على حتديد ينبغي أن يضع مراجعو احلسابات اخلا - ١٤٠

وينبغــي أن ُيعــّد مجيــع  . املخــاطر، وجــداول زمنيــة لتحديــد أولويــات نــشاط مراجعــة احلــسابات  
املــراجعني اخلــارجيني حلــسابات مؤســسات األمــم املتحــدة خطــط املراجعــة تلــك وجــداوهلا علــى  

ض املؤسـسات العليـا ملراجعـة       وقد تأخذ بعـ   . أساس تقييمهم الشخصي للمخاطر واألمهية النسبية     
احلسابات يف احلسبان أطر إدارة املخاطر يف املنظمة اخلاضـعة ملراجعـة احلـسابات حيثمـا تـوافرت                  

جملــس اإلدارة واإلدارة العليــا ومراجعــي   / عــن مــسامهات اهليئــة التــشريعية   تلــك األطــر، فــضالً  
لرقابة على حنـو مـا تقتـضيه        ا/احلسابات الداخليني، وبدرجة أقل، مسامهة جلان مراجعة احلسابات       

  .املعايري الدولية ملراجعة احلسابات
 علـى   مع أفضل املمارسات، ينبغي أن يكون مراجع احلـسابات اخلـارجي مطلعـاً          ومتاشياً - ١٤١

عمــل املراجــع الــداخلي للحــسابات وخططــه عنــدما ُيعــّد خطــة املراجعــة اخلارجيــة للحــسابات،   
تقيــيم اآلثــار املترتبــة علــى تكليفــات املراجعــة الداخليــة        للتكــرار الــذي ال لــزوم لــه، ول   تفاديــاً

وعلى الرغم من أنه قد جـرى       . للحسابات يف إجراءات مراجعة احلسابات وأنشطتها ذات الصلة       
تبادل اخلطط يف الكثري من احلاالت، فـإن واحـدة فقـط مـن أصـل تـسع مؤسـسات عليـا ملراجعـة                     

خليني، بينمـا تعتمـد     دال مراجعـي احلـسابات الـ       علـى أعمـا    احلسابات أشارت إىل أهنا تعتمد كلياً     
ــاً        ــا مطلق ــالث مؤســسات، وال تعتمــد عليه ــصورة حمــدودة أو خمصــصة ث ــى تلــك األعمــال ب  عل

ومع ذلك، أبلغ بعض مراجعي احلـسابات اخلـارجيني املفتـشني بأنـه ال ميكنـهم                . مؤسستان اثنتان 
كـون  تكون تلك التقارير مهمة أو      االعتماد على تقارير مراجعي احلسابات الداخليني إال عندما ت        

ويـرى املفتـشون أن هـذه املـسألة متثـل مـوطن قلـق ينبغـي أن يتـصدى لـه شـركاء                        . جودهتا كافيـة  
وإضافة إىل ذلك، وعلى حنو ما ُيبّينه الفصل اخلامس أدناه، ينبغـي أن     . مراجعة احلسابات املعنيون  

ــة احلــسابات   ــل جلــان مراجع ــال مرا  /تكف ــسيق خطــط وأعم ــة تن ــة   الرقاب ــة احلــسابات الداخلي جع
  .واخلارجية

وقد ينطوي تنـاوب التعيينـات، إن مل ُيـدر بـصورة مالئمـة، علـى حتـد بالنـسبة للمنظمـة              - ١٤٢
اخلاضعة ملراجعة احلسابات وكذا بالنسبة لكل من مراجعي احلسابات اخلارجيني املنتهية واليتـهم           

 مراجعة احلسابات إذا مل تتبع إجراءات       ومن املمكن أن تتضرر استمرارية    . وأولئك املعّينني اجلدد  
 يف املائة مـن املؤسـسات العليـا ملراجعـة      ٥٠أن  االستقصاء  بني  يو. مناسبة لتسليم املهام واستالمها   

ويف إحدى احلـاالت، أُبلـغ أنـه ال توجـد أدلـة             . احلسابات لديها ترتيبات لتسليم املهام واستالمها     
. ن املؤســسة العليــا ملراجعــة احلــسابات الــسابقةواضــحة علــى حالــة تنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــ

ــشون هــذا األمــر قــصوراً   ــشروط   .  خطــرياًويعتــرب املفت ــصلة يف ال وينبغــي إدراج األحكــام ذات ال
ــق مراجعــي           ــا فري ــق عليه ــيت واف ــراءات ال ــف مراجعــة احلــسابات يف ضــوء اإلج ــة لتكلي التعاقدي

.  لـشروط العقـد    تثال باعتبارها خرقاً  احلسابات اخلارجيني؛ وينبغي تسجيل أية حالة من عدم االم        
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وعالوة على ذلك، ينبغي التقيد بترتيبات التسليم واالستالم اليت قررها فريق مراجعي احلـسابات               
  .اخلارجيني

جمــالس إدارة مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة /ويــرى املفتــشون أن اهليئــات التــشريعية - ١٤٣
ــات   ــشترط وضــع الترتيب ــوائم املتطلبــ /ينبغــي أن ت ــى مراجعــي   ق ــشترط عل ــصلة، وأن ُي ات ذات ال

احلسابات اخلـارجيني املنتهيـة واليتـهم واملعيـنني اجلـدد العمـل هبـا وتوقيـع اتفـاق تـسليم واسـتالم                       
 ملعــايري املنظمــة الدوليــة للمؤســسات العليــا ملراجعــة لكفالــة اســتمرارية مراجعــة احلــسابات، طبقــاً

  .)٧٩(احلسابات
املشتركة ذي الـصلة، فـإن برنـامج األغذيـة العـاملي هـو       وحسب تقرير وحدة التفتيش    - ١٤٤

. )٨٠(مؤسسة األمم املتحدة الوحيدة اليت نفذت بنجاح املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                
منظمــة الطــريان املــدين الــدويل، املنظمــة البحريــة الدوليــة، االحتــاد   ( منظمــات ينواعتمــدت مثــا

دان األمريكيــة، واليونــسكو، واليونيــدو، واملنظمــة  الــدويل لالتــصاالت، ومنظمــة الــصحة للبلــ 
املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع        ) العاملية للملكيـة الفكريـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة            

، وسـيتوىل مراجعـو حـساباهتا اخلـارجيون     )٨١(٢٠١٠العام حبلول املوعد األصلي املقـرر يف عـام     
ويتطلب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام         . ٢٠١١تقييم امتثاهلا للمعايري خالل عام      

تكريس وقت وجهد إضافيني من جانب موظفي كل منظمة ومراجعـي احلـسابات اخلـارجيني               
ويكـرر املفتـشون    . الذين يضطلعون بدور كبري يف التصديق على امتثال البيانات املالية للمعايري          

بـني املنظمـة اخلاضـعة ملراجعـة احلـسابات ومراجعـي            حوار ثنائي   ومواصلة  تأكيد ضرورة إقامة    
حساباهتا اخلارجيني بشأن االنتقال إىل املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام للمـساعدة علـى                  
كفالة تعّمق املراجعني اخلارجيني والداخليني علـى حـد سـواء يف فهـم النظـام اجلديـد وأثـره يف                     

عاير احملاسبية الدولية للقطـاع العـام االنتقـال إىل احملاسـبة            إجراءات الرقابة، إذ سيتطلب تنفيذ امل     
  .)٨٢(على أساس االستحقاق

  

__________ 
  )٧٩(  INTOSAI, “Audit of international institutions: guidance for supreme audit institutions (SAIs)” (Oslo, 

2004), p. -24.  
ــم املتحــ      )٨٠(   ــة األم ــة مؤســسات منظوم ــاع العــام     ـجاهزي ــة للقط ــبية الدولي ــايري احملاس ، )JIU/REP/2010/6(دة للمع

  .١٦١ الفقرة
  .١٦٢املرجع نفسه، الفقرة   )٨١(  
  .١٤، املمارسة الفضلى ٦٤. صاملرجع نفسه،   )٨٢(  
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  موارد مراجعة احلسابات  -زاي   
وال يدفع  .يأيت متويل مؤسسات األمم املتحدة يف معظمه من اشتراكات الدول األعضاء      - ١٤٥

امليـة للملكيـة الفكريـة أيـة أتعـاب      االحتاد الربيدي العاملي واالحتاد الدويل لالتـصاالت واملنظمـة الع    
  .تكليف ملراجعي احلسابات/لكنها تدفع تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي عن كل يوم

وجيب على مؤسسات األمم املتحدة أن تتـيح مـوارد ومرافـق كافيـة ملراجعـة احلـسابات                   - ١٤٦
مجيـع  ب، وأن تتحمـل     كيما يتسىن ملراجعي احلسابات اخلارجيني أداء مهامهم على الوجه املطلـو          

ومل تكـن إحـدى املؤسـسات العليـا       . تكاليف مراجعة احلسابات، مع مراعـاة عطـاءات املرشـحني         
املرافق، فيما ال جيـوز لـسائر املؤسـسات العليـا ملراجعـة           /ملراجعة احلسابات راضية عن تلك املوارد     

ويف هـذا  . لكاملـة التكاليف املباشرة ملراجعـة احلـسابات دون التكـاليف ا     تقاضي  احلسابات سوى   
ومـع  . عن أية تكلفة إضافية تتكبـدها املؤسـسة العليـا ملراجعـة احلـسابات             اإلفصاح  الصدد، ينبغي   

جمالس إدارة املنظمـات اخلاضـعة ملراجعـة احلـسابات كانـت مطلعـة،       /ذلك، فإن اهليئات التشريعية  
  .احلسابات يف املائة من احلاالت املبلغ عنها، على التكاليف الكاملة ملراجعة ٦٠يف 

ويتوقف مستوى مـا ختصـصه كـل منظمـة مـن مـوارد ملراجعـة احلـسابات علـى حجـم               - ١٤٧
ويف املنظمـات الـيت رّدت علـى استفـسار وحـدة التفتـيش املـشتركة،        . العمليات ومدى تعقـدها   

ــدد  ــراوح عـ ــسابات بـــني    األيتـ ــة احلـ ــال تكليـــف مراجعـ ــالزم إلكمـ ــام الـ  ١ ٠١٣ إىل ١٧٠يـ
امليزانيـة الـسنوية املرصـودة للمراجعـة اخلارجيـة للحـسابات يف عـام               ، وتراوحـت    لكل سنة  يوماً

يف املنظمــة العامليــة لألرصــاد ( دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ١٨٧ ٠٠٠  بــني٢٠٠٩
ويف ). يف منظمـة العمـل الدوليـة   (دة ـات املتحـ ـ دوالر من دوالرات الوالي  ٤٨٧ ٥٠٠و) اجلوية

 مــا جمموعــه ٢٠٠٩يف عــام أمانتــه  مراجعــي احلــسابات واألمــم املتحــدة، بلغــت ميزانيــة جملــس
وزادت ميزانية املراجعة اخلارجيـة     . )٨٣( من دوالرات الواليات املتحدة     دوالراً ١٠ ٣٣٧ ٥٥٠

عامليــة للحــسابات علــى مــدى األعــوام اخلمــسة املاضــية يف برنــامج األغذيــة العــاملي واملنظمــة ال   
سابات كــل ســنتني وفقــاً للمعــايري احملاســبية  لألرصــاد اجلويــة بــسبب االنتقــال مــن مراجعــة احلــ 

 وفقــاً للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع ملنظومــة األمــم املتحــدة إىل مراجعــة احلــسابات ســنوياً
  .العام، وما ترتب على ذلك من زيادة يف عبء العمل

ة وحىت يتسىن تقيـيم كفايـة مـوارد املراجعـة اخلارجيـة للحـسابات، ينبغـي للجنـة مراجعـ                    - ١٤٨
جملـس  /احلسابات، إن وجـدت، أن تـستعرض احتياجـات امليزانيـة قبـل أن توافـق اهليئـة التـشريعية                   

اإلدارة على امليزانية، على أن يوضع يف االعتبار أن مراجع احلسابات اخلـارجي ينبغـي أن ُيـساءل                 
ة الدوليـة  عن أداء مراجعة احلـسابات مبـا يتماشـى مـع املعـايري املهنيـة املقبولـة الـيت وضـعتها املنظمـ           

__________ 
  .١١-١، اجلدول ١٠ فحةصال، )A/64/6 (Sect.1( (٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني   )٨٣(  
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ويف املمارســـة العمليـــة، . للمؤســـسات العليـــا ملراجعـــة احلـــسابات واالحتـــاد الـــدويل للمحاســـبني
ومل تـشارك جلـان     . ن املنظمـات الـيت قـدمت ردوداً       ـ يف املائة مـ    ٤٠لمناقشة يف   لُتعرض امليزانية    ال

 يف املائـة   ١٠  جمـالس اإلدارة علـى التـوايل سـوى يف         /الرقابة واهليئات التـشريعية   /مراجعة احلسابات 
  . يف املائة من املنظمات٣٠ و
    

  ١٠الشكل 
  النظر يف ميزانية املراجعة اخلارجية للحسابات

  
  
  
  

 

 

الواردة يف التقريـر املتعلـق بثغـرات        ) ب( ٣يكرر املفتشون التأكيد على التوصية الفرعية        - ١٤٩
جعـــي احلـــسابات تقـــرر اهليئـــات التـــشريعية أن أتعـــاب وشـــروط توظيـــف مرا ”الرقابـــة، أي أن 

اخلارجيني املقترحة جيب أن تعرض على اهليئـة املـديرة املعنيـة مـن خـالل جملـس الرقابـة اخلارجيـة                      
  .)٨٤(“يف كل منظمة] جلنة مراجعة احلسابات[

  إبالغ النتائج  -حاء   
 مراجعو حسابات مؤسـسات األمـم املتحـدة نتـائج مراجعـة احلـسابات خطيـاً               مجيع  ُيبلّغ   - ١٥٠

جمالس اإلدارة، وُيدعون الحقاً لتقدمي تقاريرهم إىل اهليئات املعنيـة          /اهليئات التشريعية يف تقرير إىل    
  .والرد على األسئلة املوجهة إليهم

جمــالس /وقبــل أن حييــل مراجعــو احلــسابات اخلــارجيون تقــاريرهم إىل اهليئــات التــشريعية - ١٥١
ــة احلــسابات    ــة مراجع ــون اإلدارة وجلن ــة، حــ /اإلدارة، ُيطلع ــشاريع   الرقاب ــى م ــضاء، عل سب االقت

 يف املائـة مـن املؤسـسات العليـا          ٨٠  وتبـدي اإلدارة تعليقـات يف     . تقاريرهم إلبداء تعليقات عليهـا    

__________ 
  )٨٤(  JIU/REP/2006/2 ، ٨الصفحة.  

Executive Head
20%

Legislative/ 
Governing body

30%

Audit Committee
10%

No discussion
40%

  بدون مناقشة

 جلنة مراجعة احلسابات

جملس اإلدارة/اهليئة التشريعية

 الرئيس التنفيذي
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تعليقـات  الرقابـة   /نة مراجعة احلـسابات   دي جل ، بينما ال ُتب   الستقصاءملراجعة احلسابات املشمولة با   
  . يف املائة منها١٠يف سوى 
أو كـل سـنتني     )  يف املائة  ٥٠ (اًجمالس اإلدارة سنوي  /يئات التشريعية وتقدم التقارير إىل اهل    - ١٥٢

وميكـن أن ُيـشكل عـدم تقـدمي تقـارير      . فتـرة الـسنتني املتبعـة يف امليزانيـة     مـع  متاشـياً )  يف املائة ٥٠(
وعلـى  . رمسية يف السنوات اليت ال توضع فيها امليزانية ثغرة يف فعالية املراجعة اخلارجية للحسابات  

 فإن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام سيتطلب من مجيع املنظمـات تقـدمي                كل حال، 
  .تقارير سنوية

ــة احلــسابات مــن منظمــة ألخــرى     - ١٥٣ ــارير مراجع ــو  . ويتفــاوت مــضمون تق ويقــدم مراجع
وُتـدرج  . األحوال، على النحـو املطلـوب     مجيع  احلسابات رأيهم وجتري مناقشة مسائل الرقابة يف        

ويقدم، على نطـاق أضـيق، عـرض بأنـشطة          .  العادة نتائج مراجعة احلسابات وتنفيذ التوصيات      يف
  .واملخاطر، حسب االقتضاءحلوكمة مراجعة احلسابات واملسائل املتعلقة بالغش وا

وأجاب أكثر من نصف املؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات بـأن تقاريرهـا غـري متاحـة               - ١٥٤
ومل تكــن تلــك املؤســسات واثقــة ممــا إن كــان ينبغــي نــشر .  للمنظمــةشبكة الداخليــةالــســوى يف 

ويرى املفتشون أنه ينبغـي أن تتـاح مجيـع          .  وإىل أي حد ميكن القيام بذلك      املعلومات السرية علناً  
جمـالس اإلدارة علـى املواقـع       /تقارير مراجعي احلـسابات اخلـارجيني املقدمـة إىل اهليئـات التـشريعية            

ادةً يف الــشفافية واملــساءلة، وإن كـان ذلــك قــد يــشمل اســتثناءات قليلــة  الـشبكية للمنظمــات، زيــ 
  .تتعلق باملعلومات السرية

وأعرب مراجعو احلسابات اخلارجيون عن آراء مـشروطة يف العديـد مـن احلـاالت أثنـاء                  - ١٥٥
 إبدائهم لرأي املراجعة يف البيانات املالية للمنظمات اليت خضعت خالل السنوات اخلمس املاضـية             

  . ملراجعة احلسابات
إعـداد  أهنـم عـانوا مـن ضـيق الوقـت يف            وأشار بعض مراجعي احلـسابات اخلـارجيني إىل          - ١٥٦

ويف الوكالــة الدوليــة .  بعــد اســتالم البيانــات املاليــةتقــاريرهم يف غــضون فتــرة زمنيــة قــصرية جــداً
  .أقل من شهرللطاقة الذرية على سبيل املثال، ُمنحت املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات 

  
  ١٣التوصية 
جمـالس اإلدارة   /تعزيز املساءلة والشفافية، ينبغـي أن تـشترط اهليئـات التـشريعية           ل  

إجناز البيانات املالية يف أجل أقصاه ثالثة أشهر بعـد انتـهاء الفتـرة املاليـة لـتمكني مراجـع             
بــة، مث إىل الرقا/ إىل جلنــة مراجعــة احلــساباتاحلــسابات اخلــارجي مــن تقــدمي تقريــره أوالً

جملس اإلدارة يف أجل أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء الفتـرة املاليـة، ونـشر     /اهليئة التشريعية 
  .التقرير على املوقع الشبكي للمنظمة
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   وظيفة املراجعة اخلارجية للحساباتجودةتقييم   -طاء   
، ينبغـي   )٨٥(ساباتوفقاً للمعايري احملاسبية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احل         - ١٥٧

أن يتوافر للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات نظام مناسب لضمان اجلودة يتشكل من خطوات             
وتقنيات واجبة االتباع على مراجعي احلسابات يف املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات مـن أجـل               

  .ضمان جودة عمليات مراجعة احلسابات
. م العــام لــضمان اجلــودة ا مــن النظــجــزءاًوتــشكل عمليــات اســتعراض ضــمان اجلــودة    - ١٥٨

وأبلغــت مجيــع املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات أهنــا جتــري تقييمــات ذاتيــة وُتخــضع نفــسها  
وأشار أعـضاء جملـس مراجعـي احلـسابات أهنـم           . لعمليات استعراض داخلية وخارجية من النظراء     

تقـارير اإلداريـة ذات الـصلة،       ال/ بـشأن مـشاريع الرسـائل      أجروا استعراضات نظراء لبعضهم بعـضاً     
. ة ملراجعـة احلـسابات    عبدورها أيضاً الستعراض النظراء يف مقار اجلهات اخلاض       أحياناً  اليت ختضع   

العـاملي  ويف الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة وبرنـامج األغذيـة                 
خلاضعة ملراجعة احلـسابات أن تبـدى رأيهـا         واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ُيطلب من اجلهات ا       

ويف حالــة جملــس مراجعــي احلــسابات، تنقــسم إجــراءات ضــمان اجلــودة إىل داخليــة . يف املراجعــة
ويشمل التقييم الداخلي للنوعية استعراض األعمال املـضطلع هبـا علـى            . وخارجية على حد سواء   
وتتعلق عمليـات   . ني أعضاء اجمللس   عن عمليات استعراض للنظراء فيما ب      مستويات خمتلفة، فضالً  

 املتعلـق مبراقبـة اجلـودة    ١االستعراض اخلارجي للنوعية أساسا مبدى التقيد مبتطلبات املعيار الدويل  
  .الذي يشمل عمليات استعراض للمخاطر سابقة لإلصدار والحقة له

مراجعـــي احلـــسابات تكليـــف ومل تـــضع األمـــم املتحـــدة أيـــة اشـــتراطات بـــشأن تقيـــيم  - ١٥٩
وكل مؤسسة عليا ملراجعـة احلـسابات تقـرر كيـف تتـصرف             . اخلارجيني املنتهية واليتهم وأدائهم   

 للمفتـشني إن كـان أداء املـراجعني اخلـارجيني حلـسابات             وبالتـايل، فلـيس واضـحاً     . يف هذا الشأن  
مؤسسات منظومة األمم املتحدة خيضع للتقييم، ال سيما عند انتهاء واليتهم، وال كيف يتم ذلك      

وكحــد أدىن، ينبغــي أن خيــضع أداء مراجــع احلــسابات اخلــارجي للتقيــيم       . تقيــيم وال مــىت ال
ــد ــستقبل      عنـ ــا إذا ترشـــح يف املـ ــة مـ ــه، لغـــرض احلفـــظ يف الـــسجالت، يف حالـ ــهاء واليتـ انتـ
 ثغـرة يف وظيفـة املراجعـة    ويعتـرب املفتـشون مـا ورد آنفـاً       ). ١٢انظـر التوصـية     (الوظيفة   لنفس

ؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة ينبغـــي أن تتـــداركها اهليئـــات  اخلارجيـــة للحـــسابات يف م
  .جمالس اإلدارة/التشريعية

__________ 
  )٨٥(  INTOSAI, Code of Ethics and Auditing Standards (Stockholm, Auditing Standards Committee, n.d.), 

paras. 2.1.26 to 2.1.35.  
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  متابعة توصيات املراجعة اخلارجية للحسابات  -ياء   
ارسات املنظمة الدولية للمؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات، ينبغـي أن يتـوافر               موفقاً مل  - ١٦٠

عـة داخلـي خـاص هبـا لكفالـة مراعـاة اجلهـات              نظـام متاب  ”للمؤسسات العليـا ملراجعـة احلـسابات        
. )٨٦(“اخلاضعة ملراجعة احلسابات ملا أبدته تلك املؤسسات من مالحظات وقدمته مـن توصـيات              

وإضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن تقــدم املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات تقــارير إىل اهليئــات          
ــشريعية ــساب    /التـ ــة احلـ ــيات مراجعـ ــذ توصـ ــشأن تنفيـ ــالس اإلدارة بـ ــة  جمـ ــان مراجعـ ات، وإىل جلـ
  .)٨٧(الرقابة، حسب االقتضاء، مبا يتماشى مع أفضل املمارسات/احلسابات

بيــد أن .  للمتابعــةوأبلغــت مجيــع املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات أن لــديها نظامــاً  - ١٦١
، ويتفـاوت أيـضاً تـواتر الرصـد       . كفاءة النظام تتفاوت بـني قواعـد البيانـات اليدويـة واإللكترونيـة            

 مـع اشـتراطات     متاشـياً )  يف املائـة   ٣٣(أو كـل سـنتني      )  يف املائـة   ٤٤( يف الغالب    جيري سنوياً  فهو
وجيري رصد حالة تنفيذ التوصيات يف معظم احلاالت أثناء عمليات مراجعـة احلـسابات           . اإلبالغ
  .اجلديدة
بات، لكـن   ويف العادة، يتوىل مراجع احلسابات اخلارجي متابعة توصيات مراجعة احلـسا           - ١٦٢

أو املراجعـون الـداخليون     ) منظمة الصحة العامليـة   (يتوالها يف بعض احلاالت مكتب املراقب املايل        
الرقابـة  /وقـد تـشرف أيـضاً جلـان مراجعـة احلـسابات           ). منظمة الطريان املدين الـدويل    (للحسابات  

لـدويل ومنظمـة    واللجان اإلدارية على أعمـال املتابعـة كمـا هـو احلـال يف منظمـة الطـريان املـدين ا                    
ويف األمــم املتحــدة، . مــة العامليــة لألرصــاد اجلويــةظالعمــل الدوليــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي واملن

أعرب جملس مراجعي احلسابات عن انشغاله إزاء تدين معدل تنفيذ التوصـيات، ووعـدت اللجنـة                
 أشـارت إليـه     اإلدارية ببذل جهود متضافرة من أجل تأكيد ضرورة التنفيذ ورصده، على حنـو مـا              

  ). ١٤  و١٣، الفقرتان A/64/288(اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة 
جملـس اإلدارة يف كـل مـن االحتـاد الـدويل            /وتقدم التقارير عن التنفيذ إىل اهليئة التشريعية       - ١٦٣

ــة   ــة الفكري ــة للملكي ــصاالت واملنظمــة العاملي ــارير معلومــات عــن   . )٨٨(لالت ــضمن هــذه التق وال تت
  . عالية/رات اإلدارية بشأن التوصيات غري املنفذة اليت تنطوي على خماطر كبريةالقرا
ويــساور املفتــشني قلــق إزاء تــدين معــدل تنفيــذ توصــيات مراجعــة احلــسابات يف بعــض     - ١٦٤

 قـق جمـالس اإلدارة قـد حت     /املنظمات، ويعتقدون أن التقارير السنوية املقدمـة إىل اهليئـات التـشريعية           

__________ 
  )٨٦(  INTOSAI, “Guidelines and good practices related to SAI independence” (ISSAI 11), principle 7.  
  .املرجع نفسه  )٨٧(  
ت يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، ُيعّد رئيس جلنة املراجعة الداخليـة للحـسابات والرقابـة ومراجعـة احلـسابا                  )٨٨(  

  .يف املنظمة تقارير عن تنفيذ مجيع توصيات الرقابة إىل اجلمعية العامة واملدير العام



A/66/73  
 

11-29568 79 
 

الية واملساءلة، ال سيما فيما يتعلق بالتوصيات الـيت تنطـوي علـى خمـاطر عاليـة، ويف              املزيد من الفع  
  . سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  تنفيذ مبدأ املراجعة الوحيدة للحسابات  -كاف   
الغــرض مــن مبــدأ املراجعــة الوحيــدة للحــسابات هــو فعاليــة التكلفــة، إذ جتــري مراجعــة   - ١٦٥
 ٦-٧ البنـد  إىل   واسـتناداً . )٨٩( عـن مراجعـات متعـددة لفـرادى الـربامج          يدة للحسابات عوضاً  وح

من النظام املايل لألمم املتحدة اليت تنص على أن جملـس مراجعـي احلـسابات مـسؤول وحـده عـن           
 ســري أعمــال املراجعــة اخلارجيــة للحــسابات، اختــذ فريــق املــراجعني اخلــارجيني للحــسابات موقفــاً

ن هذه املسألة يف العديد من احلـاالت، وكاتـب يف مناسـبات عـدة األمـني العـام بـصفته             بشأ رمسياً
الــيت أصــبحت اآلن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم  (رئــيس جلنــة التنــسيق اإلداريــة  

ــاير /وأشــار رئــيس الفريــق يف رســالته األوىل املؤرخــة كــانون الثــاين  ). املتحــدة املعــين بالتنــسيق  ين
مراجعات حسابات خاصة، فعلى جملس     / أنه عندما يقتضى األمر إجراء استعراضات      ، إىل ١٩٩٣

وقـد يترتـب   . اإلدارة أن يطلب إىل مراجع احلسابات اخلارجي املُعّين إجراءها وتقدمي تقرير عنـها          
  . على مثل هذا الطلب دفع أتعاب إضافية

يق اإلداريــة للنظــر يف هــذه ويف أعقــاب ذلــك، وّجــه األمــني العــام رســالة إىل جلنــة التنــس - ١٦٦
املسألة، وأحـال بيـان اللجنـة ذا الـصلة إىل اجلمعيـة العامـة يف إطـار تقريـره عـن املراجعـة املـستقلة                     

 مقترحـاً ) A/48/587(للحسابات واالستعراضات اإلدارية املستقلة ألنشطة منظومة األمم املتحـدة          
وبّينـت جلنـة التنـسيق    ). ٤الفقـرة  (إلداريـة  تأييد آراء الفريق وتوصـياته الـيت أيـدهتا جلنـة التنـسيق ا             

اإلدارية أهنا ال تؤيد إجراء عمليات مستقلة ملراجعة احلـسابات بالنـسبة ألمـوال بعينـها، وسـلّمت                  
يف الوقت نفسه بأن من املستصوب أن تتـوفر درجـة مـن املرونـة بالنـسبة لالستعراضـات اإلداريـة                   

 بالتقرير املذكور   وأحاطت اجلمعية العامة علماً   ). ٨  و ٧، املرفق، الفقرتان    )A/48/587(اخلارجية  
  . ١٩٩٤ديسمرب / املؤرخ كانون األول٤٩/٢١٦يف قرارها 

 مـن أجـل تلبيـة    األمـم املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة اتفاقـاً       وقّعت  وخالل السنة نفسها،     - ١٦٧
 بنـاء علـى تطبيـق       االشتراطات القانونية للمفوضية كيمـا يتـسىن تقـدمي األمـوال إىل األمـم املتحـدة               

شرط التدقيق على العمليات اليت تديرها األمم املتحـدة ومتوهلـا املفوضـية األوروبيـة أو تـشترك يف                   
جيـوز للمفوضـية األوروبيـة أن جتـري عمليـات تـدقيق، مبـا يف                ”وينص االتفـاق علـى أنـه        . متويلها

__________ 
بيــد أن تعريفــه يف . اعُتمــد مبــدأ املراجعــة الوحيــدة للحــسابات أول مــا اعتمــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة   )٨٩(  

ُيطلـب يف بعـض احلـاالت إجـراء     وعـالوة علـى ذلـك، مـن املـشروع أن      . منظومة األمم املتحدة ال يزال ُملتبـساً      
  .أو الباهظة التكلفة/تقييمات منفصلة للمشاريع أو الربامج املنطوية على خماطر أو املعقدة و
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وُيمـنح ممثلـو    . )٩٠(“بيـة ذلك التدقيق يف عـني املكـان، يف العمليـات الـيت متوهلـا اجلماعـات األورو                
أو مقر األمانة العامة لألمـم املتحـدة أو         /فرص الوصول إىل موقع املشروع و     ”املفوضية األوروبية   

املعلومــات املاليــة ذات الــصلة مجيــع ” وُيقــدم موظفــو األمــم املتحــدة “املنظمــة أو الربنــامج املعــين
ددة، كيفيــة إدارة احلــسابات ويــشرحوا ملمثلــي املفوضــية األوروبيــة، عــن طريــق إعطــاء أمثلــة حمــ  

واإلجــراءات املتبعــة لكفالــة الــشفافية والدقــة يف احلــسابات واحلــؤول دون التالعــب يف األمــوال    
ــضاً علــى أن   . )٩١(“والغــش حتيــل األمــم املتحــدة تلــك الطلبــات إىل جملــس    ”ويــنص االتفــاق أي

  .)٩٢(“مراجعي حسابات األمم املتحدة للرد عليها حسب الضرورة
، وجــه رئــيس الفريــق رســالة إىل األمــني العــام أشــار فيهــا إىل أن مبــدأ  ٢٠٠١عــام  ويف - ١٦٨

ــشاور مــع مراجعــي       ــدة للحــسابات مــسألةٌ جيــب أن حتــسمها جمــالس اإلدارة بالت املراجعــة الوحي
احلسابات اخلارجيني، واقترح إنشاء آلية إلسداء املشورة املستقلة بشأن أي طلب يتعلـق مبراجعـة               

مث أفــاد، يف رســالة تاليــة موجهــة إىل املراقــب املــايل لألمــم  . طــرف ثالــثاحلــسابات مــن جانــب 
، أن الفريـق ال يؤيـد فكــرة إدراج بنـود ماليـة يف اتفاقـات تتعلـق مبراجعــة       ٢٠٠٢املتحـدة يف عـام   

احلسابات مل يوقع عليهـا املراجعـون اخلـارجيون، وأشـار إىل اعتـزام األمـني العـام النظـر يف اآلليـة                       
  .سداء املشورة املستقلةاملقترحة بشأن إ

ــة االتفــاق    ٢٠٠٣ ويف عــام - ١٦٩ ــة العامــة لألمــم املتحــدة واملفوضــية األوروبي ، وقّعــت األمان
شـراكة هتـدف إىل املـساعدة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة              ”اإلطاري املايل واإلداري هبدف إقامة      

ليهـا أعـاله ويقـدم إرشـادات        ، وهو اتفاق يتضمن يف مرفـق لـه البنـود املاليـة املـشار إ               )٩٣(“لأللفية
تـدقيق  ”وبناًء على ذلك، ميكن للمفوضـية أن تقـوم بــ            . “عمليات التحقق ”إضافية بشأن إجراء    

مبـا يـشمل    ” وأن تطلب معلومات وإيـضاحات،       “انطالقاً من أمثلة حمددة مناسبة    ] للنظام[شامل  
تعلقة باحلـصول علـى نـسخ       وتنظر إدارة األمم املتحدة يف الطلبات امل      . “تدقيق املستندات الداعمة  

عنـد  ”من املستندات وذلك على أساس كل طلب على حدة وبالتشاور مع املراجعني اخلارجيني              
  .)٩٤(“االقتضاء
، اتفقت شبكة املاليـة وامليزانيـة علـى أن تطلـب إىل اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة                ٢٠٠٥ويف عام    - ١٧٠

التنـسيق أن ُتقـّر مبـدأ املراجعـة الوحيـدة وأن تـدعو        املستوى التابعة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين ب          
__________ 

  )٩٠(  Financial and Administrative Framework Agreement between the European Community, 

represented by the Commission of the European Communities  and  the United Nations (FAFA) 

(2003), annex, p. 14.  
  .١٥ فحةصالاملرجع نفسه،   )٩١(  
  .املرجع نفسه  )٩٢(  
  ).إنكليزي (١املرجع نفسه، الديباجة، الصفحة   )٩٣(  
  ).إنكليزي (١٦  و١٥املرجع نفسه، املرفق، الصفحتان   )٩٤(  
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جمالس اإلدارة إىل أن تطلـب مـن مراجـع احلـسابات اخلـارجي املعـني إجـراء فحـوص حمـددة وإعـداد                        
  . )٩٥(تقارير منفصلة عن نتائج تلك الفحوص من أجل إحالتها إىل كل جملس إدارة معين

االستقـصاء إىل  / الـذين مشلتـهم املقـابالت   وأشار مراجعو احلسابات الداخليون واخلارجيون   - ١٧١
أن منظمات مثل منظمة األغذية والزراعـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة الطـريان املـدين                     
الدويل ومنظمة العمل الدولية واألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالـة األمـم املتحـدة                

ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات        ) األونروا( يف الشرق األدىن     إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني   
) اليونـسكو (املشاريع وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            

) اليونيـسيف (ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         ) اليونيـدو (ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية          
العاملي تلقت، خالل السنوات اخلمس األخرية، من اجلهات املاحنة طلبـات بـإجراء      واالحتاد الربيدي   

)  يف املائــة٤٠(تــدقيق دفــاتر احلــسابات /وبــاالطالع علــى)  يف املائــة٥٥(عمليــات مراجعــة خاصــة 
ــة ملراجعــة احلــسابات      ــات انفرادي ــإجراء بعث ــة ٥(وب ــد). يف املائ ــة أو    وق ــُتخدمت املــوارد املتاح اس

ــة تكــاليف العمليــات الــيت تــدخل يف نطــاق    ميزانيــات مــشا ريع حمــددة أو مــدفوعات إضــافية لتغطي
وقد تلقت منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة أكـرب عـدد مـن                  . الطلبات املوافق عليها  

تـدقيق دفـاتر احلـسابات وبـإجراء عمليـات مراجعـة خاصـة، علـى                /الطلبات املتعلقـة بـاالطالع علـى      
رئــيس مكتــب املراجعــة الداخليـة والتفتــيش ومراقبــة اإلدارة داخــل منظمــة األغذيــة  غــري أن . التـوايل 

 يف حالـة االتفـاق       عـدا  والزراعة أشار إىل أن املنظمة ملتزمة بالتطبيق الصارم ملبدأ املراجعة الوحيـدة،           
  . اإلطاري املايل واإلداري

طريـة تابعـة لـصندوق       وقد أجرت املفوضية األوروبية عمليـات تـدقيق بثمانيـة مكاتـب ق             - ١٧٢
وأشار مـدير شـعبة خـدمات الرقابـة         . ٢٠٠٩-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان خالل فترة السنتني       

مبـدأ  ”يف تقريره السنوي إىل أن هذه البعثات اليت قامت هبا املفوضية األوروبية قـد تتعـارض مـع                   
 بـني األطـراف املعنيـة،        وأوصى بأن ييسر املراقب املايل لألمم املتحدة اجتماعاً        “املراجعة الوحيدة 

ومنها بوجه اخلصوص ديـوان مراجعـي حـسابات االحتـاد األورويب وفريـق املـراجعني اخلـارجيني،          
وأُبلغ املفتشون بأن فريق املراجعني . )٩٦(من أجل التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن ُسُبل املضي قدماً     

 األمـم املتحـدة بنـاًء       اخلارجيني قد سجل اعتراضه علـى أن يقـوم طـرف ثالـث مبراجعـة حـسابات                
فــالفريق يــرى أن بعثــات التــدقيق الــيت تــدخل يف نطــاق االتفــاق   . علــى طلــب الوكــاالت املاحنــة 

اإلطاري املايل واإلداري هي يف حقيقة األمـر عمليـات مراجعـة حـسابات، وبالتـايل فإهنـا تـشكل                   
ر اسـتعداده لتقـدمي أيـة       وقد أكد فريق املراجعني اخلـارجيني باسـتمرا       . خرقاً ملبدأ املراجعة الوحيدة   

ونظراً هلذا اخلالف املتواصـل منـذ سـنوات عـدة، رأى            . ضمانات إضافية تطلبها الوكاالت املاحنة    
. الفريق أنّ من املستصوب إحالة املسألة إىل املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات             

__________ 
  )٩٥(  CEB/2005/HLCM/R.20.  
  .٥٢، الفقرة DP/FPA/2009/5؛ الوثيقة ٤٧  و٤٦، الفقرتان DP/FPA/2010/20الوثيقة   )٩٦(  



A/66/73
 

82 11-29568 
 

املنظمة املعقود يف جنوب أفريقيا يف وأُبلغ املفتشون أيضاً بأن هذه املسألة قد نوقشت يف اجتماع    
  . ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

ومثلما أشار الفريق، فإن احتـرام مبـدأ املراجعـة الوحيـدة ضـروري لتجنـب ازدواج اجلهـود                    - ١٧٣
وللتقليــل مــن االخــتالالت والتكــاليف إىل أدىن حــد ممكــن بالنــسبة إىل مجيــع األطــراف وتفــادي          

تفـضي إىل لـبس واسـع النطـاق وإىل إسـاءة فهـم طبيعـة عمليـات األمـم               التوصيات املتضاربة الـيت قـد       
: فعدم احترام مبدأ املراجعـة الوحيـدة ميكـن أن يـسبب عـدداً مـن اآلثـار غـري املرغـوب فيهـا                       . املتحدة

صــعوبة فــصل الفحــوص املتعلقــة بــأموال معينــة عــن مراجعــة احلــسابات ونظــم املراقبــة بــصفة عامــة؛   
 الصلة بأنشطة معينة عن املعلومات السرية ذات الصلة بأنشطة أخرى؛ وصعوبة فصل املعلومات ذات

واحتمال تكون انطباع خاطئ فيما يتعلق بنظام احملاسبة ككل، وهو مـا قـد حيـصل كنتيجـة لفحـص                   
جمال وحيد؛ وعدم كفاءة عمليات املراجعة اخلاصـة بالنـسبة إىل اسـتخدام املـوارد، وخاصـة إذا كـان                    

  ).٣، الفقرة A/48/587الوثيقة (م إىل حد كبري بطبيعة واحدة األمر يتعلق بأنشطة تتس
جمالس اإلدارة داخل املؤسسات التابعـة  /ويرى املفتشون أنه ينبغي للهيئات التشريعية  - ١٧٤

ملنظومة األمم املتحدة أن تؤكد من جديد يف هذا الـسياق ثقتـها يف عمـل مراجعـي احلـسابات                    
  . الداخليني واخلارجيني

املفتـــــشون إىل أن املراقـــــب املـــــايل أو رئـــــيس دائـــــرة املراجعـــــة الداخليـــــة   وخلـــــص - ١٧٥
الرقابة الداخلية، أو حىت الرؤساء التنفيذيني، هم من ينظرون عادة يف هـذه الطلبـات،           /للحسابات

ويـرى املفتـشون أن عمليـة التـدقيق هـي           . وليس املراجعون اخلارجيون مثلمـا يـوحي بـه الـبعض          
بناًء عليه، ينبغـي ألي منظمـة ُروجعـت حـساباهتا أال تـويل اعتبـاراً       و. مبثابة مراجعة للحسابات 

  .ألي توصية تنبثق من عملية التدقيق حىت ال تنتهك مبدأ املراجعة الوحيدة
 ومن هذا املنطلق، يعترب املفتـشون أن احتـرام مبـدأ املراجعـة الوحيـدة وتطبيقـه بـشكل             - ١٧٦

ول األعـضاء جبميـع الطلبـات املقدمـة مـن أي            موحد على نطاق املنظومة ميـران عـرب إبـالغ الـد           
مراجعـة، وتوصـل الـدول      /أو أي دولة عضو إلجراء عمليات تـدقيق       /جهة من اجلهات املاحنة و    

عــالوة علــى . األطـراف إىل اتفــاق بــشأن طريقــة عمـل موحــدة يف التعــاطي مــع تلـك الطلبــات   
ة برصــد تنفيــذ مبــدأ الرقابــ/ذلــك، ينبغــي، عنــد االقتــضاء، أن ُتكلــف جلــان مراجعــة احلــسابات

ــات        ــن ذلـــك إىل اهليئـ ــراً عـ ــدم تقريـ ــة وأن تقـ ــل منظمـ ــستوى كـ ــى مـ ــدة علـ ــة الوحيـ املراجعـ
  .جمالس اإلدارة هبدف تعزيز املراقبة واالمتثال/التشريعية
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  ١٤التوصية 

جمــالس اإلدارة يف مؤســسات منظومــة األمــم /ينبغـي أن تــوعز اهليئــات التــشريعية   
 يف كل منظمة بإبالغها جبميع الطلبات املتعلقـة بـإجراء مراجعـة             املتحدة للرؤساء التنفيذيني  

عمليات تدقيق من جانب طرف ثالث، وذلك بعد التـشاور مـع جلـان مراجعـة                /للحسابات
  .الرقابة ومراجعي احلسابات اخلارجيني/احلسابات

    
  الرقابة/جلان مراجعة احلسابات  -رابعاً   

  تعريف  -ألف   
  

هي هيئة خرباء استشارية مستقلة ُتنشأ لالضطالع مبهام        جلنة مراجعة احلسابات      
من بينها استعراض عملية اإلبالغ احملاسيب واملايل، ونظام املراقبـة الداخليـة، وعمليـة تقيـيم                
املخــاطر ومراجعــة احلــسابات، وعمليــة رصــد االمتثــال للقواعــد واألنظمــة املاليــة وملدونــة    

اجعـة احلـسابات جـزءاً مـن هيكـل اإلدارة           وبصفتها تلك، تشكل جلـان مر     . قواعد السلوك 
  .)٩٧(التابع للمنظمة ومتثل شرطاً أساسياً لإلدارة الرشيدة

    
ــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة يف مــساعدة   /يتمثــل دور جلــان مراجعــة احلــسابات  - ١٧٧ الرقاب

. واحلوكمـة  الرقابةجمالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيني يف أداء مسؤولياهتم املتعلقة ب        /اهليئات التشريعية 
وقــد اقترحــت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف تقريرهــا عــن   . وتــؤدي هــذه اللجــان دوراً استــشارياً 

الثغرات القائمة يف نظام الرقابة، منوذجاً عن جلان الرقابة اخلارجية ميكـن اعتمـاده داخـل مؤسـسات                  
 الرقابة الداخلية، وهي    األمم املتحدة لإلشراف على أداء مراجع احلسابات اخلارجي ومجيع وظائف         

  . )٩٨(جلان ال يقتصر دورها على املراجعة الداخلية للحسابات

  اخلارطة العامة  -باء   
الرقابة هي هيكل حديث العهد نـسبياً داخـل مؤسـسات األمـم             / جلان مراجعة احلسابات   - ١٧٨

 يف عــام  يف إطــار برنــامج األغذيــة العــاملي، مث ١٩٨٤املتحــدة؛ وقــد أُنــشئت اللجــان األوىل عــام  
ووقت صـدور تقريـر وحـدة التفتـيش        .  داخل اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان      ٢٠٠٢

الرقابة داخـل  /املشتركة عن الثغرات القائمة يف نظام الرقابة، كانت هناك جلان ملراجعة احلسابات          
عة لألمـم  األمانة العامة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ولدى نصف الوكاالت املتخصصة التاب      

__________ 
  .تعريف مقدم من وحدة التفتيش املشتركة  )٩٧(  
  .١، التوصية ٢٤-٢٠، الفقرات JIU/REP/2006/2الوثيقة   )٩٨(  
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وبعد أربع سنوات من صدور التقرير، ورغم ما أُحرز مـن تقـدم فعلـي بعـد إنـشاء هـذه                    . املتحدة
اللجان داخل منظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومنظمـة العمـل الدوليـة واألونـروا ومنظمـة الـصحة                      

لدوليــة الرقابــة لــدى كـل مــن الوكالــة ا /العامليـة، ال يوجــد اليــوم جلنـة مــستقلة ملراجعــة احلـسابات   
للطاقــة الذريــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت ومفوضــية األمــم املتحــدة   

وأُبلغ . )٩٩(لشؤون الالجئني واليونيدو واألونروا ومنظمة السياحة العاملية واالحتاد الربيدي العاملي         
البحريـة الدوليـة واليونيـدو      املفتشون خالل املقابالت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذريـة واملنظمـة            

جمـالس إدارهتـا كـي تنظـر فيهـا، وأن هـذه اهليئـات أو             /قد عرضت املـسألة علـى هيئاهتـا التـشريعية         
ويؤكـد املفتـشون جمـدداً    . اجملالس خلـصت إىل عـدم وجـود حاجـة إىل إنـشاء مثـل هـذه اللجـان                

وجــودة، هبــدف الرقابــة، أينمــا كانــت غــري م/ضــرورة إنــشاء جلنــة مــستقلة ملراجعــة احلــسابات
جـاء يف    الرقابة، ووفقاً ملا  /حتقيق االتساق واالنسجام يف املمارسات املتعلقة مبراجعة احلسابات       
  .تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن الثغرات القائمة يف نظام الرقابة

فباإلضـافة إىل  .  ويالحظ أن هذه اللجان شهدت تغريات كبرية من حيث نطاق تغطيتها     - ١٧٩
بــة القائمــة ســلفاً يف كــل مــن اليونــسكو ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،   جلــان الرقا

أُحدثت يف الفترة األخرية جلنة رقابة لدى كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العامليـة؛                
. وغُيِّر اسم جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمنظمة العامليـة للملكيـة الفكريـة لتـصبح جلنـة الرقابـة                  

فاللجــان القائمــة علــى مــستوى : وكافــة اللجــان األخــرى هــي جلــان مــستقلة ملراجعــة احلــسابات 
منظومــة األمــم املتحــدة، وحتديــداً لــدى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة 
للسكان واليونيسيف ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة        

ة والزراعــة واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ختــتص يف معظمهــا باملراجعــة الداخليــة         األغذيــ
ويف منظمـة األغذيـة والزراعـة، يتقاسـم مـسؤوليات الرقابـة             . للحسابات، عدا بعض االسـتثناءات    

  .كل من اللجنة املالية وجلنة مراجعة احلسابات
. يريات عديـدة مـن حيـث تـشكيلتها     الرقابـة تغـ   / أخرياً، شهدت جلان مراجعـة احلـسابات       - ١٨٠

فمعظــم هــذه اللجــان كــان مــشكالً مــن أعــضاء داخلــيني باألســاس أو مــن خلــيط مــن األعــضاء   
اليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة      (الداخليني واخلارجيني؛ وقليلة هي املنظمات      

أمـا اليـوم،    . خـارجيني ومـستقلني   اليت كانت تتألف بالكامل من أعضاء       ) العاملية للملكية الفكرية  
  . فمعظم هذه اللجان يتألف من أعضاء خارجيني

__________ 
اد الرقابة التابعة لكل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واألونروا واالحت    /تضم جلان مراجعة احلسابات     )٩٩(  

  .الربيدي العاملي أعضاء خارجيني
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  الغرض والسلطة واملسؤولية  -جيم   
ــداخليني   - ١٨١ ــي احلــسابات ال ــد مراجع ــة    )١٠٠( وضــع معه ــوذجي للجــان مراجع ــاق النم  امليث

احلــسابات، وهــو ميثــاق يــنص علــى الغــرض والــسلطات والتكــوين واالجتماعــات واملــسؤوليات 
ــة للحــسابات، واملراجعــة    (ب اجملــال حبــس ــة، واملراجعــة الداخلي ــة الداخلي ــة، واملراقب البيانــات املالي

وأعـد اجتمـاع ممثلـي دوائـر مراجعـة          ) اخلارجية للحـسابات، واالمتثـال، واإلبـالغ ومـا إىل ذلـك           
ان احلسابات الداخلية للمنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف بيـ           

 بــشأن املبــادئ واملمارســات اجليــدة اخلاصــة بلجــان مراجعــة احلــسابات، وهــو بيــان  )١٠١(موقــف
يتماشى مع النموذج الذي وضعه معهد مراجعي احلسابات الداخليني ويتفق مع مقاصد الشروط 

ويـؤمن املفتـشون بـأن اجتمـاع ممثلـي          . احملددة اخلاصة باملؤسسات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة        
مراجعــة احلــسابات الداخليــة املــذكور سيــستمر يف حتــديث البيــان املــشار إليــه بانتظــام، دوائـر  

  .الرقابة التابعة لألمم املتحدة/وذلك بالتشاور مع جلان مراجعة احلسابات
 ومع ذلك، الحظ املفتشون أن ليس كل املنظمات تـسترشد بـالنموذج الـذي وضـعه                 - ١٨٢

يان املوقف الصادر عن اجتماع ممثلـي دوائـر مراجعـة           معهد مراجعي احلسابات الداخليني أو بب     
الرقابـة الـيت مشلتـها      /أوالً، على الرغم من أن مجيع جلان مراجعة احلسابات        . احلسابات الداخلية 

االستقــصاء لــديها ميثــاق أو اختــصاصات، وأن مواثيقهــا واختــصاصاهتا تــبني دائمــاً  /املقــابالت
ــواتر االجتماعــات وتــشكيلة   األدوار واملــسؤوليات، فــإن تلــك املواثيــق ال   تــنص دائمــاً علــى ت

األعــضاء أو الكفــاءات املطلوبــة، كمــا أن بعــض هــذه املواثيــق ال يــنص علــى شــرط اســتقاللية  
  .أعضاء اللجان ومدة واليتهم أو على تضارب املصاحل، على النحو املبني أدناه

__________ 
  .٢٠٠٩مايو / أيار٦ح يف قُِّن )١٠٠(
جلنة مراقبة احلسابات يف كيانات األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف، بيان موقف صادر عن اجتمـاع        )١٠١(

 املتعـددة األطـراف،      مراجعة احلسابات الداخلية للمنظمات التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املاليـة          دوائرممثلي  
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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  ١١الشكل 
  )١٠٢(الرقابة/باتاالختصاصات اليت تنظم جلان مراجعة احلسا/حمتوى املواثيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرقابـة أن هـذه     / ثانياً، كشفت دراسة تناولت عينة من مواثيق جلـان مراجعـة احلـسابات             - ١٨٣
املواثيق ختتلف اختالفاً كبرياً من حيث املسؤوليات والنطـاق والـصالحيات، إضـافة إىل اختالفهـا                

  .من حيث احملتوى عن النموذج املقترح
الرقابـة التابعـة ملؤسـسات    / مـسؤوليات جلـان مراجعـة احلـسابات       ١٢ وترد يف الـشكل      - ١٨٤

وتتمثـل املهـام الـيت تكـرر ذكرهـا أكثـر مـن غريهـا              . األمم املتحدة اليت ردت علـى االسـتطالع       
استعراض مدى مواءمـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات وإطـار تقيـيم املخـاطر داخـل                  : فيما يلي 

ة، واالمتثـال للقواعـد وملدونـة قواعـد الـسلوك، وتبـادل             املنظمة، وتقييم هيكـل املراقبـة الداخليـ       
والغريــب أن مهــام تقيــيم . املعلومــات واآلراء مــع مراجعــي احلــسابات الــداخليني واخلــارجيني 

ــصدر          ــدو، م ــا يب ــى م ــل، عل ــة ال متث ــات املالي ــة وسياســات احملاســبة والبيان ــدفاتر املالي جــودة ال
ــل إن هــذه اللجــان تكــاد ال هتــتم     اهتمــام ــة    كــبري؛ ب ــة املراجع  أصــالً باســتعراض مــدى مواءم

__________ 
الرقابـة علـى االسـتطالع؛    /تستند مجيع األرقام الواردة يف هذا الفصل إىل الردود املقدمة من جلان مراجعـة احلـسابات      )١٠٢(

  .املشتركة  يف املائة من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش٥٣ومتثل اللجان اليت قدمت ردوداً 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 ط االستقاللية ومدة والية األعضاءشرو
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  األدوار واملسؤوليات
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ى ويـر . اخلارجية للحـسابات أو بتـشجيع التنـسيق فيمـا بـني املـراجعني الـداخليني واخلـارجيني                 
  .املفتشون أنه ينبغي إدماج هذه املهام يف األنظمة والقواعد املالية عند االقتضاء

    
  ١٢الشكل 

  املسؤوليات الرئيسية للجان
 

الرقابـة داخـل مؤسـسات األمـم املتحـدة        /جلـان مراجعـة احلـسابات     ويالَحظ أن معظـم       -١٨٥
ــي احلــسابات اخلــارجيني      ال ــى مراجع ــة عل ــارس أي رقاب ــاد مت ــتعراض    . تك ــن اس ــبني م ــد ت وق

اختصاصات بعض اللجان أن أفضل املمارسات هي تلك اجلاري العمل هبا يف منظمـة الطـريان           
ث تتـوىل اللجنـة املختـصة تقيـيم مـدى           املدين الدويل ويف صندوق األمم املتحـدة للـسكان، حيـ          

كفاءة وفعالية كل من مراجعي احلسابات الداخليني واخلـارجيني، وتـستعرض مـا ُيـصرف هلـم                
وباملقابــل، ال تــنص اختــصاصات جلــان مراجعــة  . مــن أتعــاب أو مــا خيــصص هلــم مــن ميزانيــة  

مليـة للملكيـة الفكريـة      الرقابة التابعـة ملنظمـة العمـل الدوليـة واليونـسكو واملنظمـة العا             /احلسابات
ويصدق ذلـك أيـضاً    . )١٠٣(على إجراء أي استعراض رمسي ألداء مراجعي احلسابات اخلارجيني        

ــم املتحــدة      ــة داخــل األم ــستقلة للمراجع ــشارية امل ــة االست ــى اللجن ــغ  . عل ــصدد، أُبل ــذا ال ويف ه
ضمن املفتشون بأن مـشروع االختـصاصات األول للجنـة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة مل يتـ              

  أية أحكام فيما يتعلق مبراقبة عمل مراجعي احلسابات اخلارجيني، لكن هذه املسألة كانت يف
  
  
  
  
  

__________ 
احلـسابات    التفتـيش املـشتركة بأهنـا سـتقوم باسـتعراض أداء مراجـع          املية لألرصاد اجلوية وحدةَ   ظمة الع أبلغت املن  ) ١٠٣(

أكتـوبر  /تـشرين األول (اخلارجي بناء على الطلب املقدم خالل اجتماع جلنة مراجعة احلسابات التابعـة للمنظمـة     
٢٠١٠ .( 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

الداخلية للحساباتاستعراض مدى مواءمة عمليات املراجعة 
استعراض مدى امتثال املمارسات الداخلية للوائح والقواعد 

  وملدونة قواعد السلوك اجلاري العمل هبا يف املنظمة
  استعراض إطار املنظمة املتعلق بتقييم املخاطر

  تقييم مدى فعالية هيكل املراقبة الداخلية

  مهام أخرى

  استعراض ميثاق اللجنة على أساس دوري

املعلومــــات واآلراء مــــع مراجعــــي احلــــسابات الــــداخلينيتبــــادل 
  واخلارجيني

  تقييم أداء اللجنة وأداء أعضائها

  تقييم جودة الدفاتر املالية والبيانات املالية 

جملس إدارهتا/تبادل املعلومات واآلراء مع اهليئة التشريعية للمنظمة

تشجيع التنسيق بني مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني

استعراض مدى مواءمة عمليات املراجعة اخلارجية للحسابات

النسبة املئوية من جلان مراجعة احلسابات
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الرقابــة داخــل مؤســسات األمــم املتحــدة  / ويالَحــظ أن معظــم جلــان مراجعــة احلــسابات - ١٨٥
وقـــد تـــبني مـــن اســـتعراض . تكـــاد متـــارس أي رقابـــة علـــى مراجعـــي احلـــسابات اخلـــارجيني  ال

ض اللجان أن أفضل املمارسات هـي تلـك اجلـاري العمـل هبـا يف منظمـة الطـريان        اختصاصات بع 
املدين الدويل ويف صندوق األمم املتحدة للسكان، حيث تتوىل اللجنة املختصة تقييم مدى كفاءة           
وفعالية كل من مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني، وتستعرض ما ُيصرف هلم مـن أتعـاب         

الرقابـة  /وباملقابـل، ال تـنص اختـصاصات جلـان مراجعـة احلـسابات            . يزانيةأو ما خيصص هلم من م     
ــى إجــراء أي         ــة عل ــة الفكري ــة للملكي ــة العاملي ــسكو واملنظم ــة واليون ــة العمــل الدولي ــة ملنظم التابع

ــة  . اســـتعراض رمســـي ألداء مراجعـــي احلـــسابات اخلـــارجيني  ويـــصدق ذلـــك أيـــضاً علـــى اللجنـ
ويف هذا الصدد، أُبلغ املفتشون بـأن مـشروع   .  األمم املتحدةاالستشارية املستقلة للمراجعة داخل 

االختصاصات األول للجنة االستشارية املستقلة للمراجعة مل يتضمن أية أحكام فيما يتعلق مبراقبة 
عمل مراجعي احلسابات اخلارجيني، لكن هذه املسألة كانت يف حقيقـة األمـر حمـل اعتـراض مـن                   

.  الذي اعتـرب أن أي مراقبـة ستـشكل هتديـداً السـتقاللية الفريـق               جانب فريق املراجعني اخلارجيني   
ونتيجة لذلك، أكد الـنص النـهائي لالختـصاصات بوضـوح علـى عمـل مكتـب خـدمات الرقابـة                     
الداخلية، رغم أنّ هذه االختصاصات تتضمن حكماً عاماً ينص على أن تـسدي اللجنـة املـشورة                 

ــة وغ     ــة املراجع ــشأن نطــاق عملي ــة ب ــة العام ــدى     للجمعي ــا وم ــة ونتائجه ــن وظــائف الرقاب ــا م ريه
  .، وهو ما يشمل ضمنياً عمل جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة)١٠٤(فعاليتها

ويالحــظ املفتــشون أن اللجنــة تتــشكل مــن خــرباء خــارجيني مــستقلني معيــنني مــن اهليئــة     - ١٨٦
سأل مـن سـرياجع   ولـسائل أن يـ  . جملس اإلدارة ومـسؤولني مباشـرة أمـام الـدول األعـضاء      /التشريعية

لذلك يرى املفتشون أنه ينبغي إعادة النظر يف اختـصاصات اللجنـة االستـشارية           عمل املراجعني؟   
املستقلة للمراجعة لتوسيع نطاق دورها االستـشاري بعبـارات صـرحية كـي يـشمل عمـل جملـس                    

ة مـن  مراجعي حسابات األمم املتحدة والوظائف العادية واهلامة األخـرى املنوطـة بعهـدة أي جلنـ         
ــة/جلــان مراجعــة احلــسابات  ــة العامــة    .الرقاب ــرار اجلمعي ــشون أن ق  ويف هــذا الــصدد، يالحــظ املفت

 ينص على تنقيح اختصاصات اللجنة االستشارية املـستقلة للمراجعـة يف دورهتـا اخلامـسة                ٦١/٢٧٥
. ذلـك والستني، ويناشد الدول األعضاء أن تنتهز هذه الفرصة لتوسيع نطاق والية اللجنة بناء علـى                

 ٢٠٠٩/٢٠١٠وكانـت اللجنــة االستــشارية املـستقلة للمراجعــة قــد قـدمت يف تقريرهــا عــن الفتــرة    
غـري أن  ). ، املرفـق الثـاين    A/65/329 الوثيقـة (اقتراحات من بينها إدخال تعديالت على اختصاصاهتا        

د االقتراح ال يتطرق إىل توسيع نطاق الدور الذي تـضطلع بـه اللجنـة االستـشارية كـي يـشمل رصـ                     
وقد أُبلغ املفتشون بـأن اللجنـة االستـشارية لـديها مـن اخلـربات               . أداء مراجعي احلسابات اخلارجيني   

بعمل مراجعي احلسابات اخلـارجيني، والـيت        والقدرات ما ميكنها من أداء بعض الوظائف اليت تتعلق        
__________ 

  .٤ الصفحة، املرفق، ٦١/٢٧٥قرار اجلمعية العامة  )١٠٤(
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ــة العامــة ترغــب يف أن تقــوم      ــسند عــادة إىل جلــان مراجعــة احلــسابات، إذا كانــت اجلمعي ــة ُت  اللجن
  . االستشارية بتلك الوظائف

 وقــــد ُســــلِّطت األضــــواء أيــــضاً علــــى املــــسؤوليات الرئيــــسية للجــــان مراجعــــة         - ١٨٧
ملمارسـات جلـان مراجعـة       )١٠٥(الرقابة يف النتائج اليت متخض عنها استقصاء مرجعـي        /احلسابات

لداخليــة احلــسابات والــيت ُعرضــت يف االجتمــاع األربعــني ملمثلــي دوائــر مراجعــة احلــسابات ا   
للمنظمات التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املاليـة املتعـددة األطـراف؛ وتـشمل اجملـاالت الـيت                 

  .ينبغي تعزيزها أداَء مراجعي احلسابات اخلارجيني
    

  ١٥التوصية 
لتعزيز املساءلة وعمليات املراقبة واالمتثال، ينبغي للهيئات التـشريعية أن تـنقِّح واليـات                

ــة ا  ــي احلــسابات       /حلــساباتجلــان مراجع ــن مراجع ــتعراض أداء كــل م ــشمل اس ــة لكــي ت الرقاب
  .الداخليني واخلارجيني فضالً عن املسؤوليات األخرى، مبا يشمل احلوكمة وإدارة املخاطر

    
ــق       - ١٨٨ ــصاصات أو املواثي ــضمني االخت ــدعو إىل ت ــيت ت ومتــشياً مــع املمارســات الفــضلى ال

نة مراجعة احلسابات وعملية املراجعـة الداخليـة واخلارجيـة          تعريفاً واضحاً لنطاق العالقة بني جل     
الرقابة املسؤوليات املبينـة    /للحسابات، يقترح املفتشون أن تشمل والية جلنة مراجعة احلسابات        

  .)١٠٦(٣يف اجلدول 

__________ 
دراســة االستقــصائية املتعلقــة مبــدى االمتثــال ملبــادئ جلــان مراجعــة احلــسابات املقبولــة عمومــاً ولــبعض   نتــائج ال )١٠٥(

املمارســات اجليــدة احملــددة واخلاصــة مبؤســسات األمــم املتحــدة ومثيالهتــا مــن املؤســسات املتعــددة األطــراف،     
عـة لألمـم املتحـدة واملؤسـسات      مراجعـة احلـسابات الداخليـة للمنظمـات التاب        دوائـر االجتماع األربعـون ملمثلـي      

  .٢٠٠٩أكتوبر /املالية املتعددة األطراف، تشرين األول
امليثاق النموذجي للجان مراجعة احلسابات، الذي وضعه معهد مراجعي احلسابات الـداخليني، بـصيغته املنقحـة             )١٠٦(

 Audit Committees Effectiveness - What Works Best  ؛ شـركة مراجعـة احلـسابات   ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٦يف 

(IIA Research Foundation, 2005).  
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  ٣اجلدول 
  الرقابة/املسؤوليات املقترحة للجان مراجعة احلسابات

 املراجعة اخلارجية للحسابات املراجعة الداخلية للحسابات  الرقابة/مسؤوليات جلنة مراجعة احلسابات
اســــتعراض ميثــــاق املراجعــــة الداخليــــة للحــــسابات،
واألنـــشطة ومـــالك املـــوظفني وغـــري ذلـــك مـــن املـــوارد

  التنظيمي الالزمة، واهليكل

  ال ينطبق  ×

يلـــزم مـــن اســـتعراض خمططـــات املراجعـــة واقتـــراح مـــا 
  تغيريات

 طاستعراض النطاق والنهج فق  ×

 التعـــــيني واالســـــتبدال واإلقالـــــة عمليـــــاتاســـــتعراض
  ، واملوافقة على ذلكواألتعاب، حسب احلال

×  ×  

اســــتعراض أداء اخلــــدمات املقدمــــة يف جمــــال مراجعــــة
  احلسابات 

×  ×  

  ×  ×  ةاستعراض مدى فعالية وظيفة املراجع
عقــد اجتماعــات منتظمــة ملناقــشة القــضايا املطروحــة يف

  جلسات مغلقة
×  ×  

 باملراجعــةاجلهــات املكلفــةعراض التنــسيق فيمــا بــني اســت
  الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات

×  ×  

استعراض العراقيـل الـيت تعتـرض مراجعـي احلـسابات يف
،تــــسيري أعمــــاهلم أو أداء وظــــائفهم باســــتقاللية تامــــة 

  وإسداء املشورة هبذا الشأن

×  ×  

    
ــتال  - ١٨٩ ــود اخـ ــذا الـــصدد إىل وجـ ــشار يف هـ ــة   وُيـ ــها اللجنـ ــسلطات الـــيت متارسـ ف يف الـ

علــى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة والــصناديق والــربامج  (االستــشارية املــستقلة للمراجعــة 
ــة      ــل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــه، مث ــاد(املــشمولة بواليت ــامج األمــم  ) األونكت وبرن
ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلر    ميــة ومفوضــية األمــم املتحــدة   املتحــدة للبيئ

والـسلطات الـيت ميارسـها      ) لشؤون الالجئني ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان           
علـى األمـم املتحـدة وسـائر الـصناديق والـربامج، مثـل              (جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة      

ف ومكتـب األمـم   برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسي          
ومتشياً مع أفضل املمارسات، ينبغي أيضاً إجراء اسـتعراض منـتظم           ). املتحدة خلدمات املشاريع  

الختصاصات خمتلف جلان مراجعة احلسابات للتأكـد مـن أهنـا تتـضمن مجيـع العناصـر املطلوبـة                   
 .جمــالس اإلدارة/وحتــديث تلــك االختــصاصات، حــسب االقتــضاء، مبوافقــة اهليئــات التــشريعية  

الرقابـة هـي   /اختـصاصات جلـان مراجعـة احلـسابات       /وجتدر اإلشارة إىل أن املوافقة على مواثيـق       
يف الوقت الراهن من اختصاص الرئيس التنفيذي وحده لدى كـل مـن االحتـاد الربيـدي العـاملي        
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ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني واليونيــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان      
  .ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن ُيعزز الفعالية والكفاءة. تحدة اإلمنائيوبرنامج األمم امل

    
  ١٦التوصية 

ينبغي للهيئات التـشريعية أن تطلـب إجـراء اسـتعراض منـتظم، علـى األقـل مـرة                     
الرقابـة، وإحالـة أيـة تغـيريات مقترحـة       /كل ثالث سنوات، مليثـاق جلـان مراجعـة احلـسابات          

  .املعنية للموافقة عليهااهليئة التشريعية  إىل
    

  تشكيلة اللجان  -دال   
الرقابة، تبني التجربـة أن احلـل األفـضل يتمثـل           /فيما يتعلق بتشكيلة جلان مراجعة احلسابات      - ١٩٠

يف أن تكون اللجنة مشكلة من عدد حمدود من األعضاء وأن تعكس تشكيلتها مزجيـاً مـن املهـارات                
ــاإلبالغ احملاســيب واملــايل، وبعمليــات   والكفــاءات، مبــا يف ذلــك اخلــربة يف اإل  ــدة واملعرفــة ب دارة اجلي

املعرفـة بنظـام     املراقبة الداخلية، وإدارة املخاطر، ومراجعة احلسابات، وقـضايا احلوكمـة، فـضالً عـن             
وينبغي أن يكون عضو واحد علـى األقـل مـن أعـضاء اللجنـة      . إدارة كل من املنظمة واألمم املتحدة 

وينبغي أن يكون مجيع األعضاء اخلرباء من غري املنتمني إىل موظفي املنظمة            . اليةخبرياً يف الشؤون امل   
 سري املنظمـة وتدريبـهم علـى     كيفيةضماناً لالستقاللية والكفاءة واملوضوعية، وينبغي إطالعهم على    

  .عملياهتا حىت يكونوا قادرين على تقدمي اإلضافة بسرعة
ــشكل  - ١٩١ ــبني ال ــشكيلة احلال١٣ وي ــة احلــسابات    أن الت ــة للجــان مراجع ــة داخــل  /ي الرقاب

املؤسسات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة ال تـستويف بالكامـل شـروط املمارسـة الفـضلى املبينـة                    
ومن حيث العدد، ميكن أن يتراوح عدد أعـضاء اللجنـة مـن ثالثـة إىل تـسعة أعـضاء يف                . أعاله

ويف كـل مـن مفوضـية    . يـة لألرصـاد اجلويـة     واملنظمـة العامل   )١٠٧(املنظمة العاملية للملكية الفكرية   
ــساوٍ مــن        ــة مــن مــزيج مت ــروا، تتكــون عــضوية اللجن ــشؤون الالجــئني واألون األمــم املتحــدة ل
ــة      األعــضاء الــداخليني واألعــضاء اخلــارجيني، ويــشكل عــضوية اللجنــة التابعــة للمنظمــة العاملي

خلـارجيني، يف حـني تتـألف       لألرصاد اجلوية عدد من املمثلني عن الدول األعضاء ومن اخلـرباء ا           
وتــضم جلنــة مراجعــة . اللجنــة التابعــة لالحتــاد الربيــدي العــاملي مــن مــدراء يعملــون يف املنظمــة  

  .احلسابات التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املراقب املايل واملفتش العام

__________ 
  .٢٠١١ُخفض عدد أعضاء اللجنة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إىل سبعة أعضاء اعتباراً من عام  )١٠٧(
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  ١٣الشكل 
  ملنظومة األمم املتحدةالرقابة يف املؤسسات التابعة /أعضاء جلنة مراجعة احلسابات

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 وينبغي أن يضاف إىل الشروط املتعلقة بأعضاء جلـان مراجعـة احلـسابات شـرطُ التمثيـل                  - ١٩٢
وجتـدر اإلشـارة إىل أن بعـض        . اجلغرايف واجلنساين املالئم، إىل جانب املهارات واخلربات املناسـبة        

انعـدام  ( يف املنظمة العامليـة للملكيـة الفكريـة      اللجان ال يستويف هذا الشرط، مثلما هو الشأن مثالً        
  ). كل األعضاء من الرجال-التوازن بني الرجل واملرأة 

جمـالس اإلدارة   / وُيقترح املرشحون لعضوية اللجان عموماً من جانـب اهليئـات التـشريعية            - ١٩٣
مـن جانـب    وأ/الرقابة الداخلية، ورؤساء اللجـان و     /ومن رئيس جلنة املراجعة الداخلية للحسابات     

وُتعرض األمساء املقترحة يف كل من اليونسكو وبرنامج األغذية العاملي عن طريق إعـالن              . اإلدارة
ومـن  . جملـس اإلدارة  /ومعظم التعيينات يوافق عليهـا الرؤسـاء التنفيـذيون أو اهليئـة التـشريعية             . عام

  .شأن تنفيذ التوصية التالية أن يعزز الشفافية واملساءلة
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  ١٧التوصية 

ــب     ــشريعية أن تنتخـــ ــهيئات التـــ ــي للـــ ــني/ينبغـــ ــة  ُتعـــ ــان مراجعـــ ــضاء جلـــ  أعـــ
سبعة أعضاء مع مراعاة الكفـاءة      و مخسة   ما بني الرقابة، على أن يتراوح عددهم      /احلسابات

والتوازن بني الرجل واملرأة على النحو الواجـب، مبـا يكفـل متثيـل              اجلغرايف  املهنية والتوزيع   
جلنـة  إال إذا كانـت   املرشـحني،    فـرزَ  وينبغي أن تتوىل جلنـةٌ    . ةاملصاحل اجلماعية جملالس اإلدار   

جمــالس اإلدارة، ضــماناً / فرعيــة تابعــة للــهيئات التــشريعية الرقابــة جلنــةً/مراجعــة احلــسابات
  .التعينيلالمتثال للشروط املذكورة، مبا يف ذلك شرط االستقاللية قبل 

  
  استقالل األعضاء  -هاء   

الرقابـة وأعـضائها   /ُيـستوىف شـرط اسـتقالل جلنـة مراجعـة احلـسابات        مثلما ذُكـر سـابقاً،       - ١٩٤
مبقتضى ميثاقها وإذا كان مجيع األعضاء من خارج املنظمة وُمعّينني من قبل اهليئة التشريعية لكـل                

غري أن عدداً من املنظمـات      . منظمة أو جملس إدارهتا ومسؤولني مباشرة أمام تلك اهليئة أو اجمللس          
  .روطال يستويف هذه الش

 إضافة إىل ذلك، ومتشياً مع بيان موقف اقترحه اجتماع ممثلي دوائـر مراجعـة احلـسابات         - ١٩٥
الداخلية، ينبغي أن يعني أعضاء اللجنة لفترة واحدة أقصاها ست سـنوات غـري قابلـة للتجديـد أو      
ــة       ــوا مــن األعــضاء الــسابقني يف جلن لفتــرتني، مــدة كــل واحــدة أربــع ســنوات، وينبغــي أال يكون

رقابة تابعة للمنظمة وأن ُيمنعوا من أي تعـيني الحـق لفتـرة مخـس سـنوات، وذلـك حـىت                 /راجعةم
وأخرياً ينبغـي أن خيـضع أعـضاء اللجنـة لـنفس الـسياسة              . يعطوا انطباعاً بأهنم يتصرفون مبوضوعية    

ــداخليون         ــو احلــسابات ال ــا مراجع ــيت خيــضع هل ــضارب املــصاحل ال ــة وت ــة املالي ــإقرار الذم ــة ب املتعلق
  .ارجيونواخل
ويف الوقـت الـراهن،     .  وقد بّين االستعراض أن قلة من املنظمات تستويف املعايري املقترحة          - ١٩٦

تتــراوح مــدة العــضوية يف اللجــان مــن ســنة واحــدة إىل أربــع ســنوات، وتكــون هــذه املــدة قابلــة   
زراعـة  ويف منظمـة األغذيـة وال     . للتجديد مرة واحدة يف معظـم املؤسـسات التابعـة لألمـم املتحـدة             

ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع واالحتــاد الربيــدي العــاملي واملنظمــة العامليــة لألرصــاد   
ومـدة العـضوية يف اللجنـة التابعـة ملنظمـة الـصحة العامليـة               . اجلوية، تكون مدة العضوية غري حمددة     
كو، ال جيـوز  ويف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونـس     . هي أربع سـنوات غـري قابلـة للتجديـد        

وتـدوم فتـرة الواليـة يف       . الترشح لوالية تالية قبل انقضاء مدة سنتني ومخس سـنوات علـى التـوايل             
ويتبـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          . اليونيسيف سنتني، وتكـون قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة           

عـضوية يف   وبرنامج األغذية العاملي حالياً نظاماً يقـوم علـى أسـاس التنـاوب، حيـث تكـون مـدة ال                   
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اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وحيث تـتم عمليـة التعـيني علـى مراحـل ضـماناً                    
وال ُتقدم تقارير جلـان     . ويف منظمات أخرى، مل ُتحدد أية قواعد تنظم هذه املسألة         . لالستمرارية

ــة مباشــرة إىل اهليئــات التــشريعية /مراجعــة احلــسابات ــة كــل مــن  جمــالس اإلدارة إال يف ح/الرقاب ال
منظمــة الطــريان املــدين الــدويل واألمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــة العامليــة 

  .ففي معظم احلاالت، ُتقّدم هذه التقارير عن طريق الرئيس التنفيذي. للملكية الفكرية
 أكـدوا أن  الرقابة الـيت مشلـها االستقـصاء   / ورغم أن مجيع رؤساء جلان مراجعة احلسابات - ١٩٧

جلاهنم تتمتع بقدر كاٍف من االستقاللية، فـإن املفتـشني يـرون أن هنـاك جمـاالً للتحـسني يف كافـة                      
  .املنظمات تقريباً

  
  املوارد  -واو   

الرقابـة خـدماهتم دون مقابـل،       / يف معظم احلاالت، يقدم أعضاء جلان مراجعة احلـسابات         - ١٩٨
.  يتقاضى أعضاء اللجنـة أتعابـاً لقـاء خـدماهتم          عدا يف حالة صندوق األمم املتحدة للسكان حيث       

ــومي النامجــة عــن حــضور        ــشة الي ــدل املعي ــسفر وب ــدأ عــام، تتكفــل املنظمــات بتكــاليف ال وكمب
اجتماعــات اللجنــة وغريهــا مــن االجتماعــات ذات الــصلة، عــدا يف حالــة منظمــة الطــريان املــدين  

إليــه كــل عــضو مــن أعــضاء الــدويل، حيــث تتكفــل هبــذه املــصاريف حكومــة البلــد الــذي ينتمــي 
 دوالر ٢٠ ٠٠٠ بني ٢٠٠٩الرقابة يف عام  /وتراوحت ميزانيات جلان مراجعة احلسابات    . اللجنة

ــات املتحــدة   ــن دوالرات الوالي ــسكو(م ــم املتحــدة ( دوالر ٦٠٠ ٠٠٠إىل ) اليون ــة ) (األم الوثيق
A/64/6) ١٥، ص )اجلزء األول.(  
الرقابـة خـدمات األمانـة، وهـي خـدمات          /بات وتوفر لكل جلنة من جلـان مراجعـة احلـسا          - ١٩٩

ويف . يوفرها باألساس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات أو املكتـب التنفيـذي أو إدارة املنظمـة            
كــان هــذا الــصدد، يعتــرب املفتــشون أن هــذه اللجــان ســتعمل بقــدر أكــرب مــن االســتقاللية إذا  

الرقابة يف الفتـرة  / مراجعة احلساباتمسؤولني مباشرة أمام رئيس جلنة   املوظفون العاملون فيها    
  .الفاصلة بني دورتني

  
  االجتماعات  -زاي   

الرقابة، من أجل تنفيـذ واليتـها، أن جتتمـع علـى فتـرات              / ينبغي للجنة مراجعة احلسابات    - ٢٠٠
منتظمة خالل السنة، وحتدد هـذه الفتـرات وفقـاً ألفـضل املمارسـات ومـع مراعـاة تكـاليف هـذه                      

ــد  ــات وفوائ ــن أجــل        . هااالجتماع ــل م ــى األق ــومني عل ــدة ي ــاع مل ــستمر كــل اجتم ــي أن ي وينبغ
االستخدام األفضل للوقت واملوارد وإجـراء مناقـشة متعمقـة للقـضايا املدرجـة يف جـدول أعمـال                   
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وينبغي أن يشارك يف االجتماعات مجيع أعضاء اللجنـة، ويفـضل أن يـتم ذلـك باحلـضور                  . اللجنة
ويف املؤسـسات التابعـة ملنظومـة األمـم         . باستخدام الفيديو /شخصياً أو عن طريق التداول عن بعد      

املتحدة، جتتمع جلان مراجعة احلسابات مرتني إىل أربع مرات يف السنة ويستمر كل اجتماع مـن                
 يومــاً يف ٢٠يــوم واحــد إىل مخــسة أيــام، حبيــث جتتمــع كــل جلنــة لفتــرة جمموعهــا مــن يــومني إىل 

اليونيـسيف، ميكـن اختـاذ       ويف. ان قراراهتا بتوافق اآلراء   وتتخذ اللج . السنة، وذلك حبسب املنظمة   
يف برنـامج األغذيـة العـاملي،        أمـا . القرار باألغلبيـة البـسيطة إذا تعـذر التوصـل إىل توافـق يف اآلراء              

  .فُيشترط احلصول على األغلبية البسيطة الختاذ أي قرار
ها االستقـصاء توجـه عمومـاً    الرقابـة الـيت مشلـ   / ويالحظ أن مجيع جلان مراجعة احلـسابات   - ٢٠١

دعوة إىل ممثلي اإلدارة ورئيس دائرة الرقابة الداخلية، ويف بعـض احلـاالت إىل املراجـع اخلـارجي،           
  .حلضور االجتماعات املغلقة بصورة منفصلة ولتقدمي املعلومات املطلوبة

  
  التقارير  -حاء   

الرقابة أن /نة مراجعة احلسابات متشياً مع أفضل املمارسات اجلاري العمل هبا، ينبغي للج        - ٢٠٢
ــشطتها واســتنتاجاهتا وتوصــياهتا،          ــراً ســنوياً عــن أن ــاع وتقري ــاد كــل اجتم ــد انعق ــراً بع ــد تقري ُتع

ينبغي هلا أن ُتعد تقارير مؤقتة، عند االقتضاء، ويتوىل رئيس اللجنة تقدمي مجيع هذه التقـارير            كما
 معظـــم جلـــان مراجعـــة احلـــسابات داخـــل غـــري أن. جملـــس اإلدارة/مباشـــرة إىل اهليئـــة التـــشريعية

جملــس اإلدارة عــن طريــق /املؤســسات التابعــة لألمــم املتحــدة تقــدم تقاريرهــا إىل اهليئــة التــشريعية 
الرؤساء التنفيذيني، مثلما هو الشأن يف كل من منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة          

ــسكان واليونيــسيف     ــسكو وصــندوق األمــم املتحــدة لل ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات   واليون
ويــرى املفتــشون أنــه ينبغــي تقــدمي هــذه  . املــشاريع ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني 

التقارير مباشرة إىل اهليئات التشريعية مع توجيه نسخة منها إىل الرئيس التنفيذي لكل منظمة              
  .أو مؤسسة بغية التعليق عليها

شفافية واملــساءلة، ينبغــي أن ُتنــشر هــذه التقــارير يف املوقــع  إضــافة إىل ذلــك، وحتقيقــاً للــ- ٢٠٣
وبينمــا تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة واألمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة . الــشبكي للمنظمــة

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واملنظمـة               
بنشر التقارير اخلاصة هبا يف موقعها الـشبكي، فـإن التقـارير اخلاصـة بكـل              العاملية للملكية الفكرية    

  .من منظمة الطريان املدين الدويل واليونسكو تكون متاحة على الشبكة الداخلية
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  ١٨التوصية 

ضماناً لتحقيـق الـشفافية ونـشر أفـضل املمارسـات، ينبغـي أن يقـدم رئـيس جلنـة                   
جمـالس  / سـنوياً علـى األقـل مباشـرة إىل اهليئـات التـشريعية             الرقابة تقريراً /مراجعة احلسابات 

ــذيني، إن          ــاء التنفي ــن الرؤس ــصلة صــادرة ع ــات منف ــن تعليق ــه م ــا جيمع ــه م ــق ب اإلدارة يرف
يف املوقـع الـشبكي     عليـه   وجدت، وينبغـي أن ُينـشر التقريـر وتعليقـات الرؤسـاء التنفيـذيني               

  .اأفضل املمارسات اجلاري العمل هبمتشياً مع للمنظمة، 
    

  متابعة تنفيذ التوصيات  -طاء   
الرقابـة الـيت حتظـى      /ينبغي رصد مجيع التوصيات الـصادرة عـن جلـان مراجعـة احلـسابات              - ٢٠٤

باملوافقة إىل أن يتم تنفيذها، باعتبارها توصيات تّربرهـا التجربـة وأفـضل املمارسـات وهتـدف إىل                  
 داخل املنظمة، وذلك رغـم طابعهـا        تعزيز عمليات احلوكمة والنهوض بوظيفة مراجعة احلسابات      

  .االستشاري البحت
ويف معظم املنظمات، يكون لـدى مكتـب املراجعـة الداخليـة للحـسابات أو لـدى جلـان                - ٢٠٥

الرقابة نظام لتعقب التوصيات الـصادرة عـن جلنـة مراجعـة احلـسابات ومتابعـة                /مراجعة احلسابات 
ة مــن مــرة واحــدة إىل ثــالث مــرات يف ويتــراوح تــواتر عمليــات الرصــد حــسب املنظمــ. تنفيــذها
ويبدو أن هذا النظام غري موجـود لـدى كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واالحتـاد                       . السنة

  .الربيدي العاملي
ــذ التوصــيات        - ٢٠٦ ــة تنفي ــيم حال ــة، تقي ــام املقّدم ــتناد إىل األرق ــشني، باالس ــسّن للمفت . ومل يت
الرقابـة  /نوية صـادرة عـن جلـان مراجعـة احلـسابات          كشف استعراض مشل عينة من تقـارير سـ         وقد

وختص تسع مؤسسات تابعة لألمم املتحدة أن اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة التابعة لألمم             
الوثيقـة  (املتحدة هي املؤسـسة الوحيـدة الـيت يتـضمن تقريرهـا فـصالً عـن تنفيـذ توصـيات اللجنـة                       

A/64/288   نه ينبغي اسـتعراض حالـة تنفيـذ التوصـيات يف           ويرى املفتشون أ  ). ١٠-٨، الفقرات
التقريـر الـسنوي     الرقابـة واإلبـالغ عـن ذلـك يف        /كل اجتماع تعقده جلان مراجعـة احلـسابات       

ــة ــة إجــراء هــذا      . للجن ــة الفكري ــة للملكي ــة مراجعــة حــسابات املنظمــة العاملي وقــد قــررت جلن
  .يلزم من إجراءات اذ مااالستعراض مرتني يف السنة مبا يتيح للمدراء الوقت الكايف الخت
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  تقييم األداء  -ياء   
الرقابة أن تقيم أداءها مرة واحدة يف السنة على األقـل،           /ينبغي للجان مراجعة احلسابات    - ٢٠٧

وتفيـد  . تدابري تصحيحية وتنظر فيما ميكن إدخاله مـن حتـسينات         /وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات     
املؤسسات تقوم بذلك فعالً وأن التقييم املنـتظم لـألداء          /التقارير الواردة أن قلة قليلة من املنظمات      

الفردي لكل عضو من أعضاء هذه اللجان ال يتم إال يف صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج                
  .األغذية العاملي

وميكــن الستعراضــات يقــوم هبــا النظــراء مــن جلــان مراجعــة احلــسابات التابعــة ملنظمــات   - ٢٠٨
ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع           تضطلع بواليات مماثلة، ك   

وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي             
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، مـن بـني منظمـات ومؤسـسات أخـرى، أن تـساعد يف تقيـيم                    

  .أداء تلك اللجان
وقد أجرت اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعـة، لـدى إعـداد املقتـرح الـذي قدمتـه                  - ٢٠٩

إىل اجلمعية العامة بشأن تعديل واليتها، استقصاء للحصول علـى تعليقـات ومالحظـات بـشأن       
الرقابـة أن تقـوم دوريـاً بتقيـيم         /ويرى املفتشون أنه ينبغي للجان مراجعة احلـسابات       . أدائها

 يــشمل استعراضــاً يقــوم بــه نظــراء مــن اللجــان التابعــة ملنظمــات تــضطلع ذايت ألدائهــا، مبــا
 ومن األمثلة اجليدة على ذلـك، جلنـة         . سنوات على األقل   أربعبوالية مماثلة، وذلك مرة كل      

ــة الــيت قــدمت، يف عــام      ــة الفكري ــة للملكي ، ٢٠٠٩مراجعــة احلــسابات التابعــة للمنظمــة العاملي
  .)١٠٨(جنة وأنشطتها على مدى أربع سنواتتقريراً يتضمن تقييماً ألداء الل

  
  التنسيق  -خامساً  

ــداخليني واخلــارجيني أن يتقــامسوا املعلومــات وأن ينــسقوا     - ٢١٠ ينبغــي ملراجعــي احلــسابات ال
أجـل   جهودهم، فيما بينهم ومع سائر اجلهات املقدمة خلدمات الرقابـة الداخليـة واخلارجيـة، مـن               

ازدواجية العمل إىل أدىن حد ممكن وتقـدمي قيمـة مـضافة عـن              ضمان التغطية الواجبة والتقليل من      
ــة احلــسابات        ــات مراجع ــى عملي ــة عل ــاءة والفعالي ــن الكف ــد م ــق إضــفاء املزي ــذ   طري ورصــد تنفي

تـشوب العمليـة قيـد       التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات واحلـد مـن االخـتالالت الـيت ميكـن أن              
ــدقيق  ــة والتـــ ــرب ال . املراجعـــ ــصدد، أعـــ ــذا الـــ ــهم   ويف هـــ ــذين مشلتـــ ــذيون الـــ ــاء التنفيـــ رؤســـ

__________ 
ة ، الوثيقـ ٢٠٠٨تقرير عن أنشطة جلنـة مراجعـة احلـسابات التابعـة للمنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة منـذ عـام                     )١٠٨(

 WO/GA/38/2و  Corr.  
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ــابالت ــصاء، عــن /املق ــشاطرهم      االستق ــق ي ــو قل ــسيق وه ــذا التن ــة ه ــدى فعالي ــم إزاء م ــاه  قلقه إي
  .املفتشون
التنسيق هي عملية ذات اجتاهني ال تقتصر على تبادل اخلطط والتقارير           / وعملية االتصال  - ٢١١

شمل أيـضاً العمـل املـشترك يف وضـع          ومذكرات اإلدارة املتعلقة مبراجعة احلسابات فحسب، بل ت       
اخلطــط وتبــادل الــربامج واملــستندات املتعلقــة مبراجعــة حــسابات كــل جهــة، وعقــد اجتماعــات     
ــدأ        ــضاء، دون أن ميــس ذلــك مبب ــدريب، حــسب االقت ــهجيات، وتقاســم الت منتظمــة، ووضــع من

درجات ومن املؤسف أن التنسيق ال حيدث يف مجيع األحوال أو هو حيدث بـ         . استقالل كل جهة  
  . متفاوتة من الفعالية، مثلما هو مبني مبزيد من التفصيل يف الفقرات التالية

ــسيق، وجــود خارطــة      - ٢١٢ ــادل املعلومــات والتن ــة تب ــضمان فعالي ــشروط األساســية ل  ومــن ال
ضمانات مشتركة تبني املسؤوليات واحلـدود اخلاصـة بكـل وظيفـة مـن وظـائف الرقابـة الداخليـة                    

، وتكفـل بـذلك ضـمان املخـاطر         “مـن يفعـل مـاذا وحلـساب أي جهـة          ” واخلارجية، حبيث حتـدد   
وخارطـة الـضمانات هـي أداة تنظيميـة جتنـب           . املسائل التنظيمية وحسن إدارهتا   /املتصلة باألعمال 

التكرار وحتول دون إمهال بعض اجملاالت وُتستخدم كوسيلة للتوثيق واإلبالغ عن التنـسيق وعـن               
وحسب معيار معهد مراجعي احلسابات الداخليني      . فة وشاملة فعالية أنشطة الضمان بطريقة شفا    

، ينبغي أن تشمل خارطة الضمانات، يف مجلة أمور، نطـاق العمليـات الـيت يقـوم هبـا                   ٢٠٥٠رقم  
  . املراجعون الداخليون واملراجعون اخلارجيون للحسابات وسائر اجلهات الضامنة

ؤسـسة الوحيـدة الـيت أفـادت أن لـديها      ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع هـو امل      - ٢١٣
 يف املائة من املنظمات أبلغت أن لديها إطـار مـساءلة ميكـن أن يعـادل                 ٤٥خارطة ضمانات؛ و    

غـري أن نـصف األطـر القائمـة ال يـشري إىل تقـسيم املـسؤوليات بـني املراجعـة              . خارطة ضمانات 
مراجعـة احلـسابات وسـائر    الداخلية واملراجعـة اخلارجيـة للحـسابات أو إىل الفـصل بـني وظيفـة          

ــة داخــل املنظمــة   منظمــات أن املنظمــة ١٠وقــد أكــد اســتعراض لعينــة مشلــت   . وظــائف الرقاب
العامليــة لألرصــاد اجلويــة واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، علــى ســبيل املثــال، لــيس لــديهما    

صـة  األطـر اخلا /خارطة ضمانات، يف حني مل تنـشر ثـالث منظمـات أخـرى خـرائط الـضمانات               
وتبني أن منظمـة العمـل الدوليـة لـديها إطـار ضـمانات لكنـه ال يـنص علـى تقـسيم واضـح                         . هبا

للمــسؤوليات بــني املــراجعني اخلــارجيني واملــراجعني الــداخليني للحــسابات، يف حــني أن األطــر  
التابعة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع                    

   .توزيعاً واضحاً للمسؤولياتتتضمن 
جمـالس  /الرقابـة أو اهليئـات التـشريعية    /ويرى املفتشون أن على جلان مراجعة احلـسابات        - ٢١٤

رقابــة، أن توضــح أدوار /اإلدارة، بالنــسبة إىل املنظمــات الــيت مل ُتنــشئ جلنــة مراجعــة حــسابات   
 يف إطـار خارطـة ضـمانات       ونطاق صالحيات خمتلف هيئات الرقابة والتفاعل املنشود فيما بينـها         
  .جمالس اإلدارة/أو إطار مساءلة، حسب االقتضاء، وذلك مبوافقة اهليئات التشريعية
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  التنسيق فيما بني مراجعي احلسابات الداخليني  -ألف   
 يتم التنسيق فيما بني مراجعي احلسابات الداخليني يف موعد حمدد وبشكل تدرجيي على              - ٢١٥

يف : نظومة برمتها ويف مراحل خمتلفة مـن عمليـة مراجعـة احلـسابات            صعيد ثنائي وعلى مستوى امل    
  . مرحلة التخطيط األويل، وخالل القيام بعملية، املراجعة، ووقت تقدمي التقرير

 وخالل السنوات األخرية، اجتمـع مراجعـو احلـسابات الـداخليون يف األمـم املتحـدة،                 - ٢١٦
نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم            بر(ويف عدد مـن الـصناديق والـربامج التابعـة هلـا             

ــة      ــامج األغذي املتحــدة للــسكان واليونيــسيف ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وبرن
منظمــة األغذيــة والزراعــة (ويف قلــة مــن الوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة ) العــاملي

يمــات مــشتركة للمخــاطر وإعــداد إلجــراء تقي) واليونــسكو واليونيــدو ومنظمــة الــصحة العامليــة
تقــارير مــشتركة، ويف بعــض احلــاالت القليلــة إلجــراء عمليــات مراجعــة حــسابات مــشتركة،    
تتعلـــق أساســـاً بـــصناديق اســـتئمانية متعـــددة املـــاحنني وبالنـــهج املوحـــد للتحـــويالت النقديـــة،  

م هـذه اجلهـود     ويتـزع . والعمليات اإلنسانية الطارئة، والـربامج املـشتركة واملـشاريع النموذجيـة          
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم       مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وبرن

  .املتحدة للسكان
  

  ١٤الشكل 
  التكليفات املتعلقة باملراجعة الداخلية املشتركة للحسابات
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ست وكـاالت    وعلى سبيل املثال، قامـت دوائـر املراجعـة الداخليـة للحـسابات التابعـة لـ                 - ٢١٧
مبراجعة منفصلة حلسابات الصندوق اإلنساين املـشترك للـسودان، وهـو أحـد الـصناديق االئتمانيـة          

. املتعــددة املــاحنني يف الــسودان، وأعــد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقريــراً موحــداً عــن ذلــك   
ــائي و       ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن ــة باالشــتراك م ــة والزراع ــة األغذي ــسكو وقامــت منظم اليون

واليونيــسيف وبرنــامج األغذيــة العــاملي بتقيــيم مــشترك للمخــاطر املتــصلة بعمليــات الطــوارئ يف    
وقاد صندوق األمم املتحدة للسكان أول عملية تـدقيق مـشتركة بـني الوكـاالت تناولـت                 . ميامنار

ألمـم  تنفيذ النهج املشترك اخلاص بـالتحويالت النقديـة، وذلـك يف فييـت نـام ومبـشاركة برنـامج ا           
املتحدة اإلمنائي واليونيسيف، وُوضع إطار لعمليات التـدقيق املـستقبلية وجـرى اختبـاره جمـدداً يف                 

الرقابة الداخليـة يف منظمـة      /وعلم املفتشون من رئيس دائرة املراجعة الداخلية للحسابات       . مالوي
وبرنـامج األغذيـة    األغذية والزراعة أن هذه املنظمة اتفقت مع الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة               

العاملي على أن تتقاسم فيما بينها نتائج تقييمات املخاطر التـشغيلية اخلاصـة بكـل مـن املؤسـسات             
وجيري يف الوقت الراهن اإلعداد للقيام مبراجعة مشتركة حلسابات الصندوق االستئماين           . الثالث

. حـدة اإلمنـائي قيـادة هـذه العمليـة     املتعدد املاحنني اخلاص هباييت، وُيتوقع أن يتوىل برنامج األمم املت    
وقــد حــدد الفريــق الفرعــي التنفيــذي التــابع الجتمــاع ممثلــي دوائــر مراجعــة احلــسابات الداخليــة   

. إطارين ملراجعة حسابات الصناديق االئتمانية املتعددة املاحنني والـربامج املـشتركة لألمـم املتحـدة              
تعلقة بعمليـات التحقيـق ومراجعـة احلـسابات     واتفق الفريق الفرعي أيضاً على الشروط املوحدة امل  

الــواردة يف مــذكرة التفــاهم املوحــدة والترتيبــات اإلداريــة املوحــدة اخلاصــة بــأمم متحــدة واحــدة   
  ).٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول(والصناديق االئتمانية املتعددة املاحنني واألنشطة املشتركة 

ث التخطـيط والتنـسيق وإبـالغ     وقد واجهـت هـذه احملـاوالت بعـض التحـديات مـن حيـ          - ٢١٨
ــائج ــد       . النت ــات وتوحي ــسيق املخططــات واألولوي ــسجلة يف صــعوبة تن ــات امل ومتثلــت أهــم املعوق

مستويات ومناذج املخـاطر، وتنـسيق وتبـادل ورقـات العمـل، واإلبـالغ حـسب خطـوط ومنـاذج                    
  .خمتلفة، وتبادل املعلومات واملوارد من مالك املوظفني

عمـــال تتعلـــق مبراجعـــة حـــسابات الـــربامج املـــشتركة واملـــشاريع  ومـــع ذلـــك، أُجنـــزت أ- ٢١٩
النموذجية التابعة لألمم املتحدة، باإلضافة إىل مراجعة حسابات أنشطة املنسقني املقيمني التـابعني             

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     ــيت أُســندت إىل برن ــرغم مــن أن معظــم   . لألمــم املتحــدة ال ــى ال وعل
، فـإن ثلـث املنظمـات الـيت مشلـها االستقـصاء             “أمم متحـدة واحـدة    ”املنظمات تؤيد نظرياً فكرة     

واعتــرب ثلــث املنظمــات أن  .  ومزاياهــا“املراجعــة الوحيــدة”قــدمت تعليقــات بــشأن احلاجــة إىل  
  . ً)١٠٩(عائقاً كبريا/ عملية متثل حتدياً“أمم متحدة واحدة”مراجعة حسابات 

__________ 
قرر الفريق الفرعي التنفيذي التابع الجتماع ممثلي خدمات مراجعة احلسابات الداخلية أن يعلق عمليـة مراجعـة             )١٠٩(

متحــدة  أمــم”حــسابات املــشاريع النموذجيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ريثمــا يــتم تقيــيم عمليــة املراجعــة يف إطــار 
  .اجلهود، وأن يستعرض أوالً نتائج التقييم بغية جتنب االزدواجية يف “واحدة
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جعـة احلـسابات الداخليـة للمنظمـات         وساهم االجتماع العام الـسنوي ملمثلـي دوائـر مرا          - ٢٢٠
التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، وسـائر املنظمـات الدوليـة املنتـسبة، يف                
تعزيــز التنــسيق بــني دوائــر املراجعــة الداخليــة للحــسابات، حيــث وفــر منتــدى مل يــسمح بــالربط   

مارسات والدروس املستفادة، واألهم الشبكي فحسب، بل أتاح فرصة لتبادل اخلربات وأفضل امل   
من ذلك أن هذا احملفل قد ساهم يف وضع املعايري عن طريق إعداد دراسـات استقـصائية وصـياغة        

  .ورقات مواقف بشأن قضايا حامسة ذات اهتمام مشترك
الرقابـة  /وهبدف تطوير وتبادل املمارسات والتجارب يف جمال املراجعة الداخلية للحسابات          - ٢٢١
ية داخل األمم املتحدة، عقد ممثلو دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابعة ملؤسسات األمـم            الداخل

، يف إطار فريـق منفـصل، واجتماعـات سـنوية منـذ      )ممثلو دوائر مراجعة احلسابات الداخلية (املتحدة  
 هامـاً   إضافة إىل ذلك، أدى الفريـق الفرعـي التنفيـذي التـابع لالجتمـاع املـذكور دوراً                . ٢٠٠٧عام  

يف جمال تنسيق االجتماعات السنوية ملمثلي دوائر مراجعة احلسابات الداخلية التابعـة لـبعض هيئـات                
 من املؤسسات التابعة لألمـم املتحـدة التـداول عـن ُبعـد كـل سـتة                ١٢  لاألمم املتحدة، حيث أمكن     

  .)١١٠(إىل مثانية أسابيع بشأن جدول أعمال متفق عليه
 الفريق العامل املعين مبـسائل التمويـل        ٢٠٠٨مم املتحدة اإلمنائية يف عام      وأنشأت جمموعة األ   - ٢٢٢

املشترك واملالية ومراجعة احلسابات، كركيزة من الركائز الثالث يف إطـار جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني                 
يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، مـن أجـل تقـدمي إرشـادات بـشأن تعزيـز االتـساق والفعاليـة                      

وجتنبـاً لالزدواجيـة، حتـال أيـة مـسائل تتعلـق مبراجعـة احلـسابات إىل                 . وحيد على الصعيد القطري   والت
الفريق الفرعي التنفيذي التابع الجتماع ممثلي دوائر مراجعة احلسابات الداخليـة الـذي يتـوىل إحالتـها         

  .من جديد إىل الفريق العامل يف غضون مهلة زمنية حمددة

  ي احلسابات اخلارجينيالتنسيق بني مراجع  -باء   
 يــتم التنــسيق بــني مراجعــي احلــسابات اخلــارجيني عــن طريــق فريــق مراجعــي احلــسابات  - ٢٢٣

اخلــارجيني الــذي تــشارك فيــه كافــة املؤســسات العليــا ملراجعــة احلــسابات يف املؤســسات التابعــة   
نـسق األنـشطة    وي. وجيتمـع الفريـق سـنوياً يف هنايـة الـسنة وينتخـب رئيـسه              . ملنظومة األمم املتحدة  

املشتركة ويعكس آراء املؤسسات العليا املذكورة بشأن مراجعـة احلـسابات املاليـة واألداء، وُيعـّد              
  .أيضاً بعض الورقات املشتركة

__________ 
الفريق العامل املعين مبسائل التمويل املشترك واملالية ومراجعة احلسابات التـابع جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،               )١١٠(

، والفريــق الفرعــي التنفيــذي التــابع الجتمــاع ممثلــي دوائــر مراجعــة ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٣االختــصاصات، 
الداخلية، عرض مقـدم يف اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين مبـسائل التمويـل املـشترك واملاليـة ومراجعـة                       احلسابات  

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤احلسابات، 
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 ويالحظ أن حاالت التوحيد والتنسيق بني مراجعي احلسابات اخلارجيني يف املؤسسات            - ٢٢٤
ثل التقرير املشترك الذي أعده الفريق املعين باملـساعدة         ومي. التابعة ملنظومة األمم املتحدة قليلة جداً     

ــزايل       ــد الزل ــواج امل ــاب أم ــم املتحــدة يف أعق ــن األم ــة م ــسونامي(املقدم ــاحمليط   ) ت ــيت عــصفت ب ال
باالســتناد إىل املالحظــات املنبثقــة مــن عمليــات مراجعــة حــسابات إفراديــة، العمــل  ،)١١١(اهلنــدي

 احلــسابات اخلــارجيني، حيــث مل جتــر أيــة عمليــات   املــشترك اهلــام األول والوحيــد بــني مراجعــي 
ــسنوات اخلمــس األخــرية      ــشتركة خــالل ال ــة حــسابات م ــادي    . مراجع ــب االحت ــغ املكت ــد أبل وق

السويسري ملراجعة احلسابات ومكتب املراجع العام للحسابات يف كندا عن عمل مشترك يتعلـق           
ل الدوليـة واالحتـاد الـدويل       مبراجعة حسابات صندوق التأمني الصحي للمـوظفني يف منظمـة العمـ           

  .لالتصاالت
ورغم أن املؤسسات العليا ملراجعة احلـسابات تطبـق نفـس املعـايري يف جمـايل املاليـة ومراجعـة                - ٢٢٥

لذلك، ميثل اإلثراء املتبـادل عنـصراً       . احلسابات، فإن كل مؤسسة ترمي جبذورها يف بيئة وطنية خمتلفة         
  .اخل بيئة مراجعة احلسابات باألمم املتحدةأساسياً لتعزيز فعالية هذه املؤسسات د

  التنسيق بني مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني  -جيم   
يف املمارسة العملية تتـاح ورقـات العمـل اخلاصـة باملراجعـة الداخليـة للحـسابات بالكامـل                     - ٢٢٦

ة للحـسابات   ملراجعي احلـسابات اخلـارجيني يف حـني أن ورقـات العمـل اخلاصـة باملراجعـة اخلارجيـ                  
ومــن شــأن تعزيــز التنــسيق بــني مراجعــي احلــسابات . تتــاح دائمــاً ملراجعــي احلــسابات الــداخليني ال

. الداخليني واخلارجيني أن يفيد مجيع املنظمات املشمولة بعملية املراجعة واجلهات صـاحبة املـصلحة      
ملخـاطر املتـصلة    وميكن أن يشمل هذا التنسيق إعداد خطط مراجعة احلـسابات، وتقاسـم تقييمـات ا              

ويتمثـل التنـسيق أيـضاً يف التقاسـم      . بعمليات املراجعة ومنهجيات املراجعة وورقات العمل والتقارير      
وعلـى مـستوى األمـم    . املنتظم خلطط وتقارير عمليـات مراجعـة احلـسابات، عـدا يف حالـة األونـروا         

ر عـن أنـشطتها، بـأن يـتم         املتحدة، كانت اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة قد أوصت، يف تقريـ          
، A/63/328الوثيقـة   (التنسيق خالل مرحلـة التخطـيط قبـل املوافقـة علـى خطـط مراجعـة احلـسابات                   

وينبغـي أن ُتـسند مهمـة التنـسيق أيـضاً يف سـائر املؤسـسات التابعـة لألمـم املتحـدة إىل                 ). ٢٣الفقرة  
  . الرقابة التابعة لكل منها/جلنة مراجعة احلسابات

فتــشون أنــه ينبغــي ملراجعــي احلــسابات اخلــارجيني أن يــستفيدوا مــن العمــل  ويــرى امل - ٢٢٧
ويعين ذلك تقييم مدى موضوعية العمل الـذي       . الذي يضطلع به مراجعو احلسابات الداخليون     

يقوم به مراجع احلسابات الـداخلي، وكفاءتـه، ومـدى حرصـه علـى تنفيـذ مهامـه بالعنايـة املهنيـة               

__________ 
  .P/47/06الوثيقة  )١١١(
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جــراءات املطبقــة يف إطـار عمليــة مراجعــة احلــسابات، واملــستندات،  الواجبـة، إضــافة إىل تقيــيم اإل 
  .)١١٢(والرقابة اليت ُتمارس عليه يف إطار أدائه ملهامه

ــي          - ٢٢٨ ــني مراجع ــسيق ب ــصال والتن ــة االت ــاالً لتحــسني عملي ــاك جم ــشون أن هن ــرى املفت ي
  .احلسابات الداخليني واخلارجيني

  جية املقدمة للضمانالتنسيق مع اجلهات الداخلية واخلار  -دال   
ــاً مــا جيــري التنــسيق مــع ســائر اجلهــات      - ٢٢٩ ــداخليني، غالب ــة مراجعــي احلــسابات ال  يف حال

الداخلية واخلارجية املقدمة للضمان من خالل االجتماعات مع الرؤساء التنفيذيني واملراقب املايل            
 ومكتـب التحقيـق   الرقابـة واإلدارة،  /ومكتب التقييم، وبدرجـة أقـل مـع جلـان مراجعـة احلـسابات             

  . واألخالقيات، وأخرياً مع مراجعي احلسابات اخلارجيني
ــة      - ٢٣٠ ــة الداخليـ ــرة املراجعـ ــيس دائـ ــون رئـ ــسيف، يكـ ــة واليونيـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ويف منظمـ

الرقابة الداخلية حاضراً يف اجتماعات اإلدارة العليا، ويف حالة الفاو يشارك أيضاً بـصفة              /للحسابات
ويف البنـك الـدويل، يـشارك نائـب الـرئيس املعـين             . جتماعات التنفيذيـة الرئيـسية    املراقب يف بعض اال   

يكــون رؤســاء  وبــذلك. مبراجعــة احلــسابات يف االجتماعــات اليوميــة الــيت تعقــدها اإلدارة التنفيذيــة 
الرقابة ُمطّلعني على ما حيدث من تطورات هامة داخل منظماهتم وميكنهم           /دوائر مراجعة احلسابات  

ويعترب املفتشون أن مثل هذه التجربة تـشكل ممارسـة جيـدة          . ملسامهة يف عمليات احلوكمة   بالتايل ا 
  . ينبغي تكرارها يف مؤسسات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة

 يف املائـة مـن دوائـر املراجعــة الداخليـة للحـسابات أن التنـسيق مـع الوظــائف        ٣٠ ويـرى  - ٢٣١
 ٢٠٠٩ يف املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة، ُتعقـد منـذ عـام              و. عائقـاً /األخرى للرقابة ميثل حتدياً   

اجتماعــات منتظمــة بــني جلنــة مراجعــة احلــسابات ومراجــع احلــسابات الــداخلي ودائــرة املراجعــة  
ــة والــرئيس التنفيــذي /الداخليــة للحــسابات وتــبني أن هــذه االجتماعــات مفيــدة  . الرقابــة الداخلي

 التنسيق بـني الـدوائر املعنيـة بالرقابـة، االجتمـاع الثالثـي              ومن املمارسات الفضلى يف جمال    . للغاية
الرمسي الذي ُيعقد على األقل مرة يف السنة بني مكتب خدمات الرقابة الداخلية وجملس مراجعـي        

ويقتـرح املفتـشون تكـرار هـذه املمارسـة يف           . حسابات األمم املتحدة ووحدة التفتيش املـشتركة      
حـسابات األمـم املتحـدة وفريـق املـراجعني اخلـارجيني             وحيـضر جملـس مراجعـي        .منظمات أخرى 

  .ووحدة التفتيش املشتركة أيضاً اجتماع ممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات بصفة املراقبني

__________ 
  .االستفادة من عمل مراجعي احلسابات الداخليني:  بشأن مراجعة احلسابات٦١٠املعيار الدويل  )١١٢(
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  الرقابة/التنسيق بني جلان مراجعة احلسابات  -هاء   
ى بعـض   الرقابـة علـى أسـاس خمـصص، ويـر         / جيري التنسيق بني جلان مراجعـة احلـسابات        - ٢٣٢

وميكـن  . رؤساء اللجان الذين مشلتهم املقابالت أنه ينبغـي إضـفاء طـابع رمسـي علـى هـذا التنـسيق                
الرقابـة أن ينـسجوا علـى منـوال اجتمـاع ممثلـي دوائـر املراجعـة                 /لرؤساء جلان مراجعـة احلـسابات     

 األقـل   الداخلية للحسابات وفريق املراجعني اخلـارجيني وأن يعقـدوا اجتماعـاً سـنوياً واحـداً علـى                
لتبادل املمارسات يف جمال مراجعة احلسابات ومناقشة القضايا املطروحـة علـى مـستوى املنظومـة                

باسـتخدام  /برمتها فيما يتعلق مبراجعة احلسابات، حىت وإن كان ذلك عن طريق التداول عن بعـد             
 تعـذر   وإذا.وترتيباهتـا وميكن للرؤساء أن حيددوا معاً جـدول أعمـال هـذه االجتماعـات            . الفيديو

ذلــك، يــرى املفتــشون أنــه بإمكــان اللجنــة االستــشارية املــستقلة للمراجعــة أن تستــضيف          
  . اجتماعات رؤساء هذه اللجان من أجل حتقيق التنسيق املنشود

ــه بإمكــان مراجعــي احلــسابات الــداخليني واخلــارجيني      - ٢٣٣ ويف اخلتــام، ميكــن القــول إن
ــوا بطري    ــة أن يعمل ــة الرقاب ــسامهة أكــرب يف    وكــذلك جلــان مراجع ــسامهوا م ــضل وأن ي ــة أف ق

عمليات احلوكمة داخل املنظمة إذا حافظوا على عالقة سلسة وموضـوعية فيمـا بينـهم ومـع        
غري أن املفتشني الحظوا أنه ال يوجد بعد تنسيق وتعـاون فعـاالن بـني هـذه اجلهـات                   . اإلدارة

ون أن احلــل األمثــل وبنــاء علــى ذلــك، يــرى املفتــش. الفاعلــة علــى مــستوى املنظومــة برمتــها
لتحقيق التنسيق والتعاون بني مراجعي احلـسابات اخلـارجيني والـداخليني يتمثـل يف أن تتـوىل              

الرقابة هذه املهمة باالستناد إىل خارطـة ضـمانات أو إطـار مـساءلة،              /جلان مراجعة احلسابات  
ــشريعية    ــات الت ــا اهليئ ــق عليهم ــضاء، تواف ــة لكــل م /حــسب االقت ــة جمــالس اإلدارة التابع نظم

  .مؤسسة أو
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  املرفق األول
  عرض موجز لوظائف مراجعة احلسابات يف املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    

  
  الرقابة/جلنة مراجعة احلسابات  الرقابة الداخلية/املراجعة الداخلية للحسابات

  وظائف الرقابة  االسم  املنظمة
مراجع احلسابات 

  سنة اإلنشاء  االسم  اخلارجي
ة األغذية منظم

  والزراعة
ــام   ــتش الع مكتــب املف

 وحـــــدة املراجعـــــة -
  الداخلية للحسابات

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التفتيش/التحقيق
جلنة مراجعة احلـسابات    

  يف الفلبني
ــة   ــة مراجعــــــ جلنــــــ

  احلسابات
٢٠٠٣  

الوكالة الدولية 
  للطاقة الذرية

مكتــــــب خــــــدمات 
  الرقابة الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التقييم
ؤسسة األملانية العليـا    امل

  ملراجعة احلسابات
ــة  ــد جلنـــــ ال ُيوجـــــ
  مراجعة حسابات

  ال ينطبق

منظمة الطريان املدين 
  الدويل

ــيم   ــب التقيــــــ مكتــــــ
ــة   ــة الداخليــ واملراجعــ

  للحسابات 
ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التقييم
الفريــق االستــشاري   ديون احملاسبة الفرنسي

ــالتقييم   ــين بـــــ املعـــــ
  ومراجعة احلسابات

٢٠٠٨  

ــة    منظمة العمل الدولية مكتــــــب املراجعــــ
الداخليــة للحــسابات 

  والرقابة
ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التفتيش
املراجع العام للحسابات   

  يف كندا
اللجنــــة االستـــشارية 

  املستقلة للرقابة
٢٠٠٨  

املنظمة البحرية 
  الدولية

ــة   ــدمات الرقابــــ خــــ
  الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التقييم
ب املايل واملراجـع   املراق

العــــام للحــــسابات يف 
  اهلند

ــة  ــد جلنـــــ ال ُيوجـــــ
  مراجعة حسابات

  ال ينطبق

االحتاد الدويل 
  لالتصاالت

وحـــــــدة املراجعـــــــة 
  الداخلية للحسابات

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التفتيش
ــادي   ــب االحتــــ املكتــــ
السويــــسري ملراجعــــة 

  احلسابات
ــة  ــد جلنـــــ ال ُيوجـــــ
  مراجعة حسابات

  ال ينطبق

  املتحدةاألمم 
  

شــــــــعبة املراجعــــــــة  
الداخليـــة للحـــسابات 
التابعـــــــــة ملكتـــــــــب 
ــة  خـــــــدمات الرقابـــــ

  الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

/ التفتــــيش/التقيــــيم
  التحقيق

ديوان احملاسبة الفرنـسي    
عـــــــوِّض باملكتـــــــب  (

ــة   ــوطين ملراجعـــــــ الـــــــ
ــة   ــسابات يف اململكـ احلـ
ــن   ــاراً مــ ــدة اعتبــ املتحــ

  )٢٠١٠يوليه /متوز

ــشارية   ــة االست اللجن
 ملراجعـــــة املـــــستقلة
  احلسابات

٢٠٠٥  

برنــــــامج األمــــــم 
  املتحدة اإلمنائي

مكتــــــــب مراجعــــــــة 
احلــــــــــــــــــــــــسابات 

  والتحقيقات
ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق
ــام   ــع العـــــــــ املراجـــــــــ
للحـــــــــــــــــــسابات يف 
  مجهورية جنوب أفريقيا

ــشارية   ــة االست اللجن
  ملراجعة احلسابات

٢٠٠٦  

خدمــــــــة الرقابـــــــــة    اليونسكو
  الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  لتحقيقا/التقييم
ــبة   ــوان احملاســـــــ ديـــــــ

  الفرنسي
ــشارية   ــة االست اللجن

  للرقابة
٢٠٠٢  

            
ــ ـــمفوضيــ م ـة األمــ

ــشؤون   ــدة لــ املتحــ
  الالجئني

قـــــــــسم مراجعـــــــــة 
شـــــعبة (احلـــــسابات 

ــة احلـــسابات   مراجعـ
مكتــــــب /الداخليــــــة

ــة   ــدمات الرقابــــ خــــ
ــة   مكتـــب -الداخليـ

  )جنيف

ــبة    مراجعة احلسابات ــوان احملاســـــــ ديـــــــ
  الفرنسي

ُعـــــــوِّض باملكتـــــــب (
ــ وطين ملراجعــــــــة الــــــ

احلــسابات يف اململكــة  
ــاراً مـــن    ــدة اعتبـ املتحـ

  )٢٠١٠يوليه /متوز

ــة الرقابـــــــــة   جلنـــــــ
  الداخلية

١٩٩٧  

ــة    اليونيسيف مكتــــــب املراجعــــ
  الداخلية للحسابات 

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق
املكتب الوطين الـصيين    

  ملراجعة احلسابات
اللجنــــة االستـــشارية 

  ملراجعة احلسابات
٢٠٠٦  
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ــم  منظ ــة األمــــ مــــ
ــة   ــدة للتنميــ املتحــ

  الصناعية
مكتــــــب خــــــدمات 

  الرقابة الداخلية
ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التفتيش/التحقيق
ــام   ــع العـــــــــ املراجـــــــــ
  للحسابات يف باكستان

ــة  ــد جلنـــــ ال يوجـــــ
  مراجعة حسابات

  ال ينطبق

مكتــــــب األمــــــم 
املتحــدة خلــدمات  

  املشاريع
الفريق املعين باملراجعة   
الداخليـــة للحـــسابات 

  والتحقيقات
ــة مر اجعــــــــــــــــــــــ

/ احلـــــــــــــــــسابات
  التحقيق

ــام   ــع العـــــــــ املراجـــــــــ
للحـــــــــــــــــــسابات يف 
  مجهورية جنوب أفريقيا

ة االستـــشارية ـاللجنـــ
  ملراجعة احلسابات

٢٠٠٧  

إدارة خدمات الرقابـة      األونروا
  الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

/ التفتــــيش/التقيــــيم
  التحقيق

ــام   ــع العـــــــــ املراجـــــــــ
للحـــــــــــــــــــسابات يف 
  مجهورية جنوب أفريقيا

ة اللجنــــة االستـــشاري
املعنيــــــــة بالرقابــــــــة 

  الداخلية
٢٠٠٧  

ــسياحة   ــة الـ منظمـ
  العاملية

ــرة   ــد دائـــــ ال توجـــــ
ــة الداخليـــة   للمراجعـ

  لحسابات ل
املراقب املايل واملراجـع     ال ينطبق

العــــام للحــــسابات يف 
  اهلند

ــة  ــد جلنـــــ ال يوجـــــ
  مراجعة حسابات

  ال ينطبق

االحتــــاد الربيــــدي 
  العاملي

املراجعة الداخلية 
  للحسابات 

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ اباتاحلـــــــــــــــــس

  التحقيق
ــادي   املكتـــــــب االحتـــــ
السويـــــسري ملراجعـــــة 

  احلسابات
جلنــــــــة املراجعــــــــة 
  الداخلية للحسابات

٢٠٠٥  

برنــــامج األغذيــــة 
  العاملي

املفتش العام ومكتب   
  الرقابة

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التفتيش
املكتــــــــب الــــــــوطين  
ملراجعــة احلــسابات يف 
ــدة  ــة املتحــــــ اململكــــــ

عوِّض باملراقب املـايل    (
ــام  واملرا ــع العـــــــ جـــــــ

للحــــسابات يف اهلنــــد 
يوليـه  /اعتباراً مـن متـوز    

٢٠١٠(  

ــة   ــة مراجعــــــ جلنــــــ
  احلسابات

١٩٨٤  
أُعيـــــــد تـــــــشكيل (

اللجنـــــــة يف عـــــــام 
، فأصــبحت ٢٠٠٤

ــوى   ــضم ســــ ال تــــ
  )أعضاء خارجيني

ــصحة   ــة الـــــ منظمـــــ
  العاملية

مكتــــــب خــــــدمات 
  الرقابة الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

  التحقيق/التقييم
املراقب املايل واملراجـع   

لعــــام للحــــسابات يف ا
  اهلند

جلنة اخلرباء املستقلني  
االستــــشارية املعنيــــة 

  بالرقابة
٢٠٠٩  

  
ــة   ــة العامليــــــ املنظمــــــ

  للملكية الفكرية

شــــــــعبة املراجعــــــــة  
الداخليـــة للحـــسابات 

  ة الداخليةـوالرقاب
ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

/ التفتــــيش/التقيــــيم
  التحقيق

ــادي   ــب االحتــــ املكتــــ
السويــــسري ملراجعــــة 

  احلسابات
اجعـــــــــة جلنـــــــــة مر
اقُتــــرح (احلــــسابات 

تغـــــــيري تـــــــسميتها  
لتـــــــصبح اللجنـــــــة  
ــراف   ــستقلة لإلشـ املـ
علــــــــى مراجعــــــــة  

  )احلسابات

٢٠٠٦  

املنظمـــــــة العامليـــــــة  
  لألرصاد اجلوية

مكتــــــــب الرقابــــــــة 
  الداخلية

ــة  مراجعــــــــــــــــــــــ
/ احلـــــــــــــــــسابات

/ التفتــــيش/التقيــــيم
  التحقيق

املكتــــــــب الــــــــوطين  
ملراجعــة احلــسابات يف 

  اململكة املتحدة
ــة   ــة مراجعــــــ جلنــــــ

  باتاحلسا
٢٠٠٣  
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  املرفق الثاين

املشاركة بشأن توصـيات وحـدة التفتـيش          املنظمات ا تتخذه عرض عام لإلجراءات اليت يتعني أن         
  )JIU/REP/2010/5( املشتركة

    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
التأثري املتوخى 

األمم املتحدة  
*  

ا
ألونكتاد

  
ـين     مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعــــ

باملخدرات واجلرمية
  

برنامج األمم املتحدة  للبيئة
  

 
موئل األمم املتحدة

  
مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة لـــــشؤون   

الالجئني
األونروا

  

تحدة اإلمنائي برنامج األمم امل
تحدة للسكان   صندوق األمم امل

  

اليونيسيف
  

برنامج األغذية العاملي
  

مكتب األمم املتحدة
 خلدمات املشاريع

  

منظمة العمل الدولية 
  

ــة    منظمــــة األمــــم املتحــــدة لألغذيــ
والزراعة

اليونسكو  
  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  
االحتاد الدويل لالتصاالت  

  

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
  

املنظمة العاملية ل
لملكية الفكرية

  
منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للتنميـــــة 

الصناعية
  

منظمة السياحة العاملية
  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

التقرير                    الختاذ إجراء
  

                     لإلحاطة 

 د  د د د د د د د د د د د د د د د د د د      د ه ١التوصية 
 د   د د د د د د د د د د د د د د د د د د          د ه ٢التوصية 
 ت   ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت         ت ه ٣التوصية 
 ر   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر           ه ٤التوصية 
  ٥التوصية 

 د   د د د د د د د د د د د د د د د د د د          دب
        ل   ل    ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل   ل  ل  ل ل ل         ل ه  ٦التوصية 
      ت ت ت ت   ت  ت     ت           ت             ه  ٧التوصية 
 ت    ت                               ت             أ  ٨التوصية 
 د    د د د د د د د د د د د د د د د    د  د          د ه  ٩التوصية 

  ؛  بشأهناتوصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً  )ت( :املختصرات
  ؛)رئيس اجمللس، يف حالة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق  (*توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأهنا  )ر(  
 الرقابـة /جلنـة مراجعـة احلـسابات    يتخـذ رئـيس   توصـية  )ل(؛ إجـراء بـشأهنا  الرقابـة الداخليـة   /دائرة املراجعة الداخلية للحـسابات توصية يتخذ رئيس   )د( 

  ؛ إجراء بشأهنا
 .تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة توصية ال  :      
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ــ)ب(؛ حتــسني املــساءلة  )أ(  :األثر املتوخى ــ )و(؛  الفعاليــة تعزيــز)ه(؛  املراقبــة واالمتثــالتعزيــز )د(؛ حتــسني التنــسيق والتعــاون  )ج(؛ شر أفــضل املمارســات ن  قحتقي
 .جوانب أخرى )ح(؛  الكفاءةتعزيز  )ز(      كبرية؛وفورات مالية 

 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج      ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة       *
   .نرواورية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واألاألمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البش
    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى 
األمم املتحدة  

*  

األونكتاد
  

تحدة املعين باملخدرات واجلرمية مكتب األمم امل
  

برنامج األمم املتحدة  للبيئة
  

 
موئل األمم املتحدة

  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  

األونروا
  

تحدة اإلمنائي برنامج األمم امل
تحدة للسكان   صندوق األمم امل

  

اليونيسيف
  

برنامج األغذية العاملي
  

تحدة خلدمات املشاريع مكتب األمم  امل
  

منظمة العمل الدولية 
  

تحدة لألغذية والزراعة منظمة األمم امل
  

اليونس
كو

  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  
االحتاد الدويل لالتصاالت  

  

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
  

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  

منظمة السياحة العاملية
 

الوكال
ة الدولية للطاقة الذرية

  

التقرير        الختاذ إجراء
  

         لإلحاطة 
 ت    ت                             ت   ت         ت أ ١٠التوصية 
 ١١التوصية 

       ت   ت     ت ت ت  ت ت                       تب

 ت ت  ت ت ت ت ت   ت ت ت  ت ت                       ت ه  ١٢ التوصية
 ت ت  ت ت ت ت ت   ت ت ت  ت ت  ت   ت  ت ت ت ت         ت أ ١٣ التوصية
 ت ت  ت ت ت ت ت   ت ت ت  ت ت  ت ت ت  ت ت ت ت         ت د  ١٤ التوصية
       ت   ت   ت ت ت ت  ت ت  ت   ت  ت   ت ت         ت ه  ١٥ التوصية
       ت   ت   ت ت ت ت  ت ت  ت ت ت  ت   ت ت         ت ه  ١٦ ةالتوصي
  ١٧ التوصية

       ت   ت   ت ت ت ت  ت ت  ت ت ت  ت   ت ت         تب

 ١٨ التوصية
        ل        ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل ل  ل   ل ل         لب
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	2 - رحبت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة وأعربت عن تقديرها للتحليل المفيد الذي يتضمنه. ورأت الوكالات أن التقرير تضمّن تحليلا وافيا لمهام مراجعة الحسابات المضطلع بها ضمن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ووافقت الوكالات عموما على العديد من توصياتها القيّمة معتبرة أنها تعزز هذا المجال الهام من العمل الرقابي. ونوّهت وكالات عدة بأن العديد من التوصيات يتماشى أصلا والممارسة المتبعة.
	3 - ورأت الوكالات أن التقرير يكرر تأكيد اقتراح على الوكالات بتوحيد كل وظائف الرقابة الداخلية (مراجعة الحسابات والتفتيش والتحقيق والتقييم) ضمن وحدة واحدة، وهو اقتراح شكَّل موضوع توصية تضمَّنها تقرير سابق عن الثغرات التي تعتري الرقابة (A/60/860). وكررت الوكالات الإعراب عن الموقف المتخذ على نطاق المنظومة الذي أُعربَ عنه في مذكرة أعدها الأمين العام استجابةً لهذا التقرير (A/60/860/Add.1)، ومفاده بأن هذا التوحيد وإن كان يصلح لبعض الوكالات، فإن هذا النموذج، استنادا إلى وكالات أخرى، ما زال يفتقر إلى تبرير، لا سيما بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة/المعقدة.
	4 - وأوردت الوكالات أيضا في تعليقاتها على الجزء من التقرير المتعلق بعمليات التخطيط للمراجعة الداخلية للحسابات، وعلى الفقرات 39 إلى 42 تحديدا بشأن دور الإدارة العليا في عملية التخطيط لمراجعة الحسابات وفي استعراض مجالس الإدارة لخطة المراجعة الداخلية للحسابات. ورغم القبول عموما بتحليل وحدة التفتيش المشتركة بأنه ينبغي لخطط مراجعة الحسابات أن تلتمس من الإدارة العليا إسهامات يجرى إعدادها بشكل مستقل عنها، فقد شددت الوكالات على أنه ينبغي لعملية التخطيط السنوية لمهمة المراجعة الداخلية للحسابات أن تراعي على النحو الواجب أولويات الرئيس التنفيذي والإدارة العليا. ورأت الوكالات أن بالإمكان مراعاة إسهامات الإدارة العليا بطرق عدة منها توفير الموارد عبر اعتمادٍ مرصود تحديدا لطلبات إدارية مخصصة، مستقلة عن المهام التي مُنحت الأولوية بسبب المنهجية القائمة المتسمة بالموضوعية والقائمة على المخاطر.
	5 - وعلاوة على ذلك، أفادت الوكالات أن الوحدة أشارت في الفقرة 45 من تقريرها إلى مقياس معهد مراجعي الحسابات الداخليين بشأن آلية إبلاغ ”الإدارة العليا ومجلس الاستعراض والموافقة“ بخطة المراجعة الداخلية للحسابات وبالاحتياجات من الموارد. وقد وافقت الوكالات على هذا المقياس، كما هو مبين في الرد على التوصية 3، إلا أنها تود الإيضاح أن تعريف ”المجلس“ في هذا المقياس فضفاض والغاية منه تغطية طائفة واسعة من مؤسسات القطاعين الخاص والعام. وأشارت إلى أن ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات بالأمم المتحدة تعكف حاليا على إجراء مسح للممارسات بين مؤسسات الأمم المتحدة بشأن كيفية تطبيق هذا التعريف بغية إيجاد توافق على ما يمكن أن يشكل، بالنسبة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، تطبيقا مناسبا لهذا التعريف في المعايير التي يُستخدم فيها مصطلح ”المجلس“.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1: أن يستعرض مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، كل ثلاثة سنوات على الأقل، محتوى ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات والنظام المالي والقواعد المالية المتصلة بالمراجعة الداخلية للحسابات للامتثال للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات وأن يقدم نتائج هذا الاستعراض إلى الرئيس التنفيذي ولجنة الرقابة/مراجعة الحسابات، وأن يُعرض على الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة أي تغيير مقترَح إدخاله للموافقة عليه، بغية تعزيز استقلالية وظيفة مراجعة الحسابات ودورها ومركزها وفعاليتها الوظيفية.
	6 - وافقت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على التوصية 1 التي تدعو إلى استعراض ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات والنظام المالي والقواعد المالية المتصلة بوظيفة المراجعة الداخلية للحسابات. وعلاوة على ذلك، اقترحت الوكالات أن يُجرى أي استعراض للنظام المالي والقواعد المالية على نحو منسق بين الوكالات في منظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 2: أن يؤكد مديرو المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في منظمات الأمم المتحدة سنوياً للجنة مراجعة الحسابات/الرقابة استقلالية نشاط المراجعة الداخلية للحسابات، وأن تُعلِم هذه اللجنة الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة بأي تهديد لاستقلالية نشاط المراجعة الداخلية للحسابات أو تدخُّل فيه وأن تقترح التدابير التصحيحية بغية تعزيز فعالية هذا النشاط.
	7 - أيدت الوكالات التوصية 2 من التقرير التي تدعو مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية إلى تأكيد استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات للجنة مراجعة الحسابات/الرقابة.
	التوصية 3: أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إلى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة بتيسير تقديم خطط المراجعة الداخلية للحسابات ونتائج المراجعة إلى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، عند الاقتضاء، لاستعراضها.
	8 - أيدت الوكالات التوصية 3 من التقرير.
	التوصية 4: أن يضمن الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات الأمم المتحدة اختيارَ موظفي مراجعة الحسابات وفق نظامي الموظفين الإداري والأساسي، واستناداً إلى المؤهلات والخبرات في مجال مراجعة الحسابات باعتبارها المعيار الرئيسي في الاختيار. وأن يتم اختيار هؤلاء الموظفين على نحو مستقل عن تأثير جهات التنظيم والإدارة، بما يضمن الإنصاف والشفافية وزيادة الفعالية والاستقلالية في وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات.
	9 - أيدت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عموما المبادئ الواردة في التوصية 4 في ما يتعلق باختيار الموظفين العاملين في أقسام مراجعة الحسابات. ولكن في ما يتعلق بضمان الإنصاف والشفافية وزيادة الفعالية والاستقلالية فضلا عن التقيد بالسياسات الأخرى ذات الصلة المتبعة في المنظمة، رأت الوكالات أنه ينبغي لإجراءات توظيف مراجعي الحسابات ونقلهم وترقيتهم أن تخضع للضوابط نفسها المتبعة لتحقيق هذه الأهداف لدى سائر الموظفين. واقترحت الوكالات أن ينصب التركيز على ضمان فعالية تلك الضوابط عوض استحداث ترتيبات خاصة لفئات معينة من الموظفين. كما ينبغي وضع هذه الضوابط بإيلاء الاعتبار الواجب لاختيار مراجعي الحسابات والموظفين من الفئات الأخرى لوظائف مستقلة عن بقية المنظمة.
	التوصية 5: أن يكفل مديرو المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية تمتع الموظفين المعينين بخبرات في مجال مراجعة الحسابات أو غيرها من الخبرات ذات الصلة، وكذلك حصولهم على الشهادات المهنية في مجال مراجعة الحسابات أو المحاسبة عند بدء عملهم أو عند ترقيتهم، وفقاً لأفضل الممارسات.
	10 - أيدت الوكالات التوصية 5 في ما يتعلق بالخبرات والشهادات للموظفين العاملين في مهام المراجعة الداخلية والهيئات الرقابية. إلا أن الوكالات تعتبر أنه ينبغي أيضا لشهادات أخرى، إضافة إلى المحاسبة، أن تكون ذات صلة. وأشارت إلى أنه رغم الميزة الواضحة التي تمنحها شهادات مراجع حسابات داخلي قانوني أو شهادة مراجع حسابات قانوني لنظم المعلومات في التعيينات والترقيات، لا يجب أن تشكل هذه الشهادات شرطا مسبقا، وينبغي أيضا لمدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية أن يشجع جميع موظفين مراجعة الحسابات غير الحائزين على شهادة أو أكثر من تلك الشهادات، على الحصول عليها. وعلاوة على ذلك، رأت الوكالات أن أفضل الممارسات في مهنة المراجعة الداخلية للحسابات تدعو القيّمين على مهام المراجعة الداخلية إلى الاستعانة أيضا بالخبرات الداخلية التي لا تستند بالضرورة إلى مراجعة الحسابات/المحاسبة.
	التوصية 6: أن تستعرض لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، بحسب الاقتضاء، الاحتياجات وعملية التخطيط المراعية لعناصر المخاطرة للمراجعة الداخلية للحسابات، وتوفر التوجيه بشأن كيفية تحسينها.
	11 - وافقت الوكالات على التوصية 6 التي تدعو لجان مراجعة الحسابات/الرقابة إلى استعراض وتوجيه تحسين التخطيط لعملية المراجعة الداخلية للحسابات.
	التوصية 7: تعزيزا للكفاءة، أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في المنظمات المعنية إلى الرؤساء التنفيذيين استعراض ملاك موظفي مراجعة الحسابات والميزانية التي يعدها مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، مع مراعاة آراء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، عند الاقتضاء، وأن تقترح على الرؤساء التنفيذيين مسار عمل ملائماً من أجل كفالة حصول وظيفة مراجعة الحسابات على الموارد الكافية لتنفيذ خطة المراجعة.
	12 - أيدت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التوصية 7 التي تدعو الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إلى أن توعز إلى الرؤساء التنفيذيين بضمان حصول وظيفة مراجعة الحسابات على موارد كافية لتنفيذ خطة المراجعة.
	التوصية 8: تعزيزا للمساءلة والشفافية، أن تطلب الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة المعنية من مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية أن يقدم لها خطيا، كل سنة، تقريره عن نتائج نشاط مراجعة الحسابات، وأن ينشر تلك التقارير السنوية في الموقع الشبكي للمنظمة. وأن تشير التقارير السنوية إلى تنفيذ خطة مراجعة الحسابات، والمخاطر الرئيسية، وتصنيف مراجعة الحسابات الممنوح للكيانات الخاضعة للمراجعة، ومسائل الإدارة والمراقبة، والاستنتاجات الرئيسية، والتوصيات وتنفيذ التوصيات السابقة غير المنفذة، وإلى أي مسائل تتعلق بالاستقلال أو الموارد أو غير ذلك من المسائل التي تؤثر سلباً على فعالية نشاط مراجعة الحسابات.
	13 - أيدت الوكالات التوصية 8 من تقرير وحدة التفتيش المشتركة.
	التوصية 9: أن تحسن الإدارة العليا ورؤساء المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، حسب الاقتضاء، نُظُم متابعة تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات بما يتماشى وأفضل الممارسات، بما في ذلك التتبع الإلكتروني والرصد وتقديم التقارير إلى الرؤساء التنفيذيين أو إلى لجنة إدارية على الأقل مرة كل سنتين، وسنوياً إلى مجالس الإدارة/الهيئات التشريعية، وكشف ما لم ينفذ من توصيات مراجعي الحسابات التي تنطوي على مخاطر عالية. وللسبب نفسه، أن تكفل الإدارة العليا تزويد رؤساء المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، في الوقت المناسب، بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ التوصيات. وأن تخصَّص الموارد اللازمة لتعزيز/إنشاء النظام أو السعي لذلك الغرض إلى الحصول على الموافقة من الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.
	14 - وافقت الوكالات على التوصية 9 وأشارت مؤسسات عدة إلى أنها شهدت أوجه تحسن في متابعة التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات بعد تنفيذ النظم الحاسوبية المعدة لهذا الغرض.
	التوصية 10: حرصاً على الشفافية والمساءلة، أن تكفل الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة التابعة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية خضوعَ المراجعة الداخلية للحسابات لتقييم خارجي مستقل لجودتها، أو لتقييم ذاتي تقرّه جهة خارجية مستقلة وفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، مرة كل خمس سنوات، والتأكد من اتخاذ إجراءات تصحيحية لجعل نشاط المراجعة الداخلية للحسابات ممتثلاً عموماً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين.
	15 - أيدت وكالات الأمم المتحدة التوصية 10 التي تدعو إلى إجراء تقييم مستقل لجودة وظائف المراجعة الداخلية.
	التوصية 11: أن تطلب الهيئات التشريعية من اللجان المستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تستعرض أداء وولاية/تكليف مراجعي الحسابات الخارجيين، على الأقل مرة كل خمس سنوات، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين، وأن تحيل نتائج ذلك الاستعراض إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في إطار تقريرها السنوي.
	16 - لم تعلق مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مضمون التوصية 11، بل أشارت عوض ذلك إلى أن شروط إجراء أي استعراض لأداء هيئات مراجعة الحسابات الخارجية، موضوع التوصية، هي بشكل كامل من اختصاص مجالس الإدارة.
	التوصية 12: أن تختار الهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة المستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة، مراجع حسابات خارجي من بين المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الأقدر على المنافسة والمهتمة لولاية تتراوح بين أربع وست سنوات، غير قابلة للتجديد مباشرة بعد انتهائها. وأن تتولى فرز الترشيحات لجنة فرعية تابعة للهيئة التشريعية/مجلس الإدارة وفقاً للمعايير/الشروط المرعية، بما فيها التناوب والتمثيل الجغرافي.
	17 - أشارت الوكالات إلى أن موضوع التوصية 12 المتعلقة بشروط الهيئات الخارجية لمراجعة الحسابات، يخضع بشكل كامل لاختصاص الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.بيد أن وكالات عدة أشارت إلى أن الممارسات المقترحة في التوصية معمول بها أصلا على نطاق واسع.
	التوصية 13: تعزيزا للمساءلة والشفافية، أن تشترط الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إنجاز البيانات المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية لتمكين مراجع الحسابات الخارجي من تقديم تقريره أولاً إلى لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، ثم إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة في أجل أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية، ونشر التقرير على الموقع الشبكي للمنظمة.
	18 - وافقت وكالات منظومة الأمم المتحدة على الجدول الزمني لوضع البيانات المالية المقترحة في التوصية 13، وأشار عدد منها إلى أن هذه الممارسة معمول بها حاليا.
	التوصية 14: أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى الرؤساء التنفيذيين في كل منظمة بإبلاغها بجميع الطلبات المتعلقة بإجراء مراجعة للحسابات/عمليات مراجعة الحسابات من جانب طرف ثالث، وذلك بعد التشاور مع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة ومراجعي الحسابات الخارجيين.
	19 - أيدت الوكالات ضرورة إبلاغ الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بجميع الطلبات المتعلقة بإجراء مراجعة للحسابات من جانب طرف ثالث، على النحو المحدد في التوصية 14، استنادا إلى مبدأ وحدة مراجعة الحسابات بالأمم المتحدة. إلا أن الوكالات رأت أنه قد يكون لأوساط الجهات المانحة رأي مغاير، واعتبرت، نظرا لصعوبة رد هذه الطلبات، أن من شأن اتخاذ الجمعية العامة قرارا واضحا حول هذه المسألة أن يساعد في معالجتها.
	التوصية 15: تعزيزا للمساءلة وعمليات المراقبة والامتثال، أن تنقِّح الهيئات التشريعية ولايات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة بحيث تشمل استعراض أداء كل من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، فضلاً عن المسؤوليات الأخرى، بما يشمل الإدارة وإدارة المخاطر.
	20 - كما هي الحال بالنسبة إلى التوصيات السابقة، لم تعلق الوكالات على مضمون التوصية 15، مشيرة إلى أن ولايات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة تخضع لاختصاص الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.
	التوصية 16: أن تطلب الهيئات التشريعية إجراء استعراض منتظم، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، لميثاق لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، وإحالة أية تغييرات مقترحة إلى الهيئة التشريعية المعنية للموافقة عليها.
	21 - وافقت الوكالات على أنه ينبغي إجراء استعراض منتظم لميثاق المراجعة والرقابة. وفي بعض المؤسسات، يكون المدير التنفيذي هو من ينشئ هذه الهيئات، وهو الذي يضطلع تاليا بالمسؤولية عن إجراء أي استعراض لولايات ومواثيق هيئات المراجعة/الرقابة تلك.
	التوصية 17: أن تنتخب/تُعين الهيئات التشريعية أعضاء لجان المراجعة/الرقابة، على أن يتراوح عددهم ما بين خمسة وسبعة أعضاء مع مراعاة الكفاءة المهنية والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين على النحو الواجب، بما يكفل تمثيل المصالح الجماعية لمجالس الإدارة. وأن تتولى لجنة فرز المرشحين، إلاّ إذا كانت لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة لجنة فرعية تابعة للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، ضماناً للامتثال للشروط المذكورة، بما في ذلك شرط الاستقلالية قبل التعيين.
	22 - ردت الوكالات على التوصية 17 التي تشير إلى أن الترتيبات المقترحة قد تعقّد العملية من غير داعٍ. وأفادت الوكالات عن نجاح في اتباع نظام يعين الرئيسُ التنفيذي بموجبه أعضاءَ اللجان، بموافقة الهيئات التشريعية، فينشئ بذلك فريقا من خبراء خارجيين من ذوي الخبرات وأصحاب التجارب المهنية والتكميلية من مناطق جغرافية مختلفة. وعلاوة على ذلك، رأت الوكالات أن هذه التوصية تشجع على تعيين أعضاء لجنة الرقابة من قبل الهيئات التشريعية، إلا أنها شددت على أن لجان الرقابة ليست هيئات سياسية وينبغي لها تاليا أن تكون مكونة من خبراء رقابيين من خارج المنظمة ومستقلين عنها.
	التوصية 18: ضماناً لتحقيق الشفافية ونشر أفضل الممارسات، أن يقدم رئيس لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة تقريراً سنوياً على الأقل مباشرة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة يرفق به ما يجمعه من تعليقات منفصلة صادرة عن الرؤساء التنفيذيين، إن وجدت، وأن يُنشر التقرير وتعليقات الرؤساء التنفيذيين عليه في الموقع الشبكي للمنظمة، بما يتماشى وأفضل الممارسات.
	23 - وافقت الوكالات على أنه ينبغي لرئيس لجنة المراجعة والرقابة أن يقدم تقريراً سنوياً واحدا على الأقل إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة مباشرة على أن يكون التقرير مستوفيا الشروط الأخرى الواردة في التوصية 18.
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	وظيفة مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة
	JIU/REP/2010/5
	أجرت وحدة التفتيش المشتركة (الوحدة)، في إطار برنامج عملها لعام 2010، استعراضاً لوظيفة مراجعة الحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. والهدف من هذا التقرير هو المساهمة في تحسين الاتساق على نطاق المنظومة بين الكيانات المختصة المعنية بوظيفة مراجعة الحسابات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، وفقاً للمعايير المهنية لممارسة المهنة، حيثما انطبقت على الأمم المتحدة.
	النتائج والاستنتاجات الرئيسية
	أُحرز تقدم كبير في تحسين وظيفة مراجعة الحسابات في منظمات الأمم المتحدة في السنوات العشر الماضية استجابة للمطالبات بزيادة التدقيق والشفافية والمساءلة. ويؤكد هذا الاستعراض أن الدول الأعضاء والمديرين يُخصصون قدراً متزايداً من الوقت والموارد لتعزيز وظيفة الإشراف على مراجعة الحسابات وأن هناك تحسّناً ملحوظاً في نطاق نشاط مراجعة الحسابات وتغطيته وفعاليته. وعلى الرغم من التقدم المُحرز، خلص المفتشون، في أثناء هذا الاستعراض، إلى أن وظيفة مراجعة الحسابات ما زالت تفتقر إلى الاتساق والتنسيق على نطاق المنظومة. وتحتاج منظمات متعددة إلى تحسين استقلالها وقدراتها ومواردها وعملياتها للتغلب على عدد من ثغرات الأداء وجعل القيمة المقدمة أقرب إلى توقعات أصحاب المصلحة.
	وحدد الاستعراض التحديات/القيود الرئيسية التي يواجهها مديرو المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية بما يلي: متابعة وتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات؛ والموارد؛ ومراجعة حسابات ”أمم متحدة واحدة“؛ والتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى؛ والاستقلال. وهناك قيود إضافية تتعلق بالسلطة، والمركزية/اللامركزية، والهيكل، والتخطيط، وتقديم التقارير وتقييم الجودة فيما يخص نشاط المراجعة الداخلية للحسابات وأداء وكفاءة مراجعي الحسابات الداخليين. وثمة تحديات أخرى تتمثل في نقص المساءلة والجزاءات في مواجهة المسؤولين عن عدم تنفيذ التوصيات.
	واكتسبت وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات طابعاً مؤسسياً في جميع المنظمات باستثناء واحدة. وخلص الاستعراض إلى أنه يمكن تحسين الهيكل التنظيمي للوظيفة في المنظمات التي تستخدم تقييم المخاطر المعتمد على الكيان عن طريق تجميع خدمات مراجعة الحسابات مع خدمات الرقابة الداخلية الأخرى وتوزيع بعض مراجعي الحسابات الداخليين على المقار الميدانية حيثما كان ذلك مناسباً، وجعلهم أقرب إلى عمليات مراجعة الحسابات بالقدر اللازم. وفيما يتعلق بالسلطة، لا تعكس الأنظمة المالية والقواعد المالية للمراجعة الداخلية للحسابات تطور وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات ولا تطور وظيفة الرقابة بصورة عامة. فهي ليست شاملة بالقدر الكافي في تحديد هدف مراجعي الحسابات الداخليين وسلطتهم ومسؤولياتهم. ويشكّل استقلال المراجعة الداخلية للحسابات قضية رئيسية أخرى. فقد تبين وجود تهديدات وتدخّلات، وبخاصة في عمليات تخطيط المراجعة الداخلية للحسابات وأداء العمل وإبلاغ النتائج، وفي اختيار مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية وموظفي مراجعة الحسابات، واعتماد الميزانية، وفي الوصول إلى السجلات وشؤون الموظفين والأصول. وقد ينشأ احتمال تضارب المصالح في حالات مثل أداء مراجعي الحسابات للخدمات الاستشارية، وعدم وجود تدابير لمنع عمليات تعيين مديري مراجعة الحسابات/الرقابة لاحقاً في مناصب داخل المنظمة وفي الحالات التي تكون فيها مدة شغلهم للمنصب غير محددة. وتتفاوت مدة ولاية مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية ما بين فترة عامين قابلة للتجديد وفترة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد. أما فيما يتعلق بالجدارة، فإن أكثر من نصف المنظمات لا يشترط شهادات مهنية في مراجعة الحسابات أو المحاسبة. ويشكو بعض المديرين من صعوبة العثور على مراجعي حسابات ذوي كفاءة، وبخاصة على المستوى الميداني. وهناك حاجة ماسة لضمان رسمي للجودة. ولا توجد برامج للتحسين في نصف دوائر المراجعة الداخلية للحسابات. وأكد الاستعراض أن زيادة المساءلة والشفافية تقتضي تحسين عمليات إبلاغ نتائج مراجعة الحسابات نظراً لأن مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية لا يقدمون جميعهم مباشرة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة تقارير موجزة سنوية عن أنشطتهم، ولا تسمح سبع منظمات بكشف فرادى تقارير مراجعة الحسابات بناءً على طلب الدول الأعضاء لقراءتها في الموقع على الأقل. وتتفاوت نظم المتابعة المُنشأة لتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات من حيث درجة التطور والفعالية: فهناك بضع منظمات فقط تطبق النظم الإلكترونية؛ أما وتيرة متابعة التنفيذ فتتراوح ما بين المتابعة الفصلية والمتابعة السنوية؛ ولا تجري عمليات مراجعة للمتابعة بانتظام. 
	وحُدِّدت أيضاً التحديات المتعلقة بمراجعي الحسابات الخارجيين: فقد حُدِّدت قضيتان أساسيتان في عملية اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقييم أدائهم. وفيما يتعلق بالاستقلال، أكد الاستعراض أن وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات تتمتع في الواقع بقدر أكبر من الاستقلال والحماية من تدخّل الإدارة مقارنة بوظيفة المراجعة الداخلية للحسابات. 
	وتفتقر عملية اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين إلى القدرة التنافسية اللازمة، ومن ثمّ تؤدي إلى مشاكل متعلقة بكفاءة المرشحين وتنوعهم. فمن الأمور المتكررة اختيار نخبة محدودة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وفي أحيان كثيرة المؤسسات نفسها، ومزاولة هذه المؤسسات نشاطها في عدة منظمات في آن واحد، ما قد يُضعف فعالية وظيفتها. واختارت أربع منظمات مؤسسات عليا لمراجعة الحسابات من البلد المضيف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب مصالح، ولا تضع ثلاث منظمات حداً أقصى لفترة ولاية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وتقوم هذه المؤسسات بتقديم خدماتها لسنوات عدة. وفيما يتعلق بتقييم أداء مراجعي الحسابات الخارجيين، خلص المفتشون إلى أن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لم تُحدد الشروط اللازمة وأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاص بعض لجان مراجعة الحسابات، بالمخالفة لأفضل الممارسات. وترتبط هذه القضية بطريقة صياغة النظام المالي والقواعد المالية. ففي بعض المنظمات، ينبغي إعادة النظر في ولاية/تكليف مراجعي الحسابات الخارجيين ويجب منح الأولوية لمراجعة التصديق على البيانات المالية، وبخاصة وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام التي تتطلب إبلاغاً سنوياً. ومن الأمور التي تبعث على القلق في مجال أداء أعمال مراجعة الحسابات، عدم تطبيق إجراءات تسليم ملائمة بين المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات التي أنهت عملها والشركات الجديدة وقِصر الفترة الممنوحة لمراجعة البيانات المالية في بعض المنظمات.
	وخلص الاستعراض إلى أن إنشاء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة مؤخراً لأداء دور استشاري لدى الهيئات الإدارية والتشريعية هو خطوة هامة نحو تحسين وظيفة مراجعة الحسابات/الرقابة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. غير أن خمس منظمات لم تنشئ هذه اللجان. وفيما يتعلق بنطاق عمل لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، يركز عدد منها بصورة رئيسية على نشاط مراجعة الحسابات، وبخاصة المراجعة الداخلية للحسابات. أما فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجان، فإن عضويتها داخلية في ثلاث منظمات، بالمخالفة لأفضل الممارسات. وبعض هذه اللجان به عدد مبالغ فيه من الأعضاء وبعضها الآخر يفتقر إلى التمثيل الجغرافي والجنساني المتوازن؛ غير أن عدداً منها يتألف من خبراء خارجيين يتمتعون بالمهارة والخبرة. ويقل تواتر الاجتماعات عن المطلوب في بعض هذه المحافل. ولا يخضع أداؤها دائماً لتقييم مستقل. وهناك حاجة إلى تحسين متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم التقارير عن أنشطتها.
	واستطاع المفتشون أن يؤكدوا أن مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ولجان مراجعة الحسابات تعمل على أفضل نحو وتستطيع تحسين مساهمتها في عمليات حوكمة المنظمة عندما تُقيم علاقة سلسة وموضوعية فيما بينها، وكذلك مع الإدارة. ومن المؤسف أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحقيق التعاون والتنسيق الفعالين فيما بين هذه الفئات على نطاق المنظومة. ويحدث ذلك بانتظام ولكن تدريجياً فيما بين مراجعي الحسابات الداخليين على المستوى الثنائي ومستوى المنظومة وفي مختلف مراحل عملية مراجعة الحسابات. وقد ثبت أن التكليفات المحدودة بإجراء مراجعة مشتركة للحسابات التي تمت في السنوات الأخيرة استجابة لمبادرة أمم متحدة واحدة تنطوي على تحديات كما ثبت أن التوصل إلى حل عملي لـ ”مراجعة داخلية لحسابات أمم متحدة واحدة“ عند اللزوم ينطوي بدوره على تحديات. وفي هذا السياق، ساهم اجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات بمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية المرتبطة بها واجتماعات فريق مراجعي الحسابات الخارجيين في تحسين التنسيق الشامل لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة. وبينما بدا التنسيق فيما بين مراجعي الحسابات الداخليين أكثر تواتراً وفعالية من التنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، لا يجري التنسيق فيما بين لجان مراجعة الحسابات/الرقابة إلا لغرض محدد وينبغي تنظيمه لضمان تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات.
	وأخيراً، أعرب المفتشون عن قلقهم بشأن الالتزام بمبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات ورأوا أنه ينبغي إطلاع مراجعي الحسابات الخارجيين، ولجان مراجعة الحسابات/الرقابة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة على جميع عمليات التدقيق التي يقوم بها طرف ثالث، لتجنب أي سوء فهم لما تستتبعه المراجعة الوحيدة الفعالة للحسابات.
	التوصيات
	يتضمن هذا التقرير 18 توصية رئيسية من شأنها، إن نفذت، أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة وفعالية وظيفة مراجعة الحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، تشمل هذه التوصيات سلطة ومسؤولية مراجعي الحسابات الداخليين (التوصية 1)، وسبل تحسين استقلالية الوظيفة ووضعها (التوصيات 2 و 3 و 4)، وكفاءة مراجعي الحسابات وجودتهم المهنية (التوصية 5)، وعملية تقييم الاحتياجات وتخطيط العمل على أساس المخاطر (التوصية 6)، واستعراض موارد مراجعة الحسابات (التوصية 7)، والمساءلة والشفافية وشمول تقارير مراجعي الحسابات الداخليين (التوصية 8)، ونظم المتابعة الخاصة بتنفيذ التوصيات (التوصية 9)، وتقييم وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات (التوصية 10). أما التوصيات المتعلقة بمراجعي الحسابات الخارجيين فتركز على استعراض أدائهم/ولايتهم (التوصية 11)، والقدرة التنافسية والحاجة إلى التناوب والتنوع في عملية الاختيار (التوصية 12)، وحسن التوقيت والشفافية والمساءلة في عملية تقديم التقارير (التوصية 13)، ودور مراجعي الحسابات الخارجيين في تنفيذ مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات (التوصية 14). وتتعلق التوصيات الأربع الأخيرة بلجان مراجعة الحسابات/الرقابة، بما في ذلك ولايتها/نطاقها (التوصيتان 15 و 16)، وتشكيلها، واختيار أعضائها (التوصية 17) واستقلال عمليات تقديم التقارير التي تقوم بها وشفافيتها والمساءلة فيها (التوصية 18).
	توصيات للعرض على الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة للنظر فيها
	• التوصية 3: ينبغي أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إلى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة بتيسير تقديم خطط المراجعة الداخلية للحسابات ونتائج المراجعة إلى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، عند الاقتضاء، لاستعراضها.
	• التوصية 7: لتعزيز الكفاءة، ينبغي أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في المنظمات المعنية إلى الرؤساء التنفيذيين استعراض ملاك موظفي مراجعة الحسابات والميزانية التي يعدها مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، مع مراعاة آراء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، عند الاقتضاء، وأن تقترح على الرؤساء التنفيذيين مسار عمل ملائماً من أجل كفالة حصول وظيفة مراجعة الحسابات على الموارد الكافية لتنفيذ خطة المراجعة.
	• التوصية 8: لتعزيز المساءلة والشفافية، ينبغي أن تطلب الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة المعنية من مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية أن يقدم لها كتابةً، كل سنة، تقريره عن نتائج نشاط مراجعة الحسابات، وأن ينشر تلك التقارير السنوية في الموقع الشبكي للمنظمة. وينبغي أن تشير التقارير السنوية إلى تنفيذ خطة مراجعة الحسابات، والمخاطر الرئيسية، وتصنيف مراجعة الحسابات الممنوح للكيانات الخاضعة للمراجعة، ومسائل الحوكمة والمراقبة، والاستنتاجات الرئيسية، والتوصيات وتنفيذ التوصيات السابقة غير المنفذة، وإلى أي مسائل تتعلق بالاستقلال أو الموارد أو غير ذلك من المسائل التي تؤثر سلباً على فعالية نشاط مراجعة الحسابات.
	• التوصية 10: حرصاً على الشفافية والمساءلة، ينبغي للهيئات التشريعية/مجالس إدارة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تكفل خضوع المراجعة الداخلية للحسابات لتقييم خارجي مستقل للجودة أو لتقييم ذاتي تقرّه جهة خارجية مستقلة وفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، مرة كل خمس سنوات، والتأكد من اتخاذ إجراءات تصحيحية لجعل نشاط المراجعة الداخلية للحسابات ممتثلاً عموماً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين.
	• التوصية 11: ينبغي أن تطلب الهيئات التشريعية من اللجان المستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تستعرض أداء وولاية/تكليف مراجعي الحسابات الخارجيين، على الأقل مرة كل خمس سنوات، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين، وأن تحيل نتائج ذلك الاستعراض إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في إطار تقريرها السنوي.
	• التوصية 12: ينبغي للهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة المستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة، أن تختار مراجع حسابات خارجي من بين المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الأقدر على المنافسة والمهتمة لولاية تتراوح بين أربع وست سنوات، غير قابلة للتجديد مباشرة بعد انتهائها. وينبغي أن تتولى فرز الترشيحات لجنة فرعية تابعة للهيئة التشريعية/مجلس الإدارة وفقاً للمعايير/الاشتراطات المرعية، بما فيها التناوب والتمثيل الجغرافي.
	• التوصية 13: لتعزيز المساءلة والشفافية، ينبغي أن تشترط الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إنجاز البيانات المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية لتمكين مراجع الحسابات الخارجي من تقديم تقريره أولاً إلى لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، ثم إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة في أجل أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية، ونشر التقرير على الموقع الشبكي للمنظمة.
	• التوصية 14: ينبغي أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين في كل منظمة بإبلاغها بجميع الطلبات المتعلقة بإجراء مراجعة للحسابات/عمليات تدقيق من جانب طرف ثالث، وذلك بعد التشاور مع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة ومراجعي الحسابات الخارجيين.
	• التوصية 15: لتعزيز المساءلة وعمليات المراقبة والامتثال، ينبغي للهيئات التشريعية أن تنقِّح ولايات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة لكي تشمل استعراض أداء كل من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين فضلاً عن المسؤوليات الأخرى، بما يشمل الحوكمة وإدارة المخاطر.
	• التوصية 16: ينبغي للهيئات التشريعية أن تطلب إجراء استعراض منتظم، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، لميثاق لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، وإحالة أية تغييرات مقترحة إلى الهيئة التشريعية المعنية للموافقة عليها.
	• التوصية 17: ينبغي للهيئات التشريعية أن تنتخب/تُعين أعضاء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، على أن يتراوح عددهم ما بين خمسة وسبعة أعضاء مع مراعاة الكفاءة المهنية والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الرجل والمرأة على النحو الواجب، بما يكفل تمثيل المصالح الجماعية لمجالس الإدارة. وينبغي أن تتولى لجنةٌ فرزَ المرشحين، إلاّ إذا كانت لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة لجنةً فرعية تابعة للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، ضماناً للامتثال للشروط المذكورة، بما في ذلك شرط الاستقلالية قبل التعيين.
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	أولاً - مقدمة
	ألف - الأهداف والنطاق والمنهجية
	1 - أجرت وحدة التفتيش المشتركة (الوحدة)، في إطار برنامج عملها لعام 2010، استعراضاً لوظيفة مراجعة الحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. والهدف من هذا التقرير هو المساهمة في جعل الاتساق فيما بين الكيانات المختصة المعنية بوظيفة مراجعة الحسابات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، على نطاق المنظومة منسجماً مع المعايير المهنية لممارسة المهنة، حيثما تنطبق في الأمم المتحدة. ولتحقيق ذلك، يستعرض التقرير أداء نشاط المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، ولجان الرقابة/مراجعة الحسابات، وتنفيذ مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات، ويدرس الترابط بين مختلف كيانات مراجعة الحسابات وعلاقتها بالإدارة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة؛ ويحدد الاتجاهات والثغرات وأوجه الازدواج ويسلط الضوء على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي ينبغي تكرارها لتعزيز اتساق وظيفة مراجعة الحسابات ومصداقيتها وكفاءتها وفعاليتها على نطاق المنظومة.
	2 - ويستند هذا التقرير إلى نتائج التقارير() السابقة التي أعدتها الوحدة بشأن المساءلة والرقابة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والتي عالجت، فيما عالجت، قضايا من بينها وظيفة مراجعة الحسابات.
	3 - ووفقاً لمعايير الوحدة ومبادئها التوجيهية الداخلية وإجراءات عملها الداخلية، شملت المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير إعداد الاختصاصات وإعداد خطة عمل ودراسة أولية للمستندات المتاحة، وأخذ عينات من التقارير، والمقابلات والاستبيانات والتحليل المتعمق للمعلومات التي تم جمعها.
	4 - وأجرى الفريق أكثر من 60 مقابلة شخصية ومقابلة من بعد مع مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، ومراجعي الحسابات الخارجيين من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والشركات الخاصة لمراجعة الحسابات (KPMG, PricewaterhouseCoopers) ومع رؤساء لجان الرقابة/مراجعة الحسابات للمؤسسات المشاركة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من منظمات الأمم المتحدة وما يتصل بها من منظمات (اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات غير التابعة للأمم المتحدة (الاتحاد الأوروبي، والصندوق العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في عمان وبرن وبروكسل وجنيف ومونتريال ونيروبي ونيويورك وباريس وروما وفيينا وواشنطن العاصمة.
	5 - وأُعدت استبيانات/استقصاءات إلكترونية سرية لتحديد الاتجاهات والقضايا البنيوية وأرسلت إلى مديري الرقابة الداخلية/المراجعة الداخلية للحسابات، ومراجعي الحسابات الخارجيين الشركاء، ورؤساء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، والرؤساء التنفيذيين() في 21 منظمة للأمم المتحدة، و5 منظمات ذات صلة بالأمم المتحدة و7 منظمات غير تابعة للأمم المتحدة. وكان معدل الرد مرضياً بدرجة كبيرة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات في الأمم المتحدة (100 في المائة) وبدرجة أقل فيما يتعلق بلجان مراجعة الحسابات (53 في المائة) والمراجعة الخارجية للحسابات والرؤساء التنفيذيين (45 في المائة). ويعرب المفتشون عن تقديرهم للمساهمات المقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة، ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والأعضاء الآخرين في فريق مراجعي الحسابات الخارجيين.
	6 - وجرى الاستعراض استناداً إلى الإطار الدولي للممارسات المهنية، بما في ذلك المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات، الصادر عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين()، والمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات() والمعايير الدولية المتعلقة بمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير مراجعة الحسابات والضمان التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين() التي يلتزم بها مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون على حد سواء، بحسب الاقتضاء. وهذه المعايير هي مبادئ أو شروط إلزامية توفر إطاراً لأداء وتقييم وظائف مراجعة الحسابات من أجل تحسين الإجراءات والعمليات التنظيمية. 
	7 - وطلب من جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المشاركة في المقابلات والاستقصاءات إبداء تعليقاتها على مشروع التقرير وأخذت هذه التعليقات في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير. ونوقشت النتائج والتوصيات أيضاً في الاجتماع الحادي والأربعين لممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات في منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، والمنظمات الدولية المرتبطة بها، المعقود في الفترة من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2010 في جنيف. وبالإضافة إلى ذلك، استطلع رأي معهد مراجعي الحسابات الداخليين بشأن مشروع التقرير؛ وأكد المعهد للوحدة أن توصيات التقرير تتفق مع الإطار الدولي للممارسات المهنية الذي وضعه المعهد.
	8 - ووفقاً للفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة، وضع هذا التقرير في صيغته النهائية بعد تشاور المفتشين فيما بينهم لاختبار استنتاجاتهم وتوصياتهم في ضوء الحكمة الجمعية للوحدة.
	9 - ولتيسير معالجة التقرير وتنفيذ توصياته ورصد هذا التنفيذ، يتضمن المرفق الثاني جدولاً يوضح ما إذا كان التقرير قد قدم إلى المنظمات المعنية لاتخاذ إجراء أو للعلم. ويحدد الجدول تلك التوصيات التي لها صلة بكل منظمة، مع بيان ما إذا كانت تتطلب قراراً من الهيئة التشريعية للمنظمة أو من مجلس إدارتها أو ما إذا كان يمكن أن يعمل بها الرئيس التنفيذي للمنظمة أو مدير المراجعة الداخلية للحسابات أو لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة.
	10 - ويود المفتشون الإعراب عن تقديرهم لجميع من ساعدوهم في إعداد هذا التقرير وبخاصة من شاركوا في المقابلات والاستقصاءات وساهموا طوعاً بمعارفهم وخبرتهم.
	باء - معلومات أساسية
	11 - إن مراجعة الحسابات في الأمم المتحدة وظيفة أساسية من وظائف الرقابة() وهي بذلك عنصر جوهري من عناصر هيكل الإدارة الذي أنشأته الدول الأعضاء للحصول على ضمان معقول للأمور التالية: 
	 اتساق أنشطة المنظمات اتساقاً تاماً مع الولايات التشريعية؛
	 وجود محاسبة كاملة بشأن الأموال المقدمة إلى المنظمات؛
	 إدارة أنشطة المنظمات بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية؛
	 التزام موظفي المنظمات وغيرهم من المسؤولين بأعلى مستويات المهنية والنزاهة وقواعد السلوك().
	12 - وتحدد الدول الأعضاء مسؤوليات لكل وظيفة من وظائف الرقابة، بما في ذلك مراجعة الحسابات، على أساس مستوى الضمان الذي ترغب في الحصول عليه. وينص النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة على أن يتولى وظيفة مراجعة الحسابات مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون على حد سواء، وفقاً لمبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات(). والمراجعة الداخلية للحسابات يجريها عادة الموظفون الداخليون ولكن يمكن تكملتها بخبرة خارجية، بحسب الاقتضاء. أما المراجعة الخارجية للحسابات فتتولاها مجموعة مختارة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء. ويقدم مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة الذي يضم مراجعي حسابات عامين من مؤسسات عليا لمراجعة الحسابات تابعة لثلاث دول أعضاء خدمات المراجعة الخارجية للحسابات إلى الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باستثناء برنامج الأغذية العالمي الذي لديه مراجع خارجي للحسابات خاص به/مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات. ولدى كل وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجع حسابات عام خاص بها من دولة من الدول الأعضاء/مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات للقيام بالمراجعة الخارجية للحسابات. وجميعهم يضمهم فريق مراجعي الحسابات الخارجيين. 
	13 - واتبعت المراجعة الداخلية للحسابات في منظومة الأمم المتحدة مسار مهنة مراجعة الحسابات التي تطورت بشكل كبير في الأعوام الخمسين الماضية. فبعد أن كانت وظيفة قائمة على المعاملات ومعنية بالامتثال، وتقع في نطاق إدارة المراقب المالي، للتحقق مما إذا كان أداء العمليات المحاسبية سليماً، باتت نشاطاً ذا قيمة مضافة يتسم بقدر أكبر من الاستقلالية والشمول ويساعد المنظمة في تحقيق أهدافها. وهي وفقاً لتعريف معهد مراجعي الحسابات الداخليين، توفر للكيانات ”أسلوباً منهجياً منضبطاً لتقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتحسينها“. وهي تساهم في عمل عدد كبير من الجهات وهي: أولاً، الإدارة العليا للمنظمة؛ وثانياً، لجنة مراجعة الحسابات وفي نهاية المطاف مجلس المديرين أو الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة؛ بالإضافة إلى الرأي العام إجمالاً، نتيجة للنداءات الأخيرة من أجل زيادة الشفافية والمساءلة في معالجة أموال دافعي الضرائب. 
	14 - وكان إنشاء مكتب خدمات الرقابة الداخلية من جانب الجمعية العامة() في عام 1994 تحولاً رئيسياً نحو زيادة الكفاءة والفعالية ولم يقتصر تأثيره على وجود مكتب واحد يضم المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيق والتفتيش والتقييم ورصد البرامج بالأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض الصناديق والبرامج ويرأسه وكيل الأمين العام للرقابة الداخلية تحت سلطة الأمين العام()، ولكنه استحدث أيضاً تقديم التقارير مباشرة إلى الدول الأعضاء للمرة الأولى.
	15 - وفي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أُدمجت المراجعة الداخلية للحسابات في كثير من الأحيان مع وظائف الرقابة الأخرى، نظراً لعلاقتها الوثيقة بالتحقيق. فقد يدرك مراجع الحسابات، عند إجراء المراجعة، احتمال وجود تزوير أو فساد أو مخالفة للقوانين. وقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق. وعلى العكس، قد يحدد المحقق، في أثناء تحقيقه، مواطن ضعف في الإجراءات أو الضوابط ما قد يؤدي إلى عملية مراجعة للحسابات. وعلى الرغم من أن عمليات التقييم قد تبدو بعيدة عن المراجعة الداخلية للحسابات، فإنها، باعتبارها استعراضات مستقلة توفر معلومات، قد تؤدي إلى عمليات مراجعة إضافية للحسابات و/أو تحقيقات محتملة.
	16 - وهناك خطوة أخرى هامة تمثلت في انتشار لجان المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في العقد الأخير باعتبارها أداة للحوكمة في منظمات الأمم المتحدة، مع تنوع وتطور مسؤولياتها وعضويتها وتشابهها، وليس تطابقها، مع لجان القطاع الخاص. 
	17 - وتركز المراجعة الخارجية للحسابات في منظومة الأمم المتحدة بصورة رئيسية على توفير الضمان والرأي بشأن حسابات المنظمات وبياناتها المالية. وينبغي في الواقع أن تتكامل طرق المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات. فمراجعو الحسابات الداخليون يتمتعون بمعرفة أعمق بالمنظمة مقارنة بنظرائهم الخارجيين. غير أنهم، خلافاً لمراجعي الحسابات الخارجيين ليسوا مستقلين تماماً عن الإدارة، على الرغم من تمتعهم المفترض بالاستقلال في عملياتهم(). وينبغي أن ينسق مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون فيما بينهم ومع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة ومع غيرهم من مقدمي الضمان للمنظمات لزيادة أوجه التآزر وتجنب الازدواج وتعزيز تأثيرهم.
	ثانياً - المراجعة الداخلية للحسابات
	ألف - التعريف
	18 - يتمثل الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية للحسابات في منظومة الأمم المتحدة في مساعدة الرؤساء التنفيذيين في الوفاء بمسؤولياتهم الإدارية تجاه الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المراجعة الداخلية للحسابات مساهمات مفيدة للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.
	باء - خارطة المراجعة الداخلية للحسابات
	19 - أنشأت جميع المنظمات التي شملها الاستعراض وظيفة للمراجعة الداخلية للحسابات باستثناء منظمة واحدة هي المنظمة العالمية للسياحة التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة كوكالة متخصصة في عام 2003. وفي هذا الشأن أوصت الوحدة، في استعراضها لإدارة وتنظيم المنظمة العالمية للسياحة بأن تتعاقد الجمعية العامة لهذه المنظمة للحصول على خدمة الرقابة الداخلية مع أي منظمة أخرى من منظمات الأمم المتحدة تكون لديها القدرة على تلبية طلبها، أو توفر الموارد اللازمة لإنشاء ثلاث وظائف لأداء هذه المهمة داخل المنظمة في فترة السنتين 2010-2011(). وفي سياق الاستعراض الجاري للوحدة، أشار مسؤولو المنظمة العالمية للسياحة إلى أن وظيفة الرقابة الداخلية هي قيد الإنشاء. وكانت الخطوة الأولى هي اعتماد ميثاق للرقابة الداخلية في حزيران/يونيه 2010. أما الخطوة الثانية فهي وضع إجراءات مفصلة لكل وظيفة من هذه الوظائف بالإضافة إلى دليل للرقابة الداخلية. وتتمثل الخطوة الثالثة في تنفيذ استراتيجية وخطة تنفيذيتين مقترحتين للرقابة الداخلية. ولا يتوقع المفتشون أن يؤدي هذا النهج إلى تأخير بدء هذه الوظائف، وبخاصة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات.
	جيم - طبيعة عمل المراجعة الداخلية للحسابات
	20 - ينبغي أن يجري نشاط المراجعة الداخلية للحسابات تقييماً لعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في المنظمة. وقد أشارت 91 في المائة من منظمات الأمم المتحدة التي شملها الاستعراض، في الواقع، إلى أنها تقوم بتقييم عمليات المراقبة، وأشارت نسبة 81 في المائة إلى أنها تقوم بتقييم عمليات إدارة المخاطر وتجري نسبة 80 في المائة تقييماً لعمليات الحوكمة. وتجري عمليات مراجعة الحوكمة بصورة منتظمة (43 في المائة) أو بين حين وآخر (48 في المائة) في منظمات الأمم المتحدة. غير أن تقييم عملية الحوكمة لتعزيز قواعد السلوك والقيم تمنح أولوية أعلى في المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة وغير التابعة لها التي شملها الاستعراض (100 في المائة). 
	دال - هيكل نشاط المراجعة الداخلية للحسابات
	21 - في نطاق منظومة الأمم المتحدة، تدمج المراجعة الداخلية للحسابات عادة مع الوظائف الأخرى للرقابة الداخلية؛ وفي جميع الحالات تدمج مع التحقيق على الأقل، باستثناء حالة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين()، ولكنها تدمج أيضاً مع التقييم في 11 منظمة من مجموع 21 منظمة شملها الاستعراض (53 في المائة)، ومع التفتيش في تسع حالات أخرى (43 في المائة). ويوضِّح المرفق الأول تباين المزج بين المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيق والتقييم والتفتيش بين منظمة وأخرى. ولا تجتمع كل وظائف الرقابة الداخلية في دائرة واحدة إلا في الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ومن مزايا وجود وحدة رقابة مُدمجة وحيدة تحقيق قدر أكبر من المرونة وسرعة الاستجابة والاستقلالية والمصداقية والمساءلة، وتحسين التنسيق وتقليل التداخل، وتحقيق وفورات حجم كبيرة وتعزيز الروح المهنية(). وقد أوصت الوحدة في تقريرها المعنون ”ثغرات الرقابة“ على وجه الخصوص بأن يستعرض الرؤساء التنفيذيون بنية الرقابة الداخلية وأن يُدمجوا وظائف مراجعة الحسابات والتفتيش والتحقيق والتقييم في وحدة واحدة(). غير أنه بعد مرور أربعة أعوام، ظل الوضع دون تغيير. فقد أشارت عدة منظمات إلى أن هذا النموذج غير قابل للتطبيق عليها، وإنما يمكن تطبيقه بالأحرى على العمليات الكبيرة/المعقّدة.
	22 - وتمارس وظيفة مراجعة الحسابات عادةً مركزياً على مستوى المقر الرئيسي للمنظمة، بصرف النظر عما إذا كان لهذه المنظمة أو لم يكن وجود ميداني كبير. وتبين في الاستعراض أن أربع منظمات فقط تطبّق اللامركزية في عملياتها الخاصة بمراجعة الحسابات باللجوء إلى مكاتب أخرى للأمم المتحدة() (مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة) أو المكاتب الإقليمية (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وعمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية وعمليات الطوارئ (مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة). ولدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراجعو حسابات مقيمون، وفقاً للاحتياجات العملية لكن تنظيمهم لا يتم على نفس الأساس المستخدَم في المكاتب الإقليمية.
	23 - وقد استحدث مكتب خدمات الرقابة الداخلية مفهوم ”مراجعي الحسابات المقيمين“ فيما يخص عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية وعمليات الطوارئ انطلاقاً من أن باستطاعتهم إضافة قيمة أعلى لقربهم من العمليات الخاضعة لمراجعة الحسابات وإلمامهم بها. غير أن فعاليتهم تتوقف على إجراء عملية اختيار صارمة لضمان تمتعهم بالكفاءات اللازمة كما تتوقف على التناوب المنتظم بغية حماية استقلالهم وقدرتهم على العمل في الظروف الشاقة. وفي هذا الشأن، وجَّه مكتب خدمات الرقابة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذان لديهما أكبر عدد من مراجعي الحسابات المنتدبين (116 في المكتب و32 في البرنامج) نظر المفتشين إلى صعوبة العثور على مرشحين مؤهلين يتمتعون بالكفاءة وبالمهارات اللغوية والخبرات اللازمة. ولهذا السبب، كان معدَّل الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية يناهز 20 في المائة في نهاية عام 2009 فيما يتعلق بوظائف حفظ السلام المموَّلة من خارج الميزانية (A/64/326 (الجزء الثاني)، الشكل الثاني). ومعدل الشواغر المرتفع هذا لا ينفرد به نشاط مراجعة الحسابات الخاصة بحفظ السلام لكنه لوحظ أيضاً في وظائف ميدانية أخرى. ويرى المفتشون أنه قد يلزم إعادة النظر في تطبيق مبدأ مراجعي الحسابات المقيمين لتحسين فعاليته. فمعدل الشواغر المرتفع هذا يؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى الضمان المقدم لهذه العمليات. 
	24 - ويركز نشاط المراجعة الداخلية للحسابات عادةً على المجالات الأعلى مخاطر في إجراء عمليات مراجعة الحسابات في المقر والأنشطة/العمليات الرئيسية على نطاق المنظمة. وفي بعض المنظمات، لا تخضع الأنشطة/المكاتب الميدانية لمراجعة متساوية للحسابات بنفس القدر من الانتظام. وقد انتقد بعض المديرين هذا الأمر في أثناء المقابلات التي أُجريت معهم. ولا غرابة في أن تكون توقعات الإدارة أعلى عندما يمارس فريق مراجعي الحسابات عمله في المقر. 
	25 - ومن ناحية أخرى، تتعاقد بعض المنظمات من الباطن مع شركات محلية لمراجعة الحسابات لزيادة نطاق مراجعتها للحسابات: فمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلجأ لذلك لمراجعة حسابات الشركاء المنفذين، بينما يلجأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لذلك لمراجعة حسابات المشاريع()، وحتى عام 2009، استخدمت منظمة الأغذية والزراعة هذه الشركات لمراجعة حسابات بعض المكاتب الميدانية. وحقق التعاقد من الباطن مع الشركات المحلية لمراجعة الحسابات نتائج متباينة وهو موضع شك حتى من ناحية الكفاءة. فكثيراً ما تكون الخدمات الاستشارية الفردية، في الحالات التي تحصل فيها دائرة مراجعة الحسابات على خبرة فردية، أكثر فعالية من الخدمات الاستشارية المقدمة من شركات مراجعة الحسابات().
	هاء - الغرض والسلطة والمسؤولية
	26 - تنبع سلطة المراجعة الداخلية للحسابات في الأمم المتحدة من قرار الجمعية العامة 48/218 باء وما يتصل به من قرارات لاحقة توفّر ولاية شاملة واضحة لمراجعة الحسابات.
	27 - وفي معظم المنظمات، تتضمن الأنظمة والقواعد المالية نصاً بشأن المراجعة الداخلية للحسابات. ففي منظمة الأغذية والزراعة على سبيل المثال، تنص المادة العاشرة من النظام المالي وهي المادة المتعلقة بالمراقبة الداخلية على أن يبقى المدير العام على مراقبة مالية داخلية ومراجعة داخلية للحسابات توفّر فحصاً و/أو استعراضاً جارياً فعالاً للمعاملات المالية بغية ضمان الامتثال للقواعد النظامية لتسلّم جميع أموال المنظمة ومواردها الأخرى وعهدتها وإنفاقها واتساق الالتزامات أو الواجبات والنفقات مع الاعتمادات أو الأحكام المالية الأخرى التي يُقرها المؤتمر أو مع الأغراض والقواعد والأحكام المتصلة بهذه الأموال؛ والاستخدام المُقتصد لموارد المنظمة. 
	28 - وبالمثل، ينص البند 5-15 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة (ST/SGB/2003/7) على أنه على القائمين بالمراجعة الداخلية استعراض وتقييم استخدام الموارد المالية ومدى فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية والإجراءات والضوابط الداخلية الأخرى ذات الصلة ومدى ملاءمتها وتطبيقها وتقديم تقرير عن ذلك وإدخال عناصر مثل الالتزام بالنظام المالي والقواعد المالية وتوخي الاقتصاد والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.
	29 - وعلى هذا الأساس، تقتصر ولاية المراجعة الداخلية للحسابات على الامتثال واستخدام الموارد أو في أحسن الأحوال تعزيز عملية الرقابة الداخلية بدلاً من تحسين عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر وفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. وينبغي أن يسمح النظام المالي والقواعد المالية بالوصول التام إلى السجلات والموظفين والأصول وبضمانات أخرى تتعلق بمدة ولاية مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية() وإجراءات تقديم التقارير. ومن المهم وضع ميثاق مُرضٍ للمراجعة الداخلية للحسابات تُقره الدول الأعضاء ويُدرج في النظام المالي والقواعد المالية.
	30 - وينبغي أن يكون ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في الواقع الوثيقة التي تُحدّد رسمياً هدف نشاط المراجعة الداخلية للحسابات وسلطته ومسؤوليته. ويشكّل وجود ميثاق للمراجعة الداخلية للحسابات ضرورة مهنية لجميع دوائر مراجعة الحسابات. وفي منظومة الأمم المتحدة، يوجد ميثاق لمراجعة الحسابات لدى جميع المنظمات المشمولة بالمقابلات/الاستقصاءات، باستثناء مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وقد أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في تقريرها السنوي لعام 2009 (A/64/288، الفقرة 24) بأن تنظر الجمعية العامة في أن تطلب من الأمين العام توجيه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى إعداد ميثاق للرقابة الداخلية، واضعاً في اعتباره مختلف قرارات الجمعية العامة ونشرات الأمين العام الموجِّهة لأعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأرجأت الجمعية العامة نظرها في هذا البند إلى الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين().
	31 - ووفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، ينبغي أن يحدد ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية موقع المراجعة الداخلية للحسابات داخل المنظمة، ونطاق أنشطة مراجعة الحسابات، وإمكانية الوصول بلا قيود إلى السجلات والموظفين والأصول وطبيعة ونوع عمليات مراجعة الحسابات وأي خدمات استشارية مقدّمة من مراجعي الحسابات الداخليين. وينبغي أن يؤكد الميثاق أيضاً الطبيعة الإلزامية لأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات على النحو المنصوص عليه في التعريف، ومدونة قواعد السلوك ومعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. ويرى المفتشون أن هناك أهمية خاصة لأن يُفرِّق الميثاق بين وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات في مواجهة المراجعة الخارجية للحسابات وغيرها من وظائف الرقابة الداخلية، وهو الأمر الأقل حدوثاً. ويتمثل الشرطان اللذان يتكرر إدراجهما في تعريف المراجعة الداخلية للحسابات والوصول إلى السجلات والموظفين والأصول(). ومواثيق الرقابة بمنظمات الأمم المتحدة لا تلبي جميعها بالكامل كل مقتضيات المحتوى المذكورة، على نحو ما يتبيّن أدناه وتؤكده دراسة أولية لعينة تشمل 33 في المائة من المواثيق الحالية.
	الشكل 1
	محتوى ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات والنظام المالي والقواعد المالية
	32 - نظراً لأن ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية يشكل في حد ذاته اتفاقاً مع الإدارة والهيئة التشريعية/مجلس الإدارة بشأن دور المراجعة الداخلية للحسابات داخل المنظمة وإطاراً لتقييم أداء وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات، فينبغي أن يخضع للاستعراض والتحديث بصورة دورية، بمشاركة الإدارة ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة وأن تُقرّه الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة في حال إدخال أي تعديل عليه. غير أن هذه الممارسة ليست ممارسة راسخة في جميع المنظمات حتى الآن().
	واو - الاستقلال والموضوعية
	33 - يُعرَّف الاستقلال بأنه التحرر من الشروط التي تهدِّد قدرة نشاط المراجعة الداخلية للحسابات أو مدير مراجعة الحسابات على أداء نشاط المراجعة الداخلية للحسابات بأسلوب لا يشوبه التحيُّز(). وينبغي الإشارة إلى أن قضية الاستقلال تزداد حساسية في مجال التحقيق.
	34 - وتشير الموضوعية إلى موقف ذهني يخلو من التحيُّز يسمح لمراجعي الحسابات الداخليين بأداء التزام بأسلوب لا يضر بنوعية مراجعة الحسابات ولا يخضع أحكامهم للآخرين. وينشأ تضارب المصالح عندما تكون لمراجِع الحسابات، الذي ينبغي أن يكون محل ثقة، مصالح مهنية أو شخصية متنافسة يمكن أن تؤثر على حكمه المحايد. وحتى لو لم يُسفر هذا التضارب عن فعل غير أخلاقي أو غير سليم فإنه قد يخلق مظهر عدم لياقة يمكن أن يقوِّض أداء مراجع الحسابات().
	35 - وفي أثناء المقابلات، حدد المفتشون عدداً من التهديدات التي يتعرض لها الاستقلال والموضوعية على مستوى مراجِع الحسابات الفرد ومستوى الالتزام والمستويين الوظيفي والتنظيمي وخلصوا إلى أن وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات في منظمات الأمم المتحدة تتمتع إجمالاً بدرجات متفاوتة من الاستقلال الوظيفي والعملي، وأن عمليات مراجعة الحسابات في بعض المنظمات أكثر خطورة من مثيلتها في المنظمات الأخرى. وذُكِر أن الاستقلال يشكل تحدياً/قيداً رئيسياً أمام المراجعة الداخلية للحسابات في ست مؤسسات لمنظومة الأمم المتحدة. وكشف الاستقصاء أيضاً أنه في نصف المنظمات فقط لم تُسجَّل أي إعاقة لاستقلال/موضوعية مراجعة الحسابات/مراجعي الحسابات أو تدخُّل فيهما في السنوات الخمس الأخيرة. وكانت الإعاقة أو التدخُّل أبرز التهديدات المذكورة في مجالات الموارد/الميزانية، والوصول إلى السجلات والموظفين والأصول، واختيار الموظفين، ومواضيع مراجعة الحسابات ونطاق مراجعة الحسابات، على النحو المبين في الشكل 2 وترد مناقشته بمزيد من التفصيل في الفقرات من 39 إلى 65.
	36 - ولدعم استقلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اقترحت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في تقريرها السنوي الصادر في تموز/يوليه 2009 تعريفاً للاستقلال وأوصت بأن يُطلَب من وكيل الأمين العام لشؤون مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يقدم إلى الجمعية العامة في التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تأكيداً بأن المكتب كان مستقلاً في فترة الإبلاغ أو يكشف في الحالة العكسية عن أي إعاقة حدثت (A/64/288، المرفق، الفقرة 22). ويلاحَظ أن قضايا الاستقلال تناقش عموماً في التقرير الموجز السنوي الذي يقدمه مدير المراجعة الداخلية للحسابات إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة في معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	الشكل 2
	إعاقة استقلال المراجعة الداخلية للحسابات أو التدخل فيه 
	37- وفي ضوء هذه الخلفية، يود المفتشون أن يسلِّطوا الضوء على أن أفضل ممارسات الإدارة تستدعي أن يعطي الرؤساء التنفيذيون القدوة فيما يتعلق بحجم التعاون الذي يحصل عليه نشاط المراجعة الداخلية للحسابات لكي يؤدي عمله بدون تدخُّل وباستقلالية تامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي، على سبيل الضمان، أن يُعلم مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة بأي تدخُّل أو تهديد في هذا السياق. ووفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، ينبغي أيضاً أن يؤكد للهيئة التشريعية/مجلس الإدارة استقلال نشاط المراجعة الداخلية للحسابات.
	1 - تخطيط المراجعة الداخلية للحسابات وأعمالها وإبلاغ نتائجها

	38 - يختل الاستقلال الوظيفي لمراجعي الحسابات الداخليين عندما يتدخل المديرون التنفيذيون في عملية تخطيط مراجعة الحسابات و/أو تقديم التقارير عنها لتغيير أولويات التكليفات الخاصة بمراجعة الحسابات أو محتواها/استنتاجاتها أو نتائج الملاحظات().
	39 - ورغم ضرورة مراعاة المدخلات المقدمة من الإدارة العليا والمجلس أثناء عملية التخطيط، فإن إقرار المديرين التنفيذيين في غالبية المنظمات التابعة للأمم المتحدة (76 في المائة) لخطة مراجعة الحسابات قد يسمح بالتدخل في عملية التخطيط أو يعطي انطباعاً بالتدخل. أما الجانب الإيجابي فيتمثل في ملاحظة المفتشين أن خطط مراجعة الحسابات ترسل إلى المديرين التنفيذيين للعلم فقط، وذلك في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
	40 - وفضلاً عن ذلك، فإن اتباع أفضل ممارسات الاستقلال التنظيمي يقتضي إشراك لجان مراجعة الحسابات/الرقابة في استعراض خطة المراجعة الداخلية للحسابات وأي تغييرات مقترحة عليها. وتستعرض تلك اللجان خطط مراجعة الحسابات في 56 في المائة من المنظمات.
	41 - ويرى المفتشون أنه ينبغي أن يقدم مراجع الحسابات الداخلي ضمانات إلى الرئيس التنفيذي الذي تجرى المعاملات معه. ومن ثم يمكن لذلك المدير أن يسهم في خطة المراجعة الداخلية للحسابات، التي ينبغي أن تستعرضها لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، إن وُجدت(). وإن لم توجد تلك اللجنة، فيتعين إنشاؤها.
	42 - وفي منظمة الأغذية والزراعة، تشير لجنة المراجعة في تقريرها السنوي لعام 2008() إلى ضرورة إجراء المراجعة الداخلية للحسابات على نحو مستقل عند إعداد وتنفيذ استراتيجية مراجعة الحسابات، والخطط، ونشر الموارد. كما توصي بأن توثق التغييرات المقترحة على خطة مراجعة الحسابات من خلال تقدير للأثر وأن تعرض على لجنة المراجعة التماساً لمشورتها. ولكن المدير العام يشير في تعليقاته إلى أن من واجب المفتش العام تلبية أي طلب خاص يتقدم به المدير العام.
	43 - ولاحظ المفتشون بالإضافة إلى ذلك أن ست منظمات أخرى شهدت حالات إعاقة أو تدخل في اختيار مواضيع مراجعة الحسابات ونطاقها والمجال المشمول بها. 
	44 - ويزداد احتمال التدخل في استقلالية المراجعة الداخلية للحسابات عندما يُمنَع مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية من التواصل الشفوي والخطي المباشر ومن تبادل الآراء مع الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة بشأن نتائج نشاط المراجعة الداخلية للحسابات. ومن بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة المشمولة بالمقابلات والاستقصاء، نجد أن مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لا يقدمون مطلقاً تقارير إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة. وفي منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لم يقدم مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية تقاريره بشكل مباشر، بل قدمها عن طريق الرئيس التنفيذي مقترنة بتعليقاته، إن وُجدت، و/أو لم يعرض التقارير على الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة ولم يتفاعل معهم، وذلك باستثناء حالة منظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يعرض الرئيس التنفيذي لشؤون مراجعة الحسابات التقرير على أعضاء مجلس الإدارة ويتفاعل مباشرة معهم. وفي المقرر 2010/22 الصادر عن المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (DP/2010/34، الفقرة 20)، كرر المجلس التنفيذي التأكيد بأن مدير شعبة خدمات الرقابة يحظى بالاستقلالية لكونه مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن جميع الأعمال التي تقوم بها الشعبة، وبأنه ينبغي أن تعنون التقارير المقبلة ”تقرير مدير شعبة خدمات الرقابة عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة“.
	45 - ووفقاً للمعيار رقم 2020 الصادر عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين، ”يتعين على الرئيس التنفيذي لشؤون مراجعة الحسابات أن يبلغ الإدارة العليا والمجلس بخطط نشاط المراجعة الداخلية للحسابات والاحتياجات من الموارد، بما في ذلك التغييرات المؤقتة الهامة، وذلك للاستعراض والموافقة“. وعلى ضوء ذلك المعيار، يرى المفتشون أن من حق الإدارة العليا تقديم خطة مراجعة الحسابات والاحتياجات من الموارد إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة لأغراض الاستعراض والموافقة النهائيين. فإذا كان الرئيس التنفيذي لديه السلطة الأخيرة للاستعراض والموافقة المذكورين، لن يكون للمجلس أية سلطات في هذا الصدد، مما يتناقض مع المعيار المذكور أعلاه.
	46 - وخلص الاستعراض أيضاً إلى أن الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة تعرب بشكل متزايد عن عدم رضاها عن إمكانية الاطلاع المحدودة أو المقيدة على نتائج مراجعة الحسابات. فعلى سبيل المثال، كرر المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقرره 2010/22 (DP/2010/34، الفقرة 20) التأكيد على استقلالية شعبة خدمات الرقابة وطلب أن يكون ”مديرها له القول الفصل في تقارير مراجعة الحسابات التي تصدرها الشعبة“. وتتسق تلك التوصية مع أفضل الممارسات التي يود المفتشون تكرارها في منظمات أخرى. وفي الوقت نفسه، يكرر المفتشون التوصية 11 الواردة في تقرير ثغرات الرقابة بوجوب أن توعز الهيئات التشريعية في كل منظمة من المنظمات إلى رؤسائها التنفيذيين بكفالة أن تقدَّم تقارير سنوية موجزة عن الرقابة الداخلية إلى لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة لاستعراضها، على أن تقدم تعليقات الرئيس التنفيذي بشكل منفصل().
	47 - وعلى ضوء ما تقدم، تكفل التدابير التالي ذكرها استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات من الناحيتين الإدارية والعملية:
	(أ) يكون القائمون على وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات مسؤولين أمام الرئيس التنفيذي، ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، والهيئة التشريعية/مجلس الإدارة؛
	(ب) تُنشأ لجنة لمراجعة الحسابات/الرقابة في حال عدم وجودها، وتشمل ولايتها استعراض خطة العمل والاستنتاجات ومتابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛
	(ج) يدرج مدير المراجعة الداخلية للحسابات في تقريره السنوي للهيئة التشريعية/مجلس الإدارة إشارة إلى وجود تدخل في اضطلاعه بمهامه من عدمه.
	الشكل 3
	الإبلاغ السنوي للمراجعة الداخلية للحسابات
	2 - اختيار مدير مراجعة الحسابات/الرقابة وتعيينه/فصله
	48 - هناك مسألة رئيسية تؤثر على استقلالية وموضوعية مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية وعلى وظيفة مراجعة الحسابات، وهي عدم وجود عملية سليمة للاختيار والتعيين/الفصل، وتجديد مدة الخدمة. وتشمل أفضل الممارسات اشتراك لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة في العملية المذكورة وإمكانية موافقة الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة بهدف الحيلولة دون اتخاذ قرارات إدارية مجحفة وتعسفية.
	49 - وخلص الاستعراض إلى أنه في ثماني منظمات، أُفيد بأن المديرين التنفيذيين يختارون مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، ويوافقون على الاختيار في سائر المنظمات، مما يتيح لهم في الحالتين إمكانية منع أي تعيين. وبدا أن لجان مراجعة الحسابات/الرقابة تشارك في تلك العملية في سبع منظمات فقط، بينما تقوم الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة باستعراض التعيينات و/أو الموافقة عليها في عشر منظمات. ويرى المفتشون أنه يتعين قيام لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، إن وُجدت، باستعراض عملية الاختيار والتعليق عليها في كل الأحوال، مع توفير الضمانات اللازمة للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بشأن التعيين المذكور.
	50- وتحدد ثلاث منظمات مدة الخدمة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد (وهي منظمة الطيران المدني الدولي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، بينما تكون المدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في منظمتين أخريين (وهما برنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية). وفي إحدى عشرة منظمة، لا توجد قاعدة تحول دون التعيين لاحقاً في المناصب الإدارية بنفس المنظمة. ويرى المفتشون أن أوجه القصور تلك تعوق استقلالية وموضوعية وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات ومدير المراجعة الداخلية للحسابات/ الرقابةالداخلية.
	51 - وبناءً على ذلك، يكرر المفتشون التوصية 10 الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ثغرات الرقابة() والتي تفيد بما يلي: فيما يتصل بتعيين مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، يقرر مجلس الإدارة/الهيئة التشريعية في كل منظمة من المنظمات ما يلي:
	(أ) اختيار المرشحين المؤهلين بأسلوب تنافسي على أساس إصدار إعلان عن الوظيفة يُنشر خارجياً على نطاق واسع؛
	(ب) يكون التعيين رهناً بالموافقة المسبقة لمجلس الإدارة/الهيئة التشريعية؛
	(ج) يكون إنهاء الخدمة مشفوعاً بالمبررات الوافية ورهناً بموافقة مجلس الإدارة/الهيئة التشريعية؛
	(د) تكون مدة الولاية ما بين 5 و7 أعوام غير قابلة للتجديد، ويفضل أن يكون ذلك في كل الأحوال، مع عدم انتظار أي تعيين آخر في نفس المؤسسة التابعة للأمم المتحدة في نهاية مدة الولاية.
	52 - ويتعين أن يخضع أداء مراجع الحسابات الداخلي لتقييم مرض للأداء يجرى دورياً، وإلا استمر الأداء غير الفعال لمدة 5 إلى 7 أعوام. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين التماس رأي لجان مراجعة الحسابات في عمليات الاختيار والفصل. وقبل التعيين، ينبغي تمثيل تلك اللجان في أفرقة إجراء المقابلات و/أو استشارتها في اختيار المراجع الداخلي للحسابات.
	3 - الميزانية والموظفون
	53 - ثمة تحد آخر أمام استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات حدده بالفعل تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ثغرات الرقابة، ويتمثل في الفحص والرقابة من قِبل العملاء/المديرين فيما يخص ميزانية نشاط المراجعة الداخلية للحسابات. وأوصى التقرير بأن تقوم آلية مستقلة باستعراض الميزانية وتقديم توصيات إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة بشأن مستوى موارد مراجعة الحسابات، وبأن تقدم الميزانية المقترحة لأعمال المراجعة الداخلية للحسابات بشكل مستقل مشفوعة بتعليقات المدير التنفيذي، إن وُجدت(). وفي هذا الصدد، لاحظ المفتشون أنه بينما تقر الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة الميزانيات العامة للمنظمات، فإنها لا تتلقى الميزانية المقترحة الأصلية الخاصة بنشاط المراجعة الداخلية للحسابات وما يلزمها من احتياجات. وأفادت تسع من المنظمات محل الاستعراض أن الجهات الخاضعة للمراجعة تتدخل أو تتحكم بطريقة ما في عملية ميزانية المراجعة الداخلية للحسابات. ويكرر المفتشون ضرورة ضمان الفحص المستقل لميزانية نشاط مراجعة الحسابات (المقدمة من مدير المراجعة الداخلية للحسابات بصيغتها الأصلية) بواسطة لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة بصفتها هيئة من الخبراء، لتيسير نظر الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة فيها.
	54 - وبالمثل، لاحظ المفتشون أن في بعض المنظمات، يمنح الرؤساء التنفيذيون حق اختيار موظفي مراجعة الحسابات أو تعيينهم. ووُجه نظرهم إلى حالات تدخل في عملية اختيار الموظفين في ثلاث منظمات على الأقل. ومن جانب آخر، هناك أيضا خطر إجراء تعيينات لا تتماشى مع السياسات التنظيمية للموارد البشرية إن لم تكن هناك رقابة على قرارات التوظيف. ويرى المفتشون أنه يجب إدارة عملية اختيار موظفي مراجعة الحسابات وترقيتهم بشكل مستقل عن جهات التنظيم والإدارة في المنظمة، مع كفالة العدالة والشفافية، ومع احترام السياسات المتبعة في المنظمة. ويعتبر المفتشون أنه من أجل ضمان استقلالية ومصداقية العملية، يتعين أن يخوَّل مدير مراجعة الحسابات/الرقابة كامل الصلاحيات اللازمة لاختيار وتعيين موظفيه. وإن لم تكن الإجراءات الاعتيادية المتبعة في المنظمة توفر تلك الاستقلالية والصلاحية، فيمكن أن يستند اختيار موظفي مراجعة الحسابات وتعيينهم إلى توصية فريق استعراضي متخصص ومستقل يضم في عضويته مراجعي حسابات محترفين وموظفاً للموارد البشرية لدواعي الامتثال للإجراءات الواجبة. ويتعين أن يراعي ذلك الفرز سياسات وإجراءات التوظيف المتبعة في المنظمة المعنية على ألا يكون معرضاً لتدخل الإدارة. وفي هذا الصدد، يرى المفتشون ضرورة استعراض ما هو قائم من عمليات وإجراءات اختيار موظفي مراجعة الحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وإعادة النظر فيها. وفضلاً عن ذلك، فإن نقص الموارد المخصصة وتأخر التوظيف يشكلان، في جملة أمور، عوائق أمام فعالية أعمال الرقابة. وقد أُبلغ المفتشون أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ترى ضرورة إجراء استعراض وإعادة تقييم أساسيين لمجمل عملية التوظيف في الأمم المتحدة.
	4 - إمكانية الوصول إلى السجلات والموظفين والأصول
	55 - أُبلغ المفتشون أن مراجعي الحسابات الداخليين يواجهون قيودا في إمكانية الوصول إلى السجلات (بما فيها السجلات الطبية) والموظفين والأصول في أربع من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، أشارت اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات في صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريرها السنوي لعام 2009 إلى أن شعبة خدمات الرقابة كانت عاجزة عن بدء عملية واحدة على الأقل من عملياتها في المراجعة الداخلية للحسابات بسبب عدم إتاحة الوثائق، وواجهت تحديات أخرى في هذا الصدد أثناء قيامها بعملها (DP/FPA/2010/20، المرفق الثاني، الفقرة 29). وسيؤثر هذا النوع من الحوادث بشكل غير مقبول على إنجاز مهام المراجعة الداخلية للحسابات. ويكرر المجلس التنفيذي في مقرره 2010/22 تأكيد أن شعبة خدمات الرقابة يحق لها أن تطلع اطلاعا تاما بحرية ودون قيود على كل سجلات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأن تصل على نفس المنوال إلى الممتلكات المادية والموظفين المرتبطين بأي من مهام الصندوق قيد الاستعراض، ويكرر تأكيد أنه يلزم على جميع الموظفين معاونة الشعبة في الاضطلاع بدورها (DP/2010/34، الفقرة 19). وفي هذا الصدد، يرى المفتشون أن مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة يقع على عاتقهما مسؤولية توجيه انتباه الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إلى تلك القيود فيما يصدرانه من تقارير.
	5 - إعاقة الموضوعية
	56 - وفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، يمتنع مراجعو الحسابات الداخليون عن إجراء المراجعات لأعمال كانوا مسؤولين عنها في السابق. وفضلاً عن ذلك، قبل قبول أي تكليف بإجراء مراجعة حسابات لعمليات قُدمت لها خدمات استشارية، يقع على مراجعي الحسابات التزام بالكشف عما سبق تقديمه من خدمات استشارية، ويتعين على مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية اتخاذ إجراءات لتوفير هذا الضمان على النحو اللازم. وبينما كشف ذلك الخطر المحتمل في حوالي نصف دوائر المراجعة الداخلية للحسابات التي تقدم خدمات استشارية بالإضافة إلى المراجعة، فإن تلك الدوائر تطبق بالفعل سياسات الإفصاح فيما يخص تضارب المصالح الذي يمكن أن يضعف من قدرة مراجع الحسابات على الأداء الموضوعي على مستوى عميل المراجعة (في 76 في المائة من المنظمات موضع الاستعراض) وعلى مستوى مهمة المراجعة (95 في المائة).
	57 - وتقدم الخدمات الاستشارية، وهي بطبيعتها خدمات مشورة، بناءً على طلب الإدارة، ويقتصر نطاقها على التكليف المتفق عليه بين العميل/المدير والمراجع الداخلي للحسابات. وفي بعض المنظمات، يكتسب ذلك النشاط أهمية متزايدة فيما يتصل باستحداث المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وإدارة المخاطر في المؤسسة، كما أفادت التقارير الأخيرة لوحدة التفتيش المشتركة بشأن هذين الموضوعين() والتقارير السنوية لمديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية. وقُدمت ورقة عن دور المراجعة الداخلية للحسابات في اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لاجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية لحسابات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف في عام 2008(). ووضع معهد مراجعي الحسابات الداخليين ورقة موقف عن دور المراجعة الداخلية للحسابات في إدارة المخاطر في المؤسسة. وفضلاً عن ذلك، أبدت وحدة التفتيش المشتركة في تقرير ”ثغرات الرقابة“ تحفظات شديدة على إدراج الخدمات الاستشارية في خدمات الرقابة الداخلية(). ويرى المفتشون وجود تضارب مصالح متأصل في تقديم المشورة للإدارة والقيام في الوقت نفسه بالرقابة على عمل الإدارة بناء على تلك المشورة. ولا يمنع ذلك المراجع الداخلي للحسابات من إسداء المشورة عند الطلب مع التأكيد على استقلاليته. ويرى المفتشون أن هذا الدور الاستشاري يتعين أن يركز على التخفيف من المخاطر بأسلوب يتسم بالمبادرة والوقاية، دون أي دور يتعلق بصنع القرار أو بالعمليات ومع كفالة الإفصاح الواجب.
	58 - ولمنع أي تعارض في المصالح كذلك، في حالة الادعاء بارتكاب مراجع حسابات داخلي لسلوك لا أخلاقي/فعل غير مشروع/سوء سلوك، يتعين إجراء أي تحقيقات لازمة إما داخل المؤسسة (في وحدة التحقيقات) أو خارجها (من خلال خبير استشاري أو مراجع حسابات خارجي)، وذلك بالتشاور مع رئيس لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة. ولم يُنظَّم الإجراء المذكور بعد في 28 في المائة من المنظمات. وفي حال تعلق الادعاء بمدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، رأت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن ثغرات الرقابة أنه يمكن تكليف هيئة خارجية مستقلة عن منظومة الأمم المتحدة، مثل الوحدة، بإجراء التحقيق()، حيث إن المسؤول المذكور مستقل من الناحية الوظيفية ومن ثم لا يعد موظفاً عادياً. ويرى مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يتعين اتباع العملية التأديبية العادية مع اختلاف واحد يتمثل في ضرورة التشاور مع اللجنة الاستشارية للمراجعة في حالة الفصل.
	59 - ووفقاً لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، يتعين على المراجعين عدم قبول أتعاب أو هدايا أو دعوات من الجهات الخاضعة للمراجعة، وهو شرط تلتزم به معظم المنظمات موضع الاستعراض. ولكن في ثلث المنظمات فقط، يُطلب من مراجعي الحسابات الداخليين تقديم إقرار ذمة مالية للتنبيه إلى وجود أي مصالح مالية قد تتعارض مع مصلحة المنظمة. 
	60 - ويكرر المفتشون مقترح وحدة التفتيش المشتركة المذكور في تقرير ثغرات الرقابة بأن توعز الهيئات التشريعية في كل منظمة إلى مديريها التنفيذيين بالتقدم بمقترحات لوضع شروط لإقرار الذمة المالية السري لجميع موظفي الرقابة من الفئة الفنية().
	زاي - الكفاءة
	61 - يجب أن يكون لدى مراجعي الحسابات الداخليين المعارف والمؤهلات والخبرات والمهارات والكفاءات اللازمة للاضطلاع بمسؤوليات مراجعة الحسابات. وعلى صعيد دائرة مراجعة الحسابات، يلزم وجود مزيج يجمع بين الموظفين الأساسيين والخبرة الخارجية بسحب الاقتضاء لسد الثغرات. وقد أشار بعض مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية على المفتشين بضرورة مشاركة الهيئات التشريعية في تعيين مراجعي الحسابات الداخليين أو على الأقل استشارتها قبل التعيين، بينما ادعى آخرون أن مشاركة الهيئات التشريعية قد تؤدي إلى إضفاء طابع سياسي على تلك التعيينات. 
	62 - وتشمل المؤهلات المطلوبة الأكثر شيوعاً الحصول على شهادات مراجع حسابات داخلي معتمد، ومحاسب عام معتمد أو محاسب قانوني، ومدقق معتمد لكشف الغش، ومراجع نظم معلومات معتمد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك طلب على المهارات التقنية مثل المعرفة بنُهُج إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات، كما يوجد طلب متزايد على المهارات ”الشخصية“ مثل التفكير النقدي والقدرة على التواصل بوضوح().
	63 - ولكن الاستعراض خلص إلى أن 57 في المائة فقط من المنظمات تشترط حصول مراجعي الحسابات الداخليين على واحدة من الشهادات المهنية المذكورة أعلاه، بينما كان ذلك موضع تشجيع في كل المنظمات تقريباً (93 في المائة). وفي واقع الأمر، أفادت 16 من المنظمات موضع الاستعراض بأن 75 في المائة من موظفي الفئة الفنية في مجال مراجعة الحسابات لديهم واحدة على الأقل من تلك المؤهلات.
	64 - وهناك خطط للتنمية المستمرة للقدرات المهنية على صعيدي الأفراد والدوائر في معظم الحالات، باستثناء المنظمة البحرية الدولية، حيث لا يوجد فيها نظام رسمي. وفي الواقع، فإن 38 في المائة فقط من المنظمات تكرس 5 في المائة على الأقل من الميزانية السنوية لمراجعة الحسابات لأغراض التدريب/التنمية المستمرة للقدرات في مجال المراجعة. وتخصص اليونيسيف أعلى اعتماد للتدريب في الميزانية المتعلقة بمراجعة الحسابات، بينما لا تضع المنظمة البحرية الدولية أي اعتماد لذلك. وتجري كل المنظمات عملية رسمية لتقييم أداء مراجعي الحسابات سنوياً. ويتعين تعزيز ذلك باشتراط التنمية المستمرة للقدرات المهنية.
	65 - وفي 87 في المائة من المنظمات، باستثناء المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات، يُعيَّن الاستشاريون أو شركات مراجعة الحسابات لتكملة الخبرات في دوائر مراجعة الحسابات أو جلب الخبرات غير المتوفرة فيها، مثل أعمال المراجعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
	66 - وشكا بعض المديرين من مستوى كفاءة مراجعي الحسابات ولا سيما على الصعيد الميداني. فقد ذكر أربعة من مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية أن الكفاءة تشكل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهونها، إلى جانب الحاجة إلى ما يكفي من الموظفين الأكفاء.
	67 - وبالإضافة إلى شرط التمتع بالاقتدار والكفاءة، يتعين على مراجعي الحسابات الداخليين التزام العناية المهنية الواجبة. ويشمل ذلك الامتثال للإطار الدولي للممارسات المهنية، بما في ذلك ما وضعه معهد مراجعي الحسابات الداخليين من معايير ومدونة لقواعد السلوك. ورغم عدم اشتراط منظمتين بأن يلتزم مراجعو الحسابات الداخليون بمدونة قواعد السلوك التي وضعها المعهد، فإن الجميع يلتزم بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنظمة.
	حاء - إدارة نشاط مراجعة الحسابات
	68 - يضطلع مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية بالمسؤولية عن إدارة عمليات مراجعة الحسابات. وتشمل إدارة نشاط المراجعة، من بين سياسات وإجراءات مناسبة أخرى، استخدام التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الفعال المراعي لعناصر المخاطرة. 
	69 - وتشكل الإجراءات المكتوبة الواضحة عاملاً رئيسياً في الوفاء بالالتزامات بجودة عالية وفي تحديد المعلومات الكافية والموثوقة والمهمة والمفيدة لدعم الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات. ووفقاً للمعيار رقم 2040 الذي وضعه معهد مراجعي الحسابات الداخليين ونشرته الاستشارية للممارسات رقم 2040.1، يضع مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية السياسات والإجراءات اللازمة لتوجيه نشاط مراجعة الحسابات حتى وإن لم تشمل الأدلة الرسمية لمراجعة الحسابات سوى الأنشطة الرئيسية للمراجعة الداخلية للحسابات. وفي هذا الصدد، يوجد في 57 في المائة من الحالات دليل لسياسات وإجراءات إدارة نشاط مراجعة الحسابات. لكن لا يوجد دليل من هذا النوع في منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية(). وقد وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان الصيغة النهائية لدليل الالتزام الرقابي (آب/أغسطس 2010) وأتاحه على الشبكة الداخلية لجميع الموظفين كمرجع وكذلك للتوعية بنُهُج الرقابة ومنهجيتها وإجراءاتها. أما المنظمات التي ليس لديها أدلة للمراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية فلديها إجراءات تشغيل مستقلة شاملة إلى حد ما، باستثناء منظمة الطيران المدني الدولي والأونروا اللتين ليس لديهما دليل ولا إجراءات تشغيل. 
	70 - ويتيح استخدام تقنيات مراجعة الحسابات بمساعدة الحاسوب تغطية أكبر، وإجراء اختبارات محددة الهدف، ورصداً مستمراً. ولكن تكلفتها أكبر من أن تتحملها العديد من دوائر مراجعة الحسابات. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي بحيازتها تلك النظم. وتقر خمس منظمات بأن استعمال التكنولوجيا يشكل تحدياً رئيسياً (وهي اليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والاتحاد البريدي العالمي، والأونروا).
	1 - التخطيط المراعي لعناصر المخاطرة
	71 - يتعين أن يضع مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية الخطط المراعية لعناصر المخاطرة من أجل تحديد أولويات نشاط مراجعة الحسابات وفقاً لمستويات المخاطرة المحددة. وإن لم تتوفر الموارد الكافية، فسيتعين على مدير المراجعة الداخلية للحسابات الإعلام بذلك وتفسيره بوضوح. وقد أعلنت معظم دوائر مراجعة الحسابات في الأمم المتحدة وجود خطط مراعية لعناصر المخاطرة لديها.
	72 - ويتعين في وضع تلك الخطط مراعاة الإطار الذي تتبعه المنظمة لإدارة المخاطر في المؤسسة. ولكن الإدارة هي المسسؤولة عن وضع ذلك الإطار وإنشاء سجل للمخاطر. ووفقاً لتقرير وحدة التفتيش المشتركة ذي الصلة()، لا تزال العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة في المراحل التمهيدية لإطار إدارة المخاطر في المؤسسة، فهي إما تعد وثائق السياسات والإطار أو تجري عمليات التجريب/المرحلة الأولى. وتعد المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرحلة متقدمة نسبياً في هذا الخصوص مقارنة بالمنظمات الأخرى؛ ولكن التنفيذ فيهما لم ينضج بعد ولم يُدمج في العمليات والثقافة المؤسسية. وهناك بضع منظمات أخرى لم تنظر في المسألة بعد. وفي إعداد خطة مراجعة الحسابات، أفادت معظم المنظمات التي شملها الاستقصاء بأنها تراعي ما هو قائم أو قيد الإعداد من أطر إدارة المخاطر في المؤسسة وفقاً لدرجة نضجها، وأنها تجري تقييماتها الخاصة للمخاطر استناداً إلى منهجية قائمة أو معدة داخلياً لتقييم المخاطر، وباستخدام تقديرها الخاص في تحديد مستويات المخاطر لأغراض مراجعة الحسابات، وهو ما تكمله مدخلات من الإدارة العليا ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة في معظم المنظمات. وبالمثل، حسّن تنفيذ نظام تخطيط الموارد في المؤسسة من كفاءة عمليات المراجعة الداخلية للحسابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن ثم، عندما يصل تنفيذ مشروعي إدارة المخاطر في المؤسسة وتخطيط الموارد في المؤسسة مرحلة النضج في المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ستتحسن الاستفادة منه في عملية تخطيط مراجعة الحسابات المراعي لعناصر المخاطرة.
	73 - ونظراً لوجود قدر كبير من ”مخاطر المس بالسمعة“ ينطوي عليه التوسع في التمويل من خارج الميزانية ووجود خطر الغش وإساءة التصرف، هناك حاجة إلى ضوابط ورقابة صارمة على تلك الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن انعدام الضوابط الفعالة على الأموال غير القابلة للاستهلاك وحصرها في سبيله لأن يصبح مشكلة بنيوية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة البنيوية والمشتركة بين عدة قطاعات. ولذلك أوصت اللجنة في تقريرها لعام 2010 بأن يولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل المشتركة بين عدة قطاعات (مراجعة أفقية للحسابات) من أجل تحديد القضايا البنيوية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية (A/65/329، المرفق، الفقرة 8). ويلزم أولاً التحديد الواضح للمجال الفعلي لمراجعة الحسابات(). وفضلاً عن ذلك، يتعين في تحضير خطة مراجعة الحسابات تحديد مستوى المخاطر (مرتفع أو متوسط أو منخفض) لكل مجال/نشاط، ويتعين تخصيص الموارد وفقاً لذلك، بما يُنشئ دورة لمراجعة الحسابات لمختلف تكليفات المراجعة. ويتعين إخطار الرئيس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة بأي قيود على الموارد يجري تحديدها ويكون لها أثر على مستوى الضمانات المقدمة. إلا أن نصف المنظمات تقريباً أفادت بأنها لا تنفذ دورة لمراجعة الحسابات وفق مستوى المخاطر أو أن الدورة لا تكفي لضمان مستوى مقبول للمخاطر.
	74 - وأخيراً، جرت الإشارة إلى أن أعمال مراجعة الحسابات تستند في الغالب إلى المخاطر المتأصلة() لا المخاطر المتبقية(). ويؤثر إعمال عنصر المخاطر المتأصلة في نموذج مخاطر مراجعة الحسابات على قدر الجهد الذي يبذله مراجع الحسابات لجمع الأدلة، كما يزيد الاحتياجات من الموارد بقدر كبير. ويرجع ذلك إلى عدم قيام الإدارة بعد بالتطبيق الكامل لمفهوم إدارة المخاطر في المؤسسة ولإطار الرقابة الداخلية، وإلى عدم وجود نظام موثوق للرقابة الداخلية والبيئة غير المستقرة للرقابة في بعض العمليات الميدانية. وانتقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة هذا النهج في التخطيط ودعت إلى مراعاة ”تأثير الضوابط التي وضعتها الإدارة لتقييم المخاطر المتبقية“ (A/64/288، الفقرة 9 ’ب‘). ويتفق المفتشون مع هذا المقترح.
	طاء - موارد مراجعة الحسابات
	75 - تشكل المراجعة الداخلية للحسابات في المنظمات التابعة للأمم المتحدة نشاطاً أساسياً/إلزامياً يمول إما من الميزانية العادية (48 في المائة) أو من مزيج من الموارد العادية والموارد الخارجة عن الميزانية (48 في المائة). ولا يمول نشاط المراجعة الداخلية للحسابات من الموارد الخارجة عن الميزانية بالكامل إلا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
	76 - وتتمثل خيارات التوظيف لنشاط مراجعة الحسابات فيما يلي: (أ) وجود فريق مكرس لمراجعة الحسابات داخل المنظمة؛ (ب) الاستعانة بمصادر مشتركة؛ (ج) الاستعانة بمصادر خارجية. وعادة ما يكون الخيار الأول موجوداً في المنظمات الكبيرة ذات العمليات الواسعة النطاق. أما الاستعانة بمصادر مشتركة، حيث يوفر مقدم خدمات خارجي الدعم لفريق مراجعة الحسابات الموجود داخل المنظمة بمهارات تكميلية، فيتزايد استخدامه في القطاعين الخاص والعام. ويشيع تطبيقه في الأمم المتحدة في 86 في المائة من المنظمات. ويتيح هذا الخيار قدراً أكبر من المرونة في زيادة الحجم أو تقليصه حسب الحاجة.
	77 - وبخلاف شرط إبلاغ الإدارة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بخطة مراجعة الحسابات والاحتياجات من الموارد، لم يصدر عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين معيار للتوجيه بشأن حجم نشاط مراجعة الحسابات. وبوجه عام، يعتمد مستوى الموارد المخصصة للمراجعة الداخلية للحسابات على حجم عمليات المنظمة، ودرجة اللامركزية، ومستوى ودرجة تعقيد ما تواجهه المنظمة وما هي مستعدة لقبوله من مخاطر، والمسؤوليات الموكلة إلى أعمال المراجعة الداخلية للحسابات بما في ذلك ما يتصل بمهام الرقابة الأخرى. وهناك عوامل إضافية هي مستوى موظفي مراجعة الحسابات وكفاءتهم وهيكل وظيفة مراجعة الحسابات().
	78 - ويلزم أن تستند كل عملية لمراجعة الحسابات إلى جملة أمور من بينها تقييم المخاطر، ودرجة تعقيد الغش وتاريخه، والأخطاء أو مشاكل إعداد الحسابات. ولكن في غياب صيغة متفق عليها، حددت وحدة التفتيش المشتركة في تقرير ثغرات الرقابة متطلبات دنيا لإنشاء وحدات للرقابة الداخلية في المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تنطبق على المراجعة الداخلية للحسابات، بحسب الاقتضاء(). وبناء على ما تقدم، ينبغي أن تدير منظمة ما 250 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كحد أدنى على مدى فترة سنتين لتبرير إنشاء وحدة للرقابة الداخلية تكلف حوالي 2.13 مليون دولار وتضم ثلاثة موظفين من الفئة الفنية وما يكفي من موظفي الدعم. ولأغراض المراجعة الداخلية للحسابات، اقتُرح لكل مراجع حسابات مدى يتراوح بين 60 و100 مليون دولار لكل فترة سنتين، مع مراعاة ما إذا كانت المنظمة تمارس عملها في المقر أو في الميدان. أما لأقل من 250 مليون دولار، فيكون وجود الوحدة غير مبرر ويتعين لتوفير الخدمات الاستعانة بمصادر خارجية أو بمنظمة أخرى من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تكون لديها القدرة على توفير الخدمة. واستناداً إلى تلك الصيغة، كانت هناك 11 منظمة دون المدى المقترح لوجود وحدة للرقابة في وقت إعداد هذا التقرير().
	79 - ومنذ عام 2006، زادت الموارد المخصصة لمراجعة الحسابات في 12 منظمة؛ وكانت الزيادة كبيرة في بعضها مثل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأُنشئت في مكتب خدمات الرقابة الداخلية 22 وظيفة جديدة في فترة السنتين 2008()-2009()، تمثل زيادة نسبتها 14 في المائة(). ولم تقل الموارد المخصصة لمراجعة الحسابات في السنوات الخمس الماضية إلا في منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية().
	80 - ويتراوح في الوقت الراهن عدد الموظفين المتفرغين من الفئة الفنية في مجال المراجعة الداخلية للحسابات، حسب المنظمة، من 1 في الاتحاد البريدي العالمي إلى 175 في الأمم المتحدة. ولا يوجد سوى مراجع داخلي للحسابات أو اثنين في منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
	81 - وأعرب العديد من مديري المراجعة الداخلية للحسابات للمفتشين عن رضاهم العام بمستوى الموارد المتاحة للاضطلاع بنشاط مراجعة الحسابات، إلا أن 40 في المائة أشاروا إلى أن مسألة الموارد تشكل حالياً تحدياً/قيداً كبيراً أمام وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات في منظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والأونروا، والاتحاد البريدي العالمي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي الوقت الراهن، لم تعلن سوى منظمتين تطبيق الصيغة المذكورة أعلاه التي وضعتها وحدة التفتيش المشتركة (وهما صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وأشار المفتشون إلى أنه بتطبيق تلك الصيغة، سيتعين على المنظمة البحرية الدولية والاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تستعين بمصادر خارجية لإجراء نشاط مراجعة الحسابات مع منظمة أخرى، بينما لم تبلغ 70 في المائة من المنظمات المدى المحدد من حيث عدد المراجعين، على النحو المبين أدناه. وفي الحالتين، يعد نشاط مراجعة الحسابات ضعيفاً للغاية، ويرى المفتشون ضرورة تعزيزه.
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	ملاحظات
	* صيغة وحدة التفتيش المشتركة: أكثر من 250 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في كل فترة سنتين (125 مليون دولار سنوياً) لكل منظمة، وما يتراوح بين 60 مليون و 110 ملايين دولار في كل فترة سنتين (ما بين 30 مليون دولار و 55 مليون دولار سنوياً) لكل مراجع حسابات تبعاً لما إذا كانت العمليات في المقر أو في الميدان. 
	(أ) المصدر (باستثناء إدارة عمليات حفظ السلام، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والاتحاد البريدي العالمي): مذكرة الأمين العام عن الحالة المالية والمتعلقة بالميزانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (A/65/187)، الجدول 1 (الميزانيات العادية المعتمدة (1996-2011)) والجدول 2 (الموارد الخارجة عن الميزانية، من دون ”المساهمات العينية“) من الإحصاءات المالية الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفيذيين والمجمعة في عام 2010. 
	(ب) فيما يتعلق بمنظمة الطيران المدني الدولي، تشير ”ميزانية المراجعة الداخلية للحسابات“ إلى أعمال المراجعة الداخلية للحسابات والتقييم والتحقيق.
	(ج) تدرج المنظمة البحرية الدولية والاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الصحة العالمية، مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في ”عدد الموظفين الحاليين من الفئة الفنية في مجال المراجعة الداخلية للحسابات“.
	(د) تشمل ”الميزانية الإجمالية“ للأمم المتحدة ميزانية إدارة عمليات حفظ السلام في الفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 (093.4 7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). 
	(ﻫ) بالنسبة لليونيسيف، تضم ”ميزانية المراجعة الداخلية للحسابات“ و ”الموظفون من الفئة الفنية“ المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيق.
	(و) تشير ميزانية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى مجال مراجعة الحسابات (خدمات الرقابة الداخلية) بما يشمل خدمات المنظمة المذكورة والخدمات الرئيسية المشتركة للمنظمات التي تتخذ من فيينا مقراً لها. ويشمل عمودا ”ميزانية المراجعة الداخلية للحسابات“ و ”عدد الموظفين الحاليين من الفئة الفنية في مجال المراجعة الداخلية للحسابات“ مراجعة الحسابات والتحقيق.
	(ز) مصدر ”الميزانية الإجمالية“ لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2008-2009 (DP/2008/13).
	(ح) بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، تشمل ”ميزانية المراجعة الداخلية للحسابات“ كل خدمات الرقابة الداخلية، أي خدمات مراجعة الحسابات والتقييم والتحقيق، وتشير "الميزانية الإجمالية" إلى المجال المشمول بها والذي يضم الدعم المقدم لشراكات مختارة تستضيفها منظمة الصحة العالمية.
	82 - وفي هذا الخصوص، يرى المفتشون أنه عندما يبرر حجم المعاملات في المنظمة زيادة عدد موظفي مراجعة الحسابات من الفئة الفنية أو حتى عندما يتعين الاستعانة بمصادر خارجية، فإن مسؤولية وضع المبررات تقع على عاتق مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، بدعم من لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، سواء لإجراء العمل داخل المنظمة أو الاستعانة بمصادر مشتركة أو بالتعاقد مع منظمة أخرى، بحسب الاقتضاء. ويجب على الإدارة بدورها أن تفهم المخاطر الرئيسية التي تواجهها المنظمة وتعمل مع المراجع الداخلي للحسابات على تحديد السبل المثلى للتخفيف منها بطرق من بينها، عند الضرورة، زيادة الموارد الخاصة بمراجعة الحسابات. ويتعين أن تُعرَض نتائج ذلك التحليل والخيارات البديلة والآثار المترتبة في الميزانية على الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة المعنية لأغراض اتخاذ القرارات، مع مراعاة أن تعزيز مراجعة الحسابات لا يشكل فقط مسألة تتعلق بالميزانية، بل يرتبط أيضاً بالمهارات واستخدام أساليب تتسم بالكفاءة في مراجعة الحسابات والتحسب للمخاطر.
	ياء - إبلاغ النتائج
	83 - فيما يتعلق بمسألة إبلاغ نتائج مراجعة الحسابات، أوصت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن ثغرات الرقابة بأن تقدَّم تقارير الرقابة الداخلية إلى الرئيس التنفيذي ويُكشف عنها للدول الأعضاء المهتمة عند الطلب، وأن تقدم التقارير السنوية الموجزة للهيئات التشريعية(). وفي هذا التقرير، يقدم المفتشون تحديثاً للممارسات ذات الصلة، ويدرسون بمزيد من التفاصيل مسائل أخرى في مجال الإبلاغ، مثل جودة المراسلات المتعلقة بمراجعة الحسابات وطابعها وتكرارها ومحتواها.
	84 - ومن أجل إحداث الأثر المرغوب، يتعين أن تكون المراسلات المتعلقة بمراجعة الحسابات دقيقة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة ووافية وفي موعدها. وكان أكبر التحديات التي أفيد بها هو حسن التوقيت (57 في المائة)، يعقبه الإيجاز (24 في المائة). أما عن الاستيفاء، فقد أعرب بعض المديرين عن أملهم في بيان تعليقاتهم على نحو أفضل في التقرير النهائي لمراجعة الحسابات. وبالفعل، فإن تعليقات العميل يجوز إدراجها كتذييل للتقرير أو في متنه أو في رسالة إحالة. وفي هذا الصدد، أقرت الجمعية العامة في قرارها 64/263 توصية اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن تتضمن تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية ردود الإدارة كاملة، في مرفق (A/64/288، المرفق، الفقرة 29).
	85 - وتوجه المراسلات المتعلقة بمراجعة الحسابات عموماً إلى العميل/مدير العملية موضع المراجعة لاتخاذ إجراء، مع إرسال نسخة إلى الرئيس التنفيذي للعلم. وحتى وقت قريب، لم تكن التقارير المتعلقة بفرادى تكليفات مراجعة الحسابات يكشف عنها للدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في المنظمة. ولكن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يقدم تقارير إلى الجمعية العامة حسبما يراه ضرورياً، وذلك منذ إنشائه في عام 1994. بل من المطلوب منه في الواقع أن يقدم سنوياً عدة تقارير(). وفي الوقت الراهن، يحظى مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية بتلك السلطة في 67 في المائة من المنظمات موضع الاستعراض. وفضلاً عن ذلك، منذ عام 2004()، يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بانتظام نسخاً من التقارير بناء على طلب فرادى الدول الأعضاء. وقد قدمت دولتان عضوان طلباً دائماً بتلقي نسخ من جميع التقارير.
	86 - وقد وضعت منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية إجراءات تُتاح بمقتضاها للدول الأعضاء عند الطلب إمكانية الاطلاع في الموقع (من دون نسخ). وذكر مدير المراجعة الداخلية للحسابات في منظمة العمل الدولية أنه يمكن تقديم نسخة ورقية من تقارير خاصة بمشاريع معينة للجهات المانحة عند الطلب. ومع ذلك، أفادت المنظمات بأنها لم تتلق سوى عدد محدود للغاية من تلك الطلبات، باستثناء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تلقى 23 طلباً على مدى ثلاث سنوات، من دولة عضو واحدة في الغالب. ومن بين الوكالات المتخصصة، تتيح منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التقارير عند الطلب، ولكن كل تلك المنظمات لديها إجراءات قائمة ذات صلة. وفي المجموع، فإن ثلثي المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي أجريت معها المقابلات حالياً تكشف عن تقارير مراجعة الحسابات لأصحاب المصلحة بطريقة أو بأخرى. ولا يكشف عن تقارير مراجعة الحسابات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والاتحاد البريدي العالمي، وبرنامج الأغذية العالمي. وقد أُبلغ المفتشون بوجود قرارات داخلية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعدم الكشف عن فرادى تقارير مراجعة الحسابات، بينما لم تطلب الدول الأعضاء الكشف عن التقارير في المنظمة البحرية الدولية والاتحاد البريدي العالمي. ويجري في برنامج الأغذية العالمي العمل على اتخاذ قرار بشأن السياسة المتبعة في هذا الخصوص. وتكشف عدة منظمات أخرى غير تابعة للأمم المتحدة من المنظمات التي أجريت معها المقابلات عن التقارير عند الطلب. وفي صندوق النقد الدولي، تقدم كل تقارير مراجعة الحسابات إلى لجنة التدقيق الخارجي التابعة له، كما تُتاح للمديرين التنفيذيين ومناوبيهم عبر موقع شبكي داخلي مأمون.
	87 - وأشار عدد من المنظمات إلى أن كشف تقارير مراجعة الحسابات قد نتج عنه زيادة في الشفافية. ولم تُسجَّل أي حالة لامتناع جهة مانحة عن تقديم مزيد من التمويل. إلا أنه في ضوء نشر بعض ما صدر من تقارير المراجعة الداخلية للحسابات على شبكة الإنترنت، أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في تقريرها السنوي لعام 2009 باستعراض سبل توزيع التقارير على الدول الأعضاء، من دون المساس بمبدأ الشفافية في الكشف. وفي هذا الصدد، تشير النشرة الاستشارية للممارسات رقم 2410-A3 الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين إلى أنه عندما تنشر نتائج التكليفات خارج المنظمة، يتعين أن تشمل المراسلات قيوداً على توزيع النتائج واستخدامها.
	88 - وفي 60 في المائة من المنظمات، تقر الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة سياسات الكشف، وينفذها مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية. ويتعين إدراج تلك السياسة في جميع مواثيق المراجعة الداخلية للحسابات.
	89 - ومن الأمثلة على الممارسة السليمة سياسة الكشف المتبعة في برنامج الأمم المتحد الإنمائي والإجراءات ذات الصلة، التي اعتمدها المجلس في مقرره 2008/37 (DP/2010/31، الفقرات 11-17)، (والسارية أيضاً على صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)، والتي تتطلب قيام مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية بما يلي:
	(أ) إبلاغ المجلس التنفيذي بعد تلقي الطلب وقبل الكشف؛ 
	(ب) التحقق مما إذا كان الطلب يشير بوضوح إلى سبب وهدف الاطلاع على التقرير ويتضمن تأكيداً واضحاً على الالتزام بالسرية؛ 
	(ج) إبلاغ الحكومة المعنية بطلب الكشف، ومنحها وقتاً لقراءة التقرير والتعليق عليه وإثارة الاعتراضات إن وُجدت؛
	(د) استعراض التقرير لتحديد ما إذا كان يتضمن معلومات ”معينة تعتبر ذات حساسية خاصة تتعلق بأطراف ثالثة لبلد أو حكومة أو إدارة؛ أو يمكن أن تضر بإجراء معلق، أو ﺑﻬا ما قد يعرض للخطر أمن وسلامة أي فرد أو ينتهك حقوقه أو يتعدى على خصوصيته“ بحيث يتعين تحرير التقرير أو حجبه في ظروف استثنائية؛ 
	(ﻫ) الكشف عن التقارير للدول الأعضاء؛
	(و) الإذن بالاطلاع في الموقع وليس نشر تلك التقارير.
	90 - وتتفاوت طبيعة وتواتر ومحتوى الإبلاغ. فمن ناحية الطبيعة والتواتر، يجرى الإبلاغ شفوياً أو خطياً مرة كل سنة على الأقل، ولكنه يجرى أيضاً على أساس نصف سنوي وربع سنوي للمديرين التنفيذيين، باستثناء منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة، حيث لا يوجد إبلاغ شفوي للرؤساء التنفيذيين. وتقدم التقارير أيضاً إلى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة متى وُجدت؛ وتقدم تلك التقارير عموماً على أساس ربع سنوي، وأحيانا نصف سنوي(). ويقدم تقرير سنوي موجز للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة مباشرة أو من خلال الرئيس التنفيذي في معظم المنظمات، باستثناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والأونروا. ويرى المفتشون أنه من أجل كفالة الشفافية والمساءلة، فمن المهم إطلاع المديرين التنفيذيين والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين أولاً بأول على المسائل البالغة الأهمية في مراجعة الحسابات، ويكررون بذلك التوصية 11 المذكورة أعلاه والواردة في تقرير ثغرات الرقابة. ويعتقد المفتشون أن الإبلاغ الدوري للمديرين التنفيذيين وجهات المراجعة الخارجية للحسابات ولجان مراجعة الحسابات/الرقابة سيساعد على زيادة فعالية وظيفة مراجعة الحسابات.
	91 - وقد يختلف محتوى فرادى المراسلات المتعلقة بمراجعة الحسابات شكلاً ومضموناً، وفقاً لمرحلة المراجعة ونتائجها، وطبيعة التكليف، والعميل. ولكن يتعين أن تشمل المراسلات الموجزة السنوية معلومات عن الامتثال لخطة مراجعة الحسابات، والأنشطة، والاستنتاجات الرئيسية، والتوصيات وحالة تنفيذها. كما ينبغي أن تعلم بالمخاطر الرئيسية، والمسائل المتعلقة بالرقابة والحوكمة، وأي مسألة تتعلق بالاستقلالية، وحالات الغش. وأظهر استعراض لعينة من التقارير السنوية لعام 2009 في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن هذه التقارير شاملة إلى حد كبير. ويبين الشكل 4 أن تلك التقارير تُظهر على وجه الخصوص نتائج المراجعة وأنشطتها والتوصيات ومسائل الضوابط، كما تُظهر بدرجة أقل المسائل المتعلقة بالحوكمة والمخاطر. وفي هذا الخصوص، يشجع المفتشون مديري المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية على الإعلام بالقيود والأثر على استقلالية ووظيفة مراجعة الحسابات وفعاليتها، والإدلاء بالرأي بشأن المراقبة الداخلية استناداً إلى خطة مراعية لعناصر المخاطرة. ويتعين إجراء ذلك سنوياً أو كل سنتين من أجل دعم عرض البيانات المالية على الدول الأعضاء. وسيشكل ذلك أيضاً ضماناً مفيداً لمراجعي الحسابات الخارجيين إن تم دعمه بتقديم خطة مراعية لعناصر المخاطرة.
	الشكل 4
	محتوى تقارير المراجعة الداخلية للحسابات
	92  ولاحظ المفتشون أن بعض المنظمات تنشر تقاريرها السنوية الموجزة عن مراجعة الحسابات في مواقعها على شبكة الإنترنت (منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية). ويرى المفتشون في ذلك ممارسة مثلى تعزز من المساءلة والشفافية ويتعين على المنظمات الأخرى اتباعها.
	كاف - متابعة توصيات المراجعة الداخلية للحسابات
	93  تقضي المعايير التي وضعها معهد مراجعي الحسابات الداخليين بأن يناقش مراجع الحسابات مع الإدارة، قبل إتمام تكليف المراجعة، ما أبدته من ملاحظات ويوافق على خطة عمل لتحسين العمليات. وتقع على عاتق مدير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية المسؤولية عن إنشاء نظام للمتابعة من أجل رصد الإجراءات التي تتخذها الإدارة بناء على النتائج والتوصيات المحالة في فرادى تقارير مراجعة الحسابات. ويتعين بالمثل أن تتعهد الإدارة نظاماً موازياً للمتابعة. 
	94  ويتعين أن يشمل الرصد الفعال ما يلي: إطار زمني لاستجابة الإدارة، وتقييم الاستجابة، والتحقق من الاستجابة، ومتابعة للمراجعة، حسب الاقتضاء، وعملية لتصعيد الأمر إلى كبار المديرين والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في حالة الاستجابات/الإجراءات غير المرضية. وهناك في الواقع ارتباط بين جودة نظام المتابعة ومعدل تنفيذ التوصيات.
	95  ويوجد لدى كل دوائر المراجعة الداخلية للحسابات المشمولة بالاستعراض نظام قائم للمتابعة. ويوجد في بعض الأحيان نظامان: نظام يديره مراجع الحسابات الداخلي وآخر تتولاه الإدارة؛ ومن ثم يلزم القيام بتوفيق دوري بين النظامين. وتتسم النظم بدرجات متفاوتة من الفعالية والتعقيد. فعلى سبيل المثال، يستند النظام في الاتحاد البريدي العالمي إلى برنامج Excel، بينما توجد نظم إلكترونية، يمكن أن يستخدمها مراجع الحسابات الداخلي والعميل/المدير في كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية()، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي تلك النظم، يتعين أن تُثار مساءلة المديرين لمواجهة الحالات التي لا تنفذ فيها توصية ما، من دون تفسير أو تبرير. ومن المفهوم أن المساءلة تنطوي على جزاءات في حال عدم الامتثال.
	الشكل 5
	نظام متابعة توصيات المراجعة الداخلية للحسابات
	96  ويجرى الرصد على أساس سنوي أو نصف سنوي في معظم الحالات، وعلى أساس ربع سنوي في الأمم المتحدة واليونيسيف(). وتتيح النظم الإلكترونية الرصد بصفة متواصلة. ويرى المفتشون أن الرصد على أساس نصف سنوي ربما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من الرصد على أساس ربع سنوي. وعلى أي حال، يتعين إجراء الرصد حتى تنفذ التوصيات على نحو فعال أو تقبل الإدارة تحمل مخاطر عدم اتخاذ إجراء. وعندئذ فقط، يمكن لمراجعي الحسابات الداخليين اتخاذ قرار بإقفال التوصية. ولكن في معظم المنظمات، يُرصد التنفيذ حتى الإفادة بالإنجاز، أو في أحسن الأحوال، حتى يقدَّم دليل على الإنجاز. وتجرى لعدة سنوات متابعة التوصيات التي لم تنفذ ثم تعاد صياغتها أو تلغى. والممارسة المثلى هي متابعة التنفيذ الفعلي في سياق الأعمال الجديدة لمراجعة حسابات نفس العملية. وفي هذا الصدد، أجرى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات في اليونيسيف عام 2008 استعراضاً ﻟ 5 في المائة من المكاتب التي سبق مراجعة حساباتها في الفترة 2002-2007. وخلص الاستعراض إلى أن 33 في المائة من التوصيات التي سبق أن أقفلها المكتب، بعد إجراء استعراض مكتبي خارج الموقع للوثائق الداعمة التي قدمتها المكاتب، لم يستمر تنفيذها، أي لم تتم مواصلة الإجراءات التي اتخذتها المكاتب لتصحيح جوانب الضعف أو السيطرة عليها (E/ICEF/2009/AB/L.6، الفقرة 39).
	97 - وتتم عملية رصد قبول توصيات مراجعي الحسابات وتنفيذها على مستوى الرؤساء التنفيذيين، ما عدا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث يتولى مهمة الرصد على التوالي المراقب المالي وفريق إدارة العمليات. وعلاوة على ذلك، وحرصاً على زيادة الفعالية، تضطلع لجان الإدارة الداخلية بالرقابة على تنفيذ التوصيات في كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج الأغذية العالمي. وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة، على سبيل المثال، تقوم إدارة الشؤون الإدارية بالرصد وإعداد تقارير فصلية ترفعها إلى لجنة التنظيم الإداري عن التوصيات الجوهرية التي تثير انشغال مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعن التوصيات التي تنتظر التنفيذ منذ أكثر من سنتين. ووضع الأمين العام ميثاقاً لاستعراض أداء كبار المديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة قوامه قياس الإنجازات المتوقعة ومن بينها تنفيذ توصيات الرقابة التي نالت القبول. وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يُنشر معدل تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات المتعلقة بكل مكتب طبقاً لحساب مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات لذلك المعدل، باعتباره أحد مؤشرات تنظيم الأعمال المدرجة في ”سجل قياس“ أداء مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعتبر المفتشون هذا الأمر ممارسة جيدة.
	98 - وتتولى أيضاً لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، حيثما وجدت، مهمة الرصد، ويجري بانتظام إطلاع الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة على نسبة تنفيذ التوصيات بحلول موعد التقارير السنوية، بما يشمل، في كثير من الحالات، أي قرار إداري يتعلق بأية توصيات مهمة/أو عالية الخطورة لم تنفذ. ويعتبر المفتشون هذا الأمر ممارسة جيدة.
	الشكل 6رصد تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات
	99 - يحتضن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحداً من أفضل المخططات المحددة، حيث يوجد نظام مستحدث داخل المؤسسة وله واجهة تفاعلية مع شبكة الإنترنت (النظام الشامل لقاعدة بيانات مراجعة الحسابات والتوصيات) يتيح تحميل تقارير مراجعة الحسابات ويسمح لكل من العملاء/المديرين ومكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات بالتعاطي مع توصيات مراجعي الحسابات ورصد تنفيذها بصورة إلكترونية(). ويجري على الفور استعراض ما تقدمه المكاتب القُطرية إلكترونياً من تحديثات عن حالة التنفيذ وما يتصل بها من مستندات إثبات وإقراره من جانب المراكز الإقليمية لمراجعة الحسابات التابعة لمكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات. وعلاوة على ذلك، يُجري مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات عمليات استعراض مكتبية نصف سنوية لحالة تنفيذ مراجعة الحسابات، وكذا عمليات مراجعة حسابات ميدانية متابعةً للأنشطة المصنفة في المراجعات السابقة على أنها ”غير مرضية“. ويُعِد مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات تقريراً سنوياً للمؤسسة عن حالة تنفيذ مراجعة الحسابات. ومتوسط الوقت الذي يستغرقه تنفيذ توصية هو 18 شهراً. ويوّجه مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات في تقريره السنوي نظر المجلس التنفيذي إلى التوصيات التي مر عليها أكثر من 18 شهراً دون تنفيذ. ونتيجة لذلك، فإن نسبة ما لم ينفذ بعدُ من التوصيات الصادرة في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2004 و30 أيلول/سبتمبر 2009 تقل عن 1 في المائة (DP/2010/31، الفقرة 44). 
	100 - وينبغي أن تتناول التوصيات وإجراءاتها التنفيذية المسائل الجوهرية وأن تكون محددة، وقابلة للقياس، وموجهة نحو تحقيق النتائج، وقابلة للإنجاز، وخاضعة لجدول زمني محدد. وفي هذا الصدد، أحس المديرون بالأمم المتحدة بإثقال كاهلهم بالعدد الذي يتلقونه من توصيات الرقابة الصادرة غالباً عن مراجعي الحسابات الداخليين، بما في ذلك توصيات تتعلق بمسائل ليست ذات بال. وأصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2009 ما مجموعه 168 تقريراً عن مراجعة الحسابات تضمنت 810 1 توصيات بينها 647 توصية جوهرية، أي ما متوسطه 11 توصية غير جوهرية مقابل 4 توصيات جوهرية في التقرير الواحد(). وتمثل تلك التوصيات ما قيمته 40 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة موزعة على الوفورات واسترداد المدفوعات الزائدة والمكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بدون إصدار أي حكم على عدد التوصيات، بأن ينصب اهتمام مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة على نوعية التوصيات وقيمتها المضافة، وليس على كمية التوصيات (A/64/288، المرفق، الفقرة 35).
	101 - وكشفت المقابلات أيضاً أن نفس التوصيات تتكرر مراراً وتكراراً. ويرى المفتشون أن السبب هو أن الإدارة لم تُنشئ، في معظم الحالات، ما يكفي من ضوابط تصحيحية ونظم لتحديد مواطن الضعف البنيوية والقضايا المشتركة بين عدة قطاعات، من أجل تعميمها وإعادة طرحها في مستهل عملية التخطيط، وتدريب الموظفين على القواعد والإجراءات ذات الصلة. ويُعِد كل من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف تقارير عن التوصيات حسب فئة المخاطر، ومنطقة الخطر، وأسباب الضعف والاستنتاجات المتكررة، وذلك تماشياً مع إطار الرقابة الداخلية للجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي()، من أجل الإشارة على الإدارة بما يلزم اتخاذه من إجراءات تصحيحية. وطلبت الجمعية العامة في قرارها 64/232 (الفقرة 12)، إلى الأمين العام أن ينظر في التوصيات المتكررة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التي تتناول مسائل ذات طابع عام. أمّا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أعربت اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات في تقريرها السنوي لعام 2009 عن سرورها لرؤية الطريقة الاستباقية التي تنتهجها الإدارة في التعامل مع نتائج مراجعة الحسابات (DP/2010/31، التذييل، الفقرة 5). وفي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تُدرج دائرة الرقابة الداخلية في تقريرها إلى الرئيس التنفيذي معلومات إحصائية عن التوصيات العالقة حسب أسباب الضعف، والعملية المتعلقة بها، والوحدة التنظيمية المعنية بها وعمرها، فضلاً عن التوصيات المتكررة.
	لام - تقييم وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات
	102 - يُشترط على دوائر المراجعة الداخلية للحسابات أن يكون لديها برنامج رسمي لضمان الجودة والارتقاء بها()، وهو تقييم مستمر ودوري لنوعية نشاط مراجعة الحسابات. ولا يمتلك ثلث دوائر مراجعة الحسابات في الأمم المتحدة المشمولة بالاستقصاء مثل هذا البرنامج (منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد البريدي العالمي).
	103 - ويكرر المفتشون توصية وحدة التفتيش المشتركة رقم 13، الواردة في التقرير المتعلق بثغرات الرقابة، والتي تنص على أن ”على الهيئات التشريعية في كل منظمة من المنظمات أن توعز إلى رؤسائها التنفيذيين بتأمين تقييم مستقل جيد، وذلك على سبيل المثال من خلال استعراض النظراء، لكيان الرقابة الداخلية، على الأقل مرة كل خمسة أعوام“().
	104 - ويمكن تقييم جودة نشاط مراجعة الحسابات بطرق عدة منها التقييم الذاتي وردود فعل/استطلاع آراء العملاء وأصحاب المصلحة، واستعراض يجريه معهد مراجعي الحسابات الداخليين أو من خلال تقييم ذاتي تقرّه جهة مستقلة. كما أن باستطاعة لجان مراجعة الحسابات ومراجعي الحسابات الخارجيين أيضاً أن يستعرضوا أداء المراجعة الداخلية للحسابات، وهو ما يحدث حالياً بطرق مختلفة في معظم مؤسسات الأمم المتحدة، على النحو الذي يناقشه لاحقاً هذا التقرير.
	105 - ويتباين تواتر تقييمات الجودة من منظمة لأخرى. فبعد كل مراجعة للحسابات، تجرى تقييمات داخلية، قد تشمل استطلاعاً لآراء العملاء، في كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي. وتجري تقييمات خارجية كل خمس سنوات في كل من منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وعكف صندوق الأمم المتحدة للسكان على إجراء تقييم خارجي في عام 2010، وكان قد أجرى آخر تقييم ذاتي بتيسير من معهد مراجعي الحسابات الداخليين في عام 2006. وتمثل هذه الأمثلة ممارسات فضلى.
	106 - وتغطي التقييمات الدورية الخارجية نشاط مراجعة الحسابات بأكمله، وهي جزء من اشتراطات معايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. وجمعت بعض دوائر المراجعة الداخلية للحسابات بين التقييم الذاتي والتقييم الخارجي لإقرار النتائج، على سبيل المثال في كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، واليونيدو، ومنظمة الصحة العالمية(). وهذا النوع الأخير من التقييم يتسم عموما بأنه أقل تكلفة مقارنة بالتقييم الخارجي. واستناداً إلى الاستعراض الخارجي للجودة، يتم إبداء الرأي بشأن مدى الامتثال لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. وخلص المفتشون إلى أن نشاط مراجعة الحسابات في مؤسسات الأمم المتحدة كان، في ضوء آخر استعراض يجري:
	ممتثلاً عموماً للمعايير في كل من منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب خدمات المشاريع، واليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
	ممتثلاً جزئياً في كل من منظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيدو، والأونروا.
	107 - ومن حيث المبدأ، ينبغي، من باب الحرص على الشفافية والمساءلة، إبلاغ نتائج هذا التقييم إلى جميع أصحاب المصلحة. بيد أن هذا الأمر لم يكن ممارسة معتادة سوى في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية().
	الشكل 7
	التحديات/القيود الكبيرة التي يواجهها رؤساء المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية
	108 - على نحو ما يبينه الشكل 7، فقد غلب الرضا، باستثناء حالات قليلة، على رؤساء المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية فيما يتصل بمساهمة المراجعة الداخلية للحسابات في عمليات الحوكمة والتحكم في المخاطر والمراقبة، بناء على تقييمهم لوظيفة مراجعة الحسابات في مؤسساتهم. ومن بين ما أشاروا إليه من التحديات/القيود الرئيسية المطروحة حالياً، هناك متابعة توصيات مراجعة الحسابات وتنفيذها، والموارد، ومراجعة حسابات ”أمم متحدة واحدة“ والتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى. ولئن كانت منظومة الأمم المتحدة تنفرد بالتحدييْن الأخيرين، فإن التحديين الأول والثاني معتادان في نشاط مراجعة الحسابات بوصفها وظيفة عامة، بل وفي نشاط مراجعة الحسابات في القطاع الخاص إلى حد ما.
	ثالثاً - المراجعة الخارجية للحسابات
	ألف - تعريف
	109 - ومع أن مراجعي الحسابات الخارجيين، حسب التعريف، ليسوا من الناحية الرسمية جزءاً من المنظمة، فإنهم يضطلعون بدور أساسي في تعزيز ثقة الجمهور بموثوقية التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للمنظمة. والمراجعون الخارجيون للحسابات في مؤسسات الأمم المتحدة هم مراجعو الحسابات العامون للدول الأعضاء/المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ويقدمون التقارير إلى الهيئة التشريعية/مجلس إدارة كل منظمة بصورة مستقلة عن حكومات بلدانهم.
	باء - تفصيل المراجعة الخارجية
	110 - يعرض الجدول 2 تكليفات المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات حسب مؤسسات الأمم المتحدة في عام 2010. وقد تكون نفس المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات متعاقدة مع عدة مؤسسات لمراجعة حساباتها:
	الجدول 2المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات حسب مؤسسة الأمم المتحدة (2010)
	بلد المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات
	العضوية بمجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
	المنظمة
	انتهاء فترة الولاية
	كندا
	منظمة العمل الدولية
	31/12/2011
	الصين
	إلى غاية حزيران/يونيه 2014
	إدارة عمليات حفظ السلام
	اليونيسيف
	30/06/2014
	30/06/2010
	فرنسا
	إلى غاية حزيران/يونيه 2010
	الأمم المتحدة (ما عدا إدارة عمليات حفظ السلام)
	منظمة الطيران المدني
	اليونسكو
	31/12/2011
	(مددت إلى 31/12/2013)
	31/12/2011
	ألمانيا
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	30/06/2010
	(مددت إلى 2012)
	الهند
	المنظمة البحرية الدولية
	منظمة الصحة العالمية
	منظمة السياحة العالمية
	30/06/2012
	31/05/2012
	31/12/2011
	برنامج الأغذية العالمي
	30/06/2012
	باكستان
	اليونيدو
	30/06/2012
	الفلبين
	منظمة الأغذية والزراعة
	31/12/2011
	جنوب أفريقيا
	إلى غاية حزيران/يونيه 2012
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	الأونروا
	30/06/2012
	30/06/2012
	30/06/2012
	30/06/2012
	سويسرا
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	الاتحاد البريدي العالمي
	31/07/2012
	31/12/2011
	31/07/2013
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
	من تموز/يوليه 2010 إلى حزيران/يونيه 2016
	منظمة الصحة للبلدان الأمريكية
	الأمم المتحدة (ما عدا إدارة عمليات حفظ السلام
	برنامج الأغذية العالمي
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	31/12/2011
	30/06/2016
	30/06/2010(حلت محلها الهند)
	30/06/2012
	111 - وتُعيّن بعض المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي)، ومنظمات أخرى خارج منظومة الأمم المتحدة (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصندوق العالمي) شركات خاصة لمراجعة الحسابات للقيام بمهام مراجعي الحسابات الخارجيين، من بين ما تُسمى الشركات ”الأربع الكبرى“ (Pricewaterhouse Coopers، Deloitte & Touche، KPMG، وErnst & Young) التي تمثل أكبر الشركات الدولية لمراجعة الحسابات في العالم، وتتعهد في الغالب مراجعة حسابات الشركات المدرجة في أسواق التداول العام، فضلا عن العديد من الشركات الخاصة.
	112 - ولا يوجد سوى أربعة من مراجعي الحسابات الخارجيين (فرنسا بالنسبة لليونسكو، وألمانيا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهند بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي) ممن لهم وجود دائم في المنظمات التي يراجعون حساباتها. كما أن المقر الرئيسي الدائم لمجلس مراجعي الحسابات هو مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أما جميع الآخرين فيحضرون إلى عين المكان بصورة متقطعة، وتظل مقارهم الدائمة في بلدانهم الأصلية. وفي ضوء المقابلات التي أجريت مع مراجعي الحسابات الخارجيين، يرى المفتشون أن مراجعي الحسابات الخارجيين الذين لديهم وجود دائم في مقر الجهة الخاضعة للمراجعة أقدر على أداء واجباتهم بالكامل، وإن كان الوجود الدائم بالمنظمة الخاضعة للمراجعة تترتب عليه آثار في التكاليف. وأعرب بعض مراجعي الحسابات الخارجيين أنهم قادرون كغيرهم على إجراء مراجعة حسابات تتسم بالكفاءة والفاعلية من خلال زيارات مركزة، وقادرون على ضمان جودة عالية لمراجعة الحسابات.
	جيم - الولاية والإطار القانوني والنطاق
	113 - على الأنظمة والقواعد المالية في كل منظمة أن تحدد بصورة واضحة ورسمية ولاية نشاط المراجعة الخارجية للحسابات وسلطته ومسؤوليته. ومن شأن تحرير اتفاق مكتوب أو إصدار خطاب تكليف أو إبرام عقد أن ينظم أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين. ومن حيث المبدأ، ينبغي للاتفاقات والعقود والأنظمة والقواعد المالية ذات الصلة أن تحدد طبيعة وظيفة المراجعة الخارجية ونطاقها ومسؤولية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات والموظفين المتعاقد معهم، وكذا الاستقلال وإتاحة فرص الوصول إلى السجلات، والموظفين، والأصول من أجل إجراء المراجعة، وأن تحدد المعايير المهنية والأخلاقية السارية وشروط التوظيف واشتراطات إعداد التقارير. وعادة ما تدرج هذه الأحكام في الوثائق ذات الصلة بالمنظمة الخاضعة حساباتها للمراجعة، باستثناء طبيعة الضمانات المقدمة في منظمة الطيران المدني الدولي. ولوحظت أيضاً ثغرات في تحديد فترة ولاية المراجعين الخارجيين للحسابات وشروط توظيفهم، وفصْل المسؤوليات والتنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين()، على نحو ما يبيّنه الشكل 8 ويتناوله الفصل الخامس من هذا التقرير بالنقاش المفصّل.
	الشكل 8مضمون الاتفاق أو العقد أو الأنظمة والقواعد المالية ذات الصلة التي تنظم المراجعةالخارجية للحسابات()
	114 - وسعياً إلى الارتقاء بالأعمال المسندة إلى وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات، تُجري بعض المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تقييما منتظما لتكليفاتها المتعلقة بمراجعة الحسابات، حتى وإن كانت الجهة الخاضعة لمراجعة الحسابات هي من يتحمل المسؤولية عن تهيئة الترتيبات الكافية لمراجعة الحسابات.
	115 - وبالمثل، فإن مراجعي الحسابات الخارجيين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة قد يطرحون هذه المسألة بصورة استباقية عندما تعوز المبادرة الجهة الخاضعة لمراجعة الحسابات وينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تستعرض بصورة دورية أنظمتها وقواعدها المالية المتعلقة بالمراجعة الخارجية للحسابات بما يتماشى مع التطورات المستجدة في المهنة، والمتغيرات التنظيمية، والمعايير الجديدة لمراجعة الحسابات، والممارسات المعمول بها. وعلى سبيل المثال، أفاد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة المكلف بمراجعة حسابات برنامج الأغذية العالمي أن ولاية مراجع الحسابات الخارجي قد خضعت للاستعراض في السنوات الخمس الماضية. ونُقّح في عام 2001 تكليف مجلس مراجعي الحسابات لتغيير فترة ولاية أعضائه(). وأشارت ثلاث من المؤسسات العليا لمراجعـة الحسابات إلى أن ولاياتها لم تخضع لأي استعراض.
	116 - وقد يتعين تنقيح ولاية المراجع الخارجي للحسابات لتأخذ في الحسبان تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وفي بعض الحالات، لتعديل تواتر تدقيق المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة من أجل إجراء المزيد من اختبارات الامتثال. ومع أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لا تشترط صراحة إجراء تدقيق سنوي للحسابات، فإن فريق المراجعين الخارجيين للحسابات أكد في اجتماعه المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2009 أنه ينبغي لجميع مؤسسات الأمم المتحدة أن تعتمد إجراء مراجعات خارجية سنوية للحسابات لكفالة إضفاء أكبر قدر من المصداقية والشفافية على البيانات المالية الخاضعة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأصدرت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة تعديلاً على لائحتها المالية لتعكس هذا التغيير().
	117 -  وعلاوة على ذلك، رغم أن ولاية المراجعة الخارجية للحسابات تتعلق في المقام الأول بمراجعة الحسابات المالية، فإنها ينبغي أن تشمل أيضاً مراجعة الأداء وعمليات المراجعة الخاصة الأخرى. وتميل بعض المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أكثر من غيرها إلى إجراء مراجعة للأداء، على نحو ما يبينه الشكل 9.
	الشكل 9نوع المراجعة الذي تقوم به المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المشمولة في الاستقصاء
	الشكل 9نوع المراجعة الذي تقوم به المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المشمولة في الاستقصاء
	118 - وبغض النظر عن الحق والواجب فيما يتعلق بإجراء مراجعات للأداء، يعتبر المفتشون أنه ينبغي لمراجعي الحسابات الخارجيين أن يعطوا الأولوية للتصديق على البيانات المالية بغية كفالة المساءلة العامة للمنظمة المعنية، لا سيما في ضوء بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	119 - ويرى المفتشون، ختاماً، أنه حتى في حالة عدم وجود حاجة ملحة لتغيير الولاية المعهودة، ينبغي أن تخضع شروط تكليف المراجع الخارجي للحسابات لاستعراض دوري، حسبما تقتضيه الضرورة. وينبغي إشراك لجان مراجعة الحسابات/الرقابة المستقلة في عملية الاستعراض المذكورة، تعزيزاً للضوابط والامتثال، حسبما تنص عليه التوصية 11 أدناه.
	التوصية 11
	دال - الاستقلال والموضوعية
	120 - وفقاً لإعلان ليما للمبادئ التوجيهية بشأن مبادئ مراجعة الحسابات()، فإن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تتطلب الاستقلال كي تؤدي مهامها. وتؤكد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في توجيهاتها على أنه ينبغي أن يتمتع مراجعو الحسابات الخارجيون باستقلال كامل في الاضطلاع بمراجعة الحسابات()، كما تم الاعتراف كذلك بأهمية الاستقلال في إعلان مكسيكو بشأن استقلال المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (المعيار 10 من المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات)(). وينبغي أيضاً أن يتمتع مراجعو الحسابات باستقلال كامل عن حكوماتهم، وأن يمثلوا بالنسبة للهيئة التشريعية/مجلس الإدارة مصدراً مستقلاً بحق للمعلومات المتعلقة بدقة وموثوقية البيانات المالية والضوابط الداخلية للمنظمة.
	121 - ولم تعلن أية مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات عن وجود أية حالة لإعاقة استقلالها أو موضوعيتها أو التدخل فيهما خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فقد حدد المفتشون التهديدات التالية.
	1 - نطاق مراجعة الحسابات الخارجية والعمل التنفيذي
	122 - ينبغي أن تتولى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة حصراً تحديد نطاق التكليف بالمراجعة الخارجية للحسابات وطبيعته. وفي بعض المنظمات، مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قد يطلب الرؤساء التنفيذيون قيام المراجعين الخارجيين للحسابات بأعمال إضافية. وينبغي للمراجع الخارجي للحسابات أن يتأنى في دراسة أي طلب من تلك الطلبات، وأن يولى العناية الواجبة لاستقلال المراجع الخارجي للحسابات وانعكاسات ذلك على خطة مراجعة الحسابات، وأن ينظر في الطلب في ضوء الولاية المنوطة به. ويعتقد المفتشون أن على المديرين أن يوجهوا أي طلب لقيام المراجع الخارجي للحسابات بأعمال إضافية إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة المعني بالتشاور مع لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة.
	2 - تضارب المصالح وإقرارات الذمة المالية
	123 - هناك حاجة إلى التزام الموضوعية في كافة الأعمال التي يضطلع بها مراجعو الحسابات الخارجيون. وينبغي لأي رأي لهيئة مراجعة الحسابات أن يكون قائماً حصراً على الأدلة الثبوتية وأن يتم استخلاصه وفقاً للمعايير الدولية في مجال مراجعة الحسابات، بما فيها معايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ومدونة قواعد سلوك مراجعي حسابات القطاع العام التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات(). وثمة ممارسة مهنية اعتيادية تقضي بأن يفصح مراجعو الحسابات الخارجيون عن أي تضارب محتمل في المصالح من شأنه أن يُعيق قدرتهم على أداء مهامهم بموضوعية. ولاحظ المفتشون أن أقل من نصف المراجعين الخارجيين للحسابات أبلغوا أنهم ملزمون بتقديم هذا الإقرار على مستوى العميل/الجهة الخاضعة لمراجعة الحسابات وعلى مستوى التكليف بالمراجعة.
	124 - ومن الجوهري كذلك أن يلتزم مراجعو الحسابات الخارجيون بالسرية إزاء ما اطلعوا عليه أثناء أداء مهامهم، من مسائل مراجعة الحسابات ومعلومات متعلقة بالجهة الخاضعة لمراجعة الحسابات(). وعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا يستخدم مراجعو الحسابات الخارجيون وموظفوهم تلك المعلومات للحصول على منافع شخصية لهم أو لأطراف ثالثة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يقدم مراجعو الحسابات الخارجيون إقراراً بالذمة المالية وفقاً للآلية المعمول بها في كل منظمة، من أجل الإبلاغ عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يتعارض مع مهام المراجعة الموكلة إليهم. ومع هذا، فلا يوجد إلزام بتقديم هذا الإقرار سوى بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي في منظمة العمل الدولية.
	125 - وأخيراً، ينبغي أيضاً أن يتحاشى مراجعو الحسابات الخارجيون أي تضارب ممكن في المصالح من خلال رفض استلام أية أتعاب أو هدايا أو قبول أي دعوات أو أية إكراميات من الجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات قد تؤثر في استقلالهم أو ينظر إليها على أنها تؤثر فيه. وطبقاً لأحكام معهد مراجعي الحسابات الداخليين والأحكام ذات الصلة من مدونة قواعد السلوك، أعلنت المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المشمولة في الاستقصاء أنها ملزمة بالقيام بذلك. ومع ذلك، فإن الأنظمة والقواعد المالية للجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات لا تنص إلا على أنه ينبغي إجراء مراجعة الحسابات وفقاً لمعايير مراجعة الحسابات الموحدة المتعارف عليها، دون إشارة واضحة إلى احتمال تضارب المصالح.
	126 - وعلى نحو ما سبقت توصية مراجعي الحسابات الداخليين به وسبق ذكره في التقرير المتعلق بثغرات الرقابة، يكرر المفتشون التأكيد على أنه ينبغي أن يخضع مراجعو الحسابات الخارجيون لإلزامية إقرار الذمة المالية، وينبغي لهم أن يعلنوا أي تضارب ممكن أو ظاهر في المصالح. ومع ذلك، يلاحظ المفتشون أن مراجعي الحسابات الخارجيين مستقلون عن المنظمات الخاضعة لمراجعة الحسابات لكنهم أيضاً أعضاء في هيئات المحاسبين المهنية في بلدانهم الأصلية، وبالتالي ملزمون بالتقيد بقواعد السلوك والآداب التي تعالج بكفاية تضارب المصالح.
	3 - اختيار/تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين
	127 - وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات()، ينبغي أن تحدد الأنظمة والقواعد المالية الإجراءات الرسمية لعملية الاختيار والمعايير المطبقة لاختيار مراجع الحسابات الخارجي. بيد أنه من أصل عينة من 10 مجموعات أنظمة وقواعد مالية تم استعراضها، لم تقم بذلك سوى أنظمة وقواعد اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. ولا توجد أية سياسة عامة مكتوبـة متفق عليها على نطاق مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق بعملية اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتعيينهم، ما عدا كونهم يعينون من جانب الهيئة التشريعية/مجلس إدارة المنظمة المعنية، وبالاقتراع السري في حالة عدم وجود توافق في الآراء بشأن المرشح. وتشمل أفضل الممارسات في كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي إشراك لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة في عملية الاختيار. 
	128 - ويرى المفتشون أن أية عملية اختيار ينبغي أن تستند إلى الشفافية والمهنية/الكفاءة والقدرة التنافسية وتكافؤ الفرص أمام الجميع. وينبغي أن توجه الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء في كل منظمة لتقديم مقترح رسمي بناء على اشتراطات يتم وضعها سلفاً. وتماشياً مع الممارسات الفضلى، ينبغي أن تحدد المنظمات الخاضعة لمراجعة الحسابات بالتفصيل طلبات تقديم المقترحات لتوضيح المتطلبات وشروط التكليف وتقديم بيان واضح بالوثائق/المعلومات التي ينبغي أن يدرجها المترشحون في المقترح. ويجب أن تشمل تلك المقترحات على الأقل وصفاً للنهج الذي ستتبعه مراجعة الحسابات، وسيراً ذاتية لمراجعي الحسابات، وبياناً بالخبرة المهنية، وعدد الموظفين المشاركين في العملية ومستوياتهم، وعدد الأشهر التي سيستغرقها العمل وأتعاب المراجعة، بما فيها المرتبات والبدلات، إن وجدت، وبياناً بالتزام السرية. 
	129 - ولم يتمكن المفتشون من التأكد من مدى التطبيق الفعلي للمعايير المبينة أعلاه. وأبلغ أحد مراجعي الحسابات الداخليين أن عملية الاختيار لم تتح تكافؤ فرص أمام الجميع. وأعلنت بعض المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أنها قد وُجهت إليها الدعوة فقط لتقديم مقترح وأن مقترحاتها تضمنت العديد من هذه المتطلبات. وفي الأمم المتحدة، توجه إلى الدول الأعضاء رسالة بسيطة لتقديم مرشحين.
	130 - ويعتبر المفتشون أن المعايير التالية تعكس المتطلبات الدنيا لعملية اختيار مراجع حسابات خارجي من جانب هيئة تشريعية/مجلس إدارة، ومن ثمّ ينبغي التقيد بها():
	(أ) ينبغي أن ترسل الدعوات إلى ممثلي جميع الدول الأعضاء ومن خلالهم إلى مؤسساتها الوطنية العليا لمراجعة الحسابات، لتقديم مرشحين للتعيين كمراجعي حسابات خارجيين؛
	(ب) وينبغي إعداد طلب مفصل لتقديم مقترحات وإرساله إلى تلك البلدان التي عرضت مرشحين. وينبغي على الأقل أن يشمل طلب تقديم المقترحات ما يلي: إجراءات العطاءات وشروطها؛ وتعليمات واضحة بشأن الوثائق التي يلزم تقديمها مكتملة في إطار المقترح، وبيان المتطلبات بما فيها النهج المتبع في مراجعة الحسابات، والسير الذاتية لمراجعي الحسابات، وأتعاب المرشح بما فيها السفر والتكاليف الإضافية الأخرى؛ والاشتراطات الأخرى. وينبغي أن تشمل شروط العطاءات محددات التقديم والأجل النهائي لتقديم العطاءات وتنبيهاً إلى أن المقترحات المنقوصة سوف تستبعد من النظر؛
	(ج) وينبغي تعيين فريق اختيار مستقل ومؤهل، مشكل من خمسة إلى سبعة أعضاء، بالتشاور مع لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة؛
	(د) وبعد انقضاء آخر أجل لاستلام المقترحات، ينبغي إجراء تصفية أولية للمقترحات بواسطة تقييم تقني تمهيدي. وينبغي أن يتفق فريق الاختيار على قائمة تصفية من المرشحين الذين ستوجه إليهم الدعوة لتقديم عروض شفوية وإجراء مقابلات. وينبغي بعد ذلك أن يلتمس الفريق آراء كل من لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة التي ستشرف على عملية الاختيار، ورئيس المراجعة الداخلية للحسابات قبل رفع توصية مشفوعة بشروح وافية إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة؛
	(ﻫ) وينبغي أن تبدي الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة الموافقة الرسمية على المرشح الموصى به وتقوم بتعيينه؛ 
	(و) وينبغي إبرام عقد تكليف بمراجعة الحسابات.
	131 - ويرى المفتشون كذلك أن اختيار أفضل المرشحين ينبغي أن يراعي على النحو الواجب عدد التكليفات الجارية المسندة إلى المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات؛ وضرورة تنويع التمثيل الجغرافي؛ وكفالة تناوب المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات؛ وأخيراً، كفالة ألا يكون بلد المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات هو البلد المضيف للمنظمة و/أو البلد الذي يحمل جنسيته الرئيس التنفيذي، حرصاً على تحاشي أي تضارب ممكن في المصالح. وفي هذا الصدد، كشف الاستعراض أن بعض المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات متعاقدة في آن واحد مع عدة مؤسسات من مؤسسات الأمم المتحدة، وأنه يتكرر اختيار نفس المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات دون مراعاة لمبدأ التناوب. وفي الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تنتمي المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إلى نفس البلد المضيف لمقار تلك المنظمات، فيما تنتمي المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في منظمة الطيران المدني الدولي لنفس البلد الذي ينتمي إليه الأمين العام للمنظمة.
	4 - فترة ولاية مراجعي الحسابات الخارجيين
	132 - من المُسلّم به على نطاق واسع أن التناوب الإلزامي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات يعزز من استقلال مراجع الحسابات الخارجي شكلاً ومضموناً، ويأتي ”بنظرة جديدة“ وطائفة متنوعة من التجارب. بل إنه يوجد في القطاع الخاص اشتراط/سياسة عامة بتناوب المتعاقدين الرئيسيين وأفرقة مراجعة الحسابات. وعلاوة على ذلك، يُقترح على المتعاقد الرئيسي أن يبْرأ من العقد خمس سنين كفترة ”راحة“. 
	133 - وينبغي أن تقرر الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة فترة مناسبة لعقد مراجع الحسابات الخارجي تُوازن بين احتياجات الاستقلال والاستمرارية. ومن بين العوامل التي قد تؤثر في مدة التعيين هناك التكاليف والمنافع المترتبة على تغيير مراجعي الحسابات، ومدى توافر مؤسسات عليا لمراجعة الحسابات ومدى تعقد العمليات.
	134 - وفي السابق، كانت فترات الانتداب غير محدودة في بعض المنظمات، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ولم يتغير مراجع الحسابات الخارجي في كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ إنشاء هذه المنظمات(). وتتراوح عموماً فترة الانتداب بين عامين في بعض المنظمات (الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونيدو) وست سنوات في منظمات أخرى (الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية). وفي بضعة حالات، يجوز تجديد فترة الانتداب مرة واحدة (منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية). وفي الأمم المتحدة، لا تجوز إعادة تعيين عضو بمجلس مراجعي الحسابات إلا بعد انقطاعه عن العضوية لمدة تعادل فترة ولاية واحدة. 
	135 - ومن ناحية، قد تكون فترة تناوب من سنتين إلى ثلاث سنوات قصيرة جداً بالنظر إلى الوقت اللازم للتعرف على المؤسسة الخاضعة لمراجعة الحسابات. ومن ناحية أخرى، قد تكون فترة ولاية تتجاوز ست سنوات أو فترة ولاية قابلة للتجديد طويلة جداً، وبالتالي قد يصبح مراجع الحسابات قريباً جداً من العميل. ويرى المفتشون أن فترة ولاية وحيدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد انتهائها مباشرة، ممارسة جيدة ينبغي أن تعتمدها مؤسسات الأمم المتحدة.
	5 - التعيين في وظيفة داخلية بالمنظمة الخاضعة لمراجعة الحسابات
	136 - وفقاً لأفضل الممارسات، ينبغي ألا يُسمح لموظفي مراجعة الحسابات الخارجيين بتقلد منصب تنفيذي في المنظمة الخاضعة لمراجعة الحسابات إلا بعد انقضاء عدد من السنوات (لا يقل عن ثلاث سنوات) على مشاركته في عملية مراجعة الحسابات. ومن بين مؤسسات الأمم المتحدة التي أجريت معها مقابلات وشملها الاستقصاء، وحدهما اليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي يمنعان مراجع الحسابات الخارجي من أي تعيين لاحق في المنظمة على هذا النحو. ولا توجد أية قاعدة تمنع مثل هذا التعيين في معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	137 - ويؤكد المفتشون على أن وحدة التفتيش المشتركة أوصت في التوصية 5 الواردة في التقرير المتعلق بثغرات الرقابة بأنه يجب أن توعز الهيئات التشريعية بمنع المراجعين الخارجيين للحسابات من ممارسة وظائف تنفيذية لمدة ثلاثة أعوام في المؤسسات التي يكونون قد تولوا فيها مسؤوليات في مجال الرقابة(). ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يعزز المساءلة.
	هاء - الكفاءة
	138 - تقتضى معايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أن يكون مراجعو الحسابات الخارجيون حائزين للشهادات والمؤهلات المهنية في مجال مراجعة الحسابات، وغيرها من الكفاءات للتمكن من تنفيذ تكليف مراجعة الحسابات بصورة فعالة(). وقد أعلن جميع مراجعي الحسابات الخارجيين أنهم يستوفون هذا الشرط. وعلاوة على ذلك، أقر الكثير منهم بأنهم قد تعاقدوا مع استشاريين للحصول على المهارات الضرورية والقيمة المضافة. وفي معظم الحالات، توجد خطط تكفل ارتقاء مراجعي الحسابات الخارجيين بمعارفهم ومهاراتهم وتطورهم المهني. 
	139 - وينبغي أن يوضع اشتراط إضافي في الأمم المتحدة يتمثل في معرفة جيدة للنظام المالي ومبادئ المحاسبة المعمول بها ولغات عمل الأمانات العامة للمنظمات. ومن المؤسف أن هذا الأمر لا ينطبق دائماً على موظفي مراجعي الحسابات الخارجيين، على نحو ما أشار إليه بعض المديرين.
	واو - إدارة نشاط مراجعة الحسابات
	140 - ينبغي أن يضع مراجعو الحسابات الخارجيون خطط مراجعة حسابات قائمة على تحديد المخاطر، وجداول زمنية لتحديد أولويات نشاط مراجعة الحسابات. وينبغي أن يُعدّ جميع المراجعين الخارجيين لحسابات مؤسسات الأمم المتحدة خطط المراجعة تلك وجداولها على أساس تقييمهم الشخصي للمخاطر والأهمية النسبية. وقد تأخذ بعض المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الحسبان أطر إدارة المخاطر في المنظمة الخاضعة لمراجعة الحسابات حيثما توافرت تلك الأطر، فضلاً عن مساهمات الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعي الحسابات الداخليين، وبدرجة أقل، مساهمة لجان مراجعة الحسابات/الرقابة على نحو ما تقتضيه المعايير الدولية لمراجعة الحسابات.
	141 - وتماشياً مع أفضل الممارسات، ينبغي أن يكون مراجع الحسابات الخارجي مطلعاً على عمل المراجع الداخلي للحسابات وخططه عندما يُعدّ خطة المراجعة الخارجية للحسابات، تفادياً للتكرار الذي لا لزوم له، ولتقييم الآثار المترتبة على تكليفات المراجعة الداخلية للحسابات في إجراءات مراجعة الحسابات وأنشطتها ذات الصلة. وعلى الرغم من أنه قد جرى تبادل الخطط في الكثير من الحالات، فإن واحدة فقط من أصل تسع مؤسسات عليا لمراجعة الحسابات أشارت إلى أنها تعتمد كلياً على أعمال مراجعي الحسابات الداخليين، بينما تعتمد على تلك الأعمال بصورة محدودة أو مخصصة ثلاث مؤسسات، ولا تعتمد عليها مطلقاً مؤسستان اثنتان. ومع ذلك، أبلغ بعض مراجعي الحسابات الخارجيين المفتشين بأنه لا يمكنهم الاعتماد على تقارير مراجعي الحسابات الداخليين إلا عندما تكون تلك التقارير مهمة أو تكون جودتها كافية. ويرى المفتشون أن هذه المسألة تمثل موطن قلق ينبغي أن يتصدى له شركاء مراجعة الحسابات المعنيون. وإضافة إلى ذلك، وعلى نحو ما يُبيّنه الفصل الخامس أدناه، ينبغي أن تكفل لجان مراجعة الحسابات/الرقابة تنسيق خطط وأعمال مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية.
	142 - وقد ينطوي تناوب التعيينات، إن لم يُدر بصورة ملائمة، على تحد بالنسبة للمنظمة الخاضعة لمراجعة الحسابات وكذا بالنسبة لكل من مراجعي الحسابات الخارجيين المنتهية ولايتهم وأولئك المعيّنين الجدد. ومن الممكن أن تتضرر استمرارية مراجعة الحسابات إذا لم تتبع إجراءات مناسبة لتسليم المهام واستلامها. ويبين الاستقصاء أن 50 في المائة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لديها ترتيبات لتسليم المهام واستلامها. وفي إحدى الحالات، أُبلغ أنه لا توجد أدلة واضحة على حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات السابقة. ويعتبر المفتشون هذا الأمر قصوراً خطيراً. وينبغي إدراج الأحكام ذات الصلة في الشروط التعاقدية لتكليف مراجعة الحسابات في ضوء الإجراءات التي وافق عليها فريق مراجعي الحسابات الخارجيين؛ وينبغي تسجيل أية حالة من عدم الامتثال باعتبارها خرقاً لشروط العقد. وعلاوة على ذلك، ينبغي التقيد بترتيبات التسليم والاستلام التي قررها فريق مراجعي الحسابات الخارجيين.
	143 - ويرى المفتشون أن الهيئات التشريعية/مجالس إدارة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تشترط وضع الترتيبات/قوائم المتطلبات ذات الصلة، وأن يُشترط على مراجعي الحسابات الخارجيين المنتهية ولايتهم والمعينين الجدد العمل بها وتوقيع اتفاق تسليم واستلام لكفالة استمرارية مراجعة الحسابات، طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات().
	144 - وحسب تقرير وحدة التفتيش المشتركة ذي الصلة، فإن برنامج الأغذية العالمي هو مؤسسة الأمم المتحدة الوحيدة التي نفذت بنجاح المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام(). واعتمدت ثماني منظمات (منظمة الطيران المدني الدولي، المنظمة البحرية الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، واليونسكو، واليونيدو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول الموعد الأصلي المقرر في عام2010()، وسيتولى مراجعو حساباتها الخارجيون تقييم امتثالها للمعايير خلال عام 2011. ويتطلب تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تكريس وقت وجهد إضافيين من جانب موظفي كل منظمة ومراجعي الحسابات الخارجيين الذين يضطلعون بدور كبير في التصديق على امتثال البيانات المالية للمعايير. ويكرر المفتشون تأكيد ضرورة إقامة ومواصلة حوار ثنائي بين المنظمة الخاضعة لمراجعة الحسابات ومراجعي حساباتها الخارجيين بشأن الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للمساعدة على كفالة تعمّق المراجعين الخارجيين والداخليين على حد سواء في فهم النظام الجديد وأثره في إجراءات الرقابة، إذ سيتطلب تنفيذ المعاير المحاسبية الدولية للقطاع العام الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق().
	زاي - موارد مراجعة الحسابات
	145 - يأتي تمويل مؤسسات الأمم المتحدة في معظمه من اشتراكات الدول الأعضاء. ولا يدفع الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية أية أتعاب لكنها تدفع تكاليف السفر وبدل المعيشة اليومي عن كل يوم/تكليف لمراجعي الحسابات.
	146 - ويجب على مؤسسات الأمم المتحدة أن تتيح موارد ومرافق كافية لمراجعة الحسابات كيما يتسنى لمراجعي الحسابات الخارجيين أداء مهامهم على الوجه المطلوب، وأن تتحمل جميع تكاليف مراجعة الحسابات، مع مراعاة عطاءات المرشحين. ولم تكن إحدى المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات راضية عن تلك الموارد/المرافق، فيما لا يجوز لسائر المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات سوى تقاضي التكاليف المباشرة لمراجعة الحسابات دون التكاليف الكاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي الإفصاح عن أية تكلفة إضافية تتكبدها المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات. ومع ذلك، فإن الهيئات التشريعية/مجالس إدارة المنظمات الخاضعة لمراجعة الحسابات كانت مطلعة، في 60 في المائة من الحالات المبلغ عنها، على التكاليف الكاملة لمراجعة الحسابات.
	147 - ويتوقف مستوى ما تخصصه كل منظمة من موارد لمراجعة الحسابات على حجم العمليات ومدى تعقدها. وفي المنظمات التي ردّت على استفسار وحدة التفتيش المشتركة، يتراوح عدد الأيام اللازم لإكمال تكليف مراجعة الحسابات بين 170 إلى 013 1 يوماً لكل سنة، وتراوحت الميزانية السنوية المرصودة للمراجعة الخارجية للحسابات في عام 2009 بين 000 187 دولار من دولارات الولايات المتحدة (في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية) و500 487 دولار من دولارات الولايـات المتحـدة (في منظمة العمل الدولية). وفي الأمم المتحدة، بلغت ميزانية مجلس مراجعي الحسابات وأمانته في عام 2009 ما مجموعه 550 337 10 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة(). وزادت ميزانية المراجعة الخارجية للحسابات على مدى الأعوام الخمسة الماضية في برنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسبب الانتقال من مراجعة الحسابات كل سنتين وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى مراجعة الحسابات سنوياً وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وما ترتب على ذلك من زيادة في عبء العمل.
	148 - وحتى يتسنى تقييم كفاية موارد المراجعة الخارجية للحسابات، ينبغي للجنة مراجعة الحسابات، إن وجدت، أن تستعرض احتياجات الميزانية قبل أن توافق الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة على الميزانية، على أن يوضع في الاعتبار أن مراجع الحسابات الخارجي ينبغي أن يُساءل عن أداء مراجعة الحسابات بما يتماشى مع المعايير المهنية المقبولة التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والاتحاد الدولي للمحاسبين. وفي الممارسة العملية، لا تُعرض الميزانية للمناقشة في 40 في المائة مـن المنظمات التي قدمت ردوداً. ولم تشارك لجان مراجعة الحسابات/الرقابة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة على التوالي سوى في 10 في المائة و 30 في المائة من المنظمات.
	الشكل 10النظر في ميزانية المراجعة الخارجية للحسابات
	149 - يكرر المفتشون التأكيد على التوصية الفرعية 3 (ب) الواردة في التقرير المتعلق بثغرات الرقابة، أي أن ”تقرر الهيئات التشريعية أن أتعاب وشروط توظيف مراجعي الحسابات الخارجيين المقترحة يجب أن تعرض على الهيئة المديرة المعنية من خلال مجلس الرقابة الخارجية [لجنة مراجعة الحسابات] في كل منظمة“().
	حاء - إبلاغ النتائج
	150 - يُبلّغ جميع مراجعو حسابات مؤسسات الأمم المتحدة نتائج مراجعة الحسابات خطياً في تقرير إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، ويُدعون لاحقاً لتقديم تقاريرهم إلى الهيئات المعنية والرد على الأسئلة الموجهة إليهم.
	151 - وقبل أن يحيل مراجعو الحسابات الخارجيون تقاريرهم إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، يُطلعون الإدارة ولجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، حسب الاقتضاء، على مشاريع تقاريرهم لإبداء تعليقات عليها. وتبدي الإدارة تعليقات في 80 في المائة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المشمولة بالاستقصاء، بينما لا تُبدي لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة تعليقات سوى في 10 في المائة منها.
	152 - وتقدم التقارير إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة سنوياً (50 في المائة) أو كل سنتين (50 في المائة) تماشياً مع فترة السنتين المتبعة في الميزانية. ويمكن أن يُشكل عدم تقديم تقارير رسمية في السنوات التي لا توضع فيها الميزانية ثغرة في فعالية المراجعة الخارجية للحسابات. وعلى كل حال، فإن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام سيتطلب من جميع المنظمات تقديم تقارير سنوية.
	153 - ويتفاوت مضمون تقارير مراجعة الحسابات من منظمة لأخرى. ويقدم مراجعو الحسابات رأيهم وتجري مناقشة مسائل الرقابة في جميع الأحوال، على النحو المطلوب. وتُدرج في العادة نتائج مراجعة الحسابات وتنفيذ التوصيات. ويقدم، على نطاق أضيق، عرض بأنشطة مراجعة الحسابات والمسائل المتعلقة بالغش والحوكمة والمخاطر، حسب الاقتضاء.
	154 - وأجاب أكثر من نصف المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بأن تقاريرها غير متاحة سوى في الشبكة الداخلية للمنظمة. ولم تكن تلك المؤسسات واثقة مما إن كان ينبغي نشر المعلومات السرية علناً وإلى أي حد يمكن القيام بذلك. ويرى المفتشون أنه ينبغي أن تتاح جميع تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين المقدمة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة على المواقع الشبكية للمنظمات، زيادةً في الشفافية والمساءلة، وإن كان ذلك قد يشمل استثناءات قليلة تتعلق بالمعلومات السرية.
	155 - وأعرب مراجعو الحسابات الخارجيون عن آراء مشروطة في العديد من الحالات أثناء إبدائهم لرأي المراجعة في البيانات المالية للمنظمات التي خضعت خلال السنوات الخمس الماضية لمراجعة الحسابات. 
	156 - وأشار بعض مراجعي الحسابات الخارجيين إلى أنهم عانوا من ضيق الوقت في إعداد تقاريرهم في غضون فترة زمنية قصيرة جداً بعد استلام البيانات المالية. وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبيل المثال، مُنحت المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات أقل من شهر.
	طاء - تقييم جودة وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات
	157 - وفقاً للمعايير المحاسبية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات()، ينبغي أن يتوافر للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات نظام مناسب لضمان الجودة يتشكل من خطوات وتقنيات واجبة الاتباع على مراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات من أجل ضمان جودة عمليات مراجعة الحسابات.
	158 - وتشكل عمليات استعراض ضمان الجودة جزءاً من النظام العام لضمان الجودة. وأبلغت جميع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أنها تجري تقييمات ذاتية وتُخضع نفسها لعمليات استعراض داخلية وخارجية من النظراء. وأشار أعضاء مجلس مراجعي الحسابات أنهم أجروا استعراضات نظراء لبعضهم بعضاً بشأن مشاريع الرسائل/التقارير الإدارية ذات الصلة، التي تخضع أحياناً بدورها أيضاً لاستعراض النظراء في مقار الجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات. وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يُطلب من الجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات أن تبدى رأيها في المراجعة. وفي حالة مجلس مراجعي الحسابات، تنقسم إجراءات ضمان الجودة إلى داخلية وخارجية على حد سواء. ويشمل التقييم الداخلي للنوعية استعراض الأعمال المضطلع بها على مستويات مختلفة، فضلاً عن عمليات استعراض للنظراء فيما بين أعضاء المجلس. وتتعلق عمليات الاستعراض الخارجي للنوعية أساسا بمدى التقيد بمتطلبات المعيار الدولي 1 المتعلق بمراقبة الجودة الذي يشمل عمليات استعراض للمخاطر سابقة للإصدار ولاحقة له.
	159 - ولم تضع الأمم المتحدة أية اشتراطات بشأن تقييم تكليف مراجعي الحسابات الخارجيين المنتهية ولايتهم وأدائهم. وكل مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات تقرر كيف تتصرف في هذا الشأن. وبالتالي، فليس واضحاً للمفتشين إن كان أداء المراجعين الخارجيين لحسابات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة يخضع للتقييم، لا سيما عند انتهاء ولايتهم، ولا كيف يتم ذلك التقييم ولا متى. وكحد أدنى، ينبغي أن يخضع أداء مراجع الحسابات الخارجي للتقييم عند انتهاء ولايته، لغرض الحفظ في السجلات، في حالة ما إذا ترشح في المستقبل لنفس الوظيفة (انظر التوصية 12). ويعتبر المفتشون ما ورد آنفاً ثغرة في وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تتداركها الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.
	ياء - متابعة توصيات المراجعة الخارجية للحسابات
	160 - وفقاً لممارسات المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ينبغي أن يتوافر للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ”نظام متابعة داخلي خاص بها لكفالة مراعاة الجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات لما أبدته تلك المؤسسات من ملاحظات وقدمته من توصيات“(). وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تقارير إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بشأن تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات، وإلى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، حسب الاقتضاء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات().
	161 - وأبلغت جميع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أن لديها نظاماً للمتابعة. بيد أن كفاءة النظام تتفاوت بين قواعد البيانات اليدوية والإلكترونية. ويتفاوت أيضاً تواتر الرصد، فهو يجري سنوياً في الغالب (44 في المائة) أو كل سنتين (33 في المائة) تماشياً مع اشتراطات الإبلاغ. ويجري رصد حالة تنفيذ التوصيات في معظم الحالات أثناء عمليات مراجعة الحسابات الجديدة.
	162 - وفي العادة، يتولى مراجع الحسابات الخارجي متابعة توصيات مراجعة الحسابات، لكن يتولاها في بعض الحالات مكتب المراقب المالي (منظمة الصحة العالمية) أو المراجعون الداخليون للحسابات (منظمة الطيران المدني الدولي). وقد تشرف أيضاً لجان مراجعة الحسابات/الرقابة واللجان الإدارية على أعمال المتابعة كما هو الحال في منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي الأمم المتحدة، أعرب مجلس مراجعي الحسابات عن انشغاله إزاء تدني معدل تنفيذ التوصيات، ووعدت اللجنة الإدارية ببذل جهود متضافرة من أجل تأكيد ضرورة التنفيذ ورصده، على نحو ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة (A/64/288، الفقرتان 13 و 14). 
	163 - وتقدم التقارير عن التنفيذ إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة في كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية(). ولا تتضمن هذه التقارير معلومات عن القرارات الإدارية بشأن التوصيات غير المنفذة التي تنطوي على مخاطر كبيرة/عالية. 
	164 - ويساور المفتشين قلق إزاء تدني معدل تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات في بعض المنظمات، ويعتقدون أن التقارير السنوية المقدمة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة قد تحقق المزيد من الفعالية والمساءلة، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات التي تنطوي على مخاطر عالية، وفي سياق تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
	كاف - تنفيذ مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات
	165 - الغرض من مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات هو فعالية التكلفة، إذ تجري مراجعة وحيدة للحسابات عوضاً عن مراجعات متعددة لفرادى البرامج(). واستناداً إلى البند 7-6 من النظام المالي للأمم المتحدة التي تنص على أن مجلس مراجعي الحسابات مسؤول وحده عن سير أعمال المراجعة الخارجية للحسابات، اتخذ فريق المراجعين الخارجيين للحسابات موقفاً رسمياً بشأن هذه المسألة في العديد من الحالات، وكاتب في مناسبات عدة الأمين العام بصفته رئيس لجنة التنسيق الإدارية (التي أصبحت الآن مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق). وأشار رئيس الفريق في رسالته الأولى المؤرخة كانون الثاني/يناير 1993، إلى أنه عندما يقتضى الأمر إجراء استعراضات/مراجعات حسابات خاصة، فعلى مجلس الإدارة أن يطلب إلى مراجع الحسابات الخارجي المُعيّن إجراءها وتقديم تقرير عنها. وقد يترتب على مثل هذا الطلب دفع أتعاب إضافية. 
	166 - وفي أعقاب ذلك، وجّه الأمين العام رسالة إلى لجنة التنسيق الإدارية للنظر في هذه المسألة، وأحال بيان اللجنة ذا الصلة إلى الجمعية العامة في إطار تقريره عن المراجعة المستقلة للحسابات والاستعراضات الإدارية المستقلة لأنشطة منظومة الأمم المتحدة (A/48/587) مقترحاً تأييد آراء الفريق وتوصياته التي أيدتها لجنة التنسيق الإدارية (الفقرة 4). وبيّنت لجنة التنسيق الإدارية أنها لا تؤيد إجراء عمليات مستقلة لمراجعة الحسابات بالنسبة لأموال بعينها، وسلّمت في الوقت نفسه بأن من المستصوب أن تتوفر درجة من المرونة بالنسبة للاستعراضات الإدارية الخارجية (A/48/587)، المرفق، الفقرتان 7 و 8). وأحاطت الجمعية العامة علماً بالتقرير المذكور في قرارها 49/216 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 1994. 
	167 - وخلال السنة نفسها، وقّعت الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية اتفاقاً من أجل تلبية الاشتراطات القانونية للمفوضية كيما يتسنى تقديم الأموال إلى الأمم المتحدة بناء على تطبيق شرط التدقيق على العمليات التي تديرها الأمم المتحدة وتمولها المفوضية الأوروبية أو تشترك في تمويلها. وينص الاتفاق على أنه ”يجوز للمفوضية الأوروبية أن تجري عمليات تدقيق، بما في ذلك التدقيق في عين المكان، في العمليات التي تمولها الجماعات الأوروبية“(). ويُمنح ممثلو المفوضية الأوروبية ”فرص الوصول إلى موقع المشروع و/أو مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة أو المنظمة أو البرنامج المعني“ ويُقدم موظفو الأمم المتحدة ”جميع المعلومات المالية ذات الصلة ويشرحوا لممثلي المفوضية الأوروبية، عن طريق إعطاء أمثلة محددة، كيفية إدارة الحسابات والإجراءات المتبعة لكفالة الشفافية والدقة في الحسابات والحؤول دون التلاعب في الأموال والغش“(). وينص الاتفاق أيضاً على أن ”تحيل الأمم المتحدة تلك الطلبات إلى مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة للرد عليها حسب الضرورة“().
	168 - وفي عام 2001، وجه رئيس الفريق رسالة إلى الأمين العام أشار فيها إلى أن مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات مسألةٌ يجب أن تحسمها مجالس الإدارة بالتشاور مع مراجعي الحسابات الخارجيين، واقترح إنشاء آلية لإسداء المشورة المستقلة بشأن أي طلب يتعلق بمراجعة الحسابات من جانب طرف ثالث. ثم أفاد، في رسالة تالية موجهة إلى المراقب المالي للأمم المتحدة في عام 2002، أن الفريق لا يؤيد فكرة إدراج بنود مالية في اتفاقات تتعلق بمراجعة الحسابات لم يوقع عليها المراجعون الخارجيون، وأشار إلى اعتزام الأمين العام النظر في الآلية المقترحة بشأن إسداء المشورة المستقلة.
	169 - وفي عام 2003، وقّعت الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية الاتفاق الإطاري المالي والإداري بهدف إقامة ”شراكة تهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()، وهو اتفاق يتضمن في مرفق له البنود المالية المشار إليها أعلاه ويقدم إرشادات إضافية بشأن إجراء ”عمليات التحقق“. وبناءً على ذلك، يمكن للمفوضية أن تقوم بـ ”تدقيق شامل [للنظام] انطلاقاً من أمثلة محددة مناسبة“ وأن تطلب معلومات وإيضاحات، ”بما يشمل تدقيق المستندات الداعمة“. وتنظر إدارة الأمم المتحدة في الطلبات المتعلقة بالحصول على نسخ من المستندات وذلك على أساس كل طلب على حدة وبالتشاور مع المراجعين الخارجيين ”عند الاقتضاء“().
	170 - وفي عام 2005، اتفقت شبكة المالية والميزانية على أن تطلب إلى اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق أن تُقرّ مبدأ المراجعة الوحيدة وأن تدعو مجالس الإدارة إلى أن تطلب من مراجع الحسابات الخارجي المعين إجراء فحوص محددة وإعداد تقارير منفصلة عن نتائج تلك الفحوص من أجل إحالتها إلى كل مجلس إدارة معني(). 
	171 - وأشار مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون الذين شملتهم المقابلات/الاستقصاء إلى أن منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والاتحاد البريدي العالمي تلقت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من الجهات المانحة طلبات بإجراء عمليات مراجعة خاصة (55 في المائة) وبالاطلاع على/تدقيق دفاتر الحسابات (40 في المائة) وبإجراء بعثات انفرادية لمراجعة الحسابات (5 في المائة). وقد استُخدمت الموارد المتاحة أو ميزانيات مشاريع محددة أو مدفوعات إضافية لتغطية تكاليف العمليات التي تدخل في نطاق الطلبات الموافق عليها. وقد تلقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية أكبر عدد من الطلبات المتعلقة بالاطلاع على/تدقيق دفاتر الحسابات وبإجراء عمليات مراجعة خاصة، على التوالي. غير أن رئيس مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش ومراقبة الإدارة داخل منظمة الأغذية والزراعة أشار إلى أن المنظمة ملتزمة بالتطبيق الصارم لمبدأ المراجعة الوحيدة، عدا في حالة الاتفاق الإطاري المالي والإداري. 
	172 - وقد أجرت المفوضية الأوروبية عمليات تدقيق بثمانية مكاتب قطرية تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال فترة السنتين 2008-2009. وأشار مدير شعبة خدمات الرقابة في تقريره السنوي إلى أن هذه البعثات التي قامت بها المفوضية الأوروبية قد تتعارض مع ”مبدأ المراجعة الوحيدة“ وأوصى بأن ييسر المراقب المالي للأمم المتحدة اجتماعاً بين الأطراف المعنية، ومنها بوجه الخصوص ديوان مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي وفريق المراجعين الخارجيين، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سُبُل المضي قدماً(). وأُبلغ المفتشون بأن فريق المراجعين الخارجيين قد سجل اعتراضه على أن يقوم طرف ثالث بمراجعة حسابات الأمم المتحدة بناءً على طلب الوكالات المانحة. فالفريق يرى أن بعثات التدقيق التي تدخل في نطاق الاتفاق الإطاري المالي والإداري هي في حقيقة الأمر عمليات مراجعة حسابات، وبالتالي فإنها تشكل خرقاً لمبدأ المراجعة الوحيدة. وقد أكد فريق المراجعين الخارجيين باستمرار استعداده لتقديم أية ضمانات إضافية تطلبها الوكالات المانحة. ونظراً لهذا الخلاف المتواصل منذ سنوات عدة، رأى الفريق أنّ من المستصوب إحالة المسألة إلى المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وأُبلغ المفتشون أيضاً بأن هذه المسألة قد نوقشت في اجتماع المنظمة المعقود في جنوب أفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 
	173 - ومثلما أشار الفريق، فإن احترام مبدأ المراجعة الوحيدة ضروري لتجنب ازدواج الجهود وللتقليل من الاختلالات والتكاليف إلى أدنى حد ممكن بالنسبة إلى جميع الأطراف وتفادي التوصيات المتضاربة التي قد تفضي إلى لبس واسع النطاق وإلى إساءة فهم طبيعة عمليات الأمم المتحدة. فعدم احترام مبدأ المراجعة الوحيدة يمكن أن يسبب عدداً من الآثار غير المرغوب فيها: صعوبة فصل الفحوص المتعلقة بأموال معينة عن مراجعة الحسابات ونظم المراقبة بصفة عامة؛ وصعوبة فصل المعلومات ذات الصلة بأنشطة معينة عن المعلومات السرية ذات الصلة بأنشطة أخرى؛ واحتمال تكون انطباع خاطئ فيما يتعلق بنظام المحاسبة ككل، وهو ما قد يحصل كنتيجة لفحص مجال وحيد؛ وعدم كفاءة عمليات المراجعة الخاصة بالنسبة إلى استخدام الموارد، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأنشطة تتسم إلى حد كبير بطبيعة واحدة (الوثيقة A/48/587، الفقرة 3).
	174 - ويرى المفتشون أنه ينبغي للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة داخل المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تؤكد من جديد في هذا السياق ثقتها في عمل مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. 
	175 - وخلص المفتشون إلى أن المراقب المالي أو رئيس دائرة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، أو حتى الرؤساء التنفيذيين، هم من ينظرون عادة في هذه الطلبات، وليس المراجعون الخارجيون مثلما يوحي به البعض. ويرى المفتشون أن عملية التدقيق هي بمثابة مراجعة للحسابات. وبناءً عليه، ينبغي لأي منظمة رُوجعت حساباتها ألا تولي اعتباراً لأي توصية تنبثق من عملية التدقيق حتى لا تنتهك مبدأ المراجعة الوحيدة.
	176 - ومن هذا المنطلق، يعتبر المفتشون أن احترام مبدأ المراجعة الوحيدة وتطبيقه بشكل موحد على نطاق المنظومة يمران عبر إبلاغ الدول الأعضاء بجميع الطلبات المقدمة من أي جهة من الجهات المانحة و/أو أي دولة عضو لإجراء عمليات تدقيق/مراجعة، وتوصل الدول الأطراف إلى اتفاق بشأن طريقة عمل موحدة في التعاطي مع تلك الطلبات. علاوة على ذلك، ينبغي، عند الاقتضاء، أن تُكلف لجان مراجعة الحسابات/الرقابة برصد تنفيذ مبدأ المراجعة الوحيدة على مستوى كل منظمة وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بهدف تعزيز المراقبة والامتثال.
	ينبغي أن توعز الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين في كل منظمة بإبلاغها بجميع الطلبات المتعلقة بإجراء مراجعة للحسابات/عمليات تدقيق من جانب طرف ثالث، وذلك بعد التشاور مع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة ومراجعي الحسابات الخارجيين.
	رابعاً - لجان مراجعة الحسابات/الرقابة
	ألف - تعريف
	لجنة مراجعة الحسابات هي هيئة خبراء استشارية مستقلة تُنشأ للاضطلاع بمهام من بينها استعراض عملية الإبلاغ المحاسبي والمالي، ونظام المراقبة الداخلية، وعملية تقييم المخاطر ومراجعة الحسابات، وعملية رصد الامتثال للقواعد والأنظمة المالية ولمدونة قواعد السلوك. وبصفتها تلك، تشكل لجان مراجعة الحسابات جزءاً من هيكل الإدارة التابع للمنظمة وتمثل شرطاً أساسياً للإدارة الرشيدة().
	177 - يتمثل دور لجان مراجعة الحسابات/الرقابة داخل منظومة الأمم المتحدة في مساعدة الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في أداء مسؤولياتهم المتعلقة بالرقابة والحوكمة. وتؤدي هذه اللجان دوراً استشارياً. وقد اقترحت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها عن الثغرات القائمة في نظام الرقابة، نموذجاً عن لجان الرقابة الخارجية يمكن اعتماده داخل مؤسسات الأمم المتحدة للإشراف على أداء مراجع الحسابات الخارجي وجميع وظائف الرقابة الداخلية، وهي لجان لا يقتصر دورها على المراجعة الداخلية للحسابات(). 
	باء - الخارطة العامة
	178 - لجان مراجعة الحسابات/الرقابة هي هيكل حديث العهد نسبياً داخل مؤسسات الأمم المتحدة؛ وقد أُنشئت اللجان الأولى عام 1984 في إطار برنامج الأغذية العالمي، ثم في عام 2002 داخل اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ووقت صدور تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الثغرات القائمة في نظام الرقابة، كانت هناك لجان لمراجعة الحسابات/الرقابة داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ولدى نصف الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. وبعد أربع سنوات من صدور التقرير، ورغم ما أُحرز من تقدم فعلي بعد إنشاء هذه اللجان داخل منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة العمل الدولية والأونروا ومنظمة الصحة العالمية، لا يوجد اليوم لجنة مستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة لدى كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيدو والأونروا ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد البريدي العالمي(). وأُبلغ المفتشون خلال المقابلات بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية واليونيدو قد عرضت المسألة على هيئاتها التشريعية/مجالس إدارتها كي تنظر فيها، وأن هذه الهيئات أو المجالس خلصت إلى عدم وجود حاجة إلى إنشاء مثل هذه اللجان. ويؤكد المفتشون مجدداً ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة الحسابات/الرقابة، أينما كانت غير موجودة، بهدف تحقيق الاتساق والانسجام في الممارسات المتعلقة بمراجعة الحسابات/الرقابة، ووفقاً لما جاء في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الثغرات القائمة في نظام الرقابة.
	179 - ويلاحظ أن هذه اللجان شهدت تغيرات كبيرة من حيث نطاق تغطيتها. فبالإضافة إلى لجان الرقابة القائمة سلفاً في كل من اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُحدثت في الفترة الأخيرة لجنة رقابة لدى كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية؛ وغُيِّر اسم لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتصبح لجنة الرقابة. وكافة اللجان الأخرى هي لجان مستقلة لمراجعة الحسابات: فاللجان القائمة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتحديداً لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تختص في معظمها بالمراجعة الداخلية للحسابات، عدا بعض الاستثناءات. وفي منظمة الأغذية والزراعة، يتقاسم مسؤوليات الرقابة كل من اللجنة المالية ولجنة مراجعة الحسابات.
	180 - أخيراً، شهدت لجان مراجعة الحسابات/الرقابة تغييرات عديدة من حيث تشكيلتها. فمعظم هذه اللجان كان مشكلاً من أعضاء داخليين بالأساس أو من خليط من الأعضاء الداخليين والخارجيين؛ وقليلة هي المنظمات (اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية) التي كانت تتألف بالكامل من أعضاء خارجيين ومستقلين. أما اليوم، فمعظم هذه اللجان يتألف من أعضاء خارجيين. 
	جيم - الغرض والسلطة والمسؤولية
	181 - وضع معهد مراجعي الحسابات الداخليين() الميثاق النموذجي للجان مراجعة الحسابات، وهو ميثاق ينص على الغرض والسلطات والتكوين والاجتماعات والمسؤوليات بحسب المجال (البيانات المالية، والمراقبة الداخلية، والمراجعة الداخلية للحسابات، والمراجعة الخارجية للحسابات، والامتثال، والإبلاغ وما إلى ذلك) وأعد اجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بيان موقف() بشأن المبادئ والممارسات الجيدة الخاصة بلجان مراجعة الحسابات، وهو بيان يتماشى مع النموذج الذي وضعه معهد مراجعي الحسابات الداخليين ويتفق مع مقاصد الشروط المحددة الخاصة بالمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ويؤمن المفتشون بأن اجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية المذكور سيستمر في تحديث البيان المشار إليه بانتظام، وذلك بالتشاور مع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
	182 - ومع ذلك، لاحظ المفتشون أن ليس كل المنظمات تسترشد بالنموذج الذي وضعه معهد مراجعي الحسابات الداخليين أو ببيان الموقف الصادر عن اجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية. أولاً، على الرغم من أن جميع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التي شملتها المقابلات/الاستقصاء لديها ميثاق أو اختصاصات، وأن مواثيقها واختصاصاتها تبين دائماً الأدوار والمسؤوليات، فإن تلك المواثيق لا تنص دائماً على تواتر الاجتماعات وتشكيلة الأعضاء أو الكفاءات المطلوبة، كما أن بعض هذه المواثيق لا ينص على شرط استقلالية أعضاء اللجان ومدة ولايتهم أو على تضارب المصالح، على النحو المبين أدناه.
	الشكل 11
	محتوى المواثيق/الاختصاصات التي تنظم لجان مراجعة الحسابات/الرقابة()
	183 - ثانياً، كشفت دراسة تناولت عينة من مواثيق لجان مراجعة الحسابات/الرقابة أن هذه المواثيق تختلف اختلافاً كبيراً من حيث المسؤوليات والنطاق والصلاحيات، إضافة إلى اختلافها من حيث المحتوى عن النموذج المقترح.
	184 - وترد في الشكل 12 مسؤوليات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التابعة لمؤسسات الأمم المتحدة التي ردت على الاستطلاع. وتتمثل المهام التي تكرر ذكرها أكثر من غيرها فيما يلي: استعراض مدى مواءمة المراجعة الداخلية للحسابات وإطار تقييم المخاطر داخل المنظمة، وتقييم هيكل المراقبة الداخلية، والامتثال للقواعد ولمدونة قواعد السلوك، وتبادل المعلومات والآراء مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. والغريب أن مهام تقييم جودة الدفاتر المالية وسياسات المحاسبة والبيانات المالية لا تمثل، على ما يبدو، مصدر اهتمام كبير؛ بل إن هذه اللجان تكاد لا تهتم أصلاً باستعراض مدى مواءمة المراجعة الخارجية للحسابات أو بتشجيع التنسيق فيما بين المراجعين الداخليين والخارجيين. ويرى المفتشون أنه ينبغي إدماج هذه المهام في الأنظمة والقواعد المالية عند الاقتضاء.
	الشكل 12المسؤوليات الرئيسية للجان
	185- ويلاحَظ أن معظم لجان مراجعة الحسابات/الرقابة داخل مؤسسات الأمم المتحدة لا تكاد تمارس أي رقابة على مراجعي الحسابات الخارجيين. وقد تبين من استعراض اختصاصات بعض اللجان أن أفضل الممارسات هي تلك الجاري العمل بها في منظمة الطيران المدني الدولي وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تتولى اللجنة المختصة تقييم مدى كفاءة وفعالية كل من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتستعرض ما يُصرف لهم من أتعاب أو ما يخصص لهم من ميزانية. وبالمقابل، لا تنص اختصاصات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على إجراء أي استعراض رسمي لأداء مراجعي الحسابات الخارجيين(). ويصدق ذلك أيضاً على اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة داخل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أُبلغ المفتشون بأن مشروع الاختصاصات الأول للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لم يتضمن أية أحكام فيما يتعلق بمراقبة عمل مراجعي الحسابات الخارجيين، لكن هذه المسألة كانت في
	185 - ويلاحَظ أن معظم لجان مراجعة الحسابات/الرقابة داخل مؤسسات الأمم المتحدة لا تكاد تمارس أي رقابة على مراجعي الحسابات الخارجيين. وقد تبين من استعراض اختصاصات بعض اللجان أن أفضل الممارسات هي تلك الجاري العمل بها في منظمة الطيران المدني الدولي وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تتولى اللجنة المختصة تقييم مدى كفاءة وفعالية كل من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتستعرض ما يُصرف لهم من أتعاب أو ما يخصص لهم من ميزانية. وبالمقابل، لا تنص اختصاصات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على إجراء أي استعراض رسمي لأداء مراجعي الحسابات الخارجيين. ويصدق ذلك أيضاً على اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة داخل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أُبلغ المفتشون بأن مشروع الاختصاصات الأول للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لم يتضمن أية أحكام فيما يتعلق بمراقبة عمل مراجعي الحسابات الخارجيين، لكن هذه المسألة كانت في حقيقة الأمر محل اعتراض من جانب فريق المراجعين الخارجيين الذي اعتبر أن أي مراقبة ستشكل تهديداً لاستقلالية الفريق. ونتيجة لذلك، أكد النص النهائي للاختصاصات بوضوح على عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، رغم أنّ هذه الاختصاصات تتضمن حكماً عاماً ينص على أن تسدي اللجنة المشورة للجمعية العامة بشأن نطاق عملية المراجعة وغيرها من وظائف الرقابة ونتائجها ومدى فعاليتها()، وهو ما يشمل ضمنياً عمل مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة.
	186 - ويلاحظ المفتشون أن اللجنة تتشكل من خبراء خارجيين مستقلين معينين من الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة ومسؤولين مباشرة أمام الدول الأعضاء. ولسائل أن يسأل من سيراجع عمل المراجعين؟ لذلك يرى المفتشون أنه ينبغي إعادة النظر في اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لتوسيع نطاق دورها الاستشاري بعبارات صريحة كي يشمل عمل مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والوظائف العادية والهامة الأخرى المنوطة بعهدة أي لجنة من لجان مراجعة الحسابات/الرقابة. وفي هذا الصدد، يلاحظ المفتشون أن قرار الجمعية العامة 61/275 ينص على تنقيح اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في دورتها الخامسة والستين، ويناشد الدول الأعضاء أن تنتهز هذه الفرصة لتوسيع نطاق ولاية اللجنة بناء على ذلك. وكانت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة قد قدمت في تقريرها عن الفترة 2009/2010 اقتراحات من بينها إدخال تعديلات على اختصاصاتها (الوثيقة A/65/329، المرفق الثاني). غير أن الاقتراح لا يتطرق إلى توسيع نطاق الدور الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية كي يشمل رصد أداء مراجعي الحسابات الخارجيين. وقد أُبلغ المفتشون بأن اللجنة الاستشارية لديها من الخبرات والقدرات ما يمكنها من أداء بعض الوظائف التي تتعلق بعمل مراجعي الحسابات الخارجيين، والتي تُسند عادة إلى لجان مراجعة الحسابات، إذا كانت الجمعية العامة ترغب في أن تقوم اللجنة الاستشارية بتلك الوظائف. 
	187 - وقد سُلِّطت الأضواء أيضاً على المسؤوليات الرئيسية للجان مراجعة الحسابات/الرقابة في النتائج التي تمخض عنها استقصاء مرجعي() لممارسات لجان مراجعة الحسابات والتي عُرضت في الاجتماع الأربعين لممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛ وتشمل المجالات التي ينبغي تعزيزها أداءَ مراجعي الحسابات الخارجيين.
	التوصية 15
	لتعزيز المساءلة وعمليات المراقبة والامتثال، ينبغي للهيئات التشريعية أن تنقِّح ولايات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة لكي تشمل استعراض أداء كل من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين فضلاً عن المسؤوليات الأخرى، بما يشمل الحوكمة وإدارة المخاطر.
	188 - وتمشياً مع الممارسات الفضلى التي تدعو إلى تضمين الاختصاصات أو المواثيق تعريفاً واضحاً لنطاق العلاقة بين لجنة مراجعة الحسابات وعملية المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، يقترح المفتشون أن تشمل ولاية لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة المسؤوليات المبينة في الجدول 3().
	الجدول 3المسؤوليات المقترحة للجان مراجعة الحسابات/الرقابة
	189 - ويُشار في هذا الصدد إلى وجود اختلاف في السلطات التي تمارسها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة (على مكتب خدمات الرقابة الداخلية والصناديق والبرامج المشمولة بولايته، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) والسلطات التي يمارسها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة (على الأمم المتحدة وسائر الصناديق والبرامج، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع). وتمشياً مع أفضل الممارسات، ينبغي أيضاً إجراء استعراض منتظم لاختصاصات مختلف لجان مراجعة الحسابات للتأكد من أنها تتضمن جميع العناصر المطلوبة وتحديث تلك الاختصاصات، حسب الاقتضاء، بموافقة الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على مواثيق/اختصاصات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة هي في الوقت الراهن من اختصاص الرئيس التنفيذي وحده لدى كل من الاتحاد البريدي العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يُعزز الفعالية والكفاءة.
	التوصية 16
	ينبغي للهيئات التشريعية أن تطلب إجراء استعراض منتظم، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، لميثاق لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، وإحالة أية تغييرات مقترحة إلى الهيئة التشريعية المعنية للموافقة عليها.
	دال - تشكيلة اللجان
	190 - فيما يتعلق بتشكيلة لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، تبين التجربة أن الحل الأفضل يتمثل في أن تكون اللجنة مشكلة من عدد محدود من الأعضاء وأن تعكس تشكيلتها مزيجاً من المهارات والكفاءات، بما في ذلك الخبرة في الإدارة الجيدة والمعرفة بالإبلاغ المحاسبي والمالي، وبعمليات المراقبة الداخلية، وإدارة المخاطر، ومراجعة الحسابات، وقضايا الحوكمة، فضلاً عن المعرفة بنظام إدارة كل من المنظمة والأمم المتحدة. وينبغي أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة خبيراً في الشؤون المالية. وينبغي أن يكون جميع الأعضاء الخبراء من غير المنتمين إلى موظفي المنظمة ضماناً للاستقلالية والكفاءة والموضوعية، وينبغي إطلاعهم على كيفية سير المنظمة وتدريبهم على عملياتها حتى يكونوا قادرين على تقديم الإضافة بسرعة.
	191 - ويبين الشكل 13 أن التشكيلة الحالية للجان مراجعة الحسابات/الرقابة داخل المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لا تستوفي بالكامل شروط الممارسة الفضلى المبينة أعلاه. ومن حيث العدد، يمكن أن يتراوح عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة إلى تسعة أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية() والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، تتكون عضوية اللجنة من مزيج متساوٍ من الأعضاء الداخليين والأعضاء الخارجيين، ويشكل عضوية اللجنة التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدد من الممثلين عن الدول الأعضاء ومن الخبراء الخارجيين، في حين تتألف اللجنة التابعة للاتحاد البريدي العالمي من مدراء يعملون في المنظمة. وتضم لجنة مراجعة الحسابات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المراقب المالي والمفتش العام.
	الشكل 13أعضاء لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة في المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
	192 - وينبغي أن يضاف إلى الشروط المتعلقة بأعضاء لجان مراجعة الحسابات شرطُ التمثيل الجغرافي والجنساني الملائم، إلى جانب المهارات والخبرات المناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض اللجان لا يستوفي هذا الشرط، مثلما هو الشأن مثلاً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (انعدام التوازن بين الرجل والمرأة - كل الأعضاء من الرجال).
	193 - ويُقترح المرشحون لعضوية اللجان عموماً من جانب الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة ومن رئيس لجنة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، ورؤساء اللجان و/أو من جانب الإدارة. وتُعرض الأسماء المقترحة في كل من اليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي عن طريق إعلان عام. ومعظم التعيينات يوافق عليها الرؤساء التنفيذيون أو الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة. ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يعزز الشفافية والمساءلة.
	التوصية 17
	ينبغي للهيئات التشريعية أن تنتخب/تُعين أعضاء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة، على أن يتراوح عددهم ما بين خمسة وسبعة أعضاء مع مراعاة الكفاءة المهنية والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الرجل والمرأة على النحو الواجب، بما يكفل تمثيل المصالح الجماعية لمجالس الإدارة. وينبغي أن تتولى لجنةٌ فرزَ المرشحين، إلا إذا كانت لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة لجنةً فرعية تابعة للهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، ضماناً للامتثال للشروط المذكورة، بما في ذلك شرط الاستقلالية قبل التعيين.
	هاء - استقلال الأعضاء
	194 - مثلما ذُكر سابقاً، يُستوفى شرط استقلال لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة وأعضائها بمقتضى ميثاقها وإذا كان جميع الأعضاء من خارج المنظمة ومُعيّنين من قبل الهيئة التشريعية لكل منظمة أو مجلس إدارتها ومسؤولين مباشرة أمام تلك الهيئة أو المجلس. غير أن عدداً من المنظمات لا يستوفي هذه الشروط.
	195 - إضافة إلى ذلك، وتمشياً مع بيان موقف اقترحه اجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية، ينبغي أن يعين أعضاء اللجنة لفترة واحدة أقصاها ست سنوات غير قابلة للتجديد أو لفترتين، مدة كل واحدة أربع سنوات، وينبغي ألا يكونوا من الأعضاء السابقين في لجنة مراجعة/رقابة تابعة للمنظمة وأن يُمنعوا من أي تعيين لاحق لفترة خمس سنوات، وذلك حتى يعطوا انطباعاً بأنهم يتصرفون بموضوعية. وأخيراً ينبغي أن يخضع أعضاء اللجنة لنفس السياسة المتعلقة بإقرار الذمة المالية وتضارب المصالح التي يخضع لها مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون.
	196 - وقد بيّن الاستعراض أن قلة من المنظمات تستوفي المعايير المقترحة. وفي الوقت الراهن، تتراوح مدة العضوية في اللجان من سنة واحدة إلى أربع سنوات، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة في معظم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وفي منظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تكون مدة العضوية غير محددة. ومدة العضوية في اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية هي أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو، لا يجوز الترشح لولاية تالية قبل انقضاء مدة سنتين وخمس سنوات على التوالي. وتدوم فترة الولاية في اليونيسيف سنتين، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتبع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي حالياً نظاماً يقوم على أساس التناوب، حيث تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وحيث تتم عملية التعيين على مراحل ضماناً للاستمرارية. وفي منظمات أخرى، لم تُحدد أية قواعد تنظم هذه المسألة. ولا تُقدم تقارير لجان مراجعة الحسابات/الرقابة مباشرة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة إلا في حالة كل من منظمة الطيران المدني الدولي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ففي معظم الحالات، تُقدّم هذه التقارير عن طريق الرئيس التنفيذي.
	197 - ورغم أن جميع رؤساء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التي شملها الاستقصاء أكدوا أن لجانهم تتمتع بقدر كافٍ من الاستقلالية، فإن المفتشين يرون أن هناك مجالاً للتحسين في كافة المنظمات تقريباً.
	واو - الموارد
	198 - في معظم الحالات، يقدم أعضاء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة خدماتهم دون مقابل، عدا في حالة صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث يتقاضى أعضاء اللجنة أتعاباً لقاء خدماتهم. وكمبدأ عام، تتكفل المنظمات بتكاليف السفر وبدل المعيشة اليومي الناجمة عن حضور اجتماعات اللجنة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة، عدا في حالة منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تتكفل بهذه المصاريف حكومة البلد الذي ينتمي إليه كل عضو من أعضاء اللجنة. وتراوحت ميزانيات لجان مراجعة الحسابات/الرقابة في عام 2009 بين 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة (اليونسكو) إلى 000 600 دولار (الأمم المتحدة) (الوثيقة A/64/6 (الجزء الأول)، ص 15).
	199 - وتوفر لكل لجنة من لجان مراجعة الحسابات/الرقابة خدمات الأمانة، وهي خدمات يوفرها بالأساس مكتب المراجعة الداخلية للحسابات أو المكتب التنفيذي أو إدارة المنظمة. وفي هذا الصدد، يعتبر المفتشون أن هذه اللجان ستعمل بقدر أكبر من الاستقلالية إذا كان الموظفون العاملون فيها مسؤولين مباشرة أمام رئيس لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة في الفترة الفاصلة بين دورتين.
	زاي - الاجتماعات
	200 - ينبغي للجنة مراجعة الحسابات/الرقابة، من أجل تنفيذ ولايتها، أن تجتمع على فترات منتظمة خلال السنة، وتحدد هذه الفترات وفقاً لأفضل الممارسات ومع مراعاة تكاليف هذه الاجتماعات وفوائدها. وينبغي أن يستمر كل اجتماع لمدة يومين على الأقل من أجل الاستخدام الأفضل للوقت والموارد وإجراء مناقشة متعمقة للقضايا المدرجة في جدول أعمال اللجنة. وينبغي أن يشارك في الاجتماعات جميع أعضاء اللجنة، ويفضل أن يتم ذلك بالحضور شخصياً أو عن طريق التداول عن بعد/باستخدام الفيديو. وفي المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تجتمع لجان مراجعة الحسابات مرتين إلى أربع مرات في السنة ويستمر كل اجتماع من يوم واحد إلى خمسة أيام، بحيث تجتمع كل لجنة لفترة مجموعها من يومين إلى 20 يوماً في السنة، وذلك بحسب المنظمة. وتتخذ اللجان قراراتها بتوافق الآراء. وفي اليونيسيف، يمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء. أما في برنامج الأغذية العالمي، فيُشترط الحصول على الأغلبية البسيطة لاتخاذ أي قرار.
	201 - ويلاحظ أن جميع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التي شملها الاستقصاء توجه عموماً دعوة إلى ممثلي الإدارة ورئيس دائرة الرقابة الداخلية، وفي بعض الحالات إلى المراجع الخارجي، لحضور الاجتماعات المغلقة بصورة منفصلة ولتقديم المعلومات المطلوبة.
	حاء - التقارير
	202 - تمشياً مع أفضل الممارسات الجاري العمل بها، ينبغي للجنة مراجعة الحسابات/الرقابة أن تُعد تقريراً بعد انعقاد كل اجتماع وتقريراً سنوياً عن أنشطتها واستنتاجاتها وتوصياتها، كما ينبغي لها أن تُعد تقارير مؤقتة، عند الاقتضاء، ويتولى رئيس اللجنة تقديم جميع هذه التقارير مباشرة إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة. غير أن معظم لجان مراجعة الحسابات داخل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تقدم تقاريرها إلى الهيئة التشريعية/مجلس الإدارة عن طريق الرؤساء التنفيذيين، مثلما هو الشأن في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويرى المفتشون أنه ينبغي تقديم هذه التقارير مباشرة إلى الهيئات التشريعية مع توجيه نسخة منها إلى الرئيس التنفيذي لكل منظمة أو مؤسسة بغية التعليق عليها.
	203 - إضافة إلى ذلك، وتحقيقاً للشفافية والمساءلة، ينبغي أن تُنشر هذه التقارير في الموقع الشبكي للمنظمة. وبينما تقوم منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر التقارير الخاصة بها في موقعها الشبكي، فإن التقارير الخاصة بكل من منظمة الطيران المدني الدولي واليونسكو تكون متاحة على الشبكة الداخلية.
	التوصية 18
	ضماناً لتحقيق الشفافية ونشر أفضل الممارسات، ينبغي أن يقدم رئيس لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة تقريراً سنوياً على الأقل مباشرة إلى الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة يرفق به ما يجمعه من تعليقات منفصلة صادرة عن الرؤساء التنفيذيين، إن وجدت، وينبغي أن يُنشر التقرير وتعليقات الرؤساء التنفيذيين عليه في الموقع الشبكي للمنظمة، تمشياً مع أفضل الممارسات الجاري العمل بها.
	طاء - متابعة تنفيذ التوصيات
	204 - ينبغي رصد جميع التوصيات الصادرة عن لجان مراجعة الحسابات/الرقابة التي تحظى بالموافقة إلى أن يتم تنفيذها، باعتبارها توصيات تبرّرها التجربة وأفضل الممارسات وتهدف إلى تعزيز عمليات الحوكمة والنهوض بوظيفة مراجعة الحسابات داخل المنظمة، وذلك رغم طابعها الاستشاري البحت.
	205 - وفي معظم المنظمات، يكون لدى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات أو لدى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة نظام لتعقب التوصيات الصادرة عن لجنة مراجعة الحسابات ومتابعة تنفيذها. ويتراوح تواتر عمليات الرصد حسب المنظمة من مرة واحدة إلى ثلاث مرات في السنة. ويبدو أن هذا النظام غير موجود لدى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد البريدي العالمي.
	206 - ولم يتسنّ للمفتشين، بالاستناد إلى الأرقام المقدّمة، تقييم حالة تنفيذ التوصيات. وقد كشف استعراض شمل عينة من تقارير سنوية صادرة عن لجان مراجعة الحسابات/الرقابة وتخص تسع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة التابعة للأمم المتحدة هي المؤسسة الوحيدة التي يتضمن تقريرها فصلاً عن تنفيذ توصيات اللجنة (الوثيقة A/64/288، الفقرات 8-10). ويرى المفتشون أنه ينبغي استعراض حالة تنفيذ التوصيات في كل اجتماع تعقده لجان مراجعة الحسابات/الرقابة والإبلاغ عن ذلك في التقرير السنوي للجنة. وقد قررت لجنة مراجعة حسابات المنظمة العالمية للملكية الفكرية إجراء هذا الاستعراض مرتين في السنة بما يتيح للمدراء الوقت الكافي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
	ياء - تقييم الأداء
	207 - ينبغي للجان مراجعة الحسابات/الرقابة أن تقيم أداءها مرة واحدة في السنة على الأقل، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات/تدابير تصحيحية وتنظر فيما يمكن إدخاله من تحسينات. وتفيد التقارير الواردة أن قلة قليلة من المنظمات/المؤسسات تقوم بذلك فعلاً وأن التقييم المنتظم للأداء الفردي لكل عضو من أعضاء هذه اللجان لا يتم إلا في صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي.
	208 - ويمكن لاستعراضات يقوم بها النظراء من لجان مراجعة الحسابات التابعة لمنظمات تضطلع بولايات مماثلة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين منظمات ومؤسسات أخرى، أن تساعد في تقييم أداء تلك اللجان.
	209 - وقد أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، لدى إعداد المقترح الذي قدمته إلى الجمعية العامة بشأن تعديل ولايتها، استقصاء للحصول على تعليقات وملاحظات بشأن أدائها. ويرى المفتشون أنه ينبغي للجان مراجعة الحسابات/الرقابة أن تقوم دورياً بتقييم ذاتي لأدائها، بما يشمل استعراضاً يقوم به نظراء من اللجان التابعة لمنظمات تضطلع بولاية مماثلة، وذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي قدمت، في عام 2009، تقريراً يتضمن تقييماً لأداء اللجنة وأنشطتها على مدى أربع سنوات().
	خامساً - التنسيق
	210 - ينبغي لمراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين أن يتقاسموا المعلومات وأن ينسقوا جهودهم، فيما بينهم ومع سائر الجهات المقدمة لخدمات الرقابة الداخلية والخارجية، من أجل ضمان التغطية الواجبة والتقليل من ازدواجية العمل إلى أدنى حد ممكن وتقديم قيمة مضافة عن طريق إضفاء المزيد من الكفاءة والفعالية على عمليات مراجعة الحسابات ورصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات والحد من الاختلالات التي يمكن أن تشوب العملية قيد المراجعة والتدقيق. وفي هذا الصدد، أعرب الرؤساء التنفيذيون الذين شملتهم المقابلات/الاستقصاء، عن قلقهم إزاء مدى فعالية هذا التنسيق وهو قلق يشاطرهم إياه المفتشون.
	211 - وعملية الاتصال/التنسيق هي عملية ذات اتجاهين لا تقتصر على تبادل الخطط والتقارير ومذكرات الإدارة المتعلقة بمراجعة الحسابات فحسب، بل تشمل أيضاً العمل المشترك في وضع الخطط وتبادل البرامج والمستندات المتعلقة بمراجعة حسابات كل جهة، وعقد اجتماعات منتظمة، ووضع منهجيات، وتقاسم التدريب، حسب الاقتضاء، دون أن يمس ذلك بمبدأ استقلال كل جهة. ومن المؤسف أن التنسيق لا يحدث في جميع الأحوال أو هو يحدث بدرجات متفاوتة من الفعالية، مثلما هو مبين بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية. 
	212 - ومن الشروط الأساسية لضمان فعالية تبادل المعلومات والتنسيق، وجود خارطة ضمانات مشتركة تبين المسؤوليات والحدود الخاصة بكل وظيفة من وظائف الرقابة الداخلية والخارجية، بحيث تحدد ”من يفعل ماذا ولحساب أي جهة“، وتكفل بذلك ضمان المخاطر المتصلة بالأعمال/المسائل التنظيمية وحسن إدارتها. وخارطة الضمانات هي أداة تنظيمية تجنب التكرار وتحول دون إهمال بعض المجالات وتُستخدم كوسيلة للتوثيق والإبلاغ عن التنسيق وعن فعالية أنشطة الضمان بطريقة شفافة وشاملة. وحسب معيار معهد مراجعي الحسابات الداخليين رقم 2050، ينبغي أن تشمل خارطة الضمانات، في جملة أمور، نطاق العمليات التي يقوم بها المراجعون الداخليون والمراجعون الخارجيون للحسابات وسائر الجهات الضامنة. 
	213 - ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هو المؤسسة الوحيدة التي أفادت أن لديها خارطة ضمانات؛ و 45 في المائة من المنظمات أبلغت أن لديها إطار مساءلة يمكن أن يعادل خارطة ضمانات. غير أن نصف الأطر القائمة لا يشير إلى تقسيم المسؤوليات بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات أو إلى الفصل بين وظيفة مراجعة الحسابات وسائر وظائف الرقابة داخل المنظمة. وقد أكد استعراض لعينة شملت 10 منظمات أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على سبيل المثال، ليس لديهما خارطة ضمانات، في حين لم تنشر ثلاث منظمات أخرى خرائط الضمانات/الأطر الخاصة بها. وتبين أن منظمة العمل الدولية لديها إطار ضمانات لكنه لا ينص على تقسيم واضح للمسؤوليات بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين للحسابات، في حين أن الأطر التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تتضمن توزيعاً واضحاً للمسؤوليات. 
	214 - ويرى المفتشون أن على لجان مراجعة الحسابات/الرقابة أو الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، بالنسبة إلى المنظمات التي لم تُنشئ لجنة مراجعة حسابات/رقابة، أن توضح أدوار ونطاق صلاحيات مختلف هيئات الرقابة والتفاعل المنشود فيما بينها في إطار خارطة ضمانات أو إطار مساءلة، حسب الاقتضاء، وذلك بموافقة الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة.
	ألف - التنسيق فيما بين مراجعي الحسابات الداخليين
	215 - يتم التنسيق فيما بين مراجعي الحسابات الداخليين في موعد محدد وبشكل تدريجي على صعيد ثنائي وعلى مستوى المنظومة برمتها وفي مراحل مختلفة من عملية مراجعة الحسابات: في مرحلة التخطيط الأولي، وخلال القيام بعملية، المراجعة، ووقت تقديم التقرير. 
	216 - وخلال السنوات الأخيرة، اجتمع مراجعو الحسابات الداخليون في الأمم المتحدة، وفي عدد من الصناديق والبرامج التابعة لها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج الأغذية العالمي) وفي قلة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو واليونيدو ومنظمة الصحة العالمية) لإجراء تقييمات مشتركة للمخاطر وإعداد تقارير مشتركة، وفي بعض الحالات القليلة لإجراء عمليات مراجعة حسابات مشتركة، تتعلق أساساً بصناديق استئمانية متعددة المانحين وبالنهج الموحد للتحويلات النقدية، والعمليات الإنسانية الطارئة، والبرامج المشتركة والمشاريع النموذجية. ويتزعم هذه الجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	الشكل 14
	التكليفات المتعلقة بالمراجعة الداخلية المشتركة للحسابات
	217 - وعلى سبيل المثال، قامت دوائر المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لست وكالات بمراجعة منفصلة لحسابات الصندوق الإنساني المشترك للسودان، وهو أحد الصناديق الائتمانية المتعددة المانحين في السودان، وأعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً موحداً عن ذلك. وقامت منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي بتقييم مشترك للمخاطر المتصلة بعمليات الطوارئ في ميانمار. وقاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أول عملية تدقيق مشتركة بين الوكالات تناولت تنفيذ النهج المشترك الخاص بالتحويلات النقدية، وذلك في فييت نام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، ووُضع إطار لعمليات التدقيق المستقبلية وجرى اختباره مجدداً في ملاوي. وعلم المفتشون من رئيس دائرة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية في منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المنظمة اتفقت مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي على أن تتقاسم فيما بينها نتائج تقييمات المخاطر التشغيلية الخاصة بكل من المؤسسات الثلاث. ويجري في الوقت الراهن الإعداد للقيام بمراجعة مشتركة لحسابات الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الخاص بهايتي، ويُتوقع أن يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيادة هذه العملية. وقد حدد الفريق الفرعي التنفيذي التابع لاجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية إطارين لمراجعة حسابات الصناديق الائتمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة للأمم المتحدة. واتفق الفريق الفرعي أيضاً على الشروط الموحدة المتعلقة بعمليات التحقيق ومراجعة الحسابات الواردة في مذكرة التفاهم الموحدة والترتيبات الإدارية الموحدة الخاصة بأمم متحدة واحدة والصناديق الائتمانية المتعددة المانحين والأنشطة المشتركة (تشرين الأول/أكتوبر 2008).
	218 - وقد واجهت هذه المحاولات بعض التحديات من حيث التخطيط والتنسيق وإبلاغ النتائج. وتمثلت أهم المعوقات المسجلة في صعوبة تنسيق المخططات والأولويات وتوحيد مستويات ونماذج المخاطر، وتنسيق وتبادل ورقات العمل، والإبلاغ حسب خطوط ونماذج مختلفة، وتبادل المعلومات والموارد من ملاك الموظفين.
	219 - ومع ذلك، أُنجزت أعمال تتعلق بمراجعة حسابات البرامج المشتركة والمشاريع النموذجية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مراجعة حسابات أنشطة المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة التي أُسندت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعلى الرغم من أن معظم المنظمات تؤيد نظرياً فكرة ”أمم متحدة واحدة“، فإن ثلث المنظمات التي شملها الاستقصاء قدمت تعليقات بشأن الحاجة إلى ”المراجعة الوحيدة“ ومزاياها. واعتبر ثلث المنظمات أن مراجعة حسابات ”أمم متحدة واحدة“ عملية تمثل تحدياً/عائقاً كبيرا()ً. 
	220 - وساهم الاجتماع العام السنوي لممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وسائر المنظمات الدولية المنتسبة، في تعزيز التنسيق بين دوائر المراجعة الداخلية للحسابات، حيث وفر منتدى لم يسمح بالربط الشبكي فحسب، بل أتاح فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والأهم من ذلك أن هذا المحفل قد ساهم في وضع المعايير عن طريق إعداد دراسات استقصائية وصياغة ورقات مواقف بشأن قضايا حاسمة ذات اهتمام مشترك.
	221 - وبهدف تطوير وتبادل الممارسات والتجارب في مجال المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية داخل الأمم المتحدة، عقد ممثلو دوائر المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمؤسسات الأمم المتحدة (ممثلو دوائر مراجعة الحسابات الداخلية)، في إطار فريق منفصل، واجتماعات سنوية منذ عام 2007. إضافة إلى ذلك، أدى الفريق الفرعي التنفيذي التابع للاجتماع المذكور دوراً هاماً في مجال تنسيق الاجتماعات السنوية لممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية التابعة لبعض هيئات الأمم المتحدة، حيث أمكن ل 12 من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التداول عن بُعد كل ستة إلى ثمانية أسابيع بشأن جدول أعمال متفق عليه().
	222 - وأنشأت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في عام 2008 الفريق العامل المعني بمسائل التمويل المشترك والمالية ومراجعة الحسابات، كركيزة من الركائز الثلاث في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، من أجل تقديم إرشادات بشأن تعزيز الاتساق والفعالية والتوحيد على الصعيد القطري. وتجنباً للازدواجية، تحال أية مسائل تتعلق بمراجعة الحسابات إلى الفريق الفرعي التنفيذي التابع لاجتماع ممثلي دوائر مراجعة الحسابات الداخلية الذي يتولى إحالتها من جديد إلى الفريق العامل في غضون مهلة زمنية محددة.
	باء - التنسيق بين مراجعي الحسابات الخارجيين
	223 - يتم التنسيق بين مراجعي الحسابات الخارجيين عن طريق فريق مراجعي الحسابات الخارجيين الذي تشارك فيه كافة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ويجتمع الفريق سنوياً في نهاية السنة وينتخب رئيسه. وينسق الأنشطة المشتركة ويعكس آراء المؤسسات العليا المذكورة بشأن مراجعة الحسابات المالية والأداء، ويُعدّ أيضاً بعض الورقات المشتركة.
	224 - ويلاحظ أن حالات التوحيد والتنسيق بين مراجعي الحسابات الخارجيين في المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة قليلة جداً. ويمثل التقرير المشترك الذي أعده الفريق المعني بالمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في أعقاب أمواج المد الزلزالي (تسونامي) التي عصفت بالمحيط الهندي()، بالاستناد إلى الملاحظات المنبثقة من عمليات مراجعة حسابات إفرادية، العمل المشترك الهام الأول والوحيد بين مراجعي الحسابات الخارجيين، حيث لم تجر أية عمليات مراجعة حسابات مشتركة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد أبلغ المكتب الاتحادي السويسري لمراجعة الحسابات ومكتب المراجع العام للحسابات في كندا عن عمل مشترك يتعلق بمراجعة حسابات صندوق التأمين الصحي للموظفين في منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات.
	225 - ورغم أن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تطبق نفس المعايير في مجالي المالية ومراجعة الحسابات، فإن كل مؤسسة ترمي بجذورها في بيئة وطنية مختلفة. لذلك، يمثل الإثراء المتبادل عنصراً أساسياً لتعزيز فعالية هذه المؤسسات داخل بيئة مراجعة الحسابات بالأمم المتحدة.
	جيم - التنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين
	226 - في الممارسة العملية تتاح ورقات العمل الخاصة بالمراجعة الداخلية للحسابات بالكامل لمراجعي الحسابات الخارجيين في حين أن ورقات العمل الخاصة بالمراجعة الخارجية للحسابات لا تتاح دائماً لمراجعي الحسابات الداخليين. ومن شأن تعزيز التنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين أن يفيد جميع المنظمات المشمولة بعملية المراجعة والجهات صاحبة المصلحة. ويمكن أن يشمل هذا التنسيق إعداد خطط مراجعة الحسابات، وتقاسم تقييمات المخاطر المتصلة بعمليات المراجعة ومنهجيات المراجعة وورقات العمل والتقارير. ويتمثل التنسيق أيضاً في التقاسم المنتظم لخطط وتقارير عمليات مراجعة الحسابات، عدا في حالة الأونروا. وعلى مستوى الأمم المتحدة، كانت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة قد أوصت، في تقرير عن أنشطتها، بأن يتم التنسيق خلال مرحلة التخطيط قبل الموافقة على خطط مراجعة الحسابات (الوثيقة A/63/328، الفقرة 23). وينبغي أن تُسند مهمة التنسيق أيضاً في سائر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة إلى لجنة مراجعة الحسابات/الرقابة التابعة لكل منها. 
	227 - ويرى المفتشون أنه ينبغي لمراجعي الحسابات الخارجيين أن يستفيدوا من العمل الذي يضطلع به مراجعو الحسابات الداخليون. ويعني ذلك تقييم مدى موضوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات الداخلي، وكفاءته، ومدى حرصه على تنفيذ مهامه بالعناية المهنية الواجبة، إضافة إلى تقييم الإجراءات المطبقة في إطار عملية مراجعة الحسابات، والمستندات، والرقابة التي تُمارس عليه في إطار أدائه لمهامه().
	228 - يرى المفتشون أن هناك مجالاً لتحسين عملية الاتصال والتنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.
	دال - التنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المقدمة للضمان
	229 - في حالة مراجعي الحسابات الداخليين، غالباً ما يجري التنسيق مع سائر الجهات الداخلية والخارجية المقدمة للضمان من خلال الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين والمراقب المالي ومكتب التقييم، وبدرجة أقل مع لجان مراجعة الحسابات/الرقابة والإدارة، ومكتب التحقيق والأخلاقيات، وأخيراً مع مراجعي الحسابات الخارجيين. 
	230 - وفي منظمة الأغذية والزراعة واليونيسيف، يكون رئيس دائرة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية حاضراً في اجتماعات الإدارة العليا، وفي حالة الفاو يشارك أيضاً بصفة المراقب في بعض الاجتماعات التنفيذية الرئيسية. وفي البنك الدولي، يشارك نائب الرئيس المعني بمراجعة الحسابات في الاجتماعات اليومية التي تعقدها الإدارة التنفيذية. وبذلك يكون رؤساء دوائر مراجعة الحسابات/الرقابة مُطّلعين على ما يحدث من تطورات هامة داخل منظماتهم ويمكنهم بالتالي المساهمة في عمليات الحوكمة. ويعتبر المفتشون أن مثل هذه التجربة تشكل ممارسة جيدة ينبغي تكرارها في مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. 
	231 - ويرى 30 في المائة من دوائر المراجعة الداخلية للحسابات أن التنسيق مع الوظائف الأخرى للرقابة يمثل تحدياً/عائقاً. وفي المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تُعقد منذ عام 2009 اجتماعات منتظمة بين لجنة مراجعة الحسابات ومراجع الحسابات الداخلي ودائرة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية والرئيس التنفيذي. وتبين أن هذه الاجتماعات مفيدة للغاية. ومن الممارسات الفضلى في مجال التنسيق بين الدوائر المعنية بالرقابة، الاجتماع الثلاثي الرسمي الذي يُعقد على الأقل مرة في السنة بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة ووحدة التفتيش المشتركة. ويقترح المفتشون تكرار هذه الممارسة في منظمات أخرى. ويحضر مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة وفريق المراجعين الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة أيضاً اجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات بصفة المراقبين.
	هاء - التنسيق بين لجان مراجعة الحسابات/الرقابة
	232 - يجري التنسيق بين لجان مراجعة الحسابات/الرقابة على أساس مخصص، ويرى بعض رؤساء اللجان الذين شملتهم المقابلات أنه ينبغي إضفاء طابع رسمي على هذا التنسيق. ويمكن لرؤساء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة أن ينسجوا على منوال اجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات وفريق المراجعين الخارجيين وأن يعقدوا اجتماعاً سنوياً واحداً على الأقل لتبادل الممارسات في مجال مراجعة الحسابات ومناقشة القضايا المطروحة على مستوى المنظومة برمتها فيما يتعلق بمراجعة الحسابات، حتى وإن كان ذلك عن طريق التداول عن بعد/باستخدام الفيديو. ويمكن للرؤساء أن يحددوا معاً جدول أعمال هذه الاجتماعات وترتيباتها. وإذا تعذر ذلك، يرى المفتشون أنه بإمكان اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تستضيف اجتماعات رؤساء هذه اللجان من أجل تحقيق التنسيق المنشود. 
	233 -  وفي الختام، يمكن القول إنه بإمكان مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وكذلك لجان مراجعة الرقابة أن يعملوا بطريقة أفضل وأن يساهموا مساهمة أكبر في عمليات الحوكمة داخل المنظمة إذا حافظوا على علاقة سلسة وموضوعية فيما بينهم ومع الإدارة. غير أن المفتشين لاحظوا أنه لا يوجد بعد تنسيق وتعاون فعالان بين هذه الجهات الفاعلة على مستوى المنظومة برمتها. وبناء على ذلك، يرى المفتشون أن الحل الأمثل لتحقيق التنسيق والتعاون بين مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين يتمثل في أن تتولى لجان مراجعة الحسابات/الرقابة هذه المهمة بالاستناد إلى خارطة ضمانات أو إطار مساءلة، حسب الاقتضاء، توافق عليهما الهيئات التشريعية/مجالس الإدارة التابعة لكل منظمة أو مؤسسة.
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