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ويرجى من السادة . يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 موجز

 

 الرتتيبات 2102أيار /أّكدت جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة اليت ُعقدت يف مايو ،

وطلبت إىل األمانة املباشرة  2102-2102املقرتحة الختيار املراجع اخلارجي وتعيينه خالل الفرتة 

 . بعملية االختيار

 وإعداد حتليل مقارن ومراجعة  هالقد اُستكملت خمتلف مراحل االختيار من إرسال االقرتاحات إىل تلقي

 .العروض وإعداد قائمة خمتصرة بها

 إىل تقديم ةالقائمة املختصر ىعل نطبقًا لإلجراءات املتفق عليها، ُدعي مقدمو العروض املدرجو 

شهر  يفدورتها الثامنة واألربعني بعد املائة  يفأعضائها  لبكام املاليةاقرتاحاتهم شفهيًا للجنة 

 . 2102آذار /سمار

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية 

 

 جلنة املالية مدعّوة إىل دراسة العروض واالقرتاحات الشفهية املقدمة من املرشحني املدرجني على القائمة  إّن

ويتعّين على اللجنة يف ضوء هذه الدراسة توصية اجمللس بتعيني املراجع اخلارجي ملدة ستة أعوام . املختصرة

 . 2102اعتبارًا من بدء مراجعة حسابات السنة التقوميية 

 

 ة املشورةمسود

 

  أشارت اللجنة إىل أنه، بناء على ما اُتفق عليه خالل الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة، عقدت

جمموعة عمل تضّم أعضاء يف جلنة املالية اجتماعًا هلا الستعراض االقرتاحات الواردة بشأن تقديم خدمات 

قد أعّدت قائمة خمتصرة مؤلفة من ثالثة  املراجعة اخلارجية للمنظمة وإىل أّن جمموعة العمل هذه

 . إىل تقديم عروض شفهية عنها خالل الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية يندعوم مرشحني

  نظرت اللجنة يف العروض الشفهية اليت قّدمها املرشحون الثالثة املدرجون على القائمة املختصرة، كما

نظرت يف خمتلف جوانب االقرتاحات كاالستقاللية ومؤهالت املسؤولني واملوظفني والتدريب واخلربة 

 .اليفهاواملقاربة اخلاصة باملراجعة واالسرتاتيجية املتصلة بها وتقارير املراجعة وتك

  بعد دراسة العروض واالقرتاحات املقدمة من املرشحني املدرجني على القائمة املختصرة، وافقت اللجنة

 .لكي ينظر فيه --------بل على رفع توصية إىل اجمللس باالقرتاح املقدم من ِق

 نوات السّت الس فرتةجل تعيني املراجع اخلارجي لأمن توصية إىل اجمللس بالقرار التالي  اللجنة رفعت

2082-2082. 
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  821.../القرار 

 تعيني املراجع اخلارجي 

 

 إّن اجمللس 

 

 كمراجع خارجي للمنظمة؛............................ أّن جلنة املالية توصي بتعيني  إذ يالحظ

 

 باحلاجة إىل وظيفة املراجع اخلارجي وبأهميتها من أجل مراجعة حسابات املنظمة واملصادقة عليها؛ إذ يقّر

 

 . 2082كمراجع خارجي للمنظمة لفرتة سّت سنوات اعتبارًا من سنة ................ تعيني  يقرر

 

 

. 2102الفلبني، يف سنة والية املراجع اخلارجي احلالي وهو جلنة تدقيق احلسابات يف مجهورية  تنتهي -1

وقيام املراجع اخلارجي بعرض  2102-2102ويعين هذا من الناحية العملية استكمال مراجعة حسابات املنظمة للفرتة 

 .2102خالل فصل اخلريف من عام عادة تقرير املراجعة على جلنة املالية، على أن جيري هذا يف الدورة اليت تعقدها 

 

واجمللس قد أكدا سابقًا السياسة اليت تقضي بتعيني املراجع اخلارجي ملدة سّت سنوات، وكانت جلنة املالية  -2

وجيوز للمراجع اخلارجي يف . 1غري قابلة للتجديد، على أن ُيفتح بعدها باب تقديم العروض لتعيني مراجع خارجي

املراجع اخلارجي  2102نهاية سنة وعليه، جيدر باملنظمة أن تعّين قبل . تقديم عرض يف أي عملية تقديم عطاء اخلدمة

 .2102لفرتة السّت سنوات اليت تبدأ اعتبارًا من السنة التقوميية 

 

 الرتتيبات املقرتحة الختيار 2102ار أي/وأّكدت جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة يف مايو -2

وطلبت إىل األمانة املباشرة بعملية االختيار من خالل الدعوة إىل تقديم  2102-2102املراجع اخلارجي وتعيينه للفرتة 

 . اقرتاحات من قبل املراجعني العامني املؤهلني واألعضاء يف الفاو

 

 يلزم منوطبقًا لإلجراءات املتفق عليها، وّجهت املنظمة الدعوات، مشفوعة مبا  2102آب /ويف شهر أغسطس -2

بقًا لإلجراءات معلومات، إىل األعضاء كافة طالبة منهم تقديم اقرتاحات لتوفري خدمات املراجعة اخلارجية، وذلك ط

 (. أملانيا، نيجرييا، النرويج، الفلبني، بولندا واململكة املتحدة)وقد مّت تلقي سّتة عروض . املتفق عليها
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بناء على ما اُتفق عليه يف الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة، عقدت جمموعة عمل مؤلفة من أعضاء يف و -3

اجتماعًا هلا يف ( الواليات املتحدة األمريكية، أسرتاليا، املكسيك، الكويت، هولندا، اليابان وبوركينا فاسو)جلنة املالية 

وبعد دراسة مفصلة للعروض . ورد من عروض وإعداد قائمة خمتصرة بأفضلها ملراجعة ما 2102كانون األول /ديسمرب 01

، خُلصت جمموعة العمل إىل أّنه 2مقارنة باملعايري املتفق عليها يف جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة

رة بغرض عرضها على على القائمة املختصينبغي بشكل عام إدراج العروض املقدمة من أملانيا والفلبني واململكة املتحدة 

 .جلنة املالية

 

وعماًل باإلجراءات املتفق عليها، ُدعي مقدمو العروض املدرجون على القائمة املختصرة إىل تقديم عرض شفهي  -6

عن اقرتاحاتهم أمام جلنة املالية بكامل أعضائها خالل دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة اليت سُتعقد يف شهر 

 . 2102آذار /مارس

 

النظر يف العروض الشفهية واالقرتاحات اليت قدمها املرشحون املدرجون على ويتعّين اآلن على جلنة املالية  -7

وسوف . القائمة املختصرة واحلصول على أي معلومات إضافية أو تأكيد للوقائع اليت تراها مناسبة يف الظروف الراهنة

ولقدراتهم، فضاًل عن  يتعّين على األعضاء أثناء اضطالعهم بعملهم إيالء عناية خاصة للقدرات التقنية للمرشحني

. التكاليف ذي الصلة ومدى مالءمة االقرتاحات بالنسبة إىل توزيع العمل بني املراجعة املالية ومراجعة القيمة مقابل املال

ويتعّين على اللجنة يف ضوء هذه الدراسة توصية اجمللس بتعيني املراجع اخلارجي ملدة سّت سنوات اعتبارًا من بدء 

 . 2102ة حسابات السنة التقوميية مراجع

 

طبقًا لإلجراءات اليت تتبعها جمموعة العمل، سوف تكون االقرتاحات األصلية الواردة من خمتلف مقدمي و -1

العروض املهتمني متاحة لألعضاء يف جلنة املالية لالطالع عليها قبل انعقاد الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة، كما أنها 

 .متاحة يف قاعة االجتماع لدى دراسة هذا البند من جدول األعمالستكون 
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