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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 

 اللجنة االدارية

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي :٤٣البند 

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي

 ملخص
تذكّر هذه الورقة باالجراء الذي اتخذته الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية بخصوص الترتيبات 

 المجلس وتعرض قرار . ٢٠٠١ و٢٠٠٠لحسابات المنظمة للسنتين الماليتين المؤقتة للمراجعة الخارجية 
 ٢٠٠٥ ولحسابات السنوات ٢٠٠٤الى  ٢٠٠٢ ةالماليوات تعيين مراجع الحسابات الخارجي للسنب
 . تأكيد قرار المجلس الجمعية العمومية وتطلب من٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

 .٤ الفقرة :االجراء المعروض على الجمعية العمومية

 راجعالم

A33-WP/29, P/6 
Doc 9790  ،٥/١٠/٢٠٠١في  (القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

Doc 7515/11النظام المالي لاليكاو ، 

 مقدمة -١

 :تنص المادة الثالثة عشرة من النظام المالي على ما يلي ١-١

اجعا خارجيا للحسابات هـو المراجـع       رهنا بتأكيد من الجمعية العمومية، يجب أن يعين المجلس مر          ١-١٣" 
ليجري بصفة سنوية، وفي ) أو المسؤول الذي يمارس وظيفة مشابهة   (العام لحسابات أي دولة متعاقدة      

أي وقت آخر حسب الضرورة ألغراض استثنائية، تدقيقا سنويا مستقال لصناديق المنظمة وأصـولها              
 .ها المجلس وتؤكدها الجمعية العموميةويجب أن يتم هذا التعيين للمدة التي يحدد. وحساباتها
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في بلده، تصـبح    ) أو كمسؤول عن وظيفة مشابهة    (عندما تنتهي مدة المراجع الخارجي كمراجع عام         ٢-١٣ 
مدة عمله كمراجع خارجي منتهية ويخلفه كمراجع خارجي، بموافقة المجلس، المراجع العـام الـذي               

 ".طريقة أخرى اال للجمعية العموميةوال يجوز عزل المراجع الخارجي بأي . يحل محله

وينبغي مالحظة أن مراجع الحسابات العام الكندي شغل منصب مراجع الحسابات الخـارجي لاليكـاو منـذ           ٢-١
وأن خدمات مراجع الحسابات الخارجي كانت مرضية تماما، وأن الجمعية العمومية قـد أعربـت بصـورة                   .١/١/١٩٥٢

لمساعدة الفعالـة   من جودة عالية وا   ألعمال التي يؤديها    ما تتسم به ا   لعام الكندي على    دورية عن امتنانها لمراجع الحسابات ا     
 .تهاألجهزة لمسؤولي المنظمة ويوالتعاون

، ثبتت الجمعية االجراء الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فرايزر،      A33-22وفي قرار الجمعية العمومية      ٣-١
 من النظـام  ١-١٣ بموجب المادة   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠جيا لاليكاو لحسابات السنتين     ، مراجعا خار  يكندالمراجع الحسابات العام    

 وقدم المجلس تقريرا الى الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية رأى فيه أن اختيار مراجع الحسابات الخـارجي                   .المالي
ديم تقرير بشأنه الى الدورة العاديـة       لاليكاو على المدى الطويل، يستحق دراسة حذرة وأن االجراء بهذا الخصوص سيتم تق            

 .القادمة للجمعية العمومية

يـزر فـي منصـب      تمديد تعيين السيدة شيال فر     ،١٦٦ في الجلسة الحادية عشرة من دورته        ، المجلس وقرر ٤-١
 للمجلـس، تـم     ١٦٨وفي الجلسة الرابعة من الدورة      . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢المراجع الخارجي لحسابات االيكاو للسنتين الماليتين       

كما اعتمـد المجلـس فـي تلـك     . ٢٠٠٤عتماد تمديد آخر للمراجع الخارجي الحالي لحسابات االيكاو لتغطية السنة المالية  ا
 . للسنوات القادمةالجلسة اجراءات اختيار وتعيين المراجع الخارجي لحسابات االيكاو

ارجي لحسابات االيكاو    الى الدول بطلب الترشيحات لمنصب المراجع الخ       كتابا ٢٠٠٤ في شهر يناير     وأرسل ٥-١
 ومكتب مراجـع    ،رئيس لجنة مراجعة الحسابات الفلبينية     وقد ورد ترشيحان من   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات المالية   

 .وأجري تقييم للطلبين على أساس المعايير التي اعتمدها المجلس. الحسابات العام لحكومة كندا

 التعيين من قبل المجلس -٢

وأخـذ   . ٢٢/٦/٢٠٠٤ المنعقـدة فـي      ١٧٢ من الدورة    ١٩ن في الجلسة    يالترشيحتقييم  استعرض المجلس    ١-٢
المجلس علما بالمؤهالت الممتازة للمرشحين، غير أنه فضل عرض مكتب مراجع الحسابات العام ألن األخير يمتلك معرفة                  

وبناء على ذلك، ومع األخذ . جاريةمؤسسية واسعة، واعتبر أن استراتيجية التدقيق المقدمة أكثر مالءمة الحتياجات االيكاو ال       
في الجلسـة   ( الخدمات المعروضة من قبل المرشحين وتكلفة خدمات مراجعة الحسابات، اعتمد المجلس             في الحسبان نوعية  

 لحسابات االيكاو للسـنوات  تعيين السيدة شيال فريزر، المراجع العام للحكومة الكندية، مراجعا خارجيا) ١٧٢ من الدورة   ١٩
 . دوالرا أمريكيا٦٢٦ ٦٦٧ بتكلفة اجمالية ال تزيد على ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و ٢٠٠٥المالية 
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 األثر المالي للقرار -٣

،  دوالرا أمريكيـا ٦٢٦ ٦٦٧عـن   تكاليف خدمات مراجع الحسابات الخارجي للفترة الثالثية القادمة    لن تزيد  ١-٣
   . في الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية القادمةادراجهاوتم 

 لمعروض على الجمعية العموميةاالجراء ا -٤

 : المجلس من الجمعية العمومية اتخاذ ما يليويرج ١-٤

فـي منصـب المراجـع الخـارجي        مراجع الحسابات العام الكندي،     يزر،  تأكيد تعيين السيدة شيال فر     )أ 
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢لحسابات االيكاو بالنسبة لحسابات السنوات المالية 

فريزر، مراجع الحسابات العام الكندي، فـي منصـب المراجـع الخـارجي             السيدة شيال   تأكيد تعيين    )ب 
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢لحسابات االيكاو بالنسبة لحسابات السنوات المالية 

 .النظر في مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق واعتماده )ج 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق

 الثين للجمعية العمومية الدورة الخامسة والثالى العتماده  مقدممشروع قرار

 ١/١-٤٣القرار 
 تعيين المراجع الخارجي للحسابات

 :ان الجمعية العمومية
 :اذ تالحظ -١

أن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة بشرط تثبيـت الجمعيـة                 )أ
 .العمومية لذلك االجراء

المجلـس  مراجع الحسابات العام الكندي، والعضو في ،  يزرفريال  تمديد تعيين السيدة ش   أن المجلس اعتمد     )ب
المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات منظمة األمم المتحدة ووكاالتهـا المتخصصـة، فـي منصـف      

 مـن  ١-١٣بموجب المـادة   وذلك  ،  ٢٠٠٤ الى   ٢٠٠٠من   لحسابات االيكاو للسنوات     الخارجيمراجع  ال
 .النظام المالي لاليكاو

السـيدة   ووافق على تعيين     ٢٠٠٤ في عام    مجلس استعرض الترشيحات الواردة من الدول المتعاقدة      أن ال  )ج
 ٢٠٠٥مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة للسـنوات الماليـة         شيال فريزر مراجع الحسابات العام الكندي       

 ، ولذا،٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

 خدمات رفيعة المستوى بصفتها المراجع يزر لما قدمته للمنظمة منللسيدة شيال فر  تقديرها  خالص   عن   تعرب  -٢
لمسـؤولي  وتعاونية ، وعلى ما قدمته أثناء تلك الفترة من مساعدة فعالة   )٢٠٠٣-٢٠٠٠(الخارجي لحساباتها   
 .االيكاو وألجهزتها

 : ما يليتؤكد -٣
 خارجيا  مراجعا، مراجع الحسابات العام الكندي،      يزرذه المجلس بتعيين السيدة شيال فر      الذي اتخ  القرار )أ 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠لاليكاو لحسابات المنظمة للسنوات 
 مراجعا خارجيـا    السيدة شيال فريزر مراجع الحسابات العام الكندي       الذي اتخذه المجلس بتعيين      القرار )ب 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦و٢٠٠٥لحسابات المنظمة للسنوات 
 .A33-22و A29-34ر يحل محل القرارين هذا القرا تعلن أن -٤

 ـ انتهـى ـ

 


