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 ستونالدورة ال
 *من القائمة األولية) د (١١٤البند 

تعيينــات ملــلء الشــواغر يف اهليئــات الفرعيــة 
   وتعيينات أخرى

   تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات  
  مذكرة من األمني العام  

لت اجلمعيـة   عّد ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٥٥/٢٤٨وفقا لقرار اجلمعية العامة      - ١
 .١٩٤٦ديسمرب / كانون األول٧املؤرخ ) ١-د (٧٤العامة قرارها 

 : على أهنا٥٥/٢٤٨ من قرار اجلمعية العامة ٢ و ١وتنص الفقرتان  - ٢
 أن متتد فترة والية جملس مراجعي احلسابات مدة ست سـنوات            تقرر - �١  

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١غري متعاقبة اعتبارا من 
ـــر - �٢   ـــاتقـــ ــى    ر أيضــــ ــة عل ــة، املوافق ــات االنتقالي ـــار الترتيب ـــي إطـــ ، فـــ

، الــذي مبوجبــه متـــــــدد فقــط فتــــــرة )١( الــوارد يف تقريــــــر األمــني العـــــــام١البديـــــــل 
ــوب أفريقيــا إىل       ــيني مراجــع احلســابات العــام يف جن ، ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠تع

 بــــاإلجراءات احلاليــــة مــــؤهلني إلعــــادة ويكــــون ســــائر األعضــــاء املنتخــــبني عمــــال
 .�االنتخاب
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 :وبناء عليه، يتألف جملس مراجعي احلسابات حاليا من األعضاء التالني - ٣
 ***الرئيس األول حملكمة احلسابات يف فرنسا 
 **رئيس هيئة مراجعة احلسابات يف الفلبني 
 *املراجع العام للحسابات يف مجهورية جنوب أفريقيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف  *     
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف  **     
   .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف  ***     

تنتهي يف  سـ  قيـا مجهوريـة جنـوب أفري    لحسـابات يف    املراجع العام ل  ومبا أن مدة عضوية      - ٤
 مـلء الشـاغر النـاجم       ستني، سيتعني على اجلمعية العامة يف دورهتا ال       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠

عن ذلـك بتعـيني مراجـع احلسـابات العـام، أو موظـف حيمـل لقبـا معـادال، مـن إحـدى الـدول                          
وســيعمل مراجــع احلســابات املعــني علــى هــذا النحــو ملــدة ســت  .  عضــوا يف اجمللــس،األعضــاء
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١بدأ يف سنوات ت

ويضــطلع األعضــاء الثالثــة يف اجمللــس باملســؤولية املشــتركة عــن املراجعــة اخلارجيــة          - ٥
حلسابات األمم املتحدة وأنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات اخلاصة، وبرنامج األمـم             

ة للطفولـة، وبرنـامج   املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمـة األمـم املتحـد         
األمم املتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني                    
الفلسطينيني يف الشرق األدىن، ومعهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث، وصـناديق التربعـات                 

ملتحـدة للبيئـة،    اليت تديرها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، وصـندوق برنـامج األمـم ا              
ــامجو   ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع   لمســتوطنات البشــرية، ل األمــم املتحــدة  برن

واحملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين  
إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا          الدويل اليت ارتكبت يف     

 واحملكمة اجلنائية الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة                 ١٩٩١السابقة ؛   
اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا            

روانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة                 واملواطنني ال 
ــني    ــدول اجملــاورة ب ــاين ١يف أراضــي ال ــاير / كــانون الث ديســمرب / كــانون األول٣١ و١٩٩٤ين

ومركز التجارة الدوليـة، وجامعـة األمـم املتحـدة،          ؛ واخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية      ١٩٩٤
  ويضــطلع أعضــاء اجمللــس .معاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدةوالصــندوق املشــترك لل
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وجلنـة  ) العـراق (أيضا باملسؤولية املشتركة عن مراجعة حسابات حساب ضمان األمم املتحـدة            
 .األمم املتحدة للتعويضات وغريها من األنشطة عند الطلب

عة املقدمون مـن قبـل   ويف الوقت احلايل، يتقاسم مهام مراجعة احلسابات موظفو املراج        - ٦
وللوفـاء بتلـك املسـؤوليات      . دوائر مراجعة احلسابات لدى أعضاء اجمللس على أسـاس املسـاواة          

 كــل  أسـبوعا مـن أســابيع عمـل مراجعـي احلسـابات     ٣٥٠املشـتركة، يقـدم كـل عضــو حـوايل     
 .عام، وذلك إضافة إىل املدير املتفرغ

امـل بـني ختطـيط املراجعـة وتنفيـذها          ولتمكني اجمللس من تنفيـذ واليتـه عـن طريـق التك            - ٧
وتقــدمي التقــارير عنــها، ولتعزيــز وضــع معــايري وممارســات فنيــة مشــتركة ملراجعــة احلســابات،     
أنشــئت جلنــة عمليــات مراجعــة احلســابات تضــم ثالثــة مــديرين متفــرغني للمراجعــة اخلارجيــة، 

اء اجمللـس أن    وينتظـر مـن أعضـ     . مركزهم يف املقر، وميثل كل منـهم عضـوا مـن أعضـاء اجمللـس              
نـوفمرب،  /يونيـه وتشـرين الثـاين     /يكونوا موجودين ملدة أسبوعني تقريبا من كل عام، يف حزيران         

حلضور اجتماعات اجمللس وفريـق املـراجعني اخلـارجيني حلسـابات األمـم املتحـدة، والوكـاالت           
ون وإضافة إىل ذلك، جيب على كل عضـو أن يكـ          . املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية    

ــة       ــاء اإلدارة، واللجنـ ــع أعضـ ــام مـ ــوال العـ ــرورية طـ ــاورات ضـ ــة مشـ ــتراك يف أيـ ــا لالشـ متاحـ
 .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وهيئات اإلدارة األخرى

إىل اجلمعيـة العامـة مشـروع مقـرر     تقدم اللجنة اخلامسة كانت ويف الدورات السابقة،   - ٨
. اباهتا العـام، أو موظـف حيمـل لقبـا معـادال     يتضمن اسم دولة عضو يوصي بتعيني مراجـع حسـ    

 .ستنيويقترح اتباع إجراء مماثل يف الدورة ال
  

 احلواشي 
 )١( A/55/796 ١١، الفقرة. 

 
 


