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     اخلامسةاللجنة
   موجز للجلسة اخلامسةحمضر
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٥ األربعاء يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

  
  )الكامريون(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تومو مونيت     السيد   :الرئيس  

   كيالبيلالسيد: رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
      

  احملتويات
  

  )تابع(جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة : ل األعمال من جدو١٣٨البند 
 وتقــارير جملــس ،التقــارير املاليــة والبيانــات املاليــة املراجعــة :  مــن جــدول األعمــال ١٣١البنــد 

  مراجعي احلسابات
  :٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني :  من جدول األعمال١٣٤البند 

 االنتقاليـة املتعلقـة بالتقـارير املاليـة الـيت تعـدها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                     التدابري  
  الالجئني يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  



A/C.5/66/SR.5
 

2 11-53205 
 

  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
جـدول األنـصبة املقـررة      :  من جـدول األعمـال     ١٣٨البند  

  )A/C.5/66/L.2) (تابع (لقسمة نفقات األمم املتحدة
  A/C.5/66/L.2مشروع القرار 

  .A/C.5/66/L.2اعتمد مشروع القرار   - ١
التقارير املالية والبيانات   : ن جدول األعمال  ــ م ١٣١د  ـالبن

ي احلـــسابات ــــــر جملـــس مراجعــــــ وتقاري،ة املراجعـــةـاملاليـــ
)A/66/5/Add.5 و ،A/66/73 و Add.1 و ،A/66/139و ، A/66/377(  
رئــيس اللجنــة املعنيــة بعمليــات    (و  يــ-ليــو الــسيد   - ٢

، )مراجعة احلسابات، جملس مراجعي حسابات األمـم املتحـدة        
ــة       ــسنة املالي ــة لل ــة املراجع ــات املالي ــايل والبيان ــر امل عــرض التقري

 وتقريــر جملــس ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١املنتهيــة يف 
مراجعي احلسابات عن صناديق التربعات اليت يـديرها مفـوض          

ــم املت ــشؤون الالجــئني   األم ــسامي ل ، )A/66/5/Add.5(حــدة ال
فقال إن مراجعة احلسابات اليت قام هبـا اجمللـس تـشري إىل عـدم               

ــة يف البيانــات املاليــة     ــود أخطــاء مادي ــد أنــه مت حتديــد   . وج بي
وبـصفة خاصـة،    . اتــة احلساب ـــق مبراجع ـــة تتعل ـــل هام ــمسائ

ــشؤون الالجــئني     ــم املتحــدة ل ــستعدة مل تكــن مفوضــية األم  م
فقـد  : بالقدر الكايف ملراجعة احلسابات اخلتامية إىل حـد خطـري    

أدى عدم وجود سجل ملراجعة احلـسابات إىل صـعوبة تـسوية             
البيانات املالية؛ وكانت هناك أعـداد كـبرية مـن األخطـاء؛ ومل          

ــة    ــبية املتبعـ ــات احملاسـ ــبية املمارسـ ــسياسات احملاسـ . تعكـــس الـ
 أخطــاء يف البيانــات وخــالل مراجعــة احلــسابات، مت تــصحيح 

 مليــون دوالر ومتــت تــسوية مجيــع املــسائل ٣٩تــشمل حــوايل 
ونتيجة لذلك، اسـتطاع اجمللـس أن       . األخرى مبا يرضي اجمللس   

ــا غــري معــدل ملراجعــي احلــسابات، ويعــين هــذا أن     يــصدر رأي
  .البيانات املالية تعكس إىل حد مقبول الوضع املايل للمفوضية

ــد      - ٣ ــم ع ــه رغ ــائال إن ــضى ق ــي  وم ــديل رأي مراجع م تع
احلــسابات، يــساور اجمللــس عــددا مــن مــشاعر القلــق الــشديدة 

. بشأن اإلدارة املالية وإدارة املخاطر وإدارة األداء يف املفوضـية         
اعتمــاد بأنــه ترتبــت علــى وتــرتبط الــشكوك املتأصــلة يف ذلــك 

الوكالــة الــشديد علــى أمــوال التربعــات آثــار يف إدارة املــوارد   
حافزا للتركيز علـى أنـشطة قـصرية        ذلك  لق  وصنع القرار، وخ  

. األجــل قــد ال متثــل دائمــا أفــضل قيمــة ميكــن احلــصول عليهــا 
ا نقاط ضـعف يف اإلدارة املاليـة واملراقبـة املاليـة،          ـــاك أيض ـــوهن

؛  مل يـتم إجنازهـا     مبا يف ذلك وجود تسويات مصرفية متراكمـة       
 وعـــدم وجـــود ضـــوابط صـــارمة علـــى إدارة البيانـــات املاليـــة؛
واخنفــاض القــدرة علــى اإلدارة املاليــة يف امليــدان، مبــا يف ذلــك  
ــوارد املؤســسة يف املفوضــية       ــيط م ــام ختط ــتخدام نظ ــم واس فه

ومت حتديــد عــدد مــن املخــاطر أمــام االعتمــاد . بطريقــة حمــدودة
النــاجح للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، مبــا يف ذلــك 

ــسن    ــة ال ــاج حــسابات هناي ــى إنت ــة ويف  القــدرة عل ــسم بالدق ة تت
ــة     ــشبكة امليداني ــدرة ال . الوقــت املناســب، ومــدى اســتعداد وق

للفوائــد الــيت رؤيــة واضــحة ويبــدو أنــه ليــست لــدى املفوضــية 
  . احملاسبيةتتحقق فيما يتعلق باستخدام تلك املعايري

قـــائال إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن املفوضـــية  واســـتطرد   - ٤
ــائج يف     إالّ أن ٢٠٠٥عــام أخــذت بــاإلدارة القائمــة علــى النت

ــة    تقــارير األداء مل متكِّــن اإلدارة بعــد مــن إصــدار أحكــام فعال
بشأن فعالية تكـاليف املـشاريع واألنـشطة أو مـساءلة املـديرين             

فالبيانــات غــري كاملــة وغــري موثــوق هبــا؛ . عــن األداءاحمللييــــن  
وال يوجــد اتــساق بــني مؤشــرات األداء وهــي ال تركِّــز علــى    

ة، أو علـى الكفـاءة والفعاليـة؛        ـــ ام احلرج ــــ ملهة ذات ا  ـــاألنشط
. ات املاليــةـــــن األداء والبيانـــــة واضــحة بيــــد صلـــــوال توج

ة غــري قــادرة علــى ـــــت املفوضيــــك، مــا زالــــى ذلــــاء علـــــوبن
ة واملعلومــات بــشأن ـــــمجــع وحتليــل املعلومــات املاليــة األساسي 

  .األداء يف عملياهتا
إن املفوضــية مل تــضع بعــد هنجــا رمسيــا  وأردف قــائال   - ٥

ــاك نقــاط  . ومنتظمــا علــى نطــاق املنظمــة إلدارة املخــاطر   وهن
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ــا بــــشأن اختيــــار وإدارة ومراقبــــة  أيــــضا ضــــعف  يف عملياهتــ
لعـدد  معهـا   شركائها املنفِّـذين، الـذين عمـل عـدد كـبري منـهم              

كـــبري مـــن الـــسنوات دون اختبـــارهم أو إعـــادة النظـــر فـــيهم   
رِّض املفوضـــية لزيـــادة خمـــاطر الغـــش بـــصورة دوريـــة، ممـــا يعـــ

  .والفساد، وعدم كفاءة وسوء أداء الشركاء
 تتة الوكالــة تتــسم بالتــشـــــال إن استجابــــومــضى قائ  - ٦

فيمــا يتعلــق حبــاالت الالجــئني الــيت طــال أمــدها، ممــا يــشكِّل     
مسألة استراتيجية كبرية ومتنامية تترتـب عليهـا آثـار كـبرية يف             

 إىل البيانــــات املاليــــة وبيانــــات األداء إدارة املــــوارد، ويفتقــــر
ــرارات ســليمة   وال توجــد جهــة  . الــصحيحة الالزمــة الختــاذ ق

عليـا ميكـن مـساءلتها عـن خطــة العمـل العامليـة بـشأن حــاالت        
ــة     الالجــئني الــيت طــال أمــدها، وهــي تفتقــر إىل مقــاييس عملي

. رز وال تتـضمن أي طريقـة ملتابعـة توزيـع املـوارد         ــــ دم احمل ــللتق
توضـــع دراســـات اجلـــدوى بـــشأن احللـــول الدائمـــة هلـــذه ومل 

ــالغ ضــئيلة     املــسألة بــشكل جيــد وأنفــق علــى هــذه احللــول مب
  .نسبيا باملقارنة بتكلفة حاالت الالجئني اليت طال أمدها

إىل أن إمجــــاال واســــتطرد قــــائال إن اجمللــــس خلــــص   - ٧
أهنـا حـصلت علـى      املفوضية مل تتمكن حىت اآلن من أن تظهـر          

تظهـر أهنـا   مـن أن    سة مـن برنـامج التغـيري لـديها أو           فوائد ملمو 
وقــد . تــستخدم مواردهــا علــى حنــو فعــال مــن حيــث التكلفــة  

ــس       ــتنتاجات اجمللـ ــع اسـ ــة مجيـ ــصورة عامـ ــية بـ ــت املفوضـ قبلـ
ــسها  وتوصــياته وحــددت   ــضعف   هــي نف ــاط ال الكــثري مــن نق

وينبغـي للوكالـة اآلن أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة            . وأقرت هبا 
ت واختاذ إجراءات حامسة، بدعم من اجمللـس،        لتحديد األولويا 

ذ توصـيات اجمللـس، رغـم أنـه         ـــف وتنفي ــاط الضع ـــة نق ـــملعاجل
يف غـضون   التـــي مت حتديدها    ل  ـــع املسائ ــل مجي ـــن يتسىن ح  ـــل

  .سنة واحدة
وعــرض تقريــر اجمللــس بــشأن تنفيــذ توصــياته املتعلقــة     - ٨

، وقال إن التقريـر     )A/66/139 (٢٠٠٩-٢٠٠٨بفترة السنتني   

 منظمــة يقــدِّم اجمللــس تقــارير عنــها كــل ســنتني إىل ١٥يــشمل 
ــة العامــة ــرة ٥٩٠وقــد صــدر مــا جمموعــه  . اجلمعي  توصــية لفت

 يف املائــة باملقارنــة ١٦، بزيــادة تبلــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــسنتني 
وبلــغ معــدل التنفيــذ الكامــل هلــذه . مــع فتــرة الــسنتني الــسابقة

دون تغـيري تقريبـا عـن فتـرة الـسنتني            يف املائة، ب   ٤٦التوصيات  
ــني أن اإلدارات . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــذت ويف حـ ــيات أخـ توصـ

اجمللس علـى حممـل اجلـد بـصورة عامـة ووضـعت جمموعـة مـن                 
املمارسات اجليدة لتعزيز املتابعة، إالّ أن اجمللس يـشجعها علـى           
تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان رفع مستوى معدل التنفيـذ          

  .لتوصياتلالكامل 
نـسبة  ومضى قائال إنـه قـد طـرأت زيـادة طفيفـة علـى                - ٩

 يف ٤٨املائـــة إىل   يف٤٦التوصـــيات الـــيت نفِّـــذت جزئيـــا مـــن 
ونظــرا ألن معظــم . املائــة، باملقارنــة مــع فتــرة الــسنتني الــسابقة

 للتنفيـــذ الكامـــل هلـــا، ةالكيانـــات حـــددت تـــواريخ مـــستهدف
وســتعاجل بعــض التوصــيات بــصورة منهجيــة عــن طريــق تنفيــذ  

عــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام أو بــإجراء تغــيريات       امل
يــساور اجمللــس أي قلــق شــديد بــصورة   أخــرى يف أعماهلــا، ال

عامة بشأن مستوى التنفيذ اجلزئي، رغم أنه يشجع الكيانـات          
. علــى اختــاذ إجــراءات يف أســرع وقــت ممكــن بــشأن توصــياته 

 بعـض   اتناوهلـ ويرد يف التقرير عدد من اجملاالت اليت ميكـن أن ت          
  .إلسراع يف التنفيذ الكامل لتوصيات اجمللسلاملنظمات 

 يف املائـة مـن   ٥وأردف قائال إنـه مل ينفّـذ مـا جمموعـه            - ١٠
ــرة الــسنتني    / آذار٣١ حــىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨التوصــيات يف فت

.  يف املائة لفترة السنتني الـسابقة ٤، مقابل نسبة ٢٠١١مارس  
دى بعــض الكيانــات ويف حــني يقــر اجمللــس بأنــه قــد تكــون لــ  

أســباب وجيهــة لعــدم التنفيــذ، هنــاك كيانــات أخــرى مل تبــدأ   
  .عملية التنفيذ بعد

رئــيس اللجنــة االستــشارية لــشؤون  (الــسيد كيالبيــل  - ١١
 عــرض تقريـر اللجنــة االستـشارية ذا الــصلة   :)اإلدارة وامليزانيـة 
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)A/66/377( وقـــال إن اللجنـــة االستـــشارية ترحـــب بالتقـــدم ،
املفوضــية، ممــا أدى إىل إصــدار جملــس مراجعــي الــذي أحرزتــه 
وفيما يتعلق مبـشاعر    . يف هذا الصدد  غري معدل   احلسابات رأيا   

القلــق الــيت أعــرب عنــها اجمللــس بــشأن بعــض جوانــب اإلدارة  
املاليــة وإدارة املخــاطر واألداء يف املفوضــية، ففــي حــني تــدرك  

لـة،  اللجنة االستشارية التحديات الناشـئة عـن بيئـة عمـل الوكا      
يتوقع مـن املفوضـية أن تتخـذ التـدابري الالزمـة ملعاجلـة القـضايا               
اليت أثـريت وكفالـة تنفيـذ توصـيات اجمللـس تنفيـذا كـامال ويف           

وينبغــي هلــا بــصورة خاصــة أن تعــاجل نقــاط   . الوقــت املناســب
الضعف اليت لوحظـت يف جمـاالت الرقابـة علـى اإلدارة املاليـة،              

ــذ امل   ــة  مــن أجــل ضــمان النجــاح يف تنفي ــايري احملاســبية الدولي ع
  .٢٠١٢للقطاع العام يف عام 

وتطرق إىل تقرير اجمللس بشأن تنفيذ توصياته املتعلقـة           - ١٢
اللجنـة  وقـال إن    ،  )A/66/139 (٢٠٠٩-٢٠٠٨بفترة السنتني   
حـــدوث اخنفـــاض طفيـــف يف عـــدد    الحظـــت  االستـــشارية 

 باملقارنــة مــع فتــرة الــسنتني  ،التوصــيات الــيت نفِّــذت بالكامــل 
وكررت دعوهتا إىل تنفيذ توصـيات اجمللـس بالكامـل          . سابقةال

وعلــى حنــو ســريع وشــددت علــى أمهيــة اهتمــام اإلدارة العليــا   
وجيب حتديد األسباب اجلذرية للمشاكل اليت الحظهـا      . بذلك

  .اجمللس ومعاجلتها بصورة فعالة
األمـــني التنفيـــذي، وحـــدة التفتـــيش  (الـــسيد فرويـــه  - ١٣

ــشتركة ــر  ): امل ــون   عــرض تقري ــشتركة املعن ــيش امل وحــدة التفت
ــدة   ” ــم املتحـ ــة األمـ ــسابات يف منظومـ ــة احلـ ــة مراجعـ “ وظيفـ
)A/66/73 (         بالنيابة عن رئيس وحدة التفتيش املـشتركة، وقـال

إن الوحدة قد ضّمنته استعراضا لوظيفة مراجعة احلـسابات يف          
 هبــدف املــساعدة علــى حتــسني    ٢٠١٠برنــامج عملــها لعــام   

ــة   االتــساق علــى نطــاق املن  ظومــة فيمــا بــني الكيانــات الداخلي
واخلارجية املسؤولة عن هذه الوظيفـة، مبـا يتمـشى مـع املعـايري              

  .الفنية املطبقة يف األمم املتحدة

ــدم كــبري يف        - ١٤ ــه يف حــني مت إحــراز تق ــائال إن ومــضى ق
تعزيــز وظيفــة مراجعــة احلــسابات يف منظمــات األمــم املتحــدة  

تجابة لطلــب الــدول علــى مــدى الــسنوات العــشر املاضــية، اســ
ــادة التــدقيق والــشفافية واملــساءلة، ال يــزال هنــاك    األعــضاء زي
ــزم أن     افتقــار يف االتــساق والتنــسيق علــى نطــاق املنظومــة ويل
ــا       ــدراهتا وموارده ــتقالهلا وق ــات اس ــن املنظم ــد م حتــسِّن العدي

يتعلق مبراجعة احلسابات وذلـك مـن أجـل سـد            وعملياهتا فيما 
  .داءالثغرات املوجودة يف األ

واستطرد قائال إن التحديات والعقبـات الرئيـسية الـيت            - ١٥
تواجهها املراجعة الداخلية للحسابات تتمثل يف متابعـة وتنفيـذ          

 تتوصــيات مراجعــة احلــسابات؛ واملــوارد؛ ومراجعــة حــسابا  
؛ وتنــسيق هيئــات الرقابــة  “وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة ”

ــا   ــدخل  األخــرى؛ ومــسائل متعلقــة باالســتقالل، مب  يف ذلــك ت
وهنـاك عقبـات    . اإلدارة واحتمال وجـود تـضارب يف املـصاحل        

الالمركزيـــة، / واملركزيـــة،إضـــافية تتعلـــق بالـــسلطة الالزمـــة   
 نــشاط ةواهليكــل، والتخطــيط، وتقــدمي التقــارير وتقيــيم نوعيــ  

املراجعــة الداخليــة للحــسابات؛ وأداء واختــصاص املــراجعني     
 والـشفافية، وال سـيما      الداخليني للحسابات؛ ومسائل املساءلة   

  .فيما يتعلق باإلبالغ عن نتائج مراجعة احلسابات
ــاملراجعني اخلــارجيني      - ١٦ ــه فيمــا يتعلــق ب ومــضى قــائال إن

للحسابات، ليست عملية اختيارهم تنافسية مبا يكفـي، حيـث          
ــار   ــه ختت ــا   بــصورة متكــررة  إن ــة مــن املؤســسات العلي ــة قليل خنب

ــا يف منظمــات      ــة احلــسابات تعمــل يف وقــت واحــد مع ملراجع
وعـالوة  . عديدة، وملدد غري حمدودة األجل يف بعـض احلـاالت         

ــصلة     ــيم األداء ذات الـ ــات تقيـ ــع متطلبـ ــك، مل توضـ ــى ذلـ علـ
تتحمل بعض جلان مراجعة احلسابات املـسؤولية عـن هـذا            وال

ــيم، خالف ـــالتقيـ ــضــ ـــ املمارسلـــا ألفـ ـــوم. اتـــ ــسائـــ ل ـــن املـ
يهــا فيمــا يتعلــق بــاملراجعني لاألخــرى الــيت مت تــسليط الــضوء ع

اخلارجيني للحسابات ضرورة إعطاء األولويـة لعمليـة مراجعـة          
ــع    للمــصادقة احلــسابات  ــا يتمــشى م ــة، مب ــات املالي ــى البيان عل
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األخذ باملعايري احملاسبية للقطـاع العـام؛ وقـصر املـدة الـيت متـنح                
الستعراض البيانـات املاليـة يف بعـض املنظمـات؛ واالفتقـار إىل             
ــة       ــسات مراجعـ ــني مؤسـ ــة بـ ــسليم مالئمـ ــراءات تـ ــذ إجـ تنفيـ

وقد أكـد االسـتعراض أن وظيفـة        . احلسابات القدمية واجلديدة  
املراجعة اخلارجية للحسابات تتمتع باستقالل أكثر من وظيفـة      

ــة للحــسابات   ــة أكثــر مــن وهــي املراجعــة الداخلي  تــدخل حممي
  .فيهااإلدارة 

ــؤخرا ملراجعــة        - ١٧ ــشاء جلــان م ــه يف حــني أن إن ــال إن وق
الرقابــة متــارس دورا استــشاريا لــإلدارة واهليئــات     /احلــسابات

التــشريعية يــشكل خطــوة كــبرية حنــو حتــسني وظيفــة مراجعــة    
الرقابة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مل تقـم        /احلسابات

وعــالوة علــى . ا القبيــلمخــس منظمــات بإنــشاء جلــان مــن هــذ
الرقابــة /ذلــك، يركــز العديــد مــن جلــان مراجعــة احلــسابات      

بــصورة رئيــسية علــى نــشاط مراجعــة احلــسابات، وال تغطــي    
  .بعضها أداء املراجعني اخلارجيني للحسابات

ــارجيني    - ١٨ ــداخليني واخلـ ــراجعني الـ ــائال إن املـ وأردف قـ
جـه  للحسابات وجلان مراجعة احلسابات تعمـل علـى أفـضل و          

ــات     ــضل يف عملي ــسامهات أف ــسهم م ــن وميكــن أن ت اإلدارة م
. ة وموضـوعية معـا، ومـع اإلدارة       ــة سلـس  ــــ ا تقـيم عالق   ـــحينم

بيد أنه ما زال يتعني بـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل حتقيـق                   
املنظومـة فيمـا بـني      علـى نطـاق     التعاون والتنسيق بشكل فعـال      

عمليـات مراجعـة   أثبتـت   فعلـى سـبيل املثـال،       . هذه اجملموعات 
يف ســنوات أخــرية أجريــت احلــسابات املــشتركة احملــدودة الــيت 

ــادرة   ــتجابة ملب ــم املتحــدة   اس ــل يف األم ــك وحــدة العم ، أن ذل
ملمثلـي خـدمات   الـسنوي  وقد ساهم االجتمـاع    . يشكل حتديا 

مراجعة احلسابات الداخليـة للمنظمـات التابعـة لألمـم املتحـدة            
ــددة األطـــ  ــة املتعـ ــة واملؤســـسات املاليـ راف واملنظمـــات الدوليـ

واجتماع فريـق مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني يف          هبا  املرتبطة  
ويف حني أنه يبدو أن التنـسيق فيمـا بـني           . حتسني التنسيق العام  

املـــراجعني الـــداخليني للحـــسابات أكثـــر تـــواترا وفعاليـــة مـــن  

التنــسيق بــني املــراجعني الــداخليني واخلــارجيني للحــسابات،      
الرقابة خمـصص   / بني جلان مراجعة احلسابات    كان التنسيق فيما  

ــادل اخلــربات واملعلومــات     الغــرض وينبغــي تنظيمــه لــضمان تب
واحــد ملراجعــة   باملبــدأ الوفيمــا يتعلــق بالتقيــد   . واملمارســات

ــراجعني     ــه ينبغـــي إبـــالغ املـ ــر إىل أنـ ــسابات، يـــشري التقريـ احلـ
ــسابات   ــة احلـ ــان مراجعـ ــسابات وجلـ ــارجيني للحـ ــة ا/اخلـ لرقابـ

جبميع عمليات التحقـق الـيت   جمالس اإلدارة /التشريعيةواهليئات  
ي حـدوث سـوء فهـم       ـــة، وذلك لتالف  ـــراف ثالث ـــوم هبا أط  ــتق

  .ملا يستلزمه العمل مبراجعة حسابات واحدة
الرقابـة قـد اسـتقبلت بـصورة        أوساط  ومضى قائال إن      - ١٩

وقــد وجهــت . إجيابيــة النتــائج والتوصــيات الــواردة يف التقريــر 
 عــشرة توصــية مــن التوصــيات الرئيــسية البــالغ عــددها  إحــدى
 توصـــية مـــن أجـــل اختـــاذ إجـــراءات مـــن جانـــب الـــدول  ١٨

األعضاء، ألهنا تتعلق بقرارات بشأن سياسات عامـة تتـصل يف           
ــتقالهلا    ــة احلــــسابات واســ ــة مراجعــ ــة وظيفــ ــا بواليــ جوهرهــ

ــفافيتها وأعـــرب عـــن ثقـــة وحـــدة التفتـــيش  . ومـــساءلتها وشـ
شأن اختاذ اللجنة قرارا يف الوقت املناسـب        املشتركة يف أن من     

يف هــذا الــصدد أن يتــيح اختــاذ إجــراءات بــشأن هــذه املــسائل   
اهلامة اليت تتعلق حبـسن اإلدارة وذلـك مـن أجـل تعزيـز كفـاءة                

  .وفعالية وظيفة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة
جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة        (السيد هريمان   - ٢٠
عــرض مــذكرة األمــني العــام ): ألمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيقا

ــة األمــم املتحــدة     ــة احلــسابات يف منظوم ــشأن وظيفــة مراجع ب
)A/66/73/Add.1(   ــذيني يف ــاء التنفيـ ــال إن جملـــس الرؤسـ ، وقـ

منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق يرحـب بالطـابع الـشامل            
 تعزيـــز لتقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة، الـــذي يـــسعى إىل 

االتساق فيما بني تسهيالت مراجعة احلسابات داخل منظومـة         
وقــد ركــزت الوكــاالت، يف تعليقاهتــا العامــة، . األمــم املتحــدة

توحيــد وظــائف الرقابــة؛ وعمليــة    : علــى ثالثــة مــسائل هــي   
ختطيط املراجعة الداخلية للحسابات؛ وتعريف جملس املراجعـة        



A/C.5/66/SR.5
 

6 11-53205 
 

اء التنفيــذيني  الرؤســوقــد قبــل جملــس   . الداخليــة للحــسابات 
بصورة عامة توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة، والحـظ يف             
العديد من احلاالت أن املمارسات املقترحة قد نفـذت أو هـي            

  .يف طور التنفيذ
ــدمت مالحظــات       - ٢١ ــد ق ــائال إن الوكــاالت ق ومــضى ق

وعلى سبيل املثـال، دعمـت     . توضيحية بشأن بعض التوصيات   
 بــشأن ٤واردة يف التوصــية منظمــات بــصورة عامــة املبــادئ الــ

اختيار موظفي مراجعة احلسابات إال أهنا ارتأت أهنـا تـشري إىل     
ن املمارسـات يف اختيـار املـوظفني، وهـو          ـــة منفصلة م  ـــجمموع

 ١٤وعلقــت الوكــاالت أيــضا علــى التوصــية . ممــا ينبغــي جتنبــه
اإلدارة بطلبــات إجــراء طــرف ثالــث    جمــالس بــشأن إخطــار  

جمـالس  قـد وافقـت علـى ضـرورة إبـالغ         و. مراجعة احلـسابات  
اإلدارة هبذه الطلبـات واستـشهدت علـى ذلـك باملبـدأ الواحـد              

وأشــار إىل أنــه قــد يكــون لــدى أوســاط   . ملراجعــة احلــسابات
املاحنني رأي خمتلف ويـصعب االعتـراض علـى هـذه الطلبـات،             
وتقتــرح الوكــاالت أن مــن شــأن اختــاذ اجلمعيــة العامــة مقــررا  

.  أن يـساعد علـى معاجلـة هـذه املـسألة           واضحا يف هذا الـصدد    
ويوضــح هــذان املثــاالن نطــاق الــردود الــيت قدمتــها الوكــاالت 

  .على توصيات وحدة التفتيش املشتركة
 تكلمـت باسـم     :)األرجنتني (السيدة هاندرويوفيتش   - ٢٢

 والـــصني، فقالـــت إن اجملموعـــة تعلـــق أمهيـــة ٧٧جمموعـــة الــــ 
ة واخلارجيــة، الــيت شــديدة علــى عمــل آليــات الرقابــة الداخليــ  

تتــسم توصــياهتا بأمهيــة حامســة مــن أجــل حتــسني عمــل األمــم    
  .املتحدة ولذلك ينبغي تنفيذها بالكامل ويف الوقت املناسب

ورحبــت بالتقــدم الــذي أحرزتــه املفوضــية، والــذي        - ٢٣
رأيـا غـري معـدل    جملـس مراجعـي احلـسابات       إصـدار   أسفر عـن    

 ٣١نة املنتهيــة يف عــن مراجعــة حــسابات البيانــات املاليــة للــس  
ــانون األول ــسمرب/ك ــي للمفوضــية أن تتخــذ   . ٢٠١٠دي وينبغ

مجيع التدابري املناسبة لتنفيذ توصيات اجمللس بشأن وضـع نظـم           

وقالـت إن   .  واإلدارة املاليـة وإدارة املخـاطر      ءفعالة إلدارة األدا  
 مقارنــة بالعــام ٢٠٠٩اخنفــاض معــدل تنفيــذ التوصــيات لعــام  

يف اجملموعـة   اتفـاق   وأعربـت عـن     .  القلـق  السابق له مسألة تثري   
الـواردة يف الفقـرة     يف اسـتنتاجاهتا    اللجنة االستشارية   الرأي مع   

، وهي حتث املفوضية على ضـمان       )A/66/377( من تقريرها    ٩
ري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف ـــــذ النــاجح للمعايـــــالتنفي
  .٢٠١٢عام 
ــم      - ٢٤ ــات األم ــي لكيان ــه ينبغ ــالغ  وذكــرت أن املتحــدة الب

 كيانـــا الـــيت أصـــدر اجمللـــس هلـــا توصـــيات لفتـــرة ١٥عـــددها 
 أن تنفـذ هـذه التوصـيات علـى وجـه            ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

الــسرعة، وتــضمن املتابعــة الفعالــة هلــا وتعــزز التنــسيق املــشترك 
بني الوكاالت يف تنفيذ التوصيات اليت ختص أكثر مـن منظمـة            

اللجنــة االستــشارية  وتتفــق اجملموعــة يف الــرأي مــع    . واحــدة
ضــرورة اختــاذ اإلدارة العليــا تــدابري للتغلــب علــى أوجــه بــشأن 

القصور يف تنفيذ توصيات اجمللـس ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة            
  .للمشاكل اليت حددها اجمللس

ــها   - ٢٥ ــة واختتمــــت كلمتــ ــتلتمس  قائلــ ــة ســ إن اجملموعــ
احلصول على مزيد من املعلومـات يف املـشاورات غـري الرمسيـة             

ا يتعلق باجلهود الـيت يبـذهلا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               فيم
  .لتعزيز قاعدة بيانات متابعة مراجعة احلسابات لديه

امليزانية الربناجمية املقترحة  :  من جدول األعمال   ١٣٤البند  
  )A/66/376 و A/66/352 (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

ة الــيت تعــدها التــدابري االنتقاليــة املتعلقــة بالتقــارير املاليــ  
ـــمفوضي ـــة األمــ ـــم املتحــ ــشـــ ؤون الالجــئني يف ـــدة ل
ري احملاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام ـــــــار املعايــــــإط
)A/66/352 و A/66/376(  

مفوضــية األمــم املتحــدة  ( ميللــر-الــسيدة ماتــسورا   - ٢٦
عرضت مذكرة األمني العام بشأن التـدابري       ): لشؤون الالجئني 

تعلقــة بالتقــارير املاليــة الــيت تعــدها مفوضــية األمــم   االنتقاليــة امل
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ــة      ــايري احملاســبية الدولي ــشؤون الالجــئني يف إطــار املع املتحــدة ل
 وقالت إنـه كـي يتـسىن للمفوضـية          ،)A/66/352(للقطاع العام   

، ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثاين ١االمتثال هلذه املعايري اعتبارا من      
ــة  جيــب تنقــيح   ــصناديق الالقواعــد املالي ــديرها  ل ــيت ي تربعــات ال

، تـشاورت املفوضـية     اوخالل عملية تنقيحهـ   . املفوض السامي 
مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى، ال سـيما أوائـل           

وبعد االستعراض الذي أجـراه     . من اعتمدت هذه املعايري منها    
جملس مراجعي احلسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخليـة،        

قانونيــة يف املفوضــية، قــدمت إىل    وقــسم املعــايري واملــشورة ال  
ــة      ــرار اجلمعي ــديالت املقترحــة، عمــال بق ــة التع ــة التنفيذي اللجن

ــة  ــة  )١٢-د (١١٦٦العامــــ ــات اللجنــــ ــشفوعة بتعليقــــ ، مــــ
وكما ينص القرار، رهنا مبوافقـة اللجنـة التنفيذيـة     . االستشارية

ــة علــى ذلــك، ميكــن تطبيــق القواعــد    املنقحــة شــريطة أن املالي
وطلـب  . املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة         تتفق مع النظام    

املفوض السامي موافقة اجلمعية العامة على أن تطبـق املفوضـية     
النظام املايل والقواعـد املاليـة، بعـد إجـراء التعـديالت الالزمـة،              
ــة للقطــاع العــام      علــى حنــو يتــسق مــع املعــايري احملاســبية الدولي

ملايل نفـسه مبـا يتمـشى       كتدبري انتقايل حىت تنقح قواعد النظام ا      
  .مع تلك املعايري

رئــيس اللجنــة االستــشارية لــشؤون  (الــسيد كيالبيــل  - ٢٧
عــرض تقريـر اللجنــة االستـشارية ذا الــصلة   ): اإلدارة وامليزانيـة 

)A/66/376(     أي االستــشارية  ، وقــال إنــه لــيس لــدى اللجنــة
على اعتراض على طلب املفوضية أو على التعديالت املقترحة         

لصناديق التربعات اليت يـديرها املفـوض الـسامي     املالية   القواعد
لــشؤون الالجــئني؛ وقــد مت إبــالغ آرائهــا بــشأن هــذه املــسألة   
مباشرة إىل اللجنة التنفيذية يف تقريرها بشأن امليزانية الربناجميـة          

 للمفوضـــــــية ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحـــــــة لفتـــــــرة الـــــــسنتني 
)A/AC.96/1100/Add.1.(  

  .١٥/١١ رفعت اجللسة يف الساعة  
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	7 - واستطرد قائلا إن المجلس خلص إجمالا إلى أن المفوضية لم تتمكن حتى الآن من أن تظهر أنها حصلت على فوائد ملموسة من برنامج التغيير لديها أو من أن تظهر أنها تستخدم مواردها على نحو فعال من حيث التكلفة. وقد قبلت المفوضية بصورة عامة جميع استنتاجات المجلس وتوصياته وحددت هي نفسها الكثير من نقاط الضعف وأقرت بها. وينبغي للوكالة الآن أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات حاسمة، بدعم من المجلس، لمعالجـــة نقـــاط الضعــف وتنفيـــذ توصيات المجلس، رغم أنه لـــن يتسنى حـــل جميــع المسائـــل التـــي تم تحديدها في غضون سنة واحدة.
	8 - وعرض تقرير المجلس بشأن تنفيذ توصياته المتعلقة بفترة السنتين 2008-2009 (A/66/139)، وقال إن التقرير يشمل 15 منظمة يقدِّم المجلس تقارير عنها كل سنتين إلى الجمعية العامة. وقد صدر ما مجموعه 590 توصية لفترة السنتين 2008-2009، بزيادة تبلغ 16 في المائة بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة. وبلغ معدل التنفيذ الكامل لهذه التوصيات 46 في المائة، بدون تغيير تقريبا عن فترة السنتين 2006-2007. وفي حين أن الإدارات أخذت توصيات المجلس على محمل الجد بصورة عامة ووضعت مجموعة من الممارسات الجيدة لتعزيز المتابعة، إلاّ أن المجلس يشجعها على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان رفع مستوى معدل التنفيذ الكامل للتوصيات.
	9 - ومضى قائلا إنه قد طرأت زيادة طفيفة على نسبة التوصيات التي نفِّذت جزئيا من 46 في المائة إلى 48 في المائة، بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة. ونظرا لأن معظم الكيانات حددت تواريخ مستهدفة للتنفيذ الكامل لها، وستعالج بعض التوصيات بصورة منهجية عن طريق تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أو بإجراء تغييرات أخرى في أعمالها، لا يساور المجلس أي قلق شديد بصورة عامة بشأن مستوى التنفيذ الجزئي، رغم أنه يشجع الكيانات على اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن بشأن توصياته. ويرد في التقرير عدد من المجالات التي يمكن أن تتناولها بعض المنظمات للإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات المجلس.
	10 - وأردف قائلا إنه لم ينفّذ ما مجموعه 5 في المائة من التوصيات في فترة السنتين 2008-2009 حتى 31 آذار/ مارس 2011، مقابل نسبة 4 في المائة لفترة السنتين السابقة. وفي حين يقر المجلس بأنه قد تكون لدى بعض الكيانات أسباب وجيهة لعدم التنفيذ، هناك كيانات أخرى لم تبدأ عملية التنفيذ بعد.
	11 - السيد كيلابيل (رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية): عرض تقرير اللجنة الاستشارية ذا الصلة (A/66/377)، وقال إن اللجنة الاستشارية ترحب بالتقدم الذي أحرزته المفوضية، مما أدى إلى إصدار مجلس مراجعي الحسابات رأيا غير معدل في هذا الصدد. وفيما يتعلق بمشاعر القلق التي أعرب عنها المجلس بشأن بعض جوانب الإدارة المالية وإدارة المخاطر والأداء في المفوضية، ففي حين تدرك اللجنة الاستشارية التحديات الناشئة عن بيئة عمل الوكالة، يتوقع من المفوضية أن تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا التي أثيرت وكفالة تنفيذ توصيات المجلس تنفيذا كاملا وفي الوقت المناسب. وينبغي لها بصورة خاصة أن تعالج نقاط الضعف التي لوحظت في مجالات الرقابة على الإدارة المالية، من أجل ضمان النجاح في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2012.
	12 - وتطرق إلى تقرير المجلس بشأن تنفيذ توصياته المتعلقة بفترة السنتين 2008-2009 (A/66/139)، وقال إن اللجنة الاستشارية لاحظت حدوث انخفاض طفيف في عدد التوصيات التي نفِّذت بالكامل، بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة. وكررت دعوتها إلى تنفيذ توصيات المجلس بالكامل وعلى نحو سريع وشددت على أهمية اهتمام الإدارة العليا بذلك. ويجب تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل التي لاحظها المجلس ومعالجتها بصورة فعالة.
	13 - السيد فرويه (الأمين التنفيذي، وحدة التفتيش المشتركة): عرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”وظيفة مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة“ (A/66/73) بالنيابة عن رئيس وحدة التفتيش المشتركة، وقال إن الوحدة قد ضمّنته استعراضا لوظيفة مراجعة الحسابات في برنامج عملها لعام 2010 بهدف المساعدة على تحسين الاتساق على نطاق المنظومة فيما بين الكيانات الداخلية والخارجية المسؤولة عن هذه الوظيفة، بما يتمشى مع المعايير الفنية المطبقة في الأمم المتحدة.
	14 - ومضى قائلا إنه في حين تم إحراز تقدم كبير في تعزيز وظيفة مراجعة الحسابات في منظمات الأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، استجابة لطلب الدول الأعضاء زيادة التدقيق والشفافية والمساءلة، لا يزال هناك افتقار في الاتساق والتنسيق على نطاق المنظومة ويلزم أن تحسِّن العديد من المنظمات استقلالها وقدراتها ومواردها وعملياتها فيما يتعلق بمراجعة الحسابات وذلك من أجل سد الثغرات الموجودة في الأداء.
	15 - واستطرد قائلا إن التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجهها المراجعة الداخلية للحسابات تتمثل في متابعة وتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات؛ والموارد؛ ومراجعة حسابات ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“؛ وتنسيق هيئات الرقابة الأخرى؛ ومسائل متعلقة بالاستقلال، بما في ذلك تدخل الإدارة واحتمال وجود تضارب في المصالح. وهناك عقبات إضافية تتعلق بالسلطة اللازمة، والمركزية/اللامركزية، والهيكل، والتخطيط، وتقديم التقارير وتقييم نوعية نشاط المراجعة الداخلية للحسابات؛ وأداء واختصاص المراجعين الداخليين للحسابات؛ ومسائل المساءلة والشفافية، ولا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن نتائج مراجعة الحسابات.
	16 - ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بالمراجعين الخارجيين للحسابات، ليست عملية اختيارهم تنافسية بما يكفي، حيث إنه تختار بصورة متكررة نخبة قليلة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تعمل في وقت واحد معا في منظمات عديدة، ولمدد غير محدودة الأجل في بعض الحالات. وعلاوة على ذلك، لم توضع متطلبات تقييم الأداء ذات الصلة ولا تتحمل بعض لجان مراجعة الحسابات المسؤولية عن هذا التقييم، خلافــا لأفضـــل الممارســـات. ومـــن المسائـــل الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بالمراجعين الخارجيين للحسابات ضرورة إعطاء الأولوية لعملية مراجعة الحسابات للمصادقة على البيانات المالية، بما يتمشى مع الأخذ بالمعايير المحاسبية للقطاع العام؛ وقصر المدة التي تمنح لاستعراض البيانات المالية في بعض المنظمات؛ والافتقار إلى تنفيذ إجراءات تسليم ملائمة بين مؤسسات مراجعة الحسابات القديمة والجديدة. وقد أكد الاستعراض أن وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات تتمتع باستقلال أكثر من وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات وهي محمية أكثر من تدخل الإدارة فيها.
	17 - وقال إنه في حين أن إنشاء لجان مؤخرا لمراجعة الحسابات/الرقابة تمارس دورا استشاريا للإدارة والهيئات التشريعية يشكل خطوة كبيرة نحو تحسين وظيفة مراجعة الحسابات/الرقابة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، لم تقم خمس منظمات بإنشاء لجان من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، يركز العديد من لجان مراجعة الحسابات/الرقابة بصورة رئيسية على نشاط مراجعة الحسابات، ولا تغطي بعضها أداء المراجعين الخارجيين للحسابات.
	18 - وأردف قائلا إن المراجعين الداخليين والخارجيين للحسابات ولجان مراجعة الحسابات تعمل على أفضل وجه ويمكن أن تسهم مساهمات أفضل في عمليات من الإدارة حينمـــا تقيم علاقـــة سلســة وموضوعية معا، ومع الإدارة. بيد أنه ما زال يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التعاون والتنسيق بشكل فعال على نطاق المنظومة فيما بين هذه المجموعات. فعلى سبيل المثال، أثبتت عمليات مراجعة الحسابات المشتركة المحدودة التي أجريت في سنوات أخيرة استجابة لمبادرة وحدة العمل في الأمم المتحدة، أن ذلك يشكل تحديا. وقد ساهم الاجتماع السنوي لممثلي خدمات مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية المرتبطة بها واجتماع فريق مراجعي الحسابات الخارجيين في تحسين التنسيق العام. وفي حين أنه يبدو أن التنسيق فيما بين المراجعين الداخليين للحسابات أكثر تواترا وفعالية من التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين للحسابات، كان التنسيق فيما بين لجان مراجعة الحسابات/الرقابة مخصص الغرض وينبغي تنظيمه لضمان تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات. وفيما يتعلق بالتقيد بالمبدأ الواحد لمراجعة الحسابات، يشير التقرير إلى أنه ينبغي إبلاغ المراجعين الخارجيين للحسابات ولجان مراجعة الحسابات/الرقابة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة بجميع عمليات التحقق التي تقــوم بها أطـــراف ثالثـــة، وذلك لتلافـــي حدوث سوء فهم لما يستلزمه العمل بمراجعة حسابات واحدة.
	19 - ومضى قائلا إن أوساط الرقابة قد استقبلت بصورة إيجابية النتائج والتوصيات الواردة في التقرير. وقد وجهت إحدى عشرة توصية من التوصيات الرئيسية البالغ عددها 18 توصية من أجل اتخاذ إجراءات من جانب الدول الأعضاء، لأنها تتعلق بقرارات بشأن سياسات عامة تتصل في جوهرها بولاية وظيفة مراجعة الحسابات واستقلالها ومساءلتها وشفافيتها. وأعرب عن ثقة وحدة التفتيش المشتركة في أن من شأن اتخاذ اللجنة قرارا في الوقت المناسب في هذا الصدد أن يتيح اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسائل الهامة التي تتعلق بحسن الإدارة وذلك من أجل تعزيز كفاءة وفعالية وظيفة مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة.
	20 - السيد هيرمان (مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق): عرض مذكرة الأمين العام بشأن وظيفة مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة (A/66/73/Add.1)، وقال إن مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق يرحب بالطابع الشامل لتقرير وحدة التفتيش المشتركة، الذي يسعى إلى تعزيز الاتساق فيما بين تسهيلات مراجعة الحسابات داخل منظومة الأمم المتحدة. وقد ركزت الوكالات، في تعليقاتها العامة، على ثلاثة مسائل هي: توحيد وظائف الرقابة؛ وعملية تخطيط المراجعة الداخلية للحسابات؛ وتعريف مجلس المراجعة الداخلية للحسابات. وقد قبل مجلس الرؤساء التنفيذيين بصورة عامة توصيات وحدة التفتيش المشتركة، ولاحظ في العديد من الحالات أن الممارسات المقترحة قد نفذت أو هي في طور التنفيذ.
	21 - ومضى قائلا إن الوكالات قد قدمت ملاحظات توضيحية بشأن بعض التوصيات. وعلى سبيل المثال، دعمت منظمات بصورة عامة المبادئ الواردة في التوصية 4 بشأن اختيار موظفي مراجعة الحسابات إلا أنها ارتأت أنها تشير إلى مجموعـــة منفصلة مـــن الممارسات في اختيار الموظفين، وهو مما ينبغي تجنبه. وعلقت الوكالات أيضا على التوصية 14 بشأن إخطار مجالس الإدارة بطلبات إجراء طرف ثالث مراجعة الحسابات. وقد وافقت على ضرورة إبلاغ مجالس الإدارة بهذه الطلبات واستشهدت على ذلك بالمبدأ الواحد لمراجعة الحسابات. وأشار إلى أنه قد يكون لدى أوساط المانحين رأي مختلف ويصعب الاعتراض على هذه الطلبات، وتقترح الوكالات أن من شأن اتخاذ الجمعية العامة مقررا واضحا في هذا الصدد أن يساعد على معالجة هذه المسألة. ويوضح هذان المثالان نطاق الردود التي قدمتها الوكالات على توصيات وحدة التفتيش المشتركة.
	22 - السيدة هاندرويوفيتش (الأرجنتين): تكلمت باسم مجموعة الـ 77 والصين، فقالت إن المجموعة تعلق أهمية شديدة على عمل آليات الرقابة الداخلية والخارجية، التي تتسم توصياتها بأهمية حاسمة من أجل تحسين عمل الأمم المتحدة ولذلك ينبغي تنفيذها بالكامل وفي الوقت المناسب.
	23 - ورحبت بالتقدم الذي أحرزته المفوضية، والذي أسفر عن إصدار مجلس مراجعي الحسابات رأيا غير معدل عن مراجعة حسابات البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر2010. وينبغي للمفوضية أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ توصيات المجلس بشأن وضع نظم فعالة لإدارة الأداء والإدارة المالية وإدارة المخاطر. وقالت إن انخفاض معدل تنفيذ التوصيات لعام 2009 مقارنة بالعام السابق له مسألة تثير القلق. وأعربت عن اتفاق المجموعة في الرأي مع اللجنة الاستشارية في استنتاجاتها الواردة في الفقرة 9 من تقريرها (A/66/377)، وهي تحث المفوضية على ضمان التنفيـــذ الناجح للمعايـــير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2012.
	24 - وذكرت أنه ينبغي لكيانات الأمم المتحدة البالغ عددها 15 كيانا التي أصدر المجلس لها توصيات لفترة السنتين 2008-2009 أن تنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة، وتضمن المتابعة الفعالة لها وتعزز التنسيق المشترك بين الوكالات في تنفيذ التوصيات التي تخص أكثر من منظمة واحدة. وتتفق المجموعة في الرأي مع اللجنة الاستشارية بشأن ضرورة اتخاذ الإدارة العليا تدابير للتغلب على أوجه القصور في تنفيذ توصيات المجلس ومعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل التي حددها المجلس.
	25 - واختتمت كلمتها قائلة إن المجموعة ستلتمس الحصول على مزيد من المعلومات في المشاورات غير الرسمية فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قاعدة بيانات متابعة مراجعة الحسابات لديه.
	البند 134 من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/352 و A/66/376)
	التدابير الانتقالية المتعلقة بالتقارير المالية التي تعدها مفوضيـــة الأمـــم المتحــــدة لشـــؤون اللاجئين في إطــار المعايـــير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/66/352 و A/66/376)
	26 - السيدة ماتسورا - ميللر (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين): عرضت مذكرة الأمين العام بشأن التدابير الانتقالية المتعلقة بالتقارير المالية التي تعدها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/66/352)، وقالت إنه كي يتسنى للمفوضية الامتثال لهذه المعايير اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، يجب تنقيح القواعد المالية لصناديق التبرعات التي يديرها المفوض السامي. وخلال عملية تنقيحها، تشاورت المفوضية مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما أوائل من اعتمدت هذه المعايير منها. وبعد الاستعراض الذي أجراه مجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وقسم المعايير والمشورة القانونية في المفوضية، قدمت إلى اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة، عملا بقرار الجمعية العامة 1166 (د-12)، مشفوعة بتعليقات اللجنة الاستشارية. وكما ينص القرار، رهنا بموافقة اللجنة التنفيذية على ذلك، يمكن تطبيق القواعد المالية المنقحة شريطة أن تتفق مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. وطلب المفوض السامي موافقة الجمعية العامة على أن تطبق المفوضية النظام المالي والقواعد المالية، بعد إجراء التعديلات اللازمة، على نحو يتسق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كتدبير انتقالي حتى تنقح قواعد النظام المالي نفسه بما يتمشى مع تلك المعايير.
	27 - السيد كيلابيل (رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية): عرض تقرير اللجنة الاستشارية ذا الصلة (A/66/376)، وقال إنه ليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض على طلب المفوضية أو على التعديلات المقترحة على القواعد المالية لصناديق التبرعات التي يديرها المفوض السامي لشؤون اللاجئين؛ وقد تم إبلاغ آرائها بشأن هذه المسألة مباشرة إلى اللجنة التنفيذية في تقريرها بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 للمفوضية (A/AC.96/1100/Add.1).
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