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 الجمعية العامة
 حادية والعشرونالالدورة 
 1122 سبتمبر/أيلول 21-21، كولومبيا، مديين

 من جدول األعمال المؤقت )ثانياً()ه(8البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام 

 : الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسينيالجزء الثا

 6102-6102إنتخاب مراجعي الحسابات للفترة )ه( 

  قّدمةم .أوال

ألمانيا والهند وإسبانيا كمراجعين خارجيين لحسابات  A/RES/627(XX)إنتخبت الجمعية العامة بموجب القرار  .2

من النظام المالي  22من النظام األساسي والمادة  12. وتنص كلٌّ من المادة 1122-1122منظمة السياحة العالمية للفترة 

على  ية، بناءً تنتخب الجمععلى وجوب إنتخاب مراجعْين خارجيين إثنين للحسابات لواليٍة )قابلة للتجديد( تدوم سنتين: "

 ."ن اثنين للحسابات من بين أعضائها الفاعلين، من أجل مراجعة حسابات المنظمةتوصية المجلس، مراجعيْ 

منظمة السياحة العالمية،  فيحول اإلدارة والتنظيم  1112وأوصت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها للعام  .1

 .الدول بتعديل النظام األساسي للمنظمة لكي ينص على إختيار مراجٍع واحٍد للحسابات بواليٍة محّددة زمنياً وبالمداورة بين

حول اإلدارة والتنظيم  1122وحدة التفتيش المشتركة في تقرير المتابعة الصادر عنها عام عالوةً على ذلك، كّررت  .3

سابات المنظمة ياحة العالمية توصيتها بشأن وجوب قيام مؤسسة عليا واحدة لمراجعة الحسابات بتدقيق حمنظمة الس في

 .وبياناتها المالية

ولقد أوكل المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والتسعين لجنة البرنامج والميزانية بإستعراض التوصيات التي تقّدمت  .2

( PBC/06/2(. وخلَُصت لجنة البرنامج والميزانية في إستعراضها )CE/DEC/12(XCVIII)بها وحدة التفتيش المشتركة )

 (.CE/100/4إلى الموافقة على التوصية المتعلقة بتخفيض عدد المراجعين الخارجيين للحسابات إلى مراجٍع واحد )

التوصية الرامية إلى تخفيض من ألمانيا والهند وإسبانيا بدورهم الثالثة إلى ذلك، دعم مراجعو الحسابات الخارجيون  .2

، إذ (CE/100/5(b)) 1122في تقريرهم بشأن حسابات العام  ، وذلكعدد المراجعين الخارجيين للحسابات إلى مراجٍع واحد

يرد في التقرير: "يدعم مراجعو الحسابات الخارجيون حجج وتوصيات وحدة التفتيش المشتركة بحصر تكليف مراجع 

السياحة العالمية بمؤسسٍة عليا واحدة لمراجعة الحسابات من أحد بلدان األعضاء الفاعلين. وكما الحسابات الخارجي لمنظمة 

يُتعارف عليه في الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، يجوز للمنظمة أن تدعو إلى تقديم مقترحات من جميع دول 

-1122ت بصفة مراجع خارجي للحسابات للفترة ليا واحدة فقط لمراجعة الحسابااألعضاء الفاعلين لتعيين مؤسسة عُ 

1121".  

)د( من جدول األعمال 1ويعرض األمين العام هذه المسألة على الدورة الواحدة بعد المئة للمجلس التنفيذي في البند  .2

سيُصاغ على أساس إنتخاب مراجٍع خارجي  1121-1122حيث يشير إلى أن إقتراح إنتخاب مراجعي الحسابات للفترة 

د للحسابات، على الرغم من وجوب إتباع ذلك بقراٍر رسمي يصدر عن الجمعية العامة ويقضي بخفض عدد المراجعين واح

 .واحد الخارجيين للحسابات من مراجعْين اثنين إلى مراجعٍ 
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 ةالمتّبع اتاإلجراء .ثانيا

مراجع  لمنصب ترشيحهاتقديم في  الراغبةي دولة من الدول األعضاء أل، يجوز عمول بهاالم اتوفقاً لإلجراء .1

ه إلى األمين العام. وجّ خطي يُ  أن تترّشح عن طريق إخطارٍ  1121-1122خارجي لحسابات منظمة السياحة العالمية للفترة 

 .جدول أعمالها المتصل بهذه المسألة علىإلى حين تناقش الجمعية العامة البند  وتبقى مهلة الترّشح مفتوحةً 

مراجعة حسابات األعضاء الُمناط بهم يتعين على  ،انتخابهم من قبل الجمعية العامة جّردوبمووفقاً للممارسة السائدة،  .8

من من مواطني الدولة العضو و هؤالء األشخاص يكون المهّمة، على أني هذه لتولّ  أو عّدة أشخاص شخصٍ  إقتراح المنظمة

 .ممراقبة الحسابات العامة في بلدهب المكلّفين

الهند وإسبانيا لمنصب ألمانيا و، A/RES/627(XIX) بموجب القرار، انتخبت الجمعية العامة عشرينفي دورتها الو .2

 .1122-1122المراجعين الخارجيين للحسابات للفترة 

 جمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل ال .ثالثا

حسابات المنظمة للفترة  الجمعية العامة مدعوة إلى النظر في تعيين مراجٍع خارجي للحسابات من أجل التدقيق في .21

1122-1121. 
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