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تشــجيك اءــاإلة اة ارة العامــة و لــوعءا للمســاإللة وفعاليتــءا وشــءافيتءا مــن
الل تعزيز املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات
إن اجلمعية العامة،
إذ تشيييييير إىل قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  102/66املــــــؤر  11اــــــانون األول/
يسمرب ،1022
وإذ تشيير ضا ييا إىل إعــالن األمــم املتحــدة ل لءيــة( )2والوثيقــة ااتاميــة ملــؤمر األمــم
 12أيلول/ســبتمرب 1022
املتحــدة للتنميــة املســتدامة( )1واملناســبة ااا ــة ال ـ ن م ـ
ســيام متابعــة اجلءــو املب ولــة لتحقيــا األاــدامن اةةاليــة ل لءيــة( ،)2وقــرارا اجلمعيــة العامــة
 120/66املـــــؤر  2موز/يوليـــــ  1022و  2/66املـــــؤر  10أيلول/ســـــبتمرب ،1022
واةعالنــا الــوزاريا اليــا رين عــن اجلــزإل الرفيــك املســتو مــن ورة ا لــ ا قتيــا ا
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( )2ان ر القرار .1/22

( )1القرار  ،166/66املرفا.
( )2القرار .6/66
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وا جتماعي لعام  1022وعن املنتد السياسي الرفيك املستو املعين بالتنمية املسـتدامة الـ ا
عقد حت رعاية ا ل (،)2
وإذ تقي بالعمليـات املنيـوع عليءـا الوثيقـة ااتاميـة ملـؤمر األمـم املتحـدة للتنميــة
املستدامة ،ومنـءا علـو وجـ اايـوع الءريـا العامـو املءتـول بـاة العلـوية املعـين ب اـدامن
التنمية املستدامة وجلنة ااـربا إل احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتمويـو التنميـة املسـتدامة ،وتت لـك إىل
إ راج مقترحاهتـا ،و ســيما تلـمل املتعلقــة فعاليـة املؤسســات و لـوعءا للمســاإللة ،ســيام
ة التنمية ملا بعد عام  ،1022حسب ا قتلاإل،
وإذ تشييي
وفعاليتءا وشءافيتءا،

علــــو ةــــرورة حتســــا اءــــاإلة اة ارة العامــــة و لــــوعءا للمســــاإللة

وإذ تش ي ضا ييا علــو أن اة ارة العامــة ال ـ تتســم بالكءــاإلة واالــوع للمســاإللة
والءعالية والشءافية تل لك بدور رليسـي حتقيـا األاـدامن اةةاليـة املتءـا عليءـا وليـا ،ـا
فيءا األادامن اةةالية ل لءية،
وإذ تؤك احلاجة إىل بناإل القـدرات باعتبـارأ أ اة لتعزيـز التنميـة ،وإذ ترحـب بتعـاون
املن مة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات مك األمم املتحدة ا ا اليد ،
وإذ تؤك ي ضا ييا احلاجــة إىل التعجيــو بتنءي ـ األاــدامن اةةاليــة ل لءيــة و الوق ـ
نءس وةك ة التنمية ملا بعد عام ،1022
 - 2تسلم بـ ن املؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات ميكنـءا أن تـؤ ا مءامءـا
وةوعية وفعالية إ إذا اانـ مسـتقلة عـن اجلءـة اااةـعة للمراجعـة ومتعـ باحلمايـة مـن
النءوذ ااارجي؛
 - 1تسلم ضا ا بالدور املءم ال ا تؤ ي املؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات
حتســا اءــاإلة اة ارة العامــة و لــوعءا للمســاإللة وفعاليتــءا وشــءافيتءا ،واــو مــا يءلــي إىل
حتقيا األادامن واألولويات اةةالية الوطنيـة واألاـدامن اةةاليـة املتءـا عليءـا وليـا ،ـا فيءـا
األادامن اةةالية ل لءية؛
 - 2حتيط علما مع التق ا بالعمو ال ا تل لك بـ املن مـة الدوليـة للمؤسسـات
العليــا ملراجعــة احلســابات التشــجيك علــو زيــا ة الكءــاإلة واالــوع للمســاإللة والءعاليــة
و الشءافية وحتقيا الكءاإلة والءعالية حتييو املوار العامة واستخدامءا لياحل املواطنا؛
__________
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 - 2حتيط علما ضا ا ميع التقي ا بـععالن ليمـا بشـ ن املبـا ت التوجيءيـة النا مـة
لقواعد مراجعة احلسابات لعام  )2(2266وإعالن مكسيكو بشـ ن اسـتقالل املؤسسـات العليـا
ملراجعة احلسابات لعـام  ،)6(1006وتشـجك الـدول األعلـاإل علـو أن ت بـا املبـا ت املبينـة
ا ين اةعالنا ا يتسا مك اياالءا املؤسسية الوطنية؛
 - 2تشيي ع الــدول األعلــاإل ومؤسســات األمــم املتحــدة املعنيــة علــو موا ــلة
وتكثيف تعاوهن ا ،اجا ت مـن بينـءا بنـاإل القـدرات ،مـك املن مـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا
ملراجعــة احلســابات مــن أجــو تشــجيك اة ارة الرشــيدة بلــمان الكءــاإلة واالــوع للمســاإللة
والءعالية والشءافية من الل تعزيز املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات.
 - 6تعت ي بالــدور ال ـ ا غــع عن ـ ال ـ ا تؤ ي ـ املؤسســات العليــا ملراجعــة
احلسابات إنءاذ املساإللة احلكوميـة عـن اسـتخدام املـوار وبـ اإل اـ أ املؤسسـات سـيام
حتقيا األادامن اةةالية؛
 - 6ت حيي با اتمــام الكــبذ الــ ا تبديــ املن مــة الدوليــة للمؤسســات العليــا
ملراجعة احلسابات ومشاراتءا النش ة تشـكيو اجلوانـب املتيـلة بالتنءيـ مـن ـة التنميـة
ملا بعد عام 1022؛
 - 6ت ي ع الــدول األعلــاإل ،مــن أجــو تعزيــز اءــاإلة اة ارة العامــة و لــوعءا
للمســاإللة وفعاليتــءا وشــءافيتءا ،إىل إيــالإل ا عتبــار الواجــب لالســتقاللية وبنــاإل القــدرات
ما يتعلـا باملؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات ،وحتسـا الـن م العامـة ملراجعـة احلسـابات
ة التنمية ملا بعد عام .1022

__________
( )2اعتمدأ املؤمر التاسـك للمن مـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات ،ليمـا 16-26 ،تشـرين األول/
أاتوبر .2266

( )6اعتمدأ املؤمر التاسك عشر للمن مة الدولية للمؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات ،مكسـيكو 20-2 ،تشـرين
الثاين/نوفمرب .1006
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