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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣-١٢جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقّت٤البند 

 مـن النظـام     ٧٧املـادة   تسمية املنظمات غري احلكومية ألغـراض           
  للمجلس الداخلي

االحتاد الدويل للمحاسبني العموميني ومراجعـي احلـسابات        طلب مقدَّم من        
  الناطقني بالفرنسية

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
االحتاد الدويل للمحاسبني العمـوميني ومراجعـي        تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من      

ني بالفرنسية يلتمس فيه من جملس التجارة والتنمية إدراجـه يف القائمـة             احلسابات الناطق 
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧ املنصوص عليها يف املادة

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتب جملـس               
يني ومراجعي احلسابات النـاطقني     التجارة والتنمية، تصنيف االحتاد الدويل للمحاسبني العموم      

  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) ب(١٢بالفرنسية يف الفئة اخلاصة مبقتضى أحكام الفقرة 
وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية الثامنة واخلمسني إجراًء بشأن الطلب               

  .املذكور أعاله
  .ادوترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة باالحت  
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  املرفق

 االحتاد الدويل للمحاسبني العموميني ومراجعـي        عن معلومات أساسية     
  احلسابات الناطقني بالفرنسية

  حملة تارخيية    
يضم االحتاد الدويل للمحاسبني العموميني ومراجعي احلسابات الناطقني بالفرنسية،           -١

 قـارات، أي    ٤مـن   اً   بلد ٣٦ اً، بلد ١٥ مببادرة من مهنيني من      ١٩٨١  عام الذي أنشئ يف  
وَتطّور بالتدريج، وتتخلّل أنشطَته اجتماعات     . ٢٠١٣  عام  مهين، وذلك يف   ١٠٠ ٠٠٠ حنو

لدى احتاد احملاسبني الدويل، األمر الذي ميكنه       " منظمة حماسبة "واكتسب صفة   . عامة منتظمة 
واالحتاد . ىل اللجان من املشاركة املنتظمة يف األعمال اليت تقيمها املنظمات اإلقليمية، إضافة إ          

منظمات اجملتمع املدين يف املنظمة الدولية        ويف عضو يف مؤمتر املنظمات الدولية غري احلكومية،      
للفرنكوفونية، وهو عضو مؤسس لشبكة مجعيات املهنيني الناطقني بالفرنسية برعاية املنظمـة      

  .الدولية للفرنكوفونية

  الغايات واألهداف    
رتقاء مبستوى التعاون بني املؤسـسات املهنيـة للمحاسـبني          يهدف االحتاد إىل اال     -٢

كليهمـا يف الـدول األعـضاء يف املنظمـة الدوليـة              أو مراجعي احلسابات   أو العموميني
ويوّسع االحتاد مجيـع    . الذين يتحدثون اللغة الفرنسية إىل جانب لغة أخرى         أو للفرنكوفونية
كفاءات وأخالقيات املهنيني املنتـسبني إىل      تلك اليت قد تعزز التدريب وال     سيما    ال األنشطة،

تلك املؤسسات، إضافة إىل تلك اليت قد تقّرب بني مؤهالهتا وممارساهتا وتلك اليت ترمي إىل               
اإلعالء من شأن التصورات املشتركة ألعضائها يف جمال املمارسات املهنية ومجيع أشـكال              

 لدى السلطات املعنية باإلشـراف      تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بني األعضاء، وذلك      
  .وبوضع املعايري

  :ويؤسس االحتاد أنشطته على األهداف التالية  -٣
  ضمان االعتراف مبهنة احملاسبة الناطقة بالفرنسية وسلطتها؛  )أ(  
  ترويج معايري احملاسبة واملهنة يف البلدان الناطقة بالفرنسية؛  )ب(  
سبة ومجيع النصوص واألدوات املفيـدة      ترمجة معايري تدقيق احلسابات واحملا      )ج(  

  يف ممارسة املهنة؛
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حتقيق جتانس مستويات الكفاءة بني مهنيي احملاسبة وتـدقيق احلـسابات             )د(  
   وذلك على وِفق احتياجات اقتصادات البلدان؛اً،الناطقني بالفرنسية، ُيعترف به دولي

  بة وتدقيق احلسابات؛املسامهة يف التفكري يف التنسيق الدويل يف جمال احملاس  )ه(  
  .متثيل مهنة احملاسبة الناطقة بالفرنسية يف املؤسسات الدولية  )و(  

  األعضاء    
للتـذكري، كـل األعـضاء      (اً  مشاركاً   عضو ١٩و  عامالًاً   عضو ٢٨يضم االحتاد     -٤

  . مهين١٠٠ ٠٠٠ قارات، أي حنو ٤واً  بلد٣٦ويشمل ) منظمات ممثِّلة يف بلداهنا

  اهليكل التنظيمي    
املشاركة والعاملة، وكلها منظمات    : يتألف االحتاد من فئتني من املنظمات األعضاء        -٥

حبقوق ختتلـف  (وكلها أعضاء يف اجلمعية العامة ). ال وجود لشخص طبيعي   (ممثلة يف بلداهنا    
وله . مندوب خاص عند تعذر حضور الرئيس       أو وميثل كلَّ منظمة رئيسها   ). باختالف الفئة 

:  أشخاص٥ويديره مكتب مكّون من . على أقصى تقديراً طبيعياً   شخص ٢٠جملس إدارة من    
، وأمني سر،   )مدة واليتهما سنتان قابلة للتجديد    (، ونائبان للرئيس    )مدة واليته سنتان  (رئيس  

د األنشطة وينسقها، وهـو     يع) مدة واليته غري حمددة   (  عام ولالحتاد مندوب . وأمني صندوق 
  .مكلف بتمثيل االحتاد لدى غريه من املنظمات

 ويتعاون االحتاد مع احتاد احملاسبني الدويل واملنظمة الدوليـة للفرنكوفونيـة، لكـن           -٦
  .ترتيب مايل يؤثر يف ميزانيته  والتوجد عالقة قانونية ملزمة يف هذا الصدد ال
  :وينظم االحتاد عمله على النحو التايل  -٧

  اجتماع اجلمعية العامة مرة كل سنة؛  )أ(  
  اجتماع جملس اإلدارة على هامش اجلمعية العامة؛  )ب(  
  اجتماع جملس اإلدارة يف النصف األول من كل سنة؛  )ج(  
  ؛) أسابيع٦ إىل ٤كل (اجتماعات منتظمة للمكتب   )د(  
  اجتماعات عامة كل سنتني؛  )ه(  
   اإلدارة؛دورات عمل على هامش اجتماع جملس  )و(  
  .اجتماعات عمل مع األفرقة املكلفة مبشاريع خمصوصة  )ز(  
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  املوارد املالية    
وتنفَّذ بعض أنشطته بناء    . فأعماله متوهلا اشتراكات أعضائه   . ال يتلقى االحتاد إعانات     -٨

  ).انظر اجلدول أسفله) (ومن مث ميزانياهتا اخلاصة(على مشاركة األعضاء 
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ ٢٠١١ )باليورو(حساب اإليرادات والنفقات 

 ١٨٩ ٢٢٧ ٤٧٩ ٢٣٠ ٢٦٧ ٢٥٦ ٧٩٩ ٢٨٦  )٧(اشتراكات األعضاء 

 صفر صفر صفر صفر  الدخل املتأيت من املنشورات

 ٠٠٠ ١٩ ٨٩٠ ١٠ ٩٩٩ ١١ ٧٠٠ ٣٢  )٨(منتجات أخرى 

 ١٨٩ ٢٤٦ ٣٦٩ ٢٤١ ٢٦٦ ٤٩٩٢٦٨ ٣١٩  إيرادات التشغيلجمموع 

٥٢٤-  اللوازم اإلدارية والوثائق  -٣٨١  -٨٥٤  -٢ ٥٠٩  
١ ١٨٤- ١٠ ٠٤٦ -  تعاقد من الباطن يف جمال املعلوميات  -٢ ٨٥٨  -٦ ٤٧٠  

٣٠ ٠٠٠-  مصاريف األمانة ومتلّك األماكن  -٣٠ ٠٠٠  -٣٠ ٠٠٠  -٣٠ ٠٠٠  

١ ٣٨٩  التأمني  -١ ٣٤٩  -٣٣٣  صفر 

١٦ ٨٧٩-  مصاريف النشر واالتصال  صفر صفر صفر 

٤٣ ١١٨-  املؤمترات والندوات  -٣٠ ١٠٧  -١٤ ٩٦٨  -١١ ٩١٦  

٣٩ ٥٦٢-  مصاريف السفر والبعثات  -٥٨ ٦٢٤  -٣٦ ٩٤٤  -٩٩ ٥١٤  

٩٨ ٢٠٤-  مصاريف احلفالت والفنادق  -٤٠ ٤٢٥  -٦٣ ٥٢٢  -٨٥ ١٠١  

٢٦ ٥٠٠-  تعويضات املندوبني  -٢٧ ٠٠٠  -٩ ٠٠٠-١٨ ٠٠٠  
٣ ١١٠-٢ ٣٩٢-  أتعاب  -١ ٥٠٠  -١٤ ١٥٦  

١ ٤٩٣-  اهلاتف واإلنترنت  -١ ٢١١  -١ ٦٢١  -١ ٣٦٩  

٤٨٨-  نفقات املصارف  -٢ ٦٥٦  -٤٩٥  -٦٩٩  

٤٠- صفر  اشتراكات  -٧٧٥  -٩٦٠  

 صفر صفر صفر صفر  رسوم وحقوق املؤلف

١٦ ٧٧٩-  مصاريف تدبري متنوعة  -٥ ٨١١  -٩ ٣٧٧  -٨ ٧٣٨  

١ ٥٠١-٤٣٥-  تكلفة االهنالك  -١ ٥٠٠  -٢ ٤٣٢  

 ٢٧٢ ٨٦٤- ١٨٢ ٧٤٧- ٢٠٣ ٣٩٩- ٢٨٧ ٨٠٩-   نفقات التشغيلجمموع 

 ٢٦ ٦٧٥- ٥٨ ٦٢٢ ٦٤ ٨٦٧ ٣١ ٦٩٠  ناتج التشغيل

 ٢ ٥١٢ ٣ ٩٨٨ ٤ ٣٧٣ ٤ ٣٣٧  الناتج املايل

 ٨ ٠٥٠ صفر صفر صفر  حتصيل احتياطي مستَحقات الدفع

 ٨ ٠٥٠ صفر صفر صفر  اشتراكات غري مدفوعة
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 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ ٢٠١١ )باليورو(حساب اإليرادات والنفقات 

 صفر صفر ١١ ٥٠٠- صفر  إىل هاييت: هبة

 صفر صفر ١١ ٥٠٠- صفر  نتيجة استثنائية

 ٢٤ ١٦٣- ٦٢ ٦١٠ ٥٧ ٧٤٠ ٣٦ ٠٢٧  ة، باليورونتيجة الفتر

 ٣١ ٩٩٦ ٨٢ ٩٠٨ ٧٦ ٤٥٩ ٤٧ ٧٠٧  نتيجة الفترة، بدوالرات الواليات املتحدة

  املنظمات الدولية األخرىالعالقات ب    
وكـاالت    أوليس لالحتاد صفة استشارية لدى هيئات أخرى تابعة لألمم املتحـدة            -٩

 املؤسسات  أو ه عالقات خاصة هبذه اهليئات    منظمات دولية أخرى، وليس لدي      أو متخصصة
  .املنظمات أو

  املنشورات    
مبناسبة اجتماعاته العامة، وملفات لدعم اً عن أنشطته، وكتيباً سنوياً يعد االحتاد تقرير  -١٠

  .مشاريعه الرئيسة خاصة بأعضائه

  االتصال    
  املندوبة العامة، السيدة ميشيل كارتيي لوغريينيل  -١١

  650 170 645 33+: اهلاتف  
 delegue.general@fidef.org: الربيد اإللكتروين  

  العنوان    
١٢-  FIDEF  

  19 Rue Cognacq-Jay 
  75007 Paris 
  France 
  650 170 645 33+: اهلاتف  
  secretariat@fidef.org: الربيد اإللكتروين  
 www.fidef.org: املوقع  

  اللغات    
  .لغة عمل االحتاد هي الفرنسية  -١٣

        


