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A/34/11
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٤ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

 
سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

تعيين مراجع الحسابات 

مذآرة من اعداد المدير العام 

تنص المادة ١١(١٠) من اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكيــة الفكريـة علـى أن "تتـم مراجعـة  - ١
ــي حسـابات مـن  الحسابات وفقا لما تنص عليه الالئحة المالية من قبل دولة عضو أو أآثر أو من قبل مراقب
ــادات بـاريس  الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم" . وتسند صالحيات مماثلة الى جمعيات اتح
ــس ولشـبونة ولوآـارنو والتصنيـف الدولـي للعالمـات ومعـاهدة التعـاون بشـأن  وبرن ومدريد والهاي وني

البراءات وفيينا .  
 

ــبونة  وجددت الجمعية العامة للويبو وجمعيات اتحادات باريس وبرن ومدريد والهاي ونيس ولش - ٢
ولوآارنو والتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات وفيينا ، خالل دوراتها المنعقدة في 
ــا لسويسـرا آمراجـع لحسـابات الويبـو واالتحـادات التـي تديرهـا الويبـو وحسـابات  سنة ١٩٩٧ ، اختياره
ـــائي علــى وجــه  مشـروعات المسـاعدة التقنيـة التـي تنفذهـا الويبـو ويمولـها برنـامج األمـم المتحـدة االنم

 . (AB/XXXI/12 أنظر الفقرة ١٦٣ من الوثيقة) الخصوص الى غاية سنة ١٩٩٩ بما فيها تلك السنة
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وفي الوقت ذاته ، طلبت الجمعية العامة من المكتب الدولي اعداد الخيارات المتاحــة ألخـذ قـرار  - ٣
بشأن تعيين مراجعي الحسابات في المستقبل لتنظر فيها الجمعية العامة في دورتها المنعقدة في سنة ١٩٩٩ 

  .
 

وآما سبقت االشارة اليه في الفقرة األولى أعاله ، يجوز لمراجع الحسابات أن يكون احدى الدول  - ٤
ــرآة تجاريـة لديـها خـبرة محـددة فـي  األعضاء في الويبو أو مراجع حسابات خارجي يفترض أن يكون ش

مراجعة الحسابات .  
 

ولذلك الغرض ، ترد فيما يلي الخيارات المتاحة لتعيين مراجع الحسابات في المستقبل : 
 

مواصلة تعيين سويسرا آمراجع للحسابات ؛  ( أ )
 

ـــها فــي أن تصبــح مراجــع  ودعـوة الـدول األعضـاء فـي الويبـو الـى االدالء باهتمام (ب)
الحسابات ومباشرة اجراءات تؤول الى اختيار احدى تلك الدول األعضاء التي قد تكــون سويسـرا أو دولـة 

عضوا أخرى ؛ 
 

والدعوة الى اجراء مناقصة بهدف دعوة  الشرآات التجارية التي لها خبرة محددة فـي  (جـ)
مراجعة الحسابات الى تقديم عروضها لتكون مراجع الحسابات .  

 
ــات االتحـادات التـي تديرهـا  فأما عن البديل األول ، تجدر االشارة الى أن الجمعية العامة وجمعي - ٥
الويبو آلفــت سويسـرا بمراجعـة الحسـابات منـذ سـنة ١٩٧٠ عندمـا تأسسـت الويبـو واسـتمر تجديـد ذلـك 
التفويض آل أربع سنوات منذ ذلـك الحيـن . ويجـدر التذآـير أيضـا أن سويسـرا تولـت مراجعـة حسـابات 
ــنة  المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) والهيئات السالفة لما يعرف اليوم بالويبو منذ س
١٨٨٣ عندما استهل المكتب الدولي مهامــه ألول مـرة فـي خدمـة اتحـاد بـاريس . وتتولـى سويسـرا حاليـا 
ــاعدة التقنيـة التـي تنفذهـا الويبـو  مراجعة حسابات الويبو واالتحادات التي تديرها الويبو ومشروعات المس
عن طريق المكتب الفدرالي لمراجعة حســابات االتحـاد السويسـري وهـو الهيئـة العليـا لمراجعـة حسـابات 
الحكومة السويسرية . وأنجزت سويسرا مراجعة الحسابات أيضا بسخاء دون أن تفــرض أيـة رسـوم علـى 
خدماتها ما عدا تسديد تكاليف سفر موظفيها من مراجعي الحسابات القادمين من بـرن الـى جنيـف النجـاز 
ـــات فريــق  مهامـهم وحصـة مـن تكـاليف سـفر موظفيـها مـن آبـار مراجعـي الحسـابات لحضـور اجتماع
المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة (وقد تقاسمت التكـاليف األخـيرة مـع 
ــرا مراجعـا لحسـاباتهما أيضـا) .  االتحاد الدولي لالتصاالت واالتحاد البريدي العالمي اللذان يتخذان سويس
وبالنسبة الى فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ ، بلغت نفقات الســفر المذآـورة التـي سـددتها الويبـو ٠٠٠ ٣٢ 
فرنك . وخالل تلك الفترة ، بلغ مجموع أيام عمل مراجعي الحسابات داخــل مبـاني الويبـو نحـو ١٢٠ يـوم 
ــة بحسـابات الويبـو  عمل فردي عالوة على الوقت االضافي الذي قضوه في برن في تحليل المسائل المتعلق
واعداد مختلف تقارير مراجعة الحسابات للويبو واالتحادات التي تديرها الويبو وحسابات الويبــو المتصلـة 
ــامج األمـم المتحـدة االنمـائي وحسـابات صنـدوق الويبـو للمعاشـات التقاعديـة (المغلـق) .  بمشروعات برن
والجدير بالمالحظة أن مراجعي الحسابات التابعين للمكتب الفدرالي لمراجعة الحسابات معروفون بجديتهم 
التامة في أعمال المراجعة المنجزة وفقا للمعايير التي يوصي بها فريـق المراجعيـن الخـارجيين لحسـابات 
األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة . وعلى مدى الفترة التي تولت فيها سويسرا مراجعة حســابات الويبـو 
، لم يصدر أي نقد من الدول األعضاء أو أية جهة أخرى على االطالق بشأن مراجعة الحسابات المنجزة . 

 
وأما عن امكانية دعوة الدول األعضاء الى أن تكون مراجع حسابات الويبو ، تجدر االشارة الى  - ٦
أن مراجعي الحسابات العامين (أو ما قابل ذلك) للبلدان التالية (غانا والمملكة المتحــدة والفلبيـن) هـم حاليـا 
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أعضاء في مجلس مراجعي حسابات األمـم المتحـدة وأن مراجعـي الحسـابات العـامين (أو مـا قـابل ذلـك) 
للبلدان التالية هم مراجعو حسابات الوآاالت المتخصصة التالية لمنظومة األمم المتحدة : 

 
 

بلد مراجع الحسابات الوطني 
 

الوآاالت المتخصصة 

اليونيدو ألمانيا 
منظمة الصحة العالمية جنوب أفريقيا 

االتحاد الدولي لالتصاالت واالتحاد البريدي العالمي والويبو سويسرا 
ــة فرنسا  منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذي

العالمي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
منظمة الطيران المدني الدولية واليونسكو آندا 

ـــة والوآالــة المملكة المتحدة  منظمـة العمـل الدوليـة والمنظمـة البحريـة الدولي
الدولية للطاقة الذرية 

 
 

ــبريدي العـالمي  وباستثناء سويسرا المعنية بمراجعة حسابات آل من االتحاد الدولي لالتصاالت واالتحاد ال
والويبو ، تفرض جميع البلدان األخرى رســوما لتغطيـة مرتبـات مراجعـي الحسـابات والنفقـات االضافيـة 

الالزمة أثناء أداء خدمات المراجعة وقد تكون تلك الرسوم مرتفعة جدا . 
 

وأما عن اختيار شرآة تجارية ، من المتوقع أن يكون مستوى الرســوم المفروضـة أعلـى بكثـير  - ٧
من تلك التي تفرضها أية حكومة . والجدير بالمالحظــة أن ال األمـم المتحـدة وال أيـة وآالـة مـن الوآـاالت 

المتخصصة تلجأ الى خدمات شرآة خاصة لمراجعة حساباتها .  
 

وعلـى ضـوء االعتبـارات السـابقة وبـالنظر الـى رضـاء المديـر العـام التـام علـى أداء سويســرا  - ٨
آمراجع حسابات الويبو ، فانه يرى أن من األنسب تمديد فــترة تعييـن سويسـرا آمراجـع لحسـابات الويبـو 
واالتحادات التي تديرها الويبو وحسابات مشروعات المساعدة التقنية التي تنفذها الويبـو ويمولـها برنـامج 
األمم المتحدة االنمائي على وجه الخصوص بأربع سنوات اضافية ويقترح العمــل بذلـك . وقـد صـدر ذلـك 

االقتراح عقب مشاورات مع منسقي األفرقة االقليمية .  
 

٩ - وتشاورت األمانة مع ممثلي الحكومة السويسرية للتأآد من أن سويسرا مستعدة لمواصلة العمل 
آمراجع حسابات في حال قررت الدول األعضاء ذلك وأآدت سويسرا استعدادها مواصلة تلك المهمة على 

األسس نفسها الموضوعة سابقا .  
 

ان لجنـة الويبـو للتنسـيق مدعـوة الـــى اســداء  -١٠
ــات المذآـورة فـي الفقـرة التاليـة  المشورة الى الجمعي

فيما يتعلق بمسألة تعيين مراجع الحسابات . 
 

ــات اتحـادات  ان الجمعية العامة للويبو وجمعي -١١
بـاريس وبـرن ومدريـد والهـــاي ونيــس ولشــبونة 
ولوآـارنو والتصنيـف الدولـــي للــبراءات ومعــاهدة 
التعاون بشــأن الـبراءات وفيينـا مدعـوة الـى تجديـد 
ـــي  تعييـن سويسـرا آمراجـع للحسـابات المذآـورة ف
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الفقرة ٨ أعاله الى غاية سنة ٢٠٠٣ بما فيـها تلـك 
السنة . 

[نهاية الوثيقة] 
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