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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

 املعنية بتعيني هيئة التحكيمتقرير 
  مراجع حسابات الويبو اخلارجي

تحكميمن إعداد ئة ا ل   هي

بو اخلاريجحتتوي .1 ساابت الو يني مراجع  ية  تحكمي ا ئة ا ي هذه الويقة عىل تقرير  ح تع ن ل ي بث ملع ية . ه تعرض الويقة  معلو ث تسـ
بو اخلاريج ساابت الو يني مراجع  ئة  ية ا ئة وتو يار اليت تقوم هبا ا يالا ح تع ي ص ي بت ه له ل  .خ

ية العامة مدعوة إىل املوافقة عىل  .2 مجلعإن ا
يني ية  تحكمي ا ئة ا ية  تعتو ن ل ي بص ملع ساابت ه ح مراجع 

بو اخلاريج، كام هو موحض يف الفقرتني   13يالو
ئة14و  .لهي من تقرير ا

تحكمي[ ئة ا لييل ذكل تقرير   ]هي
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تحكميتقرير  لئة ا بو اخلاريجهي ساابت الو يني مراجع  ية  ي ا ح تع بن  ملع

 مقدمة

مترب  .1 بو اذلي ُعقد يف  يات ادلول األعضاء يف الو سبتقرر يف اجامتع  ي ساابت ، وضع آ2007مجع يار مراجع ا حلية ال ت خل
يري املراجع احلايلاخلاريج  نة تهيوال يف هناية مدة تغو تب ادلويل يوم ّوجهذكل القرار، ب ومعال). 2011(ه الرا  مارس 31ملك ا

تالهما 2010 ساابت خاريج، عىل أن يمت ا يني مراجع  ية بغرض  ية وما تقدمي اقرتاحات  سـ دعوة  ح تع ل ن  30 يف موعد أقصاهتقل
 . 2010نيويو 

تحكمي ئة ا ليني  ي  هتع

ثسـامب جاء يف الويقة  .2 بو يف WO/PBC/14/5ح ية العامة للو بل ا ها واملوافقة علهيا من  ي، وبعد تعد مجلع ق توبر 1يل ك أ
يل 2009 سقي مجموعات هيئة حتكميتشك، مت  تكون من  ن  بوامت بع يدلول األعضاء يف الو  ادلعوة املدير العام إىل وأرسل. لسـا

ثلني ادلا بو ملما سقيمئني لدلول األعضاء يف الو بعدلول األعضاء ا جملموعات ملناليت تقوم مقام ا  .لسـا

نني  .3 يةأعضاء يف ملعيويف ما ييل أسامء األشخاص ا تحكمي ا نئة ا ل ملعي بو اخلاريجب ه ساابت الو ييني مراجع  ح  :تع

تو  يال أو يس  يد ما سـا غسـ نكل  ) أنغوال(كيك
ياض مرشد اكزي  يد  فا  )بنغالديش(لسـ

ساندرا غرازيويل لسـا  )يسورسا(لكيدة أ
يد غريغا كومر  يا(لسـا  )فينسلو

بارا  يون إ يد هوزيه رامون لوبزي دي  يا ل يك(لسـ  )ملكسـا
يد أساكت رسكولوف  يا تان(لسـ  )سـقريغزي

يد يوان يوان   )الصني(لسـا

تب ادلويل ودعا .4 تحكمي ملك ا لئة ا ئةهي متعت ا لهيإىل الانعقاد، وا  تكلوخالل . 2010و ل يوي12 و8 و7 يف ألول مرة ج
متدت  سات، ا عا ئةجلل يا  نظاهما ادلاخيل لهيا يد غريغا مسر سا وا بارا ر يون إ يد هوزيه رامون لوبزي دي  تارت ا سـوا ي ي ل لسـ ئل خ

با للريس ئكومر ان بو، ومعال اب. ئ يات دلى الو سؤول عن األخال شوب، ا يد أفارد  ينظام ادلاخيل، عني املدير العام ا مل ي سـ قل ب ل ّ
ت ئة ا نا  لأ ي لهي  . حكميم

ثلووأعد .5 ية  إدارة مم  يق ادلاخيل والرقابةولاخلدمات املا تد قبة ا ل نةشع بو، مع  جل دلى الو بوي شارية ي الو تقةلستالا  ملسـ ا
يار تضم لرقابة ل سودة معايري الا تقامئة  خمب يحّ يميمصفوفة (جعوامل الرت يلت القامئة، )لتق ا تحكمي إىل حوأ لئة ا نظر فهياهي  . لل 

يار  ختمعايري الا

يار املقرتحة يه تكل املذكورة يف دعوة الاقرتاحات، كام ييل .6  :ختاكنت معايري الا

تقالل بات الا: سـالا سـإ ئاتث سات أو  ية من مؤ يتقال س يةهل بات وحتمل ،الزناهةو ، أخرىم حكو ية يف تأدية الوا ج واملوضو ع
يات سؤو لا ياو ،مل  .تالقدرة عىل حتديد نطاق املراجعة ذا

سؤولني والط تحدة : امقملمؤهالت ا يني دلى األمم ا ساابت اخلار نة مراجعي ا ملالالزتام مبعايري املراجعة اليت تلزتم هبا  حل ججل
هم،  هارات وجحم القوة العامةلومعلوالالزتام ابألخالق اليت حتمك  ية وا ملاملؤهالت ا ئات ،ملهن يق أو لاهي والعضوية يف  قتد

بة احمل نظمة ادلوية املسـا ثل ا لعرتف هبا دويا،  مل ساابت مل يا ملراجعة ا سات ا حلللمؤ لعل والاحتاد ادلويل ) INTOSAI(س
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ساابت  تحدة، ) IFAC(حلملراجعي ا ية يف األمم ا ملوغريها، وإتقان اللغة اإلنلكزيية ولغة أخرى عىل األقل من اللغات الر مس
ية ادلوية للقطاع العام واإلملام ل ابملعايري احملا  ).IPSAS(سب

تدريب واخلربة نظامت األمم ينبغي أن : لا ساابت  متر لطامق العمل واخلربة يف مراجعة  هين ا تعلمي ا ناك برانمج  ميكون  حمل لل ملسـه
ية، وأن يكون أفراد الطامق مدربني مبا يكفي  نظامت غري احلكو نظامت القطاع العام احمليل وادلويل أو ا تحدة أو غريها من  ما ملم مل

يق وميلكون خربة و تد يب املعارصة يف ا قعىل األسا ل يق وكذكل أن يكونوا ذوي خربة يف ل تد يات املراجعة وا قاسعة يف  ل معل
ية  يط للموارد املؤ يق نظم ا سـتد ستخط ل  ).ERP(ق

يهتا ية للك موارد : تيجمهنج املراجعة واسرتا يق الاك تد ية ا فوضع خطط معل شامةل لضامن  ق ل بوتغط يق يالو يات تد ق وإجراء  معل
تعاون مع لألداء املايل والالزتام ابلقواعد إضافة إىل توى الكفاءة واملردودية، إىل جانب ا يق  تصادي وتد يق الا تد ل ا سـ مل ق ق ق

يق ادلاخيل والرقابة دلى إدارة تد ية وا ق اخلدمات املا ل تخدام ملوارد املراجعة احملدودةالل يق أفضل ا بو  سـو  .لتحقي

تاجئ املراجعة يف الوقت احملدد ذلكل إىل اإلدارة و: تقارير املراجعة نبغي تقدمي  بو من خالل خطاابت إدارية شامةل الهيئات ين يو
نصفة وناءة. وتقارير مراجعة توازنة و يقة واكمةل و بغي أن تكون تقارير املراجعة د ّو ب م م ق  .ين

تلكفة سة: لا نا فأكرث األجور   .م

يمي الفين  لتقا

تحكميوافقت  .7 لئة ا يمي مصفوفة عىل هي تخدملتق ا يا، ستسـاليت  يمي الاقرتاحات  فن  تحت مثتقل يه الاقرتاحات فُ  علناء  ًب
بل املوعد الهنايئ  تالهما  قاليت مت ا شرتايت) 2010ن يويو 30(سـ يارية  للمسب اإلجراءات ا ملع  .ح

ثلوو .8 يداي ة إدارممأجرى  يا  يامي  يق ادلاخيل والرقابة  تد بة وا ية و ه اخلدمات املا ن ل شع متل ف تق تهق نة  بعد ذكلجعرا للج ا
شارية تقةل ورفعستالا ُ ا تاجئ إىل ملسـ تحكميلنت ا لئة ا  .هي

ية  ئالقامئة الهنا

تعراضبعد  .9 يمي الفينسـا تاجئ ا لتق  نةتعليقات  والاطالع عىل ن شارية للجا تقةلستالا تحكمي أعضاءتشاور  وملسـ ا لئة ا ، هي
ئةاتفقت  توبر 27 يوم لهيا ية للمرحشني2010ك أ  : ئ عىل القامئة الهنا

ند،حلاملراقب املايل العام ومراجع ا )أ  (  للهساابت العام 

ساابت العام يف الرنوجي،  )ب( تب مراجع ا حلو  مك

يا العظمى وشامل أيرندا )ج( تحدة وبريطا يق الوطين يف اململكة ا تد لتب ا ن مل قل  .مك

شفوية  لالعروض ا

تقدمي عروض شفوية أمام  .10 ية  ثالثة يف القامئة الهنا لدعي املرحشون ا ئ ل تحكميُ لئة ا ئةطرحت  مث، هي ئةل لهيا  عهناأجاب  سـأ
ئة قد طرحت. املرحشون يارية اليت أعدهتالهيواكنت ا ئةل ا بقا عىل املرحشني عددا من األ ملع  سـ واكن الغرض من العروض . مسـ

ئةل  سات األ شفوية و سـا جل ئة متكني أعضاء واألجوبةل شلك أفضل وإاتحة الفرصة هلم للحصول عىل لهيا يمي الاقرتاحات  ب من  تق
ية هب يحات إضا فمعلومات وتو يارض ية الا يل  تدف  معل خه  .تس
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شفوية يف  .11 ناير 11 و10لوقد مت تقدمي العروض ا تخدمت املعلومات . 2011ي  ُكام ا تقاةسـ شفوية ملسـا ل من العروض ا
يمي الفينيف ية ا لتق   . معل

تحكميوقد تداولت  .12 لئة ا شأن هي يهتاب  ناير 28 و21 يويم صتو  . 2011ي 

يات تو صا  ل

ناير 28يف  .13 تحكميت ، اختذ2011ي  لئة ا رسيا من نظاهم9 قرارها، مبوجب املادة هي ووقع . ل ادلاخيل، ابالقرتاع ا
تقرير الهنايئ  نة عىل ا لأعضاء ا يجة ). ثهبذه الويقةرفق امل (للهيئةللج ئةالقرتاع، قررت لنتو ية العامة أن تويص لهيا ينيمجلعا  بتع 

يمي،  يجة يف ا تقاملرحش اذلي حقق أفضل  لت ية دلى منصب مراجع خايف ن رشيعات املا سب القواعد وا بو،  لريج دلى الو ح لتي
ناير  بدأ يف  نوات  بو ملدة ست  يالو ت سـ تب ادلويل واملرحش املعين2012ي سودة عقد بني ا تفاوض عىل  ّ، بعد ا ملك ّ م وهو حتديدا  ل

ند ساابت العام  هاملراقب املايل العام ومراجع ا  .للحل

تحكمي من األمانةطلبت  .14 لئة ا سوتضمني هي  ّ ُعوة الاقرتاحات اليت أرسلت يف دل 4 و3 و2 و1 املرفقاتدة العقد م
بو، إضافة إىل أي اتفاقتعيني مراجع خاهبدف  2010مارس  31  .   خالل املفاوضاتتربمات يريج للو

 ]ييل ذكل املرفق[



 



WO/GA/40/3 

ANNEX 

 املرفق 
 

 

 

تحكمي لئة ا ينيهي ية  تع ا بن  ملع
بو ساابت خاريج دلى الو يمراجع   ح

تحكمي تويص لئة ا يةهي ينيملعن ا بوبتع  ساابت خاريج دلى الو ي مراجع  نت اك (2011يناير  28اقرتاع رسي يف بعد ، ح
سة أصوات  مخته  ساابت، حبضور نتيج تب الربيطاين ملراجعة ا ند وصوتني  ساابت العام يف ا حلللمراقب املايل ومراجع ا ه للمكحل ل

تحكمي ئة ا ليع أعضاء  ي بو املرحش الف) همج ية العامة للو يبأن تعني ا مجلع يمي ائز ّ تايل امسهتقبأفضل   :لا

ندا ساابت العام يف ا هملراقب املايل ومراجع ا  لحل

تة أعوام  بو، ملدة  ساابت الو يا  ية الفكرية، مراجعا خار ية  نظمة العا ته املعمول هبام يف ا نظام املايل وال سـوفقا  ي حل مل مل حئ جلل للملك
 .2012يناير  1تبدأ يف 

.................................................................................... 
تو  يال أو يس  يد ما سـا غسـ نكل  كيك

 )أنغوال(

.................................................................................... 
ياض مرشد  يد  فا   قايضلسـ

 )بنغالديش(

.................................................................................... 
ساندرا غرازيويل  يدة أ لكا  لسـ

 )يسورسا(

.................................................................................... 
يد غريغا كومر   لسـا

يا(  )فينسلو

.................................................................................... 
بارا  يون إ يد هوزيه رامون لوبزي دي  يا ل  لسـ

يك(  )ملكسـا

.................................................................................... 
يد أساكت رسكولوف  يا  لسـ

تان(  )سـقريغزي

.................................................................................... 
يد يوان يوان   لسـا

)الصني(
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تحكمي لئة ا ينيهي ية  تع ا بن  ملع
بو ساابت خاريج دلى الو يمراجع   ح

متدت  ينيعا ية  تحكمي ا تعئة ا ن ل بي ملع بو ه ساابت خاريج دلى الو يمراجع  يه، يف ح ئة امللحق  ط تقرير ا  :2011  مارس11لهي

.................................................................................... 
تو  يال أو يس  يد ما سـا غسـ نكل  كيك

 )أنغوال(

.................................................................................... 
ياض مرشد  يد  فا   قايضلسـ

 )بنغالديش(

.................................................................................... 
ساندرا غرازيويل  يدة أ لكا  لسـ

 )يسورسا(

.................................................................................... 
يد غريغا كومر   لسـا

يا(  )فينسلو

.................................................................................... 
بارا لسـا يون إ ييد هوزيه رامون لوبزي دي   ل

يك(  )ملكسـا

.................................................................................... 
يد أساكت رسكولوف  يا  لسـ

تان(  )سـقريغزي

.................................................................................... 
ي  د يوان يوان لسـا
 )الصني(

 ]ثهناية املرفق والويقة[


