
 

WO/GA/39/4 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 16: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقرير عن وضع اختيار مراجع حسابات خارجي
  األمانةمن إعداد

ساابت خاريجثيقة عىل حتتوي هذه الو .1 يار مراجع  حتقرير عن وضع ا ). WO/PBC/15/15ثالويقة ( خت
تقدم الويقة ثو نعقدة يف دورهتا ّسـ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا سب 

2010. 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج نة الربانمج م"ص يات الصادرة عن  تو جللخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو مدعوة إىل لل العامة ةعيمجلاإن  .3 اإلحاطة علام يو
ية، كام WO/PBC/15/15ثمبضمون الويقة  ص وبأية تو

 .A/48/24ثيه واردة يف الويقة 
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WO/PBC/15/15 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ن يويو 30: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  تقرير عن وضع عملية اختيار مراجع احلسابات اخلارجي 
 من إعداد األمانة

بوا يف األعضاء ادلول مجعياتوافقت  .1 يار معلية إطالق عىل 2009 سبمترب يف يلو ها  ختا  مراجع تعينيفهد
ساابت ية للفرتات اخلاريج حلا ًبقوذكل  ،2017-2016 و 2015-2014 و 2013-2012 لاملا  اذلي لإلجراء اط

 ).WO/GA/38/20 ثالويقة أنظر (األعضاء ادلول عليه وافقت

يا  .2 بو وضعت اذلي الزمين اجلدول معمتشـو يهل يالو متد اإلجراء مضن صتفا سمرب يف ملعا بو دعت ،2009 يد  يالو
رشوط فيه تتوافر مرحش تعيني إىل األعضاء ادلول نظام من 8.1 املادة يف الواردة لا ته، اجلديد املايل لا  حئوال

ساابت َمراجع تعيينه هبدفوذكل  بو اخلاريج حلا  .ألف املرفق طي ادلعوة ثويقة وترد .واألوبوف يللو

نات، لقبول الهنايئ املوعد اترخي ،2010 فرباير 28 وحىت .3 بو توصلت لتعييا يل يالو صتفا  .مرحشني تسعة ب

بع، لإلجراء طبقاو .4  املرحشني إىل تطلب) ابء املرفق (2010 مارس 31 يف الاقرتاحات دعوة ثويقة َصدرت ملتا
هم تقدمي ية ضعرو بغي. 2010 نيويو 30 بهناية مسالر ها العروض هيلكة ينو  ثالويقة يف الوارد بتالرتي حسب ميوتقد

 ).العرض حمتوايت دال، اجلزء(

بو سـتلمتوا .5 ئةل من األوىل اجملموعة يالو ئةل، هذه وترد. 2010 مايو 1 يف الهنايئ املوعد قبل املرحشني سـأ  سـاأل
تو عىل ودال جمي املرفقني يف ،هياعل ردا الصادرة واملذكرة ابألجوبة مرفقة تلمت  كام. يلالا ُا ية مجموعةسـ  من ناث

ئةلا  .هاء املرفق يف عهنا األجوبة إىل إضافة ترد 2010 نيويو 1 يف سـأل
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يار بعملية يتعلق ماويف  .6 ساابت مراجع ختا ية قررت اخلاريج، حلا بو العامة مجلعا نة دورهتا يف يللو ثا ما ثالثني ل  لوا
توبر 1 إىل سبمترب 22 من جنيف يف املعقودة  شكيلت) "WO/GA/38/20 ثالويقة من 14 الفقرة (2009 كأ

يار هيئة بع اجملموعات عن منسقني تتضمن ختا بو يف األعضاء للبدلان لسـا  بدل من اقرتاح سـتالما حال ويف. يالو
ية، اجملموعات منسقي أحد بدل يكون ّتعني فإنه قلمياإل  املعين العطاء تقيمي معلية يف يشارك أال العضو ذكل عىل ي
 ".ّحمهل حيل ذاهتا اجملموعة من آخر ممثال ويرتك

تمل  .7 بع اجملموعات من أية من طلبات أيةتُسـمل  بو يف األعضاء ادلول لبدلان لسـا يا جيري اليت يالو يار لحا  ختا
تايل مثة لويس .مهنا منسق شلك مصاحل تضارب أي لاب ثلني من احملمكني هيئة سـتتو  نسقنيم للبدلان ادلامئني ملما

ية لمجموعاتل  .2010 وليوي 7 يف نياحملمك لهيئة األول الاجامتع عقدُوي. قلمياإل

تحكمي هيئة معل كيفية حتمك اليت القواعد األمانة تَّعدَأو .8  اجملموعات منسقي إىل القواعد هذه صدرت وقد. لا
بع بو يف األعضاء ادلول لبدلان لسـا ُ وسوف يالو  .احملمكني لهيئة األول الاجامتع خالل ناقشت

ية خلدماتا تَّعدَأ الاقرتاحات، دعوة من هاء اجلزء يفوكام يرد  .9 يق شعبة مع بتعاون لاملا تد قا  والرقابة ادلاخيل ل
يار مبعايري قامئة يحات ختالا بة جابلرت نا سـا يق جلنة إىل القامئة ُوقدمت. مل تد قا  وإدخال ملراجعهتا 2010 مايو 6 يف ل

تالم عقب علهيا طفيفة تعديالت يق جلنة تعليقات سـا تد قا َو .ل  يف يميلتقا درجات جدول يف احملمكني هيئة رُنظت
ها  .املوافقة هذه عىل احلصول قبل اقرتاح أي فتحيُ وال عليه قِّصدُوت األول عاجامت

ية اخلدماتوتعمد  .10 بة لاملا يق شعو تد قا يمي  والرقابة ادلاخيل ل سطس وبداية وليوي يف الاقرتاحاتتقإىل   وحيوالهنا غأ
يق جلنة إىل تد قا تاجئ رسلُوت .مراجعهتا قصد ل سطس هنايةب احملمكني هيئة إىل لنا  يف هيئةلا تونظر ،2010 غأ

 املصغرة القامئة يف املرحشني إىل ادلعوة وجهُوت .املرحشني من عدد ألكرب مصغرة بقامئة اخلروج أجل من الاقرتاحات
يهتا هيئةلا وتصوغ 2010 نومفرب يف احملمكني هيئة أمام شفهـي عرض لتقدمي هر خالل صتو  .املوايل لشا

بغي  .11 للو ية جالربانم جنةين ية تقدمي نواملزيا  إىل صتو
بو يف األعضاء ادلول مجعيات  اًعلم إحاطهتابغية  يالو

 . ثالويقة هذه مبحتوايت

]ييل ذكل املرفقات[
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ANNEX A 

 املرفق ألف

C.N 3063 

ية الفكرية ية  نظمة العا ساابت اخلاريج  للملكيني مراجع ا مل للم حل تع
 

ية   2017-2016 و 2015-2014، 2013-2012لالفرتات املا

مترب   رشف ابإلشارة إىل أنه يف  بو و ياهتا إىل ادلول األعضاء يف الو يب  ية الفكرية أ ية  نظمة العا سبهتدي ا ت ي حت ط مل تمل للملك
ساابت اخلاريج للفرتات 2009 يني مراجع ا يار تريم إىل  ية ا بو لألمانة بإطالق  يات ادلول األعضاء يف الو حل، رخصت  تع ت معل ي خمجع
ية  يه ادلول األعضاءوذكل ، 2017-2016 و 2015-2014، 2013-2012لاملا علبقا لإلجراء اذلي وافقت  وهذا اإلجراء صدر أصال  .ط

ُو. WO/PBC/14/5ثمضن الويقة  ية هِرظت نة الربانمج واملزيا ية املقدمة إىل  توايت الويقة األ ن الويقة الواردة يف املرفق األول  جل صل ث حم ث
ساابت العام  .عضاءتدلت وتضمن اقرتاحات ادلول األُواليت ع أو موظف حيمل نفس اللقب أو ما يعادهل أو مؤهل (حلويضطلع مراجع ا

 .من إحدى ادلول األعضاء) لهذا الغرض

يو  نظمة بدعوة ادلول األعضاء إىل  تعرشف ا مل نظام ـني املرحش الـتت رشوط الواردة يف ا يه ا توافر  لذي ترى أنه  ل  من نظام 8-1فت
ته، وت بو املايل وال حئالو ية ي بو للفرتات املا ساابت اخلاريج للو بار مراجع ا بو بعني الا يات ادلول األعضاء يف الو لأمل أن تأخذه  ي حل ت ي عمجع

نص الاكمل للقواعد . 2017-2016 و 2014-2015، 2012-2013 بو وا يق اخلاريج للو تد تصاصات ا لوترد ا ي قل ، كام يرد يف 8-1خ
ته، يف امل8الفصل  بو املايل وال حئ من نظام الو ثالثي ثاين وا لرفقني ا  .ل

بو،   ساابت الو ساابت اخلاريج  يق مراجع ا يوإضافة إىل تد ح حل يع ق ساابت الاحتاد ادلويل محلاية يسـتطفإنه  حأيضا مراجعة 
ية اجلديدة  با تاألنواع ا  ).األوبوف(لن

ت  نظمة يف موعد ال  تعني علهيا إرسال امسه إىل ا بت دوةل عضو يف اقرتاح مرحش،  يوإذا ما ر مل ي . 2010 فرباير 28عدى فغ
يحات،وبعد بو هذه الرت تمل الو شـ أن  ي ية يف مارس  تسـ يق ا تد سات ا نتصل مبؤ ل س ملعت ، وتطلب إلهيا تقدمي عرض رمسي يف هذا 2010ق

شأهنا وسخة من  .الصدد تطلب إبداء رأي  ساابت اليت  يع ا سخا من  تضمن  ية  بغي، مضن هذا الطلب، إرفاق معلومات إضا نو ب ت حل مج ن ت ف ين
يةالربانم نس،  .نج واملزيا يس كوك رو يدة جا تعممي اإلداري، فريىج الاتصال اب توايت هذا ا تعلق  ئةل  يوإذا ما اكنت دليمك أ بن سـ ل مبح ت لسـ

تايل نوان ا ية، عىل ا سم اخلدمات املا سة  لر لع ل ق  Janice.cookrobbins@wipo.int :ئي

سمرب 15  2009ي د
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ANNEX I 

 املرفق األول

ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلية ا ت  خمعل

 ّ وعدلهتا وأقرهتاWO/PBC/14/5ثكام وردت يف الويقة (
بو يف  ية العامة للو يا توبر  1مجلع  )2009كأ

ثا .1 سةل الاجامتعات ا ساابت اخلاريج خالل  تعاقب عىل هممة مراجع ا بدأ ا لنوقش  سل حل ل يات ادلول األعضاء يف م مجلعثة واألربعني  ل
بو املعقودة يف الفرتة من  مترب إىل 24يالو توبر 3سب  يار . 2007ك أ ها ا ية هد ية إىل وضع آ يدها للفكرة الرا توأعربت عدة وفود عن تأ ل خي ف م

ية  بداهل يف هناية الوالية احلا ساابت اخلاريج وا لمراجع ا نظام املايل وال ).2011(ستحل بقا  حئو لل نفاذ يف األول من ط لته، اذلي دخل حزي ا
نص عىل ما ييل1-8، فإن املادة 2008يناير  ساابت اخلاريج اذلي يكون املراجع " :ت  ية العامة ابلطريقة اليت تقررها مراجع ا حلتعني ا مجلع ّ ُ

ساابت  ناول املادة  ".يف دوةل عضو) أو موظف حيمل نفس اللقب(للحالعام  سأةل الوالية ونص 2-8تتو ت  َّيعني مراجع " :عىل ما ييلم ُ
تابعا تجديد  نوات غري قابةل  ساابت اخلاريج لفرتة مدهتا ست  ًا ت لل سـ  ".ّحل

يني  .2 ساابت اخلار يني مراجعي ا شأهنا ختص رشوط  تفق  ياسة عامة موحدة و تحدة حىت اآلن  نظومة األمم ا ست  جو حلم تع ب سـ مل مل ّي ل
يهنم، وذكل عىل الرمغ من أن الواكالت و ية إعادة  تعيو تا عىل ممارسات معل تحدة دأ بأمانة األمم ا  ).انظر املرفق األول (ابعض سامهتتتشابه مل

نظمة األغذية والزراعة  .3 يني ) الفاو(مواكن عىل  ساابت خار تار مراجعي  نظمة العمل ادلوية أن  ية و نظمة الصحة العا جو م حم خت ل مل
نوات  تدئة يف األربعللسـجدد  ثالث إجرا. 2008ملب ا نظامت ا متدت ا لوا مل شرتايع يارية ملءات وفقا ملامرسات ا شابه يف عدة ملعت ا تتاليت 

ثالث. أوجه نظامت ا بعهتا ا توىح من اإلجراءات اليت ا بني أدانه  لواإلجراء املقرتح وا مل ت سـ ممل ّ. 

لاملرحةل األوية ّ 

ساابت اخلاريج .4 نصب مراجع ا متس فهيا اقرتاح مرحشني  يع ادلول األعضاء  حلترسل دعوات إىل  مل ُيلمج َ نبغي أن ترفق طي هذه يو .ُ
ساابت يغة املطلوبة لرأي مراجع ا يني وا نظام املايل يضمن ا تخرج من ا ساابت اخلاريج و تصاصات مراجع ا حلادلعوات ا لص تع ل سـ لحل م  خ
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2 

ئة احملمكني يف . هيئة حممكنيتعيني  .5 يتألف  لنظمة العمل ادلويةهت ل والعامل إىل جانب أعضاء من احلكومات  من أحصاب العمم
تلف األقالمي ومن جملس اإلدارة ثل  خماليت  ية .مت نة املا ميي من أعضاء يف  تألف عىل أساس إ ئة احملمكني يف الفاو  لأما  جل ت قلي ف   .ه

بو ليك يعملوا أعي .6 بدلان األعضاء يف الو بع  ية ا سقي لك اجملموعات اإل يقرتح تقدمي الامتس إىل  لل سـ مي لن قل م ِ ئة احملمكنيُ ّضاء يف  هي ويف  .ً
تالم حال  ية، اقرتاح من بدل يكون بدل أسـا سقي اجملموعات اإل فحد  مي قلن يندها م يمي العطاء ذات ع ية  شارك ذكل العضو يف  تقتعني أال  معل ي ّ

ثال آخر من اجملموعة ذاهتا حيل حمهل ّالصةل، وأن يرتك   .مم

 ادلعوة

يحات، ت .7 تالم الرت َبعد ا شـ بات مفصةل ُصدسـ بو ُقرتاحات وتالا ميتقدلطلر  يع املرحشني مصحوبة بواثئق الو يرسل إىل  مج
يني تعلقة هبذا ا تعا بو ما ييل .لمل تقدم به الو تضمن الالامتس اذلي  بغي أن  يو ت ي  :ين

ها؛  )أ ( ناقصة ورشو طيان واحض عن إجراءات ا مل  ب

ساابت املطلوب إبداء رأ(ووصف للواثئق املرفقة ابدلعوة   )ب ( يع ا حلمبا فهيا سخ عن  مج شأهنا وسخة عن الربانمج ن ني  ب
يدة أخرى وغري ذكل ية وأية معلومات  مفواملزيا  ؛)ن

يع املوظفني (وتعلاميت واحضة مللء الواثئق املذكورة اليت ترفق كجزء من الاقرتاح   )ج ( ية املفصةل  سرية اذلا مجلمبا يف ذكل ا ت ل
ية وغريها من ئات ا يق واألعضاء يف ا تد يات ا شاركون يف  ناذلين  ي ل معل هي مله ل يل عن برامج ق يق وتفا تد بة وا ص إدارات احملا ل قسـ

يق املقرتح، وغري ذكل تد هين القامئة ومهنج ا يف ا قا مل لثق ها يف لك حاةل؛) لت يعة املعلومات الواجب تقد ميورشح مفصل   لطب

بحث فهيا؛  )د ( متةل يك يمت ا لواإلشارة بوضوح إىل رشط أن تكون الاقرتاحات املقدمة   مك

تقدمي الاقرتاحات؛ِوذكر رشوط تقدمي الواثئق وآ  )ه (  لخر أجل 

ية  )و ( شخص اذلي ميكن الاتصال به للحصول عىل أية معلومات إضا شأن الاتصاالت مع األمانة وحتديد ا فووضع تعلاميت  ل  .ب

ية .8 سارات إضا ئةل أو ا ثيل املدير العام اإلجابة عىل أية أ فويدعى فامي بعد لك املرحشني إىل اجامتع ميكن خالهل  تف سـ  .سـملم

 اتحمتوى الاقرتاح

ية .9 تا تضمن الاقرتاحات املعلومات ا بغي أن  لو ل ت  :ين

تأثري احلكويم؛  )أ ( ساابت العام عن ا ية مراجع ا تقال لا حل ل  سـ

ساابت العام ويان مؤهالهتم العامة؛  )ب ( تب مراجع ا بوعدد املوظفني العاملني يف  حل  مك

يق؛  )ج ( تد شاركني يف اقرتاح ا ية أو لكهيام للموظفني ا تد ية أو ا قواملؤهالت احملا يق لب مل قل  س

متر؛  )د ( تدريهبم ا تعلقة  بات ا ية للفريق املقرتح والرت ملسـواخلربة ا ب مل تين  مله

تخصصة؛  )ه ( تحدة أو الواكالت ا نظامت األمم ا يق اخلاص  تد ملالفريق املقرتح يف ا مل مب  قل

ية ادلوية للقطاع   )و ( ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا يق ا تد تعلق  لوخربة الفريق املقرتح ومعرته وتدربه فامي  ل ب ب ي بي ق سف  العام؛ل
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ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلية ا ت  خمعل

Annex I 

3 

ية؛  )ز ( بة اآل يق أنظمة احملا لوخربة الفريق املقرتح يف تد سـ  ق

تقهنا املوظفون املقرتحون؛  )ح (  يواللغات اليت 

يق للفرتات   )ط ( تد يق الواجب تكرسـهيا ألداء هممة ا تد هر معل ا تضمن تقديرا للعدد اإلجاميل من أ قواقرتاح خطة معل  ق لش ل ت
ية؛املا نية ا  ملعل

يف األخرى  )ي ( تاك سفر وغريها من ا لوأتعاب املرحش، مبا فهيا تلكفة ا ل ل ّ.  

يلأن تفا ثاين ملزيد من ا صظر املرفق ا ل يع  .ل مجوحيوي هذا املرفق قامئة اكمةل من العوامل اليت تطلب الفاو معلومات عهنا من 
ناقصة متلني يف ا شاركني ا ملا  .حململ

 تقيمي الاقرتاحات

ية إجراء  .10 تو ية قامئة بغ شؤون املا يق ادلاخيل والرقابة وخدمة ا تد بة ا بو، ميكن أن تعد  ها الو ليمي تقين لالقرتاحات اليت  ل ل شع قي تلم تسـق
بة نا ية ا سـتارة من املعايري مصحوبة ابلعوامل الرت مل يح ئة احملمكني للموافقة علهيا .جخم هيبعدها تقدم القامئة إىل  وبعد املوافقة علهيا، تقوم  .ّ

تد قبة ا ل يق وتشع تد نة ا تعرضه  تقين األويل اذلي  يمي ا يذ ا ية  سم اخلدمات املا ُيق ادلاخيل والرقابة و ق تق لنف جل سـ ل ل تق ل تاجئه إىل بت هيئة نرسل 
 .احملمكني

تالمبعد اترخي إقفال ابب  .11 ها سـا شرتايت وإخضا شأن ا يارية  تح الاقرتاحات وفقا لإلجراءات ا بغي  ية،  ع الاقرتاحات الر ف ملن ب ملع يمس
 .ّ أويللتقيمي تقين

يمي  .12 تني  ية الالز هارات واملعرفة ا يق ادلاخيل والرقابة ألهنا متكل ا تد همة إدارة ا توىل تكل ا نظمة العمل ادلوية،  تقويف  م مل ق مل لم نتق ل ت لل
ية نظور تقين وبطريقة موضو عالاقرتاحات من   .م

نادُوجت .13 تقين ا ها ا نظمة العمل ادلوية  ًري تكل اإلدارة يف  ت مي سم ل سودته ا إىل جدول درجتقيل تعرضت  ئة احملمكني قد ا مات تكون  سـ هي
يات ُوي .سلفا ية يف  نظمة املرحش واعامتد أفضل املامرسات ا ها دلى  هارات و نوع ا يهنا  مهنجراعي ذكل اجلدول مجموعة من العوامل  ن ملهت م معق مل ب

يق واسعة ومعقدة يات تد تدريب والقدرة عىل أداء  يق وآداب العمل وا تد قا معلق ل تحيل اب و،ل تلا تأثري احلكويم وكذا سـال ية عن ا لقال ل
يات تتجارب لا بة من  معلا يق سملكتسـ ساابت ابققد تقهنا املرحشحلة  تخصصة وعدد اللغات اليت  تحدة أو الواكالت ا ينظامت األمم ا مل مل  .م

نظمة األغذية والزراعة  .14 ُّ، تعد)الفاو(مويف  ِ يأيضا  ُ يق  يال مقاران لالقرتاحات من خالل  ية  معبة املا ب حتل ل يمي املرجحتطشع ّار ا  .لتق
يميويرىج  يل عن العوامل املدرجة يف ا تفا ثاين ملزيد من ا لتقالرجوع إىل املرفق ا ص ل  .ل

ـيبعدهاهيئة احملمكني تتفق و .15 ية إىل متكني  .شفه عىل قامئة مصغرة من املرحشني دلعوهتم إىل إلقاء عرض  لشفهوتريم العروض ا
يمي  ئة احملمكني من  تقأعضاء  ية انهتاز وامي أفضل تقيقرتاحات الاهي سري  ية  يحات  ية أو تو معلفرصة أخرى اللامتس معلومات إضا ي بغ تض ف

يار  .ختالا

َوتعق .16 يةُ ئةل بعد العروض ا سة لطرح األ هد  سـ   .لشفجل

ية يف الفاومثل دمت ُقد قو .17 نة املا نظمة العمل ادلوية وإىل  ئة احملمكني يف  ية إىل  لهذه العروض ا جل ل ي مه ه  .لشف
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 اإلطار الزمين

تني اليت  .18 نة األوىل من فرتة ا يار خالل ا ية الا تدئ  تبغي أن  نل ب سـن لخ سـ ت معل ت تني اليت يي لسـنبق فرتة ا ها سـ ينيجلمت من أ  . لتعا

تني .19 بق فرتة ا تني اليت  نة األوىل من فرتة ا تقدم ابقرتاحات هو هناية ا نويف الفاو يكون آخر أجل  سـن لسـ سـل سـ تلل  اليت يمت من ل
يني  ها ا لتعأ هر مايو(جل ية يف  تو شتقدمي ا ص ل تايل/ل نظمة العمل ادلوية يكون آخر أجل هو )لأاير ا ل، ويف  نة /ن يويه30م لسـحزيران من ا

هر مارس(األوىل  ية يف  تو شتقدمي ا ص ل تايل/ل  ).لآذار ا

ت .20 يني ألغراض فرتة ا ساابت اخلار يل فريق جديد من مراجعي ا نوإذا أريد  ج سـشك لت تحكمي 2014-2012ني حل ئة ا ل، وجب عىل  هي
نعقدة يف  نظر فهيا يف دوراهتا ا بو يك  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو يهتا إىل  سعى إىل تقدمي تو ملأن  ت ي ي مجع ص ت

ئة احملمكني حبلول مارس . 2011سبمترب  تار ادلول األعضاء  بعا ذلكل أن  بغي  يو خت هت تقدم ابالقرتاحات طل وأن تصدر 2010ين لبات ا
يل ية بعد ذكل  بقلالر ثالث اقرتاح جلدول زمين. مس  .لويرد يف امللحق ا

 ]لحقاتيل ذكل املي[
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APPENDIX I 

 

يني من حيق هل الرتحش  يه/ ّيقدم إىل  لتعمدة ا فبت   ّي

ساابت العام دلوةل عضو لالواكةل ادلوية للطاقة اذلرية لك  ميكن متديدها ملدد أخرى تدوم –سنتان  حلمراجع ا
تني   )نظراي إىل األبد(سـنواحدة 

يني إىل  ية  تو تقدم  تعجملس احملافظني اذلي  ص ب للي
 املؤمتر العام

يع  برانمج األغذية العاملي ساابت من  ية ملراجعة ا مجالواكالت الو حل طن
 ادلول األعضاء

نوات 6 تجديد(سـ  يذي لربانمج األغذية العاملي )للغري قابةل   لتنفاجمللس ا

يةمنظمة الصحة الع ساابت العام دلوةل عضو ملا نوات4 حلمراجع ا ية،  سـ  ية"مجلعا  "مجلعابلطريقة اليت تقررها ا

ساابت العام  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة  يهل(حلمراجع ا دلوةل عضو ) مثأو 
تعانة خبدمات ماكتب ( سـنظرت يف إماكية الا ن

توصل  ساابت من القطاع اخلاص ومل  تملراجعة ا حل
شأنحىت اآلن إىل ت  ).لوافق لآلراء يف هذا ا

نوات 4 تني(سـ  متديد  لسـنمع إماكية ا ل ية قامئة  )ن ثل اجملموعات اإل ميوضع فريق عامل  قلمي
ية نة املا يلت إىل  لمصغرة أ جل نة  .حّ جلمث قدمت  ّ

بت فهيا ية إىل اجمللس  ية تو للاملا ص  .ل

لنظمة العمل ادلوية ساابت العام دلوةل عضو م نوات4 حلمراجع ا باتيعني جم سـ  يمي ا ئة حممكني  لطللس اإلدارة  لتقي ّ  .ه
ية إىل جملس اإلدارة ئة احملمكني تو صمث تقدم  هي ّ. 

ئة احملمكني أحصاب /احلكومات :هيأعضاء 
 .العامل/العمل

تحدة للرتية  بنظمة األمم ا مل م
ثقافة   لوالعمل وا

ساابت العام دلوةل عضو ية "3 حلمراجع ا  .رسيلاملؤمتر العام ابالقرتاع ا "لفرتات ما
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يني من حيق هل الرتحش  يه/ ّيقدم إىل  لتعمدة ا فبت   ّي

ية لألرصاد اجلوية نظمة العا ملا ساابت العام دلوةل عضو مل يذية حلمراجع ا نة ا لتنفحتددها ا للج يذي ّ  .لتنفاجمللس ا

تحدة للطفوةل  ملنظمة األمم ا م
يف( يو سـا ية األمم ) نيل ضومفو

ئني شؤون الال تحدة  جا ل  مل

تحدة  ساابت األمم ا ملجملس مراجعي  تح(ح ية العامة لألمم ا ملنه ا مجلع  أعضاء يكون 3تألف من يو) دةتعّي
ساابت العام   .دلوةل عضو) أو املوظف اذلي حيمل اللقب املعادل ذلكل(حللك واحد مهنم مراجع ا

تجديد6ّويعني لك عضو ملدة  نوات غري قابةل  لل  يني م .سـ تظر رحشتعوجيوز  ين من جديد رشيطة أن 
نوات6(انقضاء مدة اكمةل   ).سـ 

تان أية إجراءا بع الواك لال  ّ شأن تت بت حمددة  ّ
يار  .ختالا
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ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلية ا ت  خمعل
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ثاينامللحق  ل ا

ساابت اخلاريج حلمراجع ا
 

 

نظمة األغذية والزراعة   )الفاو(ماملعلومات اليت تطلهبا 
ناقصة متلني يف ا شاركني ا يع ا ملمن  مل حملمج

 

ية سائل ا نا  لتقمل
 معلومات عامة

تب املراجع العام مقدم هذا العر - ية وصف دور ووظائف  يفة الر مكاذكر الو مس  .ضظ

يني أو إقاةل املراجع العام - سؤول عن  تب ا نظمة أو ا تعحدد ا مل نهواواذكر.  أو لكهيامملكمل  .تعيي فرتة 

تقارير - تابة ا ية  يه املراجع العام تقاريره، وصف  تب اذلي يرفع إ نظمة أو ا لاذكر ا ك معل ل  .ملكمل

ية للمرا - ية اليت يمت هبا وضع برانمج العمل واملزيا يل ا نصف اب لعمل  .جع اخلاريجلتفص

يات املراجعة اليت يقوم هبا املراجع العام - يل املعايري اليت حتمك  معلصف اب  .لتفص

سؤولني واملوظفني  .ملمؤهالت ا

تب املراجع العام ومؤهالهتم العامة -  .مكاذكر عدد املوظفني اذلين يعملون يف 

يع املوظفني املذكورين يف عرض املراجعة دلهيم م - بة ومجتأكد ما إذا اكن  ية يف احملا سـؤهالت  وإذ مل . أو يف املراجعة/همن
يل  .صيكن األمر كذكل، نرجو إعطاء تفا

بة و - تع املوظفون بعضويهتا/سـاذكر أهجزة احملا  .يمتأو املراجعة اليت 

هم مع الفاو - يدها موظفو املراجعة املقرتح  معلاذكر اللغات اليت   .جي

تدريب واخلربة  لا

بعة  - بات ا ملتاذكر الرت هينتي هم ا ململواصةل املوظفني املقرتحني   .تعلمي

ية للفريق املقرتح -  .سبخلص اخلربة احملا

يب - بة ابحلوا نظم احملا تخدام الواسع  بة يف الفاو مدعومة ابال سيات معاجلة املعامالت واحملا سـ ل سـ سـ نظمة . معل تخدم ا ملو تسـ
نظم العادية ساابت الفاو يف َأ. لبصورة خاصة نظاما جيمع بني نظام أورالك املايل وا حوجز خربة املوظفني املقرتحني ملراجعة 
يب املراجعة  تخدام أسا يب وا بة ابحلوا لمراجعة نظم احملا سـ نة ابحلاسوبسسـ  .ملسـتعيا
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يهتا  تيجهنج املراجعة واسرتا

تعلقة ابملراجعة يف الفاو - يط وأداء األعامل ا تخذ يف  ملصف أمه اخلطوات اليت  ختط  .ست

سـمي املوظفني - ية) يوم/عىل أساس رجل( املقرتحني تقأوحض  تا لية اجملاالت ا ل  :لتغط

ياانت مراجعة  - يةلبا  لاملا

تخدام -  سـاملراجعة عىل أساس كفاءة الا

يل عن  - يات املراجعة يف الفاولتفصصف اب تب قطري آخر للمراجعة يف أداء  توقع مع أي  تعاون ا معلا مل  .مكل

يفة املراجعة ا - تظر يف و تعاون ا ظما هو ا ن ثىل من موارد املراجعة احملدودة؟ملل تفادة ا ية يف الفاو بغرض الا ملدلا سـ  خل

 تقرير املراجعة

تاجئ أعامل املراجعة إىل اإلدارةصف ا - تقارير وخطاابت اإلدارة اليت سرتفع هبا  شلك املقرتحني  نيلك وا لل ل  .له

يف تاك لا  ل

تقديرية للمراجعة - يف ا تاك لاذكر ا ل  .ل

يف اإلأ - تاك يل ا لوحض تفا ل سابق تقديرهاص ية ا لجام  .ل

 

ثالث[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثالثامللحق  ل ا
ساابت اخلاريجالدول اجل يار مراجع ا حلزمين ال  خت

تارخي   لا

يع ادلول األعضاء اللامتس - سمرب  مجإرسال ادلعوات إىل   2009يد
ساابت اخلاريج  يني مراجع ا يحات  حلتر تع  شـ

يحات - تقدمي الرت شـآخر أجل   2010هناية فرباير  ل

ساابت اليت رحشهتا - سات مراجعة ا ّإرسال رساةل إىل مؤ حل  2010مارس  س
يةميتقدإلهيا ادلول األعضاء يطلب    مس عروض ر

ية من املرحشني - تالم الاقرتاحات الر مساترخي إقفال ابب ا  2010 ونهناية يوي سـ

شرتايت - سم ا ملتح العطاءات يف  ق  2010 ول يويبداية  ف

تقين األو - يمي ا ّا ل سطس – وليوي يللتق  2010غ أ

ئة احملمكني - تاجئ إىل  ّإحاةل ا ي هن سطس  ل  2010غهناية أ

تلمة - ئة احملمكني حول الاقرتاحات ا سـشاورات  ي ملم مترب ّه  2010 سبهناية 
تقين  يمي ا لوا ئة حول قامئة مصغرة من املرحشني. لتق ّواتفاق ا  لهي
ية  يدعون إىل تقدمي عروض  هاذلين    .شفسـ

ية أمام - ئة احملمكني، تيل لك واحدةشفهعروض   2010نومفرب  هي 
ئةل  سة لطرح األ سـمهنا     جل

يهتا - صئة احملمكني تعد تو ّي ّ سمرب  ه  2010يد

يات ادلول - ئة احملمكني إىل  ية  مجعتقدمي تو ي ّص  ه
بو يف  بو والاحتادات اليت تديرها الو ياألعضاء يف الو  ي
مترب   بل انعقاد دوراهتا يف  ناسب  سباملوعد ا ق  2011مل

ية - تو بو عىل ا يات الو صموافقة  ل ي  2011سبمترب  مجع

بدأ أعامهل - ساابت اخلاريج اجلديد  يمراجع ا  2012يناير  حل

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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يني  تعدعوة الاقرتاحات من أجل 

بو ساابت اخلاريج للو يمراجع ا  حل

 

ANNEX II 

ثاين  لاملرفق ا

ية تصاصات اليت حتمك املراجعة اخلار جالا خ  

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكساابت ا مل مل  حل

ساابت اخلا .15 ية الفكرية حليقوم مراجع ا ية  نظمة العا ساابت ا يق  تد للملكريج  ملق مل ح بو(ب ناديق )يالو يع ا لص، مبا يف ذكل  مج
ية تا تأكد من األمور ا ساابت اخلاصة ليك  ية وا تامئ لالا ل ي حل ن  :س

ياانت ن أ  )أ ( نظمةلبا تطابق مع دفاتر ا ية  ملاملا ت  ؛اوجسالهت ل

هر يف   )ب ( ية اليت  تظوأن املعامالت املا ياانتل نظام لبا توجهيات لل مطابقة  ية وا ته وخملصصات املزيا لاملايل وال ن رى خاألحئ
 ؛املعمول هبا

ية؛  )ج ( ساابت ا نظمة أو من ا بارشة من ودائع ا تلمة  هادات ا ندات وأموال مودعة ونقدية تؤكدها ا لفعلوأن أي  حل مل سـ مسـ ملش  ل

ند إلهيا يف هذا او  )د ( بة عىل ضوء ما ا نا يق ادلاخيل،  تد ية، مبا فهيا ا سـأن الرقابة ادلا سـ ل مخل  لصدد ويف حدوده؛ق

يه ما وأن  )ه (  فائض هو ما ولك والالزتامات واخلصوم واملوجودات األصول لك قيد عىل طبق قد اإلجراءات من ضير

 .وجعز

ساابت ملراجع .16 ية وحده اخلاريج حلا هادات لك قبول حصال ندات لشا  وهل بعضها أو العام املدير يقدهما اليت املؤيدة ملستوا

يقو حفص من خيتاره ما يبارش أن سجالت لك يف مفصلني قتد ية، لا  .واملعدات واألهجزة واإلمدادات اللوازم جسالت فهيا مبا لاملا

ساابت ملراجع .17 تابعني واملوظفني اخلاريج حلا سجالت ادلفاتر لك عىل مناسب وقت أي يف الاطالع حرية هل لا  لوا

ساابت مراجع يعتربها اليت الواثئق من وغريها نفة املعلومات تتاح الطلب، عىل بوناء .املراجعة ملبارشة رضورية اخلاريج حلا  أهنا عىل ملصا

يازية معلومات ساابت مراجعة ألغراض رضورية أهنا عىلاألمانة  وافقتو متا نفة واملعلومات حلا  مراجع ويلزتم .رسية أهنا عىل ملصا

ساابت تابعون واملوظفون اخلاريج حلا يازي الطابع ابحرتام هل لا رسي أو متالا نفة املعلومات من هلم تيحأ ملا لا نفني هذين يف ملصا  وال لصا

ساابت وملراجع .املراجعة بعملية مبارشة يتعلق ما يف إال املعلومات بتكل نالاتفاع هلم جيوز  ادلول األعضاء نظر يلفت أن اخلاريج حلا
ية يف ا بوملعنا ية الاحتادات ولك يلو نفة علوماتامل عىل ابالطالع فهيا هل يسمح مل حاةل أي إىل ملعنا يازية معلومات أهنا عىل ملصا  واليت متا

تربها  .املراجعة ألغراض رضورية عا

باه املدير العام من أجل  .18 ساابت لكن جيوز هل لفت ا نود ا ند من  ساابت اخلاريج رفض أي  نتوال جيوز ملراجع ا حل ب ب حل
بة نا رشوعة أو غري  شك أهنا غري  شأن أية صفقة  ناسب  سـاختاذ العمل ا م ي ب ناء املرفوعة الاعرتاضات لك ّلغتوب .ممل ساابت مراجعة ثأ  حلا

يات تكل عىل  .فورا العام املدير إىل غريها أو لعملا

ساابت مراجع ويديل .19 ياانت عن برأيه اخلاريج حلا ية لبا بو لاملا ية  .رأيه ويوقع يللو نارص األسا تضمن رأيه هذا ا سـو لع ي
ية تا لا  :ل

ياانت حتديد   )أ ( يق؛لبا تد ية اليت خضعت  قاملا لل  ل

ساابت اخلاريج؛  )ب ( ية مراجع ا سؤو ئة و ية إدارة ا سؤو حلواإلشارة إىل  ل م ي ل  لهم

بعة؛  )ج ( يق ا تد تواإلشارة إىل معايري ا ملل  ق
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َنجزووصف العمل ا  )د ( ُ  ؛مل

شأن ما إذا اكنت   )ه ( ياانتبوإبداء الرأي  يةلبا  :ل املا

شلك معقول ت .1 يق وتاجئ ابعكس  تد لعمالوضع املايل كام هو يف هناية فرتة ا ن  ليات اليت دارت خالل نفس الفرتة؛قل

نصوص علهيا؛وقد  .2 يق ا تد ياسات ا بقا  ملأعدت  ل سـ قط ل ُ 

بقت  .3 تلف عن تكل اليت  يق عىل أساس ال  تد ياسات ا ُطبقت  خي ل سـ قط َّ سابقةعلهيا َ ية ا ليف الفرتات املا  ؛ل

ته وا  )و ( نظام املايل وال شأن تطابق الصفقات مع ا ساابت اخلاريج  حئوحتوي رأي مراجع ا ل ب ية؛حل رش يعئة ا ت لي  له

ساابت اخلاريج؛  )ز (  حلوحتوي اترخي رأي مراجع ا

به؛  )ح ( ساابت اخلاريج و نصوتضمن امس مراجع ا حل  مت

تقرير؛  )ط ( يث وقع ا هر املاكن  لو ِّ ُ ح  ُتظ

شأن   )ي ( ساابت اخلاريج  ند الرضورة إىل تقرير مراجع ا بوشري  حل ع ياانتت يةلبا  .ل املا

بغي أن  .20 سيشريينو يات حل تقرير الفرتة اذلي يقدمه مراجع ا شأن ا بو  يات ادلول األعضاء يف الو لعملاابت اخلاريج إىل  ب ي مجع
ية تا ية إىل األمور ا لاملا ل  :ل

 ونطاقه؛اذلي أجراه نوع الفحص   )أ (

تضاء  )ب ( ند الا ساابت أو دقهتا، مبا يف ذكل ما ييل  قومدى اكامتل ا ع  :حل

يح؛ .1 ساابت عىل حنو  سري ا حصاملعلومات الرضورية  حل  لتف

بلغ اكن من امل .2 ساب؛مولك  سلمه ومل يرد يف ا حلفرتض   ت

ي .3 رشوط مل يرد  بلغ موضع الزتام نظايم أو  قولك  ية؛مم ياانت املا لده أو ذكره يف ا  لب

ية؛ .4 ندات املؤيدة الاك نفقات غري املدعومة اب فوا ملست  ل

ياانت من حاالو .5 تضح دلى تقدمي ا بغي اإلشارة إىل ما  ساابت سلامي؛ و سك دفاتر ا بما إذا اكن  ي حل لم ت مادية ين
سق؛ بقة عىل أساس  بوةل عامة وا بة ا بادئ احملا تشاذة عن  ملط مسـ ملق  م

بغي أن يلفت إلهيا نظر  )ج ( سائل األخرى اليت  ينوا بو، مل يات ادلول األعضاء يف الو ي  يلمجع ثال سبومهنا ما ييل عىل   :ملا

 حاالت الغش الفعيل أو الغش الافرتايض؛ .1
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بو وغريها من األصول واملوجودات وحاالت اإلهدار أو اإلنف .2 سلمي ألموال الو ياق غري ا ساابت (ل حلوإن اكنت ا
مية ية  ية ا تعلقة اب سلا ن لعمل  ؛)ملعمل

نطاق؛ .3 بو مبرصوفات واسعة ا ثقل اكهل الو نفقات اليت من شأهنا أن  لوا ي ت  ل

بة .4 نفقات أو اللوازم واإلمدادات  قوأي خلل عام أو خاص يف نظام مرا  واألهجزة واملعدات؛لاإليرادات وا

تفق .5 نفقات اليت ال  توا سب األصول يف  ل تحويالت املرصح هبا  بارشة ا بو بعد  حمع نوااي ادلول األعضاء يف الو ل مي
ية؛  ناملزيا

ية؛ .6 سب األصول يف املزيا تحويالت املرصح هبا  يجة  نفقات املعدةل  تجاوزات يف ا نوا ح لل ل  نتل

تفق  .7 نفقات اليت ال  توا يه؛األساس المع ل  علقانوين اذلي تقوم 

تقيوعالوة عىل ذكل، جيوز أن   :رير إىل ما ييللشري ا

بارشهتا يف فرتة   )د ( يات من املعزتم  تجدة عهنا أو أي  ية سابقة وردت معلومات  سوبة عن فرتة ما يات  مأي  معل سـ ل حم ممعل
بذ فامي  ية الحقة ومن ا حملما بقامجعيات ادلول األعضاء يف اطالع إيبدو ل بو علهيا  سـلو  .مي

تقرير املايلراجعمل .21 يقات عىل ا ية املراجعة وأي  تاجئ  شأن  ساابت اخلاريج أن يرفع مالحظاته  ل ا تعل معل ن ب با إىل  حل نا تربه  سـمما  ميع
بو أو إىل املدير العام ييات ادلول األعضاء يف الو  .مجع

ساابت اخلاريج احلصول ع .22 تطع مراجع ا ية املراجعة حمدودا أو إذا مل  حلإذا اكن نطاق  سـ بني يمعل ية، فإنه  بااتت الاك يىل اإل فث
ها ية كام ورد  يات املا يقاته وعواقهبا عىل الوضع املايل وا باب  تسجيلذكل يف رأيه وتقريره، موحضا أ ل لعمل تعل  .سـ

ساابتال جيوز ملراجع  .23 يح للمدير العام ُيدرج مضن  اخلاريج، يف أي حال من األحوال، أن حلا بل أن  تقاد  تتقريره أي ا يق ن
يقهالفرصة الاك سأةل موضع  رشح ا تعلية  مل ل  .ف

سأةل غري مادية .24 ترب  سأةل وردت سابقا و شري إىل أي  ساابت اخلاريج بأن  مال يطالب مراجع ا تع م ي ُحل َ ُ. 

 

ثالثيلي[  ]ل ذكل املرفق ا
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ثالث  لاملرفق ا

ثامن لالفصل ا
 

ته،( بو وال نظام املايل للو حئتضب من ا ي ل  مق
ثامن ساابت اخل :لالفصل ا  )اريجحلمراجع ا

ته عىل ما ييل  بو وال نظام املايل للو ثامن من ا حئنص الفصل ا ي ل ل  :ي

ساابت اخلاريج حليني مراجع ا تع
  

 1-8املادة 

ساابت   ساابت اخلاريج اذلي يكون املراجع العام  ية العامة ابلطريقة اليت تقررها مراجع ا للحتعني ا حل مجلع أو املوظف اذلي حيمل (ّ
 . عضويف دوةل) اللقب املعادل ذلكل

ساابت اخلاريج يني مراجع ا حلمدة  تع
  

  2-8املادة 

تابعا  تجديد  نوات غري قابةل  ساابت اخلاريج لفرتة مدهتا ست  ًيعني مراجع ا ت لل سـ   .ّحل
 3-8املادة 

يفة املراجع العام   شغل و ساابت اخلاريج  ظإذا مل يعد مراجع ا ي ناء) أو اللقب املعادل(حل ـي  نه  بيف بدله، فإن مدة  نهت تي  عىل تعي
ساابت من خيلفه مراجع ساابتا عاماللحذكل، وحيل حمهل مكراجع خاريج  ساابت اخلاريج خالفا ذلكل إقاةلوال جيوز  .للح  ً مراجع ا حل

ية العامة بل ا نه إال من  ناء مدة  مجلعأ قث   .تعيي

ها وإدارهتا ساابت ونطا قأصول مراجعة ا حل
 

  4-8املادة 

بقا ألصول مراج  ساابت  ًجتري مراجعة ا ط بوةل معوما، مع مراعاة أية توجهيات خاصة حل تعارف علهيا وا ساابت ادلوية ا ًعة ا ملق مل ل حل
نظام  نصوص علهيا يف مرفق هذا ا ية ا يات اإلضا ية العامة، وفقا للصال لمن ا مل فمجلع ح ثاين(ً   ).لاملرفق ا

  5-8املادة 

س   بدي مالحظات يفحلملراجع ا ية اإلجراء مياابت اخلاريج أن  تعلق بفعا لا  ية ي نظام احملاسـيب والضوابط املا ية وا لات املا ل ل
ية،  نظمةوخلادلا نظمي ا ملإدارة    .بصفة عامة ت

  6-8 املادة

ساابت  سؤول وحده عن سري أعامل مراجعة ا تقل متاما و ساابت اخلاريج  حلمراجع ا م سـ ًحل   .م

 7-8املادة 

يام بفحوص حم  ساابت اخلاريج ا لقية العامة أن تطلب إىل مراجع ا حل هاللجمع تا تقةل عن  جئددة وتقدمي تقارير  ن   .مسـ

يالت لتسها
  

  8-8 املادة

ساابت  يام مبراجعة ا تاج إلهيا  يالت اليت  ساابت اخلاريج ا حليوفر املدير العام ملراجع ا حي ه للقحل   .لتس

  حفوص خاصة
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  9-8املادة 

تعني، إلجراء حفص حميل أو خاص أو   ساابت اخلاريج أن  لملراجع ا سـ ساابت، خبدمات يحل حليق وفورات يف تلكفة مراجعة ا تحق
ساابت  نة أو أي ) أو موظف حيمل اللقب املعادل(للحأي مراجع عام وطين  ساابت قانويني ذوي مسعة  سـأو خبدمات مراجعي  ن حح

ساابت اخلاريج أن دليه سة أخرى يرى مراجع ا حلخشص آخر أو مؤ ية الالزمة/س   .لتقندلهيا املؤهالت ا

تقارير   لا

  10-8ملادة ا

ساابت مراجع يصدر  ياانت مراجعة نتاجئ عنً تقريرا اخلاريج حلا ية لبا تعلقة لاملا ية، الفرتة حبساابت ملا تضمن لاملا  اليت املعلومات يو

ساابت عـمراج يعتربها سائل يتعلق فامي رضورية، يـاخلارج حلا شار ملاب نظام هذا مرفق ويف 5-8 املادة يف إلهيا ملا شار لا يه ملا دة املا يف لإ
8-4.  

 11-8 املادة

ية، مراجعحتال تقارير   نة الربانمج واملزيا ية العامة عن طريق  ية املراجعة إىل ا ياانت املا شفوعة اب ساابت اخلاريج  ن ا جل مجلع ل ب م لحل
ية العامة مجلعوفقا ألية توجهيات صادرة عن ا ية وتقارير مراج .ً ياانت املا ية ا نة الربانمج واملزيا لوتفحص  ب ن ية لجل ها إىل ا ساابت و مجلععة ا حتيلحل

يات تو با من املالحظات وا نا شفوعة مبا تراه  صالعامة  ل سـ ًم  .م

 

ثالث[  ]لهناية املرفق ا

 ]ييل ذكل املرفق ابء[
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ANNEX B 

 املرفق ابء

يني   تعدعوة الاقرتاحات من أجل 

ساابت اخلاريج للوبو يمراجع ا  حل

تعممي رمق    نادا إىل ا لا سمرب 15 املؤرخ يف 3063ست نه (2009ي د سخة  ممرفق  ية الفكرية )ن نظمة ادلوية  للملك، وهجت ا ل مل
بو( رشوط الواردة يف املادة ) يالو تويف ا يني مرحش  لدعوهتا إىل ادلول األعضاء من أجل  سـ شغل  م1-8يتع ته  بو املايل وال لن نظام الو حئ ي

ية  نظمة عن الفرتة املا ساابت اخلاريج  لنصب مراجع ا للم حل بو إىل املرحشني . 2017-2012م تكل ادلعوة ومبوجهبا تطلب الو يوإحلاقا  ل
نني تصاصات املرفقة  ملعيا ها يف الا يق اخلاريج كام ترد تفا تد توفري خدمات ا ختقدمي اقرتاح  يل صق ل ساابت َّنيَُعوي ).األولاملرفق (ل حل مراجع ا

ناير  تدئ يف  نوات  ياخلاريج لفرتة ست   .2012تبسـ

ساعدة عىل تقدمي  ية الاقرتاحاتترفق طي الاقرتاحات، ملومن أجل ا تا ل الواثئق ا  :ل

ًتصاصات وتضمن وصفالا :املرفق األول  )أ ( ت بو إىل احلصول عىل خ سعى الو بات اليت  يا  ت  ؛الوفاء هبلاخلدمات هذه للمتطل

ثاينا  )ب ( يارشوط العامة للوبو حمددة مضن مواد  :لملرفق ا ُواخلدمات لاخلاصة ابسلع ل  مراجع طبق عىل اخلدمات اليت يوفرهات
ساابت اخلاريج؛  حلا

ثالث  )ج (  ؛اتفاق األمن املعلومايت :لاملرفق ا

شاء شأن حصول اتفاق  :املرفق الرابع  )د ( بعدم اإل ينيف تخدمني اخلار جادلول األعضاء وا ياانت من غري املعاهدة؛ملسـ  لب عىل ا

ية للوبو للفرتة   )ه ( يسخ من تقرير اإلدارة املا ل ية اجلديدة  والوضع املايل لالحتاد ادلويل محل2007-2006ن با تاية األنواع ا ) األوبوف(لن
 ؛2007-2006للفرتة 

ية للوبو واألوبوف للفرتة   )و ( يسخ من الربانمج واملزيا ن  .2011-2010ن

  مقدمة .ألف

مترب َت   بو املعقود يف  يات ادلول األعضاء يف الو سبقرر يف اجامتع  ي ساابت اخلاريج 2007مجع يار مراجع ا ية ال حل وضع آ ت خل
تعاضة  عوالا ية سـ بقا ذلكل القرار، ت ).2011(لنه يف هناية الوالية احلا ُو نني ط بو دعوهتا إىل املرحشني ا يوجه الو اقرتاحاهتم ليقدموا ملعي

ساابت اخلاريج يني مراجع ا ية  ية واملا حلا تع ل لن يات ادلول األعضاء يف الوبو تخذتو. لتق ي  يابقرارا شأنمجع يني ويكون قرارها هنا ئ هذا ا  .لتع

تاج ال   ساابت اخلاريج حتو بو واألوبوف خدمات مراجع ا حلو ساابت األوبوف ينحرص (ي يق  حتد ساابت اخلاريج يف ق حلمراجع ا
 ). دون غريهاذلي يكون بدله عضوا يف األوبوف
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 اجلدول الزمين املقرتح .ابء

 2010 مارس 31 إصدار دعوة الاقرتاحات .1
يح .2 تو ضبات ا ل  )عىل أبعد تقدير (2010 مايو 1 طل
بورد .3  2010 مايو 17 يود الو
يح .4 تو ية  ضبات إضا لل  )عىل أبعد تقدير (2010ن يويه 1 فطل
بو .5  2010ن يويو 10 يردود الو
نني .6 ية من املرحشني ا تالم الاقرتاحات الر تارخي الهنايئ ال يا مس سـ  2010ن يويه 30 ملعل
تقين األويل .7 يمي ا لا سطس  -ليويه لتق  2010غأ
مترب 30 شأن الاقرتاحاتب احملمكني هيئةمشاورات  .8  2010سب 

تقين يمي ا لاليت توصلت هبا وتاجئ ا   لتقن
ية أمام  .9 سمرب   احملمكنيهيئةشفهعروض   2010يد

يهتاهيئةاعامتد  .10 سمرب  ص احملمكني تو  2010يد
ية  .11 شأن تو بو  يات الو صقرار  ب ي  2011سبمترب   احملمكنيهيئةمجع
ساابت اخلاريجبداية  .12 ناير 1 حلوالية مراجع ا  2012ي 

 تقدمي الاقرتاحات .جمي

1( 

يع أن حي ابللغة اإلنلكزيية وحالاقرتام َّقدُيأن نبغي ي يققمل تو تد ئة ا قريس  لئ بغي أن . هي تني ُحيينو نسخرض الاقرتاح يف  َّ
بارة  سخة األوىل  عحتمل ا ية"لن بارة " صلاأل سخة"عواألخرى  تني ".لنا ث، فإن الويقة ثيقويف حال حدوث تضارب بني الو

ية"  .تعلو عىل سواها" صلاأل

تتوضع  )2 ية وسخهتا معا يف مظروف واحداثيقالو نن األ بغي أن  .ُويغلققرتاح بعدها يف مظروف اثن ، مث يوضع الاصل ينو
تايل نوان ا لحيمل هذا املظروف اخلاريج ا  :لع

 

 

 

 

ُا ومل ًمل يكن املظروف مغلقيف حال و َّت سؤوةل عت بو غري  تعلاميت، فإن الو مبع هذه ا ي تحل ياعه أو  فن  ايت توحملا واإلطالع عىل هض
يه   .قبل موعدهافالواردة 

Reference: Selection of External Auditor 

 

Confidential – not to be opened 

 

Mrs. Janice Cook Robbins 

Head of Finance Services 

World Intellectual Property Organization 

34, Chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 
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تمل  بجيو )3 بو الاقرتاحتسـأن  يه يالو شار إ نوان املذكور أعاله يف املوعد ا ل عىل ا مل يف جدول الاقرتاحات املذكور أعاله ولع
با، ُوي .صل بعد هذا املوعد الهنايئي اقرتاح نظر يف أييُولن  ).اجلزء ابء(عىل أبعد تقدير  نا سب ما تراه  سـمكن للوبو،  ح مي

نني يع املرحشني ا تابة  تقدمي الاقرتاحات وذكل ابالتصال  يمتديد هذا املوعد الهنايئ  جبم ك بو  .ملعل بادر إىل يوميكن للو د يمتدتأن 
به أحد املرحشًردا  أو ُتعدهااملوعد الهنايئ وجتري إىل جانب ذكل تعديالت عىل واثئق الطلب اليت  يح  يطلعىل تو ني ض

نني  .ملعيا

يع أحصابه ولن حيي ال فاكس أو الربيد اإللكرتوين أو اذلصل عرب اليي قبل الاقرتاح اذليُوال  )4 يُمل تو  نظر يف أمره؛ق

ية الالامتس أو  )5 نظر عن  يا، بغض ا يف حتضري اقرتاهحم واحلضور لعرضه  نون تاك تحمل املرحشون ا نو معل ل ه ل ي شفي هاملع . جئتا
يتضمن الاقرتاحيوجيب أن   . من اخلدمات املطلوبةجزءسوى نح ميال  يرفض الاقرتاح اذلُي و.ع اخلدمات املطلوبةمج 

تجارية دلعوة الاقرتاحات هذهو )6 ية والقانوية وا شأن اجلوانب ا يحات  نني طلب تو لميكن للمرحشني ا ن ن ب ض لتقي بإرسال  وذكل ملع
ية عىل سة اخلدمات املا يزن، ر يس كون رو يدة جا لبريد إلكرتوين إىل ا ي ب ئسـ ن تايلل نوان ا ل ا  :لع

<janice.cookrobbins@wipo.int> .تايل نحو ا نونة خانة موضوع بريدمك اإللكرتوين عىل ا لويرىج  ل يار مراجع " :ع ختا
ساابت اخلاريج   ."حلا

نوان أعاله يف موعد أقصاه   سارات عىل ا بو ابال توصل الو لعوجيب أن  تف ي َّوحتول عرب الربيد . 2010 مايو 1سـت ُ
يع املرحشني يف اإللكرتوين إىل سارات املوحدة  2010 مايو 17مج  الردود ، إضافة إىل ِدون ذكر أسامء أحصاهباسـتفقامئة الا

 .علهيا

ية يف موعد أقصاه   سارات إضا بو بأية ا توصل الو بغي أن  فو تفن ي سـت َّوحتول عرب الربيد اإللكرتوين . 2010ن يويو 1ي ُ
سارات املوحدة  يع املرحشني يف أحصاهباِدون ذكر أسامء سـتفأيضا قامئة الا  .2010ن يويه 10مج، إضافة إىل الردود علهيا إىل 

 حمتوايت الاقرتاح .دال

شلك موجز أن يقدم ينبغي  يلكي بالاقرتاح  تايل وهو لسب الرتيب ا يةأن تح تا لتضمن املعلومات ا ل  :ي

تقين .أوال  لالاقرتاح ا

 املرحش املعني .1

 مقدمة  )أ (

 معلومات عامة "1"

ساابت العام اذلي ي إىل اللقب الرمسيريواأش - تب مراجع ا  ُ حل عن اترخيه ودوره ارسد نظرة وجزية  و،قدم الاقرتاحملك
 .1ووظائفه

سؤولوادِّحد - نظمة ا تب أو ا ئة أو ا مل ا مل ملكي ينيله ساابت العام وإقانيتع عن  ل مراجع ا تهفرتة واواذكر ،تهحل  .ي وال

تبوادِّحد - ئة أو ا ملك ا نظمة اليت ي أو لهي ُا ساابت العام تقاريرهم إلهيا مراِّقدمل يل  و،حلجع ا لتفصصفوا اب تقاريرِ تابة ا لية  ك  .معل

يل  - لتفصصفوا اب ساابتِ ية مراجع ا ية اليت يوضع هبا برانمج معل ومزيا حلا ن  . العاملعمل

                                                           

بارة  1 تخدام  تضمن ا بو،  ساابت اخلاريج للو يني مراجع ا عإلغراض دعوة الاقرتاحات هذه من أجل  سـ ي ي حل أي مرحش " ساابت العامحلمراجع ا"تع
متي إىل دوةل عضو وذكل مبوجب املادة  با معادال أو مؤهال و با حيمل  ينمعني يكون  لق ته1-8مكت بو املايل وال حئ من نظام الو  .ي
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هاودةضامن اجل "2"  ضبط و

يل عن - لتفصصفوا اب يات املراجعة اليت ِ  .املراجع العاميضطلع هبا معل املعايري اليت حتمك 

نظم كيف واارشح - ساابت العام ي  حلتب مراجع ا تأكد من مك ية لمن أجل ا بقا للمعايري ا يق جتري  تد يات ا نأن  ط ل ملهمعل ق
يةُوي .ذات الصةل ية وكذا عدد العاملني يف لك وحدة  ميرىج إرفاق طي اقرتاحمك اخلارطة ا نظمي تنظ  .لت

ية  - يل  كيفصفوا اب لتفص ساابت العام ابملعايري ادلويِ تب مراجع ا لالزتام  حل يقمك تد ية وا تقارير املا بة وا قة اخلاصة ابحملا ل ل ل  .سـ

متةلارشحوا  - سأةل تضارب املصاحل ا ساابت العام  تب مراجع ا تصدى  حمليف  مل حل ي  .مكك

 اخلربات   )ب (

تحدة "1" بة من العمل مع واكالت األمم ا ملاخلربات ا  ملكتسـ

يل  - لتفصصفوا اب تحدة اليت ِ ها ملواكالت األمم ا لقدممت  نوات َّ يق يف ا لسـخدمات تد يةق رش املا ضا اإلشارة إىل مدة الوالية  ويرىج. لع
 .يف لك حاةل

ية  "2" نظامت الو بة من العمل مع ا ناخلربة ا مل طسـ نظامت القطاع العامملكت ية من  مأو ادلوية أو غري احلكو م  ل

يل  - لتفصصفوا اب ية ِ نظامت غري احلكو ية أو ادلوية وا منظامت القطاع العام الو ملم ل ساابت َّقدم اليت من القطاع العام طن حلها مراجع ا ل
ية نوات امخلس املا يق خالل ا ضالعام خدمات تد لسـ بةو .ق نظامت تلزتم مبعايري احملا نظمة من هذه ا سـأوحض ما إذا اكنت أية  مل م ِ  للقطاع َ

ية ابملعايري ادلويل أو العام تعددة العمالت للقطاع لادلوية سباحملا ساابت  مالعام، وما إذا اكنت تقوم مبراجعة   .ح

ية الفكرياخلربة ا "3" تعددة األطراف  ية وا نظامت الو للملكبة من العمل مع ا مل ن مل طسـ  ةملكت

يل  - لتفصصفوا اب تحدة اليت ِ يةّقدممت ملواكالت األمم ا رش املا نوات ا يق يف ا ضها خدمات تد لع لسـ ق رىج اإلشارة يف لك حاةل إىل ُوي. ل
بة نظامت تلزتم مبعايري احملا نظمة من هذه ا سـما إذا اكنت أية  مل ية ابملعايري أوادلويل  العام اعللقط م  .العام للقطاع لادلوية سباحملا

يق .2 تد قفريق ا  ل

 موظفو الفريق  )أ (

 تشكيةل الفريق "1"

نوات خربهتمريواأش - ساابت العام ومؤهالهتم و تب مراجع ا سـ إىل عدد املوظفني يف  حل سري ُوي .مك يل ا لرىج توفري تفا ص
س َهد إلهيم مراجعة  يع املوظفني اذلين  ية  حاذلا مجل بوُتعت  .ياابت الو

يق لنا  وادَِّكأ - تد بة وا يون أو هلم مؤهالت يف جمال احملا بون  يق حما تد شاركني يف اقرتاح ا يع املوظفني ا قأن  لق سـ ن سـ ل مل هممج
يل عن ذكلقدميتىج ُوإذ مل يكن األمر كذكل، فري .لكهياميف أو   .ص تفا

متي إلهيا املوادِّدَح - يق أو لكهيام اليت  تد بة أو ا ئات احملا ين  ق ل سـ  .وظفونهي

 خربات الفريق  )ب (

يق اذلي ي "1" تد بة وا قخربة فريق احملا ل بوّقدمسـ يق للو تد ي خدمات ا  قل
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يل  - لتفصصفوا اب سـهبا أعضاء الفريق ِ نظامت ادلوية من بفضل كتاخلربة اليت ا تحدة، وا ساابت واكالت األمم ا يق  لتد مل مل ح ق
ية الفكر ية  نظامت الو ية وا نظامت غري احلكو للملكالقطاع العام وا نم مل سرية  .يةطمل هر هذه اخلربة مضن ا بغي أن  لو تظ ية للك ين تاذلا

 .عضو من أعضاء الفريق

بة من العمل مبعايريريوا أش - يل إىل اخلربة ا سـاب تتفص بة ملكل ية املعايري وادلويل العام للقطاع سـاحملا  للقطاع لادلوية سباحملا

 .العام

 اإلدارة "2"

ساابت العام للمامرسات العاواارشح - هوم مراجع ا مل  حل يلك مف نظامت القطاع العام ذات الصةل بدور و هية الفضىل يف  م
يق تد نهتا  يا و قفريق اإلدارة ا لل جل تالمس مع مراجع 2لعل يق، وأوجه ا تد نة ا يق ادلاخيل و تد تقارير اب تابة ا ل، وإدارة عالقات  ل جل ل ل قك ق

ساابت اخلاريج  .حلا

يق "3" تد بة من أنظمة معلومات ا قاخلربة ا ل  ملكتسـ

ية صفقات و - تند  ممعل نظامتست تخدام الواسع  بو إىل الا يق يف الو تد لبات ا سـ ي ل ية الاكمن يف  املوارد ختطيط قطل سسـاملؤ
يط ويرىج تقدمي موجز عن  )PeopleSoft (ْتْسوفلْبيِببرانمج  بو يف  ساابت الو يق  تد حمخربة املوظفني اذلين تقرتهحم  ي ح قل

نة  املوارد ختطيط نظام يق ا تد يات ا تخدام  ية وا ياملؤ ل ن سـ تعسـ ملسـس ق  .ابحلاسوبتق

هارات اللغوية "4"  ملا

يق يُرىج اإلشارة إىل اللغات اليت ُي - تد قتقهنا موظفو ا بواذلين تقرتهحم ل سأةل  .يعىل الو ية  تني اإلنلكزيية والفر مفإتقان ا سـ نللغ
بارية  .جإ

ية "5"  خلالضوابط ادلا

تخدام إطار الضواأوحض - ية يف ا هم وجتارهبم ا ية ألعضاء الفريق ومعار هارات ا سـ ا لعمل فن ية لتقمل نظامت خلوابط ادلا ملنة ا للج
نة تريدواي تابعة  ية ا للجالرا ل بة إدارةكذا و ،ع يار العاملي ملرا قا يقملع تد هام ا ند الاضطالع  يا املعلومات  نولو ق أنظمة  مب ج لتك  .ع

بمت من معارف وخربات ِصفوا ما  - نظام املؤسيس إلدارة اخملاطركتسا لشأن ا  .ب

مترة تمنية لا "6" لا  لمهاراتملسـ

هادفة إىل باتتيالرتِصفوا  - مترة تمنية لال ا لا ية للموظفني ولمهارات ملسـ تدر يبادلورات ا  .ا تقرتحوهنيتالل

 املقاربة .3

يق  ) أ( تد قمقاربة ا هادة/ل  لشا

يق "1" تد قيط ا ل  ختط

بوواارشح - ساابت الو يق  تد يفوهنا  ساابت العام ويف  متدها مراجع ا يق اليت  تد ية ا ي  ح ل ك حل ل قمهنج تك  .يعق

                                                           

يس املوظفني، 2 بو من املدير العام ور يا للو ئتكون فريق اإلدارة ا ي لعل ي
ساعدي املدي  ر العام يضطلع لك مإضافة إىل أربعة نواب املدير العام وثالث 

بو بة من شعب الو ية  سؤو يواحد مهنم  شع ل  . مب
ئة  يق  تد نة ا يو ل هجل شورةق بة وإسداء ا تقةل للمرا ية و ملخار قسـ ياهتا مج سؤو بة والاضطالع  ساعدة ادلول األعضاء عىل أداء دور املرا ها  ل هد مب قم ف

بو يات الو تلف  ياإلدارية  معل ترصفو. خمل سعة أعضاء  يويوجد يف الوقت الراهن  تخهبمت تقلون عن ادلول األعضاء اليت  ية ومه  تنن بصفهتم ا سـ مشخص  . ل
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يق املقرتحِصفوا  - تد قيلك خطة ا ل تأكد من ة ه ية لوذكل من أجل ا نظرا للمخاطر وتغطهيا، سـأهنا حتدد اجملاالت األسا
يق هذه اجملاالت نة يف تد قالاك  .م

يةواارشح - يدها الهنا ها للوفاء مبوا يق واملوارد اخملصصة  تد شاطات ا ئ اجلدول الزمين املقرتح خلطة  ع ل لن تضمن  .ق بغي أن  يو ين
هو شهذا اجلدول تقديرا للعدد اإلجاميل من  يام ً يق الرضورية  تد للقر ا ق ية ل يق للفرتات املا تد لبأعامل ا   .ذات الصةلقل

يل  - لتفصصفوا اب ية لتصورمك ِ ية أو أ يق و بتعاون مع ماكتب تد ن نل جط يذ ق بوتنفهبدف  ساابت الو يق  يتد ح  .ق

تعاون اذلي نوع  ارشحوا - يق ادلاخيلا مع توقعونتلا قتد بول بو من أي للو يق للو تد نة ا ي، مبا يف ذكل  ل تخدام موارد قجل سـجل ا
تخدام يق احملدودة أفضل ا تد سـا  .قل

يق "2" تد قتقرير ا  ل

شلك املِصفوا - يلك وا ُ ا ل تقارير وخطاابت اإلدارة الَحَقرتله تذلينللني  تاجئ أعامل املراجعة إىل اإلدارةامهبقدم سـ   .ن 

تقارير املِصفوا  - ليلك وشلك ا تخدمه ئات حاطة إلنيملسـقرتحني وخطاابت اإلدارة ا ية هي اإلدارة و بو ا نالو بنتاجئ علام ملعي
يق تد قا  .ل

يا  الاقرتاح املايل .ناث

تضمنواكمل مفصل  مايلينبغي تقدمي اقرتاح  يع ي  تغريةمج  تة وا ثا يف ا تاك ملا ب ل ل يق ل تد بو مقابل خدمات ا ها الو ق اليت تد لفع ي
تأكد  يف املربطة بذكلمن لوا تاك يع ا شمل  تأهنا  ل ل مج    .ت

َّويقمي  يمي عد خضو الاقرتاح املايل بُ بغي أن  .تقينلتقعه  سورسي وال يينو يكون الاقرتاح ابلفرنك ا  طه مادة تربةتضمن أييل
سورسي ومعةل أخرى بات يف سعر الرصف بني الفرنك ا يبأية  ل  .تقل

يمي لك مرحش معنييُو ند  تقين والاقرتاح املايل معا  يمي ا تاجئ ا تقنظر يف  عتق ل  .لن

يا .هاء يمي األويل والقرختمعايري الا ننيلتق وا  ملعيامئة املصغرة للمرحشني ا

ية،    بول الاقرتاحات الر ـي املوعد الهنايئ  ُندما  ت لق مسنهت يار إجراءات ايع بقا  ملتح الاقرتاحات  ملع ط يمي تقين شرتايتف لتق وخيضع 
 .أويل

بو قامئة    يق للو تد نة ا بو وكذا  ية للو يق ادلاخيل والرقابة واخلدمات املا تد بة ا يوحترض  ل جل ي ل ل قشع ق ِّ يةمبعُ يار الرت يحايري الا جت  خ
بة نا سـا ئة احملمكني َُقبعدها ت�. مل هيدم القامئة إىل  يق ادلاخيل والرقابة ريُوبعد املوافقة عىل القامئة جي .ملوافقة علهيابغرض اّ تد بة ا ثلو  ق  ل شع مم

يامي ية  تقواخلدمات املا يل تاال أوياتقن  ئة احملمكني بعدها علام  يق وحتاط  تد نة ا ن تراجعه  بق ي ل هجل  .جئهُ

يار املقرتحة  :ختويف ما ييل معايري الا

ية - تقال لالا نة : سـ ية  تقال يا ل سات أو املن عمبسـ ية واحلهيئات لاسؤ بات املزناهة وحتيل ابلمكو ند الوفاء ابلوا ية  جوضو ع ع
يا يق ذا تد يات والقدرة عىل حتديد نطاق ا سؤو توا ل ل  .قمل

سؤولني واملوظفني - تاملؤهالت تطابق : ملمؤهالت ا يني لمع معايري ا ساابت اخلار تحدة ملراجعي ا يق لفرقة األمم ا جد حلق مل
هم، و ية اليت حتمك  شؤون األخال معلوا ق يق املعرتف هبا كذا ل تد ئات ا هارات وجحم القوة العامةل، والعضوية يف  ية وا هادات ا قا مل لش ي هن مله ل

نظمة ثل ا ملدويا  سات لادلوية مل يا سللمؤ ساابت ملراجعة لعلا ساابت وغريهام،  جعيملرا ادلويل والاحتاد حلا يك عن حلا إتقان اللغة هان
ية، واإلملام ابملعايري تحدة الر مساإلنلكزيية ولغة واحدة عىل األقل من لغات األمم ا ية مل  .العام للقطاع لادلوية سباحملا
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تدريب واخلربة - ئات األمم:لا ساابت  يق  متر خاص ابملوظفني، وخربة يف تد هين ا تعلمي ا ي وجود برانمج  ح هلل ق تحدة ملسـمل مل ا
ية، وموظف نظامت غري احلكو ية وادلوية العامة أو ا ئات الو مأو ا مل ل ن طي با ويعون  مدربنيله نا سـني تدربا  يق وهلم مي تد ثة  توهجات احلد قا لل ي ل

يط يق ا يق واسعة، وخربة بأنظمة تد لتخطخربة تد ق ية للموارد ق  .سسـاملؤ

يهتا املراجعةمهنجية  - يق املايل  خطط معل شامةل من أجل ضامن :تيجواسرتا تد بو، وأداء ا يع موارد الو قمراجعة شامةل  ل ي مجل
تخدام شأن ا بو  تابعة للو يق ادلاخيل والرقابة ا تد بة ا تعاون مع  ية، وا تصاد والفعا ثال ومراجعات املردودية والا يق الا سـوتد ب ي ل ل شع ل ل قت ق  مق

يق موارد تد قا تخدام أفضل احملدودة ل  .سـا

يق - تد قتقارير ا يق اليت: ل تد تاجئ ا قإرسال  ل بو يف وقهتا وذكل عرب خطاابت إدارية وتقارير ن ئات الو ي قدمت إىل إدارة و هي
يق شامةل نصفة وناءة .قتد توازنة و بوطة واكمةل و يق  تد بغي أن تكون تقارير ا بو مض مل م ق  .ين

تلكفة -   أقل الرسوم تلكفة:لا

ية سريا لإلطالع ال غري، ويس لرتيهبا أية أ مهترد املعايري الواردة أعاله  تي ل   .ت

ئة احملمكني بعدها عىل قامئة مصغرة من املرحشنيتو  .هيتفق 

ية .و  لشفهالعروض ا

ئة احملمكني ُي   ئةل من  سة أ به  بو  ئة احملمكني للو ـي أمام  يع املرحشني يف القامئة املصغرة تقدمي عرض  يطلب إىل  سـ جل ي ي همج تعقه شفه
تقينا ًجزءـي لشفهدم املعلومات الواردة يف العرض اتُسـتخو .وردود املرحشني علهيا يمي ا ية ا لمضن  ها يف . لتقمعل بو أيضا  تفظ الو حبقو ي حت

ية يف العقد نارص من العروض ا هإدراج    .لشفع

ـيوال   سمح للمرحشني اآلخرين يف القامئة املصغرة حبضور العرض ا لشفه  ُ   .ي

يمي أفضل لالقرتاحات وإ   ئة احملمكني من إجراء  ية إىل متكني أعضاء  تقوتريم العروض ا ي هه اتحة فرصة أخرى اللامتس لشف
يار ية الا سري  ية  يحات  ية أو تو تمعلومات إضا معل ي بغ خض ت  .ف

تايل120 لك مرحش من القامئة املصغرة ُيمنح - سـمي ا سب ا ـي  يقة إللقاء عرضه ا ل د تق لح ه يقة للعرض، ) أ( :لشفق قأربعون د
ئةل واألجوبة) ب(و  سة األ يقة  سـمثانون د جلل  .ق

يت واملاك - تو سب ا قوجتري العروض  ل بو مع لك مرحش ِّدُوحت .ين يف اجلزء ابء من اجلدول الزمين املقرتحَن احملددحب يد الو
ـي يت عرضه ا همن القامئة املصغرة اترخي وتو سب اجلدول الزمين . لشفق تابة  يد حضورمه  تعني عىل مرحشي القامئة املصغرة تأ حو ك ك ي

 .اخملصص هلم

تعني أن ي - ُو يق العرض موظف واحد أو أكرث من املوظِّقدم ي تد هم املرحش من القامئة املصغرة إلدارة ا يو قفني اذلين  لظف سـ
يه بريوجيب عىل  .علواإلرشاف  ئةل لكالعضو ا يب عىل األقل عىل األ ساابت العام أن حيرض و تب مراجع ا سـ املقرتح من  جي حل مك

ئةل واألجوبة سة األ يه خالل  سـاملوهجة إ جل تعانة. ل شارين آخرين سـوال جيوز للمرحشني من القامئة املصغرة الا مست مبوظفني أو 
ئة احملمكني ية مفصةل تطرهحا  ئةل  تعداد لإلجابة عىل أ بغي أن يكونوا عىل ا ـي و هم ا يتقدمي عر ن سـ سـ هل تق ن ه يض  .لشف

ها  - نادا إىل  توى أسفل، وذكل ا توى أعىل أو  تقين إىل  يمي ا ئة احملمكني حبق تعديل نقاط ا تفظ  ميو ت تقيتق س سـ سـ ل ي محت م له
ـي اذلي يقدم  .ه مرحشو القامئة املصغرةلشفهالعرض ا

يات ادلول األعضاء يف ُوت - ية اليت تقدهما إىل  تو ـي ا يمي العرض ا يمي األوىل و ئة احملمكني عىل أساس ا مجعقرر  ص ل هي تق لشفتق ل ه
بو بو وإىل الاحتادات اليت تديرها الو يالو  .ي
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 الفوز ابلعرض .ز

يق املرحش اذلي حيصل عىل أعىل درجة بعد الانهت - تد قيفوز بعرض ا بولل شأن إبرام عقد  مقاء من املفاوضات  واملرفق  .ب
تجزأ من العقد بو جزء ال  ساابت اخلاريج للو يني مراجع ا ثالث والرابع طي دعوة الاقرتاحات هذه واليت تريم إىل  ثاين وا يا ي حل تع ل ند . ل عو

بو فورا املرحشني اذلين مل يوفقوا علام بذكل يط الو يالانهتاء من املفاوضات،   .حت

بدأ امل - نصوص علهيام يف اجلزء ابء من اجلدول يو يت ا تو تارخي وا سب ا تقدمي خدماته  يار  يه الا ملرحش اذلي وقع  ل ل ح ب ت قعل خ
 .الزمين املقرتح

يع العقد،  - بو أيضا إىل تو بلت عرضه، تدعوه الو ناحج علام بأهنا  بو املرحش ا يه الو يط  قويف نفس الوقت ابذلات اذلي  ق يف ل ي حت
يع الاتفاقات اليت توصلُوتدمج املرفقات املذكورة أع ية تفاوضانف إلهيا الطرمجاله و تفاوض، إن اكن مثة  ية ا معل خالل  ل  .معل

 ]يل ذكل املرفقاتي[
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ANNEX I 

 املرفق األول

ية الفكرية  .1 نظمة ادلوية  ساابت ا يق  ساابت اخلاريج همام تد للملكيؤدي مراجع ا لق مل ح بو(حل ناديق )يالو لص، مبا يف ذكل ا
سااب ية وا تامئ حلالا ن تأكد منس ية ا سب ما يراه رضوراي وذكل  لت اخلاصة،  بغ  :ح

ياانت أن  )أ ( ية لبا بو دفاترتطابق  لاملا  وجسالهتا؛ يالو

يات وأن  )ب ( ية لعملا ياانت يف الواردة لاملا نظام الالحئة تطابق لبا ية وأحاكم لوا توجهيات من وغريها ناملزيا  ؛عمول هباامل لا

ية األوراق وأن  )ج ( نقدية واألموال لاملا ندوق أو املصارف يف ةاملودع لا يق خضعت قد لصا قتد  تتسلمها شهادات مبوجب لل

بو بو اليت اإليداع هجات من مبارشة يالو يتعامل الو ية معلية مبوجب أو معها، ت بسا  فعلية؛ ح

بة و  )د ( نا يق ادلاخيل،  تد ية، مبا فهيا ا سـأن الرقابة ادلا ل مخل ية مسـتوىعىل ضوء ق  علهيا؛ املعلقة مهاأل

ساابت اخلاريجيريض ما وأن  )ه (  واخلصوم واملوجودات األصول لك قيد عىل طبق قد اإلجراءات من حل مراجع ا

 .وجعز فائض هو ما ولك والالزتامات

ساابت ملراجع .2 ية وحده اخلاريج حلا هادات لك قبول حصال ندات لشا  ما يبارش أن وهل بعضها األمانة أو قدهمات اليت املؤيدة ملستوا

يق حفص من خيتاره سجالت لك يف نيمفصل قوتد ية لا  .لاملا

ساابت ملراجع .3 تابعني واملوظفني اخلاريج حلا سجالت ادلفاتر لك عىل مناسب وقت أي يف الاطالع حرية هل لا  من وغريها لوا

ساابت مراجع يعتربها اليت الواثئق 
 	�� �����. املراجعة ملبارشة رضورية اخلاريج حلا���نفة املعلومات تتاح ،  وماتمعل أهنا عىل ملصا

يازية ساابت مراجعة ألغراض رضورية أهنا وترى األمانة متا نفة واملعلومات حلا ساابت مراجع  ويلزتم.رسية أهنا عىل ملصا  اخلاريج حلا

تابعون واملوظفون يازي الطابع ابحرتام هل لا رسي أو متالا يح ملا لا نفة املعلومات من هلم تأ نفني هذين يف ملصا  نالاتفاع هلم جيوز وال لصا

ساابت  وملراجع.املراجعة بعملية مبارشة يتعلق فامي إال املعلومات كلبت ية لدلول األعضاء يف نظ يلفت أن اخلاريج حلا يات ا نر ا ملعمجلع
بوا ية الاحتادات ولك يلو نفة املعلومات عىل ابالطالع فهيا هل يسمح مل حاةل أي إىل ملعنا يازية معلومات أهنا عىل ملصا تربها واليت متا  عا

  .املراجعة ألغراض ةرضوري

ساابت ملراجع لويس .4 ية أي اخلاريج حلا  يف يشك معلية أي إىل العام املدير نظر يلفت أن هل أن عىل حساب، أي لرفض حصال
بة أو سلمية أهنا سـنا تدابري ليتخذ م ّوبلغ. ابشأهن الالزمة لا ناء املرفوعة الاعرتاضات لك ت ساابت مراجعة ثأ يات تكل عىل حلا  اغريه أو لعملا
 .فورا العام املدير إىل

بو ويوقع رأيه .5 ية للو ياانت املا ساابت اخلاريج برأيه عن ا يويديل مراجع ا ل ب ئة و. لحل يه  ييامتىش هذا الرأي مع الرأي اذلي توافق  هعل
يني ساابت اخلار جمراجعي ا تضمن الرأي  .حل يا(يو ته حا يا لاذلي جتري  غ ية) ص تا ية ا نارص األسا لا ل سـ  :لع

ياانت امل  )أ ( ية بعد مراجعهتا؛لبحتديد ا  لا

ساابت اخلاريج؛  )ب ( ية مراجع ا سؤو بو و ية إدارة الو سؤو حلوإشارة إىل  ل م ي ل  م

ساابت؛  )ج ( بعة يف مراجعة ا يق ا تد حلوإشارة إىل معايري ا ت ملل  ق

نجز؛  )د ( َووصفا للعمل ا ُ  مل

بريا  )ه ( ياانت يف الرأي عن تعو ية لبا  :ييل ما حيث من لاملا
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Annex I 

2 

ياانت أن "1" ية لبا يات نوتاجئ الفرتة انقضاء اترخي يف املايل الوضع مرض، حنو عىل توحض، لاملا بارشة لعملا  يف ملا
  الفرتة؛ تكل

ياانت وأن "2" ية لبا بة لسـياسات وفقا أعدت لاملا  املذكورة؛ سـاحملا

بة سـياسات وأن "3" ية الفرتة يف اعامتده مت ما مع يتفق أساس عىل طبقت سـاحملا سابق؛ لاملا  لا

بريا  )و ( ثال مدى يف الرأي عن تعو بارشة ملياتلعا متا رشيعي؛ واألساس املايل للنظام ملا  لتا

 واترخي الرأي؛  )ز (

به؛  )ح ( ساابت اخلاريج و نصوامس مراجع ا  محل

تقرير؛  )ط ( يث وقع ا هر املاكن  لو ِّ ُ ح  ُتظ

ساابت مراجع تقرير إىل وإشارة  )ي ( ياانت عن اخلاريج حلا ية، لبا تىض إن لاملا  .ذكل األمر قا

بغي أن  .6 يو ساابت اخلاريج شري تقرير ين بو حلمراجع ا يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ية للفرتة ا يات املا يعن ا مجع ن ل إىل ما ملعلعمل
 :ييل

 نوع الفحص اذلي أجراه ونطاقه؛  )أ (

سائل  )ب ( ساابت متام يف تؤثر اليت ملا تىض احلال ذكل ماذكل يف مبا ودقهتا، حلا  :ييل ق إن ا

يح؛ "1" ساابت عىل حنو  سري ا حصاملعلومات الرضورية  حل  لتف

بلغ اكن من "2" سلمه وملمولك  ساب؛ ت املفرتض   حليرد يف ا

ية؛ "3" ياانت املا يده أو ذكره يف ا رشوط مل يرد  بلغ موضع الزتام نظايم أو  لولك  ب لم ق  م

ية؛ "4" ندات املؤيدة الاك نفقات غري املدعومة اب فوا ملست  ل

سك دفاتر "5" ساابت سلاميموما إذا اكن  ياانت من حاالت  .حل ا تضح دلى تقدمي ا بغي اإلشارة إىل ما  بو لي ين
بوةل عامة  دية شاذةما بة ا بادئ احملا ملقعن  بقةسـم  متسق؛ أساس عىل ملطوا

يات  )ج ( بغي أن يلفت إلهيا نظر  سائل األخرى اليت  مجعوا ثل ينمل بو  مادلول األعضاء للو  :ي

 حاالت الغش الفعيل أو الغش الافرتايض؛ "1"

بو "2" سلمي ألموال الو يوحاالت اإلهدار أو اإلنفاق غري ا ساابت (ات وغريها من األصول واملوجود ل حلوإن اكنت ا
مية ية  ية ا تعلقة اب سلا ن لعمل  ؛)ملعمل

بو مبرصوفات "3" ثقل اكهل الو نفقات اليت من شأهنا أن  يوا ت نطاق؛ ل  لواسعة ا

نفقات أو اللوازم واإلمدادات واألهجزة واملعدات؛ "4" بة اإليرادات وا لوأي خلل عام أو خاص يف نظام مرا  ق
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تفق وية  "5" نفقات اليت ال  نوا ت ية يف اجمل بو ولك الاحتادات املعنالس اإلدارة ا مللو بارشةهمتي تحويالت  مة بعد  لا
ية؛ سب األصول يف املزيا ناملرصح هبا   ح

يجة "6" نفقات املعدةل  تجاوزات يف ا نتوا ل ية؛ ل سب األصول يف املزيا نتحويالت املرصح هبا  ح  لل

يه؛ "7" تفق واألساس القانوين اذلي تقوم  نفقات اليت ال  علوا ت  ل

تقرير إىل ما ييلوعالوة عىل شري ا ل ذكل ، جيوز أن   :ي

بارشهتا يف فرتة   )د ( يات من املعزتم  تجدة عهنا أو أي  ية سابقة وردت معلومات  سوبة عن فرتة ما يات  مأي  معل سـ ل حم ممعل
ية الحقة بدو إطالع  لما بذ فامي  يومن ا ية ادلول األعضاء حمل بقايف املعنا ية علهيا  بو ولك الاحتادات ا سـلو ن مي  .ملع

يقات عىل تقرير املدير العام املايل مما جيوز مل .7 ية املراجعة وأي  تاجئ  شأن  ساابت اخلاريج أن يرفع مالحظاته  تعلراجع ا معل ن ب حل
با إىل  نا سـتربه  ية لدلول األعضاء يف اميع يات ا نا ية أو إىل املدير العامملعمجلع بو ولك الاحتادات ا نلو  .ملعي

ية املراجعة حمدودا أو مل لكام و .8 بني ذكل يف معلاكن نطاق  ية، فإنه  بااتت الاك ساابت اخلاريج احلصول عىل اإل يتطع مراجع ا ث حل فسـ ي
ها ية كام ورد  يات املا يقاته وعواقهبا عىل الوضع املايل وا باب  تسجيلرأيه وتقريره، موحضا أ ل لعمل تعل  .سـ

ساابت اخلاريج، يف أي حال من األحوال، أن يو .9 ُال جيوز ملراجع ا تقادرج مضن حل يح للمدير العام نتقريره أي ا بل أن  تد  يق
يقه سأةل موضع  رشح ا ية  تعلالفرصة الاك مل ل  .ف

سأةل غري مادية .10 ترب  سأةل وردت سابقا و شري إىل أي  ساابت اخلاريج بأن  مال يطالب مراجع ا تع م ي ُحل َ ُ. 

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثاين لاملرفق ا  

ANNEX II 

باريةم.أوال جواد إ
 

رسي للواث -1املادة   ئقلالطابع ا

يا،  )1( توبة واملقروءة آ ليع املواد ا ثال ال احلرص ملكمج يل ا ملعىل  يات اخلرائط والرسوم والصور سب سا ئوا واخلطط لفسـيف
ياانت األخرى  يع املعلومات وا تقديرات والواثئق و يات وا تو تقارير وا سجالت وا بواخملطوطات وا مج ل ص ل ل شار إلهيا يف و(لل يف هذه املادة ملا

تقلون اذلين هلم اليت") الواثئق"ما بعد  باطن أو املقاولون ا تعاقدون معه من ا ها املقاول أو معالؤه، أو موظفوه، أو ا ها و سـ  ل ململ تلم يسـجيمع
بو، و ية للو ُعالقة ابلعقد يه  ت ي ُ رسية والبتداول ملك ند انهتاء األشغال أو اخلدمات مبوجب العقد َّسملت بو اخملولني بذكل  ع لغري موظفي الو ي

ند  بوو د، أالعقإهناء عأو  يه الو يسب ما  تض  .تقح

تعاقدين معه من اوال جيوز للمقاول أو معالئه أو م )2( يه أو ا لو مل تقلني باطنظف أي حال من األحوال يف ملسـ أو املقاولني ا
ت بو دون ُأوايت هذه الواثئق أو أي معلومات حمإطالع أي خشص غري مرخص هل عىل  ها حبمك تعامهل مع الو يطلع علهيا املقاول أو  علم

بوت تايب من الو يرصحي    .ك

ها ألومراعاة  )3( سخة من الواثئق اليت يصو تفاظ  غحاكم هذه املادة، جيوز للمقاول الا  . بنفسهبنح

تقلني و )4( باطن واملقاولني ا تعاقدين معه من ا يه وا تأكد من أن معالءه ومو تدابري املعقوةل  يع ا سـتخذ املقاول  ل مل لل ل مج ملي ظف
 .ميتثلون ألحاكم هذه املادة

 .ـي الالزتامات الواردة يف هذه املادة ابنهتاء العقدتنهتال و )5(

  الرضييباإلعفاء -2املادة 

تحدة وحصاانهتا بني من 7ينص اجلزء  )1( يازات األمم ا ية ا ملاتفا مت تحدةا مجةل أمور عىل أن ق ثل  وملألمم ا تخصصة  مواكالهتا ا مل
بو بارشة واليالو يع الرضائب ا مل معفاة من  ت امجلرية املرتبة عنرسوممج تخداهما اخلاصك توردة أو املصدرة ال سـ املواد ا بقا ذلكل، . ملسـ طو

ثل هذه ُي بلغ  بو خبصم أي  ميرخص املقاول للو بو هذه الفواتري املعدةل سدادا اكمال.  من فواتري املقاولالرضائب والرسوممي ثل دفع الو يو  .مي
بو، فإنه  يويف حال رفض مصلحة الرضائب الاعرتاف ابإلعفاءات اخلاصة ابلو شارهتا ي بو وا تتعني عىل املقاول الاتصال فورا ابلو سي

بل به الطرفان يقتحديد إجراء   .ل

تعدد َّؤوُوت )2( نايئ أو  بو يف هذا الصدد مبوجب أي اتفاق آخر  متدها الو ية  نفعة إضا مل هذه املادة دون اإلخالل بأية  ف ثم ي تسـ
 . وطينتاألطراف أو مبوجب رشيع

يازات واحلصاانت -3املادة   متالا

يازات واحلصاانت تعال  ية الا بقا التفا بو  يازات وحصاانت الو نازال عن أي من ا تترب أية مادة ترد يف العقد أو تربط به  ط ي ت ت مت قم
تحدة املؤرخة يف  ية العامة لألمم ا تخصصة اليت أقرهتا ا ملاخملوةل للواكالت ا مجلع  جمللس وأحاكم الاتفاق املربم بني ا، 1947 نومفرب 21مل
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تحديد الوضع القانوينحتادي الا بو  سورسي والو لا ي ي نظمة يف سورسا املؤرخ يف ل ي  سمرب 9للم يذ ذي الصةل 1970ي د املربم لتنف، واتفاق ا
سه تارخي  نفيف ا  .ل

 فض الزناعات -4املادة 

ثال أو أكرث وخيوالنه )1( بو واملقاول  مميعني الو ي ِّ يةُ يذ ح صال شالك اليت قد تطرأ خالل  يع ا شة  نا نف  تم مل مج ها ق حلالعقد و
شالك ذات طابع إداري أم مايل شأن، سواء أاكنت  تعاوانن تعاوان اتما يف هذا ا مو ل  .ي

شأ عن العقد أو و )2( توصل إىل حل ودي ألي نزاع أو جدل أو دعوى  بو واملقاول قصارى هجودهام من أجل ا نبذل الو ل ي تي
يا سخه أو جتعهل ال غختل به أو  بو واملقاول  .تف بقا لايف يوإذا ما رغب الو تصاحل يكون  طتوصل إىل حل ودي تصاحلي، فإن ا حاكم ألل

تجاري  تحدة للقانون ا نة األمم ا يق  تو تجاري ادلويل، ونظام ا تحدة للقانون ا لنة األمم ا مل للج ل ل مل ادلويل فجل
)org.uncitral.www://http(،ش تفق  بهية أخرى  بقا إلجراءات  ب أو  ي بو واملقاولشط  .يأهنا الو

يه، وما مل حتل وداي مبوجب  )3( سخه أو  شأ عن العقد أو تربط ابلعقد أو ختل به أو  ًّوأي نزاع أو جدل أو دعوى  ُ تهن تف ت تن
سابقة خالل  يل أي من الطرفني الزناع ل طلبب يوما بعد توصل أحد الطرفني من الطرف اآلخر 60لالفقرة ا ُحيتوصل إىل حل ودي،  ل

تحكمي نظاملإىل ا بقا  ل  ياط تجاري ادلويل املعمول به حا تحدة للقانون ا نة األمم ا يق  تو ل ا ل مل للج تحكمي ادلامئة ويضطلع . فل لاألمني العام حملمكة ا
ينيبسلطة  سورسا،د عدد احملمكني يف حممك واحدَّدُوحي. لتعا يف،  تحكمي يف  ي ويكون ماكن ا ب ن وتكون اللغة اإلنلكزيية لغة إجراءات  ،جل
تحكمي تحكمي و أن تلزتم توتفق األطراف عىل .لا يا ألي نزاع أو جدل أو دعوىأن لابلقرار اذلي تصدره حممكة ا ئتربه حكام هنا  .تع

يا سلع واخلدمات .ناث رشوط العامة  للا ل
 

تخدام -5املادة  تحدةسـا بو واألمم ا مل امس أو شعار أو اخلمت الرمسي للو  ي

تعاقدين  يه وا ملال جيوز للمقاول ومعالئه ومو تقلنيظف باطن واملقاولني ا سـمعه من ا هار أو اإلملل نا بالغش إ  ً وا أو أدون  يؤدمأهنبعل
تحدة، وال جيوز هلوامعال أو قدم بو أو األمم ا مل خدمات للو تحدة أو أي مي بو أو األمم ا تخدام امس أو شعار أو اخلمت الرمسي للو مل أيضا ا ي سـ

تحدة ألغر بو أو األمم ا ترص المس الو تصار أو  ملا ي خم ية جتارية أو أليخ تأكد .  أغراض أخرىةئاض دعا تدابري املعقوةل  يع ا تخذ املقاول  للو ل مج ي
هذا احلمك تقلني  باطن واملقاولني ا تعاقدين معه من ا يه وا ثال معالئه ومو لمن ا سـظف ل مل ملت سقط هذا الالزتام ابنهتاء العقد. م  .يوال 

 

ثالثييل ذكل [  ]لاملرفق ا
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ثااملرفق   لثلا

ANNEX III 

 اق األمن املعلومايتاتف

 

ها  ثة املرخص  ثا بو لدلول األعضاء أو األطراف ا لتب الو لمك ل بوابي يتخدام أنظمة معلومات الو  سـ

 بني

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل

ية دوية لنظمة حكو م  م

يت34ئومقرها الرييس   مب شومان دو كولو

يف 1211 بو"يف ما بعد يوشار إلهيا (ي، سورسا 20جن   )"يالو

 و

 ني شني س

نازل هلماملقاول "إلهيا يف ما بعد يوشار ( نونملتوا تخدمون ا ي وا ملعسـ  ")مل
 

 تعريف املصطلحات .1

تخدام العريض أو املقصود " األمن املعلومايت"يعين   بكة من سوء الا يقات واألنظمة وموارد ا ياانت وا سـحامية ا شـ ب لب تط لل
شاء ابوذكل  سح غري املرخص بهفإل تعديل أو ا ملأو ا  .ل

ية "تعين نني احلصول علهيا وتضمن " تاملوارد املعلوما تخدمني ا نازل هلم وا ية اليت جيوز للمقاول وا تاملوارد املعلوما ي سـ ت ملعت مل مل
 :ما ييل

تقارير والرسائل واملذكرات؛  )أ ( ثل ا توبة  بوعة أو  لرسائل وواثئق  ممط  مك

 ؛عملياتلللكرتوين اإلنظام لوا  )ب (

يات احلاسوب؛  )ج (  جموبر

ياانت احلاسوب و  )د ( ياانت بملفات  رشاليت حتوهيا إحدى لبوقواعد ا ثل ا لالوسائط  املضغوطة  قراص واألائطم
هرية؛ بطاقات ا يقة وا جملواألقراص املرنة واألفالم ادل  لق

يات أنظمة و  )ه ( يب لعملا يب وحمطات العمل واحلوا ثال ال احلرص اخلوادمي واحلوا يل ا سمبا يف ذكل عىل  س ملب س
باعات  ؛لطاحملموةل وا

بكة؛  )و (  لشـوموارد ا
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بق .2 ترصحي ا سـضامن ا  ملل

بو وِّبنييُ   نون إىل الو تخدمون ا نازل هلم وا ي املقاول وا ي ي سـ ملعت مل ية مبوجب املوارد امللها أهنم مرخصون للحصول عىل ضمنون مل تعلوما
ب هم  ًو مكت نفصل كام هو حمدد أعالهاضع يص  بو، أو مبوجب تر ية دلوةل عضو يف الو نا ية الفكرية ا م  خ يللملك ع  .لص

 ر وتقديرشك .3

نون مبا ييل تخدمون ا نازل هلم وا ييعرتف املقاول وا سـ ملعت مل  :مل

يات هائةل من املعلومات؛  )أ ( بو ختزن وتعاجل وتعمم  مكأن الو ُي ُ ُ 

بو أن من شأن و  )ب ( بكة أن يعرض الو يقات أو األنظمة أو موارد ا شاء للمعلومات أو ا سارة أو رضر أو إ يأي  شـ ب ف ِّخ ُ ل لتط
تني ية ها ية وما ئلسارة  ل يل  .تشغخل

يةوأن من   )ج ( نني ضامن نزاهة هذه املعلومات مهاأل تخدمني ا نازل هلم وا تايل املقاول وا بو واب بة للو ي مباكن اب سـ ت ل ي ملعسـ مل مل لن
ية فعاةلودقهتا وتوافرها ورسيهتا من خ تخدام ضوابط أ نالل ا  .مسـ

بو .4 ساب الو تخدم ولكمة رس  يامس ا ح  ملسـ

نازل هل   بو من أن للمقاول وا تأكد الو تندما  ي ت ية، فإنملع يص الرضوري للحصول عىل املوارد املعلوما نني الرت تخدمني ا تم وا ي خسـ ملع  مل
بو  بويالو ساب الو تخدم ولكمة رس  هم امس ا ية  يص مواردها املعلوما يختول هلم سلطة تر ح سـ ملت نح  .مبخ

نون .5 تخدمون ا نازل هلم وا بات املقاول وا يوا سـ ملعت مل مل  ج

تخدمون ا نازل هلم وا ملهد املقاول وا مل سـمل ت  :عينون مبا ييليتع

رسي ملوارد املعلومات اليت حيصلون علهيا ونزاههتا وتوافرها؛  )أ (  لحامية الطابع ا

رسي ملوارد املعلومات اليت حيصلون علهيا ونزاههتا وتوافرها؛و  )ب (  لحامية الطابع ا

رس أو تقاو  )ج ( تخدم ولكمة ا تعارة امس ا هد بعدم ا رس وا ية احلفاظ عىل رسية لكمة ا سؤو مسحتمل  لتع سـ سـ ل ل ملم هام مع هجات ل
يا؛ تا بو  ناء ما ترخصه الو بأخرى، اب ك ي  سـتث

نني امس و  )د ( تخدمني ا نازل هلم وا نح املقاول وا يع األعامل اليت تطرأ مبوجب  يا عن  ية  سؤو يحتمل ا سـ ت مج خشص ل ملعمل مل مل م
تخدم؛  ملسـا

تضمن حروفا وأرقاما يصعب و  )ه ( يار لكمة رس  تا ثل"تكههنا"خت شخص م، وعدم تكرار احلروف واللكامت املعروفة  ل امس ا
تخدمني  نازل هلم وا هور أو املقاول وا بوع أو أسامء ا يف أو أايم األ يوانه األ سـأو امس زوجه أو أطفاهل أو  ت سـ ملل مل ش لح

هم يالدمه أو أرقام هوا نني وتوارخي  تفا م  .ملعي

يريها لك و  )و ( تة حروف وأرقام عىل األقل و تضمن  رس  تأكد من أن لكمة ا تغا سـ ت ل   يوما عىل أقىص تقدير؛90ل
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تخدام؛و  )ز ( ند الانهتاء من العمل حىت ولو بعد فرتة قصرية من الا ها  بكة أو إغال تأكد من فك الارباط اب سـا ع شـ ت قل  ل

تخلص   )ح ( نة وا نضدة أو غرفة آ ساسة يف درج أو  ياانت  ها املرنة وسخ امللفات اليت حتوي  بو وأقرا لحفظ واثئق الو ح ب ن مي م ص
بح غري  ندما  بة  نا تصمهنا ابلطريقة ا ع سـ  رضورية؛مل

ندما و  )ط ( رس فورا  ييري لكمة ا ع ل تخدمون اشعرتغ نازل هلم وا مل املقاول وا مل سـمل ثة رمبا ت لنون أن أطرافا اث بطريقة أو توصلت عي
تخدامه ولكمة رسه؛إىل معرفة بأخرى   سـامس ا

بو إايه ألي غرض خشيص أو أغراض أخرى غري تكل اليتو  )ي ( ته الو تخدم اذلي  تخدام امس ا سامح اب يعدم ا نح سـ سـ مل  مل
بو حتديدا؛ يسمح هبا الو  ت

بق من و  )ك ( تايب حمدد و يص  ها دون احلصول عىل تر ية أو حماوةل اخرتا بو األ بار ضوابط الو سامح اب سـعدم ا ك ن ي ت مل خ ق م خ
بو  .يالو

شاء .6  فاتفاق عدم اإل

ية مبوجب معاهدة  نني احلصول عىل املوارد املعلوما تخدمني ا نازل هلم وا تيف حال عدم متكن املقاول وا ي سـ ملعت مل تربهما ادلول مل
تخذه،  بو أو قرار  تاألعضاء يف الو تخدميتعهد ي نازل هلم وا سـاملقاول وا ملت نومل تخدمني وملعين ا شاء اخلاص اب يذ اتفاق عدم اإل سـن  ملف بتنف

بو يه الو شلك اذلي توافق  يني يف ا ياخلار عل ل ثل ،ج رسذكل مي و تخدم ولكمة ا هم امس ا بو  يام الو بقا  لرشطا  سـ ي ملسـ نحم  .مبلق
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ية ياسة األ نالاعرتاف اب مسـ  ل
 

شاء غري  .1 تخدام أو اإل ية ضد الا بو املعلوما ية حامية موارد الو سؤو يون  تخدمون ا نازل هلم وا فيعرتف املقاول وا سـ ت ي ل مب ن سـ ملعت مل مل
ية هذا ياسة األ ية الواردة يف اتفاق ا يع القواعد األ ثال  هدون ابال ناملرخص هبام، و سـ ن مجل مت م م لي  .تع

بو حبو .2 يتفظ الو ياتق رصد حت لعملشاط نظام ا نظام أو أي  ن تخدام هذا ا تفريط يف ا نع اإلفراط أوا ية  لوتداول امللفات  سـ ل مبغ
رشوع آخر مبب جتاري   .س

ية يف أي وقت واإلبالغ عن ذكلو .3 بو حبق إهناء توفري مواردها املعلوما تتفظ الو ي ، أو فورا يف حال اإلخالل  يوما30 يف ظرف حت
 .هبذا الاتفاق

يون اخملول هلم ذكلقد  هذا العوقع تخدمون ا نازل هلم وا بو واملقاول وا يف موظفو الو نيف  سـ ت ي ملعن مل مل  .ج

 

نون تخدمون ا نازل هلم وا ياملقاول وا سـ ملعت مل بو مل  يالو

يع تو قا يع ..................................... ل تو قا  ..................................... ل
تارخي تارخي ..................................... لا  ..................................... لا
يا الامس ..................................... الامس  سـيفخاميي 
شرتايت والعقود اللقب ..................................... اللقب بة ا ملمدير   شع

نظمة  .....................................  ..................................... ملا
 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 رابعالاملرفق  

ANNEX IV 

 

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكتفق ا مل مل ية دوية ومقرها الرييس  ويهت نظمة حكو ئ  م يت، 34لم يف 1211مب شومان دي كولو ، 20جن 
شار إلهيا يف ما ييل (يسورسا  بو"ملوا تخدمأدخل امس ا(و ") يالو نازل هلم وا سـملقاول وا ملت نومل  : عىل ما ييل)نوملعين ا

رسي اتفاق عدم اإل .1 نني مبوجب فشاء يال  تخدمني ا نازل هلم وا سموح هبا للمقاول وا ياانت ا يهذا عىل املعلومات أو ا سـ ت مل ملعب مل مل ل
بو  .يأحاكم اتفاق ساري أو قرار ادلول األعضاء يف الو

ناز .2 بو إبالغ املقاول وا تجيوز للو نني يف املقابل ملي تخدمني ا نازل هلم وا نني، أو جيوز للمقاول وا تخدمني ا يل هلم وا سـ ت ي ملعسـ مل مل ملع مل
يات والواثئق واخل تو تقديرات وا يات احلاسوب وا ياانت وبر صاحلصول عىل املواصفات والرسوم والصور وا ل ل جم يقات طاابتلب لتطب وا

تجارية واألقراص املرنة واألق ية أو ا لواملعلومات ا شأن الرباءات والواثئق أو لتقن تعاون  ياانت تربط مبعاهدة ا براص املضغوطة اليت حتوي  ل ت ب
هات أخرى ترى أهنا معلومات رسية  ها  ها أم  بو  نود األخرى سواء أاكنت الو جلا حتفظ متلك ي شار إلهيا يف ما ييل (لب توتصل ") املعلومات"ملوا

تخدمون  نازل هلم وا سـبأية خدمات يؤدهيا املقاول وا ملت نون مل شار إلهيا يف ما ييل (ملعيا  ").اخلدمات"ملوا

نون مبوجب هذا الاتفاق عىل .3 تخدمون ا نازل هلم وا توافرة، يعمل املقاول وا تعلق ابملعلومات ا ييف ما  سـ ت مل ملعي مل  :مل

 احلفاظ عىل رسية املعلومات؛  )أ (

تاجون اإلطالع علهيا ومه إما موظفون يف�  )ب ( شاء املعلومات عىل األفراد اذلين  حيقرص إ نازل ف بو أو موظفو مقاول و ت الو مي
تخدم ننيمسـهلم و به الاتفاق احلايل نيمعي  بو  شاء عن املعلومات مع الو شـ آخرين أبرموا اتفاقات بعدم اإل ي واذلين تف

نني تخدمني ا نازل هلم وا بات املقاول وا يطوا علام بوا يأ سـ ملعت مل مل ج  ؛ُح

سمو  )ج ( ناء ما  تخدام املعلومات عىل أداء اخلدمات اب تقرص ا ياسـتثسـ تا بو  بح به الو ك  .ي

رسي ألية معلومات .4 نون غري ملزمني حبامية الطابع ا تخدمون ا نازل هلم وا لاملقاول وا ي سـ ملعت مل  :مل

تخداهما   )أ ( هدوا ابحلفاظ عىل رسيهتا وهلم حرية ا بقا ومل  يون  تخدمون ا نازل هلم وا ها املقاول وا سـيعر سـ ن سـ تعت يف م ملع مل مل
شاهئا، أو  فوإ

بحت معلومات من معلومات اجمل  )ب ( تخداهما أو صأ يود عىل ا بو بذكل دون فرض أية  سـال العام بعد أن رخصت الو قي
شاهئ  ا، أوفإ

رشها  )ج ( يا عىل  تا بو  نوافقت الو ب ك  .ي

يع هذه  .5 ها وإعادة  رشها أو  نون بعدم إعادة  تخدمون ا نازل هلم وا هد املقاول وا بو و ية للو مجترب املعلومات  ن ي سـ ت ي سختع تع نملك ملعي مل مل ُ
بو ذكلاملعلومات يف أي شلك اكن ندما تطلب الو بو  يت إىل الو ع  .ي

يص أو غريه  .6 نح أو ختول أي حق تر خال جيوز تأويل أي مادة من مواد هذا الاتفاق بأهنا  أية معلومات حيصل علهيا املقاول يف مت
نون أو أي حقوق رسية تربط بذكل تخدمون ا نازل هلم وا توا ي سـ ملعت مل  .مل

ب .7 يال تلزم أية مادة ترد يف هذا الاتفاق الو ننيُ تخدمني ا نازل هلم وا بو واملقاول وا يو أو تدفع الو سـ ت ملعي مل يص أو لإىل الا مل خزتام برت
تج أو خدمة  .ُمنرشاء أي 



WO/GA/39/4 

APPENDIX 

19 

WO/PBC/15/15 

Annex B 

19  

يني  تعدعوة الاقرتاحات من أجل 

بو ساابت اخلاريج للو يمراجع ا  حل

 

Annex IV 

2 

ناد أو حتويل هذا الاتفاق دون احل .8 نني إ تخدمني ا نازل هلم وا سـال جيوز للمقاول وا ي سـ ملعت مل بومل تايب من الو يص  يصول عىل تر ك  .خ
ناد أو حتوي سـويعد أي إ يصُ يا من دون هذا الرت خل مزعوم ال  .غ

بو مبوجب هذا الاتفاق  .9 ية أو لكهيام توفرها الو ياانت  نون بأن أي سلع أو  تخدمون ا نازل هلم وا ييعرتف املقاول وا ن ب ي سـ تقت ملع مل مل
تصدير املعمول هبا ها للقوانني املعمول هبا .لختضع لقوانني ا ثل أي تصدير أو إعادة تصدير  لوجيب أن  نازل هلم ويلزتم .ميت ملت املقاول وا

ية أو لكهيام  ياانت  نون خالل رساين هذا الاتفاق أو بعد انهتائه بعدم تصدير أو إعادة تصدير أية سلع أو  تخدمون ا نوا ب ي تقسـ ملع أو (مل
بارشة تجات ا ملا تصدير إلهيا أو ختضع للمقاطعة يف أي) ملن بو مبوجب هذا الاتفاق إىل أية هجة حيظر ا لاليت توفرها الو  شلك اكن وسواء ُي

بارشة بارشة أم غري  مأاكنت بطريقة   .م

بو أية ال  .10 نادا كفاالتيتعطي الو ية وا سن  شأن املعلومات الواردة أدانه، لكهنا توفر هذه املعلومات عن  ستأو ضامانت  ن ح  ما إىل ب

بو أ. املعرفة ويف حدود قدراهتا متام تعرفه ية أو كفاالت ية يومن دون حرص الطابع العام ملا تقدم، ال تعطي الو ية أو  تا هأو ضامانت  ب شفك
شأن أية معلومات أو  ية  بقانوية رصحية أو  ن شأن مساعدات مضن ثال ال احلرص أية ضامانت  يل ا بية ترد أدانه، مبا يف ذكل عىل  مل سبن تق

تجارية أو مواءمهتا لغرض معني يف حد ذاته  .لجدواها ا

ية ابويف حال اإلخالل أو الهتديد  .11   أية حقوق أو تعويضات أخرى، إضافة إىل
	� ������إلخالل هبذا الاتفاق، لنابإلخالل أو ا
ها مبوجب القانون املعمول بهخموةل ها قيود لااء نسـتثاب( أو إنصافا ل  بة ابحبق املتفظ حت، )هذا الاتفاقضاليت يفر تصاف اجلزريلطا  نال

يدي أو الهنايئ يد هذا اإلخالل أو الهتديد ابإللمتها ية ابإلخاللتقي من أجل حظر و  .لنخالل أو ا

بو أن هذه املعلومات رسية .12 يع ويظل ساري املفعول طاملا ارتأت الو يبدأ العمل هبذا الاتفاق يف اترخي آخر تو بات  .قي جوتظل الوا
ثال ال احلرص(الواردة يف هذا الاتفاق، مبا فهيا  يل ا ملعىل  و أن هذه بي، قامئة وسارية إىل أن ترى الو2تكل الواردة يف املادة ) سب

تعاقدية ، وتظل كذكل املعلومات مل تعد رسية ها ابلحىت بعد انهتاء العالقة ا ننيبطاليت اكنت تر تخدمني ا نازل هلم وا يملقاول وا سـ ملعت مل  .مل

سؤويل ومعالء  .13 نني إشارة إىل موظفي و تخدمني ا نازل هلم وا تضمن اإلشارة إىل املقاول وا موألغراض هذا الاتفاق،  ي سـ ت ًت ملع مل مل
ننياملقا تخدمني ا نازل هلم وا يول وا سـ ملعت مل تخدم .مل نازل هلم وا يا، فإن املقاول وا تخدما خار تخدم  سـويف حال اكن ا ت سـ ملسـ مل م ننيجمل  نيملعي ا

سؤولهيم ولك يتعهدون ويوافقون عىل محل لك موظف من موظفهيم و مسؤول من  يع عىل اتفاق عدم لك م تو قيل من معالهئم عىل ا ل مع
به يف مواده شاء  شـاإل يص لك واحد من هؤالء املوظفني ُ هذا الاتفاق وتيف بقا لرت بو ويكون رشطا  بو ويقدم إىل الو يه الو خصدق  سـ ي ي معل َّ ُ

سؤولني والعمالء ابحلصول عىل املعلومات تعاقد مع[ويف حال  .ملوا تخدم معني فردي ] لا نازل هل و سـمقاول و مت  أو يمبا يف ذكل موظف(م
تخدم اخلاريجمسؤويل شاء هذا يلزمه ،)ملسـ أو معالء ا تخدم اخلاريج عىل اتفاق عدم اإل يل ا سؤول أو  يع موظف أو  ف فإن تو سـ مع ملم ق

 .ابلاكمل ابحرتام أحاكمه

سؤولومه ومعالؤمه هبذا الاتفاق،  .14 نون، وموظفومه و تخدمون ا نازل هلم وا مويف حال إخالل املقاول وا ي سـ ملعت مل إضافة إىل أي مل
توافرتعويض آخر  بدل تعويضا آخر  يال  بو، يست بو وحاميهتا  يللو نني يوافقون عىل تعويض الو تخدمني ا نازل هلم وا يفإن املقاول وا ي سـ ملعت مل مل

ثة  سارة أو رضر أو مطلب تقدمه أطراف اث لمن أية  شأن الرباءات(خ تعاون  ثال ال احلرص مرحشو معاهدة ا يل ا بمبا فهيا عىل  ل مل تنتج ) سب
 .عن هذا اإلخالل

بو أي حمك  .15 نع إغفال الو يال  يذ مي يذ هذا احلمك يف فرتة سابقة من  بة  بو يف املطا شل الو نفمن أحاكم هذا الاتفاق أو  تنف بت ل ي ف
ثال ألحاكمه  بة ابال تالاتفاق الحقا أو املطا ثال ال احلرص، مامبا يف ذكل(مل يل ا مل، عىل   ). من هذا الاتفاق10 يرد يف الفقرة سب
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ترب أية مادة ترد يف هذا الاتفاق  .16 يازات ُتعال  ية ا بقا التفا بو  يازات وحصاانت الو نازال عن أي من ا تصل به  تأو  ط ي ت ت مت قم
تحدة يف  ية العامة لألمم ا تخصصة اليت صدقت علهيا ا ملوحصاانت الواكالت ا مجلع األحاكم الواردة يف الاتفاق املربم كذا  و1947 نومفرب 21مل

سمرب 9يف  سورسيبني 1970ي د ياجمللس الاحتادي ا بو  ل لوالو يذ املوقع يف ي نظمة يف سورسا، واتفاق ا لتنفتحديد الوضع القانوين  ي للم
سه تارخي  نفا  .ل

ثلومه اخملول هلم    يون أو  تخدمون ا نازل هلم وا ها اخملول واملقاول وا بو أو  يف الو تني يف  ته يف  ممو ن سـ ت ي ن سخ ملعقع مل مل ممثلن حسب (ج
 ).مقتىض احلال

 
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل نون )يالو تخدمون ا نازل هلم وا ياملقاول وا سـ ملعت مل  مل

يع  تو قا يع  .............................................ل تو قا  .................................................................ل

يا  سـيفخاميي 

شرتايت والعقود بة ا ملمدير   شع

.......................................... .................................

.......................................................................... 

 )الامس واللقب(

 )مطبوع(

تارخي  تارخي  .......................................لا  ...........................................................لا

تار تارخي  .......................................خي لا  ...........................................................لا

 

 ]هناية املرفقات[

 ]ييل ذكل املرفق جمي[
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ANNEX C 

 املرفق جمي

يار ساابت اخلارج ختا حلمراجع ا
 

 دعوة الاقرتاحات

ئةل املرحشني سـأ
 

بو؟ثيرد امس األوبوف يف ويقة )1 ساابت اخلاريج للو يار مراجع ا ي دعوة الاقرتاحات اخلاصة اب حل ية والقانوية  خت نما يه العواقب ا لتقن
ساابت اخلاريج من دوةل غري عضو يف األوبوف يار مراجع ا حلاليت ترتتب عن ا  ؟خت

 رد األمانة 

يع املرحشنيِترد  ئةل يف املذكرة اليت توزع قربا عىل  مجاإلجابة عن هذه األ ي يان ذكلويف .سـ  :ب ما ييل 

ية للملكة الفكرية " نظمة العا تب ادلويل  ملهيدي ا للم بو(ملك ي) يالو يب  حتأ ثة ادلامئة اط متدة دلى ) مرحش ادلوةل العضو(لبعته إىل ا ملعا
نظامت ادلوية األخرى يف سورسا يف وا تحدة يف  ياألمم ا ل مل ن تب ادلويل املؤرخة يف  .جمل ، 2010 مارس 30ملكوإحلاقا إىل مذكرة ا

تب إل شري إىل األسس اليت ارتكز علهيا قرار ا تب بأن  ملكرشف ا يملك ية اجلديدة دراج يت با نفات ا تامس الاحتاد ادلويل محلاية ا ن لملص
 .يف دعوة الاقرتاحات املذكورة) األوبوف(

ساابهتألدأبت ا يق  تد بو  تاره الو سه اذلي  ساابت اخلاريج  يار مراجع ا حوبوف يف ما مىض عىل ا ل ي خت نف حل قت ئة خ لهيا إذا اكنت ا
يار من يدا . يف األوبوف عضودوةل ختاليت يقع علهيا الا بح هذا اإلجراء  تقلوقد أدخل امس األوبوف ليك  متعت  لكام يص جا

رشوط ذلكل بو واألوبوف املؤرخ يف . لا بقا لالتفاق املربم بني الو يو تعني َّ وصد1982 نومفرب 26ط سا إدارتهيام، فإنه  يه  يق  جمل عل
ب ية لألوبوفيعىل الو بات األوبوف املربطة ابإلدارة املا لو الوفاء  ت يذ هذا الاتفاق،  .مبتطل سري  تنفومن أجل  يمت ففي لك مرة يت

ساابت اخلاريج ويكون من دوةل عضو يف األوبوف، فإن أمني عام األوبوف يقرتح عىل جملس األوبوف يار مراجع ا حلا  خت
نصب مراجإ بو  تاره الو يني مرحش  ملماكية  ي خت تع ساابت اخلاريج لألوبوفن بو من دوةل أما إذا .حلع ا تاره الو ياكن املرحش اذلي  خت

يني ختغري عضو يف األوبوف، فإن املرحش اذلي  ية وتعمد األوبوف عىل املقابل إىل  ساابهتا اخلار بو يكون مراجع  تعتاره الو ح جي
يار اخلاصة هب مراجع تساابت خاريج آخر وفق قواعد إجراءات الا  ".اخح

شأن ينص ا )2 يمي األوىل و"بجلزء هاء من دعوة الاقرتاحات  يار وا لتقمعايري الا ننياملصغرة بأسامء قامئة التخ عىل أن  "ملعياملرحشني ا
بو ت يق للو تد نة ا بو إضافة إىل  ية للو يق ادلاخيل والرقابة واخلدمات املا تد ُبة ا ي ل جل ي ل ل قشع نادا إىل انعدق يار ا ست قامئة من معايري الا خت

يحات ا ملالرت بةج يار للموافقة علهيُتو .هيئة احملمكني للموافقة علهياإىل ّمث تقدم القامئة  .سـنا ئة الا تقدم بعدها إىل  خي ية ًودمع. اه شفا فا  لل
يار نواإل شأن معايري الا يا  بغي الاتفاق هنا نا نظن أنه  تصاف، فإ ب ئ خن يحات ين تح الاقرتاحاتجابلرت بل  بة  نا فا ق سـ  ".مل

 رد األمانة

شأن  تفق  بنعم،  تح الاقرتاحاتُي بل  بة  نا يحات ا يار ابلرت فمعايري الا ق سـج مل  .خت

تقامس )3 ُهل  تفق علهيا ت ند مع مل املعايري ا ية أوسع  متلني من أجل ضامن شفا شاركني يف العروض ا عا فمل  عداد الاقرتاحات؟إحمل
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ساابت اخلارج يار مراجع ا حلا  خت

 دعوة الاقرتاحات

ئةل املرحشني  سـأ

 

 رد األمانة

يحات(يقترص تقامس املعايري  ئة احملمكني) جالرت ئة احملمكني خالل نومع ذكل، يرىج الا .هيعىل قرار  شات  نا يباه إىل أن  هق م ت
شات رسية؛ نا يار  ية الا يار املصغرة و قمرحةل الا ت معل مت خ ئة يف موقف ميكهنا من توفري هذه  خ نا ال نرى أن ا يه، فإ يو ن لهعل

 .املعلومات

تقين ) 2(اجلزء الفرعي أ يف  )4 تصدى "ني طلب إىل املرحشُ، ي"ضامن اجلودة والرقابة"لمن اجلزء األول من الاقرتاح ا يف  يرشح  ك
تضارب املصاحل متةل  ساابت العام للحاالت ا لتب مراجع ا حملحل شأ عهنا  ".مك متل أن  يح نوع احلاالت اليت ترون أن من ا نمك تو نهل  يض حمل ميك ف

 تضارب للمصاحل؟

 رد األمانة

تجارية اليت يكون فهيا الفرد غري قادر عىل تأثر أو لميكن تعريف تضارب املصاحل بأنه حاةل العالقة ا تقل،  ي اختاذ قرار أو حمك  فسـ م
ناسب بو تأثريا غري  تأثري يف مصاحل الو بارات تمن عن طرف اثلث، األمر اذلي يؤدي إىل ا ية أو ا باب  متحامل أل ي ل ت خشص سـ  .عي

نظمة سهل  )5 ية يف ا يني جملس اإلدارة ا يع عىل عقد أم أن  تو مليمت ا ن تع ملعل يا ملق سة  علؤ ساابت ُيعَهد إلهيا س نظمة حلمراجعة ا بول ا ملو ق
سة يف ما بعد  شري إىل تكل  اكف؟أمر سهذه املؤ سودته  سخة من مواد  يع عىل عقد، أن حنصل عىل  تو نا، يف حال ا توهل  م ن ل قن ميك

تفاوض؟ شأهنا وتكل اليت تعد غري قابةل  تفاوض  للاملواد اليت ميكن ا ب  ُل

 رد األمانة

شأن عق تفاوض  بنص الفقرة زاي من دعوة الاقرتاحات عىل ا ل بول بعد الفوز ابلعرضت يه، فإن العقد حيرر بعد الفوز . مقد  علو
يار يه الا بهل املرحش اذلي وقع  ها عىل املرحشني والعرض اذلي  بق توز يعكس الواثئق اليت  تابلعرض  عل سـ خل ق  .يع

ية؟ )6 ياسة األ يع عىل ويقة الاعرتاف اب تو ساابت اخلاريج ا بغي ملراجع ا نهل  سـ ث ل محل ل ق  ين

 رد األمانة

بوترسية جزء من الواثئق اليت ثهذه الويق يع مزودي خدمات الو ي عىل  ثومبا أن الويقة جزء من الواثئق املوزعة مضن دعوة  .مج
 .الاقرتاحات، فإن رد األمانة إثر ذكل هو ابإلجياب

نة ترد مضن واثئق دعوة الاقرتاحات  )7 ينص مواد  ثاينمن 1املادة (معت سخ ) ل املرفق ا تفاظ  بنأنه جيوز للمقاول الا  .من الواثئقح
ي ساابت اخلار نص عىل أن سخ الواثئق اليت حيصل علهيا مراجعو ا يا، فإن القاعدة العامة  ساابت خار بة ملراجعة ا جواب حلج ن ت حل ن جزء ولنسـ

يني  ساابت اخلار ندما يكون مراجعو ا ناء ويس قاعدة، وخاصة  يق ا تد يه ا يق، وأن إعادهتا إىل من يقع  تد جمن واثئق ا ل ث ق حلق ع ل عل سـتل
ساابت، ويس إىل رشاكت خاصةينمتو يا  سة  لن إىل مؤ للح عل  لهل ميكن تأويل هذه املادة هبذا املعىن، أي أهنا القاعدة ويس العكس؟ف .س

 رد األمانة

سخ الواثئق اليت تعطهيا بو تطلب إعادة  يا، أي أن الو نا نبغي تأويل هذه املادة ا ي ئ ث تن ته  مرسـي ساابت اخلاريج خالل مرا جعاجع ا حل
ساابت يف  ية ال غريحلا نا ئظروف ا  .سـتث
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ساابت اخلارج يار مراجع ا حلا  خت

 دعوة الاقرتاحات

ئةل املرحشني  سـأ

 

ثاين عىل أن املقاول من  5تنص املادة  )8 هار أو اإلعالن للعموم أنه جيري أو أجرى معال أو خدمات لصاحل "لاملرفق ا ًيلزتم بعدم إ َ ُ ش
تحدة  بو أو األمم ا ملالو يعة معهل ادلعايئ، أو ألي أغراض أخرى (...) ي بتربط  سقط هذا الالزتام ابنهتاء  (...).بطت  ."العقديوال 

نظامت ادلوية العامة و لتطلب ا ند تقدمي أمل ساابت،  يا ملراجعة ا سات ا عو الربامج ادلوية العامة أو لكهيام عادة إىل املؤ حل لعل س ل
سابق اراجعمخدماهتا  ساابهتا يف ا نظامت ادلوية اليت قامت مبراجعة  لساابت اخلاريج، تقدمي قامئة اب ح ل مل بو هذه املعلومات  .حل يوتطلب الو

يحات أخرى عىل الرمغ من أن قرتاحاتتقدمي الال دعوهتا يف بو يف تر تضمن اإلشارة إىل الو هذه املادة من شأنه أن  يا  شـتأويال حر ي ي ل  أو ،ف
شابكة ت ها عىل ا لنب أية إشارة إلهيا يف مو هدف مهنا ال اليت (قعتج لتعدى ا هور تعريف ي ئةابمجلا ها وشاطاهتا  سة ووظا ًملؤ ي ن هس  عامة من ئف

ها بني مجةل أمورشكيلهتا تمنظور  جئوتا  ).ن

نمك رشح ف نظمة لاميكهل  يه ا يح اذلي  ملتأويل ا تعط تعلقة ابالصح يا ململململادة ا سات ا لعلؤ ساابت مراجعراجعةس حلساابت  احل ا
 اخلاريج؟

 

 رد األمانة

ند الطلبميكن بو  يص من الو بو برت تخدام امس الو ع ا ي ي يص متنح عادة ما و .خسـ بو هذا الرت خالو ند الطلبزملي  .عودي اخلدمات 

بو، وما هو عدد األايم اليت يقضهيا  )9 ساابت الو يق  ند تد ساابت اخلاريج  نة اليت يقضهيا لك مراجع  يما هو عدد أايم ا ح ع للح قسـ ل
بو؟ ييف املقر الرييس للو  ئ

 رد األمانة

بو  ساابت الو ية مراجعة  يتغرق  ح معل تني120تسـ سـن يوما تقربا عن لك  يع هذه األاي .ي بومجوتكون  يم يف املقر الرييس للو  .ئ

ساابت اخلاريج؟ )10 ية أتعاب مراجعي ا تني  تني احلا متد يف فرتة ا بلغ ا يل ا تفا نمك تزويدان  حلهل  تغط ي مل ص لب ل ن لسـميك  ملع

 رد األمانة

بو يون يف الوقت الراهن أي أتعاب من الو ساابت اخلار يال يطلب مراجعو ا يق . جحل تد بو يدفع للك عضو من فريق ا قغري أن الو ل ي
يويم ته ا يف سفره وبدل إقا لتاك  .مل

 ]ييل ذكل املرفق دال[
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ANNEX D 

 املرفق دال

يف هي تحدة يف  تب األمم ا متدة دلى  ند ا ثة ادلامئة  ياته إىل ا يب  ية الفكرية أ ية  نظمة العا تب ادلويل  ندي ا مل ه بع حت ط مل جللم مكلل للملك ملعملك ل
نظامت ادلوية األخرى يف سورسا يوا ل  واملرفق طهيا دعوة الاقرتاحات املوهجة إىل 2010 مارس 30رته املؤرخة يف  وإحلاقا إىل مذك،مل

ساابت اخلاريج،  نصب مراجع ا شغل  حلادلول األعضاء من أجل تقدمي مرحشهيا  باب ومل تب ادلويل ابإلشارة إىل األ سـرشف ا ملكت ي
ية اجلديدة  با نة وراء إدراج الاحتاد ادلويل محلاية األنواع ا تالاك لن  .يف دعوة الاقرتاحات املذكورة) األوبوف(م

ئة  متي  ساابهتا لكن رشط أن  يق  تد بو  تاره الو ساابت اخلاريج اذلي  يار نفس مراجع ا يجرت العادة أن يقوم األوبوف اب ح ل ي خت حل هت تن ق خ
يار إىل إحدى ادلول األعضاء يف األوبوف يق اليت يقع علهيا الا تد تا خل متر العمل هبذه ال. ق يسـوقد أدرج األوبوف ليك  توىف عادة ُ سـلكام ا

رشط بو واألوبوف املؤرخ يف . لهذا ا بقا لالتفاق املربم بني الو يو تعني 1982 نومفرب 26ط ية،  يه جمالس اإلدارة ا ي واذلي صدقت  ن ملععل َّ
ية لألوبوف بات األوبوف اخلاصة ابإلدارة املا بو الوفاء  لعىل الو تطل يا. مبي يذ هذا الاتفاق، وبعد ا ية  سري  ية  تو معل ي خبغ ت بو مراجع نفت ير الو

يني  نظر يف  متي إىل دوةل عضو يف األوبوف، يقرتح األمني العام لألوبوف عىل جملس األوبوف ا بغي أن  ساابت اخلاريج اذلي  تعا ل ينحل ين
بو مراجع  تاره الو ياملرحش اذلي  بو إىل دوةل عضو يف. حلساابت اخلاريج لألوبوفاخت تاره الو يلكن يف حال عدم انامتء املرحش اذلي   خت

يار  بقا لقواعد الا نفصل  يني  بع األوبوف إجراء  بو فقط، و يار يقدم خدماته للو يه الا تاألوبوف، فإن املرحش اذلي وقع  ط تع ي ت خعل مخ يت
 .  اخلاصة به

تىض األمر ذكل رشوح واملعلومات عن هذا املوضوع إذا ا ند ابملزيد من ا ثة ادلامئة  تعد لزتويد ا تب ادلويل  قوا لملك ه بع للسـ ل  . م

  2010و  ماي18

 

 

 

 

يت34  مب شومان دي كولو
يف 1211  ي سورسا20جن 
هاتف  + 41223389111: لا
 + 41227335426: الفاكس

 

]ييل ذكل املرفق هاء[
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ANNEX E 

 هاءاملرفق 

ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلا خت
 

 دعوة الاقرتاحات

ئةل املرحشني سـأ
 

ية اجلديدة لهل يؤثر عدم الانامتء إىل الاحتاد ادلويل محلاية األنواع ا )1 تبا سلًبا يف حظوظ مقدم الطلب مقابل مرحش ) األوبوف(ن
يمي؟ ية ا لتقدوةل عضو يف األوبوف خالل   معل

 رد األمانة

يمي ال ية ا يحه خالل  با يف تر لتقيؤثر عدم انامتء دوةل املرحش إىل األوبوف  معل شـ  .سل

ية أو لكهيام؟ )2 ية أو إ يدا بو ماكتب  ميهل للو ن قلي نا هل ف،  اكن األمر كذكل وإذا م يل عن هذهئتفضلمت بإعطا ية صتفا يدا ن املاكتب ا مل
ية؟  ها ونفقاهتا املا لووظا  ئف

 رد األمانة

نغافورة وريو دي جانريو وطويو يويورك و بو ماكتب يف  كللو سـ ن بو. ي سورسية( يوترد نفقات الو يبآالف الفرناكت ا  عن الفرتة )ل
 : يف اجلدول أدانه2008-2009

 
 *كطويو ي جانريوريو د سـنغافورة نيويورك 

 672 461 781 1340 املوظفون 

 23 71 137 769 غري املوظفني

نفقات لإجاميل ا
 2109 918 532 695 

بلغ *  ية تقدر  نفقات الواردة يف خانة طويو، مثة نفقات إضا مبإضافة إىل ا ك ندوق 207000فل لص فرنك سورسي خصمت من ا ي
بو ياابن يف الو شأته ا تامئين اذلي أ يالا ل ن  .س

يويوركمل يع نتب  نني من اخلدمات العامةمك يا وموظفني ا تحدة، ويضم يف الوقت الراهن موظفا  يق مع األمم ا با  ث  ن مل سـ همت للتن  .مك

نغافورةويضطلع  سـتب  شئ يف عام مك هادئ وبدلان أخرى 2005ن اذلي أ يط ا يا وا نطقة آ بو مع  همة تعزيز تعاون الو ل  م حملمب سـ ي
بو أساسا من خالل ا لمتتارها الو ي هورخت تواصل مع ا يق والاتصال وا مجليل وا ل سـ ية لعام  .لتنث ته األسا يد حتديد وال سـوقد أ ي ع

ية2010 ية إضافة إىل أعامل ا بو األسا شطة الو تعلقة بأ شارية ا ية والا تضمن األعامل ادلعا بحت  من وأ سـ ي ن مل ت ئ ت لتص تب  .س ملكويرأس ا
شارناثن اياهمنن امدير واحد وموظف نامستن و نغافورة  . العامةن وموظف للخدماتاثن ا سـوعالوة عىل ذكل، وفرت حكومة 

هرابء و يف إجيار هذا املقر وكذا فواتري ا نغافورة، وتكفل بدفع تاك بو يف  با للو تخدامه  با ال نا بو مقرا  لكللو لم ت سـ ي ت سـ سـ املاء، مكي
يانة والرت يف ا توتاك لص يةيبال  .منت األ

تب ُوأ مكشئ  تب 2010دد ذكل يف عام ُ ويضطلع أساسا كام ح2009 يف عام وانريريو دي جن نفس ادلور اذلي يضطلع به  مك  ب
نان وموظف للخدمات العامة  .سـنغافورة يان ا يا مدير و تب حا ثويعمل يف ا ن همل يف املوظف (ملك ية تاك لوتدفع احلكومة الرباز يل

 ).األخري
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كتب طويوَّتكفل و شئ يف عام مك شرتكة مع جامعة األ2006ن اذلي أ بحوث ا يق ا مل يف األصل  ل ية بتنسـ شأن قضااي ا تحدة  منمم ا ب لتمل
ية الفكرية مللكاملربطة اب تعممي  .ت ية وا بحث وا شطة ادلمع وا بحت تضم أساسا أ نة وأ ياته الرا سؤو ياغة  يدت  لوقد أ من ل ن ص ه ل م ص لتع

تامئين ندوق الا بقا خلطة معل ميوها ا سوناء القدرات  لصل ط يا وثالثة موظفني بعقد قصري األمد  .ب تب موظفا  همنويضم ا وظف م(ملك
نان بان ا ثاخلدمات العامة واك نان/ت ثان ا ثاب  .)ح

بو؟ )3 ساابت اخلاريج للو يار مراجع ا ية ا يح  ية اليت تؤثر يف تر ية واملا يما يه عوامل الاقرتاحات ا حل ت معل ل خن جتق  ل

 رد األمانة

ئةلُي شوط األول من قامئة األ ثالث الوارد يف ا سؤال ا سـرىج الرجوع إىل رد األمانة عىل ا ل ل سأةل .ل ية مأما  يح الاقرتاحات ا لتقن تر ج
ترص عىل قرار  ـي  ية،  تقواملا فه  . احملمكنيهيئةل

نة  )4 ية العامة عرب  ساابت اخلاريج وحتول تقاريره إىل ا ية العامة مراجع ا ته، تعني ا بو املايل وال نظام الو جلبقا  مجلع حل مجلع حئ ي ل ِّط ُ
ية نا .نالربانمج واملزيا يا املعلومات إىل  قدم مراجع ا2007نالحظ أنه يف عام  نغري أ نولو يق  جساابت اخلاريج تقرير تد تك ق مجعيات "حل

بو يح ذكل؟ ."يادلول األعضاء يف الو نمك تو ضهل  ميك  ف

 رد األمانة

ناير  بل  ته املعمول به  نظام املايل وال تضمن ا يمل  حئ ل ساابت اخلاريج2008قي وتقرير  .حل أي أحاكم ختص تقدمي تقارير مراجع ا
يا املعلوم نولو يق  جتد تك يات كويقة معلومات ال غريق يه قدم إىل ا ثات اذلي أرشمت إ مجلع ته اذلي دخل  .ُل نظام املايل وال حئونص ا ل ي

نفاذ يف  ناير 1لحزي ا ية2008ي  نة الربانمج واملزيا ية العامة عن طريق  ساابت اخلاريج إىل ا ن عىل تقدمي تقارير مراجع ا جل مجلع  .حل

ساابت اخلاريج الراهن )5 حلـي هممة مراجع ا سمرب 31 يف تنهت ساابت اخلاريج اجلديد معهل يف 2011ي د بدأ مراجع ا توقع أن  حل و ي ي
ناير 1 ية للعام املايل  .2012ي  ياانت املا يدقق ا ساابت اخلاريج اجلديد هو اذلي  لهل يعين هذا أن مراجع ا ب سـ لحل يف أغلب ( ؟2011ف

ساابت اخلاريج يف  بدال مراجع ا تحدة، يمت ا حلواكالت األمم ا ياانت ل يو1ستمل يق املربطة اب تد سمح بإهناء أعامل ا بيه، األمر اذلي  ت ل لي ق
بارشة تارخي  بق هذا ا ية اليت  نة املا ية  ماملا ل سـ ل سـ تل   ).لل

 رد األمانة 

ية يف ِّمتُي نة ا بو عن ا يق الهنايئ للو تد ساابت اخلاريج احلايل ا نهتم مراجع ا سـ ي ل ملحل ل سمرب 31ق ، إن 2012ن يف هناية يويه 2011ي د
بكرمل يكن ذكل ساابت اخلاريج .م يف اترخي  يات ملهو احل ومراجع ا ية وا نة الربانمج واملزيا تقارير املقدمة إىل  مجلعسؤول عن ا ن جل ل

ياته يف  .2012يف عام  سؤو ساابت اخلاريج اجلديد  بدأ مراجع ا لو م حل ناير 1ي يح هل فرصة الاجامتع 2012ي  يت، األمر اذلي 
سابق طوال  ساابت اخلاريج ا لمبراجع ا هر إن هو رغب يف ذكلحل شتة أ  .سـ

ساابت  )6 بدأ هممة مراجع ا بو،  ساابت اخلاريج للو يني مراجع ا يار و ية ا بة  نا تلمت  حلبقا للمعلومات اليت ا ت ي حل تع ت معل سـ مب سـ خط ُ
ناير 1اخلاريج اجلديد يف  ية  .2012ي  نة املا يق ا ية تد هام يعكس بداية  نا أن اترخي سمل ا لوإذا افرت سـ معل ت لض ق ضنا أيضا ، وإذا افرت2012مل

سابق  ساابت اخلاريج ا لأن مراجع ا ية يف ) يسورسا(حل ية ا نة املا يق ا نهتلن يقدم تقريره عن تد ل ملسـ ل سمرب 31ق بل يويه2011ي د ن  ليويه -ق
ساابت 2012 يق  تد ساابت اخلاريج اجلديد همامه  بدأ مراجع ا هام و بات نقل ا ح، مفىت يكون من املعقول إذن توقع تر ب حل قي مل  ؟2012تي

 مانةرد األ

سؤال ُي  . أعاله5لرىج مراجعة اجلواب الوارد عىل ا
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ناير  )7 نذ  بو غريت  يهم من طرحمك أن الو مي سه عىل اعامتد املعايري2010نف ية ومعلت يف الوقت  ياغة تقاريرها املا نف طريقة  ل  ص

ية تعداد  .العام املعمول هبا يف هذا الصدد للقطاع لادلوية سباحملا ئا عن ا نا ال نعمل  سـومبا أ نة يفشين يمي اخملاطر الاك نظمة  ما لتق يري مل يذ  تغ  تنف
يل ية الاتقال إىل املعايري.لقبهائل من هذا ا يف تدار  يذ األوية هذه إىل  شري يف مرحةل ا هل مثة ما  ن  معل ك ل ُي نف ية لتف  للقطاع لادلوية سباحملا

يق؟ العام تد قواعامتده إطارا  لل ً 

 رد األمانة

ش تعاون مع  ية  تتضطلع اخلدمات املا ب ية ار من معايريمسل تقارير ملعايري للقطاع لادلوية سباحملا يذ معايري ا ية  سؤو لالعام  ل  تنفمب

ية بو العام للقطاع لادلوية سباحملا هر لعام  يللو ساابت أول ا يا تعديل  لشوجيري حا ح تطابق مع2010ل ية معايري ت ليك   لادلوية سباحملا

ساابت اخلاريج احلايل للقطاع يث يقوم مراجع ا حلالعام  تعديالتح يق هذه ا تد ل  ية رصد 2010كام جتري يف عام  .قب معل 
نفقات ذات الصةل مبعايري يات ا لاإليرادات و ية معل يات يف جسل 2010 عام العام خالل للقطاع لادلوية سباحملا لعمل وسجل ا َّت ُ

بو املايليُ(تعديل  يشأ مضن نظام الو تىض احلالوذكل ) ن مقسب   .ح

رشوع يف الربع األول م للوخطط  ند إىل معايري2011ن عام ُ بو  ية للو ياانت ما تست يف إعداد أول  ي ل ية ب العام  للقطاع لادلوية سباحملا
ية لعام  نفقات ا لفعلشأن اإليرادات وا ل سجةل يف 2010ب ية ا مل وكذا حاةل األرصدة واخلصومات واألرصدة الصا سمرب 31ف  2010ي د

ـي ذكل يف  سا .2011 مارس 31ينهتعىل أن  ياانتحلويدقق مراجع ا  .لبابت اخلاريج احلايل هذه ا

يذها، هل  )8 ية ادلوية و نفيجة العامتد املعايري احملا ب تت ل س بارا من عام ن تقارير ا تسرتفق ا نوي فقط، أي ان 2010عل سـ عىل أساس 
ية يف  ية ا نة املا نواي  رش  ية  ياانت املا نهتا ل سـ سـ ن ل ملب لل يه حىت ا31سـتل تني كام اكن احلال  سمرب ويس لفرتة ا ل د عل ني ية يف لسـل نهتنة ا  31ملسـ

سمرب  نا؟2009يد  علم عىل حد 

 رد األمانة

بارا من عام  نوية2010عتا ية  ياانت ما نعد  سـ فصاعدا،  ل ب يان مايل . سـ ية يف  بالغ ا ية وا تصدر مقارنة للمزيا بو  بعىل أن الو لفعل مل ن سـ ي
يار  نفصل معال اب ملعإضايف  ية معايري من 24م بو تعد م. لادلوية سباحملا يان ك يوملا اكنت الو يعد هذا ا يهتا لفرتة عامني،  بزيا لسـ ف ن

 .عامني وخيضع للمراجعة

تقرير املايلو )9 بة إلطار ا لاب ية مبعايري لنسـ تحدة ا نظم الفرقة العامة لألمم ا بقا  نو مل ل ية ملعط تقرير  للقطاع لادلوية سباحملا لالعام العامتد ا
ب2010 فرباير 9 املؤرخ يف CEB/2010/HLCM/7(املرحيل  نفذ الو ي،  يا معايريُت ية لو حا  .2010العام يف عام  للقطاع لادلوية سباحملا

يذمك معايري نا أن  نفهل لمك أن تؤكدوا  تف ية ل ساره  للقطاع لادلوية سباحملا يح[مالعام عىل  ند إىل ] لصحا بو واألوبوف  تستوأن تقارير الو ي
ية إطار معايري  ؟2012العام يف عام  للقطاع لادلوية سباحملا

 رد األمانة

بو معايتنف ية ادلوية للقطاع العام اري ييذ الو لحملا سارهعىل"سب يل7يرىج مراجعة الرد " (م  تفا ص أعاله للمزيد من ا ، غري أن )ل
بقا للمعايري ياغة تقاريره  متر يف  طاألوبوف  ص نظور سيسـ بل ا تحدة يف ا نظومة األمم ا ية  ملاحملا مل تقمل ملسـب تزال خطط األوبوف  وال .س

ها األوىلاحملاري العامتد املعاي حلية ادلوية للقطاع العام يف مرا لب  .س

ساابت اخلاريج  )10 يق، يف صلب تقرير مراجع ا تد ية أصال، مبا يف ذكل األبعاد اليت وردت يف تقرير أداء ا ياانت املا حلتقع ا ل ل قب ل
تني  بو لفرتة ا ية ادلول األعضاء يف الو لسـناملقدم إىل  ي سا .2007-2006مجع توقع أن يقوم مراجع ا حلهل  ُي يع أبعاد ف تو سـابت اخلاريج  ب

ثل للامل"تقارير مراجعة  تخدام األ مالا  اليت يقدهما إىل جملس اإلدارة؟" سـ
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 رد األمانة

سؤال   .13ليرىج مراجعة الرد الوارد عىل ا

نوي املرتقب  )11 نة، والربانمج ا يق يف ا تد نة ا يح عدد اجامتعات  نمك تو سـهل  سـ ل جل لض ل ق فرتة لهذه الاجامتعات وال) أي اترخيهيام(ميك
توقعة للك اجامتع؟  ملا

 رد األمانة

هر نة، مرة واحدة لك ثالثة أ يق أربع مرات يف ا تد نة ا شمتع  سـق ل لجل بقا للجدول  جت نة إىل أخرى  ية من  توارخي ا طوتغري ا سـ لفعل ل ت
نة نة وبرانمج معل ا للجالزمين ألعضاء ا سة أايم  .للج تغرق الاجامتعات معوما  مخو ُختصص األايم األربعة األ(تسـ َّ وىل لالجامتع ُ

تقرير ياغة ا بو و يوم اخلامس لالجامتع ابدلول األعضاء يف الو بو ويكرس ا لسؤويل الو ص ي ل ي َّمب ُ.( 

يت دورة جملس اإلدارة  هل لمك أن تؤكدوا )12 ساابت اخلاريج وخاصة تو قنا أن جملس اإلدارة يرتب لفحص تقرير مراجع ا حل ل
ية؟  ملعنا

 رد األمانة

ساابتُيقدم تقرير مراجع  ها األول وذكل بعد صدور  اخلحلا ية يف اجامت نة الربانمج واملزيا ية إىل  ياانت املا شأن ا عاريج  ن جل ل ب لب
تقرير  مترب من العام اذلي يعقب الفرتة اليت تغطهيا ا(لا لعادة يف  يةبياانت سب ياانت  ).لاملا ية ا نة الربانمج واملزيا بوبعدها حتول  ن لجل

سب  يات  تو يقات وا شفوعة اب ية  حاملا ص ل تعل م بو لل ية العامة للو يق إىل ا تد يتىض احلال، وكذا تقرير ا مجلع قل عادة يف وقت الحق (مق
سه مترب من العام  نفيف    .)سب

رشوعات الفردية؟ )13 يق ا ثل تد ية  يق إضا بو واألوبوف، هل مثة همامت تد ساابت اخلاريج للو بات مراجع ا ناء  ملاب ي حل قتطل م ف ق مث  سـت

 رد األمانة

ساابت اخلاريج مض حلجيري مراجع ا ية ُ تامئ ناديق الا ساابت ا يقا  نة تد ته الرا نن وال لص حل ه سي يا27عددها (ق رشوعات ) ل حا مو
تحدة اإلمنايئ  يا(ملبرانمج األمم ا رشوع حا لال يوجد أي  بو) م ساابت اخلاريج احلايل  .ياليت يضطلع هبا الو حلوقد دقق مراجع ا

نوعة يع  تموا ث .مض نوات ا ية خالل ا نت هذه املراجعات املا لو سـ ل يفة لتضم باين وو يا املعلومات وا نولو ية جردا و ظالث املا مل جض تك
يق ادلاخيل تد قا ية .ل بىن اجلديد ويه مراجعات إضا نوي  يق  فوأجري أيضا تد للمق سـ َ ية .ُ ياانت املا يق ا لإىل جانب تد لب وقدمت  .ق

ية العامة  يات أو إىل ا ية إما إىل ا نة الربانمج واملزيا تقارير عرب  مجلعا مجلع ن جل ته اجلاري يتوقف األم(ل نظام املايل وال سخة ا حئر عىل  ل ن
تقارير ند صدور ا لهبا العمل   ).ع

يف؟ )14 بو خارج  يق، هل لمك أن تؤكدوا ما إذا اكن مثة أي حضور همم للو يويورك  تب  ناء  ناب ي سـ جن للتن مك  سـتث

 رد األمانة

سؤال   .2ليرىج مراجعة الرد الوارد عىل ا

ناء خضم يف الف )15 ية  شطة يف  بو  بنعمل أن الو معل ن ناء خضم خالل الفرتة اليت يغطهيا  .رتة األخريةي ية  متل أن تكون مثة  بهل من ا معل حمل ف
يني؟  لتعهذا ا
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 رد األمانة

بدأ العمل يف ذكل يف بداية عام  .نعم ناء قاعة جديدة للمؤمترات، و بو  يتعزتم الو ب يل، ميكن مراجعة  .2011ي تفا صوللمزيد من ا ل
بكةمتوافرة عىل موق (A/47/12ثالويقة رمق  بو عىل ا شـع الو  .)لي

ساابت اخلاريج )16 نصب مراجع ا توصل بأية معلومات عن املرحشني اآلخرين  حلمل  مل نا أسامءمه يف أقرب  .ن ثوا إ يهل لمك أن  لبع ت ف
نة؟  ممكفرصة 

 رد األمانة

مترب  ية يف  نة الربانمج واملزيا سبترد هذه املعلومات يف ويقة تقدم إىل  ن جل  .2010ُث

يحان )17 شأن بدل اإلقامةضود احلصول عىل تو ية بت  يو ما ية خاصة هبا؟ .ل يو بق معدل بدل ا يق أن  تد يا  سات ا مهل للمؤ ق لف تط لل لعل  س

 رد األمانة

ية يف الاقرتاح املايل اإلجاميل املقدم يو بالغ اليت ترصف عىل بدل اإلقامة ا مبغي إدراج ا لن مل  .ي

تداوةل )18 ية ا يو ملبغي أن حيدد املرحشون معدالت بدل اإلقامة ا مل  .ين

 األمانةرد 

يق تد هود اذلي يرونه رضوراي ألداء هممة ا نادا إىل جحم ا يق ا تد هم املعين اب بو أن حيدد املرحشون جحم فر قتوقع الو جمل ت ق ليق ل ي  .ست

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


