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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 تعيني مراجع احلسابات اخلارجي

عدادمن وثيقة   الاختيارهيئة  اإ

لتعيني املراجع اخلاريج حلساابت الويبو، اذلي يعطي حملة عامة عن  الاختيارعىل تقرير هيئة حتتوي هذه الوثيقة  .1
جراء  املراجع اخلاريج حلساابت الويبو. لتعيني الاختيارتوصية هيئة عىل الهيئة، و  اتبعتهالاختيار اذلي  اإ

ن امجلعية العامة للويبو .2 ىل تعيني  اإ مدعوة اإ
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة 

 ا خارجيا حلساابت الويبو ملدة ستاملتحدة مراجع
 .2018يناير  1اعتبارا من  س نوات

]ييل ذكل املرفق[
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 هيئة الاختيار لتعيني املراجع اخلاريج حلساابت الويبوتقرير 

 معلومات أأساس ية

يف  –أأي املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند  -س تنهتيي ولية املراجع اخلاريج احلايل حلساابت الويبو  .1
من نظام الويبو املايل ولحئته، يُعنين املراجع اخلاريج حلساابت الويبو لفرتة ست  2.8. وطبقا للامدة 2017ديسمرب  31

طالق  جراءس نوات غري قابةل للتجديد تتابعا. ونتيجة ذلكل، توّجب اإ اختيار من أأجل تعيني مراجع خاريج جديد  اإ
، وفقا لإجراء الاختيار (2023-2022و 2021-2020و 2019-2018للحساابت لست س نوات أأخرى )الفرتات املالية 

 (.WO/GA/38/20 )الوثيقة 2009أأكتوبر  1امجلعية العامة يف  اذلي أأقرته

 تعيني هيئة الاختيار

جراء الاختيار املذكور أأعاله، ُعّينت هيئة معال  .2 لدلول الأعضاء يف  اجملموعات الس بعلك  من منسقيتتأألف  اختيارابإ
ىل املمثلني ادلامئني لدلول الأعضاء يف الويبو اذلي يعملون بصفة منسقي لك  اجملموعات الويبو. وأأرسل املدير العام دعوة اإ

 الس بع لدلول الأعضاء يف الويبو.

 تعيني املراجع اخلاريج حلساابت الويبو:نّي الأشخاص التالية أأسامؤمه أأعضاء يف هيئة الاختيار ل وعُ  .3

 الس يدة شييش أأومزيي )نيجرياي(

ميوموف )طاجيكس تان(  الس يد ابرفزي اإ

 الس يدة مارس يال ابيفا )ش ييل(

 تس يتساين )اليوانن(الس يدة راي 

 الس يد سوميت سيت )الهند(

 الس يدة ليين غرييك )لتفيا(

 الس يد يش يويفينغ )مجهورية الصني الشعبية(

 دت الهيئة نظاهما ادلاخيل وانتخبتاعمت، ذكل الاجامتع. وخالل 2016سبمترب  أأول مّرة يف واجمتعت هيئة الاختيار .4
ميوموفو للهيئة  رئيسة شييش أأومزييالس يدة   انئبا للرئيسة. الس يد ابرفزي اإ

تب ك قانونية العامة ب لعقود والشؤون الوطبقا للنظام ادلاخيل، عنّي املدير العام الس يد دنيس كوهني، رئيس قسم ا .5
 املستشار القانوين، أأمينا لهيئة الاختيار.

جراء الاختيار  مصفوفة التقيمي واإ

الاستشارية املس تلقة الويبو جلنة اخلية يف الويبو، ابلتعاون مع عبة الشؤون املالية وشعبة الرقابة ادلممثلو ش  أأعدّ  .6
ىلمعايري الاختيار قامئة  مرشوع  للرقابة،   هيئة الاختيار  ي تنظر فيه.مع املوازين املناس بة )مصفوفة التقيمي(، اذلي قُدم اإ
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، واتفقت عىل معايري الاختيار املقرتحاتواس تعرضت هيئة الاختيار مصفوفة التقيمي املزمع اس تخداهما يف تقيمي  .7
 التالية:

ثبات الاس تقاللية من مؤسسات أأو هيئات حكومية أأخرى، والزناهة، واملوضوعية يف تأأدية : الاس تقالل )أأ( اإ
 ذاتيا. التدقيقل املسؤوليات، والقدرة عىل حتديد نطاق الواجبات وحتمّ 

اليت تلزتم هبا جلنة مراجعي احلساابت اخلارجيني دلى الأمم  قيقتدايري ال : الالزتام بعلطامقمؤهالت املسؤولني وا )ب(
ية واملؤهالت املهن  ؛تدقيقر املالية وال التقاريللمحاس بة و  ادلوليةوابملعايري  املتحدة والالزتام ابلأخالق اليت حتمك معلهم

مثل  والعضوية يف هيئات التدقيق أأو احملاس بة املعرتف هبا دوليا، ؛وجحم الفريق املقرتح واملهارات وجحم القوة العامةل
( IFAC( والاحتاد ادلويل ملراجعي احلساابت )INTOSAIاملنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت )

تقان اللةة الإنلكزيية اموغريه  (.IPSASوالإملام ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )أأو الفرنس ية؛ ، واإ

حساابت منظامت الأمم  تدقيقواخلربة يف  ؛برانمج للتعلمي املهين املس متر لطامق العمل وجود: يب واخلربةالتدر  )ج(
أأن يكون أأفراد الطامق اشرتاط ، و يةادلول  وأأ  ةالوطني أأو املنظامت غري احلكومية وميةكاحلنظامت امل املتحدة أأو غريها من 

ذوي أأيضا أأن يكونوا و  ؛التدقيقلتدقيق وميلكون خربة واسعة يف معليات مدربني با يكفي عىل الأساليب املعارصة يف ا
 .عدة احلاسوببسايف اس تخدام تقنيات التدقيق و (ERPخربة يف تدقيق نظم التخطيط للموارد املؤسس ية )

جراء  ؛: وضع خطط معل شامةل لضامن تةطية التدقيق الاكفية للك موارد الويبوواسرتاتيجيته التدقيقمهنج  )د( واإ
داء املايل والالزت  ىل التدقيق الاقتصادي معليات تدقيق للأ ضافة اإ  ؛وتدقيق مس توى الكفاءة واملردوديةام ابلقواعد اإ

 احملدودة. التدقيق واردملحتقيق أأفضل اس تخدام عىل  للرقابةواخلارجية  هيئيت الويبو ادلاخليةلتعاون مع وا

ىل رسائل الو فامي خيص التقارير املقرتحان والنسق  الهيلك: التدقيقتقارير  )ه( ن اليت و الإدارة املوهجة اإ غ الإدارة ستُبل
 .قوهيئات الويبو اخملتصة من خاللها بنتاجئ التدقي

 أأكرث الأجور منافسة.: التلكفة )و(

. وفقا لإجراء املشرتايت املعيارياملُس تلمة قبل انهتاء املهةل املُحّددة  املقرتحات، فُتحت لك 2016أأكتوبر  5 ويف .8
 .املقرتحاترئيسة هيئة الاختيار حارضة أأثناء فتح ت واكن

ذكل التقيمي  عرضواس تُ . ملقرتحات املرحشني اأأولي تقيامي شؤون املالية وشعبة الرقابة ادلاخليةممثلو شعبة ال ى أأجر و  .9
الآراء والتعليقات اليت أأبداها لك من شعبة الشؤون وقُدمت  .اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من قبلالأويل، لحقا، 

ىل هيئة الاخ   تيار  ي تنظر فهيا.املالية وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

 يةو والعروض الشف الهنائيةالقامئة 

من شعبة الشؤون املالية وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية لك اس تعراض التقيمي الأويل اذلي أأجراه بعد  .10
 :الهنائية التاليةاملرحشني قامئة ، اتفقت هيئة الاختيار عىل املس تقةل للرقابة

 )أأ( مراجع احلساابت العام لكندا؛

 ملكة املتحدة.العام للم ساابتاحل مراجع  و )ب( واملراقب املايل
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ىل تني الهنائينياملرحشلك من وُدعي  .11  ُطرحقد و أأس ئةل وأأجوبة.  جلسةتلته قدمي عرض شفوي أأمام هيئة الاختيار  اإ
الأس ئةل  ةجلسو  الشفوي العرض الةرض مناكن و  هيئة الاختيار.ا هتأأعداليت من الأس ئةل عدد مس بقا لك مرحش عىل 

ضافية من تكوين انطباع أأحسن عن أأعضاء الهيئة هو متكني والأجوبة  عطاهئم فرصة الامتس معلومات اإ املقرتحات واإ
جراء الاختيار.  وتوضيحات من شأأهنا تسهيل اإ

 .2017أأبريل  20و 10العرضان الشفواين يويم وأأجري  .12

 هيئة الاختيارتوصية 

مقرتحات املرحشني.  واف شلكب  الهيئة س تعرضتوا. 2017مايو  2حول توصيهتا يوم هيئة الاختيار  تداولت .13
 .املعلومات املس تقاة من العرضني الشفوينييف تقيميها  الهيئة تخدمواس ت

وافية وجدية  مقرتحاتندي قدم واملرحش الك  اململكة املتحدة أأطار مداولهتا، أأن الك من مرحش الهيئة، يفواعتربت  .14
املراجع اخلاريج حلساابت الويبو وتقدمي خدمات عالية اجلودة يف لتويل منصب  يس تويف الرشوطة بدا مهنا أأن لكهيا ووجهي

 جمال املراجعة اخلارجية للحساابت.

ىل توافق توصل أأعضاء الهيئة املداولت،  بوعق .15 ة الاختيار امجلعية ذلكل التوافق، تويص هيئوطبقا . يف الآراءاإ
 :2018يناير  1اعتبارا من  س نوات اخلاريج حلساابت الويبو ملدة ست أأن تعنّي يف منصب املراجع بوالعامة للوي 

 لكة املتحدةماملايل ومراجع احلساابت العام للماملراقب 

 .2017و ماي 16هيئة الاختيار لتعيني املراجع اخلاريج حلساابت الويبو هذا التقرير يف واعمتدت  .16

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


