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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 الدورة الثالثة والسبعون )الدورة العادية السابعة واألربعون(
ىل  3جنيف، من   2016أأكتوبر  11اإ

 
 

 تعيني مدير شعبة الرقابة الداخلية

عدادمن وثيقة   املدير العام اإ

لمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ولحئته املايل ل نظام ل جيدر التذكري بأأن ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املرفق اب .1
 )املرفق الأول( ينص عىل ما ييل:

قالتهطاء. تعيني ا"  ملدير وتقيمي أأدائه واإ

ىل مسابقة  .42 يكون مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ
 دولية مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

الشعبة بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. يُعنين يتوىل املدير العام تعيني مدير  .43
مدير الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهاًل لأي 

اية ولية مدير شعبة الرقابة منصب أ خر يف الويبو. وينبغي اختاذ اخلطوات، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بد
 ادلاخلية غري مطابقة لبداية ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة عىل أأساس أأس باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية  .44 جيوز للمدير العام اإ
 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.

أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور  يتوىل املدير العام تقيمي .45
 "معها.
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ىل واكةل أأخرى من ، بسبب انتقال شاغهل 2015 مايو 1وأأصبح منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية شاغرا يف  .2 اإ
طار نظام التنقّ الأمم املتحدة يف واكلت ، ولكهنا مل تسفر 2015 ار أأوىل يف أأوائل عامل بني الواكلت. واس هُتلت معلية اختي اإ

 عن أأي تعيني.

، مبا يف ذكل يف الصحف ادلولية ويف منظومة الأمم 2016 مايو 17أأبريل و 19وأأعِلن جمددا عن الشاغر يف الفرتة بني  .3
مرتحشا  66ارجيني )طلبا من مرتحشني خ 80املتحدة. ومُعّم الشاغر أأيضا عىل ادلول الأعضاء يف الويبو. واس ُتمل ما مجموعه 

 مرتحشة(. ومل يرتحش أأي خشص من داخل املنظمة. 14و

لس تعراض لك  2016 ايو وأأغسطسواجمتع جملس التعيني اذلي أأنشأأه املدير العام عدة مّرت يف الفرتة ما بني م .4
جملس التعيني س تة الطلبات املس تلمة بشلك مفّصل ومهنجي. وبعد حتليل مس تفيض للمعلومات املُقدمة من املرتحشني، أأدرج 

 مرتحشني يف قامئة مصغّرة ملزيد من الاس تعراض والتقيمي.

اختبار كتايب ومقابةل مع جملس التعيني عرب رابط فيديو. وشارك املرتحشون الس تة يف معلية تقيمي شامةل انطوت عىل  .5
خبري خاريج )مدير مكتب  وأأجري الاختبار الكتايب وقُيّمت نتاجئ املرتحشني بشلك مس تقل عن جملس التعيني من قبل

ىل عالن الشاغر. وعىل أأساس  متطلبات الوييفة املبّّنة يف خدمات الرقابة ادلاخلية مبنظمة الصحة العاملية( استنادا اإ اإ
ىل أأن ثالثة مرتحشني ي  قُدمت توصية بذكل س توفون متطلبات املنصب، ومن مّث التقياميت واملقابالت، خلص جملس التعيني اإ

ىل املدير الع  ام يك ينظر فهيا.اإ

ىص هبم الويبو برغبته يف وتقابل املدير العام خشصيا مع املرتحشني اخملتارين الثالثة. وبعد ذكل، أأبلغ أأحد املرتحشني املو .6
وملفات املرتحشني وبعد املقابالت اليت أأجراها معهم، بعناية يف تقرير جملس التعيني  أأن نظر املدير العامه. وبعد حسب ترحش

نه يقرتح الس يد راجّش سّنغ للتعيني يف منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية.  فاإ

من ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية، أأبِلغت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واستُشريت أأيضا  43 وطبقا للفقرة .7
توييف يف دوراهتا التاسعة والثالثني والأربعني واحلادية والأربعني والثانية والأربعني )اليت بشأأن مضمون املنصب ومعلية ال 

تعيني املرتحش املقرتح من موافقهتا عىل ، عىل التوايل( وأأبدت 2016 ومارس ويونيو وأأغسطس 2015 ُعقدت يف ديسمرب
 قبل املدير العام.

حاصل عىل شهادة املاجس تري )ادلراسات والاسرتاتيجيات  س نة، 55والس يد راجّش سّنغ، اذلي يبلغ من العمر  .8
دارة الأعامل، ولّسانس يف احملاس بة والتدقيق والاقتصادايت، وعدة شها دات )مدقق داخيل، ادلفاعية(، وماجس تري يف اإ

مساعد صب والإبالغ املايل ادلويل للقطاع العام(. وقد معل طيةل حياته املهنية دلى حكومة الهند، فشغل منغش، وفاحص 
ىل  1993احملاسب العام يف الفرتة من انئب و ىل  1998 ، ومنصب انئب رئّيس للمحاسب العام يف الفرتة من1997اإ اإ

ىل  2000، ومنصب مدير التدقيق يف الفرتة من 2000 دارة مدير  ، ومنصب2001اإ تدقيق الهيئات احمللية يف الفرتة من اإ
ىل  2002 دا2006اإ ىل  2006رة الصناعة الثقيةل يف الفرتة من ، ومنصب الرئّس التنفيذي الأول ابإ ، ومنصب 2010اإ

)التدقيق( ومدير رئّيس للتدقيق اخلاريج للويبو واملنظمة ادلولية  وزيرومنصب ، 2011احملاسب العام بولية انغالند يف 
ىل  2011للهجرة يف الفرتة من  وترد، للعمل، نسخة  .2013، وأأخريا منصب احملاسب العام )ولية ميغالاي( منذ عام 2013اإ

عالن الشاغر ونسخة من السرية اذلاتية للس يد سّنغ يف مرفق الوثيقة )املرفق الثاين(.  من اإ
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ن جلنة الويبو للتنس يق  .9 ىل اإ مدعوة اإ
 1الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات من 

ىل  أأعاله واملوافقة عىل تعيني الس يد سّنغ يف  8اإ
دلاخلية ملدة ست منصب مدير شعبة الرقابة ا

 س نوات غري قابةل للتجديد.

]ييل ذكل املرفقان[
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 .2014سبمترب  30و 2012أأكتوبر  9و 2010سبمترب  29معّدل يف * 

 للرقابة ادلاخلية*ميثاق الويبو 

 أألف. املقدمة

طارًا لشعبة الرقابة ادلاخلية ) .1 (، وحيدد WIPOالفكرية ) ( التابعة للمنظمة العاملية للملكيةIODيضع هذا امليثاق اإ
اختصاصاهتا: اختبار وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة 

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضاًل عن  وتقدمي توصيات لتحسّهنا. وابلتايل، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت لالإ
ىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية التلكفة مساعدهت ا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا. كام هيد  هذا امليثاق أأيضًا اإ

 والإرشا  والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الويبو.

 وى ادلاخيل.تشمل وييفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس ت .2

 ابء. تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايري الأداء

(، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل وموضوعية IIAوفقًا للتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقيق ادلاخيل ) .3
ضافة قمية لأعامل أأي منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل حتقيق أأهدافها  ىل اإ بتطبيق مهنج نظايم واستشارية تريم اإ

جراءات تقدير اخملاطر وأأنشطة املراقبة والإدارة الرش يدة وحتسني تكل الإجراءات والأنشطة.  منضبط لتقيمي فعالية اإ

تُنفذ وييفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلوك  .4
( واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات IIAيق ادلاخيل )الصادرة عن معهد التدق 

 (.RIASاملالية متعددة الأطرا  واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية )

و الربامج أأو يَُعّر  التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأ  .5
ىل حتديد وجاهة  جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ احملققة. وهيد  اإ الس ياسات أأو اإ

أأهدا  الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل الأهدا  وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز املساءةل 
ىل أأدةل، مبا يتيح دمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صنع القرار يف الويبو. وتوفري معلومات موثوقة  ومستندة اإ

تُنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقًا للمعايري اليت ُوضعت وُاعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي  .6
(UNEG.) 

ساءات السلوك واخملالفات املزعومة الأخرى أأو يف معلومات يَُعّر  التحقيق بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للحقائق للنظر  .7 يف اإ
ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأشخاص املس ئولني عن ذكل. ذا اكنت قد وقعت، واإ  حولها ومعرفة ما اإ

وليني، ووفقًا تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقًا للمبادئ التوجهيية املوحدة للتحقيقات املعمتدة من مؤمتر احملققني ادل .8
 لقواعد وأأنظمة الويبو ادلاخلية.
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 جمي. الاختصاص

توفر وييفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو ابنتظام وبصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت والتحاليل والتقياميت  .9
حقيق عىل املس توى والتوصيات وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام بأأعامل التدقيق والتقيمي والت 

 ادلاخيل. وتتضمن أأهدافها:

حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والرتش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخدام  )أأ(
 املوارد؛

 تقيمي مدى الالزتام بتطبيق ضوابط حتقيق فعالية التلكفة؛ و )ب(

يل ولحئته، وللقواعد وللنظام الأسايس للمويفني، ولقرارات امجلعية العامة تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو املا )ج(
ذات الصةل بعمل املنظمة، وللمعايري املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية ادلولية، ابلإضافة 

ىل أأفضل املامرسات.  اإ

 دال. الصالحيات واملسؤوليات

ىل املدير العام، ولكنه لّس فردًا من الإدارة التشغيلية. يمتتع مدير الشعبة يتبع مدير شعبة الرقابة  .10 داراًي اإ ادلاخلية اإ
ابس تقاللية وييفية وتشغيلية عن الإدارة يف أأداء واجباته. يأأخذ مدير الشعبة بنصيحة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

عداد التقارير يف شأأهنا، وفقًا ملا يراه  يف ممارسة همامت وييفته. وملدير الشعبة سلطة املبادرة جراءات وتنفيذها واإ ابختاذ أأية اإ
 رضوراًي يف س ياق تنفيذ همام اختصاصاته.

يعمل مدير الشعبة ومويفوه بصفة مس تقةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية  .11
 العمل املُضطلع به.

مويفوه أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون احنياز، ووفقًا للمامرسات واملعايري يؤدي مدير الشعبة و  .12
اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم ادلاخلية ملنظامت الأمم املتحدة، عىل النحو املُفّصل يف القسم ابء املذكور 

 أأعاله.

ىل مجيع يُتاح ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية .13 ، يف س ياق تنفيذ املهام، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والرسيع اإ
ىل مجيع مباين الويبو  جسالت الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املويفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو أأاًي اكن نوعها، وادلخول اإ

عامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية لأداء واجباته. وملدير الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية ال
 املس تقةل للرقابة.

حيدد مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكوى املقدمة من املويفني بشلك فردي، فضاًل عن أأي شاكوى أأخرى  .14
مة من أأي أأطرا  داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال  ُمقدن

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ولواحئ  ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ
ىل تكل الانهتااكت الصادر يف شأأن النظ ر فهيا الويبو. وخالفًا ملا تقدم، ل متتد اختصاصات مدير الشعبة يف الأحوال العادية اإ

أأحاكمًا منفصةل، ومن بّهنا املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املويفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 
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ذا اكنت مثل  واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوييفي وتقارير الكفاءة. يقع عىل عاتق مدير الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
ىل هيئات داخلية أأخرى.تكل الأ  حاتهتا اإ طار اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ  مور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ

يضمن املدير العام حق مجيع املويفني يف التواصل رسًا مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده ابملعلومات، دون  .15
خالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام مويفي الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي شاكوى تتضمن  خمافة أأي انتقام. وذكل دون اإ

هامل حتري دقة املعلومات املتضمنة هبا.  معلومات خاطئة أأو مضلةل عن معد، أأو تقدميها مع اإ

يراعى مدير الشعبة الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحَيُْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات  .16
طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التحقيق، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري ُمحّصةل  أأو واردة يف اإ

 لأداء واجباته فقط.

جُيرى مدير الشعبة اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني  .17
 لأأنشطة )مراجع احلساابت اخلاريج، مس ئول اخملاطر، مس ئول الانضباط(. كام جُيري مدير للتأأكد من التنس يق السلمي

 الشعبة أأيضًا اتصالت بصفة منتظمة مع رئّس مكتب الأخالق وأأمني املظامل.

 هاء. تعارض املصاحل

حل من املتصور حدوثه أأو يف س ياق تنفيذ همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة ومويفو الرقابة ادلاخلية أأي تضارب مصا .18
ِفْعيِل. وعىل مدير الشعبة الإبالغ عن أأي عائق جوهري يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب 

 املصاحل، للنظر فيه من قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

السلوك ضد مويفي شعبة الرقابة ادلاخلية، يرفع مدير وخالفًا ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء  .19
ىل جلنة الويبو الاستشارية ويلمتس مشورة اللجنة يف شـأأن الترص  الواجب.  الشعبة الأمر اإ

ىل املدير العام، واذلي يقوم  .20 ويف احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ
ىل سلطة حتقيق بدوره ابإ  حاةل الأمر اإ بالغ رؤساء جلنة التنس يق واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور معهم يف شأأن اإ

 خارجية مس تقةل.

ىل رئّس امجلعية  .21 ويف احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد املدير العام، يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الأمر اإ
ىل رئّس جلنة التنس يق ورئّس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. يلمتس مدير الشعبة املشورة العامة مع توجيه نس خة اإ

 من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة حول س بل الترص  الواجب.

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

 م املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول الأعضاء.تسهم وييفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف الزتا .22

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي لأنواع التدقيق أأن تشمل  .23 تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 ما ييل، دون الاقتصار عىل ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.

 قابة ادلاخلية بفعالية يف الويبو، يضطلع مدير الشعبة مبا ييل:ولتنفيذ همامت الر  .24
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وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريج.  )أأ(
جراء تقيمي س نوي عىل الأقل للمخاطر، عند الاقتضاء، وعىل أأساس هذا التقيمي،  تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

عداد خطة العمل الس نوية، يلزتم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار ت  تحدد أأولوايت العمل. يف س ياق اإ
اكفة الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من ادلول الأعضاء. يرسل مدير 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  الشعبة مرشوع خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة اتهنائية لها، اإ
بداء الرأأي.  ملراجعهتا واإ

صياغة س ياسات لتنفيذ اكفة ويائف الرقابة ادلاخلية، واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، وذكل  )ب(
ىل  جراءات النفاذ اإ التقارير مع ضامن احلقوق يف اختاذ ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. توفر الس ياسات قواعد واإ

 الإجراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاظ عىل الرسية.

عداد دليل حيتوي عىل توجهيات للتدقيق ادلاخيل ودليل للتقيمي ودليل لإجراء التحقيق، وعرضها عىل اللجنة  )ج( اإ
صات ويائف الرقابة عىل املس توى الفردي الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. تتضمن هذه التوجهيات اختصا

 وجتميعًا لالإجراءات املعمول هبا. تُراجع تكل التوجهيات مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل.

وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبد  التحقق من اختاذ التدابري الفّعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل  )د(
ىل مدير زمنية معقوةل. يرف ىل ادلول الأعضاء واإ ع رئّس شعبة الرقابة ادلاخلية تقاريرًا حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير العام بشأأن احلالت اليت مل تُنفّذ فهيا التدابري التصحيحية املالمئة يف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
 الوقت املناسب.

 اريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته.التصال مبراجع احلساابت اخل )ه(

وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسّهنا والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي  )و(
جراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا للمعايري املعمول هبا. ويتعنّي   والتحقيق، مبا يف ذكل اإ

جراء التقيمي اخلاريج املس تقل مرة لك مخس س نوات عىل الأقل.  اإ

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية ة ادلاخليالرقابة التواصل مع دوائر  )ز(
 .متعددة الأطرا ، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت

 وعىل وجه اخلصوص، يقمّي مدير شعبة الرقابة ادلاخلية: .25

 التحقق من موثوقية أ ليات الويبو للمراقبة ادلاخلية وفعاليهتا ونزاههتا. )أأ(

التحقق من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ اليت حتقّقها الويبو  )ب(
 احملّددة.والأهدا  

جراء تقيمي لفّعالية الويبو يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق النتاجئ وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات  )ج( اإ
 لأساليب أأفضل لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة.
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ىل التأأكد من الامتثال بقواعد الوي  )د( بو ولواحئها وللس ياسات ادلاخلية ولالإجراءات مراجعة الأنظمة الرامية اإ
 املتبعة.

التأأكد من الاس تخدام الكفء والفّعال والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا وتقيمي  )ه(
 ذكل.

دارة اخملاطر. )و(  حتديد مواطن تعّرض الويبو للمخاطر اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ

جراء التحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلوك وغري ذكل من اخملالفات  .26 يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضًا اإ
جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملّددة.  الأخرى. وملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، من ابب الاستباق، أأن يقّرر اإ

عداد التقارير  زاي. اإ

تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا يوحض فيه أأهدا  العملية  يف أأعقاب أأي معلية .27
ونطاقها واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصويبية املتخذة أأو التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعين 

ن أأمكن، توصيات لإجراء حتسّنات وادلروس جراءات  احملدد، ويتضمن، اإ املس تفادة من النشاط. ويكفل املدير استيفاء اإ
معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق والانهتاء مهنا يف التوقيتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصا  واملوضوعية وادلقة 

عداد التقارير.  يف اإ

غريمه من املويفني املعنيني املس ئولني تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف الربامج و  .28
مس ئولية مبارشة عن الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون همةل 

د يف مرشوع التقرير.  معقوةل حتدن

ن أأمكن، خطط معل تتضمن التقارير اتهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات مفيدة من امل  .29 س ئولني املعنيني، واإ
الإدارة املعنية وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف 

براز رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني يف التقارير اتهنائي  ة.مرشوعات تقارير التدقيق والتقيمي، يتعنّي اإ

ىل اللجنة  .30 ىل املدير العام ونسخة اإ يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير اتهنائية عن التدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. يُتاح ملراجع احلساابت اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئق 

 رير التقيمي بناء عىل طلبه.مؤيدة للتدقيق ادلاخيل وتقا

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي، وتقارير عن دور الإدارة الناجتة عن التحقيقات، عىل  .31
يومًا من اترخي صدورها. ولعتبارات حامية السالمة والأمن  30موقع الويبو الإلكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون 

 صوصية، جيوز ملدير الشعبة، ووفقا ملا يرتأ ى هل، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب أأجزاء من التقرير.واخل

ذا اكنت تكل التقارير ختص مويفني يف  .32 ىل املدير العام. واإ يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التحقيقات اتهنائية اإ
ىل رئّس امجلعية العامة الويبو من مس توى انئب مدير عام أأو مساعد مد ير عام، يرسل مدير الشعبة نسخة من التقرير اإ

ىل مراجع احلساابت اخلاريج. وتُرفع تقارير  ىل رئّس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ ورئّس جلنة التنس يق، مع نسخ اإ
ىل رئّس امجلعية العامة ورئّس جلنة التنس   جراء يُعترب مالمئا، مع نسخ التحقيقات اتهنائية بشأأن املدير العام اإ يق لختاذ أأي اإ

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.  اإ
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 يكون ملراجع احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلق يف الاطالع عىل تقارير التحقيقات. .33

ص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات معامةل الواثئق ذات تُعامل مجيع تقارير التحقيق ومرشوعات النصو  .34
 الرسية التامة، ما يرّصح ابلكشف عهنا مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة أأو املدير العام.

بو واليت ل جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الوي  .35
 تتطلب الإبالغ الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل.

يكون املدير العام مس ئوًل عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت  .36
يف حال اكنت اس تنتاجات و/أأو توصيات تقرير التحقيق تنطبق اختذهتا الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير. 

عىل املدير العام، تعنّي عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، يف أأقرب فرصة لها، أأن تبلغ ادلول الأعضاء بأأن تكل 
ت.  الاس تنتاجات و/أأو التوصيات قد ُأعدن

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نوايً  .37 ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع  يقّدِ اإ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  توجيه نسخة اإ

ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية  .38 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي موجزًا اإ يقّدِ
املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء الرأأي  )التقرير الس نوي(. يواىف

فيه، وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل 
هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهدا  

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوي اتهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه  توصيات الرقابة ادلاخلية. جيوز للمدير العام اإ
 مناس بًا.

 يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور من بّهنا: .39

جراء بعينه، وصفًا للمشالكت الهامة  )أأ( دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ وأأوجه القصور الرئّس ية املتعلقة ابإ
 واليت تظهر خالل الفرتة قيد النظر.

ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل  )ب( ن وجد، لقضااي التحقيق اليت مت اإ وصفا، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ
ىل السلطات  نفاذ القانون وأأية عقوابت متّخذة أأخرى.التدابري التأأديبية والإحاةل اإ  الوطنية لإ

وصفًا للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل  )ج(
 ابلتقرير.

 وصفًا للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح لعدم موافقته. )د(

 التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة واليت مل يُكمتل يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية.حتديد  )ه(

داري رئّيس ل حيظى مبوافقة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ويرى أأنه يشلك خطراً  )و( معلومات بشأأن أأي قرار اإ
 حقيقيًا عىل املنظمة.
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ح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطالع عىل السجالت أأو التصال ملخصًا لأية حاةل شهدت تقييدًا عىل السام )ز(
ىل منشأ ت.  بأأفراد أأو ادلخول اإ

ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات مراجع  )ح( ملخصًا للتقرير املرفوع من رئّس شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 احلساابت اخلاريج.

علق عىل نطاق أأنشطته ومدى كفاية موارده لتنفيذ الأغراض وتأأكيدًا لس تقاللية ويائف التدقيق ادلاخيل، وي )ط(
 املنشودة.

 حاء. املوارد

ىل ضامن  .40 ىل ادلول الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإ عند تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ
مدير الشعبة وقدرته عىل حتقيق الأهدا  املنشودة  اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل

د املوارد املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو  من خالل التلكيف الصادر للشعبة. وحُتَدن
بعني الاعتبار رأأي  مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأأخذ

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر مويفني ابلشعبة، معينني وفقا للنظام الأسايس ملويفي الويبو ولحئته، مع  .41
طلوبة لتنفيذ همام الرقابة متتعهم بشلك جامعي بقدر اك ٍّ من املعار  واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى امل

 ادلاخلية. وأأن يعمل املدير عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق.

قالته  طاء. تعيني املدير وتقيمي أأدائه واإ

ىل مسابق .42 ة دولية يكون مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ
 مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. يُعنين مدير  يتوىل املدير العام تعيني مدير الشعبة .43
انهتاء املدة احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهاًل لأي منصب أ خر الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد 

يف الويبو. وينبغي اختاذ اخلطوات، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية غري مطابقة لبداية 
 ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة  .44 عىل أأساس أأس باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية جيوز للمدير العام اإ
 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.
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 يتوىل املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها. .45

 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعة من قبل مدير الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مرة لك ثالث س نوات أأو خيضع هذا امليثاق اإ  .46
ذا ما اقتىض الأمر. وأأية تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل امليثاق تُعرض عىل اللجنة الاستشارية  عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

ىل جلنة الربانمج   واملزيانية للموافقة علهيا.املس تقةل للرقابة واملدير العام وحُتال اإ

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 .2014سبمترب  30و 2012أأكتوبر  9و 2010سبمترب  29معّدل يف * 

 

 توييف

 (FT) 16226 -مدير 

 شعبة الرقابة ادلاخلية، مكتب املدير العام والربامج ذات الصةل

 1-مد –الرتبة 

 **مدة حمّددة قواهما ست س نوات غري قابةل للتجديد –مدة العقد 

 (chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland ,34العمل: مقر الويبو الرئّيس، )مركز 

 مساءً  11:59:00، الساعة 2016مايو  17؛ أ خر أأجل لتقدمي الطلبات: 2016أأبريل  19اترخي النرش: 

ف ** س ُيعنين مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ملدة حمّددة قواهما ست س نوات غري قابةل للتجدي د. ولن جيوز هل بعد ذكل أأن يُوين
 يف أأي منصب يف الويبو.

 . الس ياق املؤسيس1

فحص وتقيمي معليات وأأنشطة الويبو يوجد املنصب يف شعبة الرقابة ادلاخلية. وتقوم تكل الشعبة، عىل حنو مس تقل، ب
ىل اخملاطر ىل و  استنادا اإ دالأمهية ابلنس بة اإ هنوض ابقتصاد معل الأمانة وكفاءته وفعاليته املعنية بغية اتارة الويبو وهيئاهتا اإ

دارة املنظمة ومساءةل املدير العام أأمام ادلول الأعضاء ويتوىل أأدوار القيادة والتوجيه وتأأثريه.  ويسهم مدير الشعبة يف كفاءة اإ
 والتس يري الإداري فامي خيص جمالت الشعبة الوييفية، ويه التدقيق ادلاخيل والتحقيق والتقيمي.

داراي ل ويعمل لمدير العام، طبقا لأحاكم ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية ويمتتع ابس تقاللية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، التابع اإ
جراء يعتربه رضوراي لستيفاء وليته، وسلطة تنفيذ ذكل وييفية وتشغيلية يف الاضطالع مبهامه ، وهل سلطة اختاذ أأي اإ

 ر الشعبة، دلى ممارسة همامه، املشورة من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.الإجراء والإبالغ عنه. ويتلقى مدي

تحسني كفاءة واقتصاد وفعالية الإجراءات ادلاخلية الكفيةل ب  الوسائلمسؤولية حتديد الرقابة ادلاخلية شعبة ىل مدير ويتو
ات امجلعية العامة الوجهية واملعايري احملاسبية املُطبقة وقواعد ثال لقواعد الويبو ولواحئها وقرار واس تخدام املوارد، مبا يضمن الامت 

 السلوك اخلاصة ابخلدمة املدنية ادلولية وأأفضل املامرسات.

 . املهام واملسؤوليات2

 يضطلع شاغل الوييفة ابملهام الرئّس ية التالية:

)أأ( يتوىل مجمل املسؤولية فامي خيص أأنشطة التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق اليت تقوم هبا شعبة الرقابة ادلاخلية، مبا يضمن 
بادئ امل  و (UNEGفريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي )و  (IIAمعهد التدقيق ادلاخيل )استيفاء املعايري الصادرة عن 

املالءمة ، ويضمن الاكامتل و وغري ذكل من املعايري الوجهية املعمتدة من مؤمتر احملققني ادلولينيالتوجهيية املوحدة للتحقيقات 
جراء معليات التدقيق ادلاخيل والتقياميت والتحقيقات والإبالغ عهنا.  من حيث التوقيت واملوضوعية وادلقة يف اإ
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والتحقيق من خالل وضع اسرتاتيجيات  )ب( الاضطالع بدور قيادي وتوجهييي فامي خيص ويائف التدقيق والتقيمي
جراءات؛ والإرشا ، حسب الاقتضاء، عىل أأنشطة التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق والتوصية بتدابري  وس ياسات واإ

 وقائية وتصحيحية.

والتحقيق، وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسّهنا والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي )ج( 
جراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر  .مبا يف ذكل اإ

وابس تخدام مجةل  تنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريجابل  ،املديني البعيد والقريبللرقابة عىل مرنة وضع خطط معل )د( 
 من الازدواجيةة القضااي احملّددة والتقليل تضمني أأي نوع من اخملاطر أأو مراقب بغرضأأمور مهنا مهنجية قامئة عىل اخملاطر، 

 بأأكرب قدر ممكن وخلق قمية مضافة بضامن الكفاءة والفعالية يف معليات التدقيق.

ا بطريقة تكفل الكفاءة والفعالية وتقدمي املشورة خبصوص نزاهة الأنظمة )و( ضامن اس تخدام موارد الويبو لأأغراض احملّددة له
صالحية فهيا من أأجل حتسني أأداء الربانمج؛ وحتديد وتقيمي التعّرض  والعمليات وبيان اجملالت اليت جيب اختاذ تدابري اإ

 لتقيمي اخملاطر بطريقة فعاةل دلى تنفيذ املبادرات املؤسس ية.الشديد للمخاطر ووضع معايري 

وهيالكها التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا، )ز( اس تعراض وتقيمي موثوقية وفعالية ونزاهة أ ليات املنظمة اخلاصة ابلرقابة ادلاخلية 
 ودرجة الفعالية والكفاءة والاقتصاد يف اس تخدام موارد املنظمة البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا.

دارة)ح(  دارة مواردها البرشية واملالية، وذكل بتحديد الأولوايت حمفظة أأعامل الشعبة واتهنوض مبجمل املسؤولية فامي خيص  اإ اإ
 ختصيص املوارد الالزمة لتوفري منتجات العمل بطريقة جيدة ومناس بة التوقيت وفقا لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ.و 

)ط( الامتس املشورة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن س ياسات وأأدةل الرقابة، وبشأأن الاسرتاتيجيات وخطط 
ىل اللجنة املذكورة حول التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الس نوية وحول العمل اخلاصة ابلرقابة، وتقدمي تقارير  فصلية اإ

 متابعة توصيات الرقابة.

املؤسسات املالية املتعددة اجامتعات ممثيل دوائر الرقابة اليت تُعقد عىل صعيد واكلت الأمم املتحدة و )ي( متثيل املنظمة يف 
 .الأطرا 

 حسب الاقتضاء.)ك( الاضطالع مبهام أأخرى تُس ند 

 . املتطلبات3

 املس توى التعلميي

 أأسايس

 جامعية أأوىل. درجة" 1"

( CPM( أأو مدير شؤون عامة معمتد )CFEفاحص غش معمتد )( أأو CIAشهادة همنية )مدقق داخيل معمتد )" 2"
 أأو شهادات مماثةل(. (CISA) معمتدمعلومات مدقق أأنظمة  أأو

دارة الأعامل أأو الإدارة العامة  درجةوس يكون امتالك  أأو التدقيق أأو القانون أأو املالية أأو احملاس بة أأو أأي جمال متقدمة يف اإ
ضافية.  وجيه أ خر مزية اإ



WO/CC/73/6 
Annex II 
3 
 

 اخلربة

 أأسايس

س نة من اخلربة املهنية املكتس بة تدرجييا يف تويل املسؤولية يف التدقيق و/أأو التقيمي و/أأو التحقيق، مهنا  15ما ل يقّل عن 
 نوات عىل الأقل من العمل عىل مس توى رفيع يف بّئة دولية.مخس س  

 اللغات

 أأسايس

ملام ممتاز ملام جيد ابللغة الفرنس ية. اإ  ابللغة الإنلكزيية من حيث الكتابة والتحّدث، واإ

 ُمس تحسن

ملام بلغات أأخرى من لغات الأمم املتحدة الرمسية.  اإ

 املعار  واملهارات والكفاءات

 أأسايس

 ار  مناس بة يف اجملالني ال خرين.التدقيق أأو التقيمي أأو التحقيق ومع همارات ممتازة يف

القدرة عىل رؤية التأأثري الواسع لأأحداث؛ وحتديد القضااي احملمتل أأن تكون حّساسة وحرجة ومعاجلهتا؛ والتحيل ابملهارة يف 
دارة التفاعالت اليت قد تثري نزاعات؛ و   املشالك. حلل زمةيلية واملهارات الالامتالك القدرة التحل اإ

 .القدرة عىل العمل حتت الضغط. والتحيل ابلزناهة

 همارات قيادية قوية.

تازة يف التواصل والعرض والتعامل مع الغري والقدرة عىل صون رشااكت وعالقات معل فعاةل يف بّئة متعددة همارات مم 
بداء الاحرتام للتنوع.  الثقافات مع تويخ احلساس ية واإ

 .ُمهل ضّيقة مضنقدرة ُمثبتة عىل اختاذ القرارات حتت الضغط وعىل العمل 

 القدرة عىل احلمك بطريقة سلمية وخبرية وعىل اختاذ املبادرة وتويخ التحفّظ ومناوةل مواد رسية وحّساسة.

 س تحسنمُ 

دارة امللكية الفكرية.  دراية مبنظومة الأمم املتحدة وابإ
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 . الكفاءات4

 يف الويبو املطلوبةالكفاءات الأساس ية 

 التواصل بفعالية. 1

 احرتام الاختالفات بني الأفراد والثقافات. 2

 التحيل بروح الفريق. 3

 السلوك املهين . 4

 حتقيق نتاجئ ملموسة . 5

 احتضان التغيري . 6

 احرتام الأخالقيات والقمي . 7

 الكفاءات الإدارية املطلوبة يف الويبو

 ئة معل حمفّزةخلق بّ . 1

دارهتا . 2  التخطيط للموارد واإ

 تعزيز التغيري والابتاكر والتعمل . 3

 بناء الرشااكت وتعزيزها . 4

ىل . 5   الأمامامليض ابلويبو اإ

خيضع املرتحشون املعّينون تعيّنا دوليا يف الويبو ملبدأأ التنقّل وجيوز انتداهبم يف أأي نشاط أأو مركز معل للمنظمة يف  التنقّل:
 ش ىت أأحناء العامل.

 املرتب الس نوي:

املبلغني املس تحقني لأغراض التأأمني وقبل خصم  الرضائبيتأألف املرتب الس نوي من مرتب س نوي صا  )خال من 
ىل  دلولر الأمرييابالتقاعدية( حمسوب  وصندوق املعاشات ضافة اإ تسوية مقر العمل. وختتلف تسوية مقر العمل )بدل اإ

نذار طبقا للمعدلت املنصوص علهيا يف نظام الأمم املتحدة املوحد للمرتبات  غالء املعّشة( وختضع لتغيري دون سابق اإ
ىل معدل أأبريل و والبدلت.   %.88.8البالغ  2016تستند الأرقام املبّّنة أأدانه اإ

 

 غري معيل معيل 1-مد
 97,583$ 105,572$ املرتب الس نوي

 86,654$ 93,748$ تسوية مقر العمل
 املرتب الإجاميل

 ابدلولر الأمريي

$199,320 $184,237 

 أأمم املتحدة.الرمسي ل تُدفع املرتبات والبدلت ابلفرنك السويرسي بسعر الرص 
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ضافية  معلومات اإ

يف قامئة مصغّرة، س ُيطلب منك أأن توفر، مس بقا، نسخة ممسوحة ضوئيا عن وثيقة هوية  طلب ترحشك حال أأدرجيف 
وادلرجة )ادلرجات(/ادلبلوم )ادلبلومات(/الشهادة )الشهادات( املُشرتطة لهذا املنصب. ول تأأخذ الويبو يف احلس بان سوى 

، اليت (WHEDا يف قاعدة البياانت العاملية للتعلمي العايل )املؤهالت التعلميية العليا احملصةل من مؤسسة معمتدة/معرت  هب
ىل IAUتضّم قامئة حتّدهثا الرابطة ادلولية للجامعات ) ( / منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(. وميكن النفاذ اإ

. وقد ل تظهر بعض الشهادات املهنية يف قاعدة البياانت /http://www.whed.netتكل القامئة عرب الرابط التايل: 
 سّمت اس تعراض لك مهنا عىل حدة.، ذلا املذكورة

عالن الشاغر الأصيل متاح ابلإنلكزيية فقط.  واإ

عالن الشاغر هذا مللء مناصب أأخرى ُمصنفة يف الرتبة ذاهتا وتنطوي عىل ويائف مماثةل معال بأأحاكم  وميكن اس تخدام اإ
 من لحئة املويفني. 4-9-4القاعدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  فاء طلبابستي جُيرى عىل هذا املوقع الإلكرتوين أأو عىل أأي واثئق للحقائق الرتحش، يعي املرتحشون بأأن أأي حتريف متعمن
هناء اخلدمة دلى الويبو يف اترخي  ىل الإقصاء من معلية التوييف، أأو اإ ىل الويبو خالل طلب الرتحش، س يؤدي اإ أأخرى تُقدم اإ

ذا اكن التوييف انجام عن  د.امل تحريف ذكل ال لحق، اإ  تعمن

جراء اختبارات ضافية لأغراض فرز املرتحشني.وميكن اإ  /مقابالت اإ

ىل نظام مويفي الويبو ولحئته لالطالع عىل معلومات مفصةل حول املرتبات والاس تحقاقات والبدلت.  ويُرىج الرجوع اإ
ع النساء املؤهالت عىل الرتحش.  وتُشجن

بنتيجة حفص الرتبة املذكورة يف الإعالن. ويكون التعيني الأوىل مرهوان  وحتتفظ املنظمة حبق تعيني مرتحش يف رتبة أأدىن من
 .رضيةطيب مُ 

http://www.whed.net/
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

ىل الوييفة التالية: مدير 29261راجّش سّنغ ) م اإ  (FT) 16226 -( تقدن

يداع املرحةل ف أأحدث طريقة اإ  املوّيِ

 جوزي رايس عرب الإنرتنت مقابةل

 امللكف ابلتعيني املصدر الوضع

 فرانسس غري الشاغرة قسم الويائف متت املقابةل

نشاء م اترخي الإ   نوع املتقّدِ

  خاريج 2016أأبريل  29

 السرية اذلاتية

 معلومات خشصية

   اللقب

   الس يد

  العائةلامس  الامس

  سّنغ راجّش

  احلاةل الاجامتعية اجلنس

  مزتوج ذكر

  حمل امليالد اترخي امليالد

  بيجنور، الهند 1961نومفرب  27

   اجلنس ية الأوىل

   الهند

ن اختلف عن العنوان احلايل(: :العنوان احلايل   العنوان ادلامئ )اإ

  (1العنوان )السطر  (1العنوان )السطر 

   عام )مراجع حساابت(حماسب 

  العنوان )السطر الثاين( العنوان )السطر الثاين(

  املدينة املدينة

  الرمز الربيدي الرمز الربيدي

  الولية/احملافظة الولية/احملافظة

  البدل البدل

  الربيد الإلكرتوين الثانوي الربيد الإلكرتوين

  رمق هاتف محمول رمق هاتف املزنل

   مرتحش داخيل 
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

 رمق الهاتف املهين  

 معلومات أأساس ية

 1اللغة الأم 

 الهندية

 أأعىل مس توى تعلميي

 درجة جامعية متقدمة )ماجس تري(

 هل تعمل حاليًا يف الويبو؟

 ل

ذا اكن اجلواب ابلنفي، فهل تعمل يف منظمة أأخرى اتبعة لأأمم املتحدة؟  اإ

 ل

 تفاصيل اللغات:

يرىج حتديد س نة اجتيار  الكتابة القراءة التحدث اللغة

 امتحان اتقان اللغة اإن وجد

  الكتابة ابلإنلكزيية القراءة ابلإنلكزيية التحدث ابلإنلكزيية الإنلكزيية

  متقدم متقدم متقدم 

  الكتابة ابلفرنس ية القراءة ابلفرنس ية التحدث ابلفرنس ية الفرنس ية

  أأسايس أأسايس أأسايس 

  الكتابة القراءة 1ابللغة الأخرى التحدث  1لغة أأخرى 

  أأسايس أأسايس أأسايس الغوجاراتية

  2الكتابة ابللغة الأخرى  2القراءة ابللغة الأخرى  2التحدث ابللغة الأخرى  2لغة أأخرى 

  متوسط متوسط متوسط اتهبوجربية

  3الأخرى الكتابة ابللغة  3القراءة ابللغة الأخرى  3التحدث ابللغة الأخرى  3لغة أأخرى 

  ل يوجد ل يوجد متوسط الأردية

  4الكتابة ابللغة الأخرى  4القراءة ابللغة الأخرى  4التحدث ابللغة الأخرى  

  ل يوجد ل يوجد ل يوجد 

 التعلمي

 1التعلمي 

 برانمج أ خر مؤسسة أأخرى

دارة أأعامل جامعة سوينبورن، ملبورن  اإ

ل(   املس توى التعلميي )احملصن

  دراجة جامعية متقدمة )ماجس تري(

 اترخي التخرج اترخي البداية

 2001فرباير  2000يناير 

 البدل املدينة

 أأسرتاليا ملبورن
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

تهيا ) دراج الرابط اإ ذا اكنت دورة تعلميية عرب الإنرتنت، يرىج اإ  حمر ( 3000عنوان ادلرجة )ابللغة الأصلية( ووصف لها. اإ

M.B.A –  دارةشهادة  ملدة س نة واحدة الإدارة املالية بتخصص يف الأعامل التنفيذي ماجس تري اإ

 
 2التعلمي 

 برانمج أ خر مؤسسة أأخرى

 ادلراسات والاسرتاتيجيات ادلفاعيةماجس تري علوم يف  لكية مويفي خدمات ادلفاع، جامعة مدراس

ل(   املس توى التعلميي )احملصن

  درجة جامعية متقدمة )ماجس تري(

 اترخي التخرج اترخي البداية

 1998مايو  1997يونيو 

 البدل املدينة

 الهند ويلينغتون، تالل نيلغريي

تهيا ) دراج الرابط اإ ذا اكنت دورة تعلميية عرب الإنرتنت، يرىج اإ  حمر ( 3000عنوان ادلرجة )ابللغة الأصلية( ووصف لها. اإ

M.Sc., Defense Studies & Strategy 

 
 3التعلمي 

 برانمج أ خر مؤسسة أأخرى

دارة أأعامل جامعة هللا أأابد  ماجس تري اإ

ل(   املس توى التعلميي )احملصن

  درجة جامعية متقدمة )ماجس تري(

 اترخي التخرج اترخي البداية

 1984يونيو  1982مايو 

 البدل املدينة

 الهند هللا أأابد

ذا اكنت دورة تعلميية  تهيا )عنوان ادلرجة )ابللغة الأصلية( ووصف لها. اإ دراج الرابط اإ  حمر ( 3000عرب الإنرتنت، يرىج اإ

M.B.A .– دارة الأعامل  البحوث التسويقية ملدة س نتنيتخصص يف ب  ماجس تري يف اإ

 
 4التعلمي 

 برانمج أ خر مؤسسة أأخرى

 B.Com جامعة هللا أأابد

ل(   املس توى التعلميي )احملصن

  درجة جامعية من املس توى الأول )باكلوريوس(

 اترخي التخرج اترخي البداية

 1982يوليو  1980يونيو 

 البدل املدينة

 الهند هللا أأابد

تهيا ) دراج الرابط اإ ذا اكنت دورة تعلميية عرب الإنرتنت، يرىج اإ  حمر ( 3000عنوان ادلرجة )ابللغة الأصلية( ووصف لها. اإ
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

B.Com –  دارة. –دورة ملدة س نتني  –باكلوريوس جتارة  املوضوعات الرئّس ية يه احملاس بة والتدقيق واقتصادايت القانون التجاري والإ

 الشهادات

 1الشهادة 

 الرمق/رمز التعريف 

 ID- 1204767, No.53281 

  شهادة أأخرى

  (CIAمدقق داخيل معمتد )

 اترخي الانهتاء اترخي الصدور

 2017ديسمرب  2005يناير 

  املؤسسة

  معهد املدققني ادلاخليني

 

 2الشهادة 

 الرمق/رمز التعريف 

 123018 

  شهادة أأخرى

  (CFEفاحص غش معمتد )

  اترخي الصدور

  2003سبمترب 

  املؤسسة

 (ACFEمجعية احملققني املعمتدين املعنيني ابلغش )

 

 3الشهادة 

 الرمق/رمز التعريف 

  

  شهادة أأخرى

  (CERT IPSFRلقطاع العام )ل ادلويل شهادة الإبالغ املايل

  اترخي الصدور

  2013سبمترب 

  املؤسسة

نلكرتا وويلز )CIPFAاملعهد املعمتد للمحاس بة واملاليات العامة )  (ICAEW(/معهد احملاس بني القانونيني يف اإ
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

 اخلربة املهنية

 1اخلربة املهنية 

   احلاليةالوييفة 

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 حماسب عام )مراجع حساابت(، ولية ميغالاي حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road,  New Delhi-110001 

 ش يلونغ، ميغالاي، الهند –حمل العمل احلايل 

  اترخي البداية

  2013نومفرب 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند انئب رئّس الس يد سواروب انندكيوليار

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  التصال ابملرش ؟هل ميكننا  

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

  101أأكرث من 

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

قلميية لولية ميغالاي يف الهند.  حماسب عام )مراجع حساابت( للحكومة الإ

رشاده وتوجهيه والإرشا  عليه. -  مسؤول عن التدقيق اخلاريج حلساابت حكومة ولية ميغالاي واإ

 تكل اخلطة وتنفيذ ،وضع اخلطة الس نوية ملراجعة احلساابت مشفوعة ببيان اخملاطر -

يرادات والنفقات وحساابت اتمت -  مية، وجمالس املقاطعات املمتتعة ابلإدارة اذلاتية.ويل والاعامتدات، والرشاكت احلكو مراجعة الإ

عداد التقارير الس نوية ملراجعة احلساابت اخلاصة ابلوضع املايل - يرادات والقطاعات الاجامتعية والاقتصادية والعامة وعرضها عىل الهيئة  اإ للولية والإ

 الترشيعية للولية.

 .لعام للهندمساعدة جلنة احلساابت العامة التابعة للهيئة الترشيعية يف حفص التقارير الس نوية الصادرة عن مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت ا -

 الإجنازات

عداد   وحدة مراجعة. 1140مليار دولر أأمريي موزعة عىل  1.11نفقات قدرها عن  مخاطرلل ببيان وتنفيذ اخلطة الس نوية ملراجعة احلساابتاإ

جراء معليات ملراجعة القمية لقاء املال فامي خيص املساكن والطرق واجلسور وقطاعات الصناعة والس ياحة -  اإ

 مليون دولر أأمريي. 0.94ن الإبالغ عن اتهترب الرضييب وحتصيل أأكرث م
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 2اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر
 حماسب عام )مراجع حساابت(، ولية ميغالاي حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road, New Delhi-110001 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2016مارس  2016فرباير 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندانئب رئّس  الس يد سواروب انندكيوليار

 رمق هاتف املرش  للمرش الربيد الإلكرتوين 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

1 – 5  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

 فريق مراجعة احلساابت اخلاريج لأأمم املتحدة، شعبة املشرتايت يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك. –قائد فريق 

طار فريق مؤلف من 2015املشرتايت وامتثالها لأأصول بناء عىل اخملاطر يف عام ختطيط تدقيق لأداء وييفة  جراء ذكل التخطيط يف اإ مدققني  3، واإ

 همنيني.

 الإجنازات

عادة النظر فهيا؛ وحتسني سالمة البياانت يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. عادة طلب عروض مغفةل بعد توصيات قُدمت لإ  اإ

 

 3اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر
واملنظمة ادلولية  ومدير رئّيس للتدقيق اخلاريج للويبووزير )مدقق(  حكومة الهند

 للهجرة

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi-110 001 

 اتهنايةاترخي  اترخي البداية

 2013أأكتوبر  2011أأكتوبر 
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  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندانئب رئّس  الس يدة مالرشي براساد والس يد أأ. ك. سّنغ

 رمق هاتف املرش  للمرش الربيد الإلكرتوين 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

11 – 20  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

 واملنظمة ادلولية للهجرةومدير رئّيس للتدقيق اخلاريج للويبو وزير )مدقق( 

رشادها وتوجهيها والإرشا  علهيا يف  - بعثة دبلوماس ية هندية يف أأورواب وروس يا والويبو  38مسؤول عن معلية مراجعة احلساابت اخلارجية واإ

 واملنظمة ادلولية للهجرة يف جنيف

جراء املراجعة اخلارجية حلساابت الويبو واملنظمة ادلو  38وضع خطط التدقيق وتنفيذها يف  -  لية للهجرة.بعثة هندية واإ

عداد تقارير مراجعة احلساابت اخلاصة مبكتب  -  املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهنداإ

 يبوعرض تقارير املراجع اخلاريج للحساابت عىل اللجنة التنفيذية للمنظمة ادلولية للهجرة وجلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للو  -

 الإجنازات
عداد وتنفيذ  طار  38دولر أأمريي موزعة عىل  مليون 110نفقات قدرها  ببيان للمخاطر عن اخلطة الس نوية ملراجعة احلساابتاإ سفارة هندية يف اإ

جراء معليات ملراجعة القمية لقاء املال مويفًا. و  11فريق مؤلف من   فامي خيص الإدارة العامة للممتلاكت احلكومية.اإ

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصةالاس تعانة مبصادر خمتلفاملايل عىل البياانت املالية ومراجعة امتثال " يف الويبو، الإرشا  عىل التصديق - ومزودي  ة واإ

 اخلدمات التجارية"

 معليات ملراجعة أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ وأ ليات الرقابة واملشرتايت. -

دارة الأصول ووييفة اخلزينة.تقدمي توصيات لتعزيز الضوابط واللواحئ ادلاخلية يف جم -  الت املشرتايت واإ

يف جملس الأمم املتحدة للمراجعني اخلارجيني للحساابت يف  مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندقيادة محةل تروجيية انحجة لنتخاب  -

 2013نومفرب 

 

 4اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 انغالندحماسب عام )مراجع حساابت(، ولية  حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi – 110 001 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2011سبمترب  2011يناير 
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  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندانئب رئّس  الس يد ش ناكر انراايانن

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

 تقاعد عن العمل 

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

  101أأكرث من 

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

 حماسب عام )مراجع حساابت( لولية انغالند

رشادها وتوجهيها والإرشا  علهيا. -  مسؤول عن معلية مراجعة احلساابت اخلارجية لولية انغالند واإ

 وضع خطط س نوية ملراجعة احلساابت ببيان للمخاطر وتنفيذها. -

دارايً  - يرادات والنفقات وحساابت اتمتويل والاعامتدات والرشاكت احلكومية والهيئات املس تقةل اإ  مراجعة الإ

يراداهتا والقطاعات الاجامتعية والاقتصادية والعامة وعرضها عىل اله  - عداد التقارير الس نوية ملراجعة احلساابت بشأأن أأموال الولية واإ يئة اإ

 للولية. الترشيعية

ساابت مساعدة جلنة احلساابت العامة يف الهيئة الترشيعية عىل النظر يف تقارير مراجعة احلساابت الصادرة عن مكتب املراقب املايل ومراجع احل  -

 العام للهند.

 الإجنازات

عداد وتنفيذ خطة س نوية ملراجعة احلساابت ببيان للمخاطر عن نفقات قدرها   وحدة مراجعة 868عىل مليون دولر أأمريي موزعة  745اإ

جراء معليات مراجعة القمية لقاء املال لقطاعي النقل والصناعة -  اإ

 ماليني دولر أأمريي يف هجاز الرشطة. 4اس تخدام تقنيات حفص الغش والكشف عن حالت غش يف املشرتايت تبلغ قميهتا  -

 

 5اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

الرئّس التنفيذي للمرشوع الوطين للبىن الأسايس لالختبار والبحوث يف  الهند حكومة

 (NATRIPصناعة الس يارات )

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
دارة الصناعة الثقيةل، حكومة الهند، مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندمنتدب من  ىل: اإ  اإ

Udyog Bhavan, New Delhi 110 001 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2011يناير  2006يناير 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

https://wipo.taleo.net/enterprise/publicurl/viewApplication?applicationNumber=33061
https://wipo.taleo.net/enterprise/publicurl/viewRequisition?requisitionNumber=21682


WO/CC/73/6 
Annex II 
14 

 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

ن داش دارة الصناعة الثقيةل الس يد برايداريش اثكور والس يد أ ر.يس ابندا والس يد اس اإ  أأمني اإ

 هاتف املرش رمق  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

  101أأكرث من 

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

دارة وتنفيذ مرشوع قميته  مليون دولر أأمريي لوضع مرافق لالختبار والبحث والتطوير لفائدة قطاع صناعة الس يارات يف س بعة  550مسؤول عن اإ

 يف الهند. مواقع

دارة مرافق لالختبار والبحث والتطوير من أأجل املوافقة عىل مركبات بناء عىل  - نشاء واإ مراكز جديدة وحتديث  5لحئة سالمة وانبعااثت يف  128اإ

 مركزين قامئني.

 الإجنازات

دراة واس تكامل عقود خاصة مبنشأ ت مدنية قميهتا  توافق وال ، الطاقةخمتربات لتوليد ، و مسارات اختبار –مليون دولر أأمريي  101اإ

 والفحص والصيانة تحطم،ال ، والانبعااثت، و الاهتالك، وكهرومغناطّيسال 

برام مشرتايت دولية ملعدات متطورة لالختبار والبحث والتطوير بقمية قدرها  - دارة واإ  مليون دولر أأمريي. 183اإ

دارة ا 37تنس يق حنو  - بصفة أأمني عضو  (NATRIPلالختبار والبحوث يف صناعة الس يارات ) ةللبىن الأساس يملرشوع الوطين اجامتعًا جمللس اإ

 حظي حبضور ممثلني من ش ىت أأحناء قطاع صناعة الس يارات والوزارات احلكومية

ان الرفيعة املس توى ويف خمتلف اللج لمنتدى العاملي لتنس يق الأنظمة املتعلقة ابملركباتل  29اتمتثيل واملشاركة يف اجامتعات الفرقة العامةل  -

 الهند. حلكومة

قامة منصات ثنائية الأطرا  بني مجعية صناعة الس يارات يف الهند وأأملانيا ) -  (JAMA( والياابن )VDAالتعاون عىل اإ

 همين يف قطاع الس يارات وهمندسني ومويفي دمع للمرشوع. 300تعيني أأكرث من  -

عداد أأدةل/كتّبات عن املالية واملش - دارة املويفني واملاكتب والإرشا  عىل تكل العملية عن طريق املكتب الاستشاري املبادرة ابإ رتايت واإ

Grant Thornton. 

 

 6اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 مدير مراجعة حساابت الهيئات احمللية حكومة الهند

ن اكان   خمتلفني(عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ

 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi-110 001 

 اتهنايةاترخي  اترخي البداية

 2006ديسمرب  2002مارس 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

ن غوش دارة  الس يد أ ر اإ  الهيئات احمللية(املدير الرئّيس )اإ

  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

11 – 20  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

دارات احلكومية احمللية الريفية واحلرضية يف الهند.  مسؤول عن وضع أأنظمة احملاس بة واملراجعة اجلديدة لالإ

قلميية بشأأن هيئات حملية ريفية وحرضية وتقدمي تكل التقارير 28تقارير مراجعة احلساابت الصادرة عن حفص  دارة حكومية اإ  اإ

 الإجنازات

دارة حملية عىل مس توى القرى 2 50 000وضع صيغ مراجعة للمحاس بة بفضل تصنيف ثاليث الطبقات لنحو   اإ

عداد دليل حساابت البدلايت الوط  - دارة حكومية حملية حرضية  1000نية كعضو يف اللجنة اليت أأنشأأهتا حكومة الهند من أأكرث من املسامهة يف اإ اإ

 .A.F. Ferguson Consultantsواملكتب الاستشاري  واكةل التمنية ادلولية التابعة للولايت املتحدةبدمع من 

عداد دليل حساابت البدلايت الوطنية واملساعدة يف تطبيقه يف - س امي عن طريق توفري التدريب وتكوين  عدة هيئات اتبعة للبدلية ول الإرشا  عىل اإ

 الكفاءات يف جمال احملاس بة عىل أأساس الاس تحقاق مع واكةل التمنية ادلولية التابعة للولايت املتحدة.

 ىت أأحناء الهند.التعاون يف وضع أأدةل للمحاس بة ومراجعة احلساابت والتدريب يف الهيئات احمللية الريفية واحلرضية يف ش  -

 

 7اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 مدير ومدرب لختبار شهادة مدقق داخيل معمتد، مسقط، ُعامن حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi-110 001 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2005أأكتوبر  2005سبمترب 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

ن غوش دارة الهيئات احمللية( الس يد أ ر اإ  املدير الرئّيس )اإ

  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  ابملرش ؟ هل ميكننا التصال 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

1 – 5  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

 ماداتن –مويف من مكتب احملاس بة العامة يف ُعامن للمشاركة يف اختبار شهادة مدقق داخيل معمتد  30تدريب حنو 

 الإجنازات

 متدراًب اجتاز الاختبار بنجاح 30من أأصل  22

 

 8اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 مراجعة احلساابت يف الفاو –مدير وعضو فريق  حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi-110 001 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2003يونيو  2003مايو 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 املدير الرئّيس الس يد ك.ك رسيفاس تافا

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

1 – 5  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

قلميية مل   )الفاو( نظمة الأغذية والزراعة لأأمم املتحدةمراجعة حساابت املاكتب القطرية والإ

 الإجنازات

دارة الأصول يف البدلان املس تفيدة. ىل ترش يد اإ  تقدمي توصيات أأدت اإ

 

 9اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 يف  –مدير وعضو فريق  حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9-Deen Dayal Upadhaya Road 

New Delhi - 110 001 
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2002ديسمرب  2002نومفرب 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 املدير الرئّيس الس يد يب يج ماثيو

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

1 - 5  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

قلميية والقطرية للفاو يف ش ييل وبريو وكولومبيامراجعة خارجية   حلساابت املاكتب الإ

 الإجنازات

ىل تواصل أأكرث تركزيًا مع خفض املوارد الإرشا  ادلاخيل.  قبول توصيات عن امحلالت الإعالمية يف البدلان النامية حبيث يؤدي اإ

 

 10اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 مدير )مراجعة احلساابت( حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ

/o Principal Director ESM Audit 

AGCR Building 

ITO 

New Delhi - 110 001 

 اتهنايةاترخي  اترخي البداية

 2001يناير  2000أأكتوبر 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  املرش  امس

مكتب املراقب املايل ومراجع املدير الرئّيس )حاليًا انئب رئّس  الس يد ه. براديب راو

 (احلساابت العام للهند

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

  101أأكرث من 

  حمر ( 3000واملسؤوليات )وصف للمهام 

 وزارات لالقتصاد واخلدمات يف حكومة الهند 5مسؤول عن املراجعة اخلارجية حلساابت 

 الإجنازات

( ويه هيئة مس تقةل ختضع CAPARTتقدمي ضامانت وضوابط داخلية حمس نة يف جملس اتهنوض بأأنشطة الشعب والتكنولوجيا يف الأراي  )

 الريفية.لإرشا  وزارة التمنية 

 

 11اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

 وييفة أأخرى مويف أ خر

 انئب مدير احملاسب العام حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ
O/o Accountant General (A&E) 

Kerala 

Trivandrum 

India 

 اترخي اتهناية اترخي البداية

 2000سبمترب  1998يونيو 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 احملاسب العام )احلساابت واملس تحقات( ادلكتور أأ.ك. ابنرييج

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

51 - 100  

  حمر ( 3000للمهام واملسؤوليات )وصف 

دارة املاكتب واملويفني لنحو   مليون دولر أأمريي 0.56مويف مبزيانية قدرها  2000مسؤول عن اإ

دارة املكتب واملزيانية ومراجعة النفقات واملشرتايت والتدبري املزنيل -  اإ

دارة شؤون املويفني من حيث التوييف والإجازات واحلضور وضامن رفاه  -  العاملنياإ

 الإجنازات

 التواصل بفعالية مع نقاابت املويفني للحفاظ عىل بّئة معل متنامغة.

ىل املكتب اخلاص ابملعاشات التقاعدية والتوفري يف املسارات عىل الرمغ معارضة شديدة من نقاابت املويفني. - دخال احلواسّب اإ  اإ
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

 12اخلربة املهنية 

   الوييفة احلالية

  مويف أ خر

  حكومة الهند

ن اكان خمتلفني(  عنوان العمل املسجل وحمل العمل احلايل )اإ

C&A.G of India, office of Accountant General, Uttar Pradesh (U.P.), Govt . of India 

  اترخي البداية

 1997مايو  1993سبمترب 

  النس بة املئوية لساعات العمل

100%  

 لقب املرش  امس املرش 

 احملاسب العام الس يد أأ.ك.أأواس يت

 رمق هاتف املرش  الربيد الإلكرتوين للمرش 

  

  هل ميكننا التصال ابملرش ؟ 

رشافك: عدد املويفني   حتت اإ

51 - 100  

  حمر ( 3000وصف للمهام واملسؤوليات )

يرادات والنفقات يف ولية أأواتر براديش  مليون دولر أأمريي 300مبزيانية قدرها  مسؤول عن مسك حساابت الإ

 الإجنازات

قلميية لأواتر براديش. 225 000الإرشا  عىل مسك حساابت صناديق الادخار للمويفني وتوفري مس تحقاهتم لنحو   مويف يف احلكومة الإ

كامل حوس بة حساابت صندوق الادخار للمويفني -  اإ

دارة الترصحي برص  املعاشات التقاعدية للم -  ويفني احلكوميني.اإ

 

 التوقيع الإلكرتوين

 رمق التعريف الفريد الامس

  راجّش سّنغ

  عنوان بروتوكول الإنرتنت

 اترخي/موعد التوقيع الوثيقة

eSignature_Statement – eSignature Statement 9  2016مايو 

 الوصف

 رساةل تقدمي
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

عالن الشاغر ملنصب مدير  ىل الإ شارة اإ ين أأؤمن بأأنين أأمتتع ابملؤهالت  (FT) 16226 –ابلإ شعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو، فاإ

 واملعار  واخلربات والكفاءات واملهارات الالزمة لأشغل ذكل املنصب.

ذ  25أأمتكل خربة تتجاوز  فبعد الاطالع عىل الرشوط واملهارات والكفاءات احملددة يف الإعالن، أأرى أأنين مرتحش مالمئ ذلكل املنصب اإ

يف معليات التدقيق ادلاخيل واخلاريج اكتسبهتا يف خمتلف املناصب العليا اليت شغلهتا عىل مدى الس نوات فضاًل عن همارات  عاماً 

دارة الأعامل من جامعة سوينربن ولطاملا شاركت يف  نين حاصل عىل ماجس تري يف اإ معلوماتية متقنة يف جمال التدقيق. وفضاًل عن ذكل، فاإ

. ولقد واصلت مسرييت املهنية 1991مة الهند بوصفي عضوًا يف خدمات التدقيق واحلساابت الهندية منذ عام حلكو  الإداريةاحلياة 

وازدهاري الشخيص عىل مدى الس نوات عن طريق احلصول عىل شهادات متنوعة مهنا شهادة املدقق ادلاخيل املعمتد، وشهادة فاحص 

بالغ املايل ادلويل للقطاع الغش معمتد، و   .2013يف نومفرب  (CERT IPSFRعام )شهادة الإ

صول، والتقيمي والتحقيق وتقيمي الأ  جراء معليات التدقيق وتثبيت البياانت املالية، ومراجعة الامتثال لأأ نين أأمتتع خبربة واسعة يف اإ داء واإ

طار الإدارات احلكومية  ومراجعة القمية لقاء املال فامي خيص نفقات التمنية واملشرتايت واملوارد البرشية والأعامل ومشاريع البناء يف اإ

 س امي مقر الأمم املتحدة والفاو والويبو واملنظمة ادلولية للهجرة. الاحتادية والإقلميية واحملافل ادلولية ول

لت خمتلفة وخالل معيل رئّسًا ملراجعة احلساابت اخلارجية يف ولييت انغالند وميغالاي، ترأأست أأفرقة مراجعني ووهجهتم يف معلهم يف جما

دراك املشالكت الرئّس ية للتنفيذ. أأما يف ولية انغالند، فقد أأجريت معليات مراجعة القمية  لقاء مهنا التقيمي والتحقيق، مما ساعدين عىل اإ

ماليني دولر يف هجاز الرشطة بفضل  4املال يف قطاعي النقل والصناعة ومتكنت من كشف حالت غش يف املشرتايت تبلغ قميهتا 

 نيات حفص حالت الغش اليت اكتسبهتا.تق 

واملنظمة ادلولية للهجرة،  ومدير رئّيس للتدقيق اخلاريج للويبو، معلت كوزير )مدقق( 2013و 2011 ويف الفرتة املمتدة بني عايم

 2006ة من سبمترب فتوليت وضع خطط التدقيق الس نوية مركزًا عىل تقدمي ضامانت لتغطية اخملاطر وحتسني الضوابط ادلاخلية. ويف الفرت 

ىل ديسمرب  مليون دولر أأمريي وكنت عىل رأأس فريق يتأألف من أأكرث من  550، توليت رئاسة مرشوع بىن أأساس ية قميته 2011اإ

قامة مرافق لالختبار والبحث والتطوير بغية املوافقة عىل مركبات يف  300 همين من خمتلف اخللفيات واملهارات وتلكل معلنا ابلنجاح يف اإ

 واقع جديدة وموقعني جديدين يف أأحناء خمتلفة من الهند.م 5

مكدير رئّيس للتدقيق اخلاريج وتعاونت تعاواًن وثيقًا مع هيئات متعددة الأطرا  مثل جلان التدقيق  2013و 2011ومعلت بني عايم 

ملام ابلعمل التعاوين مع أأشخاص من بدلان  ادلاخيل وجلنة الربانمج واملزيانية يف الويبو ونظريهتا يف املنظمة ادلولية للهجرة، ما مسح يل ابلإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية  مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندخمتلفة. وقدمت تقارير مراجعة احلساابت اخلارجية ابمس  اإ

قيادة فريق معين مبراجعة الامتثال والتدقيق يف  ، توليت2016. ويف شهري فرباير ومارس املنظمة ادلولية للهجرةوامجلعية العامة للويبو و 

مم املتحدة يف مقر املنظمة بنيويورك.  أأداء شعبة املشرتايت التابعة لأأ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية بفضل شهادة املدقق املعمتد وشهادة فاحص غش  ين أأؤمن بأأنين أأمتتع بقدر جيد من املعرفة يف جمال اإ واإ

طار املعايري  (CERT IPSFRالإبالغ املايل ادلويل للقطاع العام ) ذكل، أأاتحت يل شهادةمعمتد. وفضاًل عن  اكتساب معرفة جيدة ابإ

 احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
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 الوييفة امس املرتحش

 ((FT) 16226) مدير (29261راجّش سّنغ )

 

ين عىل يقني من أأن مؤهاليت املهنية وخربيت الواسع يف مراجعة احلساابت عىل الصعيد ادلويل ول س امي يف الأمم املتحدة والفاو و  الويبو واإ

رشا  ادل ىل حتقيق الفعالية والكفاءة يف الإ اخيل واملنظمة ادلولية للهجرة س متكنين من املسامهة مسامهة جليةل يف مبادرات الويبو الرامية اإ

نين أأرى أأن منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو هو أأ  ىل خربايت العامة ومؤهاليت العلمية، فاإ نسب معل ومواهجة اخملاطر. ونظرًا اإ

ىل شغفي مبجال التدقيق القامئ عىل اخملاطر وتقيمي الضوابط ادلاخلية.  يل نظرًا اإ

ىل لقائمك واخلضوع لأي تقيمي قد ترونه مناس بًا. ين أأتطلع اإ  واإ

 راجّش سّنغ

 حماسب عام

 ولية ميغالاي، ش يلونغ، الهند

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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