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 2021تموز/يوليو  30

 مقدم من: لجنة إدارة معاهدة تجارة األسلحة 
 

 األصل: اإلنجليزية

 معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر السابع للدول األطراف 
2021أيلول/سبتمبر  03 –آب/أغسطس  30جنيف،    

 
 

 مقترح لجنة اإلدارة:

 األسلحة( كمدقق حسابات مستقل لمعاهدة تجارة PWCإعادة تعيين شركة برايس ووتر كوبرز ) 

 
 خلفية

 
ن مراقب  10تنص القاعدة رقم   .1 من القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة عىل أن يقوم مؤتمر الدول األطراف بتعيي 

ي تدقيق حسابات المنظمات الدولية، لمدة أرب  ع سنوات لتدقيق حسابات 
ن
ة ف حسابات مستقل، ذي سمعة عالمية، من ذوي الخبر

ة أرب  ع سنوات  أمانة معاهدة تجارة األسلحة ن مدقق الحسابات المستقل لفبر وأنشطة مؤتمر الدول األطراف والهيئات الفرعية. ويعي 
 . ي

 ألدائه المرضن
ً
ة واحدة إضافية، طبقا  ويمكن إعادة تعيينه لفبر

 
ي أيلول/سبتمبر   .2

ن برايس ووتر كوبرز ) 2017قرر المؤتمر الثالث للدول األطراف الذي عقد فن ( كمدقق حسابات PWCتعيي 
ة أرب  ع سنوات )  للقاعدة رقم 2021 – 2018مستقل لمعاهدة تجارة األسلحة لفبر

ً
من القواعد المالية لمعاهدة تجارة  10( طبقا

ي نهاية كانون األول/ديسمبر 
طة برايس ووتر كوبرز كمدقق مستقل لحسابات معاهدة تجارة األسلحة فن ة األوىل لشر األسلحة. تنتهي الفبر

ن مدقق حسابات معاهدة تجارة األسلحة . و 2021  بشأن إعادة تعيي 
ً
، يتوقع من المؤتمر السابع للدول األطراف أن يتخذ قرارا بالتاىلي

ة واحدة إضافية.   لفبر
 

ي أجراها مدقق الحسابات المستقل 
 األعمال الت 

 
القوائم المالية والضوابط  ، قام مدقق الحسابات المستقل، برايس ووتر كوبرز، بنجاح بتدقيق2017منذ تعيينه عام   .3

 الداخلية للمجاالت الوظيفية الحاسمة التالية من معاهدة تجارة األسلحة: 
 

اكات المالية المقررة للدول.  .أ  مسار أعمال أمانة معاهدة تجارة األسلحة الذي يستمد دخله من االشبر
 

ي الطوعي الذي يستمد دخله من المساهمات  .ب
 الطوعية المقدمة من الدول المانحة. مسار أعمال الصندوق االستئمانن

 
مسار أعمال برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة الذي يستمد دخله من المساهمات الطوعية المقدمة من الدول  .ج

 المانحة. 
 

كة برايس ووتر كوبر بصورة متسقة بتدقيق الحسابات وإصدار القوائم المالية  .4 ي شملتها المراجعة، قامت شر
ة التر خالل الفبر

لمدققة لجميع مسارات أعمال أمانة معاهدة تجارة األسلحة مما طمأن لجنة اإلدارة والدول والجهات المانحة لسالمة النظام ا
ي الذي يقدمه المدقق  ي اعتمدتها أمانة معاهدة تجارة األسلحة. وقد يش ضمان التدقيق المحاستر

ي والضوابط الداخلية التر المحاستر
 دارة والدول والجهات المانحة. المستقل صنع القرار للجنة اإل 

 

 
ح لجنة اإلدارة  مقت 

 
 للقاعدة رقم   .5

ً
ن مؤسسة تدقيق  10طبقا ح لجنة اإلدارة إعادة تعيي  من القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة، تقبر

ي 
ة إضافية مدتها أرب  ع سنوات تبدأ فن الحسابات الدولية، برايس ووتر كوبرز كمدقق حسابات مستقل لمعاهدة تجارة األسلحة لفبر

/يناير  ي
 . 2022كانون الثانن

 
تكاليف خدمة عقد برايس ووتر كوبرز، وسوف توضع  2022ديرات موازنة أمانة معاهدة تجارة األسلحة لعام تتضمن تق  .6

ي االعتبار لجميع موازنات أمانة معاهدة تجارة األسلحة المستقبلية. 
 فن

 
*** 


