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 العاشرةالدورة 
 ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١ – ٧

 

 قرار

 تعيين المراجع الخارجي لحسابات منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 ،رافإن مؤتمر الدول األط

يقضي بأن يعين   ") المنظمة(" من النظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية         ١-١٣ بأن البند    إذ يذآِّر 

، بالطريقة وللفترة اللتين يحددهما، لفترة واحدة ال تقل عن سنتين                 ")المؤتمر("مؤتمر الدول األطراف      

َع العام للحسابات في إحدى الدول        وال تزيد على ست سنوات، مراجعًا خارجيًا للحسابات يكون المراج              

 ؛ )أو موظفًا يشغل منصبًا مماثًال(األطراف 

، تاريخ انتهاء    ٢٠٠٥سبتمبر  /بأن األمانة الفنية آانت قد تلقت بحلول األول من أيلول                وإذ يأخذ علمًا      

 الفترة المحدَّدة لتقديم الترشيحات لشغل هذا المنصب، ترشيحات لشغله من أربع دول أطراف؛ 

هما بنغالديش  (بمذآرة المدير العام التي تبيِّن أن دولتين من هذه الدول األطراف                  يأخذ علمًا أيضًا       وإذ

 ؛ )٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢ بتاريخ C-10/DG.10(سحبتا الترشيحين اللذين قدمتاهما ) ونيبال

 حال من األحوال،    وجوب أن ال تشغل مؤسسة واحدة من مؤسسات مراجعة الحسابات، في أية            وإذ يؤآِّد   

 منصب المراجع الخارجي لحسابات المنظمة ألآثر من ست سنوات متتالية؛ 

 من النظام المالي للمنظمة يجوز أن تتألف أيضًا         ١-١٣أن مدة شغل المنصب المشار إليها في البند         يقرِّر  

  سنوات؛ من فترة أولى مقدارها ثالث سنوات، قابلة للتجديد لفترة تالية واحدة مقدارها ثالث
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 تعيين السيد محمد يونس خان، المراجع العام للحسابات في باآستان، مراجعًا خارجيًا                             ويقرِّر أيضاً  

لحسابات المنظمة، يتولى مراجعة عملياتها المالية واإلدارية لفترة والية تالية فيما يخص السنوات المالية              

 ؛٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٦

سر، نائب رئيس المؤسسة األلمانية العليا لمراجعة الحسابات،            أن يعيِّن السيد نـُربرت هاو      ويقرِّر آذلك    

مراجعًا خارجيًا لحسابات المنظمة يتولى مراجعة عملياتها المالية واإلدارية لفترة ثالث سنوات أولى،                     

 ؛٢٠١١ إلى ٢٠٠٩تمتد من 

لغ تكاليف مراجعة   فيما يخص آًال من الواليتين اآلنفتي الذآر، أن ال يزيد مب              ،ويقرِّر باإلضافة إلى ذلك    

حسابات السنة الثانية والسنة الثالثة على مبلغها عن السنة السابقة لها مباشرة زيادة تفوق المعدَّل الرسمي                

 .للتضخم النقدي السنوي الذي تنشره حكومة هولندا فيما يتعلق بالسنة المعنية
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