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WO/GA/46/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2024يوليو  22التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(االستثنائية اخلامسة واألربعون )الدورة السادسة الدورة 
ىل  22جنيف، من   2024سبمترب  00اإ

 
 

 يالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والئحتهالتعد

 يقدهما املدير العام

دخالها عىل النظام املايل ولحئتهحتتوي هذه الوثيقة عىل " .2 ، (WO/PBC/22/10" )الوثيقة التعديالت املقرتح اإ
ىل  2عىل جلنة الويبو للربامج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا الثانية والعرشين ) ةمطروح ويه  (.2024سبمترب  5اإ

انمج واملزيانية يف دورهتا الثانية قرارات اليت اختذهتا جلنة الربالللجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة قرارات وسرتد أأية  .2
ىل  2والعرشين )  (.A/54/5( )الوثيقة 2024سبمترب  5اإ

 

 [WO/PBC/22/10]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/22/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2024 يوليو 22التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   2024 سبمترب 5اإ

 
 

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والئحته

 يقدهما املدير العام

 مقدمة

. وتس تجيب التغيريات أأساسا )النظام والالحئة( تعديل النظام املايل ولحئتهات ل حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاح .2
ىل حتديث النظام   م  تطور العنا ر الأرر  لإاار الويبو التنظيم؛  والإقرار تتطور املضامن اتساقه والالحئةللحاجة اإ

ر  بشأأن قضااي  املامرسات الراهنة واملتطلبات املؤسس ية للمنظمة أأو تقدمي التوضيح الالزم يف العمليات اليومية اليت ُتج
 النظام والالحئة، حسب الاقتضاء.حمّددة  وتدارك التناقضات أأو الأرطاء املوجودة يف 

دخالها عىل النظام   املايلالتعديالت املقرتح اإ

دخال تعديالت عىل هذا النظام. وجيب أأن توافق ا 2.20  ابقا لأحاكم املادة .2 مجلعية العامة "للمدير العام أأن يقرتح اإ
دخال تعديال  .8.2و 2.2و 22.5و 20.5و 2.2 عىل املواد تعىل أأي تعديل لهذا النظام". ويجقرتح اإ

ومتش يا م  ة املس تقةل للرقاتة : أأضيف النص املناسب، معال تتوصية جلنة الويبو الاستشاري2.2املادة  "2"
د نرانمج ومزيانية املنظمة يف الوقا املناسب اليت تديرها املنظمة، من أأجل تلورة احامتل عدم اعامتاملعاهدات 

 جديدة  فرتة س نتنيلبدء 

زاةل احلد يجقرتح : 20.5املادة  "2" جتّبعة عىل صعيد منظومة الأمم املتحدة واإ التوفيق تني املادة واملامرسة امل
كراميات وهو يبلغ حاليا   املالية الواحدة أألف فرنك سويرسي يف الفرتة  20الأقىص للمدفوعات اليت تجرصف كإ

تني تعريف املشرتايت واملبادئ التوجهيية ذات الصةل وتني ما  أأوثقيجقرتح التوفيق بشلك : 22.5ملادة ا "0"
 هو معمتد يف املنظامت الأرر  اليت تطبق نظام الأمم املتحدة املوحد.
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ىل املراج  العام ابستبدال لكمة "امل: 8.2و 2.2املاداتن  "4" وفف" املس تددمة حاليا مت تصحيح الإشارة اإ
 نلكمة "املسؤول".

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .0

أأوصا جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية  .4
 20.5و 2.2 امة للويبو ابملوافقة عىل املوادالع

، ابلصيغ املعدةل الواردة يف 8.2و 2.2و 22.5و
 .WO/PBC/22/10 الوثيقة

دخالها عىل الالحئة  املالية التعديالت املقرتح اإ

، "جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة تصورة تمتىش م  النظام املايل". 2.20 من املادة 2.220 ابقا للقاعدة .5
 20.205و 20.204)أأ( و4.204و 5.204)ب( و2.204)ك( و0.202 وتناء عليه، س يعدل املدير العام القواعد

 .22.204و 4.204و 00.205و 22.205و 22.205و 22.205و 20.205)ب( و24.205و

 : روج  تعريف "املوفف" لضامن اتساقه م  نظام املوففني ولحئته احلاليني )ك(0.202 القاعدة "2"

الصناديق عدم منح  تتّبعها املنظمة ويه : توّّض هذه القاعدة وتؤكّد املامرسة اليت)ب(2.204 القاعدة "2"
ّل مقاتلاب الاستامئنية تفويضا  نفا  اإ   ّصةل نقداالأموال احمل لإ

جس تددمة لوصف 4.204و 5.204 لقاعداتنا "0" : متكّن هذه التغيريات من تلورة املصطلحات الصحيحة امل
 ماكتب الويبو اخلارجية )استبدال مصطلح "ماكتب التصال" مبصطلح "املاكتب اخلارجية"( 

ىل السلف املرصوفة من الصندو  لأّن ال)أأ(4.204 القاعدة "4" ذفا الإشارة اإ ويبو ل متنح هذا النوع : حج
 من السلف 

غضون ثالثة  يجبلّغ عهنا يف اتالاستامثر  اخلسائر يف: املراجعة رضورية لتوضيح أأّن 20.204 القاعدة "5"
  املالية تقوميية من فرتة الس نتني أأشهر من هناية لك س نة

: و)ب()أأ( 00.205و 22.205و 22.205و 22.205و 20.205)ب( و24.205و 20.205 القواعد "4"
جتبعة حاليا يف جمال الرشاء  دخالها عىل هذه القواعد رضورية لبلورة املامرسات امل التغيريات املقرتح اإ

 الإدارية. التعلاميتللمساعدة عىل تبس يط النظام والالحئة حبذف الإرشادات املفصةل اليت ترد يف  و/أأو

املدير العام هو اذلي يتوىل، من توّّض التغيريات أأّن : )أأ(00.205و 22.205و 20.205 القواعد "0"
صدار  جراءات الرشاء و الإرشادات اخلاصة ابدلرول  تعلاميتخالل اإ دارية، وض  العتبات خملتلف أأشاكل اإ اإ

 ( ملشرتايتس املسؤول الرفي  املس تو  امللكّف ابيف عقود رشاء، وينشئ جملس مراقبة املمتلاكت )لي

هو أأّن جملس مراقبة املمتلاكت ل حيّدد "مقدار املسؤولية عن  : ما يبلوره التغيري)أأ(00.205القاعدة  "2"
ّما  ّن ذكل يمت ابتباع الإجراءات املناس بة املنصوص علهيا، اإ الفقد أأو التلف" اذلي يلحق مبمتلاكت الويبو. تل اإ

اار معلية حتقيق أأو أأية معلية وجهية أأرر .  يف اإ
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شارة خ: 22.204 القاعدة "8" ىل املادة اليت تتناول تقرير الإدارة التغيري رضوري لتصويب اإ اائة ساتقة اإ
 املالية.

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .4

أأحااا جلنة الربانمج واملزيانية  .0
دخالها عىل قواعد الالحئة  ابلتعديالت املقرتح اإ

من  5 املالية الواردة يف الفقرة
 .WO/PBC/22/10 الوثيقة

دخالها عىل النظام  ]تيل ذكل التعديالت املقرتح اإ
 املايل ولحئته[
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 الاقتضاء(التعليقات )حسب  النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  الفصل الأول: أأحاكم عامة الفصل الأول: أأحاكم عامة

 تعاريف

 0.202القاعدة 

وتعين لكمة "موفف" الشخص اذلي توففه املنظمة يف  )ك(

وفيفة اثتتة أأو دامئة أأو مؤقتة وتق  عالقته م  املنظمة حتا حمك 

 نظام املوففني ولحئته 

 تعاريف

 0.202القاعدة 

 أأحد موفف؛ الشخص اذلي توففهوتعين لكمة "موفف"  )ك(

جعنّي يف ، املنظمة أأو دامئة أأو مس مترة  حمّددة املدة اثتتةوفيفة أأي الفرد امل

  وتق  عالقته م  املنظمة حتا حمك نظام املوففني ولحئتهأأو مؤقتة 

 

لبلورة التغيريات رضوري املقرتح  التغيريهذا 

جدخةل عىل نظام املوففني   ولحئته.امل

  الربانمج واملزيانية الفصل الثاين: الربانمج واملزيانية الفصل الثاين:

 الاس تعراض واملوافقة

 2.2ملادة ا

تتوىل مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي 

خيصه، اعامتد نرانمج ومزيانية الفرتة املالية التالية، تعد النظر يف 

واملزيانية وتوصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف اقرتاح الربانمج 

 هذا الشأأن.

 الاس تعراض واملوافقة

 2.2ملادة ا

تتوىل مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي خيصه، 

اعامتد نرانمج ومزيانية الفرتة املالية التالية، تعد النظر يف اقرتاح الربانمج 

ذا مل يجعمتد  الربانمج واملزيانية يف هذا الشأأن.واملزيانية وتوصيات جلنة  واإ

الربانمج واملزيانية قبل تداية الفرتة املالية التالية، يظّل التفويض املمنوح 

اعامتدات  مس تو يف مبالغ ساراي للمدير العام تعقد الزتامات ودف  

 الفرتة املالية الساتقة.

عىل حنو ما أأوصا ته اللجنة الاستشارية 

من  البندهذا  حتسنيللرقاتة، يجقرتح املس تقةل 

الربانمج واملزيانية  احامتل عدم اعامتدأأجل تناول 

تطلبات ة الفرتة املالية التالية، وفقا مل قبل تداي

 املعاهدات اليت تديرها الويبو.
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 الاقتضاء(التعليقات )حسب  النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  مسك الصناديقالرات :  الفصل  مسك الصناديقالرات :  الفصل 

  ادلاخليةاحلساابت  أألف احلساابت ادلاخلية أألف

 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة

 2.204القاعدة 

نشاء الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة  يتطلب اإ

وتيان أأغراضها وحدودها احلصول عىل موافقة املراقب املايل 

ابلإانتة عن املدير العام. وخيول للمراقب املايل أأن يفرض 

واحلساابت اخلاصة.  رسامً عىل الصناديق الاستامئنية

ويس تددم هذا الرمس لتسديد لك التاكليف غري املبارشة أأو 

نشاء  جزء من هذه التاكليف اليت تتكبدها املنظمة من جراء اإ

دارة الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة. وختصم لك  واإ

التاكليف املبارشة املرتتبة عىل تنفيذ الربامج املموةل من 

ية واحلساابت اخلاصة من الصندو  الصناديق الاستامئن 

 الاستامئين أأو احلساب اخلاص املعين.

 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة

 2.204القاعدة 

نشاء الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة وتيان  )أأ( يتطلب اإ

أأغراضها وحدودها احلصول عىل موافقة املراقب املايل ابلإانتة عن 

ول للمراقب املايل أأن يفرض رسامً عىل الصناديق املدير العام. وخي

الاستامئنية واحلساابت اخلاصة. ويس تددم هذا الرمس لتسديد لك 

التاكليف غري املبارشة أأو جزء من هذه التاكليف اليت تتكبدها 

دارة الصناديق الاستامئنية واحلساابت  نشاء واإ املنظمة من جراء اإ

املرتتبة عىل تنفيذ الربامج اخلاصة. وختصم لك التاكليف املبارشة 

املموةل من الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة من الصندو  

 .الاستامئين أأو احلساب اخلاص املعين

وجيوز للمراقب املايل منح تفويض لس تددام التربعات يف   )ب(

 حدود املبالغ احملّصةل نقدا.

دخال هذا التغيري من أأجل تلورة  يجقرتح اإ

املامرسة املالية احلذرة اليت تنهتجها الويبو ويه 

نفا   عدم منح الصناديق الاستامئنية تفويضا ابلإ

ّل مقاتل املبالغ احملّصةل نقدا.  اإ
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 الاقتضاء(التعليقات )حسب  النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  الشؤون املرصفية ابء الشؤون املرصفية ابء

ىل ماكتب التصال  التحويالت اإ

 5.204القاعدة 

ماكتب التصال التاتعة للمنظمة عىل اعامتداهتا حتصل 

ذن خاص من املراقب  تتحويالت من املقر. وما مل يوجد اإ

املايل، ل جيوز أأن تتجاوز تكل التحويالت املبلغ الالزم جلعل 

الرصيد النقدي ملكتب التصال املعين كفيًا للوفاء 

ر ابلحتياجات النقدية التقديرية لفرتة الشهرين ونصف الشه

 التالية.

ىل   املاكتب اخلارجية ماكتب التصالالتحويالت اإ

 5.204القاعدة 

التاتعة للمنظمة عىل  املاكتب اخلارجية ماكتب التصالحتصل 

ذن خاص من املراقب  اعامتداهتا تتحويالت من املقر. وما مل يوجد اإ

املايل، ل جيوز أأن تتجاوز تكل التحويالت املبلغ الالزم جلعل 

النقدي ملكتب التصال املعين كفيًا للوفاء ابلحتياجات الرصيد 

 النقدية التقديرية لفرتة الشهرين ونصف الشهر التالية.

 للويبو ماكتب خارجية.

 السلف النقدية

 4.204القاعدة 

ل جيوز تقدمي سلف مرصوفات نرثية وسلف من  )أأ(

ل عن اريق ولصاحل املوففني اذلين يعيهنم  الصندو  اإ

 املايل لهذه الغاية. املراقب

ومتسك احلساابت املعنية يف نظام السلف املؤقتة،  )ب(

 وحيدد املراقب املايل مقدار لك سلفة والغرض مهنا. 

 السلف النقدية

 4.204القاعدة 

 وسلف من الصندو ل جيوز تقدمي سلف مرصوفات نرثية  )أأ(

ل عن اريق ولصاحل املوففني اذلين يعيهنم املراقب املايل لهذه  اإ

 الغاية.

ومتسك احلساابت املعنية يف نظام السلف املؤقتة، وحيدد  )ب(

 املراقب املايل مقدار لك سلفة والغرض مهنا. 

لبلورة املامرسة الراهنة، ويه عدم تقدمي "سلف 

 من الصندو ".
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 الاقتضاء(التعليقات )حسب  النص اجلديد املقرتح النص احلايل

وجيوز للمراقب املايل أأن يوافق عىل تقدمي سلف نقدية  )ج(

أأرر  حس امب جيزيه النظام املايل ولحئته والتعلاميت املالية 

 يل، وحس امب يرصح ته رطيًا.اليت يصدرها املراقب املا

وجيوز للمراقب املايل أأن يوافق عىل تقدمي سلف نقدية  )ج(

أأرر  حس امب جيزيه النظام املايل ولحئته والتعلاميت املالية اليت 

 يصدرها املراقب املايل، وحس امب يرصح ته رطيًا.

  الاستامثرات جمي الاستامثرات جمي

 اخلسائر يف الاستامثرات

 20.204القاعدة 

جيب أأن يبلغ املراقب املايل تأأي رسارة يف الاستامثرات عىل 

الفور. وجيوز للمراقب املايل أأن يأأذن بشطب اخلسائر يف 

ويقدم تيان موجز ابخلسائر يف الاستامثرات، الاستامثرات. 

ىل مراج  احلساابت اخلاريج يف غضون ثالثة  ن وجدت، اإ اإ

 أأشهر من هناية الفرتة املالية.

 اخلسائر يف الاستامثرات

 20.204القاعدة 

جيب أأن يبلغ املراقب املايل تأأي رسارة يف الاستامثرات عىل الفور. 

وجيوز للمراقب املايل أأن يأأذن بشطب اخلسائر يف الاستامثرات. 

ىل  ن وجدت، اإ ويقدم تيان موجز ابخلسائر يف الاستامثرات، اإ

لك مراج  احلساابت اخلاريج يف غضون ثالثة أأشهر من هناية 

 ية.الفرتة املال من  س نة تقوميية

عداد البيان  عجدلا هذه القاعدة لتوضيح لزوم اإ

ابخلسائر يف الاستامثرات للك س نة تقوميية من 

 الفرتة املالية لإدراجه يف البياانت املالية الس نوية.
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 الاقتضاء(التعليقات )حسب  النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  الفصل اخلامس:  اس تددام الصناديق املالية الفصل اخلامس:  اس تددام الصناديق املالية

  الالزتامات والتعهدات والنفقات ابء والنفقاتالالزتامات والتعهدات  ابء

 دف  الإكراميات

 20.5املادة 

للمدير العام أأن يدف  الإكراميات اليت ير  أأن مصلحة املنظمة 

دراج تيان موجز مبدفوعات الس نة التقوميية يف  تقتضهيا، رشيطة اإ

تياانت املنظمة املالية الس نوية. ول جيوز أأن يزيد املبلغ الإجاميل 

فرنك سويرسي يف الفرتة املالية  20 000لتكل املدفوعات عىل 

 الواحدة.

 دف  الإكراميات

 20.5املادة 

للمدير العام أأن يدف  الإكراميات اليت ير  أأن مصلحة املنظمة تقتضهيا، 

دراج تيان موجز مبدفوعات الس نة التقوميية يف تياانت املنظمة  رشيطة اإ

 الزتاموجد فهيا احلالت اليت ل يوتجدف  الإكراميات يف  املالية الس نوية.

ول  ، ولكن يوجد الزتام أأديب جيعل دفعها أأمرا مرغواب فيه.ابدلف  قانوين

فرنك  20 000جيوز أأن يزيد املبلغ الإجاميل لتكل املدفوعات عىل 

 سويرسي يف الفرتة املالية الواحدة.

الأمم الاتسا  م  منظومة الأمم املتحدة ) لضامن

ادلولية للطاقة  ود  والوكةلوجد حدل ت-املتحدة

يف الالحئة )جيوز ل توجد حدود  -اذلرية

وض  ذكل احلد(  منظمة العمل للمجلس 

ل توجد حدود  واملنظمة البحرية  -ادلولية

ادلولية ل توجد حدود  والاحتاد ادلويل 

ل توجد حدود  ومنظمة الصحة  -لالتصالت

 -ل توجد حدود  واليونسكو -الأمريكيةللبدلان 

املفوضية السامية للأمم املتحدة ل توجد حدود  و 

ل توجد حدود  ونرانمج  -لشؤون الالجئني

ل توجد حدود  ومنظمة  --الأغذية العامل؛

واملنظمة   ل توجد حدود --الصحة العاملية

ل توجد حدود. أأما  --العاملية للأرصاد اجلوية

تنص عىل حدود يف هذا املضامر  املنظامت اليت

هيئة فتشمل صندو  الأمم املتحدة للساكن و 

دولر  أألف 05ل تتجاوز  -الأمم املتحدة للمرأأة
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يف الس نة، ولكن ل توجد حدود يف حال دفعها 

نسانية  ومكتب الأمم املتحدة خلدمات  لأغراض اإ

 (.% من مزيانيته الإدارية2ل تتجاوز -املشاري 

  املشرتايت جمي املشرتايت جمي

 مبادئ عامة

 22.5املادة 

تشمل همام املشرتايت مجي  الأعامل الالزمة لقتناء املمتلاكت، 

عن اريق الرشاء أأو الإجيار أأو أأي وس يةل أأرر ، مبا يف ذكل 

املنتجات والأمالك العقارية، ولقتناء اخلدمات، مبا فهيا أأشغال 

همام املشرتايت تشري  املباين. ولأغراض هذا النظام، ل يعترب أأن

ىل اقتناء اخلدمات املنصوص علهيا يف عقود الاس تددام  اإ

واخلدمات املنصوص علهيا مبوجب عقود خارجية استشارية غري 

 ُتارية. وتراعى املبادئ العامة التالية:

 .أأفضل قيمة للنقد )أأ(

 .املنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقودو  )ب(

 .والشفافية يف معليات الرشاءالإنصاف والزناهة و  )ج(

 مبادئ عامة

 22.5املادة 

تشمل همام املشرتايت مجي  الأعامل الالزمة لقتناء املمتلاكت،  )أأ(

عن اريق الرشاء أأو الإجيار أأو أأي وس يةل أأرر ، مبا يف ذكل 

املنتجات والأمالك العقارية، ولقتناء اخلدمات، مبا فهيا أأشغال املباين. 

ىل اقتناء ولأغراض هذا النظام، ل يعت رب أأن همام املشرتايت تشري اإ

اخلدمات املنصوص علهيا يف عقود الاس تددام واخلدمات املنصوص 

. وتراعى املبادئ علهيا مبوجب عقود خارجية استشارية غري ُتارية

 العامة التالية:

 .أأفضل قيمة للنقد)أأ( "2"

 .املنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقودو  )ب( "2"

الإنصاف والزناهة والشفافية يف معليات و  )ج( "0"

 .الرشاء

 

 

 

لضامن الاتسا  م  منظامت الأمم املتحدة وضامن 

تغطية هذه املادة مجلي  أأنشطة الرشاء، وأأن 

تجراعى املبادئ العامة املنصوص علهيا هنا حق 

 املراعاة يف لك أأنشطة الرشاء.
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 .خدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجهو  )د(

 التجارية احلصيفة. املامرساتو  (ه)

جراء و  )و( اقتناء البضائ  و/أأو اخلدمات عىل أأساس اإ

نح العقود. وقد تكون وسائل الامتس العروض رمس؛ مل 

 رمسية أأو غري رمسية.

ينص ن عن وسائل الامتس العروض ما مل والإعال )ز(

 .عىل خالف ذكل

 .خدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجهو  )د( "4"

 .يف جمال الرشاء احلصيفة التجارية املامرساتو  (ه) "5"

اقتناء البضائ  و/أأو اخلدمات عىل أأساس و  )و( "4"

جراء رمس؛ مل  نح العقود. وقد تكون وسائل الامتس العروض اإ

 رمسية.رمسية أأو غري 

ن عن وسائل الامتس العروض ما مل ينص والإعال )ز( "0"

 .عىل خالف ذكل

منح ات جراءعىل أأساس اإ ويمت اقتناء البضائ  و/أأو اخلدمات  )ب(

يجعلن و . وقد تكون وسائل الامتس العروض رمسية أأو غري رمسيةالعقود. 

ّدد وحتج  عن وسائل الامتس العروض ما مل ينص عىل خالف ذكل.

جراءات منح العقود ووسائل الامتس العروض يف  داري تعلاميتاإ  ةاإ

 املدير العام. ايصدره

 

 

 

 

 

جقل النص لبلورة الطبيعة اخملتل لموضوع فة لن

جراءات منح العقود  )الرشوط املتعلقة ابإ

والامتس العروض ليسا جزءا من املبادئ 

ّدد و العامة اليت ينبغ؛ النظر فهيا(.  جراءات حتج اإ

دارية يصدرها املدير  تعلاميت مبوجبالرشاء  اإ

 العام.
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 التعاون

 20.205القاعدة 

تتعاون م  سائر مؤسسات منظومة الأمم جيوز للمنظمة أأن 

املتحدة لتلبية احتياجاهتا من الرشاء، تأأن تدخل يف 

اتفاقات لهذه الأغراض عند الاقتضاء. وميكن أأن يشمل 

هذا التعاون القيام تعمليات رشاء مشرتكة، أأو درول 

املنظمة يف عقد معمتدة عىل قرار ابلرشاء اختذته وكةل 

مم املتح دة، أأو الب وكةل متخصصة متخصصة أأرر  للأ

 أأرر  للأمم املتحدة أأن تقوم ابلرشاء ابمس املنظمة.

 التعاون

 20.205القاعدة 

سائر مؤسسات منظومة الأمم جيوز للمنظمة أأن تتعاون م  

جراءات مشاهبة فامي  املتحدة املنظامت احلكومية ادلولية ذات اإ

لتلبية احتياجاهتا من الرشاء، تأأن تدخل يف  يتعلق ابلرشاء

اتفاقات لهذه الأغراض عند الاقتضاء. وميكن أأن يشمل هذا 

التعاون القيام تعمليات رشاء مشرتكة، أأو درول املنظمة يف عقد 

وكةل  منظمة حكومية دوليةمعمتدة عىل قرار ابلرشاء اختذته 

منظمة  الويبو من، أأو الب للأمم املتحدةأأرر   متخصصة

أأن تقوم  للأمم املتحدةأأرر   وكةل متخصصة حكومية دولية

 ابلرشاء ابمس املنظمة.

ىل زايدة توضيح رشوط  هتدف التعديالت اإ

التعاون، وتوس ي  نطا  التعاون ليشمل منظامت 

حكومية دولية أأرر  قد ل تكون جزءا من 

جراءات  منظومة الأمم املتحدة، ولكن تطبق اإ

 بو فامي خيص الرشاء.مشاهبة لإجراءات الوي 

 معلية الرشاء

 24.205القاعدة 

قد يرتتب أأي الزتام عىل الب واحد للحصول  )أأ(

عىل تضائ  أأو خدمات، أأو عىل مجموعة من تكل الطلبات 

اليت يمت تسلمها ومعاجلهتا خالل مدة العقد أأو الس نة 

التقوميية، ويشمل مجي  العقود و/أأو البات الرشاء املتعلقة 

البضائ  أأو اخلدمات. وعىل مسؤول املشرتايت أأو ابقتناء 

 معلية الرشاء

  24.205القاعدة 

قد يرتتب أأي الزتام عىل الب واحد للحصول عىل تضائ  أأو  )أأ(

خدمات، أأو عىل مجموعة من تكل الطلبات اليت يمت تسلمها 

ومعاجلهتا خالل مدة العقد أأو الس نة التقوميية، ويشمل مجي  العقود 

املتعلقة ابقتناء البضائ  أأو اخلدمات. وعىل و/أأو البات الرشاء 

لهيم السلطة،  مسؤول املشرتايت أأو عىل املوففني اذلين تس ند اإ

تض  املراجعة أأساسا أأنسب لتحديد قيمة 

 الالزتام.
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ذا  لهيم السلطة، حتديد ما اإ عىل املوففني اذلين تس ند اإ

كنا البات احلصول عىل تضائ  أأو خدمات متصل 

جراء الرشاء املناسب.تعضها تبع  ض، واختاذ اإ

ىل العقود غري احملددة املدة أأو اخلاضعة  )ب( ابلنس بة اإ

أأساس أأهنا عقود ملدة ثالث  م عىلللتجديد، حتدد قيمة الالزتا

 .س نوات

ذا كنا البات احلصول عىل تضائ  أأو خدمات متصل  حتديد ما اإ

جراء الرشاء املناسب.تعضها تبع  ض، واختاذ اإ

ىل العقود غري احملددة املدة أأو اخلاضعة  )ب( ابلنس بة اإ

أأهنا عقود ملدة ثالث أأساس  حتدد قيمة الالزتام عىلللتجديد، 

مدة عقد مفرتضة مدهتا س نة واحدة، حتسب اعتبارا من  س نوات

 .التارخي اذلي يبدأأ فيه الأداء

 20.205لقاعدة ا

دارية، حدود  يقرر مسؤول املشرتايت ، مبوجب تعلاميت اإ

والإجراءات غري الرمسية  "2املشرتايت املبارشة،  " "2"

واملناقصات احملدودة،   "0لطلبات تقدمي العروض،  "

واملناقصات ادلولية املفتوحة. وجيب أأن حيدد ذكل  "4"

 تعد استشارة جلنة اس تعراض العقود.

 20.205القاعدة 

دارية، مبوجب املدير العام مسؤول املشرتايتيقرر  ، تعلاميت اإ

والإجراءات غري الرمسية  "2املشرتايت املبارشة،  " "2"حدود 

واملناقصات احملدودة،   "0لطلبات تقدمي العروض،  "

واملناقصات ادلولية املفتوحة. وجيب أأن حيدد ذكل تعد  "4"

 استشارة جلنة اس تعراض العقود.

ّدد جراءات الرشاء  حتج دارية  تعلاميت مبوجباإ اإ

 يصدرها املدير العام.

 22.205القاعدة 

ىل مشورة جلنة جيوز ملسؤول املشرتايت ، استنادًا اإ

اس تعراض العقود عند الرضورة، أأن يقرر أأن اتباع الطرائق 

الرمسية أأو غري الرمسية يف الب تقدمي العروض ابلنس بة 

ىل معلية رشاء تعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه  اإ

 الأمثل يف احلالت التالية:

 22.205القاعدة 

ىل مشورة جلنة اس تعراض جيوز ملسؤول املشرتايت ، استنادًا اإ

ىل مشورة جلنة أأن يقرر عند الرضورة،العقود  ، استنادًا اإ

ذا اعترب تكل املشورة رضورية، أأن اتباع  اس تعراض العقود اإ

الطرائق الرمسية أأو غري الرمسية يف الب تقدمي العروض ابلنس بة 

ىل معلية رشاء تعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه الأمثل  اإ

 

 تغيري حتريري فقط.
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هناك سو  تنافس ية للطلب  حيامن ل يكون )أأ(

املعين، مثل وجود احتاكر، أأو أأسعار حمددة مبوجب 

ترشي  أأو مبدأأ حكويم، أأو يكون الطلب متعلقًا 

 خبدمة أأو مبنتج خاض  مللكية خاصة.

 ويف احلالت اليت يتعني فهيا معايرة الطلب. )ب(

ويف احلالت اليت يكون فهيا عقد الرشاء  )ج(

منظامت أأرر  اتتعة ملنظومة  املقرتح نتيجة تعاون م 

 .أأعاله 20.205الأمم املتحدة، معاًل ابلقاعدة 

ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل  )د(

منتجات وخدمات متطاتقة عن اريق تنافيس خالل 

تظل فهيا الأسعار والرشوط فرتة زمنية معقوةل و 

 املعروضة تنافس ية.

دمي ويف احلالت اليت ل يؤدي فهيا الب تق (ه)

ىل نتاجئ  عروض رمسية للمنتجات واخلدمات املتطاتقة اإ

 مرضية خالل فرتة زمنية ساتقة معقوةل.

وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح برشاء أأو  )و(

جيار ملكية ع قارية ول تسمح فروف السو  اإ

 ابملنافسة الفعلية.

 يف احلالت التالية:

ن هناك سو  تنافس ية للطلب املعين، حيامن ل يكو )أأ(

مثل وجود احتاكر، أأو أأسعار حمددة مبوجب ترشي  أأو مبدأأ 

حكويم، أأو يكون الطلب متعلقًا خبدمة أأو مبنتج خاض  

 مللكية خاصة.

املوّرد أأو  الطلبويف احلالت اليت يتعني فهيا معايرة  )ب(

 .املنتج/اخلدمة

فهيا عقد الرشاء  ينشأأ  يكونويف احلالت اليت  )ج(

أأرر   حكومية دوليةتعاون م  منظامت  عن نتيجةاملقرتح 

 أأعاله 20.205اتتعة ملنظومة الأمم املتحدة، معاًل ابلقاعدة 

جراءات مشاهبة فامي يتعلق ابلرشاء  .ذات اإ

ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل منتجات  )د(

 وخدمات متطاتقة عن اريق تنافيس خالل فرتة زمنية

 تظل فهيا الأسعار والرشوط املعروضة تنافس ية.معقوةل و 

ويف احلالت اليت ل يؤدي فهيا الب تقدمي عروض  (ه)

ىل نتاجئ مرضية خالل  رمسية للمنتجات واخلدمات املتطاتقة اإ

 فرتة زمنية ساتقة معقوةل.

جيار  )و( وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح برشاء أأو اإ

 

 

 

 

 تغيري حتريري لتوضيح املعين.

 

توضيح وضامن الاتسا  م  القاعدة لل 

 .20.205 املراجعة
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وحيامن تكون هناك رضورة ملحة تس تدع؛  )ز(

جراءات فورية.  اختاذ اإ

وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول  )ح(

 .عىل خدمات ل ميكن تقييمها تصورة موضوعية

مسؤول ويف احلالت اليت يقرر فهيا  )ط(

املشرتايت أأن الطلب الرمس؛ لتقدمي العروض لن 

 حيقق نتاجئ مرضية.

 وف السو  ابملنافسة الفعلية.قارية ول تسمح فر ملكية ع

وحيامن تكون هناك رضورة ملحة تس تدع؛ اختاذ  )ز(

جراءات فورية )انعدام الوقا الناجت عن الإرفا  يف  اإ

 .التخطيط املس بق ل يعّد من الرضورات امللحة(

وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول عىل  )ح(

 .خدمات ل ميكن تقييمها تصورة موضوعية

مسؤول املشرتايت أأن ويف احلالت اليت يقرر فهيا  )ط(

 الطلب الرمس؛ لتقدمي العروض لن حيقق نتاجئ مرضية.

 

 ملزيد من الوضوح.
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 22.205القاعدة 

دارية،  حيدد مسؤول املشرتايت ، مبوجب تعلاميت اإ

املبادئ والإجراءات التفصيلية ملنح عقود الرشاء و/أأو 

جراءات  ىل لك شلك من أأشاكل اإ أأوامر الرشاء ابلنس بة اإ

جراءات املناقصات ادلولية  ىل اإ املناقصات. وابلنس بة اإ

 املفتوحة، ينيشء مسؤول املشرتايت فريقًا للتقيمي.

 22.205القاعدة 

دارية، املدير العام مسؤول املشرتايتحيدد  ، مبوجب تعلاميت اإ

املبادئ والإجراءات التفصيلية ملنح عقود الرشاء و/أأو أأوامر 

جراءات املناقصات.  ىل لك شلك من أأشاكل اإ الرشاء ابلنس بة اإ

جراءات املناقصات ادلولية املفتوحة، ينيشء  ىل اإ وابلنس بة اإ

 مسؤول املشرتايت فريقًا للتقيمي.

دارية  جراءات الرشاء مبوجب تعلاميت اإ ّدد اإ حتج

 يصدرها املدير العام.

 العقود

 22.205القاعدة 

تنظم مجي  معليات الرشاء مبوجب واثئق رطية. وعند 

هنا جيب أأن حتدد املعلومات التالية  اس تددام عقود رطية، فاإ

 عىل الأقل:

  ةابيعة املنتجات أأو اخلدمات املشرتا )أأ(

 املشرتاة والمكية  )ب(

 والعقد أأو سعر الوحدة  )ج(

 ومدة العقد  )د(

اليت يتعني أأن يس توفهيا املورد، مبا والرشوط  (ه)

يف ذكل الرشوط العامة لعقود الرشاء واجلزاءات 

 العقود

 22.205القاعدة 

وعند اس تددام تنظم مجي  معليات الرشاء مبوجب واثئق رطية. 

هنا جيب أأن حتدد املعلومات التالية عىل الأقل:  عقود رطية، فاإ

  ةابيعة املنتجات أأو اخلدمات املشرتا )أأ(

 والمكية املشرتاة  )ب(

 والعقد أأو سعر الوحدة  )ج(

 ومدة العقد  )د(

اليت يتعني أأن يس توفهيا املورد، مبا يف والرشوط  (ه)

ذكل الرشوط العامة لعقود الرشاء واجلزاءات املناس بة 

 وس بل الانتصاف ورشوط الضامن 

جزء من هذه التفاصيل يف التعلاميت مت تناول 

 جزء أ رر مهناتناول ن املشرتايت و بشأأ الإدارية 

 يف دليل املشرتايت.
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 املناس بة وس بل الانتصاف ورشوط الضامن 

 ورشوط التسلمي ووسائل ادلف   )و(

 وامس املورد وعنوانه  )ز(

 فية لدلف .والتفاصيل املرص  )ح(

 

 ورشوط التسلمي ووسائل ادلف   )و(

 وامس املورد وعنوانه  )ز(

 والتفاصيل املرصفية لدلف . )ح(

دارة املمتلاكت دال دارة املمتلاكت دال اإ   اإ

 جملس مراقبة املمتلاكت

 00.205القاعدة 

جملسًا ملراقبة  مسؤول املشرتايت ئينش )أأ(

ليه رطيًا بشأأن ما  املمتلاكت تغية تقدمي املشورة اإ

يفقد من ممتلاكت املنظمة وما يلحق هبا من تلف أأو 

تكوين  مسؤول املشرتايتوحيدد  .أأرضار أأرر 

جراءات لتحديد  اجمللس وصالحياته اليت تتضمن اإ

أأس باب ما حيدث من فقدان أأو تلف أأو أأرضار 

جراءات الترصف يف  املمتلاكت وفقًا أأرر ، واإ

، ومقدار املسؤولية 02.205و 02.205للقاعدتني 

 جملس مراقبة املمتلاكت

 00.205القاعدة 

املدير العام، مبوجب  مسؤول املشرتايت ئينش )أأ(

دارية، تغية تقدمي املشورة جملسًا ملراقبة املمتلاكت  تعلاميت اإ

ليه رطيًا بشأأن ما يفقد من ممتلاكت املنظمة وما يلحق هبا  اإ

 مسؤول املشرتايتوحيدد  .من تلف أأو أأرضار أأرر 

جراءات لتحديد  تكوين اجمللس وصالحياته اليت تتضمن اإ

تلف أأو أأرضار أأرر ، أأس باب ما حيدث من فقدان أأو 

جراءات الترصف يف املمتلاكت وفقًا للقاعدتني   02.205واإ

، ومقدار املسؤولية اليت قد يتحملها أأي موفف 02.205و

تغيريات لتوضيح أأن املدير العام هو اذلي 

كوينه ينشئ جملس مراقبة املمتلاكت وحيدد ت

دارية.  وصالحياته مبوجب تعلاميت اإ

 

 

 

 

 

جملس مراقبة  ارتصاصل يدخل هذا مضن 
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اليت قد يتحملها أأي موفف من موفف؛ املنظمة أأو 

أأي ارف أ رر عن ذكل الفقد أأو التلف أأو الأرضار 

 الأرر .

ويف احلالت اليت تتطلب استشارة جملس  )ب(

جراء فامي يتصل  مراقبة املمتلاكت، ل جيوز اختاذ أأي اإ

الويبو أأو ما يلحق هبا من تلف أأو  ممتلاكتتفقدان 

رضر قبل احلصول عىل تكل املشورة. ويف احلالت 

اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت عدم اتباع مشورة 

ىل اختاذ  اجمللس، يسجل رطيًا الأس باب اليت دعته اإ

 ذكل القرار.

من موفف؛ املنظمة أأو أأي ارف أ رر عن ذكل الفقد أأو 

 .التلف أأو الأرضار الأرر 

ىل  )ب( ويقدم جملس مراقبة املمتلاكت مشورة رطية اإ

ما يفقد من ممتلاكت املنظمة وما بشأأن مسؤول املشرتايت 

ويف احلالت اليت  .يلحق هبا من تلف أأو أأرضار أأرر 

تتطلب استشارة جملس مراقبة املمتلاكت، ل جيوز اختاذ أأي 

جراء فامي يتصل تفقدان ممتلاكت الويبو أأو ما يلحق هبا من  اإ

تلف أأو رضر قبل احلصول عىل تكل املشورة. ويف احلالت 

اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت عدم اتباع مشورة 

ىل اختاذ ذكل  اجمللس، يسجل رطيًا الأس باب اليت دعته اإ

 القرار.

املمتلاكت. ذكل أأّن مقدار املسؤولية اليت قد 

ّدد ابقا لالإجراءات  يتحملها أأي موفف حيج

 القامئة اليت تتناول تكل املسائل.

  الفصل السادس:  احملاس بة الفصل السادس:  احملاس بة

 تقيد هبا احلساابتالعمةل اليت 

 4.204القاعدة 

السجالت احملاسبية ابلفرنك السويرسي ما مل يررص  متسك

املراقب املايل خالف ذكل. وجيوز أأن متسك السجالت 

احملاسبية ملاكتب التصال تعمةل البدل اذلي توجد فيه، رشيطة 

تسجيل مجي  املبالغ ابلعمةل احمللية ومبا يعادلها ابلفرنك 

 العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

 4.204القاعدة 

السجالت احملاسبية ابلفرنك السويرسي ما مل يررص  متسك

املراقب املايل خالف ذكل. وجيوز أأن متسك السجالت احملاسبية 

تعمةل البدل اذلي توجد فيه،  للماكتب اخلارجية ملاكتب التصال

يعادلها ابلفرنك  رشيطة تسجيل مجي  املبالغ ابلعمةل احمللية ومبا

 للويبو ماكتب خارجية.
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 السويرسي. السويرسي.

 التقارير املالية

 22.204القاعدة 

 .0.4يعد املراقب املايل تقرير الإدارة املالية وفقًا للامدة 

 التقارير املالية

 22.204القاعدة 

 .4 0.4يعد املراقب املايل تقرير الإدارة املالية وفقًا للامدة 

شارة  ىل املادة املناس بة.تصويب رضوري لالإ  اإ

 

  الفصل الثامن:  مراج  احلساابت اخلاريج الفصل الثامن:  مراج  احلساابت اخلاريج

 تعيني مراج  احلساابت اخلاريج

 2.2املادة 

تعنّي امجلعية العامة ابلطريقة اليت تقررها مراج  احلساابت 

اخلاريج اذلي يكون املراج  العام للحساابت )أأو املوفف اذلي 

 حيمل اللقب املعادل ذلكل( يف دوةل عضو.

 

 تعيني مراج  احلساابت اخلاريج

 2.2املادة 

تعنّي امجلعية العامة ابلطريقة اليت تقررها مراج  احلساابت اخلاريج 

اذلي حيمل  املسؤول املوففاذلي يكون املراج  العام للحساابت )أأو 

 اللقب املعادل ذلكل( يف دوةل عضو.

. ذكل أأّن مراج  احلساابت ساتق لتصحيح رطأأ 

اخلاريج ليس موففا عىل النحو املعّرف يف 

 .)ك(0.202القاعدة 

 

 حفوص خاصة

 8.2املادة 

ملراج  احلساابت اخلاريج أأن يس تعني، لإجراء حفص حميل أأو 

خاص أأو لتحقيق وفورات يف تلكفة مراجعة احلساابت، 

 حفوص خاصة

 8.2املادة 

ملراج  احلساابت اخلاريج أأن يس تعني، لإجراء حفص حميل أأو خاص 

تلكفة مراجعة احلساابت، خبدمات أأي مراج  أأو لتحقيق وفورات يف 

. ذكل أأّن مراج  احلساابت ساتق لتصحيح رطأأ 

اخلاريج ليس موففا عىل النحو املعّرف يف 

 .)ك(0.202القاعدة 
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خبدمات أأي مراج  عام واين للحساابت )أأو موفف حيمل 

اللقب املعادل( أأو خبدمات مراجع؛ حساابت قانونيني ذوي 

مسعة حس نة أأو أأي خشص أ رر أأو مؤسسة أأرر  ير  مراج  

 احلساابت اخلاريج أأن دليه/دلهيا املؤهالت التقنية الالزمة.

حيمل اللقب املعادل( أأو  مسؤول موففعام واين للحساابت )أأو 

خبدمات مراجع؛ حساابت قانونيني ذوي مسعة حس نة أأو أأي خشص 

أ رر أأو مؤسسة أأرر  ير  مراج  احلساابت اخلاريج أأن دليه/دلهيا 

 املؤهالت التقنية الالزمة.

 

 22.2املادة 

ال تقارير مراج  احلساابت اخلاريج  بشأأن البياانت املالية حتج

ىل تقارير أأي أأعامل مراجعة أأرر ، ضافة اإ ىل امجلعية  الس نوية، اإ اإ

العامة عن اريق جلنة الربانمج واملزيانية، مشفوعة ابلبياانت 

املالية الس نوية املراَجعة، وذكل وفقًا لأية توجهيات صادرة عن 

امجلعية العامة. وتفحص جلنة الربانمج واملزيانية البياانت املالية 

ىل امجلعية العامة  الس نوية وتقارير مراجعة احلساابت وحتيلها اإ

 فوعة مبا تراه مناس بًا من املالحظات والتوصيات.مش

 22.2املادة 

ال تقارير مراج  احلساابت اخلاريج  بشأأن البياانت املالية الس نوية، حتج

ىل تقارير أأي أأعامل مراجعة أأرر ، ضافة اإ ىل امجلعية العامة  اإ ىل اإ واإ

عن  سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ومجعيات الاحتادات

لربانمج واملزيانية، مشفوعة ابلبياانت املالية الس نوية اريق جلنة ا

وسائر  املراَجعة، وذكل وفقًا لأية توجهيات صادرة عن امجلعية العامة

. وتفحص جلنة مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ومجعيات الاحتادات

الربانمج واملزيانية البياانت املالية الس نوية وتقارير مراجعة احلساابت 

ىل امجلعية العامة وحتيلها  ىل اإ سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو واإ

مشفوعة مبا تراه مناس بًا من املالحظات  ومجعيات الاحتادات

 والتوصيات.

متش يا م  متطلبات املعاهدات اليت تديرها 

 الويبو.

 ]هناية الوثيقة[


