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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1014 يوليو 11التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  1جنيف، من   1014 سبمترب 5اإ

 
 

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والئحته

 يقدهما املدير العام

 مقدمة

. وتس تجيب التغيريات أأساسا )النظام والالحئة( تعديل النظام املايل ولحئتهل  اتحتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاح .1
ىل حتديث النظام   م  طوور العنا ر الأرر  لإاار الويوو التنظيم؛  والإقرار تتوور املضامن اتساقه والالحئةللحاجة اإ

ر  بشأأن قضااي املامرسات الراهنة واملتولوات املؤسس ية للمنظمة أأو طقدمي التوضيح الالزم يف ا لعمليات اليومية اليت ُتج
 النظام والالحئة، حسب الاقتضاء.حمّددة  وطدارك التناقضات أأو الأرواء املوجودة يف 

دخالها عىل النظام   املايلالتعديالت املقرتح اإ

دخال طعديالت عىل هذا النظام. وجيب أأن طوافق اجل  1.10  اوقا لأحاكم املادة .1 عية العامة "للمدير العام أأن يقرتح اإ
دخال طعديال  .8.2و 1.2و 11.5و 10.5و 2.1 عىل املواد تعىل أأي طعديل لهذا النظام". ويجقرتح اإ

ومتش يا م  ة املس تقةل للرقاتة : أأضيف النص املناسب، معال تتوصية جلنة الويوو الاستشاري2.1املادة  "1"
برانمج ومزيانية املنظمة يف الوقت املناسب  اليت طديرها املنظمة، من أأجل تلورة احامتل عدم اعامتداملعاهدات 

 جديدة  فرتة س نتنيلودء 

زاةل احلد يجقرتح : 10.5املادة  "1" جتّوعة عىل صعيد منظومة الأمم املتحدة واإ التوفيق تني املادة واملامرسة امل
كراميات وهو يولغ حاليا   لية الواحدة أألف فرنك سويرسي يف الفرتة املا 10الأقىص للمدفوعات اليت طجرصف كإ

تني طعريف املشرتايت واملوادئ التوجهيية ذات الصةل وتني ما  أأوثقيجقرتح التوفيق بشلك : 11.5ملادة ا "3"
 هو معمتد يف املنظامت الأرر  اليت طووق نظام الأمم املتحدة املوحد.
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ىل املراج  العام ابستبدال لكمة "املوظف: 8.2و 1.2املاداتن  "4" " املس تخدمة حاليا مت طصحيح الإشارة اإ
 بلكمة "املسؤول".

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .3

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية اجلعية  .4
 10.5و 2.1 امة للويوو ابملوافقة عىل املوادالع

، ابلصيغ املعدةل الواردة يف 8.2و 1.2و 11.5و
 .WO/PBC/22/10 الوثيقة

دخالها عىل الالحئة امل  اليةالتعديالت املقرتح اإ

، "جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة تصورة تمتىش م  النظام املايل". 1.10 من املادة 1.110 اوقا للقاعدة .5
 13.105و 13.104)أأ( و4.104و 5.104)ب( و1.104)ك( و3.101 وتناء عليه، س يعدل املدير العام القواعد

 .11.104و 4.104و 30.105و 11.105و 11.105و 12.105و 10.105)ب( و14.105و

 : روج  طعريف "املوظف" لضامن اتساقه م  نظام املوظفني ولحئته احلاليني )ك(3.101 القاعدة "1"

الصناديق عدم منح  طتّبعها املنظمة وي : طوّّض هذه القاعدة وطؤكّد املامرسة اليت)ب(1.104 القاعدة "1"
ّل مقاتلاب الاستامئنية طفويضا  نفا  اإ   نقدا الأموال احملّصةل لإ

جس تخدمة لوصف 4.104و 5.104 لقاعداتنا "3" : متكّن هذه التغيريات من تلورة املصولحات الصحيحة امل
 ماكطب الويوو اخلارجية )استبدال مصولح "ماكطب الطصال" مبصولح "املاكطب اخلارجية"( 

ىل السلف املرصوفة من الصندو  لأّن الويوو)أأ(4.104 القاعدة "4" ذفت الإشارة اإ ل متنح هذا النوع  : حج
 من السلف 

غضون ثالثة  يجولّغ عهنا يف اتالاستامثر  اخلسائر يف: املراجعة رضورية لتوضيح أأّن 13.104 القاعدة "5"
  املالية طقوميية من فرتة الس نتني أأشهر من هناية لك س نة

: )أأ( و)ب(30.105و 11.105و 11.105و 12.105و 10.105)ب( و14.105و 13.105 القواعد "4"
جتوعة حاليا يف جمال الرشاء  دخالها عىل هذه القواعد رضورية لولورة املامرسات امل التغيريات املقرتح اإ

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

ير العام هو اذلي يتوىل، من طوّّض التغيريات أأّن املد: )أأ(30.105و 11.105و 10.105 القواعد "0"
صدار  جراءات الرشاء و الإرشادات اخلاصة ابدلرول  طعلاميتخالل اإ دارية، وض  العتوات خملتلف أأشاكل اإ اإ

 ( ملشرتايتالرفي  املس تو  امللكّف ابس املسؤول لييف عقود رشاء، وينشئ جملس مراقبة املمتلاكت )

أأّن جملس مراقبة املمتلاكت ل حيّدد "مقدار املسؤولية عن : ما يولوره التغيري هو )أأ(30.105القاعدة  "2"
ّما  ّن ذكل يمت ابطواع الإجراءات املناس وة املنصوص علهيا، اإ الفقد أأو التلف" اذلي يلحق مبمتلاكت الويوو. تل اإ

اار معلية حتقيق أأو أأية معلية وجهية أأرر .  يف اإ
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شارة خاائة: 11.104 القاعدة "8" ىل املادة اليت طتناول طقرير الإدارة  التغيري رضوري لتصويب اإ ساتقة اإ
 املالية.

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .4

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

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

دخالها عىل الن ظام ]طيل ذكل التعديالت املقرتح اإ
املايل ولحئته[.



WO/PBC/22/10 
4 

 التعليقات )حسب الاقتضاء( النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  الفصل الأول: أأحاكم عامة الفصل الأول: أأحاكم عامة

 طعاريف

 3.101القاعدة 

وطعين لكمة "موظف" الشخص اذلي طوظفه املنظمة يف  )ك(

حمك  وظيفة اثتتة أأو دامئة أأو مؤقتة وطق  عالقته م  املنظمة حتت

 نظام املوظفني ولحئته 

 طعاريف

 3.101القاعدة 

 أأحد موظف؛ الشخص اذلي طوظفهوطعين لكمة "موظف"  )ك(

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

  وطق  عالقته م  املنظمة حتت حمك نظام املوظفني ولحئتهأأو مؤقتة 

 

لولورة التغيريات رضوري املقرتح  يريالتغ هذا 

جدخةل عىل نظام املوظفني ولحئته.  امل

  الربانمج واملزيانية الفصل الثاين: الربانمج واملزيانية الفصل الثاين:

 الاس تعراض واملوافقة

 2.1ملادة ا

طتوىل مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي 

رتة املالية التالية، تعد النظر يف خيصه، اعامتد برانمج ومزيانية الف

اقرتاح الربانمج واملزيانية وطوصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف 

 هذا الشأأن.

 الاس تعراض واملوافقة

 2.1ملادة ا

طتوىل مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي خيصه، 

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

ذا مل يجعمتد  واملزيانية وطوصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الشأأن. 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.

حنو ما أأوصت ته اللجنة الاستشارية  عىل

من  الوندهذا  حتسنياملس تقةل للرقاتة، يجقرتح 

الربانمج واملزيانية  احامتل عدم اعامتدأأجل طناول 

تولوات ة الفرتة املالية التالية، وفقا مل قبل تداي

 املعاهدات اليت طديرها الويوو.
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 التعليقات )حسب الاقتضاء( النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  مسك الصناديق:  الرات الفصل  مسك الصناديق:  الرات الفصل 

  احلساابت ادلاخلية أألف احلساابت ادلاخلية أألف

 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة

 1.104القاعدة 

نشاء الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة  يتولب اإ

وتيان أأغراضها وحدودها احلصول عىل موافقة املراقب املايل 

ابلإانتة عن املدير العام. وخيول للمراقب املايل أأن يفرض 

امئنية واحلساابت اخلاصة. رسامً عىل الصناديق الاست

ويس تخدم هذا الرمس لتسديد لك التاكليف غري املوارشة أأو 

نشاء  جزء من هذه التاكليف اليت طتكبدها املنظمة من جراء اإ

دارة الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة. وختصم لك  واإ

التاكليف املوارشة املرتطوة عىل طنفيذ الربامج املموةل من 

ستامئنية واحلساابت اخلاصة من الصندو  الصناديق الا

 الاستامئين أأو احلساب اخلاص املعين.

 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة

 1.104القاعدة 

نشاء الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة وتيان  )أأ( يتولب اإ

أأغراضها وحدودها احلصول عىل موافقة املراقب املايل ابلإانتة عن 

م. وخيول للمراقب املايل أأن يفرض رسامً عىل الصناديق املدير العا

الاستامئنية واحلساابت اخلاصة. ويس تخدم هذا الرمس لتسديد لك 

التاكليف غري املوارشة أأو جزء من هذه التاكليف اليت طتكبدها 

دارة الصناديق الاستامئنية واحلساابت  نشاء واإ املنظمة من جراء اإ

وارشة املرتطوة عىل طنفيذ الربامج اخلاصة. وختصم لك التاكليف امل 

املموةل من الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة من الصندو  

 .الاستامئين أأو احلساب اخلاص املعين

وجيوز للمراقب املايل منح طفويض لس تخدام التربعات يف   )ب(

 حدود املوالغ احملّصةل نقدا.

دخال هذا التغيري من أأجل تلورة  يجقرتح اإ

رسة املالية احلذرة اليت طنهتجها الويوو وي املام

نفا   عدم منح الصناديق الاستامئنية طفويضا ابلإ

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

  الشؤون املرصفية ابء الشؤون املرصفية ابء

ىل ماكطب الطصال  التحويالت اإ

 5.104القاعدة 

 حتصل ماكطب الطصال التاتعة للمنظمة عىل اعامتداهتا

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

املايل، ل جيوز أأن طتجاوز طكل التحويالت املولغ الالزم جلعل 

الرصيد النقدي ملكتب الطصال املعين كفيًا للوفاء 

ابلحتياجات النقدية التقديرية لفرتة الشهرين ونصف الشهر 

 التالية.

ىل   طب اخلارجيةاملاك ماكطب الطصالالتحويالت اإ

 5.104القاعدة 

التاتعة للمنظمة عىل  املاكطب اخلارجية ماكطب الطصالحتصل 

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

املايل، ل جيوز أأن طتجاوز طكل التحويالت املولغ الالزم جلعل 

تياجات الرصيد النقدي ملكتب الطصال املعين كفيًا للوفاء ابلح 

 النقدية التقديرية لفرتة الشهرين ونصف الشهر التالية.

 للويوو ماكطب خارجية.

 السلف النقدية

 4.104القاعدة 

ل جيوز طقدمي سلف مرصوفات نرثية وسلف من  )أأ(

ل عن اريق ولصاحل املوظفني اذلين يعيهنم  الصندو  اإ

 املراقب املايل لهذه الغاية.

يف نظام السلف املؤقتة،  ومتسك احلساابت املعنية )ب(

 وحيدد املراقب املايل مقدار لك سلفة والغرض مهنا. 

 السلف النقدية

 4.104 القاعدة

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

ل عن اريق ولصاحل املوظفني اذلين يعيهنم املراقب املايل لهذه  اإ

 الغاية.

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

 املراقب املايل مقدار لك سلفة والغرض مهنا. 

لولورة املامرسة الراهنة، وي عدم طقدمي "سلف 

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

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

أأرر  حس امب جيزيه النظام املايل ولحئته والتعلاميت املالية 

 اليت يصدرها املراقب املايل، وحس امب يرصح ته رويًا.

وافق عىل طقدمي سلف نقدية وجيوز للمراقب املايل أأن ي )ج(

أأرر  حس امب جيزيه النظام املايل ولحئته والتعلاميت املالية اليت 

 يصدرها املراقب املايل، وحس امب يرصح ته رويًا.

  الاستامثرات جمي الاستامثرات جمي

 اخلسائر يف الاستامثرات

 13.104القاعدة 

جيب أأن يولغ املراقب املايل تأأي رسارة يف الاستامثرات عىل 

الفور. وجيوز للمراقب املايل أأن يأأذن بشوب اخلسائر يف 

الاستامثرات. ويقدم تيان موجز ابخلسائر يف الاستامثرات، 

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

 أأشهر من هناية الفرتة املالية.

 يف الاستامثرات اخلسائر

 13.104القاعدة 

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

وجيوز للمراقب املايل أأن يأأذن بشوب اخلسائر يف الاستامثرات. 

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

لك  مراج  احلساابت اخلاريج يف غضون ثالثة أأشهر من هناية

 الفرتة املالية.من  س نة طقوميية

عداد الويان  عجدلت هذه القاعدة لتوضيح لزوم اإ

ابخلسائر يف الاستامثرات للك س نة طقوميية من 

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

  الفصل اخلامس:  اس تخدام الصناديق املالية الفصل اخلامس:  اس تخدام الصناديق املالية

  الالزتامات والتعهدات والنفقات ابء الالزتامات والتعهدات والنفقات ابء

 دف  الإكراميات

 10.5املادة 

للمدير العام أأن يدف  الإكراميات اليت ير  أأن مصلحة املنظمة 

دراج تيان موجز مبدفوعات الس نة التقوميية يف  طقتضهيا، رشيوة اإ

ن يزيد املولغ الإجاميل تياانت املنظمة املالية الس نوية. ول جيوز أأ 

فرنك سويرسي يف الفرتة املالية  10 000لتكل املدفوعات عىل 

 الواحدة.

 دف  الإكراميات

 10.5املادة 

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

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

 الزتاموجد فهيا احلالت اليت ل يوطجدف  الإكراميات يف  لس نوية.املالية ا

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

فرنك  10 000جيوز أأن يزيد املولغ الإجاميل لتكل املدفوعات عىل 

 سويرسي يف الفرتة املالية الواحدة.

ملتحدة )الأمم الاتسا  م  منظومة الأمم ا لضامن

ادلولية للواقة  ود  والوكةلوجد حدل ط-املتحدة

يف الالحئة )جيوز ل طوجد حدود  -اذلرية

وض  ذكل احلد(  منظمة العمل للمجلس 

ل طوجد حدود  واملنظمة الوحرية  -ادلولية

ادلولية ل طوجد حدود  والاحتاد ادلويل 

ل طوجد حدود  ومنظمة الصحة  -لالطصالت

 -ل طوجد حدود  واليونسكو -الأمريكيةللودلان 

املفوضية السامية للأمم املتحدة ل طوجد حدود  و 

ل طوجد حدود  وبرانمج  -لشؤون الالجئني

ل طوجد حدود  ومنظمة  --الأغذية العامل؛

واملنظمة   ل طوجد حدود --الصحة العاملية

ل طوجد حدود. أأما  --العاملية للأرصاد اجلوية

طنص عىل حدود يف هذا املضامر  املنظامت اليت

هيئة فتشمل صندو  الأمم املتحدة للساكن و 

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

نسانية  ومكتب الأمم املتحدة خلدمات  لأغراض اإ

 (.% من مزيانيته الإدارية1ل طتجاوز -املشاري 

  املشرتايت جمي املشرتايت جمي

 مبادئ عامة

 11.5املادة 

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  املواين. ولأغراض هذا النظام، ل يعترب أأن

ىل اقتناء اخلدمات املنصوص علهيا يف عقود الاس تخدام  اإ

واخلدمات املنصوص علهيا مبوجب عقود خارجية استشارية غري 

 ُتارية. وتراعى املوادئ العامة التالية:

 .أأفضل قيمة للنقد )أأ(

 .املنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقودو  )ب(

 .افية يف معليات الرشاءالإنصاف والزناهة والشفو  )ج(

 مبادئ عامة

 11.5املادة 

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 املواين. 

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

اخلدمات املنصوص علهيا يف عقود الاس تخدام واخلدمات املنصوص 

. وتراعى املوادئ علهيا مبوجب عقود خارجية استشارية غري ُتارية

 العامة التالية:

 .أأفضل قيمة للنقد)أأ( "1"

 .املنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقودو  )ب( "1"

زناهة والشفافية يف معليات الإنصاف والو  )ج( "3"

 .الرشاء

 

 

 

لضامن الاتسا  م  منظامت الأمم املتحدة وضامن 

طغوية هذه املادة جلي  أأنشوة الرشاء، وأأن 

تجراعى املوادئ العامة املنصوص علهيا هنا حق 

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

 التجارية احلصيفة. املامرساتو  (ه)

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

نح العقود. وقد تكون وسائل الامتس العروض رمس؛ مل 

 رمسية أأو غري رمسية.

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

 .ىل خالف ذكلع

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

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

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

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

 رمسية أأو غري رمسية.

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

 .عىل خالف ذكل

منح ات جراءعىل أأساس اإ ويمت اقتناء الوضائ  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 ووسائ داري طعلاميتل الامتس العروض يف اإ  ةاإ

 املدير العام. ايصدره

 

 

 

 

 

جقل النص لولورة الوويعة اخملتل لموضوع فة لن

جراءات منح العقود  )الرشوط املتعلقة ابإ

والامتس العروض ليست جزءا من املوادئ 

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

دارية يصدرها املدير  طعلاميت مبوجبالرشاء  اإ

 العام.
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 التعاون

 13.105القاعدة 

لأمم جيوز للمنظمة أأن طتعاون م  سائر مؤسسات منظومة ا

املتحدة لتلوية احتياجاهتا من الرشاء، تأأن طدخل يف 

قتضاء. وميكن أأن يشمل اطفاقات لهذه الأغراض عند الا

هذا التعاون القيام تعمليات رشاء مشرتكة، أأو درول 

املنظمة يف عقد معمتدة عىل قرار ابلرشاء اختذطه وكةل 

مم املتحدة، أأو الب وكةل متخصصة  متخصصة أأرر  للأ

 أأرر  للأمم املتحدة أأن طقوم ابلرشاء ابمس املنظمة.

 التعاون

 13.105القاعدة 

سائر مؤسسات منظومة الأمم طتعاون م  جيوز للمنظمة أأن 

جراءات مشاهبة فامي  املتحدة املنظامت احلكومية ادلولية ذات اإ

لتلوية احتياجاهتا من الرشاء، تأأن طدخل يف  يتعلق ابلرشاء

اطفاقات لهذه الأغراض عند الاقتضاء. وميكن أأن يشمل هذا 

عقد التعاون القيام تعمليات رشاء مشرتكة، أأو درول املنظمة يف 

وكةل  منظمة حكومية دوليةمعمتدة عىل قرار ابلرشاء اختذطه 

منظمة  الويوو من، أأو الب للأمم املتحدةأأرر   متخصصة

أأن طقوم  للأمم املتحدةأأرر   وكةل متخصصة حكومية دولية

 ابلرشاء ابمس املنظمة.

ىل زايدة طوضيح رشوط  هتدف التعديالت اإ

منظامت التعاون، وطوس ي  نوا  التعاون ليشمل 

حكومية دولية أأرر  قد ل تكون جزءا من 

جراءات  منظومة الأمم املتحدة، ولكن طووق اإ

 مشاهبة لإجراءات الويوو فامي خيص الرشاء.

 معلية الرشاء

 14.105القاعدة 

قد يرتطب أأي الزتام عىل الب واحد للحصول  )أأ(

عىل تضائ  أأو خدمات، أأو عىل مجموعة من طكل الولوات 

لمها ومعاجلهتا خالل مدة العقد أأو الس نة اليت يمت تس 

التقوميية، ويشمل مجي  العقود و/أأو الوات الرشاء املتعلقة 

ابقتناء الوضائ  أأو اخلدمات. وعىل مسؤول املشرتايت أأو 

 معلية الرشاء

  14.105القاعدة 

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

ولوات اليت يمت تسلمها خدمات، أأو عىل مجموعة من طكل ال 

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

و/أأو الوات الرشاء املتعلقة ابقتناء الوضائ  أأو اخلدمات. وعىل 

لهيم السلوة،  مسؤول املشرتايت أأو عىل املوظفني اذلين تس ند اإ

سب لتحديد قيمة طض  املراجعة أأساسا أأن 

 الالزتام.
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ذا  لهيم السلوة، حتديد ما اإ عىل املوظفني اذلين تس ند اإ

كنت الوات احلصول عىل تضائ  أأو خدمات متصل 

جراء الرشاء املناسب.ض، واختتعضها توع  اذ اإ

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

أأساس أأهنا عقود ملدة ثالث  للتجديد، حتدد قيمة الالزتام عىل

 .س نوات

ذا كنت الوات احلصول عىل تضائ  أأو خدمات متصل  حتديد ما اإ

جراء الرشاء املناسب.تعضها توع  ض، واختاذ اإ

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

أأهنا عقود ملدة ثالث أأساس  للتجديد، حتدد قيمة الالزتام عىل

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

 .التارخي اذلي يودأأ فيه الأداء

 10.105لقاعدة ا

دارية، حدود  يقرر مسؤول املشرتايت ، مبوجب طعلاميت اإ

والإجراءات غري الرمسية  "1املشرتايت املوارشة،  " "1"

واملناقصات احملدودة،   "3لولوات طقدمي العروض،  "

واملناقصات ادلولية املفتوحة. وجيب أأن حيدد ذكل  "4"

 نة اس تعراض العقود.تعد استشارة جل 

 10.105القاعدة 

دارية، مبوجب املدير العام مسؤول املشرتايتيقرر  ، طعلاميت اإ

والإجراءات غري الرمسية  "1املشرتايت املوارشة،  " "1حدود "

واملناقصات احملدودة،   "3لولوات طقدمي العروض،  "

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

 ة جلنة اس تعراض العقود.استشار 

ّدد جراءات الرشاء  حتج دارية  طعلاميت مبوجباإ اإ

 يصدرها املدير العام.

 12.105القاعدة 

ىل مشورة جلنة جيوز ملسؤول املشرتايت ، استنادًا اإ

اس تعراض العقود عند الرضورة، أأن يقرر أأن اطواع الورائق 

الرمسية أأو غري الرمسية يف الب طقدمي العروض ابلنس وة 

ىل  معلية رشاء تعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه اإ

 الأمثل يف احلالت التالية:

 12.105القاعدة 

ىل مشورة جلنة اس تعراض جيوز ملسؤول املشرتايت ، استنادًا اإ

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

ذا اعترب طكل املشورة رضورية، أأن اطواع  اس تعراض العقود اإ

الورائق الرمسية أأو غري الرمسية يف الب طقدمي العروض ابلنس وة 

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

 

 طغيري حتريري فقط.
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حيامن ل يكون هناك سو  طنافس ية للولب  )أأ(

املعين، مثل وجود احتاكر، أأو أأسعار حمددة مبوجب 

ترشي  أأو مبدأأ حكويم، أأو يكون الولب متعلقًا 

 خبدمة أأو مبنتج خاض  مللكية خاصة.

 ت اليت يتعني فهيا معايرة الولب.ويف احلال )ب(

ويف احلالت اليت يكون فهيا عقد الرشاء  )ج(

املقرتح نتيجة طعاون م  منظامت أأرر  اتتعة ملنظومة 

 .أأعاله 13.105الأمم املتحدة، معاًل ابلقاعدة 

ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل  )د(

منتجات وخدمات متواتقة عن اريق طنافيس خالل 

طظل فهيا الأسعار والرشوط منية معقوةل و فرتة ز 

 املعروضة طنافس ية.

ويف احلالت اليت ل يؤدي فهيا الب طقدمي  (ه)

ىل نتاجئ  عروض رمسية للمنتجات واخلدمات املتواتقة اإ

 مرضية خالل فرتة زمنية ساتقة معقوةل.

وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح برشاء أأو  )و(

جيار ملكية ع ح ظروف السو  قارية ول تسماإ

 ابملنافسة الفعلية.

 يف احلالت التالية:

حيامن ل يكون هناك سو  طنافس ية للولب املعين،  )أأ(

مثل وجود احتاكر، أأو أأسعار حمددة مبوجب ترشي  أأو مبدأأ 

حكويم، أأو يكون الولب متعلقًا خبدمة أأو مبنتج خاض  

 مللكية خاصة.

املوّرد أأو  الولبت اليت يتعني فهيا معايرة ويف احلال )ب(

 .املنتج/اخلدمة

فهيا عقد الرشاء  ينشأأ  يكونويف احلالت اليت  )ج(

أأرر   حكومية دوليةطعاون م  منظامت  عن نتيجةاملقرتح 

 أأعاله 13.105اتتعة ملنظومة الأمم املتحدة، معاًل ابلقاعدة 

جراءات مشاهبة فامي يتعلق ابلرشاء  .ذات اإ

ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل منتجات  )د(

وخدمات متواتقة عن اريق طنافيس خالل فرتة زمنية 

 طظل فهيا الأسعار والرشوط املعروضة طنافس ية.معقوةل و 

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

ىل نتاجئ مرضية خالل  رمسية للمنتجات واخلدمات املتواتقة اإ

 ساتقة معقوةل.فرتة زمنية 

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

 

 

 

 

 طغيري حتريري لتوضيح املعين.

 

ا  م  القاعدة توضيح وضامن الاتسلل 

 .13.105 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 طقييمها تصورة موضوعية

مسؤول ويف احلالت اليت يقرر فهيا  )ط(

 املشرتايت أأن الولب الرمس؛ لتقدمي العروض لن

 حيقق نتاجئ مرضية.

 قارية ول تسمح ظروف السو  ابملنافسة الفعلية.ملكية ع

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

جراءات فورية )انعدام الوقت الناجت عن الإرفا  يف  اإ

 .التخويط املس وق ل يعّد من الرضورات امللحة(

وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول عىل  ح()

 .خدمات ل ميكن طقييمها تصورة موضوعية

مسؤول املشرتايت أأن ويف احلالت اليت يقرر فهيا  )ط(

 الولب الرمس؛ لتقدمي العروض لن حيقق نتاجئ مرضية.

 

 ملزيد من الوضوح.
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 11.105القاعدة 

دارية،  حيدد مسؤول املشرتايت ، مبوجب طعلاميت اإ

املوادئ والإجراءات التفصيلية ملنح عقود الرشاء و/أأو 

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

جراءات املناق ىل اإ صات ادلولية املناقصات. وابلنس وة اإ

 املفتوحة، ينيشء مسؤول املشرتايت فريقًا للتقيمي.

 11.105القاعدة 

دارية، املدير العام مسؤول املشرتايتحيدد  ، مبوجب طعلاميت اإ

املوادئ والإجراءات التفصيلية ملنح عقود الرشاء و/أأو أأوامر 

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

ىل  جراءات املناقصات ادلولية املفتوحة، ينيشء وابلنس وة اإ اإ

 مسؤول املشرتايت فريقًا للتقيمي.

دارية  جراءات الرشاء مبوجب طعلاميت اإ ّدد اإ حتج

 يصدرها املدير العام.

 العقود

 11.105القاعدة 

طنظم مجي  معليات الرشاء مبوجب واثئق روية. وعند 

هنا جيب أأن حتدد املعلومات ا لتالية اس تخدام عقود روية، فاإ

 عىل الأقل:

  ةاويعة املنتجات أأو اخلدمات املشرتا )أأ(

 والمكية املشرتاة  )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

 11.105القاعدة 

وعند اس تخدام طنظم مجي  معليات الرشاء مبوجب واثئق روية. 

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

  ةاويعة 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 وة 

 وس ول الانتصاف ورشوط الضامن 

جزء من هذه التفاصيل يف التعلاميت مت طناول 

 جزء أ رر مهناطناول ن املشرتايت و بشأأ الإدارية 

 يف دليل املشرتايت.
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 املناس وة وس ول الانتصاف ورشوط الضامن 

 وط التسلمي ووسائل ادلف  ورش )و(

 وامس املورد وعنوانه  )ز(

 والتفاصيل املرصفية لدلف . )ح(

 

 ورشوط التسلمي ووسائل ادلف   )و(

 وامس املورد وعنوانه  )ز(

 لتفاصيل املرصفية لدلف .وا )ح(

دارة املمتلاكت دال دارة املمتلاكت دال اإ   اإ

 جملس مراقبة املمتلاكت

 30.105القاعدة 

جملسًا ملراقبة  مسؤول املشرتايت ئينش )أأ(

ليه رويًا بشأأن ما املمتلاك ت تغية طقدمي املشورة اإ

يفقد من ممتلاكت املنظمة وما يلحق هبا من طلف أأو 

تكوين  مسؤول املشرتايتوحيدد  .أأرضار أأرر 

جراءات لتحديد  اجمللس وصالحياطه اليت طتضمن اإ

أأس واب ما حيدث من فقدان أأو طلف أأو أأرضار 

جراءات الترصف يف املمتلاكت وفقًا  أأرر ، واإ

، ومقدار املسؤولية 31.105و 31.105طني للقاعد

 جملس مراقبة املمتلاكت

 30.105القاعدة 

املدير العام، مبوجب  مسؤول املشرتايت ئينش )أأ(

تغية طقدمي املشورة جملسًا ملراقبة املمتلاكت  دارية،طعلاميت اإ 

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

 مسؤول املشرتايتوحيدد  .من طلف أأو أأرضار أأرر 

جراءات لتحديد  تكوين اجمللس وصالحياطه اليت طتضمن اإ

أأس واب ما حيدث من فقدان أأو طلف أأو أأرضار أأرر ، 

جراءات ال   31.105ترصف يف املمتلاكت وفقًا للقاعدطني واإ

، ومقدار املسؤولية اليت قد يتحملها أأي موظف 31.105و

طغيريات لتوضيح أأن املدير العام هو اذلي 

ينشئ جملس مراقبة املمتلاكت وحيدد تكوينه 

دارية.  وصالحياطه مبوجب طعلاميت اإ

 

 

 

 

 

ة جملس مراقب ارتصاصيدخل هذا مضن ل 
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اليت قد يتحملها أأي موظف من موظف؛ املنظمة أأو 

أأي ارف أ رر عن ذكل الفقد أأو التلف أأو الأرضار 

 الأرر .

ويف احلالت اليت طتولب استشارة جملس  )ب(

جراء فامي يتصل  مراقبة املمتلاكت، ل جيوز اختاذ أأي اإ

هبا من طلف أأو  الويوو أأو ما يلحق تفقدان ممتلاكت

رضر قبل احلصول عىل طكل املشورة. ويف احلالت 

اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت عدم اطواع مشورة 

ىل اختاذ  اجمللس، يسجل رويًا الأس واب اليت دعته اإ

 ذكل القرار.

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

 .التلف أأو الأرضار الأرر 

ىل  )ب( ويقدم جملس مراقبة املمتلاكت مشورة روية اإ

ة وما ما يفقد من ممتلاكت املنظممسؤول املشرتايت بشأأن 

ويف احلالت اليت  .يلحق هبا من طلف أأو أأرضار أأرر 

طتولب استشارة جملس مراقبة املمتلاكت، ل جيوز اختاذ أأي 

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

طلف أأو رضر قبل احلصول عىل طكل املشورة. ويف احلالت 

مشورة اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت عدم اطواع 

ىل اختاذ ذكل  اجمللس، يسجل رويًا الأس واب اليت دعته اإ

 القرار.

ليت قد أأّن مقدار املسؤولية اذكل املمتلاكت. 

دّ  د اوقا لالإجراءات يتحملها أأي موظف حيج

 .اليت طتناول طكل املسائلالقامئة 

  الفصل السادس:  احملاس وة الفصل السادس:  احملاس وة

 العمةل اليت طقيد هبا احلساابت

 4.104القاعدة 

ابلفرنك السويرسي ما مل يررص  السجالت احملاسبية متسك

السجالت املراقب املايل خالف ذكل. وجيوز أأن متسك 

اكطب الطصال تعمةل الودل اذلي طوجد فيه، رشيوة مل اسبيةاحمل

تسجيل مجي  املوالغ ابلعمةل احمللية ومبا يعادلها ابلفرنك 

 العمةل اليت طقيد هبا احلساابت

 4.104القاعدة 

ابلفرنك السويرسي ما مل يررص  السجالت احملاسبية متسك

 اسبيةالسجالت احملاملراقب املايل خالف ذكل. وجيوز أأن متسك 

تعمةل الودل اذلي طوجد فيه،  للماكطب اخلارجية اكطب الطصالمل

رشيوة تسجيل مجي  املوالغ ابلعمةل احمللية ومبا يعادلها ابلفرنك 

 ماكطب خارجية.للويوو 
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 السويرسي. السويرسي.

 ليةاملا التقارير

 11.104القاعدة 

 .3.4يعد املراقب املايل طقرير الإدارة املالية وفقًا للامدة 

 ليةاملا التقارير

 11.104القاعدة 

 .4 3.4يعد املراقب املايل طقرير الإدارة املالية وفقًا للامدة 

ىل املادة ويب طص شارة اإ  .املناس وةرضوري لالإ

 

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

 طعيني مراج  احلساابت اخلاريج

 1.2املادة 

طعنّي اجلعية العامة ابلوريقة اليت طقررها مراج  احلساابت 

اخلاريج اذلي يكون املراج  العام للحساابت )أأو املوظف اذلي 

  دوةل عضو.حيمل اللقب املعادل ذلكل( يف

 

 طعيني مراج  احلساابت اخلاريج

 1.2املادة 

طعنّي اجلعية العامة ابلوريقة اليت طقررها مراج  احلساابت اخلاريج 

اذلي حيمل  املسؤول املوظفاذلي يكون املراج  العام للحساابت )أأو 

  دوةل عضو.اللقب املعادل ذلكل( يف

ساابت مراج  احل أأّن ذكل  .ساتق روأأ لتصحيح 

يف  عىل النحو املعّرف ليس موظفا اخلاريج

 .)ك(3.101القاعدة 

 

 حفوص خاصة

 8.2املادة 

ملراج  احلساابت اخلاريج أأن يس تعني، لإجراء حفص حميل أأو 

ابت، خاص أأو لتحقيق وفورات يف تلكفة مراجعة احلسا

 حفوص خاصة

 8.2املادة 

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

ابت، خبدمات أأي مراج  أأو لتحقيق وفورات يف تلكفة مراجعة احلسا

ساابت مراج  احل أأّن ذكل  .ساتق روأأ لتصحيح 

يف  عىل النحو املعّرف ليس موظفا اخلاريج

 .)ك(3.101القاعدة 
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خبدمات أأي مراج  عام واين للحساابت )أأو موظف حيمل 

اللقب املعادل( أأو خبدمات مراجع؛ حساابت قانونيني ذوي 

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

 دلهيا املؤهالت التقنية الالزمة.احلساابت اخلاريج أأن دليه/

حيمل اللقب املعادل( أأو  مسؤول موظفأأو عام واين للحساابت )

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

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

 املؤهالت التقنية الالزمة.

 

 11.2املادة 

بشأأن الوياانت املالية حلساابت اخلاريج ل طقارير مراج  ااحتج 

ىل طقارير أأي أأعامل مراجعة أأرر ، ضافة اإ ىل اجلعية  الس نوية، اإ اإ

فوعة ابلوياانت مش، العامة عن اريق جلنة الربانمج واملزيانية

وفقًا لأية طوجهيات صادرة عن وذكل ، املالية الس نوية املراَجعة

زيانية الوياانت املالية اجلعية العامة. وطفحص جلنة الربانمج وامل

ىل اجلعية العامة الس نوية  وطقارير مراجعة احلساابت وحتيلها اإ

 مشفوعة مبا تراه مناس وًا من املالحظات والتوصيات.

 11.2املادة 

بشأأن الوياانت املالية الس نوية، حلساابت اخلاريج ل طقارير مراج  ااحتج 

ىل طقارير أأي أأعامل مراجعة أأرر ، ضافة اإ ىل اجلعية العامة  اإ ىل اإ واإ

عن  سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويوو ومجعيات الاحتادات

فوعة ابلوياانت املالية الس نوية مش، اريق جلنة الربانمج واملزيانية

سائر و  وفقًا لأية طوجهيات صادرة عن اجلعية العامةوذكل ، املراَجعة

. وطفحص جلنة مجعيات ادلول الأعضاء يف الويوو ومجعيات الاحتادات

وطقارير مراجعة احلساابت الس نوية زيانية الوياانت املالية الربانمج وامل

ىل اجلعية العامة  ىل وحتيلها اإ سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويوو واإ

مشفوعة مبا تراه مناس وًا من املالحظات  ومجعيات الاحتادات

 والتوصيات.

اليت طديرها عاهدات امللوات متو م  متش يا 

 الويوو.

 ]هناية الوثيقة[


