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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
 5024 سبمترب 2اإىل  2جنيف، من 

 
 

 الربنامج والتقارير املاليةاقرتاح بشأن إصالح وحتسني أداء  

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأوًل.

ىل اجلهات املعنية وادلول الأعضاء ابملعلومات والتقاريرتبحث الأمانة دامئًا عن فرص لالرتقاء  .2 من حيث  اليت تقدهما اإ
 .اجلودة والشفافية والشمولية وسهوةل القراءة

الصادرة التقارير التقارير الس نوية و  لك من يفعنارص جوهرية  يهاليت تعدها الأمانة  والأداءن تقارير املالية اإ و  .5
لطلبات ادلول الأعضاء  ية عىل مدار الس نوات القليةل املاضية، تلبيةً ي ونُفذ عدد من التحسينات التدر  عامني. لك

 الربانمج واملزيانية. ومتاش يًا مع هنججري من حوار بشأأن الأداء خالل اجامتعات جلنة اإىل خربة الأمانة املس متدة مما أ   واستناداً 
ىل التحسني املت عداد التقارير وفعاليته دون الأمانة الرايم اإ املعلومات  الإخالل بشفافيةواصل وسعيًا اإىل الارتقاء جبودة مسار اإ

ربانمج واملزيانية اليت أأعدهتا دلورة جلنة ال 5025/5022تقارير املالية والأداء للثنائية  مضمونملقدمة، اس تعرضت الأمانة ا
 .توحيدها س بل تهذه، وحبث

عىل نتاجئ الاس تعراض من خالل عرض موجز  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةطالع وابدرت الأمانة اب .2
 أأنه ينبغي التعمق يف هذا الاقرتاح.عىل املس توى. ورحبت اللجنة مببادرة الأمانة لتحسني التقارير واتفقت مع الإدارة  رفيع

املقدمة اإىل جلنة الربانمج  أأداء الربانمج والتقارير املاليةبعرض فرص التحسني فامي يتعلق  ت هذه الوثيقة هبدفوأ عد .4
عداد اقرتاح أأكرث تفصياًل.مسار  اليت س توجه ة، وبغية احلصول عىل أ راء اللجنةواملزياني  اإ
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 تقارير الأداء واملاليةاإطار  اثنيًا.

 ثنائية من عدد من الواثئق ييل بياهنا:ال املالية خالل تقارير الأداء و واخلاص ب يتأألف الإطار احلايل للمنظمة  .2

 التخطيط

ىل ادلول الأعضاء يك توافق علهيا لك فرتة عامني، وتقدم الإطار الربانجمي الربانمج واملزيانية (أأ  ) ، تُرفع هذه الوثيقة اإ
. فهيي وثيقة "ختطيط" ظام املايل ولحئتهل الثاين من الن، وفقًا للفصالنتاجئ املرتقبةواملايل لتنفيذ أأنشطة الويبو وحتقيق 

 تريس أأسس مجيع التقارير التالية اخلاصة ابلأداء واملالية.

 الإبالغ

من خالل  النتاجئ املرتقبة، بواسطة مشارات أأداء، حتقيق يقّيِ ، هو تقرير عن هناية الثنائية تقرير أأداء الربانمج (ب )
التقرير الس نوي لأداء  يقدمو من النظام املايل ولحئته.  24.5زيانية، وذكل وفقًا للامدة املوارد املتاحة يف الربانمج وامل

 يف هناية أأول عايم التنفيذ. النتاجئ املرتقبةالتقدم احملرز يف حتقيق معلومات عن الربانمج 

املعايري احملاسبية ادلولية ) للمعايري احملاسبية املطبقة يف منظومة الأمم املتحدة فقاً ، تُعد س نواًي و البياانت املالية (ج )
 .من النظام املايل ولحئته 2.203( وامتثاًل للقاعدة 5020منذ عام  للقطاع العام

ه. ويقدم عرضًا من النظام املايل ولحئت 3.3، ُُيال اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وفقًا للقاعدة تقرير الإدارة املالية (د )
(. كام يوفر تفاصيل بشأأن أأداء املزيانيةشاماًل لنتاجئ املنظمة املالية خالل الثنائية مقارنة مبزيانية الثنائية )عىل أأساس 

 املايل يف هناية لك فرتة عامني. ملنظمة املايل ووضعهاا

ىل ما س بق، يقد  واثئق أأخرى ذات صةل (ه ) ضافة اإ ىل ادلول م عدد من التقارير الأخرى بصو ، اإ رة منتظمة اإ
لمنظمة وأأوجه الفعالية من حيث التلكفة. ل  الأموال الاحتياطيةالأعضاء، مبا يف ذكل تقارير بشأأن اس تخدام 

يتعلق ابدلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية، أ درج التقرير اخلاص بأأوجه الفعالية من حيث التلكفة يف تقرير  وفامي
بوصفه جزءًا ل يتجزأأ من تنفيذ الربانمج وتقيي الأداء. وابملثل، أ درج التقرير  5025/5022أأداء الربانمج للفرتة 

 يف تقرير الإدارة املالية بوصفه جزءًا ل يتجزأأ من تقارير الإدارة املالية. الأموال الاحتياطيةابس تخدام اخلاص 

 القضااي الرئيس ية اثلثًا.

ن التحليل اذلي أأجرته الأمانة مل .3 الازدواجية والتداخل أأوجه قارير املذكورة أأعاله سلط الضوء عىل بعض الت ضموناإ
زدواجية بني الاتداخل وقدر كبري من ال يف املعلومات املفصح عهنا يف تقرير الإدارة املالية وتقرير أأداء الربانمج، وكذكل عىل 

 تقرير الإدارة املالية والبياانت املالية.

عبء من املعلومات يُلقى  اإىلتكل الواثئق يف املرفق. وتشدي الازدواجية والتداخل  ضمونويرد التحليل املفصل مل .7
ىل ، و عىل عاتق مس تخديم تكل التقارير عداد الواثئق يف  هجود أأكرباإ  للرتمجة والنرش. أأكرب وتلكفة ودوهجتنس يق اإ
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 ييل بيان الأس باب الرئيس ية لهذا الوضع:فامي و  .8

ىل ادلول الأعضاء  "2" ىل تقدمي تقارير أأكرث مشولية اإ جراء تقيي جمٍد لأداء الربانمج، أأدرجت  مما س يتيح لهاسعيًا اإ اإ
طار تقرير أأداء الربانمج. وأأوصت جلنة مراجعة احلساابت  الأمانة بصورة مزتايدة معلومات برانجمية ومالية يف اإ

طار تعزيز الإدارة القامئةأأيضًا السابقة  ىل توس يع تقرير أأداء الربانمج  بذكل يف اإ عىل النتاجئ. وأأدى ذكل اإ
 )ونتاجئه( املزيانية يف لك برانمجالصادر لك عامني حبيث يشمل معلومات ودراسات حتليلية بشأأن اس تخدام 

 مما يتداخل مع تقرير الإدارة املالية.

 احملاسبية ادلولية للقطاع العام جملس املعايريوامتثاًل للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ولإعالن  "5"
(IPSASB)  مناقشة البياانت املالية  فيه بأأن "سس تويف املعلومات املس متدة من اذلي أأوىص 5022يف يوليو

اخلصائص النوعية للتقارير املالية مبراعاة القيود املفروضة عىل املعلومات املدرجة يف التقارير املالية  وحتليلها
طار سع نطاق الغرض العام"، وُ  ذات  املعايري احملاسبية للأمم املتحدةالبياانت املالية، اليت اكنت تقترص يف اإ

يرادات والنفقات. ورمغ  الوارد يف البياانت املالية  أأن التحليلعىل تقارير مالية وجداول، حبيث تضم حتليل لالإ
الإدارة املالية يقوم عىل  يقوم عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، والتحليل الوارد يف تقرير

 البياانت املالية وتقرير الإدارة املالية من وهجة نظر املس تخدم. مضمون، فمثة ازدواجية يف أأساس املزيانية

جاميل عدد صفحات  .9 صفحة  5 728وحنو  5020/5022صفحة يف الثنائية  5 222 جبميع اللغاتهذه الواثئق و وبلغ اإ
ىل نس بة ترتاوح بني 5025/5022يف الثنائية   ابملئة. 20و 50. ويصل التقدير الأويل للمضامني املزدوجة اإ

 فرصة تعزيز التقارير رابعًا.

ىل ادلول يسلط التحليل الوارد أأعاله الضوء عىل فرصة واحضة لتعزيز الت .20 قارير املعدة للثنائية احلالية واملرفوعة اإ
صدار تقرير أأداء شامل عن فرتة العامني يمع املعلومات املقسمة حاليًا عىل تقرير أأداء الربانمج  الأعضاء، من خالل اإ

املبادئ الرئيس ية اليت الإدارة املالية للثنائية يف تقرير واحد بصيغة وعرض أأسهل اس تخدامًا ونفاذًا للمس تخدمني. وتضم  وتقرير
ستسرتشد هبا الأمانة يف وضع اقرتاح لتقرير كهذا احلفاظ عىل مس توى الإفصاح أأو تعزيزه، والامتثال الاكمل لالإطار 

ىل احلد الأدىن.  التنظميي )النظام املايل ولحئته( وتقليص الازدواجية اإ

صدار البياانت املالية الس نوية اليت تُعد يف هناي .22 ة لك عام من الثنائية واليت سشلك أأساس البياانت ويب مواصةل اإ
املالية ملراجعي احلساابت اخلارجيني، وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وس ُتقرتح أأية تغيريات أأو حتسينات يف هذه 

 البياانت املالية الس نوية، عند الاقتضاء، ابلتشاور مع مراجعي احلساابت اخلارجيني.
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م يف هناية أأول فرتة العامني  اإصداروسيتواصل  .25 التقدم احملرز يف ويوفر معلومات عن تقرير أأداء الربانمج، اذلي يقد 
جراء تغيريات تقترص عىل النتاجئ املرتقبةحتقيق   لثنائية.املقرتح ل لضامن الاسساق والتناسق مع تقرير الأداء  ما يلزم، ابإ

 اخلطوات التالية: حتقيق هذا الهدف منالرايم اإىل وسيتأألف الهنج  .22

التقارير  حصول عىل ردود أأفعالها بشأأن مضمون املعلومات الواردة يفتوزيع اس تبيان عىل ادلول الأعضاء لل "2"
 احلالية وقابلية اس تخداهما وطريقة عرضها؛

وصيغة وطريقة عرض املعلومات اخلاصة ابلأداء واملالية يف مجيع  ضموناس تكامل ادلراسة التحليلية املعمقة مل "5"
ىل ادلول الأعضاء؛ا  لتقارير املرفوعة اإ

ىل ردود الأفعال الواردة من ادلول الأعضاء والتحليل اذلي أ   "2" جري، وضع اقرتاح مفصل بشأأن تقرير استنادًا اإ
 حمتوايت مفصةل قامئةاملالية؛ وس يضم هذا الاقرتاح علومات عن الربامج واملزيانية و أأداء موحد للثنائية يضم م

 ؛مضمونهفضاًل عن كن ادلول الأعضاء من تقيي شلكه وطريقة عرضه س مي ومنوذج للتقرير اذلي

 عرض الاقرتاح عىل ادلول الأعضاء يك تنظر فيه خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية. "4"

 الفوائد خامسًا.

دراج املعلومات  .24 ن اإ س ميكن ادلول الأعضاء من  الربامج واملزيانية واملالية يف تقرير أأداء شامل للثنائيةالهامة بشأأن اإ

 اس تعراض أأداء املنظمة خالل الثنائية بصورة شامةل ومن مث تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ واحلوار اخلاص ابلأداء.

ز طريقة عرض  .22 ىل ردود أأفعال ادلول الأعضاء الواردة من خالل ادلراسة وس تعز  التقارير وصيغهتا استنادًا اإ
 الاس تقصائية.

 خلص من الازدواجية وتقليص اإجاميل عدد املطبوعات وفورات يف تاكليف الرتمجة والنرش.وس يحقق الت .23

ىل تقارير أأكرث  .27 وقد تزداد الفوائد احملمتةل من خالل وضع جدول أأعامل أأبسط للجنة الربانمج واملزيانية نتيجة الانتقال اإ
 مشولية وتاكماًل.

 وس ُتخفف اجلهود الالزمة يك تضع الأمانة التقارير. .28
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 .ةفامي ييل فقرة القرار املقرتحو  .29

ن  .50 جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن اإ
 :WO/PBC/22/27اس تعرضت الوثيقة 

 نيأأقرت ابلفرصة املتاحة لتحس "2"
داء واملالية للثنائية؛ تقارير  الأ

مانة الانتقال  "5" ورحبت ابقرتاح الأ
ىل تقرير أأداء شامل ومتاكمل للثنائية؛  اإ

مانة  "2"  أأن توافهياوطلبت من الأ
هذا  مضمونقرتاح مفصل بشأأن صيغة و اب

التقرير يف دورهتا املقبةل، مع مراعاة ردود 
أأفعال ادلول الأعضاء الواردة من خالل 

 دراسة اس تقصائية منظمة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املعلومات الواردة يف تقرير الإدارة املالية والبياانت املالية وتقرير أأداء الربانمج توزيع
 واملعلومات املتداخةل مع تقرير الإدارة املالية

 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

   النتاجئ حبسب لك احتاد   ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد

لك حبسب  وصناديق رؤوس الأموال العامةل الاحتياطي   

 احتاد يف هناية العام

  

 الثنائية –الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد    

 )عىل أأساس املزيانية(

صة من  الاعامتدات اخملص 

 الأموال الاحتياطية

 

      املزيانية

تقرير عن الوظائف وعدد العاملني حبسب لك 

 الثنائية – برانمج

   الثنائية –لك برانمج املزيانية املعمتدة والتحويالت حبسب   

تقرير عن الوظائف وعدد العاملني حبسب املرشوعات 

املمّوةل من الصناديق الاستامئنية ومن الأموال 

 الثنائية –الاحتياطية 

     

      

      

نفاق    النفقات تقرير عن املزيانية   الثنائية –النفقات حبسب غرض الإ

والنفقات حبسب لك 

 الثنائية–برانمج 

                                                
1
 املناقشات وادلراسات التحليلية يف البياانت املالية أأجريت عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 
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 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

      املوارد البرشية

   النفقات مقابل املزيانية   تطور النفقات حبسب الس نوات

      

      الأسفار واملنح

   النفقات مقابل املزيانية   تطور النفقات حبسب الس نوات

      

      اخلدمات التعاقدية

   النفقات مقابل املزيانية   تطور النفقات حبسب الس نوات

      

      مرصوفات التشغيل

   النفقات مقابل املزيانية   تطور النفقات حبسب الس نوات

      

      املعدات والإمدادات

   النفقات مقابل املزيانية   تطور النفقات حبسب الس نوات

      

يرادات   الإيرادات   اس تخدام الأموال الاحتياطية اإ

     

 اخملاطر املالية

 

     

 استامثرات الثنائية
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 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

     

الاستامثرات )يف لك من عايم 

 الثنائية قيد النظر(

 

      

   بيان الوضع املايل   

   بيان الأداء املايل   

   بيان التغيريات يف صايف الأصول   

   بيان التدفق النقدي   

 -بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية   

 الإيرادات

  

 -بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية   

 املرصوفات

  

   حتليل بيان الوضع املايل   

   حتليل بيان الأداء املايل   

   بيان الوضع املايل حبسب لك نشاط   

 بيان الأداء املايل حبسب لك نشاط   

 

  

الاشرتااكت وصناديق رؤوس     

 الأموال العامةل

 

للنظام  قاً الاشرتااكت وف    

 حادي الاشرتااكتالأ 
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 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

الاشرتااكت غري املسددة يف     

ديسمرب )هناية الثنائية(  22

والاشرتااكت املتأأخرة للبدلان 

الأقل منوًا اليت دلهيا حساب 

 خاص )مجمّد(

 

الاشرتااكت املس تلمة قبل     

 اس تحقاقها

 

الأموال العامةل صناديق رؤوس     

 ديسمرب )هناية الثنائية( 22يف 

 

      توزيع رسوم مدريد ولهاي

الس نة الأوىل من  –الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الثنائية
     

الس نة الأوىل من  –الرسوم التمكيلية  -احتاد مدريد 

 الثنائية
     

الس نة الأوىل من  –اإجاميل الرسوم  –احتاد مدريد 

 الثنائية
     

من  الس نة الثانية –الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الثنائية
     

من  الس نة الثانية -الرسوم التمكيلية  -احتاد مدريد 

 الثنائية
     

من  الس نة الثانية -اإجاميل الرسوم  –احتاد مدريد 

 الثنائية
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 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

الس نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

 الأوىل من الثنائية

     

الس نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

 من الثنائية الثانية

     

من  29املبالغ املسددة وفقًا للقاعدة  –احتاد مدريد 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد وبروتوكوهل

     

الس نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيني  -احتاد لهاي 

 الأوىل من الثنائية
     

الس نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيني  -احتاد لهاي 

 من الثنائية الثانية
     

توزيع رسوم الس نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 

 الأوىل من الثنائية
     

توزيع رسوم الس نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 

 من الثنائية الثانية
     

      حساب اإجاميل )الثنائية( –لهاي  احتاد مدريد واحتاد

   الصناديق الاستامئنية   

    ملخص الإجنازات احملققة يف الثنائية  

أأداء الربانمج حبسب لك برانمج   

 للثنائية

   

تقرير عن املرصوفات اخلاصة بأأنشطة   

 التمنية

   

تنفيذ الصناديق الاستامئنية   

 الثنائية( )هناية
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 يفمعلومات  معلومات يف تقرير الإدارة املالية فقط

 البياانت املالية فقط

 معلومات يف

 تقرير أأداء الربانمج فقط
تقرير الإدارة املالية والبياانت املاليةتداخل املعلومات بني 

1
تداخل املعلومات بني تقرير  

 الإدارة املالية وواثئق أأخرى

تداخل املعلومات بني 

تقرير الإدارة املالية 

 وتقرير أأداء الربانمج

البياانت املالية  ةمناقش 

 وحتليلها

    

     بيان الوضع املايل 

     بيان الأداء املايل 

بيان التغيريات يف صايف  

 الأصول

    

     بيان التدفق النقدي 

بيان مقارنة املبالغ املدرجة  

 -يف املزيانية واملبالغ الفعلية

 الإيرادات

    

بيان مقارنة املبالغ املدرجة  

 -املزيانية واملبالغ الفعليةيف 

 املرصوفات

    

بيان الوضع املايل حبسب  

 لك نشاط

    

بيان الأداء املايل حبسب  

 لك نشاط
    

حساابت خاصة حبسب  

 مسامهة املاحنني

    

مالحظات عىل البياانت  

 املالية

    

 والوثيقة[ املرفق]هناية 


