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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :مايو 2017

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السادسة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  14يوليو 2017

التعديالت املقرتح إدخاهلا على نظام الويبو املايل والئحته

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل مقرتحات لتعديل نظام الويبو املايل ولحئته (النظام املايل ولحئته) .وتعرض الوثيقة
التعديالت املقرتحة يف قسمني ،حيث يركز القسم ا ألول عىل التعديالت املدخةل عىل نظام الويبو للمشرتايت ،عىل النحو
الوارد يف النظام املايل ولحئته ،ويركز القسم الثاين عىل التعديالت املدخةل عىل املواد والقواعد ا ألخرى .ووفقا ألحاكم املاد
" ،1.10للمدير العام أأن يقرتح اإدخال تعديالت عىل هذا النظام .وجيب أأن توافق امجلعية العامة عىل أأي تعديل لهذا
النظام" .وبناء عىل ذكل ،تقرتح تعديالت النظام لتوافق علهيا امجلعية العامة.
 .2ووفقا للامد  1.10من النظام املايل ،القاعد " ،1.110جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة بصور تامتىش مع
النظام املايل" .وذلكل ،سوف يدخل املدير العام التعديالت عىل الالحئة املالية عىل النحو َ
املبني يف مرفقي هذه الوثيقة.

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل أأنظمة الويبو للمشرتايت
 .3وافقت 1مجعيات ادلول ا ألعضاء عىل توصية جلنة التنس يق املقدمة يف دورهتا يف عام  2016اليت طلبت فهيا ،من
مضن أأمور أأخرى ،من "مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اس تعراض س ياسات الويبو وإاجراءاهتا اخلاصة ابملشرتايت عقب
ئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ،لضامن الوضوح والشفافية
الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام حاليا ،بناء عىل توصية ر ي
يف معلية الرشاء يف الويبو ،حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات أأو التوصيات أأو لكتهيام اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا
ادلول ا ألعضاء".
( A/56/13 1اقرتاح تضمني جدول ا ألعامل بندا تمكيليا بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية" و( WO/GA/48/15القرارات اليت
اختذهتا جلنة الويبو للتنس يق).
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وأنشئ فريق عامل يف ا ألمانة لصياغة مقرتحات لتنفيذ التوصية ،بغية حتقيق ا ألهداف التالية:
( أأ) حتديد الثغرات احملمتةل يف معلية الرشاء ومعاجلهتا وفقا ملا تأأمر به جلنة التنس يق ،وبذكل
(ب)

تعزيز الضوابط مبا يتسق مع اإطار الويبو إلدار ااخماطر

(ج) وتوضيح ا ألدوار واملسؤوليات يف معلية اختاذ القرارات املتعلقة ابملشرتايت ،ابلإضافة ،عىل ا ألخص ،اإىل
اس تعراض اإطار التفويض وتعزيزه من حيث السلطة واملسؤولية واملساءةل
(د) واس تعراض الإطار التنظميي وتعزيزه ،حس امب يلزم ،فامي يتعلق حبالت الاس تنناء من العملية التنافس ية وسلطة
املوافقة املرتبطة هبا
(ه) واس تعراض أأي فرصة لضامن أأن الإطار التنظميي يسمح بتنفيذ النتاجئ املرتقبة الوارد يف اإطار الويبو ل إالدار القامئة
عىل النتاجئ تنفيذا رسيعا وممتثال
(و) وضامن تنفيذ ما ورد أأعاله بغية تقيمي س ياسات الويبو وممارساهتا يف جمال املشرتايت مقارنة بس ياسات وممارسات
املنظامت ادلولية ا ألخرى.
 .5وقدم الفريق العامل ،بناء عىل تلكيف من ادلول ا ألعضاء ،مقرتحاته ليك تس تعرضها شعبة الرقابة ادلاخلية ،اليت
ئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق .واس تعرضت
أأرسلت تعليقاهتا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وكذكل اإىل ر ي
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التعديالت املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ولحئته وانقشت هذه التعديالت مع الإدار
ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،مبا يف ذكل تعليقات شعبة الرقابة ادلاخلية علهيا ،وخلصت اإىل أأن "هذه التعديالت من شأأهنا
2
أأن حتسن املباد العامة للمشرتايت الوارد يف النظام املايل ولحئته من خالل تعزيز معلية الرشاء".
 .6وقد قبلت ا ألمانة مجيع التعليقات اليت أأبدهتا شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وانعكست
هذه التعليقات عىل النص املقرتح املرا يجع عىل النحو املناسب .ومن مضن التعليقات الوارد  ،قبلت ا ألمانة أأيضا تكل
التعليقات اليت سوف تتجىل يف املنشورات الإدارية ذات املس توى ا ألدىن (التعممي الإداري ،وادلليل ،وما اإىل ذكل).
.7

وسوف تؤدي التغيريات املقرتحة اإىل ما ييل:
( أأ) تعزيز منوذج تفويض سلطة الرشاء من املدير العام اإىل املسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت ،وإاىل مدير
املشرتايت
(ب)

وإانشاء ا ألنواع الثالثة التالية لعمليات الرشاء ،عىل غرار منظامت ا ألمم املتحد ا ألخرى
" "1معلية تنافس ية معيارية
" "2والتعاون مع املنظامت ادلولية ا ألخرى
" "3وإاجراءات بديةل.

 WO/IAOC/44/2 2تقرير اعمتدته جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي خيص دورهتا الرابعة والأربعني (جنيف ،من  27اإىل  31مارس )2017
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(ج) واشرتاط املشاركة الإلزامية للجنة اس تعراض العقود يف حالت تطبيق اإجراءات بديةل تتجاوز عتبة مح َدد ،
ابلإضافة اإىل الواثئق التمكيلية الالزمة لهذه الإجراءات
(د) وتيسري التعاون بشأأن املشرتايت مع منظامت حكومية دولية أأخرى من خالل معلية موافقة أأقرص
(ه) وتعزيز رسية معلية اختيار البائعني.
 .8ويقدم املرفق ا ألول لهذه الوثيقة مقرتحات تفصيلية بشأأن التغيريات املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ولحئته ،مع
سوغ لك تغيري جبانبه .وعىل هذا ا ألساس ،تقرتح فقرات القرار التالية:
توضيح م ّ

 .9أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة
للويبو ابملوافقة عىل املاد  11.5بصيغهتا املعدةل املبينة يف
املرفق ا ألول لهذه الوثيقة .WO/PBC/26/5
 .10و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبا ييل:
" "1التعديالت املدخةل عىل القواعد ،12.105
و ،17.105و ،18.105و ،19.105و،26.105
و 27.105من الالحئة " "2وحذف القواعد ،13.105
و ،16.105و ،21.105و 23.105من الالحئة ()3
و إادخال القاعد اجلديد املقرتحة (17.105اثنيا) ،عىل النحو
املبني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة .WO/PBC/26/5

التعديالت ا ألخرى املقرتح اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته
 .11متاش يا مع املامرسة اليت تتبعها ا ألمانة جلعل النظام املايل ولحئته قيد الاس تعراض املنتظم ،حدّ د أخر اس تعراض من
هذا القبيل عددا من التعديالت املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ،فضال عن تغيريات لالحئة املالية.
 .12ووفقا مع ما ورد أأعاله ،يقرتح اإدخال التغيريات التالية عىل النظام املايل ولحئته ،عىل النحو امل َفصل يف املرفق الثاين
لهذه الوثيقة:
( أأ) اإعداد التقارير:
" "1عىل مدى الس نوات ا ألخري  ،أأصبح من الواحض عىل حنو مزتايد وجود تداخل وتكرار يف التقارير
املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن أأداء الربامج واملزيانية أأو ا ألداء املايل للثنائية .بيد أأنه من ا ألمهية مباكن ،عند
معاجلة هذه املسأأةل ،ضامن عدم ضياع أأي معلومات من خالل أأي تغيريات ،كام أأكدت ذكل أأيضا ادلول
ا ألعضاء من خالل دراسة اس تقصائية أجريت عن هذا املوضوع يف عام .2014
" "2ومع وضع ذكل يف الاعتبار ،يقرتح اإجراء التحول التايل ،اذلي يكفل تقليل حالت التكرار والتداخل
يف التقارير اإىل أأدىن حد ،وتعزيز اتساق التقارير ووضوهحا وشفافيهتا دون أأي خسار أأو نقص يف املعلومات
أأو الإفصاح .وسوف تعرض معلومات الثنائية ،اليت جيري تقدميها حاليا يف اإطار تقرير الإدار املالية ،يف التقرير
ا ألنسب والأكرث مالمئة ،مع مراعا ما ييل:
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يقرتح تقدمي املعلومات املتعلقة بأأداء الربانمج واملزيانية ،اليت تعرض عىل أأساس اس تحقاق حماس يب معدّل،
يف نسخة حمس نة من تقرير أأداء الربانمج يف الس نة الثانية من الثنائية ،أأي "تقرير الربانمج والإدار املالية"
يف الثنائية



ويقرتح تقدمي املعلومات احملاسبية ،اليت تعرض عىل أأساس اس تحقاق حماس يب اكمل وفقا للمعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام ،يف البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية من الثنائية.

(ب) يقرتح أأيضا اإدخال تعديالت من أأجل تلبية احلاجة اإىل تصحيح املعلومات غري ادلقيقة أأو تقدمي توضيح عند
صياغة النظام أأو الالحئة ملا أأحضى جليا نتيجة للتطبيق العميل للنظام املايل ولحئته وكذكل من أأجل
(ج) ضامن الاتساق يف الإشارات اإىل الس ياسات اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء مباش  ،حيامث اكن ذكل مناس با ،كام
هو احلال ابلنس بة اإىل س ياسة ا ألموال الاحتياطية.
 .13ويقدّ م املرفق الثاين لهذه الوثيقة املقرتحات املفصةل املتعلقة ابلتغيريات اليت أدخلت عىل النظام املايل ولحئته ،مع
سوغ لك تغيري جبانبه .وعىل هذا ا ألساس ،تقرتح فقرات القرار التالية.
توضيح م ّ

 .14أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة
للويبو ابملوافقة عىل ما ييل "1" :التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل املواد  ،14.2و ،7.3و ،13.3و،14.3
و ،6.4و ،3.5و ،4.5و ،7.5و ،3.6و ،7.6و1.10
" "2وحذف املاد  "3" 6.6و إادخال املاد اجلديد
املقرتحة (14.2اثنيا) ،عىل النحو املبني يف املرفق الثاين لهذه
الوثيقة .WO/PBC/26/5
 .15و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبا ييل:
" "1التعديالت املدخةل عىل القواعد املالية ،1.101
و ،2.103 ،3.101و ،4.104و ،1.105و،6.105
و ،9.105و ،33.105و ،3.106و ،7.106و،10.106
و "2" 1.110وحذف القاعد  12.106من الالحئة
املالية ( )3و إادخال القاعد اجلديد املقرتحة 7.102
و(11.106اثنيا) ،عىل النحو املبني يف املرفق الثاين لهذه
الوثيقة .WO/PBC/26/5
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

املرفق ا ألول – التعديالت املقرتح إادخالها عىل املواد والقواعد املتعلقة ابملشرتايت يف النظام املايل ولحئته
النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

الفصل اخلامس :اس تخدام الصناديق املالية

الفصل اخلامس :اس تخدام الصناديق املالية

جمي .املشرتايت

جمي .املشرتايت

املباد العامة

املباد العامة ومعلية الرشاء

املاد 11.5

املاد 11.5

( أأ) تشمل همام املشرتايت مجيع ا ألعامل الالزمة لقتناء املمتلاكت ،عن
( أأ) تشمل همام املشرتايت مجيع ا ألعامل الالزمة لقتناء املمتلاكت ،عن
طريق الرشاء أأو الإجيار أأو أأي وس يةل أأخرى ،مبا يف ذكل املنتجات وا ألمالك طريق الرشاء أأو الإجيار أأو أأي وس يةل أأخرى ،مبا يف ذكل املنتجات وا ألمالك
العقارية ،ولقتناء اخلدمات ،مبا فهيا أأشغال املباين .وتراعى املباد العامة التالية :العقارية ،ولقتناء اخلدمات ،مبا فهيا أأشغال املباين .وتراعى املباد العامة
التالية:
" "1أأفضل قمية للنقد.
" "1أأفضل قمية للنقد.
" "2واملنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقود.
" "2واملنافسة الواسعة الفعاةل ملنح العقود.
" "3والإنصاف والزناهة والشفافية يف معليات الرشاء.
" "3والإنصاف والزناهة والشفافية يف معليات الرشاء.
" "4وخدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجه.
" "4وخدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجه.
" "5واملامرسات احلصيفة يف جمال الرشاء.
" "5واملامرسات احلصيفة يف جمال الرشاء.
(ب) ويمت اقتناء البضائع و /أأو اخلدمات عىل أأساس اإجراءات منح العقود.
(ب) ويمت اقتناء البضائع و /أأو اخلدمات عىل أأساس اإجراءات منح العقود.
وقد تكون وسائل الامتس العروض رمسية أأو غري رمسية .ويعلن عن وسائل
وقد تكون وسائل الامتس العروض رمسية أأو غري رمسية .ويعلن عن وسائل
الامتس العروض ما مل ينص عىل خالف ذكل .وحتدّد اإجراءات منح العقود
الامتس العروض ما مل ينص عىل خالف ذكل .وحتدّد اإجراءات منح العقود
ووسائل الامتس العروض يف تعلاميت اإدارية يصدرها املدير العام.
ووسائل الامتس العروض يف تعلاميت اإدارية يصدرها املدير العام .وجيب أأن

سبب التغيري

لتقدمي حملة عامة شامةل وشفافة وواحضة عن مجيع
اإجراءات الرشاء.

يقرتح حذف امجلةل الوارد يف الفقر (ب) ألهنا تبدو
الن زائد عن احلاجة اإىل حد بعيد يف ظل وجود
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل

يكون أأي اإجراء من اإجراءات الرشاء انجتا عن:
" "1معلية تنافس ية
" "2أأو تعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى
" "3أأو اإجراء بديل وفقا للقاعد .18.105
السلطة واملسؤولية

السلطة واملسؤولية

القاعد 12.105

القاعد 12.105

ّ
يعني املدير العام مسؤول رفيع املس توى (ويشار اإليه فامي ييل بعبار
( أأ)
"املسؤول رفيع املس توى امللكف ابملشرتايت" أأو "مسؤول املشرتايت")
ويكون مسؤول عن مشرتايت املنظمة ،مع مراعا أأحاكم القواعد 6.105
و 8.105و 9.105و 10.105املتعلقة بتحمل الالزتامات املالية.

ّ
يعني املدير العام مسؤول رفيع املس توى (ويشار اإليه فامي ييل بعبار
( أأ)
"املسؤول رفيع املس توى امللكف ابملشرتايت" أأو "مسؤول املشرتايت")،
وي ّفوض اإليه سلطة ومسؤولية تنفيذ الإطار التنظميي اذلي ينظم ويكون
مسؤول عن مشرتايت املنظمة ،مع مراعا أأحاكم القواعد  6.105و8.105
و 9.105و 10.105املتعلقة بتحمل الالزتامات املالية.

(ب) وحيدد املدير العام تكوين واختصاصات جلنة لس تعراض العقود لإسداء
املشور اخلطية اإىل مسؤول املشرتايت بشأأن الإجراءات اليت تفيض اإىل منح (ب) وجيوز ملسؤول املشرتايت أأن يقوم من جانبه بتفويض بعض جوانب
سلطته اإىل املدير املسؤول عن املشرتايت (املوظف املفوض) ،ما مل حيدد
عقود الرشاء أأو تعديلها أأو جتديدها .وتشمل اختصاصات جلنة اس تعراض
العقود أأنواع الإجراءات املقرتحة للرشاء وقميهتا النقدية اليت ختضع لالس تعراض .املدير العام خالف ذكل.

سبب التغيري
القاعد (املنقحة) .17.105
وهتدف امجلةل اجلديد الوارد يف الفقر (ب) اإىل أأن
تصف بوجه عام ا ألنواع الثالثة إلجراءات الرشاء
اليت قد تؤدي اإىل منح العقد .ويقرتح اإدخالها توخيا
للوضوح.

تنقيح الفقر ( أأ) :تنص هذه القاعد عىل تفويض
رمسي للسلطة من املدير العام اإىل مسؤول
املشرتايت ،وهو تفويض عىل غرار تفويض السلطة
املوجود حاليا للمراقب املايل ،عىل النحو املشار اإليه
يف القاعد  .1.101والغرض من ذكل هو توضيح
هيلك احلومكة املنطبق عىل تنفيذ أأنشطة الرشاء،
ومن ّمث زايد توضيح ا ألدوار واملسؤوليات يف معلية
اختاذ القرارات املتعلقة ابملشرتايت ،والسلطة
واملساءةل ذات الصةل.

تنقيح الفقر (ب) :نظرا لتساع نطاق املسؤوليات
املس ند اإىل مسؤول املشرتايت يف النظام املايل
وحيدد املدير العام مسؤول املشرتايت تكوين و
(ج) وحيامث يقتيض ا ألمر الامتس مشور جلنة اس تعراض العقود ،ل يتخذ أأي (ب)(ج)
اختصاصات ولحئته ،يبدو أأن من املالمئ النص عىل اإماكنية قيام
جلنة لس تعراض العقود لإسداء املشور اخلطية اإىل مسؤول املشرتايت بشأأن
قرار هنايئ يفيض اإىل منح عقد شاء أأو تعديهل أأو جتديده قبل تلقي تكل
املشور  .ويف احلالت اليت يرفض فهيا مسؤول املشرتايت قبول مشور جلنة الإجراءات اليت تفيض اإىل منح عقود الرشاء أأو تعديلها أأو جتديدها .وتشمل مسؤول املشرتايت بتفويض جزء من همامه .وهذه
اللية أأيضا عىل غرار معلية التفويض املتاحة حاليا
اس تعراض العقود ،فاإنه يسجل خطيا ا ألس باب ادلاعية اإىل اختاذ ذكل القرار .اختصاصات جلنة اس تعراض العقود أأنواع الإجراءات املقرتحة للرشاء وقميهتا
للمراقب املايل ،عىل النحو املشار اإليه يف القاعد
النقدية اليت ختضع لالس تعراض.
.1.101
(د) وجيوز للمدير العام يف حالت اس تننائية وإاذا اس تدعى ا ألمر تقدمي
ضامانت خاصة و /أأو خرب خارجية أأن ينشئ جلنة خارجية مس تقةل وخمصصة( ،ج)(د) وحيامث يقتيض ا ألمر الامتس مشور جلنة اس تعراض العقود ،ل يتخذ
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النص احلايل

أأي قرار هنايئ يفيض اإىل منح عقد شاء أأو تعديهل أأو جتديده قبل تلقي تكل
وحيدد تكوين واختصاصات تكل اللجنة ااخمصصة ،ويقرر ما اإذا اكن جيوز لها
املشور  .ويف احلالت اليت يرفض فهيا مسؤول املشرتايت قبول مشور جلنة
اعامتد توصيات و /أأو قرارات .وإاذا اكنت توصيات و /أأو قرارات تكل اللجنة
ااخمصصة رضورية ،فاإنه ل جيوز اختاذ أأي قرار هنايئ يفيض اإىل منح عقد الرشاء اس تعراض العقود ،فاإنه يسجل خطيا ا ألس باب ادلاعية اإىل اختاذ مسؤول
املشرتايت للقرارذكل القرار.
أأو تعديهل أأو جتديده قبل تلقي تكل التوصيات أأو القرارات من قبل هيئة
املنظمة ااخمتصة.
(د)(ه) وجيوز للمدير العام ملسؤول املشرتايت يف حالت اس تننائية وإاذا
اس تدعى ا ألمر تقدمي ضامانت خاصة و /أأو خرب خارجية أأن ينشئ جلنة
خارجية مس تقةل وخمصصة ،وحيدد تكوين واختصاصات تكل اللجنة ااخمصصة،
ويقرر ما اإذا اكن جيوز لها اعامتد توصيات و /أأو قرارات .وإاذا اكنت توصيات
و /أأو قرارات تكل اللجنة ااخمصصة رضورية ،فاإنه ل جيوز اختاذ أأي قرار هنايئ
يفيض اإىل منح عقد الرشاء أأو تعديهل أأو جتديده قبل تلقي تكل التوصيات أأو
القرارات من قبل الهيئة املنظمة ااخمتصة عىل النحو احملدد يف وليهتا.
التعاون

التعاون

القاعد 13.105

القاعد  13.105حذفت

جيوز للمنظمة أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية ذات اإجراءات مشاهبة فامي جيوز للمنظمة أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية ذات اإجراءات مشاهبة
فامي يتعلق ابلرشاء لتلبية احتياجاهتا من الرشاء ،بأأن تدخل يف اتفاقات لهذه
يتعلق ابلرشاء لتلبية احتياجاهتا من الرشاء ،بأأن تدخل يف اتفاقات لهذه
ا ألغراض عند الاقتضاء .وميكن أأن يشمل هذا التعاون القيام بعمليات شاء
ا ألغراض عند الاقتضاء .وميكن أأن يشمل هذا التعاون القيام بعمليات شاء
مشرتكة ،أأو دخول املنظمة يف عقد معمتد عىل قرار ابلرشاء اختذته منظمة
مشرتكة ،أأو دخول املنظمة يف عقد معمتد عىل قرار ابلرشاء اختذته منظمة
حكومية دولية أأخرى ،أأو طلب الويبو من منظمة حكومية دولية أأخرى أأن
حكومية دولية أأخرى ،أأو طلب الويبو من منظمة حكومية دولية أأخرى أأن
تقوم ابلرشاء ابمس املنظمة.
تقوم ابلرشاء ابمس املنظمة.

سبب التغيري
والتعديالت املقرتحة للفقرتني (ج) و(ه) انجتة عن
تفويض السلطة املمنوحة اإىل مسؤول املشرتايت،
عىل النحو املنصوص عليه يف القاعد املقرتحة
 (12.105أأ).

من أأجل تقدمي حملة عامة شامةل وشفافة وواحضة عن
مجيع اإجراءات الرشاء ،ي يعرض التعاون مع املنظامت
احلكومية ادلولية عىل أأنه أأحد أأنواع ثالثة خمتلفة من
الإجراءات اليت متثل مصدر اإجراءات الرشاء ،اليت
قد تتخذ شلك معلية تنافس ية أأو تعاون مع منظامت
حكومية دولية أأخرى ،أأو اإجراء بديل (انظر املاد
(اثنيا)
(11.5ب) املعدةل) والقاعد اجلديد . 17.105
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معلية الرشاء

معلية الرشاء تنافس ية

القاعد 16.105

القاعد  16.105حذفت

( أأ) قد يرتتب أأي الزتام عىل طلب واحد للحصول عىل بضائع أأو خدمات ( ،أأ) قد يرتتب أأي الزتام عىل طلب واحد للحصول عىل بضائع أأو
أأو عىل مجموعة من تكل الطلبات اليت يمت تسلمها ومعاجلهتا خالل مد العقد أأو خدمات ،أأو عىل مجموعة من تكل الطلبات اليت يمت تسلمها ومعاجلهتا خالل
مد العقد أأو الس نة التقوميية ،ويشمل مجيع العقود و /أأو طلبات الرشاء املتعلقة
الس نة التقوميية ،ويشمل مجيع العقود و /أأو طلبات الرشاء املتعلقة ابقتناء
البضائع أأو اخلدمات .وعىل مسؤول املشرتايت أأو عىل املوظفني اذلين تس ند ابقتناء البضائع أأو اخلدمات .وعىل مسؤول املشرتايت أأو عىل املوظفني اذلين
تس ند اإلهيم السلطة ،حتديد ما اإذا اكنت طلبات احلصول عىل بضائع أأو
اإلهيم السلطة ،حتديد ما اإذا اكنت طلبات احلصول عىل بضائع أأو خدمات
خدمات متصل بعضها ببعض ،واختاذ اإجراء الرشاء املناسب.
متصل بعضها ببعض ،واختاذ اإجراء الرشاء املناسب.
(ب) ابلنس بة اإىل العقود غري احملدد املد أأو اخلاضعة للتجديد ،حتدد قمية
الالزتام عىل أأساس مد عقد مفرتضة مدهتا س نة واحد  ،حتسب اعتبارا من
التارخي اذلي يبد أأ فيه ا ألداء.

(ب) ابلنس بة اإىل العقود غري احملدد املد أأو اخلاضعة للتجديد ،حتدد قمية
الالزتام عىل أأساس مد عقد مفرتضة مدهتا س نة واحد  ،حتسب اعتبارا من
التارخي اذلي يبد أأ فيه ا ألداء.

القاعد 17.105

القاعد 17.105

يقرر املدير العام ،مبوجب تعلاميت اإدارية ،حدود " "1املشرتايت املباش  "2" ،يقرر املدير العاممسؤول املشرتايت ،مبوجب تعلاميت اإدارية ،مباد الرشاء
والإجراءات غري الرمسية لطلبات تقدمي العروض "3" ،واملناقصات احملدود  ،العامة وقواعده ا ألساس ية ،مبا يف ذكل حدود " "1املشرتايت املباش "2" ،
والإجراءات غري الرمسية لطلبات تقدمي العروض "3" ،واملناقصات احملدود ،
" "4واملناقصات ادلولية املفتوحة .وجيب أأن حيدد ذكل بعد استشار جلنة
" "4واملناقصات ادلولية املفتوحة .وجيب أأن حيدد ذكل بعد استشار جلنة
اس تعراض العقود.
اس تعراض العقود.

سبب التغيري

لضامن الوضوح وتعزيز الضوابط من خالل تناول
ش ىت جوانب الس ياسة والإجراءات عىل املس توى
املناسب من الإطار التنظميي .وجيب تناول التفاصيل
الإجرائية يف التعماميت الإدارية وادلليل.

الإشار اجلديد اإىل مسؤول املشرتايت انجتة عن
تفويض السلطة املنصوص عليه يف القاعد املقرتحة
 (12.105أأ).
ويقرتح حذف امجلةل ا ألخري  ،ألن مضموهنا مشمول
ابلقاعد (12.105ج) اليت تنص ابلفعل عىل أأن
مسؤول املشرتايت حيدد تكوين جلنة اس تعراض
العقود واختصاصاهتا.
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التعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى
القاعد 17.105

(اثنيا)

جيوز للمنظمة أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية ذات اإجراءات مشاهبة
( أأ)

للقيام بعمليات شاء مشرتكة ،أأو

(ب) دلخول املنظمة يف عقد معمتد عىل قرار ابلرشاء اختذته منظمة
حكومية دولية أأخرى ،وذكل من أأجل الاس تفاد املثىل من املوارد الإجاملية
اليت تنفق عىل معليات الرشاء ،ويف ظل الظروف اليت تكون فهيا معليات
الرشاء والسلع واخلدمات ،فضال عن البائعني احملمتلني ،ذات طبيعة مماثةل ،أأو
(ج) للطلب من منظمة حكومية دولية أأخرى ،دلهيا خرب خاصة يف شاء
سلع أأو خدمات حمدد أأو تمتتع بقدر الرشاء الالزمة يف موقع معني ،أأن تقوم
ابلرشاء ابمس املنظمة ،أأو

سبب التغيري
وهيدف تنقيح هذه القاعد اإىل تقدمي وصف شامل
و أأدق ل إالماكنيات ا ألربع اليت ميكن هبا منح عقد من
خالل التعاون مع منظمة حكومية دولية ،أأل ويه:
" "1من خالل اإجراءات الرشاء املشرتكة ( أأنشطة
الفريق املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة عاد )
" "2والاعامتد عىل الغري ("3" )piggybacking
والتعاون مع منظمة حكومية دولية تمتتع خبرب خاصة
يف شاء سلع وخدمات حمدد (ميكن أأن تكون هذه
املنظمة مركز ا ألمم املتحد ادلويل للحساب
الإلكرتوين مثال) " "4والرشاء املباش من منظمة
حكومية دولية أأخرى حصلت عىل شوط مواتية
يف شاء السلع واخلدمات.

وهذه ا ألنواع ااخمتلفة من التعاون مع املنظامت
احلكومية ادلولية سوف تسمح بتكييف الليات
الرسيعة واملبسطة لرشاء السلع واخلدمات مع
(د) للرشاء من منظمة حكومية دولية أأخرى لها خرب خاصة يف شاء سلع احتياجات املنظمة.
أأو خدمات حمدد أأو حصلت عىل شوط مواتية يف شاء سلع وخدمات
معينة.
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القاعد 18.105

الإجراءات البديةل

جيوز ملسؤول املشرتايت أأن يقرر ،استنادا اإىل مشور جلنة اس تعراض العقود
اإذا اعترب تكل املشور رضورية ،أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو غري الرمسية يف
طلب تقدمي العروض ابلنس بة اإىل معلية شاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة
عىل الوجه ا ألمثل يف احلالت التالية:

القاعد 18.105

سبب التغيري
تؤدي التعديالت املدخةل عىل هذه الإجراءات
البديةل اإىل حتسني وضوهحا وشفافيهتا ،مما يسمح
بتنفيذ خطط معل الويبو وطلبات العمالء تنفيذا
رسيعا وممتثال.

( أأ) تق ّدم جلنة اس تعراض العقود مشور خطية اإىل مسؤول املشرتايت،
أأو اإىل املوظف املفوض وفقا للقاعد (12.105ب) ،بشأأن الإجراءات البديةل ومبوجب هذا احلمك اجلديد ،سوف تصبح املشور
املقرتح اختاذها مبوجب الفقر (ب) من هذه القاعد  ،لكام اكن اإجراء الرشاء يف املس بقة للجنة اس تعراض العقود اإلزامية لتنفيذ أأي
( أأ) حيامن ل يكون هناك سوق تنافس ية للطلب املعين ،مثل وجود احتاكر ،نطاق اختصاصاهتا.
اإجراء بديل ،لكام اكن اإجراء الرشاء مضن نطاق
أأو أأسعار حمدد مبوجب ترشيع أأو مبد أأ حكويم ،أأو يكون الطلب متعلقا خبدمة
اختصاصاهتا ( أأي فامي يتعلق بأأي اإجراءات بديةل من
(ب) جيوز ملسؤول املشرتايت أ
جلنة
مشور
إىل
ا
استنادا
،
يقرر
ن
أ
أأو مبنتج خاضع مللكية خاصة.
هذا القبيل تنطوي عىل معامةل مالية تزيد عىل 150
اس تعراض العقود اإذا اعترب تكل املشور رضورية ،أ
الرمسية
ائق
ر
الط
اتباع
ن
أ
أأو غري الرمسية يف طلب تقدمي العروض عدم اس تخدام معلية تنافس ية معيارية أألف فرنك سويرسي يف الس نة) .وهيدف هذا اإىل
املورد أأو املنتج/اخلدمة.
(ب) ويف احلالت اليت يتعني فهيا معاير ّ
تعزيز معلية الرشاء املرتبطة ابلس تنناءات من
أ
ابلنس
بة اإىل معلية شاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه المثل يف املنافسة أأو "الإجراءات البديةل".
(ج) ويف احلالت اليت ينشأأ فهيا عقد الرشاء املقرتح عن تعاون مع منظامت احلالت التالية:
حكومية دولية أأخرى ذات اإجراءات مشاهبة فامي يتعلق ابلرشاء.
والتعديالت املقرتحة للفقر (ب) ليست سوى
( أأ)" "1حيامن ل يكون هناك سوق تنافس ية للطلب املعين ،مثل وجود
تعديالت يف الصياغة.
(د) ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل منتجات وخدمات متطابقة عن احتاكر ،أأو أأسعار حمدد مبوجب ترشيع أأو مبد أأ حكويم ،أأو يكون الطلب
طريق تنافَس خالل فرت زمنية معقوةل وتظل فهيا ا ألسعار والرشوط املعروضة متعلقا خبدمة أأو مبنتج خاضع مللكية خاصة.
و أأما التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى
تنافس ية.
ويف احلالت اليت يتعني فهيا معاير املورد أأو املنتج/اخلدمة .فينبغي أأل يؤدي بعد الن اإىل تنفيذ اإجراءات بديةل،
(ب)""2
ّ
فالقاعد (17.105اثنيا) تتناول الن هذه املسأأةل عىل
(ه) ويف احلالت اليت ل يؤدي فهيا طلب تقدمي عروض رمسية للمنتجات
(ج) ويف احلالت اليت ينشأأ فهيا عقد الرشاء املقرتح عن تعاون مع منظامت حنو مح َدد ومس تقل.
واخلدمات املتطابقة اإىل نتاجئ مرضية خالل فرت زمنية سابقة معقوةل.
حكومية دولية أأخرى ذات اإجراءات مشاهبة فامي يتعلق ابلرشاء.
وحيامن تنشأأ معامةل مالية عن اتفاق مربم مع كيان
(و) وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح برشاء أأو اإجيار ملكية عقارية ول
(د)" "3ويف احلالت اليت يمت احلصول فهيا عىل منتجات وخدمات متطابقة عن حكويم أأو منظمة غري رحبية ،فسوف يكون من
تسمح ظروف السوق ابملنافسة الفعلية.
ا ألنسب التعامل معها من خالل اللجوء اإىل اإجراء
طريق تنافَس خالل فرت زمنية معقوةل وتظل فهيا ا ألسعار والرشوط
بديل (وليس معلية تنافس ية) ،مع مراعا طبيعة
(ز) وحيامن تكون هناك رضور ملحة تس تدعي اختاذ اإجراءات فورية
املعروضة تنافس ية.
الكيان الرشيك .ويف مثل هذه احلالت ،سوف تق َدم
(انعدام الوقت الناجت عن الإخفاق يف التخطيط املس بق ل يع ّد من الرضورات
(ه)" "4ويف احلالت اليت ل يؤدي فهيا طلب تقدمي عروض رمسية للمنتجات مسوغات تفصيلية تريم اإىل اإثبات الامتثال ألحد
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
امللحة).

واخلدمات املتطابقة اإىل نتاجئ مرضية خالل فرت زمنية سابقة معقوةل.

(ح) وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول عىل خدمات ل ميكن تقيميها
بصور موضوعية.

(و)" "5وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح برشاء أأو اإجيار ملكية عقارية ول
تسمح ظروف السوق ابملنافسة الفعلية.

(ط) ويف احلالت اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت أأن الطلب الرمسي
لتقدمي العروض لن حيقق نتاجئ مرضية.

سبب التغيري
معايري الاس تخدام املعقول ل أأموال يف التعممي
الإداري املشار اإليه يف الفقر .17.105

ويرد ابلفعل مفهوم "املصلحة الفضىل" يف النسخة
احلالية للقاعد ( 18.105يف اجلزء المتهيدي) .وقد
(ز)" "6وحيامن تكون هناك رضور ملحة تس تدعي اختاذ اإجراءات فورية
جعل منه حكام مس تقال من أأجل الاتساق
(انعدام الوقت الناجت عن الإخفاق يف التخطيط املس بق ل يع ّد من الرضورات والشمول.
امللحة).
وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول عىل خدمات ل
(ح)""7
ميكن تقيميها بصور موضوعية.
" "8وحيامن ينشأأ اإجراء الرشاء املقرتح عن اتفاق مع كيان حكويم أأو منظمة
غري رحبية (كيان شيك) تضع اإطارا أأوسع للتعاون مع الويبو .وتستبعد رصاحة
املنظامت احلكومية ادلولية ،عىل النحو املشار اإليه يف القاعد (17.105اثنيا)،
من نطاق هذه الفقر الفرعية رمق "."8

ويف احلالت اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت أأن الطلب
(ط)""9
الرمسي لتقدمي العروض لن حيقق نتاجئ مرضية ل حيقق مصلحة املنظمة عىل
الوجه ا ألمثل.
القاعد 19.105

القاعد 19.105

بعد صدور قرار مبوجب القاعد  18.105أأعاله ،يسجل مسؤول املشرتايت بعد صدور قرار مبوجب القاعد (18.105ب) أأعاله ،يسجل مسؤول
ا ألس باب خطيا ،وجيوز هل بعد ذكل أأن مينح عقد الرشاء للبائع اذلي يس تويف املشرتايت تسجيال خطيا ا ألس باب خطيا والعملية املنطبقة اليت سوف
شوط العقد ويكون عرضه متفقا اإىل حد كبري مع الرشوط وبسعر مقبول ،عىل تس تخدم ملنح ،وجيوز هل بعد ذكل أأن مينح عقد الرشاء للبائع اذلي يس تويف
شوط العقد ويكون عرضه متفقا اإىل حد كبري مع الرشوط وبسعر مقبول،
أأساس التفاوض املباش.
عىل أأساس التفاوض املباش.

تؤدي التنقيحات اإىل حتسني وضوح معلية اختاذ
القرار وشفافيهتا.
ومسؤول املشرتايت لن يسجل خطيا ا ألس باب اليت
تربر الإجراء البديل حفسب ،بل س يكون مطالبا
أأيضا بتحديد العملية املنطبقة اليت ستس تخدم ملنح
عقد الرشاء.
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النص احلايل
القاعد 21.105
حيدد املدير العام ،مبوجب تعلاميت اإدارية ،املباد والإجراءات التفصيلية ملنح
عقود الرشاء و /أأو أأوامر الرشاء ابلنس بة اإىل لك شلك من أأشاكل اإجراءات
املناقصات .وابلنس بة اإىل اإجراءات املناقصات ادلولية املفتوحة ،ينشئ مسؤول
املشرتايت فريقا للتقيمي.

النص اجلديد املقرتح

سبب التغيري

تعترب هذه ا ألمور يف معظمها تفاصيل بشأأن التنفيذ،
القاعد  21.105حذفت
ومن ا ألفضل أأن توضي ع يف التعممي الإداري اخلاص
حيدد املدير العام ،مبوجب تعلاميت اإدارية ،املباد والإجراءات التفصيلية ملنح ابملباد العامة للرشاء والقواعد ا ألساس ية (عىل
عقود الرشاء و /أأو أأوامر الرشاء ابلنس بة اإىل لك شلك من أأشاكل اإجراءات النحو املشار اإليه يف القاعد .)17.105
املناقصات .وابلنس بة اإىل اإجراءات املناقصات ادلولية املفتوحة ،ينشئ مسؤول
املشرتايت فريقا للتقيمي.

القاعد 23.105

القاعد  23.105حذفت

ل يفرس اشرتاط عقود الرشاء اخلطية عند الاقتضاء عىل أأنه تقييد لس تخدام
الوسائل الإلكرتونية من قبل ا ألطراف للوفاء ابلزتاماهتا التعاقدية .وقبل
اس تخدام أأي وس يةل اإلكرتونية من قبل أأي طرف ،ينبغي أأن يكفل مسؤول
املشرتايت أأن الوسائل الإلكرتونية املس تخدمة تفي ابملعايري الصناعية املقرر ،
من حيث موثوقيهتا وسالمهتا ورسيهتا عىل ا ألخص.

ل يفرس اشرتاط عقود الرشاء اخلطية عند الاقتضاء عىل أأنه تقييد لس تخدام
الوسائل الإلكرتونية من قبل ا ألطراف للوفاء ابلزتاماهتا التعاقدية .وقبل
اس تخدام أأي وس يةل اإلكرتونية من قبل أأي طرف ،ينبغي أأن يكفل مسؤول
املشرتايت أأن الوسائل الإلكرتونية املس تخدمة تفي ابملعايري الصناعية املقرر ،
من حيث موثوقيهتا وسالمهتا ورسيهتا عىل ا ألخص.

القاعد 26.105

القاعد 26.105

طوال معلية املناقصة وحىت الإعالن عن نتاجئ تكل العملية ،ل جيوز اإفشاء أأي
معلومات عن العروض أأو معلية التقيمي ألي خشص خالف ا ألشخاص
املشاركني مباش يف معلية التقيمي مثل ا ألعضاء املسؤولني من موظفي املنظمة
أأو اخلرباء الاستشاريني من خارج املنظمة املرصح هلم بذكل.

املورد وحىت الإعالن الرمسي عن نتاجئ تكل
طوال مد معلية املناقصة اختيار ّ
العملية من قبل املوظفني املعنيني املسؤولني عن املشرتايت ،ل جيوز اإفشاء
أأي معلومات عن العروض أأو معلية التقيمي من قبل أأي خشص مشارك يف
معلية الاختيار ألي خشص أخرخالف ا ألشخاص املشاركني مباش يف معلية
التقيمي مثل ا ألعضاء املسؤولني من موظفي املنظمة أأو اخلرباء الاستشاريني من
خارج املنظمة املرصح هلم بذكل داخل املنظمة أأو خارهجا ل يكون مشاراك يف
معلية التقيمي أأو الاختيار.

تعترب هذه ا ألمور يف معظمها تفاصيل بشأأن التنفيذ،
ومن ا ألفضل أأن توضي ع يف التعممي الإداري اخلاص
ابملباد العامة للرشاء والقواعد ا ألساس ية (عىل
النحو املشار اإليه يف القاعد .)17.105

لتعزيز وجوب احلفاظ عىل الرسية ،ومن َمث تعزيز
املساءةل عن ذكل.
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النص احلايل
القاعد 27.105

النص اجلديد املقرتح
القاعد 27.105

عىل موظفي املنظمة املشاركني يف اإجراء الرشاء أأن يكشفوا مقدما عن أأي تنازع عىل موظفي املنظمة املشاركني يف اإجراء معلية الرشاء أأن يكشفوا مقدما عن
حممتل يف املصاحل يطر أأ خالل أأداء وظيفهتم .وقد يتسبب الإخفاق يف ذكل يف أأي تنازع حممتل يف املصاحل يطر أأ خالل أأداء وظيفهتم .وقد يتسبب الإخفاق يف
اختاذ اإجراءات تأأديبية مناس بة أأو اإجراءات مدنية أأو جنائية مناس بة أأو النوعني ذكل يف اختاذ اإجراءات تأأديبية مناس بة أأو اإجراءات مدنية أأو جنائية مناس بة
أأو النوعني معا.
معا.

[ييل ذكل املرفق الثاين]

سبب التغيري
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املرفق الثاين

املرفق الثاين – التعديالت ا ألخرى املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ولحئته
النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

الفصل ا ألول :ا ألحاكم العامة

الفصل ا ألول :ا ألحاكم العامة

نطاق التطبيق والسلطة

نطاق التطبيق والسلطة

القاعد 1.101

القاعد 1.101

يضع املدير العام الالحئة املالية وفقا ألحاكم النظام املايل ،ويمت
يضع املدير العام الالحئة املالية وفقا ألحاكم النظام املايل ،ويمت
اإخطار جلنة الربانمج واملزيانية بأأي تغيري فهيا .وتنظم الالحئة املالية اإخطار جلنة الربانمج واملزيانية بأأي تغيري فهيا .وتنظم الالحئة املالية
اإدار مجيع ا ألنشطة املالية للمنظمة اإل ما تقرره رصاحة امجلعية اإدار مجيع ا ألنشطة املالية للمنظمة اإل ما تقرره رصاحة امجلعية
العامة خالفا ذلكل ،أأو ما مل يأأذن املدير العام ابس تننائه عىل وجه العامة خالفا ذلكل ،أأو ما مل يأأذن املدير العام ابس تننائه عىل وجه
التحديد .وبناء عليه ،يفوض املدير العام املراقب املايل سلطة
التحديد .وبناء عليه ،يفوض املدير العام املراقب املايل سلطة
ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته .وجيوز للمراقب املايل أأن ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته ،ابلإضافة اإىل سلطة
اإصدار تعلاميت اإدارية لهذا الغرض .وجيوز للمراقب املايل أأن يقوم
يقوم من جانبه بتفويض بعض جوانب من هذه السلطة اإىل
موظفني أخرين ما مل حيدد املدير العام خالف ذكل .ويسرتشد من جانبه بتفويض بعض جوانب من هذه السلطة اإىل موظفني
أخرين ما مل حيدد املدير العام خالف ذكل .ويسرتشد املوظفون،
املوظفون ،دلى تطبيقهم النظام املايل ،مبباد الإدار املالية
دلى تطبيقهم النظام املايل ،مبباد الإدار املالية املتسمة ابلكفاء
املتسمة ابلكفاء والفعالية وبتويخ الاقتصاد.
والفعالية وبتويخ الاقتصاد.

سبب التغيري
متاش يا مع تفويض السلطة ،يسمح التعديل اذلي أدخل
عىل هذه القاعد للمراقب املايل بأأن يصدر تعماميت
اإدارية مناس بة بشأأن تنفيذ النظام املايل ولحئته.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
تعاريف

تعاريف

القاعد 3.101

القاعد 3.101

ألغراض هذه الالحئة:

ألغراض هذه الالحئة:

سبب التغيري

( أأ) يقصد بعبار "مجعيات الاحتادات" مجعيات الاحتادات
اليت أأنشئت مبوجب معاهدات تديرها الويبو

( أأ) يقصد بعبار "مجعيات الاحتادات" مجعيات الاحتادات
اليت أأنشئت مبوجب معاهدات تديرها الويبو

(ب) ويقصد بعبار "جلنة التنس يق" اللجنة اليت تشري اإلهيا
املاد  8من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية،
املوقعة يف اس توكهومل بتارخي  14يوليو  ،1967وكام مت تعديلها

(ب) ويقصد بعبار "جلنة التنس يق" اللجنة اليت تشري اإلهيا املاد
 8من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،املوقعة يف
اس توكهومل بتارخي  14يوليو  ،1967وكام مت تعديلها

(ج) ويقصد بعبار "امجلعية العامة" هيئة ادلول ا ألعضاء اليت
تشري اإلهيا املاد  6من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،املوقعة يف اس توكهومل بتارخي  14يوليو  ،1967وكام مت
تعديلها

(ج) ويقصد بعبار "امجلعية العامة" هيئة ادلول ا ألعضاء اليت
تشري اإلهيا املاد  6من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،املوقعة يف اس توكهومل بتارخي  14يوليو  ،1967وكام مت
تعديلها

(د) ويقصد بعبار "جلنة الربانمج واملزيانية" اللجنة اليت أأنشأأهتا
امجلعية العامة للنظر يف املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية
واملوارد البرشية واملباين والشؤون املالية

(د) ويقصد بعبار "جلنة الربانمج واملزيانية" اللجنة اليت أأنشأأهتا
امجلعية العامة للنظر يف املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية
واملوارد البرشية واملباين والشؤون املالية

(ه) وتعين لكمة "الاعامتدات" ترصحيات الرصف من املزيانية
اليت توافق علهيا امجلعية العامة لفرت مالية مقابل املرصوفات

(ه) وتعين لكمة "الاعامتدات" ترصحيات الرصف من املزيانية يسهّل التعديل تعريف الاعامتدات ،مما يضمن الوضوح
وفقا لوثيقة الربانمج واملزيانية اليت توافق علهيا امجلعية العامة لفرت والشفافية مع الإشار الرصحية اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية
مالية مقابل املرصوفات اليت تكون رضورية ل أأغراض اليت

WO/PBC/26/5
Annex II
3

النص احلايل

سبب التغيري

النص اجلديد املقرتح
املعمتد .

اليت تكون رضورية ل أأغراض اليت حتددها امجلعية العامة

حتددها امجلعية العامة

(و) وتعين عبار "املدفوعات النقدية" املبالغ املدفوعة ابلفعل

(و) وتعين عبار "املدفوعات النقدية" املبالغ املدفوعة ابلفعل

(ز) وتعين لكمة "مس تخدم" الشخص اذلي تس تخدمه
املنظمة بناء عىل أأي نوع من العقود ألداء هممة معينة

(ز) وتعين لكمة "مس تخدم" الشخص اذلي تس تخدمه املنظمة
بناء عىل أأي نوع من العقود ألداء هممة معينة

(ح) وتعين لكمة "النفقات" املبلغ املنرصف ومس تحقات
املرصوفات

(ح) وتعين لكمة "النفقات" املبلغ املنرصف (ابس تنناء املبالغ
املدفوعة مقدما يف هناية لك س نة من الفرت املالية) ومس تحقات
املرصوفات
يص ّحح التعديل خطأأ يف تعريف النفقات ،ألن املبالغ
املدفوعة مقدما يف هناية لك س نة من الفرت املالية جيب
(ط) وتعين لكمة "املقر" ماكتب املنظمة اليت تقع يف جنيف
اس تنناؤها من مجموع املرصوفات.
(ي) وتعين لكمة "الالزتامات" ("الالزتامات التعاقدية") مبالغ
طلبات الرشاء والعقود املمنوحة واملعامالت ا ألخرى اليت تفيض
اإىل احلصول عىل سلع أأو خدمات خالل الفرت املالية اجلارية ،يصحح التعديل خطأأ يف التعريف ،ألن الصياغة السابقة
واليت تتطلب ادلفع خالل تكل الفرت أأو يف فرت لحقة
ل تشري اإل اإىل مجموعة فرعية من الالزتامات.
(ك) وتعين لكمة "موظف" أأحد موظفي املنظمة ،أأي الفرد
امل ّعني يف وظيفة حمدّد املد أأو مس متر أأو دامئة أأو مؤقتة

(ط) وتعين لكمة "املقر" ماكتب املنظمة اليت تقع يف جنيف
(ي) وتعين لكمة "الالزتامات" مبالغ طلبات الرشاء والعقود
املمنوحة واملعامالت ا ألخرى اليت تفيض اإىل احلصول عىل سلع
أأو خدمات خالل الفرت املالية اجلارية ،واليت تتطلب ادلفع
خالل تكل الفرت أأو يف فرت لحقة
(ك) وتعين لكمة "موظف" أأحد موظفي املنظمة ،أأي الفرد
امل ّعني يف وظيفة حمدّد املد أأو مس متر أأو دامئة أأو مؤقتة
(ل) وتعين عبار "تعهد سابق" ("الزتام" أأو "طلب شاء")
التعهد بتخصيص أأموال من موارد املنظمة
(م) ويقصد بعبار "مدير برانمج" املوظف ا ألعىل مقاما اذلي
يعينه املدير العام ويكون مسؤول عن برانمج واحد أأو أأكرث فامي

(ل) وتعين عبار "تعهد سابق" ("الزتام" أأو "طلب شاء")
التعهد بتخصيص أأموال من موارد املنظمة
(م) ويقصد بعبار "مدير برانمج" املوظف ا ألعىل مقاما اذلي
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النص احلايل
يتعلق ابلربانمج واملزيانية
(ن) وتعين عبار "الاحتياطيات" الصناديق اليت تنش هئا
مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي خيصه ،وينبغي أأن
يودع فهيا فائض اإيرادات الرسوم اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة
لمتويل اعامتدات الربانمج واملزيانية .وينبغي الانتفاع ابلصناديق
الاحتياطية ابلطريقة اليت تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء
والاحتادات ،لك فامي خيصه
(س) وتعين عبار "حساب خاص" حساب ل أأموال اليت ل
تكون جزءا من اعامتدات املنظمة ،غري أأن املنظمة تديرها
ابلإانبة عن مسامهني طوعيني ملباش أأنشطة حمدد تمتىش مع
أأهداف املنظمة وس ياساهتا
(ع) وتعين عبار "الصناديق الاستامئنية" الصناديق اليت
متسكها املنظمة نيابة عن هجات أأخرى

النص اجلديد املقرتح

سبب التغيري

يعينه املدير العام ويكون مسؤول عن برانمج واحد أأو أأكرث فامي
يتعلق ابلربانمج واملزيانية
(ن) وتعين عبار "الاحتياطيات" الصناديق اليت تنش هئا
مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي خيصه ،وينبغي أأن
يودع فهيا فائض اإيرادات الرسوم اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة
لمتويل اعامتدات الربانمج واملزيانية .وينبغي الانتفاع ابلصناديق
الاحتياطية ابلطريقة اليت تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء
والاحتادات ،لك فامي خيصه صايف أأصول املنظمة ،وتشمل
ا ألموال الفائضة املرتامكة واحتياطي املرشوعات اخلاصة
واحتياطي اإعاد التقيمي وصناديق ر أأس املال العامل
(س) وتعين عبار "حساب خاص" حساب ل أأموال اليت ل
تكون جزءا من اعامتدات املنظمة ،غري أأن املنظمة تديرها ابلإانبة
عن مسامهني طوعيني ملباش أأنشطة حمدد تمتىش مع أأهداف
املنظمة وس ياساهتا

(ف) وتعين عبار "صناديق ر أأس املال العامل" الصناديق
املنشأأ لمتويل اعامتدات بشلك سلف يف حاةل وجود جعز مؤقت
يف الس يوةل و ألغراض أأخرى تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء
(ف) وتعين عبار "صناديق ر أأس املال العامل" الصناديق املنشأأ
والاحتادات ،لك فامي خيصه.
لمتويل اعامتدات بشلك سلف يف حاةل وجود جعز مؤقت يف
الس يوةل و ألغراض أأخرى تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء

(ع) وتعين عبار "الصناديق الاستامئنية" الصناديق اليت متسكها
املنظمة نيابة عن هجات أأخرى

يقرتح تبس يط هذا التعريف ومواءمته مع العرض الوارد
يف البياانت املالية .وحذفت الإشار اإىل اس تخدام
ا ألموال الاحتياطية ألن املاد  6.4من النظام تشري اإىل
اس تخدام ا ألموال الاحتياطية.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل

سبب التغيري

والاحتادات ،لك فامي خيصه.
الفصل الثاين :الربانمج واملزيانية

الفصل الثاين :الربانمج واملزيانية
أأداء وتقيمي الربانمج واملزيانية

أأداء وتقيمي اإعداد تقارير الربانمج واملزيانيةوا ألداء املايل

املاد 14.2

املاد 14.2

يعد املدير العام تقريرا عن أأداء الربانمج ،ابلستناد اإىل هيلك
الربانمج وهيالك النتاجئ والعامل ومؤشات الإجناز املتضمنة يف
الربانمج واملزيانية ،ووفقا لألية اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء
بشأأن مشاركهتا يف اإعداد ومتابعة برانمج ومزيانية املنظمة.

يعد املدير العام تقريرا عن أأداء الربانمج واملزيانية ،ابلستناد اإىل
هيلك الربانمج وهيالك النتاجئ والعامل ومؤشات الإجناز املتضمنة
يف الربانمج واملزيانية ،ووفقا لألية اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء
بشأأن مشاركهتا يف اإعداد ومتابعة برانمج ومزيانية املنظمة .ويقدم
تقرير الربانمج والإدار املالية " "1اخلاص ابلس نة ا ألوىل من
الثنائية تقريرا مرحليا عن أأداء الربامج واملزيانية ويقدم تقرير
الربانمج والإدار املالية " "2اخلاص ابلس نة الثانية من الثنائية
تقريرا عن اإجنازات الثنائية ،ابلإضافة اإىل معلومات الإدار املالية
عىل النحو املطلوب مبوجب النظام املايل ولحئته.
(اثنيا)

املاد 14.2

يتضمن تقرير الربانمج والإدار املالية للس نة الثانية من الثنائية
املعلومات املالية التالية:
( أأ) بيان اب ألرصد والإيرادات والنفقات الفعلية للفرت املالية

هتدف التغيريات املقرتحة اإىل ضامن أأن املعلومات املقدمة
اإىل ادلول ا ألعضاء فامي خيص أأداء الربامج ترد يف نسخة
حس نة من تقرير أأداء الربانمج .وسوف يكون التقرير
م َ
اجلديد بعنوان "تقرير الربانمج والإدار املالية" ،وسوف
يشمل معلومات عن أأداء الربامج واملزيانية ،ويتضمن
العنارص ذات الصةل من تقرير الإدار املالية اذلي س بق
اإصداره ،عىل النحو املفصل يف املاد اجلديد املقرتحة
(14.2اثنيا) أأدانه.

املعلومات اليت س بق تقدميها يف اإطار تقرير الإدار املالية
يقرتح تقدميها ،حسب طبيعة املعلومات املعنية ،يف اإطار
" "1تقرير الربانمج والإدار املالية للس نة الثانية من
الثنائية ،أأو " "2البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية
من الثنائية ،أأو " "3يف تقرير منفصل ،حيامث اكن ذكل
مناس با ( أأي تقرير عن وضع الاشرتااكت).
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النص احلايل

النص اجلديد املقرتح
حمل التقرير عىل ا ألساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية
(ب) وحاةل الاعامتدات ،مبا يف ذكل:
" "1الاعامتدات ا ألصلية يف املزيانية

سبب التغيري
ويضمن الهنج املقرتح تقليل حالت التكرار والتداخل
عند اإعداد التقارير اإىل أأدىن حد ،وتعزيز الاتساق
والوضوح والشفافية يف التقارير دون أأي خسار أأو نقص
يف املعلومات أأو الإفصاح.

" "2والاعامتدات بعد تعديلها بأأي نقل جيريه املدير العام ويضمن ذكل من خالل اجملموعة التالية من التغيريات
املقرتحة:
بناء عىل املاد 5.5
" "3وزايد الاعامتدات أأو نقصها نتيجة لتسوايت املرونة
بناء عىل املاد 6.5
ويقدم املدير العام أأيضا ما هو مناسب من املعلومات ا ألخرى
لبيان املركز املايل احلايل للمنظمة.

-

تعديل املاد 14.2
وإادخال املاد اجلديد 14.2
وإادخال القاعد اجلديد 7.102
وتعديل املاد 7.3
وتعديل املاد 14.3
وتعديل القاعد 3.106
وتعديل املاد 3.6
وتعديل القاعد 7.106
وتعديل القاعد (10.106ج)
(اثنيا)
والقاعد اجلديد 11.106
وحذف املاد 6.6
وحذف القاعد 12.106
وتعديل املاد .7.6

(اثنيا)
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
القاعد 7.102

يعد املراقب املايل تقرير الربانمج والإدار املالية وفقا للامد 14.2
و(14.2اثنيا).
الفصل الثالث :الصناديق املالية

سبب التغيري
لتوضيح أأن املراقب املايل مسؤول عن اإعداد تقارير
الربانمج والإدار املالية.

الفصل الثالث :الصناديق املالية

أألف .الاشرتااكت املقرر

أألف .الاشرتااكت املقرر

وضع حتصيل الاشرتااكت املقرر

وضع حتصيل الاشرتااكت املقرر

املاد 7.3

املاد 7.3

يقدم املدير العام اإىل لك دور عادية للجمعية العامة تقريرا بشأأن يقدم املدير العام اإىل لك دور عادية لمجلعية العامة تقريرا بشأأن
حتصيل الاشرتااكت بياان بشأأن وضع اشرتااكت ادلول ا ألعضاء،
حتصيل الاشرتااكت.
وذكل عن لك س نة وعن لك س نتني.
دال .الإيرادات املتنوعة

دال .الإيرادات املتنوعة

املاد 13.3

املاد 13.3

مجيع الإيرادات عدا:

مجيع الإيرادات عدا:

( أأ) الاشرتااكت املقرر لدلول ا ألعضاء

( أأ) الاشرتااكت املقرر لدلول ا ألعضاء

(ب) والرسوم النامجة عن اخلدمات اليت تقدهما املنظمة بناء

(ب) والرسوم النامجة عن اخلدمات اليت تقدهما املنظمة بناء عىل

لضامن الامتثال لرشط الس نتني (املنصوص عليه سابقا
يف اإطار تقرير الإدار املالية).

يوحض هذا التغيري أأن املبالغ املسرتد ل ختص سوى
نفقات الس نة نفسها من الثنائية .أأما املبالغ املسرتد
الوارد يف الس نة الثانية من الثنائية ،اليت تتعلق بنفقات
الس نة ا ألوىل ،فسوف تعا يمل عىل أأهنا اإيرادات متنوعة.
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النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

عىل أأنظمة معاهد التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي
ولش بونة

أأنظمة معاهد التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة

(ج) واملبالغ املسرتد مباش من النفقات اليت تدفع أأثناء الفرت
املالية
(د) والسلف أأو الودائع يف الصناديق املالية
(ه) والفوائد أأو عوائد الاستامثرات
(و) وإايرادات مركز التحكمي والوساطة
(ز) وإايرادات بيع املنشورات
تصنف يف عداد الإيرادات املتنوعة.

سبب التغيري

(ج) واملبالغ املسرتد مباش من النفقات اليت تدفع أأثناء لك
س نة من س نوات الفرت املالية
(د) والسلف أأو الودائع يف الصناديق املالية
(ه) والفوائد أأو عوائد الاستامثرات
(و) وإايرادات مركز التحكمي والوساطة
(ز) وإايرادات بيع املنشورات
تصنف يف عداد الإيرادات املتنوعة.

املاد 14.3

املاد 14.3

تعد املبالغ املقبوةل دون حتديد غرضها اكإيرادات متنوعة وتقيد يف
تقرير الإدار املالية للفرت املالية.

تعد املبالغ املقبوةل دون حتديد غرضها اكإيرادات متنوعة وتقيد يف
تقرير الإدار البياانت املالية الس نوية للفرت املاليةاخلاصة ابلس نة
اليت تتعلق هبا هذه املبالغ.

توضيح يسلط الضوء عىل املامرسة احلالية ،اليت تامتىش
متاما مع متطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام –
حيامن تكون الفرت املالية يه الثنائية ،فاإن املنظمة تبلغ عن
الإيرادات املتنوعة س نواي يف البياانت املالية الس نوية.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
مردودات النفقات

مردودات النفقات

القاعد 2.103

القاعد 2.103

( أأ) جيوز أأن تقيد مردودات النفقات الفعلية املتكبد يف الفرت
املالية ذاهتا يف احلساابت اليت خصمت مهنا يف ا ألصل أأما
مردودات النفقات الفعلية املتكبد يف الفرتات املالية السابقة
فتقيد ابعتبارها اإيرادات متنوعة.

سبب التغيري
توضيح لتسليط الضوء عىل أأن املردودات ل ميكن
تطبيقها اإل عىل نفقات الس نة ذاهتا.

( أأ) جيوز أأن تقيد مردودات النفقات الفعلية املتكبد يف الس نة
ذاهتا من الفرت املالية ذاهتا يف احلساابت اليت خصمت مهنا يف
ا ألصل أأما مردودات النفقات الفعلية املتكبد يف الفرتات املالية
الس نوات السابقة فتقيد ابعتبارها اإيرادات متنوعة.

(ب) ختصم التسوايت اليت تنشأأ بعد اإقفال حساب خاص من (ب) ختصم التسوايت اليت تنشأأ بعد اإقفال حساب خاص من
ابب الإيرادات املتنوعة يف املزيانية العادية أأو تضاف اإليه.
ابب الإيرادات املتنوعة يف املزيانية العادية أأو تضاف اإليه.
الفصل الرابع :مسك الصناديق

الفصل الرابع :مسك الصناديق
أألف .احلساابت ادلاخلية

أألف .احلساابت ادلاخلية

الفائض والعجز والصناديق الاحتياطية

الفائض والعجز والصناديق الاحتياطية

املاد 6.4

املاد 6.4

للجمعية العامة للويبو أأو مجعية الاحتاد املعين ،حسب احلال ،أأن للجمعية العامة للويبو أأو مجعية الاحتاد املعين ،حسب احلال ،أأن
تبت يف يعمتيد وجه الانتفاع بأأي احتياطي ،خالف تغطية أأي
تبت يف وجه الانتفاع بأأي احتياطي ،خالف تغطية أأي جعز.
جعز ،وفقا لس ياسة الويبو بشأأن الاحتياطيات.

لقد اعمتدت ادلول ا ألعضاء س ياسة الويبو بشأأن
الاحتياطيات بشلك منفصل .وذلكل فاإن النظام املايل
ولحئته حييالن اإحاةل مرجعية ترافقية اإىل هذه الس ياسة
املعمتد .
ويامتىش ذكل مع الطريقة اليت حيال هبا اإىل الس ياسات أأو
القرارات ا ألخرى يف النظام املايل ولحئته ،مبا يف ذكل:
 -الإحاةل اإىل "[ ]...مشاركة ادلول ا ألعضاء يف
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النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

سبب التغيري
اإعداد اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرت املالية
التالية وفقا لألية اليت اعمتدهتا يف ذكل الشأأن"
يف املاد 2.2
 وا إلحاةل اإىل التسوايت اليت جيب اإجراؤها"وفقا ملا تعمتده مجعيات احتادات معاهد
التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي،
حسب احلال ،من مهنجيات ومعادلت تقدم
يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرت املالية املعنية"
يف املاد 6.5
 والإحالت اإىل "س ياسة املنظمة بشأأنالاستامثرات ،كام توافق علهيا ادلول ا ألعضاء"
يف املادتني  10.4و.)11.4

ابء .الشؤون املرصفية

ابء .الشؤون املرصفية

رصف العمالت

تنص القاعد (10.104ب) ابلفعل عىل التوجيه الالزم،
رصف العمالت
وذلكل ليس من املتوقع أأن توجد حاجة اإىل س ياسات
القاعد 4.104
أأخرى أأو تعلاميت اإدارية أأخرى لهذا الغرض .وجيري حاليا
ل يرصح للموظفني املسؤولني عن اإدار احلساابت املرصفية للويبو اإعداد كتيب يلخص الإجراءات الواجب اتباعها ،اليت
سوف تامتىش متاما مع ا ألنظمة واللواحئ والس ياسات
برصف لك املدفوعات املتسلمة بعمالت خالف الفرنك
املنطبقة ذات الصةل.
السويرسي ،بفرناكت سويرسية اإل اإذا اكنت العمالت ا ألخرى
رضورية ألداء ا ألعامل الرمسية للمنظمة اليت ميكن التنبؤ هبا .وحتدد

القاعد 4.104
ل يرصح للموظفني املسؤولني عن اإدار احلساابت املرصفية
للويبو برصف لك املدفوعات املتسلمة بعمالت خالف الفرنك
السويرسي ،بفرناكت سويرسية اإل اإذا اكنت العمالت ا ألخرى
رضورية ألداء ا ألعامل الرمسية للمنظمة اليت ميكن التنبؤ هبا.
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النص احلايل

النص اجلديد املقرتح

وحتدد س ياسات وإاجراءات رصف العمالت ابلتفصيل بناء عىل
التعلاميت الإدارية املالمئة.

س ياسات وإاجراءات رصف العمالت ابلتفصيل بناء عىل التعلاميت
الإدارية املالمئة.

الفصل اخلامس :اس تخدام الصناديق املالية

الفصل اخلامس :اس تخدام الصناديق املالية

سبب التغيري

أألف .الاعامتدات

أألف .الاعامتدات

املاد 3.5

املاد 3.5

تظل مس تحقات املرصوفات متاحة ملد اثين عرش شهرا عقب
انهتاء الفرت املالية املتعلقة هبا ،وابلقدر الالزم لتغطية املدفوعات
املتصةل ابلسلع املورد واخلدمات املقدمة يف الفرت املالية.

تظل مس تحقات املرصوفات متاحة ملد اثين عرش شهرا عقب توضيح لإبراز أأن املس تحقات تظل متاحة ملد عام واحد
انهتاء لك س نة من الفرت املالية املتعلقة هبا ،وابلقدر الالزم لتغطية عقب انهتاء الس نة املعنية.
املدفوعات املتصةل ابلسلع املورد واخلدمات املقدمة يف الفرت
املالية.

املاد 4.5

املاد 4.5

يف هناية فرت الثين عرش شهرا املنصوص علهيا يف املاد 3.5
أأعاله ،تلغى مجيع مس تحقات املرصوفات املتعلقة ابلفرت املالية
املذكور أأو حيمل الالزتام ،اإذا ظل حصيحا ،عىل اعامتدات الفرت
املالية اجلارية.

يف هناية فرت الثين عرش شهرا املنصوص علهيا يف املاد 3.5
أأعاله ،تلغى مجيع مس تحقات املرصوفات املتعلقة ابلس نةابلفرت
املالية املذكور أأو حيمل الالزتام ،اإذا ظل حصيحا ،عىل اعامتدات
الفرت املالية اجلارية.

الزتامات ابلنس بة لعامتدات الفرتات املالية املقبةل

الزتامات تعاقدية ابلنس بة لعامتدات الفرتات املالية املقبةل

املاد 7.5

املاد 7.5

جيوز للمدير العام أأن يعقد الزتامات للفرتات املالية املقبةل ،شيطة جيوز للمدير العام أأن يعقد الزتامات تعاقدية للفرتات املالية املقبةل،

مثلام ورد أأعاله.

تصحيح لضامن الإشار ادلقيقة اإىل الالزتامات التعاقدية،
ويه املقصود يف هذا النظام ،وليس الالزتامات مبعىن
ا ألعباء املالية السابقة.
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النص احلايل
أأن تكون هذه الالزتامات:

النص اجلديد املقرتح
شيطة أأن تكون هذه الالزتامات:

( أأ) ألنشطة أأقرهتا امجلعية العامة ومن املرتقب اس مترارها بعد
هناية الفرت املالية اجلارية أأو

( أأ) ألنشطة أأقرهتا امجلعية العامة ومن املرتقب اس مترارها بعد هناية
الفرت املالية اجلارية أأو

(ب) رصحت هبا امجلعية العامة مبوجب قرارات حمدد .

(ب) رصحت هبا امجلعية العامة مبوجب قرارات حمدد .

القاعد 1.105

القاعد 1.105

وفقا للامد  7.5أأعاله ،تفوض للمراقب املايل سلطة املوافقة عىل
الالزتامات للفرتات املالية املقبةل .وحيتفظ املراقب املايل بسجل
ابلسجالت احملاسبية مجليع هذه الالزتامات (القاعد )7.106
يتكون من أأول مبالغ ختصم من الاعامتدات ذات الصةل مبجرد
موافقة امجلعية العامة علهيا.

وفقا للامد  7.5أأعاله ،تفوض للمراقب املايل سلطة املوافقة عىل
الالزتامات التعاقدية للفرتات املالية املقبةل .وحيتفظ املراقب املايل
بسجل ابلسجالت احملاسبية مجليع هذه الالزتامات التعاقدية
(القاعد  )7.106يتكون من أأول مبالغ ختصم من الاعامتدات ذات
الصةل مبجرد موافقة امجلعية العامة علهيا.

ابء .الالزتامات والتعهدات والنفقات

ابء .الالزتامات والتعهدات والنفقات

موظفو التصديق

موظفو التصديق

القاعد 6.105

القاعد 6.105

( أأ) يتحمل موظفو التصديق املسؤولية عن اإدار اس تخدام
املوارد املقرتحة من مديري الربامج ،ومبا يف ذكل الوظائف،
وفقا للنظام املايل ولحئته ونظام موظفي املنظمة ولحئته
والتعلاميت الإدارية اليت يصدرها املدير العام.

سبب التغيري

( أأ) يتحمل موظفو التصديق املسؤولية عن اإدار اس تخدام
املوارد املقرتحة من مديري الربامج ،ومبا يف ذكل الوظائف ،وفقا
للنظام املايل ولحئته ونظام موظفي املنظمة ولحئته والتعلاميت
الإدارية اليت يصدرها املدير العام أأو غريه من املوظفني

الغرض من التغيري املقرتح هو التعبري عن السلطة
امل َفوضة اإىل املراقب املايل ومسؤول املشرتايت مبوجب
النظام املايل ولحئته لإصدار تعماميت اإدارية.
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النص احلايل
(ب) يعني املراقب املايل موظفي التصديق .وتس ند سلطة
ومسؤولية التصديق عىل أأساس خشيص ول ميكن تفويضها.
ول جيوز أأن يباش موظف التصديق همامت موظفي الاعامتد
املس ند اإلهيم وفقا للقاعد .7.105

النص اجلديد املقرتح
امل َفوضني.
(ب) يعني املراقب املايل موظفي التصديق .وتس ند سلطة
ومسؤولية التصديق عىل أأساس خشيص ول ميكن تفويضها .ول
جيوز أأن يباش موظف التصديق همامت موظفي الاعامتد املس ند
اإلهيم وفقا للقاعد .7.105

اس تعراض الالزتامات وإاعاد الارتباط هبا وإالغاؤها

اس تعراض الالزتامات وإاعاد الارتباط هبا وإالغاؤها

القاعد 9.105

القاعد 9.105

( أأ) جيب أأن يس تعرض مدير الربانمج دوراي الالزتامات غري
املسدد  .وإاذا حتدد أأن هناك الزتاما حصيحا لكن ل ميكن
تصفيته خالل الفرت الوارد فـي املاد  ،3.5فاإن أأحاكم املاد
 4.5تطبق حسب الاقتضاء ،وختفض الالزتامات اليت مل تعد
حصيحة أأو تلغى من السجالت احملاسبية نتيجة ذلكل.

سبب التغيري

( أأ) جيب أأن يس تعرض مدير الربانمج دوراي الالزتامات غري
املسدد  .وإاذا حتدد أأن هناك الزتاما حصيحا لكن ل ميكن تصفيته
خالل الفرت الوارد فـي املاد  ،3.5فاإن أأحاكم املاد  4.5تطبق
حسب الاقتضاء ،وختفض الالزتامات اليت مل تعد حصيحة أأو
تلغى من السجالت احملاسبية نتيجة ذلكل.

(ب) وحيامن جيري ،ألي سبب من ا ألس باب ،ختفيض أأي الزتام
(ب) وحيامن جيري ،ألي سبب من ا ألس باب ،ختفيض أأي
الزتام س بق تسجيهل يف السجالت احملاسبية (خبالف دفعه) أأو س بق تسجيهل يف السجالت احملاسبية (خبالف دفعه) أأو اإلغاؤه،
يضمن موظف التصديق بناء عىل ذكل تسجيل التسوايت
اإلغاؤه ،يضمن موظف التصديق بناء عىل ذكل تسجيل
املناس بة يف السجالت احملاسبية.
التسوايت املناس بة يف السجالت احملاسبية.

هذا اجلزء مشمول ابلنقطة (ب) ،وذلكل فهو زائد عن
احلاجة.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
دال .اإدار املمتلاكت

دال .اإدار املمتلاكت

التحقق املادي من املمتلاكت

التحقق املادي من املمتلاكت

القاعد 33.105

القاعد 33.105

يقوم املوظفون املسؤولون عن اإدار ممتلاكت املنظمة بعمليات يقوم املوظفون املسؤولون عن اإدار ممتلاكت املنظمة بعمليات جرد
جرد مادي دوري للمعدات غري القابةل لالس هتالك بغرض التأأكد مادي دوري للمعدات غري القابةل لالس هتالك للممتلاكت بغرض
التأأكد من دقة السجالت احملاسبية ل أأصول الثابتة.
من دقة السجالت احملاسبية ل أأصول الثابتة.
الفصل السادس :احملاس بة

سبب التغيري

للتوضيح ،و إلزاةل الالتباس الناجت عن املصطلحات
املس تخدمة سابقا.

الفصل السادس :احملاس بة

القواعد واملعايري احملاسبية

القواعد واملعايري احملاسبية

القاعد 3.106

القاعد 3.106

حيتيفظ ابلسجالت احملاسبية دلمع اإعداد التقارير املالية عىل أأسس حيتيفظ ابلسجالت احملاسبية دلمع اإعداد التقارير املالية عىل أأسس
حماسبية خمتلفة عىل النحو اذلي تتطلبه املنظمة .وتع ُّد تقارير
حماسبية خمتلفة عىل النحو اذلي تتطلبه املنظمة .وتع ُّد تقارير
الربانمج واملزيانية والتقارير ذات الصةل يف تقرير الإدار املالية عىل الربانمج واملزيانية والتقارير ذات الصةل يف تقرير الربانمج والإدار
املالية عىل أأساس اس تحقاق معدَل .وتعدُّ البياانت املالية الس نوية
أأساس اس تحقاق معدَل .وتع ُّد البياانت املالية الس نوية عىل
أأساس اس تحقاق اكمل وفقا للمعايري احملاسبية املطبقة يف منظومة عىل أأساس اس تحقاق اكمل وفقا للمعايري احملاسبية املطبقة يف
منظومة ا ألمم املتحد  .وتعد مجيع التقارير املالية ا ألخرى عىل أأساس
ا ألمم املتحد  .وتعد مجيع التقارير املالية ا ألخرى عىل أأساس
الاس تحقاق الاكمل ،ما مل تصدر تعلاميت خالفا ذلكل من املراقب
الاس تحقاق الاكمل ،ما مل تصدر تعلاميت خالفا ذلكل من
املايل أأو مبوجب أأحاكم خاصة تنظم تشغيل صندوق استامئين أأو
املراقب املايل أأو مبوجب أأحاكم خاصة تنظم تشغيل صندوق

لإظهار أأن التقارير املتعلقة ابلربانمج واملزيانية ،اليت تعدّ
عىل أأساس اس تحقاق معدَل ،سوف تق َدم يف تقرير
الربانمج والإدار املالية.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل

سبب التغيري

استامئين أأو حساب خاص.

حساب خاص.

العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

تقدّ م املنظمة مجيع معلوماهتا املالية ابلفرنك السويرسي.

املاد 3.6

املاد 3.6

وتقدَم وثيقة الربانمج واملزيانية ابلفرنك السويرسي ،وفقا
للامد  ،1.2وتقدَم الإيرادات والنفقات عىل ا ألساس
نفسه ،ابلفرنك السويرسي ،يف تقرير أأداء الربانمج
وتقرير الربانمج والإدار املالية وفقا للامد اجلديد املقرتحة
(14.2اثنيا).

تقدّم بياانت املنظمة املالية الس نوية وتقارير اإدارهتا املالية ابلفرنك تقدّم بياانت املنظمة املالية الس نوية وتقارير اإدارهتا املالية ابلفرنك
السويرسي .غري أأنه جيوز أأن تقيد احلساابت بأأية معةل أأو معالت السويرسي .غري أأنه جيوز أأن تقيد احلساابت بأأية معةل أأو معالت
أأخرى اإذا ر أأى املدير العام رضور ذكل.
أأخرى اإذا ر أأى املدير العام رضور ذكل.

والإبالغ يف البياانت املالية الس نوية يكون ابلفرنك
السويرسي.
قيد حساب الالزتامات يف الفرت املالية الالحقة
القاعد 7.106
يكشي ف عن الالزتامات اليت تنشأأ قبل الفرت املالية املتصةل هبا،
معال ابملاد  7.5والقاعد  ،1.105يف تقرير الإدار املالية.
و ألغراض البياانت املالية الس نوية ،يكشي ف يف املالحظات
املرفقة ابلبياانت املالية عن الالزتامات الر أأساملية املتعاقد عليها
لرشاء أأصول اثبتة والالزتامات التعاقدية مبقتىض ترتيبات عقود
الإجيار واليت تس تحق ادلفع يف س نوات تقوميية قادمة.

لتوضيح القاعد وتبس يطها وملواءمهتا متاما مع املاد 7.5
قيد حساب الالزتامات التعاقدية يف الفرت املالية الالحقة
والقاعد  1.105ذات الصةل .ي يفصح عن مجيع الالزتامات
القاعد 7.106
التعاقدية ،مبا يف ذكل تكل اليت س بق اإدراهجا بشك
مس تقل (الالزتامات الر أأساملية املتعاقد عليها لرشاء
يكشي ف عن الالزتامات التعاقدية اليت تنشأأ يف الفرتات املالية
أ
أصول اثبتة والالزتامات التعاقدية مبقتىض ترتيبات عقود
الالحقةقبل الفرت املالية املتصةل هبا ،معال ابملاد  7.5والقاعد
الإجيار واليت تس تحق ادلفع يف س نوات تقوميية قادمة)
 ،1.105يف تقرير الإدار املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية.
و ألغراض البياانت املالية الس نوية ،يكشي ف يف املالحظات املرفقة اإفصاحا اكمال وشفافا يف املالحظات املرفقة ابلبياانت
املالية الس نوية.
ابلبياانت املالية عن الالزتامات الر أأساملية املتعاقد عليها لرشاء
أأصول اثبتة والالزتامات التعاقدية مبقتىض ترتيبات عقود الإجيار
واليت تس تحق ادلفع يف س نوات تقوميية قادمة.
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النص اجلديد املقرتح

النص احلايل
املرصوفات املباش وغري املباش

املرصوفات املباش وغري املباش

القاعد 10.106

القاعد 10.106

( أأ) يعترب أأي اإنفاق ملصلحة احتاد بعينه دون غريه "مرصوفات
مباش " ذلكل الاحتاد.

( أأ) يعترب أأي اإنفاق ملصلحة احتاد بعينه دون غريه "مرصوفات
مباش " ذلكل الاحتاد.

(ب) ويعترب أأي اإنفاق أخر لتنفيذ الربانمج واملزيانية املعمتدين
من مجعيات ادلول ا ألعضاء "مرصوفات غري مباش ".

(ب) ويعترب أأي اإنفاق أخر لتنفيذ الربانمج واملزيانية املعمتدين من
مجعيات ادلول ا ألعضاء "مرصوفات غري مباش ".

(ج) وجيب أأن يكفل تقرير الإدار املالية للمنظمة متيزيا واحضا
بني املرصوفات املباش وغري املباش .

(ج) وجيب أأن يكفل تقرير الربانمج والإدار املالية للمنظمة متيزيا
واحضا بني املرصوفات املباش وغري املباش .
(اثنيا)

القاعد 11.106

تق ّدم البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية من الثنائية ما ييل:
( أأ) اإيرادات ونفقات مجيع الصناديق
(ب) وا ألرصد ادلائنة ،اإن وجدت ،عدا الاعامتدات
املوافق علهيا للثنائية ،ابلإضافة اإىل املبالغ ااخمصومة مهنا ،يف
شلك جدول شامل
معلومات مالية عن الفرت املالية مس متد من
(ج)
البياانت املالية ا ألولية املعد للك س نة تقوميية ،وذكل يف اإطار

سبب التغيري
لإظهار أأن النفقات املتكبد سوف ت يعرض كنفقات
"مباش " أأو "غري مباش " يف تقرير الربانمج والإدار
املالية.

للتعبري عن العنارص اليت س بق اإدراهجا يف تقرير الإدار
املالية ،اليت سوف تشلك جزءا من البياانت املالية
الس نوية للس نة الثانية من الثنائية.
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النص اجلديد املقرتح

سبب التغيري

املناقشة والتحليل املصاحبني لهذه البياانت
(د) تقرير عن الاستامثرات ،مضن املالحظات املرفقة ابلبياانت
املالية.
املاد 6.6
يعد املدير العام تقرير الإدار املالية للك فرت مالية يف غضون
مخسة أأشهر من انهتاء الفرت املالية .ويشمل ذكل التقرير
املعلومات التالية:
( أأ) بيان اب ألرصد والإيرادات والنفقات الفعلية للفرت املالية
حمل التقرير عىل ا ألساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية
(ب) وإايرادات ونفقات مجيع الصناديق
(ج) وحاةل الاعامتدات ،مبا يف ذكل:

املعلومات اليت س بق تقدميها يف اإطار تقرير الإدار املالية
املاد ( 6.6حذفت)
يقرتح تقدميها ،حسب طبيعة املعلومات املعنية ،يف اإطار
يعد املدير العام تقرير الإدار املالية للك فرت مالية يف غضون
" "1تقرير الربانمج والإدار املالية للس نة الثانية من
مخسة أأشهر من انهتاء الفرت املالية .ويشمل ذكل التقرير املعلومات الثنائية ،أأو " "2البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية
التالية:
من الثنائية ،أأو " "3يف تقرير منفصل ،حيامث اكن ذكل
مناس با ( أأي تقرير عن وضع الاشرتااكت).
( أأ) بيان اب ألرصد والإيرادات والنفقات الفعلية للفرت املالية
حمل التقرير عىل ا ألساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية
ويضمن الهنج املقرتح تقليل حالت التكرار والتداخل
عند اإعداد التقارير اإىل أأدىن حد ،وتعزيز الاتساق
(ب) وإايرادات ونفقات مجيع الصناديق
والوضوح والشفافية يف التقارير دون أأي خسار أأو نقص
يف املعلومات أأو الإفصاح.
(ج) وحاةل الاعامتدات ،مبا يف ذكل:

" "1الاعامتدات ا ألصلية يف املزيانية

" "1الاعامتدات ا ألصلية يف املزيانية

" "2والاعامتدات بعد تعديلها بأأي نقل جيريه املدير العام بناء
عىل املاد 5.5

" "2والاعامتدات بعد تعديلها بأأي نقل جيريه املدير العام بناء
عىل املاد 5.5

" "3وزايد الاعامتدات أأو نقصها نتيجة لتسوايت املرونة
بناء عىل املاد 6.5

" "3وزايد الاعامتدات أأو نقصها نتيجة لتسوايت املرونة بناء
عىل املاد 6.5

ويضمن ذكل من خالل اجملموعة التالية من التغيريات
املقرتحة:
 تعديل املاد 14.2(اثنيا)
 وإادخال املاد اجلديد 14.2 -وإادخال القاعد اجلديد 7.102

WO/PBC/26/5
Annex II
18

النص احلايل
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" "4وا ألرصد ادلائنة ،اإن وجدت ،عدا الاعامتدات اليت
تقرها امجلعية العامة

" "4وا ألرصد ادلائنة ،اإن وجدت ،عدا الاعامتدات اليت
تقرها امجلعية العامة

" "5واملبالغ ااخمصومة من هذه الاعامتدات و /أأو أأرصد
الاعامتدات ا ألخرى

" "5واملبالغ ااخمصومة من هذه الاعامتدات و /أأو أأرصد
الاعامتدات ا ألخرى

(د) والبياانت املالية ا ألساس ية للفرت املالية املع َد عىل
ا ألساس احملاس يب ذاته اذلي تقوم عليه البياانت املالية الس نوية

(د) والبياانت املالية ا ألساس ية للفرت املالية املع َد عىل ا ألساس
احملاس يب ذاته اذلي تقوم عليه البياانت املالية الس نوية

(ه) وتقرير عن الاستامثرات

(ه) وتقرير عن الاستامثرات

(و) وبيان بوضع اشرتااكت ادلول ا ألعضاء.

(و) وبيان بوضع اشرتااكت ادلول ا ألعضاء.

سبب التغيري
-

وتعديل املاد 7.3
وتعديل املاد 14.3
وتعديل القاعد 3.106
وتعديل املاد 3.6
وتعديل القاعد 7.106
وتعديل القاعد (10.106ج)
(اثنيا)
والقاعد اجلديد 11.106
وحذف املاد 6.6
وحذف القاعد 12.106
وتعديل املاد .7.6

ويقدم املدير العام أأيضا ما هو مناسب من املعلومات ا ألخرى
لبيان املركز املايل احلايل للمنظمة.

ويقدم املدير العام أأيضا ما هو مناسب من املعلومات ا ألخرى
لبيان املركز املايل احلايل للمنظمة.

القاعد 12.106

القاعد ( 12.106حذفت ونقلت اإىل القاعد اجلديد )7.102

يعد املراقب املايل تقرير الإدار املالية وفقا للامد .6.6

يعد املراقب املايل تقرير الإدار املالية وفقا للامد .6.6

املاد 7.6

املاد 7.6

بعد التدقيق الس نوي ،حيال لك من البياانت املالية الس نوية
وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج اإىل مجيع ادلول املعنية .وحيال
أأيضا تقرير الإدار املالية اإىل مجيع ادلول املعنية لك س نتني بعد

بعد التدقيق الس نوي ،حيال لك من البياانت املالية الس نوية وتقرير تتناول املاد  14.2معدل اإعداد تقرير الربانمج والإدار
املالية.
مراجع احلساابت اخلاريج اإىل مجيع ادلول املعنية .وحيال أأيضا
تقرير الإدار املالية اإىل مجيع ادلول املعنية لك س نتني بعد انهتاء
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انهتاء فرت الس نتني.

سبب التغيري

النص اجلديد املقرتح
فرت الس نتني.
الفصل العاش :أأحاكم ختامية

الفصل العاش :أأحاكم ختامية

لتوضيح توقيت دخول التعديالت حزي النفاذ.

تعديل النظام املايل

تعديل النظام املايل

املاد 1.10

املاد 1.10

للمدير العام أأن يقرتح اإدخال تعديالت عىل هذا النظام .وجيب
أأن توافق امجلعية العامة عىل أأي تعديل لهذا النظام.

للمدير العام أأن يقرتح اإدخال تعديالت عىل هذا النظام .وجيب أأن
توافق امجلعية العامة عىل أأي تعديل لهذا النظام .وتصبح هذه
التعديالت انفذ يف اترخي موافقة امجلعية العامة ،ما مل يذكر خالف
ذكل.

القاعد 1.110

القاعد 1.110

لتوضيح توقيت دخول التعديالت حزي النفاذ.

جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة بصور تمتىش مع النظام جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة بصور تمتىش مع النظام
املايل .وتصبح هذه التعديالت انفذ يف التارخي اذلي حيدده املدير
املايل.
العام.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

