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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 6التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون بعةالساالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017 سبمترب 15اإ

 
 

تعليقات اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة على التعديالت التي تقرتح األمانة إدخاهلا على نظام 
 املايل والئحتهالويبو 

عدادوثيقة   اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من اإ

دخالها عىل  .1 حتتوي هذه الوثيقة عىل آ راء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن التعديالت اليت تقرتح الأمانة اإ
، طبقا للقرار اذلي اختذته جلنة WO/PBC/27/11نظام الويبو املايل ولحئته، كام يه واردة يف املرفق الأول من الوثيقة 
 .WO/PBC/26/11 الربانمج واملزيانية يف دورهتا السادسة والعرشين، كام جاء يف الوثيقة

]تيل ذكل تعليقات جلنة الويبو الاستشارية 
 املس تقةل للرقابة[
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دخالها عىل نظام الويبو املايل تعليقات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التعديالت اليت تقرتح الأمانة  اإ
 ولحئته

 معلومات آأساس ية آأول.

ىل  .1 دخال بعض التعديالت عىل نظام الويبو املايل ولحئته وقدمت تكل التعديالت املقرتحة اإ ادلورة اقرتحت الأمانة اإ
 "(.الأولية املقرتحةيالت التعد)" WO/PBC/26/5 الوثيقةلجنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( يف السادسة والعرشين ل 

ىل: " .2 زاةل حالت الازدواجية يف 2" تغيري معلية الرشاء، "1وهتدف تكل التعديالت اإ عداد التقارير" واإ ، فضال عن اإ
 تغيريات آأخرى.

وقّررت آأن تويص امجلعية العامة الأولية املقرتحة ونظرت جلنة املزيانية، يف دورهتا السادسة والعرشين، يف التعديالت  .3
ع للتعديالت الأخرى راج  نص م وافقة عىل التعديالت ااخاصة ابملشرتتات وآأن تلمت  من الأمانة تقد م مرشو للويبو ابمل

ىل ذكل، المتست جلنة لتنظر فهيا جلنة املزيانية يف دورهتا السابعة والعرشين )"التعديالت املقرتحة املراج   عة"(. وابلإضافة اإ
عة وآأن تقدم لها تقريرا عن نتاجئ املزيانية من اللجنة الاستشارية املس تقةل  للرقابة اس تعراض التعديالت املقرتحة املراج 

 اس تعراضها.

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التعديالت املقرتحة املراج  2017آأغسط   7ويف  .4 عة الواردة ، قدمت الأمانة اإ
 .WO/PBC/27/11 يف املرفق الأول من الوثيقة

 عةراج  املقرتحة املالتعديالت  اثنيا.

عة مع التعديالت املقرتحة الأولية ولحظت ارنت ق .5 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التعديالت املقرتحة املراج 
 ييل: ما

  تغيريات مقرتحة جديدة؛ية آأ توجد ل 

  عة. بعض  :التغيرياتتكل ييل فامي و التغيريات املقرتحة آأصال مل تعد واردة يف التعديالت املقرتحة املراج 

o  ؛الاعامتداتتعريف  –)ه( 3.101القاعدة 

o  الاحتياطات؛تعريف  –)ن( 3.101والقاعدة 

o  دارة  – 6.4واملادة  تياطات.الاح اإ

عة يف فئتني رئيس يتني هام:وميكن  .6  تصنيف التعديالت املقرتحة املراج 

  زاةلالتعديالت ىل اإ عداد التقارير؛ املقرتحة الرامية اإ  الازدواجية يف اإ

 ىل تصحيح آأخطاء وتقد م توضيحات.ت والتعديال  املقرتحة الرامية اإ
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 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاذلي آأجرته س تعراض الانطاق  اثلثا.

ذا اكنمن الاس تعراض اذلي آأجرته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة هو تقيمي الأسايساكن الغرض  .7 ت  ما اإ
دخالها عىل النظام املايل ولحئته حتقّق غرضها املنشود مع ة تعزيز الفعالية واجلودوما، وهو زتادة الشفافية و التعديالت املقرتح اإ

عداد التقا ىل ادلول الأعضاءبشلك عام يف اإ  املعلومات. فقداندون  رير املُقدمة اإ

زاةل اس تعراض  ىل اإ عداالتعديالت املقرتحة املراج عة الرامية اإ  د التقاريرالازدواجية يف اإ

ىل  ،هناك .8 عداد التقارير عىل صعيد الويبو، وذكل مرّده ابلأساس اشرتاط آأن يُقدم، ابلإضافة اإ ابلفعل، ازدواجية يف اإ
يبساس(، تقرير عن آأداء الربانمج وتقرير الس نوية ا البياانت املالية ملُعدة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطا  العام )معايري اإ

الإدارة الربانمج و وهو تقرير  ،آأن دمج تقرير آأداء الربانمج وتقرير الإدارة امللية يف تقرير جديداللجنة وترى عن الإدارة املالية. 
زاةل ، لن يسهم املالية عداد تقارير العامة سزييد آأيضا من مس توى اجلودة ، بل حفسب نيالتداخل الراهنالازدواجية و يف اإ يف اإ

عداد تكل التقارير. حتسني درجةزيانية من خالل الربانمج وامل  الوضوح والاتساق يف اإ

ىل آأن التعديالت املقرتحة وخلص  .9 عن ابلأساس  تسفرالاس تعراض اذلي آأجرته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
ىل ، ومل حيّدد آأية حاةل تؤدي فهيا التزويد ادلول الأعضاء ابملعلومات املطلوبةكيفية ت تغيري يف فقدان عديالت املقرتحة اإ

 للمعلومات.

ىل تقد م توضيحات  لتعديالت املقرتحة املراج عةااس تعراض   حيح آأخطاءوتص الرامية اإ

عداد التقارير لحظت  .10 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة آأن التعديالت املقرتحة توّّض ابلفعل بعض اجلوانب من اإ
ضافية تقدهما حول التعديالت املقرتحة.ولي  يدها. املالية وتصّحح آأخطاء س بق حتد  للجنة آأية تعليقات اإ

 ااخالصة رابعا.

عةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة آأن التعديالت ترى  .11 دخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته  املراج  املقرتح اإ
عداد التقارير وسزتيد من مس توى الوضوح والاتساق يف عداد تقارير  ستساعد الأمانة عىل تبس يط معلية اإ الربانمج واملزيانية اإ

 ويبو.يف ال

 .WO/PBC/27/11املقرتحة الواردة يف املرفق الأول من الوثيقة تعديالت ال اللجنة  تؤيّدعليه، وبناء  .12

 ]هناية الوثيقة[


