
 

 

A 

WO/PBC/23/5 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 يوليو 16التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

 اقرتاح بشأن إصالح وحتسني أداء الربنامج والتقارير املالية

عداد مانة من اإ  الأ

 : ( مبا ييل2014يف دورهتا الثانية والعرشين )سبمترب  قامت جلنة الربانمج واملزيانية .1

 " أأقرت ابلفرصة املتاحة لتحسني تقارير الأداء واملالية للثنائية؛1""

ىل تقرير أأداء شامل ومتاكمل للثنائية؛2"  " ورحبت ابقرتاح الأمانة الانتقال اإ

التقرير يف دورهتا املقبةل، مع مراعاة  " وطلبت من الأمانة أأن توافهيا ابقرتاح مفصل بشأأن صيغة ومضمون هذا3"
 1"ردود أأفعال ادلول الأعضاء الواردة من خالل دراسة اس تقصائية منظمة.

ىل ادلول الأعضاء يف  س تباان بشأأن ش ل ومضمون تقرير شامل وموحد لأأداء يف الثنائيةوأأرسل الا .2  20اإ
سهاماهتا املفصةل عن لك جانب من جوانب الاق 2015 يناير دوةل عضو وُُجّعت يف  23رتاح. واس ُتلمت الردود من لتقدمي اإ

 الاس تنتاجات الأساس ية التالية: مرفق لهذه الوثيقة. وعىل أأساس الردود املس تلمة، ميكن اس تخالص

طالق تقرير  "1" لأأداء يف الثنائية عرب تقليص الازدواجاة مع البياانت اس ُتلمت ردود خمتلفة جدا عن اقرتاح اإ
دراج امل عداد تقرير ينناول اّل من املالية واإ علومات الوجهية املتعلقة ابلإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج، اما يع ي اإ

هذه املرحةل.  الأداء الربانجمي والأداء املايل يف الثنائية. وابلتايل، مفن غري املناسب الاس مترار يف هذا الاقرتاح يف
شارات واحضة وقوية ت  أأييدا لالحتفاظ بتقرير الإدارة املالية )عىل أأساس الثنائية(.وأأدلت ادلول الأعضاء ابإ

                                                
1

صالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية " WO/PBC/22/27الوثيقة    ".اقرتاح بشأأن اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_22/wo_pbc_22_27.pdf
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ملواصةل حتسني التقارير  لتعليقات النوعية لودول الأعضاء عىل أأس لةل الاس تبااناب أأن تسرتشد الأمانةميكن  "2"
عداد التقارير الويبو يف دورات  املالية وتقرير الأداء يف  املقبةل.اإ

 ة.وفامي ييل فقرة القرار املقرتح .3

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن  .4 اإ
اس تعرضت الردود اجملمّعة لودول الأعضاء عىل 
الاس تباان بشأأن ش ل ومضمون تقرير شامل 

داء يف الثنائية مانة:وموحد لأأ متس من الأ  ، تل

 واصل العمل ابلتقارير احلالية،أأن ت "1"

الإسهامات النوعية  يراعوأأن ت "2"
عداد  حتسني أأداء و لودول الأعضاء يف اإ

عداد  دوراتيف  الربانمج والتقارير املالية اإ
 .املقبةلالتقارير 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 اس تباان بشأأن ش ل ومضمون تقرير شامل وموحد لأأداء يف الثنائية

 

 ردود ادلول الأعضاء

 

 ة" وجزء "البياانت املالية" يف تقرير الإدارة املاليمقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى جزء " .1

يف لك من تقرير الإدارة املالية والبياانت املالية، وتُعرض  مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" "ترد معلومات اجلزء 
ويعرض جزء "البياانت املالية" يف لك  2.لبياانت املاليةخمتلفة من اء اجز يف أأ و البياانت يف جداول يف تقرير الإدارة املالية

 3عروضة عىل أأساس س نوي يف البياانت املالية.ثنائية املعلومات نفسها امل

وبناء عىل ما ذكر أأعاله، ليست ذلكل اجلزء من تقرير الإدارة املالية أأي قمية مضافة مقارنة ابملعلومات الواردة أأصال يف 
 البياانت املالية.

 هل أأنمت متفقون مع هذا الطرح؟

 نعم حنن متفقون مع هذا الطرح. أأذربيجان 

ولكن جزء البياانت  أأن جزء "البياانت املالية" يف تقرير الإدارة املالية حيتوي عىل نفس املعلومات املعروضة يف البياانت املالية.ندرك  بيالروس 

 املالية هو جزء أأكرث تفصيال.

ىل أأن تقرير الأداء املايل يقارن بني نتاجئ الثنائية ومزيانية الثنائية )عىل أأساس املزيانية( ويقدم تفاصيل أأداء املنظمة ا ش ييل ملايل ابلنظر اإ

دراج  نه يبدو من املناسب اإ ، لأن ذكل س يكون "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" جدولووضعها املايل يف هناية لك ثنائية، فاإ

طار لتحليل مبثابة   الإدارة خالل الثنائية.اإ

)ب( من نظام الويبو املايل ولحئته عىل لزوم أأن يكون هناك بياان للمزيانية والإيرادات والنفقات 6.6وعالوة عىل ذكل، تنص املادة 

ليه املزيانية املعمتدة. الفعلية للفرتة املالية املشموةل ابلتقرير، عىل الأساس احملاس يب ذاته اذلي تسنند  اإ

ول توفر تغطي صفحة واحدة  A/54/8من الوثيقة  6فاإن البياانت املكّررة يف الصفحة ، 1 يف السؤال هو مذكوروابلسنناد اإىل ما 

طارا أأو يف واثئق أأخرى. ترد أأيضاقمية مضافة كبرية، لأن تكل املعلومات  ، كام جاء يف عنوان اجلزء، "مقاييس مالية تناح غري أأهنا تناح اإ

 عند قراءة التقرير. أأخذها يف احلس بان" ينبغي رئيس ية ومقاييس أأخرى

ننا نرى أأن تومبا أأن  معروضا من املالية قريرا عن البياانت الوثيقتني املعنينني هام تقرير الإدارة املالية للثنائية والبياانت املالية الس نوية، فاإ

 منظور الثنائية يف تقرير الإدارة املالية يسهّل القراءة والفهم.

ومبا  تقدم املعلومات املالية الس نوية. يعرض تقرير الإدارة املالية ابلأساس معلومات عن النتاجئ املالية للثنائية يف حني أأن البياانت املالية الصني 

ذا الاحتفاظ ابلقمية املضافة للنتاجئ املالية للثنائية وكذكل  املقارنة بني أأن وثيقة الربانمج واملزيانية يف الويبو تعّد لك س ننني، مفن الأفضل اإ

 اء برسعة الأداء املايل العام للثنائية.النتاجئ املالية للثنائية وبرانمج الثنائية ومزيانيهتا وحتليلهيا لتفهم ادلول الاعض

                                                
2

صدار ذلكل التقرير )الوثيقة 6قرير الإدارة املالية يف الصفحة من ت مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" "يرد اجلزء   (. والبياانت الواردة A/54/8 من أ خر اإ
جزاء خمتلفة من البياانت ا ملالية، ترد بش ل خاص يف البيان الأول والبيان الثاين والبيان اخلامس يف جداول يف ذكل اجلزء من تقرير الإدارة املالية واملعروضة يف اإ

 (.A/54/10من أ خر بياانت مالية )الوثيقة 
3

صدار ذلكل التقرير )الوثيقةمن أ   25يبدأأ اجلزء "البياانت املالية" من تقرير الإدارة املالية يف الصفحة    (.A/54/8 خر اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
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امجلهورية  

 النش يكاة

دارة املالية يف الصفحات البيان-والبياانت املالية )البيان الأول  الطرح.حنن متفقون مع هذا  - 26 اخلامس( املقدمة يف أأحدث تقرير لالإ

)النسخة  20-13يل الس نوي والبياانت املالية يف الصفحات )النسخة الإنلكزيية( يه نفسها متاما البياانت الواردة يف التقرير املا 31

 الإنلكزيية(.

كوادور  ىل تكرار ذكل يف تقرير  نعم، حنن نؤيد الاقرتاح. اإ ذا اكنت تكل يه نفس املعلومات اليت تقدم س نواي يف البياانت املالية، فال حاجة اإ اإ

 الإدارة املالية اذلي يعّد لك س ننني.

شارات اإىل الثنائية السابقة. تُوضع مزيانية فرنسا  ويتضمن أأيضا  الويبو لك س ننني. ويُنجز تقرير الإدارة املالية "أأثناء" الثنائية ويتضمن اإ

م معلومات عن الاختالفات بني "الأداء يف الثنائية" ومزيانية الثنائية املعنية، ويُس تمكل خبالصة ملزيانية الثنائية املنفَّذة يف العا

، "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" اذلي يشمل أأيضا الأموال الاحتياطية، نظرة 6دم اجلدول يف الصفحة وعليه، يق السابق.

عداد وثيقة  شامةل ومتدرجة عن الوضع املايل للويبو، عىل عكس البياانت املالية الس نوية. وتمكن أأمهية تقرير الإدارة املالية أأول يف اإ

وتفرق  الية اليت  م تننرش يف عدة أأجزاء، عىل عكس البياانت املالية الس نوية، وتركز عىل الإدارة.موحدة حتتوي فقط عىل املعلومات امل

 من النظام املايل بني هذين النوعني من التقارير املالية. 6.6و 5.6بوضوح املاداتن 

التابعة ملنظومة الأمم املتحدة املعايري احملاسباة ، أأوصت اللجنة الإدارية الرفاعة املس توى بأأن تطبق لك املنظامت 2005نومفرب  30يف  غابون

 . 2010ادلولية للقطاع العام مكعيار حماس يب لإعداد بياانهتا املالية يف موعد هنايئ أأقصاه 

نة ومس تقةل ىل معايري حماسباة حمس َّ ىل أأن تتحول منظومة الأمم املتحدة اإ  واكن الباعث عىل هذه التوصية هو احلاجة احملددة الواحضة اإ

 ومقبوةل قبول عاما، بغية زايدة جودة التقارير املالية ومصداقاهتا. 

 وقد وضع املعايري احملاسباة ادلولية للقطاع العام جملس املعايري احملاسباة للقطاع العام، وهو جزء من الاحتاد ادلويل للمحاس بني.

عداد بياانت مالية س نوية ، تُعد بياانت الويبو املالية ل ل س نة تقوميية من الثنائية عىل حدة. ونظرا لشرتاط املعايري احملاسباة ادلولية اإ

املُعدة وتُعرض تكل البياانت املالية الس نوية منفصةل عن تقرير الإدارة املالية، ولالطالع عىل املعلومات املالية الاكمةل اخلاصة ابملنظمة و 

  البياانت املالية الس نوية للويبو.طبقا ملتطلبات املعايري احملاسباة ادلولية، ينبغي الرجوع اإىل

 وتشمل البياانت املالية املُعدة بناء عىل املعايري احملاسباة ادلولية، العنارص التالية:

 بيان الوضع املايل - البيان املايل الأول 

 بيان الأداء املايل - البيان املايل الثاين 

 بيان التغيريات يف صايف الأصول - البيان املايل الثالث 

 بيان التدفق النقدي - لبيان املايل الرابعا 

 بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية - البيان املايل اخلامس 

 مالحظات عىل البياانت املالية 

ىل اخلامس خبصوص الثنائية   . 2012/13ويورد تقرير الإدارة املالية البياانت املالية من الأول اإ

لمتكني من فهم الاختالفات بني نناجة املنظمة عىل أأساس املزيانية ونناجة املنظمة حبسب البياانت املالية املُعدة بناء ويورد معلومات ل 

 عىل املعايري احملاسباة ادلولية. وهناك مقتطفات أأخرى من البياانت املالية الس نوية تورد أأيضا املزيد من التفاصيل بشأأن أأصول املنظمة

 وخصوهما.

 .الطرجدمع هذا أأن نا س بق، من احلمكة يف ضوء مو

 وعرض أأمه البياانت بش ل واحض يعطي للمندوبني حملة رسيعة )حبسب مصدر املعلومات املفصةل(. حنن غري موافقني عىل هذا الطرح. أأملانيا 
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عداد التقارير املالية عرب احلد الياابن  من تكرار املعلومات يف التقارير وأأيضا عرب  تعرب الياابن عن تقديرها ملبادرة الأمانة من أأجل حتسني اإ

وترى أأيضا أأنه ملا اكن التقرير تقنيا، مفن املهم أأيضا مراعاة عرض البياانت بطريقة واحضة  احلفاظ عىل جودة املعلومات أأو حتسيهنا.

عداد التقارير.   ومفهومة عند اإ

مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" جدول مفاد جدا لودول اجلدول "البياانت مقاييس  مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى: (1)

ويساعد عىل تزويد ادلول الأعضاء بطريقة مفهومة ابملعايري  الأعضاء لأنه يعطي حملة عامة عن الإيرادات والنفقات والفائض يف الثنائية.

كن أأن نتوقع أأي فخفاض كبري يف التاكليف وابلإضافة اإىل ذكل، ومبا أأنه يرد يف صفحة واحدة فقط، فال مي الأساس ية يف بداية التقرير.

وفامي خيص اإدراج اجلدول "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" يف البياانت املالية أأو تقرير أأداء  عند حذف تكل الصفحة.

امي الربامج يف الثنائية بدل من الربانمج، ترى الياابن أأن تقرير أأداء الربانمج هو أأكرث مالءمة مقارنة ابلبياانت املالية لأنه يُعّد من أأجل تق 

دراجه يف تقرير أأداء الربانمج يف اجلزء اثلثا  س نة واحدة. وابلتايل، ينبغي الإبقاء عىل اجلدول "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" واإ

 "املزيانية املوحدة والنفقات الفعلية" عىل سبال املثال.

 لأمانة للحد من تكرار "البياانت املالية" يف لك من تقرير الإدارة املالية والبياانت املالية. تؤيد الياابن اقرتاح ا البياانت املالية: (2)

 حنن متفقون مع هذا الطرح لأن تكل املعلومات ترد يف البياانت املالية الس نوية. قريغزيس تان 

" )اذلي يرد يف تقرير الإدارة املالية( لها قمية مضافة لأهنا نرى أأن املعلومات الواردة يف اجلزء "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى املكس يك 

بيد أأنه من أأجل جتنب  وتناح لنا البياانت حملة عامة عن احلراكت املالية الرئيس ية يف الثنائية. تتضمن بياانت س ننني قابةل للمقارنة.

  ازدواجاة املعلومات وحتسني عرض التقارير، نقرتح ما ييل:

دراج اجلدول "م - قاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" )اذلي يرد يف تقرير الإدارة املالية( يف تقرير الثنائية ابس تخدام الش ل اإ

  نفسه.

 ومن أأجل تبس يط عرض التقارير ميكن القاام مبا ييل: ينطبق املبدأأ نفسه عىل اجلزء "البياانت املالية". -

دراج جداول "البياانت املالية" اليت ترد يف تقر 1   ير الإدارة املالية فقط يف البياانت املالية للس نة الثانية من الثنائية.. اإ

 . حتسني ش ل اجلداول يف البياانت املالية. ونقرتح اس تخدام نفس ش ل اجلداول اليت ترد يف تقرير الإدارة املالية.2

دراج "مقاييس مالية رئيس ية نعم، لأغراض تبس يط عرض املعلومات املالية لودول الأعضاء وأأحصاب املصلح الفلبني  ة يف الويبو، ينبغي اإ

 ومقاييس أأخرى" يف البياانت املالية وملخص للنقاط الرئيس ية يف تقرير الإدارة املالية للثنائية.

ذلي يُعد لك رمغ وجود بعض املعلومات املالية املشرتكة بني شقي الرمس التخطيطي )الميني واليسار( حملتوايت تقرير الإدارة املالية، ا قطر 

عداد تقرير قسم الإدارة املالية وفقا لصالحاات هذا القسم حىت لو أأدرجت نفس املعلومات يف  س ننني، وتقرير البياانت املالية، فانبغي اإ

طار التنظميي. تقريرها الس نوي بشأأن البياانت املالية. وذلكل، فليس هناك أأي ازدواجاة يف العمل. وأأخذ  ول ل قسم همامه وفقا لالإ

دراهجا يف تقرير الإدارة املالية اذلي يصدر لك س ننني، ليس ازدواجاة يف  نفس املعلومات اليت تصدر س نواي يف التقرير الس نوي واإ

 وس تكون النتاجئ يه نفسها. العمل بل تسهيل هل.

 الطرح. ( أأنه من املمكن أأن تتفق مع هذاROSPATENTترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية ) الاحتاد الرويس 

 نعم حنن متفقون مع هذا الطرح. سلوفاكيا 

وجتميع  جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت املالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل ويف أأول وهةل. ل نتفق مع هذا الطرح. تريناداد وتوابغو 

جراء حتليالت من ق  ماكنية اإ  بل املهرة من مس تخديم البياانت.اجلداول اخملتلفة يناح نظرة أأكرث اإحاكما واإ
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رير أأول، متاش يا مع القرار اذلي افخذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والعرشين، ينبغي حتسني تقرير أأداء الثنائية والتق تركيا 

ؤال املطروح هو: هل مّت التخيل عن تقرير والس ويُعّد تقرير الإدارة املالية لك س ننني يف حني تُعّد البياانت املالية لك س نة. املايل.

حنن ل نفهم جادا هذا الأمر ونتلمس منمك بعض التوضيح. وعالوة  الإدارة املالية، وهل أأصبحت البياانت املالية تقرير الثنائية اجلديد؟

نرى، كام اقرتحمت، تداخال ، A/54/10و A/54/8وعند النظر يف الوثيقتني  عىل ذكل، ل بد من تعديل النظام املايل ذلكل الغرض.

ىل حد كبري جدا، ُجيع املعلومات  وازدواجاة. وهناك تشابه كبري بني هاتني الوثيقتني. ووثيقة البياانت املالية أأكرث مشولية وتتضمن، اإ

 ما يبدو، ل يضيف أأي ويف هذا الصدد، حنن متفقون مع مسأأةل أأن تقرير الإدارة املالية للثنائية، عىل الواردة يف تقرير الإدارة املالية.

واجلدول الوارد يف تكل  6س امي الصفحة  ومع ذكل، فاإن تقرير الإدارة املالية، ول قمية مقارنة ابملعلومات الواردة أأصال يف البياانت املالية.

ليه يف احلاش ية  ونعتقد  املالية املعنية. هو جدول موجز وحممك وسهل الفهم مقارنة مثال بأأجزاء البياانت 1من السؤال  2الصفحة املشار اإ

وينبغي  أأن هذه املعلومات امللخصة واحملمكة مفادةٌ، ول س امي ابلنس بة للزمالء و/أأو املديرين التنفاذيني اذلي ليس دلهيم تكوين مايل.

بقاء عىل الأجزاء املامثةل يف التقرير اجلديد لنسهيل الفهم.  الإ

ولكن ينبغي تصفاة/تركزي البياانت املالية يف تقرير   واحد مهنام معلومات خمتلفة للمس تخدمني.الأمر يتعلق بتقريرين خمتلفني يقدم لك أأوغندا 

 الإدارة املالية لتغطية القضااي الإدارية )املالية(.

 نعم، حنن متفقون مع الطرح لأن جزء تقرير الإدارة املالية يكرر حمتوى البياانت املالية. أأوكرانيا 

متفقون مع أأن جزء تقرير الإدارة املالية املعنون "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" يكرر املعلومات املتاحة يف البياانت  حنن اململكة املتحدة 

 املالية.

 ونتوقع ابلطبع أأن يُعّد التقرير املرحيل بشأأن البياانت املالية ويُنرش س نواي.

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

ووجود أأوجه تشابه  الأمر يتعلق بوثيقتني خمتلفتني ومنفصلتني فخدمان أأغراضا خمتلفة. عىل الاطالق.حنن غري متفقني مع هذا الطرح 

وبعبارة أأخرى، أأصل الوثيقتني واحد  أأو اختالفات طفافة يف املعلومات الواردة فهيام ل يع ي ابلرضورة أأي تكرار أأو ازدواجاة فهيام.

ىل الأخرى، فاإهنام تمكالن بعضهام البعض تبعا للظروف السائدة اليت تس تدعي  ولأغراض اإحاةل ولكن لك واحدة قامئة بذاهتا. حداهام اإ اإ

ذا اكن تقرير الإدارة املالية يعرض اجلوانب الإدارية لالعامتدات وما يتعلق هبا من املعامالت املالية كام  جعل تكل الإحاةل هممة جدا. واإ

التوجهيية املالية الأساس ية، فاإن البياانت املالية تصنف ابلأساس املعامالت املالية  متت عىل مدى فرتة من الزمن نظرا للقواعد واملبادئ

عداد تقرير الإدارة املالية، أأمهية قصوى ميكن أأن تؤثر،  كام متت عىل مدى الفرتة قاد الاس تعراض، حبيث تكنيس تكل البياانت، عند اإ

ن وجدت، اليت تش ل جزءا ل  ىل حد كبري، عىل التوصيات، اإ ومن الناحاة النظرية، ينبغي دراسة  يتجزأأ من تقرير الإدارة املالية.اإ

ويف غياب البياانت املالية، ل نرى أأي طريقة لإعداد تقرير الإدارة املالية بش ل يغطي  الوثيقتني دراسة نقدية وجتنب أأي تضليل.

ة املضافة لتقرير الإدارة املالية يه اإجراء تقامي حتلييل عىل أأساس وابلتايل فالقمي ابلاكمل الفرتة احملددة اليت متت فهيا املعامالت املالية.

ىل توصيات بشأأن تدابري التنفاذ الواجب افخاذها يف الثنائية القادمة مقارنة بسابقهتا. وخالصة القول، ل  البياانت املالية، اما يفيض اإ

 ميكن لتقرير الإدارة املالية أأن يفرس البياانت املالية والعكس حصيح.

 نعم. أأوروغواي 
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 يف تقرير الإدارة املاليةد" ملخص النتاجئ حبسب لك احتا " جزء .2

ملخصا شامال لأأداء املايل حبسب لك احتاد ويعرض  تقرير الإدارة املالية يفملخص النتاجئ حبسب لك احتاد"  "يقدم اجلزء 
. وتتضمن أأيضا البياانت املالية معلومات عن أأيضا الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل )الاحتياطي(

 4الاحتياطي وعن الإيرادات والنفقات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع.

دراج  د" الوارد يف تقرير ملخص النتاجئ حبسب لك احتا "وبناء عىل املعلومات الواردة أأصال يف البياانت املالية، ميكن اإ
 .الإدارة املالية يف البياانت املالية

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

دراج جزء تقرير الإدارة املالية "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" يف البياانت  نرى أأنه من املمكن تأأييد هذا الاقرتاح. بيالروس  فميكن اإذن اإ

 املالية.

 .يف البياانت املاليةسوى النتاجئ حبسب لك احتاد ملخص  بيانعدم لزوم عىل نوافق  ش ييل

ىلعىل الأقل  يُشارأأن أأننا نعترب من املناسب ، الأول، يف اجلزء ذكران ناأأن ذكل   املالية الرئيس ية يف تقرير الإدارة املالية.املقاييس  اإ

ومبا  نتاجئ املالية للثنائية يف حني أأن البياانت املالية تقدم املعلومات املالية الس نوية.يعرض تقرير الإدارة املالية ابلأساس معلومات عن ال  الصني 

ذا الاحتفاظ ابلقمية املضافة للنتاجئ املالية للثنائية وكذكل  املقارنة بني أأن وثيقة الربانمج واملزيانية يف الويبو تعّد لك س ننني، مفن الأفضل اإ

 ج الثنائية ومزيانيهتا وحتليلهيا لتفهم ادلول الاعضاء برسعة الأداء املايل العام للثنائية.النتاجئ املالية للثنائية وبرانم

امجلهورية  

 النش يكاة

 4.1و 3.1ونقرتح حذف اجلدولني  نعم، نؤيد اإدراج اجلزء "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.

 ( لأهنام، عىل ما يبدو، غري مرتبطني كثريا بنتاجئ الاحتادات.8لية )الصفحة من تقرير الإدارة املا

كوادور  دراج ذكل يف البياانت املالية. اإ  نعم، ينبغي اإ

 ل ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. فرنسا 

ىل امل غري مرض متاما. 2013العرض احلايل لأأموال الاحتياطية يف البياانت املالية لس نة  من  58يف الصفحة  21الحظة الرجاء النظر اإ

 من النسخة الإنلكزيية[. 54]الصفحة  WO/PBC/22/5النسخة الفرنس ية من الوثيقة 

" من تقرير الإدارة املالية )الوثيقة 2013"املرشوعات اخلاصة املموةل من الأموال الاحتياطية يف هناية  3.1اجلدول 

WO/PBC/22/6 وينبغي  الاحتياطية.ترص عىل املرشوعات اخلاصة املموةل من الأموال ( أأكرث وضوحا رمغ أأن نطاقه يق 8، الصفحة

أأن يسجل وضع صندوق الأموال الاحتياطية واملرشوعات اخلاصة املموةل من الأموال الاحتياطية يف واثئق س نوية وتعرض كجدول 

ما بش ل منفصل أأو يف فصل أأو جزء واحد من البياانت املالية. عدة أأجزاء من البياانت املالية، كام هو ونرش املعلومات عىل طول  اإ

ظهار التطور يف بداية الس نة/ هناية الس نة. وينبغي كذكل اإحلاق هذا التقرير مبشاريع املزيانية  احلال حاليا، أأمر غري مناسب. ول بد من اإ

جراء مقارانت ومتابعة التطورات.  بش ل يسمح ابإ

                                                
4

(. واملعلومات عن A/54/8 من أ خر اإصدار ذلكل التقرير )الوثيقة 7من تقرير الإدارة املالية يف الصفحة  "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد"يرد اجلزء  
(. وميكن A/54/10من أ خر بياانت مالية )الوثيقة  56و 54و 5و 4الاحتياطي املعروضة يف اإجزاء خمتلفة من البياانت املالية، ترد بش ل خاص يف الصفحات 

جياد املعلومات عن الإيرادات والنفقات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع يف الصفحة   (.A/54/10 )الوثيقة 2013من البياانت املالية لس نة  65اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_10.pdf
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تحليل اجلداول اخملتلفة يف فب ، وعليهلمنظمة. ل كون امللقطاعات ل ل ميثل الاحتادات اخملتلفة يمت تقدمي املعلومات القطاعية للويبو يف ش غابون

لأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل ا :1اجلدول مثل تقرير الإدارة املالية، من احتاد" حبسب لك "ملخص النتاجئ  اجلزء

 .احتاد حبسب لك 2013-2012 الثنائية  العامة للوضع املايل يفحلاةلا تلخص هذه املعلوماتجند أأن  ،2013يف هناية 

 املرشوعات ح مزيانياتو وضبظهر " ت 2013يف هناية  ةالاحتياطيالأموال اخلاصة املموةل من  املرشوعات" 1.3دراسة اجلدول وب

 .والنفقات والاحتياطيات

ىل أأن اس تحداث وعرض احتياطي منفرد للمرشوعات اخل اصة املمّوةل من الأموال الاحتياطية، يف البياانت املالية وينبغي الالتفات اإ

 الس نوية، هو اس تجابة لتوصية مراجع احلساابت اخلاريج.

بش ل واحض وسهل لأي ة حبسب لك قطاع حتياطيالأموال الاو  والنفقاتبشأأن الإيرادات A/54/10  الوثيقةيف علومات املعرض وت

 .خشص يطلع علهيا

 حول الأجزاء املذكورة أأعاله. املعلوماتتتقاطع ، نفسه تقرير الإدارة املاليةيف البياانت املالية يف  توضيح أأنه أأيضاوينبغي 

ننا نؤيد هذا الاقرتاح  ىل وذلكل، فاإ  تبس يط الإجراءات.اذلي يريم اإ

دراهجا يف ا أأملانيا  ونرى أأن حمتوى هذا اجلزء  لبياانت املالية.نعم، رشيطة أأن يمت أأخذ البياانت/املعلومات املفصةل من تقرير الإدارة املالية واإ

 بأأمكهل هل قمية مضافة.

ن "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد"، املقدم حاليا يف تقرير الإدارة املالية، مفاد جدا لأنه يعطي حملة عامة عن الإيرادات والنفقات  الياابن  اإ

فادة متكن ادلول الأعضاء من املقارنة بني الاحتادات من حاث ويقدم اجلدول معلومات م  املالية لالحتادات املعروضة يف اجلدول.

وابلإضافة اإىل ذكل، فاجلزء عبارة عن صفحتني فقط، فال ميكن أأن نتوقع أأي فخفاض كبري يف التاكليف حبذف  سالمهتا املالية.

دراج اجلزء "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" يف البياانت املالية أأو تق رير أأداء الربانمج، ترى الياابن أأن تقرير الصفحتني. وفامي خيص اإ

، ينبغي أأداء الربانمج هو أأكرث مالءمة مقارنة ابلبياانت املالية لأنه يُعّد من أأجل تقامي الربامج يف الثنائية بدل من س نة واحدة. وابلتايل

دراجه يف تقرير أأداء الربانمج و/ أأ  بقاء عىل اجلدول "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" واإ  و البياانت املالية.الإ

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

دراج اجلدول "الاحتياطي حبسب لك احتاد" )تقرير  املكس يك  دراج "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" يف البياانت املالية. ونقرتح اإ نؤيد فكرة اإ

 ُجيع الاحتادات اليت تديرها الويبو.وتمكن القمية املضافة للجدول يف ملخص أأداء  الإدارة املالية( يف البياانت املالية.

دراج الأداء املايل حبسب لك احتاد والاحتياطي يف البياانت املالية. الفلبني   نعم، ميكن اإ

 يرد ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد، واملتعلق بتقرير الإدارة املالية، يف البياانت املالية وتقرير أأداء الربانمج كام هو مبني يف الرمس قطر 

ذا اكنت تعرض  تخطيطي.ال  ضافاة. ويفضل توحاد التقارير املالية ل س امي اإ وترد يف لك واحد من تكل الأجزاء معلومات اإ

وينبغي اإصدار تقرير شامل عن لك  ومعلومات عنه وعن الإيرادات والنفقات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع. الاحتياطي،

 بند.

 دية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو.ترى الهيلة الاحتا الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. ومرة أأخرى جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت املالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل. وميكن  تريناداد وتوابغو 

 قبل أأشخاص خمتلفني ذوي تكوين خمتلف.اس تخدام البياانت من 
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جاميل اخلصوم ويرد تعريفهام  تركيا  جاميل الأصول واإ نؤيد هذا الاقرتاح. الاحتياطي يف الويبو هو صايف الأصول املؤسس ية، ويه الفرق بني اإ

فصل يف البياانت املالية  )ف(. واملالحظة الأوىل يه أأنه ل يوجد أأي3.101)ن( و3.101بش ل منفصل يف النظام املايل يف املادة 

بقاء ذكل يف البياانت املالية 65)بيان الصفحة  ذا اكن اإ ( بني الإيرادات والنفقات الفعلية وتكل املرصودة يف املزيانية. وميكن مناقشة ما اإ

عداد املزيانية. س امي ذكل الوارد يف الصفحة  وجدول البياانت املالية، ول س يكون جمداي ومفادا لوضع تنبؤات أأفضل للثنائية املقبةل عند اإ

لهيا أأيضا يف تقرير 2013ديسمرب  31، أأكرث مشولية ويبدو أأنه يتضمن مقاييس هممة مثل "الاحتياطي يف 65 "، واليت مت التوصل اإ

ارية غري املبارشة"، نفقات الاحتاد الإد نفقات الاحتاد الإدارية املبارشة" و " ول يوجد أأي فصل يف البياانت املالية بني " الإدارة املالية.

ذا قدم تعريف هلام. ذا اكن ذكل الفصل )نفقات الاحتاد الإدارية  وهذا أأمر نس تخلصه من البياانت املالية اإ وميكن أأيضا مناقشة ما اإ

 املبارشة/غري املبارشة( س يضيف أأي قمية اإىل البياانت املالية اليت تتضمن أأصال معلومات أأكرث مشولية.

 ومبا أأن املعلومات يه لكها عن الأداء، فميكن فهم ذكل بش ل جاد يف البياانت املالية. قرتاح.حنن نؤيد الا أأوغندا 

دراج اجلزء "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية. أأوكرانيا   نعم، ميكن اإ

دراج اجلزء "ملخص النتاجئ  اململكة املتحدة  عداد تكل املعلومات  حبسب لك احتاد" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.حنن نؤيد اقرتاح اإ ونتوقع اإ

 ونرشها س نواي يف البياانت املالية املوسعة.

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

 تلفني.ل، ل ينبغي اعتبار أأن العنرصين، ب ل بساطة وسهوةل، يمكالن بعضهام البعض فقط لأن الأمر يتعلق بعنرصين خم 

 نعم. أأوروغواي 

 

 املزيانية" يف تقرير الإدارة املالية جزء " .3

يف تقرير الإدارة املالية حتويالت املوارد املالية أأثناء الثنائية والأهداف الأولية لتكل التحويالت. وترد  "املزيانية "يبنّي جزء 
ضافاة عن حتقاق النتاجئ املرتقبة، والتحويالت حبسب لك  5 برانمج، واس تخدام املوارد يف تقرير أأداء الربانمج.أأيضا تفاصيل اإ

دراج جزء "املزيانية" من تقرير الإدارة املالية يف  ىل املعلومات الواردة أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، ميكن اإ ونظرا اإ
 تقرير أأداء الربانمج.

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

دراج جزء "املزيانية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج. د هذا الاقرتاح.نؤي بيالروس   ميكن اإ

                                                
5

وترد تفاصيل اإضافاة عن حتقاق النتاجئ املرتقبة، (. A/54/8 من أ خر اإصدار ذلكل التقرير )الوثيقة 9ية" يف تقرير الإدارة املالية يف الصفحة يبدأأ جزء "املزيان  
)ابلنس بة ل خر تقرير لأداء الربانمج، انظر  تقرير أأداء الربانمج برانمج عىل حدة يفلك  والتحويالت حبسب لك برانمج، واس تخدام املوارد يف

 (.WO/PBC/22/8 الوثيقة

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_22/wo_pbc_22_8.pdf
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جيرهيا املدير العام مبوجب أأية حتويالت تقرير الإدارة املالية للثنائية  يبنّي " من النظام املايل ولحئته، جيب أأن 2)ج("6.6عىل املادة اء بن ش ييل

ىل برانمج أ خر.  5.5 املادة دراجضوء ذكل، يبدو من غري املناسب ويف من أأحد برامج املزيانية اإ الإدارة تقرير  يف تكل املعلومات عدم اإ

 املالية.

ذالإماكن، أأو عند و  نه  (6.6يبو املايل ولحئته )املادة اكن الغرض من هذه الوثيقة هو تعديل نظام الو  ااإ للحد من ازدواجاة ينبغي، فاإ

 أأداء الربانمج.ء املزيانية سوى يف تقرير أأل يُدرج جز املعلومات، 

دراج البياانت الواردة يف جزء "املزيانية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج. الصني  بقاء  ميكن اإ دراهجا، من املس تحسن الإ وبعد اإ

التحويالت  التحويالت كنس بة % من مزيانية الربانمج املعمتدة"، و" الية املتعلقة مبا ييل: "التحويالت"، و"عىل أأرقام تقرير الإدارة امل

كنس بة % من مجموع املزيانية املعمتدة" يف تقرير أأداء الربانمج لأن تكل الأرقام تبني بش ل واحض اس تخدام التحويالت فامي بني 

ىل ذكل، ل يرد ج الربامج. دول تقرير الإدارة املالية املعنون "تقرير عن الوظائف حبسب لك برانمج" يف تقرير أأداء وابلإضافة اإ

 الربانمج. وينبغي الاحتفاظ به أأيضا يف تقرير أأداء الربانمج.

امجلهورية  

 النش يكاة

ة لأن املعلومات الواردة فاه من تقرير الإدارة املالي 11يف الصفحة  2وعالوة عىل ذكل، نقرتح حذف اجلدول  نعم، نؤيد هذا الاقرتاح.

 من تقرير أأداء الربانمج. 28من الصفحة  1معروضة اإىل حد ما يف اجلدول 

كوادور   نعم، حنن نؤيد هذا الاقرتاح، ول س امي أأن تقرير الإدارة املالية وتقرير أأداء الربانمج يعدان يف لك ثنائية. اإ

ن تقرير أأداء الربانمج بصفحاته اليت تبلغ  فرنسا  وعالوة عىل  من النظام املايل. 14.2وحمتواه حمدد وفقا للامدة  صفحة تقرير طويل أأصال. 300اإ

" 2012/13ذكل، فالتقرير مصحوب بتقرير "التثبات لشعبة التدقاق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

مفن املعقول  صفحات(. 105؛ WO/PBC/22/9توصيات )الوثيقة  صفحات واذلي يس بقه تقرير موجز وامتاز مع 105املؤلف من 

دراج معلومات ل تندرج حتت "أأداء الربانمج". 300أأن نرتدد يف املوافقة عىل زايدة جحم وثيقة من  وعىل أأي حال، ل ميكن  صفحة ابإ

دارة املالية. ير الإدارة املالية أأمهية يف تقدمي رشح شامل وفامي خيص التحويالت، يكنيس تقر  لتقرير أأداء الربانمج أأن يكون تقريرا لالإ

ويالحظ أأن شعبة التدقاق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف تقريرها  ( للثنائية، يف وثيقة متجانسة.2وموجز وموحد لها، مع جدول )اجلدول 

 هبدف تعزيز الشفافاة من ( بشأأن هذه املسأأةل، وذكل5، قدمت توصية )رمق 2012/13بشأأن تثبات تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

لهيا يف الثنائية.  خالل تقدمي املعلومات عن الأموال احملوةل من الربامج واإ

 املعقودة يف  نيساخل و سلسةل الاجامتعات الرابعة  املعروض عىل 2013-2012 لثنائيةل تقرير الإدارة املالية من  "املزيانية"جزء يف  غابون

املعنون  2هذه التحويالت يف اجلدول ل املوارد املالية والأهداف الرئيس ية  حتويلمعلومات عن ترد  ،2014سبمترب  30-22جنيف، 

 ."املزيانية املعمتدة والتحويالت حبسب لك برانمج"

والنفقات املزيانية املوحدة املعنون ""املزيانية"  جزءيف  2013-2012 للثنائية تقرير أأداء الربانمج املعلومات الواردة يف  أأيضاوتتضمن 

 ."حبسب الربامج 2013-2012موجز " 1وارد يف اجلدول واس تخدام املحتويالت حبسب لك برانمج ، 2013-2012 للثنائية الفعلية

ضافاة يف 2013-2012تقرير أأداء الربانمج  يتضمنومع ذكل،  يف  حبسب النتاجئ املرتقبة 2013-2012موجز جزء ، معلومات اإ

 1 اجلدول

تكل تقرير أأداء الربانمج املعلومات الواردة يف تشمل أأن  الأفضل زيانية"، س يكون منامل" الواردة يف جزءاملعلومات وفامي خيص ذلكل، و

 تقرير الإدارة املالية.املعروضة يف 

 ما  م يمت اغفال ذكل عند الانتقال اإىل تقرير أأداء الربانمج. - 2 انظر النقطة أأملانيا 

دراج جزء "املزيانية" الياابن   من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج. تؤيد الياابن اقرتاح الأمانة اإ

 نؤيد الاقرتاح لتجنب ازدواجاة املعلومات. قريغزيس تان 
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دراج جزء "املزيانية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربان املكس يك  ىل تكرار املعلومات، وينبغي الاس مترار يف اإ ومع  مج.نعتقد أأنه ل حاجة اإ

وعىل  عىل احلفاظ عىل املعلومات الشامةل عن املزيانية الواردة يف تقرير أأداء الربانمج لتجنب فقدان البياانت الرئيس ية.ذكل، حنث 

وتمكن القمية  نفس املنوال، نويص ابس تخدام الرسومات البيانية يف ُجيع الأجزاء اليت ترد فهيا الأرقام والتطورات اليت طرأأت علهيا.

الواردان  3و 2ن تقرير الإدارة املالية يف البياانت اجملمعة املتعلقة ابلتحويالت واملعدل الإجاميل للوظائف )اجلدولن املضافة لهذا اجلزء م

 (.A/54/8من الوثيقة  12و 11عىل التوايل يف الصفحتني 

دراج حتويالت املوارد املالية وأأهداف التحويالت يف تقرير أأ  الفلبني   داء الربانمج. نعم، تدمع الفلبني اقرتاح اإ

هداف وفقا لهذا الرمس التخطيطي، يبني جزء "املزيانية" يف تقرير الإدارة املالية حتويالت املوارد املالية أأثناء الثنائية. وترد أأيضا الأ  قطر 

ال التقريرين ولن  الرئيس ية لتكل التحويالت يف تقرير أأداء الربانمج. حنن نؤيد هذا الاقرتاح، علام أأن تكل البياانت مدرجة أأصال يف

 يكون هناك تعارض بيهنام.

 ترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو. الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

ملالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل. وميكن ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. ومرة أأخرى جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت ا تريناداد وتوابغو 

ىل النشاور معهم قبل  اس تخدام البياانت من قبل أأشخاص خمتلفني ذوي تكوين خمتلف. وس يحتاج أأوللك املس تخدمون املتعددون اإ

 أأي صياغة شامةل لبيان هنايئ بشأأن حتديد العنارص اليت تعترب دون قمية مضافة.

يرد يف تقرير الإدارة املالية، بعد معلومات موجزة عن املزيانية والتحويالت، جدولن هام "املزيانية املعمتدة والتحويالت  قرتاح.نؤيد الا تركيا 

ما  حبسب لك برانمج" و "تقرير عن الوظائف حبسب لك برانمج". وتعرض التحويالت يف تقرير أأداء الربانمج يف جداول خمتلفة اإ

ويف هناية لك برانمج يف تقرير أأداء الربانمج يوجد أأيضا جدول ينناول  رمق النناجة املتوقعة ووصفها.حبسب الربامج أأو حبسب 

التحويالت كنس بة % من  ويبدو أأن الفرق الوحاد بني جداول تقرير الإدارة املالية وجداول تقرير أأداء الربانمج هو " التحويالت.

وميكن مناقشة  % من مزيانية الربانمج املعمتدة" واليت ترد يف تقرير الإدارة املالية فقط. التحويالت كنس بة مجموع املزيانية املعمتدة" و"

دراج "تقرير عن الوظائف حبسب لك برانمج" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج  رضورة هذه املعايري وفائدهتا. وميكن اإ

يف تقرير الإدارة املالية وارد يف تقرير أأداء الربانمج ومن املفاد الاطالع عىل ول يبدو أأن اجلدول املع ي  حتت الربامج املعنية.

وقضية الوظائف قضية حساسة كام ذكر عدة مرات يف دورات جلنة الربانمج  الاختالفات يف س نوات املزيانية من حاث الوظائف.

التغيريات يف الوظائف سواء من حاث العدد أأو الرتب، وكام هو معروف، فاإن أأكرب حصة من النفقات تنفق عىل الوظائف و  واملزيانية.

دراج تكل التغريات يف الواثئق املرتبطة ابملزيانية، مبا فهيا تقرير أأداء الربانمج. ىل أ خره. ونرى أأنه ينبغي اإ  اإ

دراج تفاصيل عن ينبغي، رمغ ذكل، أأن حيتوي تقرير الإدارة املالية عىل تقرير موجز عن تنفاذ املزيانية لبيان أأداء  أأوغندا  املزيانية يف الثنائية مع اإ

 اس تخدام املوارد يف تقرير أأداء الربانمج.

دراج جزء "املزيانية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج نظرا لتكرار املعلومات ولكن رشيطة أأن تناقش جلن أأوكرانيا  ة نعم، ميكن اإ

 وتتخذ قرارا يف هذا الصدد يف دوراهتا.الربانمج واملزيانية جدوى ذكل التدبري 

ميكن أأن نؤيد هذا الاقرتاح ولكن نتوقع أأن يُنرش تقرير أأداء الربانمج اجلديد س نواي )من خالل تقرير مرحيل( ويشمل حتديثات  اململكة املتحدة 

 ومعلومات عن حتويالت املوارد املالية خالل الثنائية والأهداف الرئيس ية لتكل التحويالت.



WO/PBC/23/5 Rev. 
Annex 
10 
 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

ذكل ُجيع  رأأينا يف هذا الاقرتاح هو أأننا عىل قناعة بأأن تقرير الإدارة املالية، يف الواقع، قد يأأخذ يف الاعتبار تقرير أأداء الربانمج، مبا يف

دئ التوجهيية واللواحئ واجلانب ال خر اذلي يكنيس، هو أأيضا، أأمهية قصوى يه املبا الربامج املنجزة يف الثنائية قاد الاس تعراض.

عادة  التنفاذية السارية اليت ينبغي تغيريها يف حال الإرصار عىل التغيري لتفادي تداخل العنارص. ويف اجلوهر، ل نرى أأي حرج يف اإ

ىل حتويل الرتك تصممي تقرير الإدارة املالية يف ظل الشواغل اجلوهرية. زي عىل والاقرتاح، يف غياب تقامي حتلييل شامل، قد يؤدي اإ

 و م نمتكن من حتديد أأي جزء ميكن اعتباره دون أأي قمية مضافة. اجلوانب الإدارية اليت يه عنارص أأساس ية للوثيقة.

ترد أأصال التحويالت حبسب لك برانمج يف تقرير أأداء الربانمج اذلي حيلل أأداء ُجيع الربامج، مبا يف ذكل التحويالت اخلاصة  نعم. أأوروغواي 

 ب ل واحد مهنا.

 

 جزء "النفقات" وجزء "الإيرادات" يف تقرير الإدارة املالية .4

نظرة عامة عن املزيانية والنفقات حبسب لك برانمج يف الثنائية، ويقارن بني النفقات املرصودة يف  "النفقات "يقدم جزء 
. حقاق الفعالية من حاث التلكفةتدابري خمتلفة لت املزيانية والنفقات الفعلية حبسب فئات التاكليف، ويناح ملخصا بشأأن تنفاذ 

يرادات الثنائية مقارنة ابملزيانية. وحيتوي تقرير أأداء  وأأما جزء "الإيرادات" يف تقرير الإدارة املالية فاقدم نظرة عامة عن اإ
 الربانمج عىل معلومات عن اس تخدام املزيانية حبسب لك برانمج )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( ويقدم تفاصيل

 6يف الثنائية. تاكليفال يف احملققة الكفاءة أأكرث عن 

دراج جزء "النفقات" وجزء "الإيرادات" من تقرير  ىل املعلومات الواردة أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، ميكن اإ ونظرا اإ
 الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج.

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 قرتاح.نعم، حنن نؤيد هذا الا أأذربيجان 

 نؤيد هذا الاقرتاح. بيالروس 

 تدوين الإيرادات والنفقات يف تقرير الإدارة املالية للثنائية.من النظام املايل ولحئته، ينبغي  6.6املادة لأحاكم  طبقا ش ييل

ذالإماكن، أأو عند و  نه  ،ايل ولحئتهاملنظام من ال  6.6املادة اكن الغرض من هذه الوثيقة هو تعديل  ااإ للحد من ، من املناسب بدوي فاإ

ذا مت ذكل، لكن و  أأداء الربانمج.سوى يف تقرير  "الإيرادات والنفقات"درج تُ أأل ازدواجاة املعلومات،  غفال أأن فاجب اإ عدم اإ

 يف تقرير الإدارة املالية حتت "النفقات" تش متل عىل حتليل غري مدرج معوما يف البياانت املالية. حاليااملعلومات الواردة 

ن كام كبريا من املعلومات يف جزء "النفقات" من تقرير الإدارة املالية ل يرد يف تقرير أأداء الربانمج، ومهنا "النفقات حبسب غرض  الصني  اإ

نفاق"، و" ، و"تطور نفقات اخلدمات تطور نفقات املوظفني حبسب الس نوات"، و"تطور نفقات املنح والأسفار حبسب الس نوات" الإ

التعاقدية حبسب الس نوات"، و"تطور مرصوفات النشغيل حبسب الس نوات"، و"تطور نفقات املعدات والإمدادات حبسب 

وتكل املعلومات مفادة جدا لودول الأعضاء لفهم املعلومات احملددة املتعلقة ابلنفقات وما يرتبط هبا من تدابري الفعالية يف  الس نوات".

ىل فهم أأس باب تكل التطورات.التاكلي ضافة اإ ذا ُأدرج جزء "النفقات" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء  ف، اإ وذلكل، حىت اإ

 الربانمج، لبد من الاحتفاظ ابملعلومات املذكورة أأعاله.

دراجه هناك.ول يرد جزء "الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج، ولكن قد يكون من امل   س تحسن اإ

                                                
6

صدار ذلكل التقرير )الوثيقة20والصفحة  13حة يبدأأ جزء "النفقات" وجزء "الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف الصف  (. A/54/8 ، عىل التوايل، من أ خر اإ
 (.WO/PBC/22/8 انمج، انظر الوثيقة)ابلنس بة ل خر تقرير لأداء الرب تقرير أأداء الربانمجعىل طول  حبسب لك برانمجمعلومات عن اس تخدام املزيانية وترد 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_22/wo_pbc_22_8.pdf
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امجلهورية  

 النش يكاة

دراج "النفقات" و"الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف جزء "املزيانية املوحدة والنفقات الفعلية" من  نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. ونقرتح اإ

 تقرير أأداء الربانمج.

كوادور  يرادات والنفقات ك لية مرجعية عامة.ل، من الرضوري الاس مترار يف تضمني تقرير الإدارة املا اإ وميكن اس تخالص  لية تصنيفا عاما لالإ

 تكل املعلومات من تقرير أأداء الربانمج.

 ل ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. فرنسا 

 تقرير أأداء الربانمج يقدم النفقات بطريقة متناثرة.

ويعرض هذا التقرير أأيضا مقارانت  بش ل عام مقارنة ابملزيانية املعمتدة.وتمكن أأمهية تقرير الإدارة املالية يف أأنه يقدم الإيرادات والنفقات 

دارة املالية للثنائية عن تطور أأصناف معينة من النفقات عىل مدى عدة س نوات. ، جند مقارنة هممة 2012/2013 ففي أأحدث تقرير لالإ

ىل أأخرى(، واخلدمات التعاقدية )ويه نفقات فختلف اختالفا كبريا  2006للتطور الس نوي يف نفقات الأسفار منذ  من س نة اإ

والأمر نفسه ينطبق عىل تطور مرصوفات  (.2013مليون فرنك سويرسي يف  61.4مقابل  2006مليون فرنك سويرسي يف  22.6)

 .2013مليون فرنك سويرسي يف  25.3مقابل  2006مليون فرنك سويرسي يف  31.2النشغيل: 

 رنة يف تقرير أأداء الربانمج.ل ينبغي أأن يدرج هذا النوع من املقا

 .2012/13تدابري رفع فعالية التلكفة يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية بشأأن  يرد التقرير الهنايئ غابون

واملزيانية بعد التحويالت والنفقات ونس بة اس تخدام املزيانية حبسب لك  2012/13حملة عامة عن املزيانية املعمتدة  4ويقدم اجلدول 

 برانمج. 

 الرشوح املفّصةل عن اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج وحتقاق النتاجئ املرتقبة. 2012/13تقرير أأداء الربانمج للثنائية جند يف ولكن 

املزيانية بعد التحويالت والنفقات الفعلية و  2013-2012 مقارنة بني املزيانية املعمتدةدامئا، يعرض  رير الإدارة املالية، من تق5واجلدول 

ىل ذكلحب   (.سب فئة التلكفة )موارد املوظفني واملوارد الأخرى، وما اإ

)اجلداول: "النفقات والإيرادات" اجلزء  علومات املفادة عناذلي يسلط الضوء عىل خمتلف امل 2013-2012 تقرير أأداء الربانمجيف و

املتوقعة  اتمقارنة بني النفقوتوجد ، الثنائيةيف برانمج لك املزيانية والنفقات حسب جزء أأي عنرص جديد يف ل يوجد  (9و  3-4

 .سب فئة التلكفةحب  ةوالفعلي

 .يف حمهلاقرتاح 

 .3و 2انظر النقطتني  نعم، أأملانيا 

دراج "النفقات"  الياابن  وتقدم "النفقات"  "الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج.وتؤيد الياابن اقرتاح الأمانة اإ

دراج اجلزأأين يف  ورية لتقامي الوضع املايل للثنائية.و"الإيرادات" يف تقرير الإدارة املالية احلايل معلومات مفادة ورض وابلتايل، ينبغي اإ

بقاء علهيام ظهار قمية املعلومات الواردة فهيام.من أأجل  تقرير أأداء الربانمج والإ وميكن أأيضا تعزيزهام مثال عرب عرض البياانت بطريقة  اإ

 مفهومة أأكرث.

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

دراج جزأأي "النفقات" و"الإيرادات" من تقرير من أأجل جت  املكس يك  نب ازدواجاة املعلومات وضامن تنظمي أأفضل لتكل املعلومات، نؤيد اقرتاح اإ

ومع ذكل، ينبغي أألّ يع ي ذكل الإدراج حذف املعلومات اجملمعة املتعلقة ابلنفقات )حبسب  الربانمج.الإدارة املالية يف وثيقة تقرير أأداء 

ونود أأن نكرر ما ذكرانه  ول ينبغي أأيضا أألّ ينطبق اليشء نفسه عىل اللمحة العامة لإيرادات الثنائية مقارنة ابملزيانية.فئات التاكليف(، 

 سلفا بأأن املعلومات الشامةل عن النفقات والإيرادات ينبغي احلفاظ هبا يف تقرير أأداء الربانمج من أأجل جتنب فقدان البياانت الرئيس ية،

 الرسومات البيانية يف ُجيع الأجزاء اليت ترد فهيا الأرقام والتطورات اليت طرأأت علهيا.وينبغي اس تخدام 
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 نعم، املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج يه أأكرث مشولية وليس من الرضوري أأن تتكرر يف تقرير الإدارة املالية. الفلبني 

فقات" من تقرير الإدارة املالية حملة عامة عن املزيانية والنفقات حبسب الربانمج يف ووفقا للتفسريات املذكورة أأعاله، يقدم جزء "الن قطر 

الثنائية، ومقارنة للنفقات املرصودة يف املزيانية والنفقات الفعلية حبسب فئات التاكليف، ويناح ملخصا بشأأن تنفاذ تدابري خمتلفة 

ىل املعلومات  بة لتقرير أأداء الربانمج. وعليه نؤيد هذا الاقرتاح.لتحقاق الفعالية من حاث التلكفة، واليشء نفسه يقال ابلنس   ونظرا اإ

دراج جزء "النفقات" وجزء "الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانم ج الواردة أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، ميكن اإ

 لأهنام مرتبطان.

 اة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو.ترى الهيلة الاحتادية للملك  الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. ومرة أأخرى جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت املالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل. وميكن  تريناداد وتوابغو 

 خمتلفني ذوي تكوين خمتلف. اس تخدام البياانت من قبل أأشخاص

جاميل  نؤيد الاقرتاح حبذر. تركيا  ففي تقرير الإدارة املالية، يغطي جزء "النفقات" املزيانية املعمتدة، واملزيانية الهنائية بعد التحويالت، واإ

تناول نفقات الأسفار  ويمت النفقات ومعدل الاس تخدام يف جدول واحد وتطور نفقات املوظفني حبسب الس نوات يف اجلدول التايل.

ويطبق نفس الهنج ابلنس بة ملرصوفات النشغيل واخلدمات التعاقدية واملعدات  واملنح حبسب الس نوات مع مقارنة ابلعام السابق.

وين ويساعد عىل تك ونرى أأن الهنج املقارن اذلي يظهر الاختالفات يف تكل املواضيع املتعلقة بكفاءة التاكليف مفاد للغاية والإمدادات.

ىل معدل  الربانمج،ويف تقرير أأداء  حمك من منظور كفاءة التاكليف. جند أأول أأن اجلدول اذلي يغطي ُجيع مزيانيات الربامج ل يشري اإ

ىل ذكل يف لك برانمج عىل حدة. الاس تخدام ل ل برانمج. ول تتاح صورة اكمةل ملعدل الاس تخدام يف تقرير أأداء الربانمج،  ويشار اإ

ومن انحاة أأخرى، يعزز تقرير أأداء الربانمج معدل الاس تخدام يف اجلداول املعنية يف لك  عدل الاس تخدام الإجاميل.مبا يف ذكل م

وعند مقارنة طريقة اس تكشاف وتناول تدابري حتقاق كفاءة التاكليف  برانمج عرب زايدة بياانت موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني.

رير أأداء الربانمج، يبدو أأن عرض املعلومات يف تقرير الإدارة املالية أأكرث فائدة من طريقة عرضها يف تقرير بني تقرير الإدارة املالية وتق

ونعتقد أأنه من املهم جدا  وعىل سبال املثال، تُعرض نفقات الأسفار واملنح مبقاييس أأكرث تناح فرصة املقارنة ابلعام السابق. أأداء الربانمج.

جراء مقارنة ل ذا تضمن تقرير أأداء الربانمج مكية ل بأأس هبا من  رؤية النتاجئ فامي يتعلق جبدوى التدابري املتخذة.المتكن من اإ وحىت اإ

املعلومات املتعلقة بأأنشطة الكفاءة من حاث التاكليف ليس فقط يف اجلزء اذلي ينناول هذه املسأأةل حتديدا بل يف لك برانمج، فاإن 

وس يناح ذكل اإماكنية  جداول ورسومات بيانية س يكون أأفضل من حاث الفائدة واملعلومات.تناول تطور تدابري كفاءة التاكليف مع 

وفامي يتعلق ابلإيرادات، ميكن اإدراج ما يرد يف تقرير الإدارة املالية من املعلومات واجلدول ذات  تكوين صورة اكمةل حبسب الس نوات.

 الصةل هبا يف تقرير أأداء الربانمج.

بقاء التقريرين. مع الاقرتاح.لس نا متفقني  أأوغندا  عداد/اإ وقد فختلف احتياجات املس تخدمني ابلنس بة ل ل تقرير. وينبغي أأن تتضمن  ينبغي اإ

النفقات/الإيرادات يف تقرير الإدارة املالية معلومات حول النفقات املرصودة يف املزيانية والنفقات الفعلية لنسهيل افخاذ القرار 

 رير أأداء الربانمج فقط عىل ملخص لأداء الربانمج نوعيا ومكيا.تق حيتويوينبغي أأن  املناسب.

دراج "النفقات" و"الإيرادات" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج من أأجل جتنب ازدواجاة املعلومات. نعم، أأوكرانيا   ميكن اإ

ىل تقرير أأداء الربانمج. ومرة أأخرى، نتوقع أأن ميكن أأن نؤيد اقرتاح نقل جزء "النفقات" وجزء "الإير  اململكة املتحدة  ادات" من تقرير الإدارة املالية اإ

 تُنرش تكل املعلومات وحُتدث س نواي.

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

ىل الش ل املوجز لتقرير الإدارة املالية، مث الربانمج.يبدو أأن تقرير الإدارة املالية يعكس حمتوايت تقرير أأداء  ل معظم ولكن، ابلنظر اإ

بقاء  عىل التقارير، فقد ل يتضمن التفاصيل اليت ترد يف تقرير أأداء الربانمج اذلي يعرض الأداء الفعيل لأنشطة الربامج. وعليه، نقرتح الإ

 الوثيقتني ليكون نظام احملاس بة أأكرث مشولية.

 مج.يرد أأصال حتليل لإيرادات ونفقات لك برانمج يف تقرير أأداء الربان نعم. أأوروغواي 
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 رات" يف تقرير الإدارة املاليةجزء "الاسنامث .5

املعايري احملاسباة ادلولية للقطاع وتويص  7من تقرير الإدارة املالية الاسنامثرات املنجزة يف الثنائية. "الاسنامثرات"يفصل جزء 
ية حتليال للتدفقات النقدية (، يف مبدأأ توجهييي موىص به، بأأن تتضمن البياانت املال املعايري احملاسباة ادلولية) العام

 لالسنامثرات.

دراج املعلومات الواردة يف جزء "الاسنامثرات" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.  وعليه، ميكن اإ

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، حنن نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

دراج جزء "الاسنامثرات  بيالروس   " من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.نرى أأنه من املمكن اإ

 توصية املعايري احملاسباة ادلولية.عىل هذا الاقرتاح، يف ضوء نوافق  ش ييل

أأي املعايري احملاسباة ادلولية، ا يرد يف توصية ملغري مطابق الوارد يف تقرير الإدارة املالية نرى أأن مضمون جزء "الاسنامثرات" نا ولكن 

 حتليل.تقدمي تفاصيل الاسنامثرات املُوّظفة، دون أأي حتليل التدفقات النقدية لالسنامثرات"؛ فهو يقترص عىل "

ول تتضمن حاليا البياانت املالية معلومات عن "الاسنامثرات"  يؤيد مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة الفكرية الاقرتاح أأعاله. الصني 

دراج جزء "الاسنامثرات " من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.  ويس تحسن اإ

امجلهورية  

 النش يكاة

 وليس دلينا أأي تعليقات أأخرى. نؤيد هذا الاقرتاح.

كوادور  نه اقرتاح وجاه. اإ  نعم، اإ

 الاسنامثرات، من الناحاة النظرية، يه جزء من الإدارة. فرنسا 

 املالية حتليال للتدفقات النقدية لالسنامثرات.املعايري احملاسباة ادلولية تويص، يف مبدأأ توجهييي موىص به، بأأن تتضمن البياانت يبدو أأن  

 ".ققةائد احملو "الف اببظهر ت التدفقات النقدية  عن وضعمعلومات يف البيان الرابع،  ،2013-2012تقرير الإدارة املالية وعليه، ترد يف 

 2012"الاسنامثرات يف بعنوان  7التدفقات النقدية يف اجلدول  يتضمن"اسنامثرات" من تقرير الإدارة، ل  جزءومع ذكل، فاإن 

نه  "،2013و  .أأي عنرص جديدل يأأيت بوابلتايل فاإ

دراج   "الاسنامثرات" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية. جزءوميكن اإ

ة يف ذكل(. ول بد من مزيد من التوضيح يف واملعايري احملاسباة ادلولية حتدد مس بقا احملتوايت والهي ل )ول مرون نؤيد هذا الاقرتاح. أأملانيا 

جراء اس تعراض ملصطلح "الاسنامثرات"  النص و/أأو احلوايش. يف الويبو، تعترب الإمدادات من  -وس يكون من املفاد جدا اإ

 وليس دامئا الأصول الطويةل الأجل. -املس هتلاكت العامة اسنامثرات 

دراج جز  الياابن   ء "الاسنامثرات" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية.تؤيد الياابن اقرتاح الأمانة اإ

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

                                                
7

صدار ذلكل التقرير )الوثيقة 22يبدأأ جزء "الاسنامثرات" يف تقرير الإدارة املالية يف الصفحة    (.A/54/8 من أ خر اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
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نؤيد مسأأةل أأن املعلومات املعروضة حتت "الاسنامثرات" ينبغي أأن تظل مدرجة يف البياانت املالية لأن ُجيع اسنامثرات الويبو تمت وفقا  املكس يك 

اذلي  7عىل حنو ما قررته امجلعية العامة. ونناجة ذلكل، ينبغي تضمني تكل املعلومات يف اجلدول لس ياسة الويبو بشأأن الاسنامثرات 

من  24يعرض جحم الاسنامثرات ابلفرنك السويرسي والفرتة والبنك واملعدل ابلنس بة امللوية، كام هو مبني يف الصفحة 

 .A/54/8 الوثيقة

دراج امل الفلبني   علومات عن الاسنامثرات يف البياانت املالية.نعم، والفلبني تؤيد اقرتاح اإ

دراج معلومات جزء "الاسنامثرات" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية، وفقا للمعايري احملاسباة ادلولية وامل  قطر  بادئ نؤيد اقرتاح اإ

 التوجهيية املوىص هبا.

 أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو.ترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية  الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. ومرة أأخرى جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت املالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل. وميكن  تريناداد وتوابغو 

ىل النشاور معهم قبل اس تخدام البياانت من قبل أأشخاص خمتلفني ذو  ي تكوين خمتلف. وس يحتاج أأوللك املس تخدمون املتعددون اإ

 أأي صياغة شامةل لبيان هنايئ بشأأن حتديد العنارص اليت تعترب دون قمية مضافة.

اول املعلومات املتعلقة ويمت تن ويبدو أأنه ل يوجد أأي جزء ينناول "الاسنامثرات " حبد ذاهتا يف البياانت املالية. نؤيد هذا الاقرتاح. تركيا 

وجزء الاسنامثرات يف تقرير الإدارة املالية هو أأكرث  ابلسنامثرات يف خمتلف أأجزاء البياانت املالية، مبا يف ذكل البياانت واملالحظات.

جيازا رمغ أأن بعض املعلومات الأخرى ذات الصةل ابلسنامثرات متناثرة يف ُجيع أأجزاء التقرير. ايت املعلومات املتعلقة وعند مقارنة حمتو اإ

دراج جزء "الاسنامثرات" يف البياانت املالية.  ابلسنامثرات، يبدو أأنه من املمكن اإ

 ينبغي اتباع توصية املعايري احملاسباة ادلولية. أأوغندا 

 ت املالية.نعم، من املناسب اإدراج املعلومات يف جزء "الاسنامثرات " من تقرير الإدارة املالية يف البياان أأوكرانيا 

ىل البياانت املالية. اململكة املتحدة  ىل ذكل، نتوقع أأن تظهر عنارص  ميكن أأن نؤيد اقرتاح نقل جزء "الاسنامثرات" من تقرير الإدارة املالية اإ وابلإضافة اإ

ىل بعض الازدواجاة، ولكن نعتقد أأن تقري الاسنامثرات يف تقرير أأداء الربانمج أأيضا. ر أأداء الربانمج ينبغي أأن ورمغ أأن ذكل قد يؤدي اإ

يتضمن عنارص "الاسنامثرات" اليت أأثرت عىل أأداء الربانمج. ومرة أأخرى، نتوقع تزويد ادلول الأعضاء بتحديث س نوي بشأأن 

 "الاسنامثرات" يف الثنائية.

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

ونرى أأن الوثيقتني فخدمان أأغراضا  اس يب منطقي ومنسق.الأفضل هنا فصل تقرير الإدارة املالية عن البياانت املالية من أأجل هنج حم

 خمتلفة.

 نعم. أأوروغواي 
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 جزء "الصناديق الاسنامئنية" يف تقرير الإدارة املالية .6

يف تقرير الإدارة املالية التحراكت يف الصناديق الاسنامئنية يف الثنائية. ويتضمن تقرير أأداء  الصناديق الاسنامئنية" "يفصل جزء 
وحتتوي البياانت املالية عىل جدول موجز )املرفق الثالث( بشأأن  8انمج معلومات مفصةل عن الصناديق الاسنامئنية.الرب

واجلدول املوجز يف البياانت املالية مدرج أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، اما يع ي  9.اصة حبسب مسامهة املاحننياخلساابت احل 
 ازدواجاة املعلومات.

دراج  ىل املعلومات الواردة أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، ميكن اإ تقرير من جزء "الصناديق الاسنامئنية" وابلنظر اإ
ني حنااحلساابت اخلاصة حبسب مسامهة امليف تقرير أأداء الربانمج، وميكن وقف اجلدول املوجز بشأأن  الإدارة املالية

 الوارد يف البياانت املالية.

 قرتاح؟هل تؤيدون هذا الا

 نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

 نؤيد هذا الاقرتاح بشأأن وقف اجلدول املوجز بشأأن احلساابت اخلاصة حبسب مسامهة املاحنني يف البياانت املالية. بيالروس 

زاةلعىل نوافق  ش ييل  يف تقرير أأداء الربانمج.بياهنا املالية و  تقرير الإدارة من حبسب مسامهة املاحنني ةبشأأن احلساابت اخلاصاملعلومات  اإ

زالهتا أأيضا من التقرير املايل الس نوي والبياانت املوفامي  ، وابلتايل يبدو مضن مزيانية الويبوحُتسب  الصناديقالية، ينبغي مراعاة أأن خيص اإ

 الوثيقتني املذكورتني.ت يف عىل تكل املعلوماي احلفاظ من الرضور 

طار خمتل الصني  ف الصناديق، فضال عن معلومات يعرض جزء "الصناديق الاسنامئنية" يف تقرير أأداء الربانمج ابلتفصيل الأنشطة املنفذة يف اإ

ويعرض جزء "الصناديق الاسنامئنية" يف تقرير الإدارة املالية والبياانت املالية تفاصيل  عن الإيرادات والنفقات والأرصدة الس نوية.

لكاة الفكرية أأنه ويرى مكتب ُجهورية الصني الشعبية للم  وخيتلف تركزي لك من تكل التقارير. املعلومات املالية عن خمتلف الصناديق.

ذا أأدرج جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج، فابغي أأن تظل تفاصيل املعلومات املالية بش أأن اإ

يرادات لك صندوق ونفقاته مدرجة يف تقرير أأداء  ة و م يعد من الرضوري عرض اجلدول املوجز بشأأن احلساابت اخلاص الربانمج.اإ

 حبسب مسامهة املاحنني يف البياانت املالية.

امجلهورية  

 النش يكاة

 وليس دلينا أأي تعليقات أأخرى. نؤيد متاما هذا الاقرتاح.

كوادور   نعم، حنن نؤيد هذا الاقرتاح. اإ

املالية هممة ابعتبارها أأرقاما/مكيات ليست املعلومات املتعلقة ابلصناديق الاسنامئنية اليت ترد حاليا ابلتفصيل يف ملحق تقرير الإدارة  فرنسا 

ولنئ اكن حصيحا أأن اجلداول املقدمة يف البياانت املالية  فقط، ولكهنا هممة أأيضا من حاث س ياسة التعاون اليت تنبعها لك هجة ماحنة.

وس يكون من الأفضل  ملالية.تعطي اإشارة مكية، فهذه الإشارة ل تصل اإىل مس توى املعلومات املفصةل املقدمة حاليا يف تقرير الإدارة ا

 الاحتفاظ هبا.

، معلومات حول حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحنني ، املرفق الثالث: 2013الس نوي والبياانت املالية املايل التقرير يتضمن  ونغاب

كونه  رمغ هنظرا لتعقدية املال خشص خارج جمال أأي فهمه من قبل ليس من السهل  الأخري هذاو الصناديق الاسنامئنية يف اجلدول. 

 فصال.م

والبودان املس تفادة  معلومات بشأأن الصناديق الاسنامئنية مع الأنشطة/البعثاتتقرير أأداء الربانمج يعرض ، من ذكل عىل العكسو 

 يف هناية العام. رصيدهداف والنتاجئ واجلدول اذلي يعرض اجلانب املايل مع الإيرادات والنفقات والوالأ 

                                                
8

 (.A/54/8 من أ خر اإصدار ذلكل التقرير )الوثيقة 82يبدأأ جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف الصفحة  
9

من أ خر بياانت مالية  68" من البياانت املالية )الصفحة حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحننيصناديق الاسنامئنية يف املرفق الثالث "ترد معلومات عن ال  
 ((.A/54/10 )الوثيقة

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_10.pdf
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ديسمرب  31يف  ةق الاسنامئنييداالصناملعنون  جدول الصناديق الاسنامئنيةيتضمن أأن تقرير الإدارة املالية  الإشارة اإىلجيب  أأيضاو 

، املرفق 2013التقرير املايل والبياانت املالية الس نوية ذلكل اجلدول الوارد يف جديد لأنه نسخة بأأي هذا اجلدول  يأأيتل و. 2013

 الثالث.

دراج جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج، وميكن وقف اجلدول املوجز بشأأن ، وعليه ميكن اإ

 أأو وضعه عىل املوقع الإلكرتوين. ني الوارد يف البياانت املاليةحنااحلساابت اخلاصة حبسب مسامهة امل

وفامي يتعلق ابلصناديق الاسنامئنية، قد يكون من املفاد  ل نتفق أأبدا مع هذا الاقرتاح لأن الازدواجاة يف بعض احلالت معقوةل ومفادة. أأملانيا 

وفامي يتعلق مبساهامت اجلهات املاحنة، ترى  ة.أأن حتصل الوفود عىل معلومات هامة دون بذل هجود كبرية للبحث يف تقرير الإدارة املالي

 أأملانيا أأن اجلدول املوجز يف البياانت املالية بشأأن احلساابت اخلاصة حبسب مسامهة املاحنني هو تداخل حقاقي، وابلتايل يُقرتح وقفه.

دراج جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء ا1) الياابن  دراج جزء ( اإ لربانمج: تؤيد الياابن اقرتاح الأمانة اإ

دارة "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج. ومبا أأن املعلومات عن الصناديق الاسنامئنية يف تقرير الإ 

بقاء معلومات "الص  ناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير املالية خمتلفة عن تكل الواردة يف تقرير أأداء الربانمج، ينبغي اإ

دراهجا.  أأداء الربانمج بعد اإ

مبا أأن اجلدول املوجز يف تقرير أأداء الربانمج يعطي بياانت ملدة س ننني ويقدم اجلدول  ( وقف اجلدول املوجز يف البياانت املالية:2)

ىل أأمهية الصناديق الاسنامئنية من حاث مزيانية  جلدولني هلام قمية خمتلفة.الوارد يف البياانت املالية بياانت ملدة س نة فقط، فاإن ا ونظرا اإ

 الويبو وكون اجلدول املوجز عبارة عن صفحة واحدة فقط من البياانت املالية، نقرتح خاار الاحتفاظ ابجلدول املوجز يف البياانت املالية

اظ عىل الأقل ابملعلومات املذكورة فقط يف اجلدول املوجز يف البياانت لإظهار خمصصات لك صندوق لودول الأعضاء، أأو خاار الاحتف

دراهجا يف تقرير أأداء الربانمج.  املالية بعد اإ

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

 قرير أأداء الربانمج.نؤيد مسأأةل أأن املعلومات املعروضة حتت "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية ينبغي أأن تظل مدرجة يف ت املكس يك 

ا ونقرتح العمل عىل تطوير اجلدول املوجز يف البياانت املالية املتعلق ابحلساابت اخلاصة حبسب مسامهة املاحنني لأن القمية املضافة لهذ

الواردة اجلدول تمكن ابلضبط يف الطريقة اليت يقدم هبا تكل احلساابت يف ش ل ملخص ويف ورقة واحدة، فهو بذكل يرثي املعلومات 

  يف تقرير أأداء الربانمج يف ذكل اجلزء.

دراج معود يرد فاه امس الصندوق الاسنامئين.  ونويص بتضمني التقرير مرسد لرموز الصناديق الاسنامئنية لأغراض التبس يط أأو اإ

دراج وضع الصناديق الاسنامئنية واملشاريع أأو املبالغ املرصوفة من تكل الصناديق يف تقري  ر أأداء الربانمج ويف نفس الوقت نعم، ميكن اإ

 وقف اجلدول املوجز يف البياانت املالية من أأجل جتنب الازدواجاة.

وفقا لهذا التفسري والرمس التخطيطي، يفصل جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية التحراكت يف الصناديق الاسنامئنية  قطر 

ربانمج معلومات مفصةل عن الصناديق الاسنامئنية، فامي حتتوي البياانت املالية عىل احلساابت اخلاصة ويتضمن تقرير أأداء ال يف الثنائية.

 حبسب مسامهة املاحنني، اليت ترد أأصال يف تقرير أأداء الربانمج. وعليه، فنحن نؤيد هذا الاقرتاح.

 يد اقرتاح أأمانة الويبو.ترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأي  الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. ومرة أأخرى جيب مراعاة مسأأةل أأن البياانت املالية ل يّطلع علهيا دامئا أأشخاص يفهموهنا بسهوةل. وميكن  تريناداد وتوابغو 

ىل النشاور معهم قبل اس تخدام البياانت من قبل أأشخاص خمتلفني ذوي تكوين خمتلف. وس   يحتاج أأوللك املس تخدمون املتعددون اإ

 أأي صياغة شامةل لبيان هنايئ بشأأن حتديد العنارص اليت تعترب دون قمية مضافة.
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وفامي  وكام س بق رشحه أأعاله، هناك ازدواجاة فامي يتعلق ابجلدول املوجز يف البياانت املالية وتقرير أأداء الربانمج. نؤيد هذا الاقرتاح. تركيا 

ويرد ابب الإيرادات وابب النفقات يف  يتعلق جبزء الصناديق الاسنامئنية من تقرير الإدارة املالية، فهو مفصل ويغطي صناديق لك بود.

ويف امللحق الثاين لتقرير أأداء الربانمج، يرد ابلتفصيل اس تخدام لك صندوق اسنامئين  الصندوق الاسنامئين لبود ما مع بعض التفاصيل.

ىل أ خره، حتت لك صندوق اسنامئين.من  وييل ذكل املعلومات املالية،  منظور الربانمج والأداء، أأي الأنشطة والنتاجئ والأغراض اإ

ويف املرفق الثالث  ويبدو أأن املعلومات املالية املقدمة يف تقرير أأداء الربانمج ليست مفصةل مثل تكل الواردة يف تقرير الإدارة املالية.

وكام ذكر أ نفا، يرد هذا اجلدول املوجز  لية، تقدم معلومات مالية رصفة ومفصةل للغاية فامي يتعلق ابلصناديق الاسنامئنية.للبياانت املا

ويف هذا الصدد، نعتقد أأن املعلومات الواردة يف تقرير الإدارة املالية  أأصال يف تقرير أأداء الربانمج، وذلا هناك ازدواجاة يف املعلومات.

دراهجا   يف تقرير أأداء الربانمج وميكن وقفه اجلدول املوجز.ميكن اإ

ينبغي الاحتفاظ جبزء "الصناديق الاسنامئنية" يف تقرير الإدارة املالية وتقرير أأداء الربانمج وحذفه فقط من مرفق البياانت  أأوغندا 

 الية هو أأمر أأسايس لفخاذ القرارات الإدارية.وذكل لأن أأمهية الإبالغ/الكشف عن الصناديق الاسنامئنية يف تقرير الإدارة امل املالية،

دراج جزء "الصناديق الاسنامئنية" من تقرير الإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج لتفادي تكرار املعلومات. أأوكرانيا   نعم، ميكن اإ

 مدرجا يف البياانت املالية.ل نؤيد هذا الاقرتاح ونود أأن يظل اجلدول املوجز للصناديق الاسنامئنية  اململكة املتحدة 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

طار الصناديق الاسنامئنية، ينبغي دامئا ترك اجلدول املوجز يف  رمغ أأن تقرير الإدارة املالية يسلط الضوء عىل الربامج املنفذة يف اإ

دراجه يف تقرير أأداء  وليس هناك ازدواجاة لأن الواثئق املعنية  الربانمج.البياانت املالية ليش ل جزءا من البياانت املالية وميكن أأيضا اإ

 يه واثئق منفصةل وخمتلفة، وابلتايل فهيي تريم خلدمة أأغراض خمتلفة.

 نعم. أأوروغواي 

 

 " يف تقرير الإدارة املاليةموال العامةللأ الاشرتااكت وصناديق رؤوس اجزء " .7

تقرير الإدارة املالية معلومات عن اشرتااكت ادلول الأعضاء  يف الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل" "يتضمن جزء 
وضع وتُعرض س نواي عىل امجلعية العامة وثيقة بعنوان " الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل )الاحتياطي(.و 

 10]الس نة[".سبمترب  1تسديد الاشرتااكت يف 

ىل املعلومات الواردة أأصال يف الوثيقة " دراج جزء سبمترب ]الس نة[ 1وضع تسديد الاشرتااكت يف وابلنظر اإ "، ميكن اإ
وضع تسديد الاشرتااكت يف " من تقرير الإدارة املالية يف الوثيقة "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل"
 ".سبمترب ]الس نة[ 1

اتحة تكل البياانت املفصةل عن الاشرتااكت املتأأخرة عىل الإنرتنت فقط بدل  من تقدميها يف ش ل ور،ي، اما وميكن اإ
سيسمح بتحقاق كفاءة يف التاكليف عرب فخفاض جحم املواد املطبوعة. وسيتواصل تقدمي تكل املعلومات بنفس الوترية 

 احلالية. ةوفقا للمامرس

                                                
10

(. وفامي A/54/8 من أ خر اإصدار ذلكل التقرير )الوثيقة 46" من تقرير الإدارة املالية يف الصفحة موال العامةلالاشرتااكت وصناديق رؤوس الأ يبدأأ جزء " 
 .A/54/9 "، انظر الوثيقة2014سبمترب  1وضع تسديد الاشرتااكت يف خيص "

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_9.pdf
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 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

 نؤيد هذا الاقرتاح. بيالروس 

ىل  1الرأأي اذلي أأبديناه يف اجلزء عىل الإنرتنت فقط، يف ضوء صةل عن الاشرتااكت املتأأخرة املعلومات املف نرشعىل نوافق  ش ييل وأأرشان فاه اإ

 يف تقرير الإدارة املالية. وجزء "البياانت املالية" "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" جدولأأن لزوم الإبقاء عىل 

سبمترب ]الس نة[" حتتوي أأصال عىل معلومات عن جزء "الاشرتااكت وصناديق رؤوس  1أأن الوثيقة "وضع تسديد الاشرتااكت يف مبا  الصني 

دراج "الاشرتااكت وصناديق رؤوس  الأموال العامةل" من تقرير الإدارة املالية، يؤيد مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة الفكرية اإ

اتحة البياانت املفصةل عن  1الإدارة املالية يف الوثيقة "وضع تسديد الاشرتااكت يف  الأموال العامةل" من تقرير سبمترب ]الس نة[" ويؤيد اإ

 الاشرتااكت املتأأخرة عىل الإنرتنت.

امجلهورية  

 النش يكاة

ىل "وضع تسديد وينبغي نقل جزء "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل" من تقرير الإدارة املال  نؤيد هذا الاقرتاح. ية اإ

اتحة الوثيقة عىل الإنرتنت خاار يراعي البيئة. )...(". الاشرتااكت يف  وخاار اإ

كوادور  دراج "الاشرتااكت ورؤوس الأموال العامةل" يف "وضع تسديد الاشرتااكت يف  اإ ولكن نقرتح نرش  سبمترب ]الس نة[". 1نعم، نوافق عىل اإ

 ادلول الأعضاء ل تُبلغ هبا كتابة. تكل املعلومات يف ش ل مذكرة س نوية لأن

لهيا  فرنسا  يس تحسن التحيل مبزيد من الانفتاح حول هذه النقطة. واملسأأةل الأساس ية يه أأن تظل ُجيع املعلومات متاحة وميكن الوصول اإ

 بسهوةل.

ىل ُجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف دورهتا اخلامسة والأربعني املنعقدة يف جنيف يف الفرتة  غابون مترب سب  30-22تتضمن الوثيقة املقدمة اإ

بناء عىل النظام أأحادي الاشرتااكت املطبق منذ الأول من يناير  2014سبمترب  1شرتااكت املتأأخرة حىت ، معلومات عن الا2014

وبناء عىل أأنظمة الاشرتااكت اليت اكنت مطبقة عىل الاحتادات الس تة املموةل من الاشرتااكت )أأي ابريس وبرن والتصنيف  1994

ىل ادلول الأعضاء يف املنظمة وغري الأعضاء يف أأي احتاد( ما عدا ادلويل للرباءات ونيس ول واكرنو وفاينا( وعىل الويبو )ابلنس بة اإ

واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( والوارد بياهنا يف  1990الاشرتااكت املتأأخرة للبودان الأقل منوا بشأأن الس نوات السابقة لس نة 

 .لاجلدو  ذكلبدل من ورودها يف  5جدول الفقرة 

نظام أأحادي بناء عىل ال اثنيا معلومات عن الاشرتااكت  8واجلدل  8اجلدول يعرض ، 2013-2012يف تقرير الإدارة املالية و

والاشرتااكت املتأأخرة للبودان الأقل  2013ديسمرب  31الاشرتااكت غري املسددة يف  املعنون " 9اجلدول وابلنظر اإىل الاشرتااكت. 

 .")مجمّد( منوا اليت دلهيا حساب خاص

. وابلتايل، رؤوس الأموال العامةل فامي خيصوتقرير الإدارة املالية وضع الاشرتااكت للمعلومات الواردة يف وثيقة ونفس اليشء ابلنس بة 

 أأي بياانت جديدة. يقدم" يف تقرير الإدارة املالية ل الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل  " جزء مضمونفاإن 

 هذا الاقرتاح.وينبغي دمع 

اتحهتا ينبغي أأن تظل البياانت املفصةل عن الاشرتااكت املتأأ  ل ميكن أأن نؤيد هذا الاقرتاح. أأملانيا  خرة مكشوفة بطريقة واحضة )وليس فقط اإ

يونيو ]الس نة[ يف ش ل ور،ي وحتديهثا  30عىل "الإنرتنت"(. ونطلب من الأمانة مواصةل نرش وضع املدفوعات والاشرتااكت يف 

لهيا(. وعالوة عىل ذكل، فنرش  ته.وقد أأثبت هذا الهنج فائد لعرضها عىل امجلعية العامة توخاا للشفافاة وتوافر البياانت )سهوةل الوصول اإ

عطاء صورة سلبية. وابلنس بة  الاشرتااكت املتأأخرة أأظهر جدواه لأن الكثري من ادلول الأعضاء تدفع برسعة بعد نرش الوثيقة لتجنب اإ

 .11و 10للنرش عىل الإنرتنت، انظر السؤالني 
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اشرتااكت ادلول الأعضاء يه مصادر هممة دلخل  لإدارة املالية:( جزء "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل" يف تقرير ا1) الياابن 

دراج "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال  صفحات فقط من تقرير الإدارة املالية . 3برامج الويبو، ويأأخذ هذا اجلزء  وذلكل ينبغي اإ

دراجه يف "وضع تسديد الاشرتااكت يف العامةل" من تقرير الإدارة املالية يف البياانت املالية أأو تقرير أأداء الربانمج ب سبمترب  1دل من اإ

 ]الس نة[".

سبمترب ]الس نة[": من هجة أأخرى، ليس من الرضوري، عىل حنو ما تقرتحه الأمانة، توزيع  1( "وضع تسديد الاشرتااكت يف 2)

ن تكل البياانت حُتدث ابس مترار، ولكن البياانت املفصةل لالشرتااكت املتأأخرة يف ش ل ور،ي لأنه ميكن توفريها عىل الإنرتنت فقط لأ 

 برشط احلفاظ عىل جودة تكل البياانت أأو تعزيزها.

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

دراج معلومات "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل" )تقرير الإدارة املالية( يف الوثيقة "وضع  املكس يك  نؤيد الرأأي القائل بأأنه ينبغي اإ

  سبمترب ]الس نة[". 1رتااكت يف تسديد الاش

ونؤيد وهجة النظر القائةل بنرش املعلومات عن الاشرتااكت املتأأخرة عىل الإنرتنت رشيطة أأن تظل تكل املعلومات متاحة بنفس الوترية 

ىل تكل املعلومات.   احلالية وضامن أأن ُجيع أأعضاء الويبو، مبا فهيا البودان الأقل منوا، ميكهنا الوصول اإ

نعم، الفلبني موافقة عىل نقل املعلومات بشأأن الاشرتااكت من تقرير الإدارة املالية لأنه تكرار للمعلومات الواردة يف "وضع تسديد  لبنيالف  

الاشرتااكت". ولتحقاق وفورات يف تاكليف الطباعة والنسخ ونفاذ ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة بسهوةل اإىل املعلومات، ميكن 

اتحة وثيقة "و  اتحهتا عىل الورق.اإ  ضع تسديد الاشرتااكت" عىل الإنرتنت بدل من اإ

اتحة املعلومات للجميع عىل الإنرتنت. قطر  وينبغي حفظ النسخة الأصلية  حلل هذه املشلكة واحلد من تاكليف طباعة التقارير، نؤيد اقرتاح اإ

دارة الشؤون املالية مكرجع ولأغراض احلفظ.  يف اإ

ىل املعلومات عىلترى  الاحتاد الرويس  اتحة فرصة النفاذ اإ  الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو برشط الاس مترار يف اإ

 الإنرتنت وحتديهثا ابس مترار.

 نعم، حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

 ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. تريناداد وتوابغو 

ات تركيا  اتحهتا يف ش ل ور،ي، اما سيسمح ابلتأأكيد من حتقاق كفاءة نؤيد متاما اإ حة بياانت الاشرتااكت املتأأخرة عىل الإنرتنت فقط بدل من اإ

وهناك تداخل وازدواجاة بني تقرير الإدارة املالية ووثيقة "وضع تسديد  يف التاكليف رشيطة مواصةل تقدميها بنفس الوترية احلالية.

دراج املعلومات الأخرى، وليس  ول س امي فامي يتعلق ابلشرتااكت املتأأخرة.سبمترب"،  1الاشرتااكت يف  وسيمت جتنب الازدواجاة عند اإ

 فقط الاشرتااكت املتأأخرة، الواردة يف تقرير الإدارة املالية يف الوثيقة املذكورة.

ىل املعلومات عرب الإنرتنت. أأوغندا  أأن يؤدي ذكل اإىل تقليل مكية الورق املطبوع، وهذا أأمر  ونأأمل يف حنن متفقون مع زايدة اإماكنية النفاذ اإ

 اجيايب يف ضوء اعتبارات الاس تدامة البيئاة.

ىل ادلول الأعضاء للنظر فاه واملوافقة  أأوكرانيا  نشطة وتقدميه اإ عداد حساب مفصل لالشرتااكت عىل أأساس النتاجئ الس نوية لأأ نود أأن نطلب اإ

 عليه.

ونعتقد أأن املاكن الأنسب لعرض "الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل" و"وضع تسديد الاشرتااكت  ذا الاقرتاح.ل نؤيد ه اململكة املتحدة 

 ومرة أأخرى، نتوقع أأن تُنرش تكل املعلومات س نواي. سبمترب" هو البياانت املالية. 1يف 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

 ملس تخدمني يفضلون التقارير املطبوعة عىل تكل املتاحة عىل الإنرتنت فقط.ل، حنن ل نؤيد هذا الاقرتاح لأن عددا من ا

 نعم. أأوروغواي 
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 " يف تقرير الإدارة املاليةهايتوزيع رسوم مدريد ولجزء " .8

يف تقرير الإدارة املالية معلومات مفصةل عن الرسوم احملصةل واملوزعة بناء عىل  "توزيع رسوم مدريد ولهاي"يتضمن جزء 
 11ادي مدريد ولهاي عىل التوايل.احت

اتحة تكل البياانت املفصةل عىل الإنرتنت فقط بدل من تقدميها يف ش ل ور،ي، اما سيسمح بتحقاق كفاءة يف  وميكن اإ
 التاكليف عرب فخفاض جحم التقارير املطبوعة.

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، حنن نؤيد هذا الاقرتاح. أأذربيجان 

ن بيالروس   ه من املمكن تأأييد هذا الاقرتاح.نرى أأ

 هذا الاقرتاح. عىلنوافق  ش ييل

اتحة املعلومات املفصةل عن الرسوم احملصةل واملوزعة بناء عىل احتادي مدريد  الصني  يؤيد مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة الفكرية اإ

 ولهاي عىل الإنرتنت.

امجلهورية  

 النش يكاة

اتحة تكل البياانت عىل الإنرتنت خاارا. ما هو التقرير اذلي س تدرج فاه تكل البياانت )سواء عىل الإنرتنت أأو عىل  هو: وسؤالنا يُعترب اإ

 ونرى أأن هذه البياانت هممة جدا. أأم أأن الأمر يتعلق بوثيقة مس تقةل؟ الورق(؟

كوادور   ل ينطبق. اإ

ادين بني ادلول الأعضاء ويعطي لهذه الأخرية يذكر جزء "توزيع رسوم مدريد ولهاي" يف تقرير الإدارة املالية بقواعد توزيع رسوم الاحت فرنسا 

 نناجة احلساابت اليت يعدها املكتب ادلويل بناء عىل قاعدة البياانت اليت ل ميلكها، عىل ما يبدو، سوى املكتب ادلويل.

ملزيانية يف دورة عىل جلنة الربانمج وا WO/PBC/22/6انظر صفحة عرض الوثيقة  ول خيضع تقرير الإدارة املالية للتدقاق اخلاريج؛

 .2014سبمترب 

ب ل قواعد البياانت والطرق املس تخدمة  -كام هو احلال ال ن  -وعىل أأي حال، ينبغي الاس مترار يف تزويد ُجيع ادلول الأعضاء املعنية 

خطار املكتب ادلويل بشأأن التحويل اذلي جيريه املكتب ادلويل لفائدة مك  يرادات مدريد ولهاي امللحقة ابإ تب ادلوةل العضو حلساب اإ

 املس تفادة.

ذكل صفحة من  18ترد يف اليت  توزيع رسوم مدريد ولهاي" يف تقرير الإدارة املالية" جزءفصةل يف املعلومات ميكن أأن تسامه امل غابون

ضافاة عن طريق التقرير يف حتقاق و   املطبوعة. من جحم الواثئقتقليل ال فورات اإ

 .ن الطبيعي نرش هذا اجلزء عىل الإنرتنت، مفمن اجلداول الطويةلالعديد  ونظرا اإىل 

ىل أأن اجلدول )و  رسوم عن المع أأقسام  ،وحتصيل الرسوم وتوزيعهاظهر بوضوح العنارص الأساس ية ( ي 69الصفحة جتدر الإشارة اإ

 .التمكيلية والإضافاة

ىل التقليل من طبع الواثئق ديداجلدارة وتدعو الإ  يف سةل ينهتيي هبا الأمر العديد من الواثئق املطبوعة أأو ول يمت اس تغالل . للواثئق اإ

 املهمالت.

ننا نؤيد الاقرتاح.وعليه  ، فاإ

يرادات نظايم مدريد ولهاي يه معلومات هامة ول ينبغي تناولها بطريقة خمتلفة عن غريها من املعلومات. أأملانيا  ومع  ل نؤيد هذا الاقرتاح. اإ

وعالوة عىل ذكل،  (.11و 10ذكل، ميكن أأن نؤيد خمططا طوعيا بشأأن "النفاذ عرب الإنرتنت فقط" )انظر التعليقات عىل السؤالني 

                                                
11

صدار ذلكل التقرير )الوثيقة 63" يف تقرير الإدارة املالية يف الصفحة توزيع رسوم مدريد ولهاييبدأأ جزء "   (.A/54/8 من أ خر اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_54/a_54_8.pdf
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 فاملسأأةل ليست فقط مسأأةل خفض تاكليف الطباعة فقط ولكن أأيضا خفض تاكليف الرتُجة الفورية.

 ل يوجد دلى الياابن أأي أأفضلية هبذا الشأأن رشط احلفاظ عىل جودة املعلومات أأو حتسيهنا. الياابن 

رسال جزء "توزيع رسوم مدريد ولهاي" من تقرير الإدارة املالية رمسيا يف نسخة ينبغي الاس مترار يف اإ  حنن غري موافقني عىل ذكل. قريغزيس تان 

ىل مكتب  اتحة تكل املعلومات لهيلات التفتيش الرمسية. مطبوعة مع رساةل رمسية من الويبو اإ  قريغزيس تان للرباءات من أأجل اإ

 ارة املالية عىل الإنرتنت من أأجل احلد من جحم التقارير املطبوعة. نؤيد اقرتاح نرش جزء "توزيع رسوم مدريد ولهاي" من تقرير الإد املكس يك 

ميكن نرش املعلومات املفصةل عن الرسوم احملصةل واملوزعة بناء عىل احتادي مدريد ولهاي عىل موقع الويبو فقط. ومع ذكل، ينبغي  الفلبني 

دراج ملخص لإجاميل الرسوم احملصةل واملوزعة يف البياانت املالية.  اإ

اتحة املعلومات املفصةل عن الرسوم احملصةل واملوزعة بناء عىل احتاد قطر  ي حلل هذه املشلكة واحلد من تاكليف طباعة التقارير، نؤيد اقرتاح اإ

دارة الشؤون املالية مكرجع ولأغراض احلفظ.  مدريد ولهاي عىل الإنرتنت للجميع وحفظ النسخة الأصلية يف اإ

ىل املعلومات عىل ترى اله  الاحتاد الرويس  اتحة فرصة النفاذ اإ يلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو برشط الاس مترار يف اإ

 الإنرتنت وحتديهثا ابس مترار.

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

 لإجاملية وترك التحليل املفصل عىل الإنرتنت.وميكن تقدمي ملخص للمبالغ ا ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. تريناداد وتوابغو 

 نؤيد هذا الاقرتاح. تركيا 

ىل هذا النوع من البياانت من احلصول علهيا عىل الإنرتنت. أأوغندا  بيد أأن ذكل ل ينبغي أأن  نؤيد هذا الاقرتاح ليك يمتكن لك من يريد النفاذ اإ

 يع ي حذف ذكل اجلزء من تقرير الإدارة املالية.

اتحة تكل املعلومات )"توزيع رسوم مدريد  نياأأوكرا  نعم، من أأجل حتقاق كفاءة التاكليف عرب خفض جحم التقارير املطبوعة، من املعقول جدا اإ

 ولهاي"( عىل الإنرتنت رمغ أأهنا موزعة حبسب الأطراف املتعاقدة.

 وزعة بناء عىل مدريد ولهاي يف البياانت املالية.ينبغي أأن تدرج الرسوم احملصةل وامل لن نؤيد هذا الاقرتاح. اململكة املتحدة 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

 هو احلال حاليا. ل، نؤيد توفري تكل املعلومات يف ش ل مطبوع وعىل الإنرتنت مبا ينناسب واحتياجات املس تخدمني كام

 نعم. أأوروغواي 
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 تنفاذ تدابري كفاءة التاكليفالإبالغ عن  .9

 12تقريرا مفصال عن تدابري كفاءة التاكليف. 2012/13لربانمج للثنائية يتضمن تقرير أأداء ا

ىل  ضافة اإ ميكن تعزيز هذا اجلزء من تقرير أأداء الربانمج مثال عرب تقدمي معلومات عن الاجتاهات عىل املدى الطويل اإ
 حملة عن الثنائية.

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 نعم، حنن نؤيد الاقرتاح. أأذربيجان 

 نؤيد هذا الاقرتاح. سبيالرو 

ىل من املفاد س يكون  ابلفعل، ش ييل  .وطويل الأجلتنظامي أأكرث هنج  اتباع كفاءة التاكليف تعزيزجدا للتدابري الراماة اإ

ضافة  الصني  يؤيد مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة الفكرية تعزيز هذا اجلزء عرب تقدمي معلومات عن الاجتاهات عىل املدى الطويل اإ

ىل حملة عن الثنائية.  اإ

امجلهورية  

 النش يكاة

ن وضع تدابري بشأأن كفاءة التاكليف عىل املدى الطويل مؤرش هام عن اجل  وميكن تقدميها يف ش ل جدول  هود اليت تبذلها املنظمة.اإ

 ونؤيد هذا الاقرتاح ونرحب بزايدة حتسني التقرير املفصل عن تدابري كفاءة التاكليف. واحد أأو رمس بياين )عند الاقتضاء(.

كوادور   نعم، حنن نؤيد الاقرتاح. اإ

، فهو "ضائع" يف 2013-2012تدابري مراقبة التاكليف املنفذة يف الس نة املالية  عىل الرمغ من الأمهية اجللية ذلكل التقرير املفصل عن فرنسا 

 واكن ينبغي تقدمي ذكل التقرير بش ل منفصل. والأمر هنا يتعلق بتدابري املزيانية. تقرير أأداء الربانمج.

 ويف املس تقبل، من املقرتح عرض املعلومات يف ش ل جدول من أأجل تقليص الرسد.

 الثنائيةعن  التدابري اليت نفذهتا الأمانة خالل ئية هناعامة حملة  2013-2012 لثنائيةل التاكليف  كفاءةبشأأن تنفاذ تدابري يقدم التقرير  غابون

2012-2013. 

لنظر يف ُجيع الس بل املمكنة لتحسني احتواء التاكليف، مبا يف ابمن اجملالت، اما يدل عىل الزتام الأمانة  اومشلت هذه التدابري عدد

ابلامتيش ويتعلق الأمر بوجه خاص . 2013-2012الربانمج واملزيانية  عىلاملوافقة  عندتجاوز تكل اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء ي  ماذكل 

 الاسرتاتيجيات الرئيس ية.مع 

مثل حتسني اإجراءات الرشاء، واس تخدام يف جمالت الطويل  املدىذهب أأبعد من ذكل عىل يأأن  ههذا التحمك يف التلكفة ميكنو 

 .ر، اخلاسفواملوظفني، والأ  ،اخلدمات اخلاصةو اجلديدة،  تكنولوجااالت 

ونظرا لأمهية املوضوع، ينبغي أأن تظل "تدابري كفاءة التاكليف" تقريرا مس تقال يف جزء من تقرير أأداء  نؤيد فعال هذا الاقرتاح. حنن أأملانيا 

اتحة املعلومات، يف املقام الأول للجنة الربانمج واملزيانية وينبغي أأن تشمل أأيضا الربامج الالمركزية وما اإىل ذكل  الربانمج . وينبغي اإ

املوضوع س يؤدي اإىل حتقاق وفورات(. ومن املهم أأيضا حتسني عرض املعلومات لإعطاء صورة أأفضل: عرض بياانت عىل  )لكام اكن

مدى عدة س نوات مثال من أأجل كشف أأفضل للعنارص اليت حققت فهيا الويبو تطورا و/أأو بياانت قابةل للمقارنة مع منظامت الأمم 

ضافاة من اجتاهات املدى الطويل.  هذا اجملال.املتحدة الأخرى للتعرف عىل ماكنة الويبو يف ونعتقد أأن  وتؤيد أأملانيا توفري معلومات اإ

ونطلب من  املدى الطويل ل يقل عن أأربع س نوات. وهذه الفرتة س تيرس العمل عىل املندوبني اذلين يغريون معلهم بعد بضع س نوات.

ضافة معلومات قابةل للمقارنة  لت الأمم املتحدة الأخرى. وس تكون اجتاهات املدى الطويل ذات قمية هنا لواك -حاامث أأمكن  -الأمانة اإ

 أأيضا.

                                                
12

" يف أ خر تقرير لأداء 2012/13 ابري كفاءة التاكليف يف الثنائيةالتقرير الهنايئ عن تنفاذ تديرد تقرير مفصل عن تدابري كفاءة التاكليف يف اجلزء خامسا من " 
 (.C/22/8WO/PB الربانمج )الوثيقة
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 من املفاد واملهم لودول الأعضاء أأن تُعرض تدابري كفاءة التاكليف بشفافاة ووضوح أأكرب. وهكذا، فاإن الياابن تؤيد اقرتاح الأمانة. الياابن 

 نؤيد هذا الاقرتاح. قريغزيس تان 

ىل حملة أأوسع عن  نؤيد فكرة املكس يك  ضافة اإ حتسني املعلومات عن "تدابري كفاءة التاكليف" ابس تخدام بياانت عن التطور عىل املدى الطويل اإ

ماكنية تقامي الوقع.  ونقرتح عرض البياانت املتعلقة ابلتطور عىل املدى الطويل يف ش ل رسوم بيانية وجداول.  الثنائية، اما يناح اإ

ري كفاءة التاكليف دورا هاما يف معليات الويبو وينبغي أأن تعطى لها الأولوية. وينبغي أأيضا اإيالء هذه القضية مزيدا من نعم، تؤدي تداب الفلبني 

الاهامتم وأأن تكون للمعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج قمية مضافة أأكرب لودول الأعضاء وأأحصاب املصلحة. ويتعني أأيضا أأن 

 ج وضع تدابري كفاءة التاكليف املوىص هبا يف الثنائية السابقة ول س امي فامي خيص كيفاة تنفاذها يف املنظمة.يتضمن تقرير أأداء الربانم

ىل حملة عن الثنائية يف تقرير أأداء الربانمج وأأن يشمل ذكل  قطر  ضافة اإ نؤيد اقرتاح تقدمي معلومات عن الاجتاهات عىل املدى الطويل اإ

 التاكليف. تقريرا مفصال عن تدابري كفاءة

 ترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأمانة الويبو. الاحتاد الرويس 

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

 ميكن تأأييد الاقرتاح. تريناداد وتوابغو 

طريقة اس تكشاف وتناول تدابري كفاءة التاكليف بني تقرير  ، فعند مقارنة4نؤيد هذا الاقرتاح. وكام س بق ذكره يف اجلواب عىل السؤال  تركيا 

الإدارة املالية وتقرير أأداء الربانمج، يبدو أأن عرض املعلومات يف تقرير الإدارة املالية أأكرث فائدة من طريقة عرضها يف تقرير أأداء 

ونعتقد أأنه من املهم جدا  املقارنة ابلعام السابق. وعىل سبال املثال، تُعرض نفقات الأسفار واملنح مبقاييس أأكرث تناح فرصة الربانمج.

جراء مقارنة لرؤية النتاجئ فامي يتعلق جبدوى التدابري املتخذة. ذا تضمن تقرير أأداء الربانمج مكية ل بأأس هبا من  المتكن من اإ وحىت اإ

املسأأةل حتديدا بل يف لك برانمج، فاإن  املعلومات املتعلقة بأأنشطة الكفاءة من حاث التاكليف ليس فقط يف اجلزء اذلي ينناول هذه

وس يناح ذكل اإماكنية  تناول تطور تدابري كفاءة التاكليف مع جداول ورسومات بيانية س يكون أأفضل من حاث الفائدة واملعلومات.

ضافهتا. واملعلومات السابقة هممة تكوين صورة اكمةل حبسب الس نوات. عند  وعالوة عىل ذكل ، ميكن مناقشة مقاييس أأخرى واإ

 اس تكشاف الاجتاهات.

نؤيد الاقرتاح لأن هذا من شأأنه أأن يزيد من فرص الكشف عن التوقعات ولكن ينبغي الإفصاح بوضوح عن الأساس يك ل تكون  أأوغندا 

 تكل املعلومات مضلةل.

ىل توفري البياانت عىل الإنرتنت هو من التدابري املفادة لتحقاق كفاءة ال  أأوكرانيا  ن الانتقال اإ  تاكليف.اإ

ندمع تعزيز اجلزء بشأأن تدابري كفاءة التاكليف يف تقرير أأداء الربانمج ونرحب ابملعلومات عن الاجتاهات عىل املدى الطويل. وقد  اململكة املتحدة 

 يشمل ذكل أأيضا اخملاطر الرئيس ية.

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

 ونرحب بأأي حتسني حنو ما هو أأفضل. نؤيد الاقرتاح،

 وس يكون من املهم احلصول عىل املعلومات عن الاجتاهات يف تكل التدابري. نعم. غوايأأورو  
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ىل املعلومات والوفورات احملمتةل عند ااتحة التقارير املفصةل عىل الإنرتنت .10  حتسني النفاذ اإ

 2008/09 ننيصفحة تقريبا يف الثنائي  175صفحة ) 252اما يقارب  2012/13تأأّلف تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
 صفحة مهنا معلومات يف غاية التفصيل عىل مس توى الربامج. 200(، وتضمنت 2010/11و

ىل ارتفاع يف جحم املواد املطبوعة  ومن املتوقع أأن يس متر تزايد معلومات الإبالغ عن الأداء يف املس تقبل، اما س يؤدي اإ
اد املطبوعة يف تقرير أأداء الربانمج عىل الأجزاء . ويف هذا الصدد، قد ترغب ادلول الأعضاء يف النظر يف حرص املو 

، عىل أأن تتاح املعلومات املفصةل عىل مس توى الربامج لودول الأعضاء عىل الإنرتنت. وسيتواصل 13امللخصة فقط
 تقدمي تكل املعلومات ابلوترية نفسها كام يه العادة حاليا.

 هل تؤيدون هذا الاقرتاح؟

 قرتاح.نعم، حنن نؤيد هذا الا أأذربيجان 

 حنن نؤيد هذا الاقرتاح. بيالروس 

تقرير أأداء يف حبسب لك مسؤول/برانمج توفري ملخصات املعلومات الواردة التقارير أأن تواصل رشط عىل هذا الاقرتاح، نوافق  ش ييل

 وابلوترية نفسها.بش ل مزتامن الربانمج 

يؤيد مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة الفكرية الاقرتاح ويؤيد طبع الأجزاء امللخصة فقط من تقرير أأداء الربانمج ، عىل أأن تتاح  الصني 

اتحة النص الاكمل لتقرير أأداء الربانمج ويأأمل املكتب يف أأن تواصل الأمانة  املعلومات املفصةل عىل مس توى الربامج عىل الإنرتنت. اإ

 ابللغة الصيناة عىل الإنرتنت. 

امجلهورية  

 النش يكاة

 نؤيد متاما الاقرتاح.

كوادور  بالغ ادلول الأعضاء، وفقا للجدول الزم ي املناسب، بنرش تكل املعلومات  نعم، نؤيد هذا الاقرتاح. اإ ومع ذكل، نرى أأنه من الرضوري اإ

لهيا. عىل الإنرتنت مع  الروابط للوصول اإ

نرحب بناة املكتب ادلويل للحد من عدد الصفحات املطبوعة. ولكن السؤال يظل مطروحا عن منطق وغرض الإصالح اذلي يقرتحه  فرنسا 

ء امللخصة املكتب ادلويل للتخيل عن تقرير الإدارة املالية بتحويل بعض املعلومات اإىل تقرير أأداء الربانمج والاقتصار عىل طبع الأجزا

 من ذكل التقرير.

ن  غابون  2008صفحة يف  190 مقارنةصفحة  300 املؤلف من 2013-2012الربانمج  أأداءالاجتاه التصاعدي يف عدد صفحات تقرير اإ

 يف املس تقبل.س يزتايد  جحم التقاريربني أأن ي ، 2009و

 ريد؟تما أأن فختار واثئق دون ال هائةل منودول الأعضاء الاس مترار يف طباعة مكيات وهل ميكن ل

لهياحسن الوترية س ي بنفس  الأجزاء عىل الإنرتنت علومات عناملنرش و   الكفاءة.يف ماكسب ميكن من حتقاق و  فرص النفاذ اإ

 الوقت. فعاةل للواثئق وكسب دارةيسمح ابإ الورق و س يقلل من تبذير  ورة عىل الإنرتنتنشالتاكمل بني الواثئق املطبوعة وتكل امل و 

والنرش عىل الإنرتنت فقط سيسمح خبفض تاكليف  ول نرى أأي فائدة بيئاة أأو مالية ذلكل. ل نؤيد هذا الاقرتاح ونقرتح حال طوعيا. أأملانيا 

اعة والأثر البييئ وهكذا، فاإن تلكفة الطب الطباعة يف الويبو ولكن، من انحاة أأخرى، س يطبع معظم ادلول الأعضاء الواثئق بنفسها.

وس تواجه العديد من البودان الناماة صعوابت يف اسناعاب تكل التاكليف. وفامي خيص النرش عىل  سينقل فقط اإىل ادلول الأعضاء.

كهنا بيد أأن ادلول الأعضاء دلهيا خاار أأن تتخىل عن الواثئق الورقاة )مي تقدمي الواثئق املتاحة ورقاا، الإنرتنت، نقرتح أأن تواصل الويبو

وابلنس بة لإاتحة الواثئق عىل الإنرتنت، ل بد  أأن تطبع الواثئق بنفسها أأو تس تخدم اخليار الإلكرتوين عىل نطاق واسع( )خاار الرفض(.

وس يكون من املهم أأن جتد ادلول الأعضاء املعلومات القابةل للمقارنة يف نفس املاكن )لتفادي البحث ملدة  من نسق موحد لتقارير الويبو.

 ويةل(، اما س يعزز سهوةل قراءة التقارير عىل الإنرتنت وتقبلها.ط
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ىل خامسا يف الصفحات من    (.WO/PBC/22/8)الوثيقة  2012/13من تقرير أأداء الربانمج للثنائية  41اإىل  1أأي الأجزاء من أأول اإ
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اتحة املعلومات بطريقة فعاةل من حاث التلكفة. الياابن  ومن انحاة أأخرى، تعترب الياابن اجلزأأين سادسا وسابعا  تؤيد الياابن معوما فكرة الأمانة اإ

ج اإىل مزيد من التوضيح من الأمانة عن كيفاة فخطيطها لإاتحة كجزأأين أأساس يني ورضوريني يف تقرير أأداء الربانمج، وذلكل حتتا

 البياانت عىل الإنرتنت.

 نؤيد الاقرتاح. قريغزيس تان 

حنن نؤيد اقرتاح أأن تتاح لودول الأعضاء عىل الإنرتنت املعلومات املفصةل عن لك برانمج من برامج تقرير أأداء الربانمج، مع ضامن أأن  املكس يك 

ىل تكل املعلومات.ُجيع ادلول الأع ونناجة ذلكل، نؤيد أأيضا خطة حرص الطبع عىل  ضاء، مبا فهيا البودان الأقل منوا، ميكهنا الوصول اإ

 الأجزاء امللخصة يف تقرير أأداء الربانمج.

ات، ومن مثة فهيي فخدم تكنيس معلومات الإبالغ عن الأداء أأمهية ابلغة يف افخاذ ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة يف الويبو للقرار  الفلبني 

ىل  اتحة مزيد من املعلومات املفصةل عىل الإنرتنت س يؤدي اإ غرضا هاما وجيب أأن تكون متوافرة بسهوةل. وتوافق الفلبني عىل أأن اإ

خطار ادلول الأعضاء وماكتب امللكاة الفكرية عىل الفو  ر الفعالية من حاث التلكفة وجتنب الكثري من املواد املطبوعة. ولكن ينبغي اإ

خطار ينسم ابلفعالية والكفاءة، أأي من خالل قوامئ للربيد الإلكرتوين مع خاار عدم  بتوافر تكل الواثئق عىل الإنرتنت عرب نظام اإ

 الاشرتاك فهيا.

ىل الزايدة يف جحم املواد املطبوعة يف التقارير املالية اليت حتتوي عىل معلومات مفصةل للغاية واليت تتكرر يف تقر  قطر  ير أأو تقريرين، نظرا اإ

اتحة املعلومات عىل الإنرتنت بوقت اكف لإعطاء ادلول الأعضاء فرصة  ومن أأجل حتقاق وفورات يف تاكليف طبع املواد، نؤيد اقرتاح اإ

 طباعهتا والاطالع علهيا قبل الاجامتعات.

ىل املعلومات عىل ترى الهيلة الاحتادية للملكاة الفكرية أأنه من املمكن تأأييد اقرتاح أأم الاحتاد الرويس  اتحة فرصة النفاذ اإ انة الويبو برشط الاس مترار يف اإ

 الإنرتنت وحتديهثا ابس مترار.

 نعم حنن نؤيد الاقرتاح. سلوفاكيا 

 وميكن تقدمي ملخص للمبالغ الإجاملية وترك التحليل املفصل عىل الإنرتنت. ميكن تأأييد هذا الاقرتاح. تريناداد وتوابغو 

اتحة املعلومات عىل مس توى الربامج بنفس الوترية املتبعة يف املامرسة احلالية.نؤيد الا تركيا   قرتاح برشط أأن يتواصل اإ

 نؤيد الاقرتاح. أأوغندا 

اتحة املعلومات عىل مس توى الربامج لودول الأعضاء عىل الإنرتنت اقرتاح مقبول وسيسمح بتقليص املواد املطبوعة. أأوكرانيا  وس يكون  نعم، اإ

 يوما عىل الأقل من عرضها عىل اللجان. 15دبري فعال يف حال تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب، أأي قبل هذا الت

وميكننا أأن نؤيد طبع املعلومات املوجزة فقط يف حال نفاذ  نتوقع أأن تتطلب هذه التغيريات نرش نسخة من تقرير أأداء الربانمج س نواي. اململكة املتحدة 

 املعلومات املتبقاة عىل الإنرتنت أأو عند تقدميها لطلب حمدد هبذا الشأأن.ادلول الأعضاء اإىل 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

 نؤيد الاقرتاح ونقرتح الاحتفاظ بنفس الهنج.

ول الأعضاء وعىل أأي حال، فاإن املعلومات متاحة عىل الإنرتنت وميكن لأي دوةل من ادل من املهم تقليص جحم املواد املطبوعة. نعم. أأوروغواي 

ذا رغبت يف ذكل. ىل تكل املعلومات اإ  النفاذ اإ
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 تعليقات عامة .11

بشأأن ش ل ومضمون تقرير شامل ميكن الإدلء أأدانه بأأي تعليقات عامة بشأأن تبس يط التقارير املالية وتقارير الأداء و/أأو 
 يف الثنائية.أأداء لوموحد 

ليه يف اجلزء كام  ش ييل ذا اكنت التغيريات املقرتحة 3أأشري اإ  الويبو املايل ولحئته. امتعديل نظ تتطلب، ينبغي توضيح ما اإ

ُ بدا أأل تُغفل أأ عىل ذكل ينبغي، مكبادئ توجهيية لتكل التغيريات، وعالوة  ة واكمةل ومناس بة قدمة واحضرضورة أأن تكون املعلومات امل

 التوقات.

صالح تقارير الأداء املايل مكتب ُجهورية الصني الشعبية للملكاة اليقدر  الصني  ىل اإ تنفاذ تدابري كفاءة اس مترارا يف فكرية هجود الويبو الراماة اإ

تقدم توايت مع ضامن أأن احمل حلد من الازدواجاة والتداخل يف هو ان الغرض من اإصالح تقرير الأداء املايل أأ كتب ويرى امل  التاكليف.

كررة أأو تعلومات غري امل من املذف أأي تقدمي مربرات اكفاة حلوينبغي  ةل وشفافة.تقارير الأداء املايل املعلومات بطريقة مفصةل وشام

غفال  دراج تكل ويف حال وافقة من ادلول الأعضاء.مب هااإ  بناء عىل طلهبا. الأعضاء وللودتاح ت املعلومات، ينبغي أأن  عدم اإ

امجلهورية  

 النش يكاة

ىل ادلول الأعضاء.يف شمولية ال و وضوح القة و لودامجلهورية النش يكاة أأمهية كبرية  تويل نؤيد  ،وابلتايل املعلومات والبياانت املقدمة اإ

ىل الأمانة ونقدر هجود التقارير املالية  وش ل توىحمل  أأفضل الازدواجاة والتداخل من أأجل حتسني تفاديو  تبس يط التقاريرها الراماة اإ

ىل يف  رسعةال لسهوةل و ل  ابلغاونويل اهامتما  .املعنية الأداءتقارير و  ىل النسخ ونرحب ابلنتقال عىل حنو أأكرب  املعلومات.تكل الوصول اإ اإ

 يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.الاس تباان  هذا نتاجئونتطلع اإىل رؤية  لواثئق/املعلومات.لالإلكرتونية 

ن اخلطوة حنو ا فرنسا   .حلد من جحم التقارير والواثئق لودول الأعضاء أأمر مفهوماإ

ىل ادلول الأعضاء الاجامتعات واثئقتقليص جحم ، مت التفاق عىل اتأأثناء املناقشات بشأأن س ياسة اللغو   عرشوأأل تتجاوز  املقدمة اإ

ذا أأمكن. صفحات ذا و  اإ لمزيانية تقدمي املعلومات، ابلنس بة لبعض التقارير، مفن املؤكد أأن احرتام تكل احلدود يف من الصعب اكن اإ

ىل واثئق أأقرص ش ل جداول هو يف، والقضااي املالية  ينبغي تفضيل هذا الهنج.ونرى أأنه  .مسأأةل معلية أأكرث وميكن أأن تؤدي اإ

حتسني تقارير لأغراض  الإدارة املالية،تقرير و  الربانمج واملزيانيةوثيقة يف هذه احلاةل  املطلع علهيا،التقارير والواثئق اخملتلفة تبني من  غابون

زالهتأأن هناك حالت تكرار كثرية  الأداء واملالية للثنائية عىل  معينة عن أأجزاءاملعلومات نرش بعض الواثئق، وكذكل من تكل  اجيب اإ

  .نرتنتالإ 

 أأداء بشأأنيف الاعتبار العنارص الواردة يف البياانت املالية ش ل ومضمون تقرير شامل وموحد لأأداء يف الثنائية وينبغي أأن يأأخذ 

 شامل.وجتميع ذكل يف تقرير الإدارة املالية، تقرير مج و انالرب

الأداء هتا، ول س امي تقرير وسهوةل قراء هتاومشولي هتاشفافاالرفع من املقدمة من الويبو و  أأملانيا هنج حتسني جودة املعلومات والتقاريرتؤيد  أأملانيا 

دراج البياانت و  والتقرير املايل.  واثئقيف الأأقل البياانت املالية وتقرير أأداء الربانمج، وبش ل  يفاملتداخةل من تقرير الإدارة املالية نؤيد اإ

 زمنية ونفس البياانتالفرتة الو/أأو  فس التارخينعتقد أأن البياانت املطابقة بنجنة الربانمج واملزيانية دون فقدان البياانت. و لل  الأساس ية

البياانت  يفعة و/أأو متوق تقرير الإدارة املاليةال ن يف اليت ترد أأن ُجيع البياانت  أأملانياوترى عدم فقدان البياانت(. املهم هو ) ةالفعلي

عىل الإنرتنت و/أأو الواثئق الأساس ية للجنة الربانمج واثئق ال" 4صفحة ال انظروكذكل يف واثئق أأخرى )املالية وتقرير أأداء الربانمج 

اتحة ل نؤيد اقرتاحو. نسخ ورقاةفر يف اأأن تتو نية"( ينبغي واملزيا . أأس باب معليةىل الإنرتنت لأس باب الشفافاة و عحرصا  البياانت اإ

د  خمططا نؤيدومع ذكل، ميكن أأن  قدر الإماكن.الواثئق عدد قليل من  وطبعها يف املعنيةالبياانت ُجيع تكل ج ار ونعتقد أأنه ينبغي اإ

لبحث لتفادي اقابةل للمقارنة يف نفس املاكن )العلومات املعضاء جتد ادلول الأ د املطبوعة. وس يكون من املهم أأن املوالعدم تلقي  اطوعي

وفورات يف التاكليف ل ل جحم النطلب من الأمانة تقدير و . وتقبلها الإنرتنتعىل يعزز سهوةل قراءة التقارير س   ملدة طويةل(، اما

 .ور مفهومةعىل حدة ليك تكون الأم تدبرياقرتاح/

ملعرفة ما تقوم ابلغ هناك اهامتم ف هجود الإصالح عىل تقارير الأداء؟  تقترص: ملاذا نود معرفة ما ييلفورات يف التاكليف، ابلوفامي يتعلق 

عداد التاكليف املرتبطة وميكن النساؤل أأيضا عن لوسائل املتاحة. اببه الويبو  -يف واثئق أأخرىالتقارير والطباعة والرتُجة ابإ

 /واثئق ادلول الأعضاء عىل سبال املثال.طلبات



WO/PBC/23/5 Rev. 
Annex 
27 
 

عن  يس املقرتح لتبس يط املعلومات املقدمة، وضامن الإفصاحرئيالاجتاه ال تؤيدو  تقدر الياابن مبادرة الأمانة لتحسني التقارير املالية. الياابن 

اتحهتاأأو  البياانت يف تقرير أأداء  هبا الأخرى ذات الصةلاملعلومات زيانية و مج واملاوتعتقد الياابن أأن تاكمل معلومات الرب  .حتسني طريقة اإ

جراء ميكن أأن يمت بطريقة  الثنائية  مراجعة أأكرث مشولية.تسمح ابإ

  2013تعليقات عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  املكس يك 

ىل ،ناقشة البياانت املالية وحتليلهام و )مقدمة،  2013و 2012 يف التقارير الس نوية لعايم أأجزاء متكررة وقفنا عىل   العملالانتقال اإ

مانة يدمت أأي ونعترب أأنه من أأجل احلد من ملعايري احملاسباة ادلولية، وما اإىل ذكل(.اب ىل  أأن تشريد للبياانت املالية الس نوية، ينبغي لأأ اإ

 قة.بياانت الس نة السابقة مبارشة وعدم تكرار املعلومات الواردة يف التقارير الساب

  لتقاريرل تعليقات عىل النسخ املطبوعة 

 تكلونقرتح نرش  لتقارير.ل طلب النسخ املطبوعة من ن يف الاجامتعات و ن املعمتدوادلول الأعضاء واملشاركأأن تمتكن ينبغي  هنرى أأن

عادة اإ عىل وحنث الأمانة  .جلنة الربانمج واملزيانيةاجامتع عوة حلضور ادلاملعلومات كجزء من حمتوايت  طبوعة لواثئق م نتاج نسخ اإ

 ذكل ودول الأعضاء لأناملوهجة للتقارير املالية طريقة عرض اتبس يط ومن املفاد  ادلورة السابقة.واثئق  يف ضوء الطلب عىل اتالقرار 

معلية لتأأكد من أأن اومع ذكل، من املس تحسن  هتا.وطباع تكل الواثئق فض تاكليف ترُجةوخي لويبواأأمانة عىل عبء العمل  منس يقلل 

دراج  التبس يط ل تتعارض مع مبدأأ شفافاة املعلومات. ول والرسوم البيانية( يف ُجيع اداجل) العنارص البيانيةونود أأن نؤكد عىل أأمهية اإ

نود أأيضا و  تحليل.ال من أأجل جعل املعلومات أأكرث وضوحا وأأسهل للفهم و  والتطورات اليت طرأأت علهياالأرقام اليت ترد فهيا جزاء الأ 

 من أأجل حتقاق أأقىص قدر من كفاءة التاكليف. الإنرتنت عىلتعزيز النسخ الإلكرتونية من فائدة الالضوء عىل  تسليط

 الأجزاءمن  كثري وعىلا مهن غرضللويبو وال أأنواع خمتلفة من التقارير املالية، عىل لرمس التخطيطيلحيتوي هذا الاس تباان، وفقا  قطر 

اتحة حاقرت لأأما ابلنس بة و صياغهتا.  عنديكون واحضا أأن  عليهُجيع هذه التقارير، جيب ولكاال يضيع الشخص يف شرتكة. امل  املعلومات  اإ

ويف  يف ماكن واحض الويبو موقععىل نرش تكل املعلومات نرتنت، عىل النحو املذكور أأعاله، للحد من التاكليف، مفن الأفضل عىل الإ 

رسالنرجو أأيضا و دلول الأعضاء. ليك تطلع علهيا االوقت املناسب  ميع لغات جب الإنرتنت  عىلالتقارير  تكل عندما تتاح لكرتويناإ بريد  اإ

 .ات حمدودةنرش وليس بلغال 

، عىل ما املطلوبو  البياانت املتاحة أأصال.للقسط الأكرب من  ازدواجاةينطوي عىل من وهجة نظران، أأن تقرير الإدارة املالية  ،يبدو تريناداد وتوابغو 

عداهو  يبدو، حلصول عىل معلومات ا، عند الاقتضاء، وذكل متش يا مع طلبات املعا م وأأوجه التحسنبرز لأ قبول م ملخص د اإ

ضافاة. بيد أأن من يعد البياانت املالية هو اذلي  لقارئ.ابس تثناء احلالت اليت تكون فهيا هممة لبدو التقارير املالية مفصةل جدا ت قد و  اإ

ميكن أأن ييرس توفري و  ضافاة.علومات الالس تكشاف املوترك الأمر للمحللني  دامئاالواجبة العناية تويخ نفس مسؤولية تقع عليه 

بالغحمددة  اهامتم بدل من جعلها بنودالاحتليل جمالت  Excelجداول البياانت يف نسق   .لالإ

عداد هذا الاس تباان. عىل نشكر الأمانة  تركيا  نعتقد أأنه خطوة  ،2014ج واملزيانية يف سبمترب جلنة الربانم تهمتش يا مع القرار اذلي اعمتدو اإ

ىل الانتقاليف هناية املطاف  دفهيو  املتصةل ابملزيانية والربامج نشطةجادة حنو زايدة الكفاءة يف الأ  ىل  اإ داء لتقرير شامل وموحد اإ يف أأ

ىل مناقشة القضااي اليت أأثريت  الثنائية.  ج واملزيانية.جلنة الربانميف هذا الاس تباان يف دورة ونتطلع اإ

من أأجل ميكن تقدمي املعلومات نفسها عىل الإنرتنت و  .درجة الافصاح عهنامعلومات الإبالغ وس يةل لتقليص  تقليصل ينبغي أأن يكون  أأوغندا 

لهيا   .وخالصة القول، نرحب ابلقرتاحات .فقط عند الرضورة هاطبع ول تسهيل الوصول اإ

 د من القضااي املطروحةيعدأأايم مثال لأن ال ، س بعة أأايم بدل من ثالثةجلنة الربانمج واملزيانيةورات س يكون من املفاد متديد مدة د أأوكرانيا 

  ثالثة أأايم.يف  ناقشليك ت معقدة علهيا 

 لماكتب مقدما عىل الإنرتنت.املزيانية لربانمج و جلنة ال معلومات لإاتحةوس يكون من املعقول افخاذ الرتتيبات الالزمة 

دراهجا املعلوماتوتقس مي تقرير الإدارة املالية بوقف عام النؤيد الاقرتاح  تحدةاململكة امل   ما  واإ  نود أأنولكن  البياانت املالية أأو تقرير أأداء الربانمج.يف اإ

املعلومات الواردة  اإىلالنفاذ القراء من وينبغي أأل تتطلب قامئة بذاهتا وتقرير أأداء الربانمج واثئق أأنه ينبغي أأن تكون البياانت املالية  نؤكد

ذا دلينا ل مانع  ،ولهذه الغاية يف واثئق أأخرى. الربانمج  وثيقة أأنهو وفهمنا  .ىخر وثيقة أأ تكرر املعلومات الواردة يف  وثيقةاكنت اإ

أأداء الربانمج من ديدة يف البياانت املالية وتقرير أأداء الربانمج س نواي )تقرير اجلواد املث دّ حُت  عىل أأن ننيس ن ة لك واملزيانية س تنرش مر 

 تنانؤيد املعلومات اليت قدهما منسق مجموع و . 8اإىل  1 الأس لةل منخالل تقارير مرحلية(، وخاصة تكل الواثئق اليت حددانها يف 

ىل  واليت تفاد أأنهالإقلميية   ذهتفادي فقدان هينبغي احلفاظ عىل اجلداول التالية من تقرير الإدارة املالية، وس ندمع اجلهود الراماة اإ
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تقرير من  6الصفحة يوفر اجلدول "مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى" ) :يف املرحةل الانتقاليةمن معلومات اجلداول وما يتصل هبا 

 هذا اجلدول يف العام يتاحويف هذا الصدد، ميكن أأن  الثنائية.يف لمقارنة قابةل لمعلومات ملا يناحه من  نظرا قمية مضافةالإدارة املالية( 

احتاد"  حبسب لكوصناديق رؤوس الأموال العامةل  الأموال الاحتياطية" 1حيتوي اجلدول و  البياانت املالية.يف  ثاين من الثنائيةال 

داء املايل من  7 الصفحة)  "املزيانية 2اجلدول ويتضمن  .حبسب لك احتاد 2012/13 للفرتةتقرير الإدارة املالية( عىل ملخص شامل لأأ

من تقرير الإدارة  12-11 فحتانص ال "تقرير عن الوظائف حبسب لك برانمج" ) 3اجلدول و برانمج"  حبسب لكت والتحويال املعمتدة

"الصناديق  بشأأناجلدول ويتضمن  بني الربامج خالل دورة املزيانية. التحويالتعن فهيام الواردة  مضافة نظرا للمعلوماتمية ق املالية( 

 هنعتقد أأن ،وبش ل أأمع. اصة حبسب مسامهة املاحننياخلحساابت لل دارة املالية( ملخصا شامال تقرير الإ من  83 فحةصالالاسنامئنية" )

اتحة  اجلهود اليت تبذلها  ونؤيد يف هذا الصددمن القراء  لعدد أأكربتقرير أأداء الربانمج و املعلومات الواردة يف البياانت املالية ينبغي اإ

 .سهةل الفهم رسوم بيانيةو داول جب ملصطلحات التقنية مدعومة خالية من املخصات بلغة سهةل لإعدادالأمانة 

ُجهورية تزنانيا  

 املتحدة

ن الواثئق املنجزة، أأي يف احملاس بة اليت جترى علمية  جهنُ يف توفري مفادة  ،تقرير أأداء الربانمجو البياانت املالية و  تقرير الإدارة املالية اإ

 .لثنائيةا مزيانيةاملموةل من  اخملططة الأنشطة بشأأن

 ]هناية املرفق والوثيقة[


