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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون بعةالساالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017 سبمترب 15اإ

 
 

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على نظام الويبو املايل والئحته

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

جلنة الربانمج نظرت و  (.تهولحئ املايل املايل ولحئته )النظام الويبو لتعديل نظام  مقرتحاتحتتوي هذه الوثيقة عىل  .1
ىل  10، خالل دورهتا السادسة والعرشين )من (املزيانية جلنةواملزيانية ) دخالها يف ، (2017يوليو  14اإ التعديالت املقرتح اإ

ىل ما ييل، WO/PBC/26/5 يف الوثيقة ولحئته، كام وردتاملايل النظام  عىل  :1وخلصت اإ

بصيغهتا املعدةل املبينة يف املرفق الأول  11.5ابملوافقة عىل املادة  أأوصت امجلعية العامة للويبو .1
 .WO/PBC/26/5 لوثيقةل

، 19.105، و18.105، و17.105، و12.105" التعديالت املدخةل عىل القواعد 1وأأحاطت علاًم مبا ييل: " .2
من الالحئة؛  23.105، و21.105، و16.105، و13.105" وحذف القواعد 2من الالحئة؛ " 27.105، و26.105و
 .WO/PBC/26/5 لوثيقةل، عىل النحو املبني يف املرفق الأول )اثنيًا(17.105واإدخال القاعدة اجلديدة املقرتحة  "3"

 WO/PBC/26/5 لوثيقةليف املرفق الثاين النظام املايل ولحئته عىل املقرتحة وأأحاطت علاًم ابلتعديالت  .3
ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  مانة أأن تقّدم مرشوع نّص مراجع لهذه التعديالت اإ متست من الأ وال

(PBC/27).مع مراعاة التعليقات اليت تقّدهما ادلول الأعضاء ، 

لهيا يف البند .4 متست من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض التعديالت املشار اإ عاله، أأ  3 وال
ىل   .(PBC/27)ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية وتقدمي رأأهيا بشأأهنا اإ
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 (.WO/PBC/26/11قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية )الوثيقة  
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من القرار الوارد أأعاله، تقدم الأمانة يف هذه الوثيقة مرشوع نص مراجع للتعديالت، يك تنظر فيه  3وطبقا للفقرة  .2
 ادلول الأعضاء.جلنة املزيانية، مع مراعات التعليقات املقدمة من 

ممارسات الويبو عىل التعديالت املدخةل عىل حيث يركز القسم الأول وتعرض الوثيقة التعديالت املقرتحة يف قسمني،  .3
عداد التقارير و  صياغة النظام أأو الالحئة، واليت  عندشلكية لتصحيح أأخطاء أأو تقدمي توضيحات ال تغيريات ال يف جمال اإ

ين للجنة املزيانية وحظيت بد م عام خالل الاجعامع، برش  خضوعها لس تعراض اللجنة نوقشت يف ادلورة السادسة والعرش 
دخالها عىل  الاستشارية املس تقةل للرقابة )ترد تفاصيلها يف املرفق الأول(. أأما القسم الثاين فيعرض التغيريات الأولية املقرتح اإ

 ّددةببديةل )ترد تفاصيلها يف املرفق الثاين(.النظام والالحئة واليت قدمت بشأأهنا ادلول الأعضاء مقرتحات حم

ىل اللجنة الاست  .4 ي رأأهيا بشأأهنا للجنة املزيانية عىل النحو املطلوب. يك تبد شارية املس تقةل للرقابةوقُدمت هذه الوثيقة اإ
عداد التقارير املالية وتقارير الأداء مع جرءات اإ اللجنة الاستشارية  وحيدر التذكري بأأن الأمانة انقشت سابقا موضوع تبس يط اإ

 2.اليت رّحبت بذكلاملذكورة، 

دخال تعديالت عىل هذا النظام. وجيب أأن توافق امجلعية العامة  ،1.10ادة لأحاكم امل وفقاً و  .5 "للمدير العام أأن يقرتح اإ
 علهيا امجلعية العامة. تعديالت النظام لتوافققرتح تُ ذكل، بناء عىل . و "عىل أأي تعديل لهذا النظام

ىش مع ، "جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة بصورة تعام1.110قاعدة من النظام املايل، ال 1.10للامدة  ووفقاً  .6
 .املرفق الأول يف املالية عىل النحو املبنَي الالحئة تعديالت عىل ال املدير العام وف يُدخل . وذلكل، س"النظام املايل

دخالها عىل ممارسات الويبو عداد التقارير والتعديالت الشلكية الأخرى التعديالت املقرتح اإ  يف جمال اإ

د أ خر اس تعراض من قيد الاس تعراض املنتظم، حدّ جلعل النظام املايل ولحئته ش يا مع املامرسة اليت تتبعها الأمانة امت .7
دخالها عىل النظام املايل، فضالً  عدداً   .لالحئة املاليةعن تغيريات  من التعديالت املقرتح اإ

دخال  ا ورد أأعاله،مع م ووفقا .8 ُ النظام املايل ولحئتهالتغيريات التالية عىل يُقرتح اإ  الأولل يف املرفق فصَ ، عىل النحو امل
 هذه الوثيقة:ل 

عداد  )أأ(  التقارير:اإ

يف التقارير تكرار تداخل و وجود مزتايد  عىل حنوعىل مدى الس نوات الأخرية، أأصبح من الواحض  "1"
ىل ادلول الأعضاء بشأأن أأداء الربامج واملزيانية  أأنه من الأمهية مباكن، عند  بيد. لثنائيةاملايل ل أأو الأداء املقدمة اإ

ادلول  معاجلة هذه املسأأةل، ضامن عدم ضياع أأي معلومات من خالل أأي تغيريات، كام أأكدت ذكل أأيضاً 
 .2014هذا املوضوع يف عام عن ُأجريت الأعضاء من خالل دراسة اس تقصائية 

جراء قرتحذكل يف الاعتبار، يُ وضع ومع  "2" التكرار والتداخل  حالتالتحول التايل، اذلي يكفل تقليل  اإ
ىليف التقارير  دون أأي خسارة يف املعلومات  هتاوشفافي اووضوهحالتقارير حد، وتعزيز اتساق  أأدىن اإ

طار تقرير الإدارة املالية، يف   جيري تقدهمها حالياً ، اليتالثنائية عرض معلوماتتُ وف سو  .الإفصاح أأو يف اإ
 :عىل النحو املبنّي أأدانه، ةمءمالوالأكرث التقرير الأنسب 
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ىل  19ادلورة الثالثة والثالثون، جنيف، من  –انظر تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة    (.WO/IAOC/33/2) 2014مايو،  22اإ
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  ُتُعرض عىل أأساس اس تحقاق حماس يب ُمعّدل، اليت بأأداء الربانمج واملزيانية،  املتعلقة علوماتاملقرتح تقدمي ي
"تقرير الربانمج والإدارة املالية"  ، أأي  الثنائيةلس نة الثانية من يف انة من تقرير أأداء الربانمج يف نسخة حمس ّ 

 ؛يف الثنائية

  ُللمعايري احملاسبية  عىل أأساس اس تحقاق حماس يب اكمل وفقاً اليت تُعرض قرتح تقدمي املعلومات احملاسبية، وي
 ؛الثنائيةادلولية للقطاع العام، يف البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية من 

  ُىل امجلعية العامة بيان بشأأن وضع تسديد اشرتااكت ادلول الأعضاء، عن لك س نة وعن  أأن يُقدمقرتح وي اإ
طار يف  املنصوص عليه سابقاً الس نتني لرش   ضامن الامتثالللك س نتني،   .تقرير الإدارة املاليةاإ

دخال تعديالت  قرتح أأيضاً يُ و  )ب( ىل تصحيح من أأجل تلبية اإ  عند أأو تقدمي توضيح ادلقيقة املعلومات غرياحلاجة اإ
 .لنظام املايل ولحئتهنتيجة للتطبيق العميل ل  النظام أأو الالحئة ملا أأحضى جلياً  صياغة

دخالها عىل تغيرياتال هذه الوثيقة مقرتحات تفصيلية بشأأن ل املرفق الأول قدم وي .9 ، مع النظام املايل ولحئته املقرتح اإ
 قرتح فقرات القرار التالية:هذا الأساس، تُ  . وعىلجبانبهلك تغيري  توضيح ُمسوّغ

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية  .10
التعديالت  "1"العامة للويبو ابملوافقة عىل ما ييل: 

دخالها املقرتح   ،13.3و ،7.3و ،14.2املواد عىل اإ
 ،7.6و ،3.6و ،7.5و ،4.5و ،3.5و ،14.3و
اإدخال و  "3"؛ 6.6حذف املادة و  "2"؛ 1.10و

، عىل النحو املبني )اثنيًا(14.2اجلديدة املقرتحة دة املا
 هذه الوثيقةل  الأوليف املرفق 

(WO/PBC/27/11). 

مبا  وأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً  .11
التعديالت املدخةل عىل القواعد املالية  "1"ييل: 

، 2.103و،)ح( و)ي( 3.101و ،1.101
، 9.105، و6.105، و1.105، و4.104و
، 10.106، و7.106، و3.106و ،33.105و
من  12.106حذف القاعدة و  "2؛ "1.110و

 تنياجلديد تنياإدخال القاعدو ( 3؛ )الالحئة املالية
، عىل النحو )اثنيًا(11.106و 7.102 تنياملقرتح 

 هذه الوثيقةل  الأولاملبني يف املرفق 
(WO/PBC/27/11). 

دخالها عىل النظام املايل ولحئته  واليت قدمت ادلول الأعضاء بشأأهنا مقرتحات حمّددة التعديالت املقرتح اإ

 ، للعمل،قدم وفدا فرنسا والولايت املتحدة الأمريكية مقرتحات لإدخال تغيريات عىل النظام املايل ولحئته أأتيحت .12
صة لدلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية عىل لدلول الأعضاء بلغات الويبو الرمسية الست يف الصفحة الإلكرتونية اخملّص 

 ، حتت "واثئق أأخرى ذات الصةل".املوقع الإلكرتوين للويبو
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"جيب أأن توافق امجلعية العامة عىل  ،1.10ادة لأحاكم املطبقًا و وتتعلق التغيريات املقرتحة بلك من النظام والالحئة.  .13
، "جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة 1.110قاعدة النظام املايل، المن  1.10للامدة  ووفقاً . "أأي تعديل لهذا النظام

 ."ىش مع النظام املايلبصورة تعام

 ويعرض املرفق الثاين لهذه الوثيقة تكل املقرتحات يف شلك اجلدول املعتاد. .14

ىل  .15 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
النظر يف التعديالت املقرتحة الواردة يف املرفق 

، (WO/PBC/27/11)لثاين لهذه الوثيقة ا
ىل امجلعية العامة للويبو  وتقدمي توصيهتا اإ

 ]ييل ذكل املرفقان[
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عداد التقارير والتعديالت الشلكية  -املرفق الأول  دخالها عىل ممارسات الويبو يف جمال اإ التعديالت املقرتح اإ
 الأخرى

 سبب التغيري النص اجلديد املقرتح النص احلايل

  عامةالحاكم الأ الفصل الأول:  عامةالحاكم الأ الفصل الأول: 

 نطاق التطبيق والسلطة

 1.101القاعدة 

املدير العام الالحئة املالية وفقًا لأحاكم  يضع

خطار جلنة الربانمج  النظام املايل، ويمت اإ

واملزيانية بأأي تغيري فهيا. وتنظم الالحئة 

ل  دارة مجيع الأنشطة املالية للمنظمة اإ املالية اإ

ما تقرره رصاحة امجلعية العامة خالفًا ذلكل، 

أأو ما مل يأأذن املدير العام ابس تثنائه عىل 

جه التحديد. وبناء عليه، يفوض املدير و 

العام املراقب املايل سلطة ومسؤولية 

تطبيق النظام املايل ولحئته. وجيوز 

للمراقب املايل أأن يقوم من جانبه بتفويض 

ىل موظفني  بعض جوانب من هذه السلطة اإ

أ خرين ما مل حيدد املدير العام خالف ذكل. 

 ويسرتشد املوظفون، دلى تطبيقهم النظام

املايل، مببادئ الإدارة املالية املتسمة ابلكفاءة 

 والفعالية وبتويخ الاقتصاد.

 نطاق التطبيق والسلطة

 1.101القاعدة 

املدير العام الالحئة املالية وفقًا لأحاكم  يضع

خطار جلنة الربانمج  النظام املايل، ويمت اإ

واملزيانية بأأي تغيري فهيا. وتنظم الالحئة املالية 

ل ما تقرره  دارة مجيع الأنشطة املالية للمنظمة اإ اإ

رصاحة امجلعية العامة خالفًا ذلكل، أأو ما مل 

جه التحديد. يأأذن املدير العام ابس تثنائه عىل و 

وبناء عليه، يفوض املدير العام املراقب املايل 

، سلطة ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته

صدار تعلاميت  ىل سلطة اإ دارية ابلإضافة اإ لهذا اإ

للمراقب املايل أأن يقوم من  . وجيوزالغرض

جانبه بتفويض بعض جوانب من هذه السلطة 

ىل موظفني أ خرين ما مل حيدد املدير العام  اإ

خالف ذكل. ويسرتشد املوظفون، دلى 

تطبيقهم النظام املايل، مببادئ الإدارة املالية 

 املتسمة ابلكفاءة والفعالية وبتويخ الاقتصاد.

التعديل  يسمحمع تفويض السلطة،  ش ياً امت

لمراقب لالقاعدة هذه دخل عىل اذلي أُ 

دارية  تعماميتأأن يصدر باملايل  مناس بة اإ

 .النظام املايل ولحئتهبشأأن تنفيذ 
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 سبب التغيري النص اجلديد املقرتح النص احلايل

 تعاريف

 3.101القاعدة 

 :ه الالحئةلأغراض هذ

]...[ 

وتعين لكمة "النفقات" املبلغ  )ح(

 مس تحقات املرصوفات؛و املنرصف 

املنظمة وتعين لكمة "املقر" ماكتب  ) (

 اليت تقع يف جنيف؛

وتعين لكمة "الالزتامات" مبالغ  )ي(

طلبات الرشاء والعقود املمنوحة 

ىل  واملعامالت الأخرى اليت تفيض اإ

احلصول عىل سلع أأو خدمات خالل 

الفرتة املالية اجلارية، واليت تتطلب ادلفع 

 خالل تكل الفرتة أأو يف فرتة لحقة؛

]...[ 

 تعاريف

 3.101القاعدة 

 :ه الالحئةغراض هذلأ 

]...[ 

 وتعين لكمة "النفقات" املبلغ املنرصف )ح(

يف هناية لك  ابس تثناء املبالغ املدفوعة مقدماً )

مس تحقات و  (س نة من الفرتة املالية

 املرصوفات؛

وتعين لكمة "املقر" ماكتب املنظمة  ) (

 اليت تقع يف جنيف؛

وتعين لكمة "الالزتامات"  )ي(

مبالغ طلبات "( التعاقديةالالزتامات )"

الرشاء والعقود املمنوحة واملعامالت الأخرى 

ىل احلصول عىل سلع أأو  اليت تفيض اإ

اليت خدمات خالل الفرتة املالية اجلارية، و 

تتطلب ادلفع خالل تكل الفرتة أأو يف فرتة 

 لحقة؛

]...[ 

 

 

 

 

ح خطأأ يف تعريف النفقات،  التعديلُ  يُصّحِّ

يف هناية لك س نة  قدماً املبالغ املدفوعة ملأن 

من مجموع جيب اس تثناؤها من الفرتة املالية 

 املرصوفات.

 

 

لأن التعديل خطأأ يف التعريف، صحح يُ 

ىل مجموعة ت ل الصياغة السابقة  ل اإ شري اإ

 فرعية من الالزتامات.

 

 

  الفصل الثاين: الربانمج واملزيانية الفصل الثاين: الربانمج واملزيانية

 أأداء وتقيمي الربانمج واملزيانية

 14.2املادة 

يعد املدير العام تقريرًا عن أأداء الربانمج، 

ىل هيلك الربانمج وهيالك النتاجئ  ابلستناد اإ

والعامل ومؤرشات الإجناز املتضمنة يف 

الربانمج واملزيانية، ووفقًا لل لية اليت 

اعمتدهتا ادلول الأعضاء بشأأن مشاركهتا يف 

عداد ومتا  بعة برانمج ومزيانية املنظمة.اإ

عداد أأداء وتقيمي  الربانمج تقارير اإ

 والأداء املايلواملزيانية

 14.2املادة 

 يعد املدير العام تقريرًا عن أأداء الربانمج

ىل هيلك الربانمج واملزيانية ، ابلستناد اإ

ومؤرشات الإجناز والعامل وهيالك النتاجئ 

ووفقًا لل لية املتضمنة يف الربانمج واملزيانية، 

اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء بشأأن مشاركهتا يف 

عداد ومتابعة برانمج ومزيانية املنظمة. يقدم و  اإ

اخلاص  "1"تقرير الربانمج والإدارة املالية 

ىل  غيرياتهتدف الت  ضامن أأن املقرتحة اإ

ىل ادلول الأعضاء فامي  املعلومات املقدمة اإ

نةنسخة أأداء الربامج ترد يف ص خي  ُمحس َ

كون يوف من تقرير أأداء الربانمج. وس

تقرير الربانمج بعنوان "التقرير اجلديد 

معلومات  "، وسوف يشملوالإدارة املالية

عن أأداء الربامج واملزيانية، ويتضمن 

العنارص ذات الصةل من تقرير الإدارة املالية 

صداره، عىل النحو املفصل يف  اذلي س بق اإ

14.2 اجلديدة املقرتحة ادةامل
)اثنيًا(

 أأدانه. 
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عن  مرحلياً  تقريراً الثنائية لس نة الأوىل من اب

ويقدم تقرير الربانمج أأداء الربامج واملزيانية؛ 

لس نة الثانية من " اخلاص اب2"والإدارة املالية 

جنازات  تقريراً الثنائية  ابلإضافة ، الثنائيةعن اإ

ىل  معلومات الإدارة املالية عىل النحو املطلوب اإ

 .لحئتهالنظام املايل و مبوجب

14.2 املادة 
)اثنياً(

 

يتضمن تقرير الربانمج والإدارة املالية للس نة 

 املعلومات املالية التالية: الثنائيةالثانية من 

يرادات والنفقات  )أأ( بيان ابلأرصدة والإ

الفعلية للفرتة املالية حمل التقرير عىل 

 ؛الأساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية

 حاةل الاععامدات، مبا يف ذكل:و  )ب(

يف الاععامدات الأصلية  "1"

 ملزيانية؛ا

والاععامدات بعد تعديلها بأأي  "2"

نقل جيريه املدير العام بناء عىل املادة 

 ؛5.5

وزايدة الاععامدات أأو نقصها  "3"

نتيجة لتسوايت املرونة بناء عىل املادة 

 ؛6.5

مناسب من  ما هو ويقدم املدير العام أأيضاً 

املعلومات الأخرى لبيان املركز املايل احلايل 

 للمنظمة.

طار تقرير  املعلومات اليت س بق تقدهمها يف اإ

طبيعة حسب ، هاقرتح تقدهم يُ  الإدارة املالية

طار  تقرير  "1"املعلومات املعنية، يف اإ

الربانمج والإدارة املالية للس نة الثانية من 

لية الس نوية البياانت املا "2"أأو  الثنائية،

يف تقرير  "3"، أأو الثنائيةللس نة الثانية من 

تقرير  )أأي   ، حيامث اكن ذكل مناس باً منفصل

 الاشرتااكت(. وضععن 

حالت التكرار ويضمن الهنج املقرتح تقليل 

عداد التقارير ىل والتداخل عند اإ حد،  أأدىن اإ

وتعزيز الاتساق والوضوح والشفافية يف 

نقص يف  دون أأي خسارة أأوالتقارير 

 .املعلومات أأو الإفصاح

 ة منالتالياجملموعة ذكل من خالل يُضمن و 

 لتغيريات املقرتحة:ا

 ؛14.2تعديل املادة  -

دخال و  - اجلديدة املادة اإ

14.2
)اثنيًا(

 ؛

دخال القاعدةو  -  اجلديدة اإ

 ؛7.102

 ؛7.3تعديل املادة و  -

 ؛14.3تعديل املادة و  -

 ؛3.106تعديل القاعدة و  -

 ؛3.6تعديل املادة و  -

 ؛7.106تعديل القاعدة و  -

 )ج(؛10.106القاعدة تعديل و  -

11.106القاعدة اجلديدة و  -
()اثنياً 

 ؛

 ؛6.6حذف املادة و  -
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 ؛12.106حذف القاعدة و  -

 .7.6تعديل املادة و  -

 

 7.102 القاعدة 

دارة املالية يعد املراقب املايل تقرير  الربانمج والإ

14.2و 14.2وفقًا للامدة 
)اثنيًا(

. 

املايل مسؤول عن ملراقب لتوضيح أأن ا

عداد تقارير الربانمج والإدارة املالية.  اإ

  الفصل الثالث: الصناديق املالية الفصل الثالث: الصناديق املالية

  الاشرتااكت املقررة أألف. الاشرتااكت املقررة أألف.

 حتصيل الاشرتااكت املقررةوضع 

 7.3املادة 

ىل لك دورة عادية  يقدم املدير العام اإ

لعامة تقريرًا بشأأن حتصيل للجمعية ا

 الاشرتااكت.

 حتصيل الاشرتااكت املقررةوضع 

 7.3املادة 

ىل  مجلعية لك دورة عادية ليقدم املدير العام اإ

 بياانً  تقريرًا بشأأن حتصيل الاشرتااكت العامة

، وذكل اشرتااكت ادلول الأعضاءوضع  بشأأن

 .عن لك س نة وعن لك س نتني

 

الس نتني )املنصوص لرش   ضامن الامتثالل

طار يف  عليه سابقاً   تقرير الإدارة املالية(.اإ

يرادات املتنوعة يرادات املتنوعة دال. الإ   دال. الإ

 13.3املادة 

يرادات عدا:  مجيع الإ

الاشرتااكت املقررة لدلول  )أأ(

 الأعضاء؛

والرسوم النامجة عن اخلدمات اليت  )ب(

تقدهما املنظمة بناء عىل أأنظمة معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي 

 ولش بونة؛

واملبالغ املسرتدة مبارشة من  )ج(

 النفقات اليت تدفع أأثناء الفرتة املالية؛

والسلف أأو الودائع يف الصناديق  )د(

 13.3املادة 

يرادات عدا:  مجيع الإ

 الاشرتااكت املقررة لدلول الأعضاء؛ )أأ(

والرسوم النامجة عن اخلدمات اليت  )ب(

تقدهما املنظمة بناء عىل أأنظمة معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي 

 ولش بونة؛

املسرتدة مبارشة من النفقات  واملبالغ )ج(

الفرتة لك س نة من س نوات اليت تدفع أأثناء 

 املالية؛

والسلف أأو الودائع يف الصناديق  )د(

املبالغ املسرتدة ل  هذا التغيري أأن يوحض

الس نة نفسها من نفقات ختص سوى 

املبالغ املسرتدة الواردة يف أأما . الثنائية

علق ، اليت تتالثنائيةالس نة الثانية من 

عىل  وف تُعاَملسف بنفقات الس نة الأوىل، 

يرادات متنوعة.أأهنا   اإ
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 املالية؛

 والفوائد أأو عوائد الاستامثرات؛ )ه(

يرادات مركز التحكمي والوساطة؛ )و(  واإ

يرادات بيع املنشور ز( )  ات؛واإ

يرادات املتنوعة.  تصنف يف عداد الإ

 املالية؛

 والفوائد أأو عوائد الاستامثرات؛ )ه(

يرادات مركز التحكمي والوساطة؛ )و(  واإ

يرادات بيع املنشورات؛ ز( )  واإ

يرادات املتنوعة.  تصنف يف عداد الإ

 14.3املادة 

املقبوةل دون حتديد غرضها  تعد املبالغ

دارة  يرادات متنوعة وتقيد يف تقرير الإ اكإ

 املالية للفرتة املالية.

 14.3املادة 

يرادات  تعد املبالغ املقبوةل دون حتديد غرضها اكإ

املالية البياانت تقرير الإدارة متنوعة وتقيد يف 

اليت تتعلق اخلاصة ابلس نة للفرتة املاليةالس نوية 

 .هبا هذه املبالغ

املامرسة احلالية، توضيح يسلط الضوء عىل 

مع متطلبات املعايري  اليت تعامىش متاماً 

حيامن  –احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

ن ، الثنائيةالفرتة املالية يه تكون  املنظمة فاإ

يرادات املتنوعة س نوايً تبلغ عن  يف  الإ

 البياانت املالية الس نوية.

 مردودات النفقات

 2.103القاعدة 

جيوز أأن تقيد مردودات النفقات  )أأ(

الفعلية املتكبدة يف الفرتة املالية ذاهتا يف 

احلساابت اليت خصمت مهنا يف الأصل؛ 

أأما مردودات النفقات الفعلية املتكبدة يف 

الفرتات املالية السابقة فتقيد ابعتبارها 

يرادات متنوعة.  اإ

ختصم التسوايت اليت تنشأأ بعد  )ب(

قفال حساب  يرادات اإ خاص من ابب الإ

ليه.  املتنوعة يف املزيانية العادية أأو تضاف اإ

 مردودات النفقات

 2.103القاعدة 

جيوز أأن تقيد مردودات النفقات  )أأ(

الفرتة  ذاهتا من الس نةالفعلية املتكبدة يف 

يف احلساابت اليت خصمت مهنا ذاهتا املالية 

يف الأصل؛ أأما مردودات النفقات الفعلية 

السابقة الس نوات الفرتات املالية ة يف املتكبد

يرادات متنوعة.  فتقيد ابعتبارها اإ

قفال  )ب( ختصم التسوايت اليت تنشأأ بعد اإ

يرادات املتنوعة يف  حساب خاص من ابب الإ

ليه.  املزيانية العادية أأو تضاف اإ

سليط الضوء عىل أأن املردودات توضيح لت 

ل عىل ل همكن تطبيق   .الس نة ذاهتانفقات ها اإ

  الفصل الرابع: مسك الصناديق الفصل الرابع: مسك الصناديق

  الشؤون املرصفية ابء. الشؤون املرصفية ابء.

 رصف العمالت

 4.104القاعدة 

دارة  ل يرصح للموظفني املسؤولني عن اإ

 رصف العمالت

 4.104اعدة الق

دارة  ل يرصح للموظفني املسؤولني عن اإ

)ب( ابلفعل عىل 10.104تنص القاعدة 

ليس من املتوقع أأن التوجيه الالزم، وذلكل 

ىل س ياسات أأخرى أأو  توجد حاجة اإ

دارية أأخرى تعلاميت   لهذا الغرض. وجيرياإ
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برصف لك  احلساابت املرصفية للويبو

املدفوعات املتسلمة بعمالت خالف الفرنك 

ذا  ل اإ السويرسي، بفرناكت سويرسية اإ

اكنت العمالت الأخرى رضورية لأداء 

الأعامل الرمسية للمنظمة اليت همكن التنبؤ 

جراءات رصف  هبا. وحتدد س ياسات واإ

العمالت ابلتفصيل بناء عىل التعلاميت 

 الإدارية املالمئة.

احلساابت املرصفية للويبو برصف لك 

املدفوعات املتسلمة بعمالت خالف الفرنك 

ذا اكنت  ل اإ السويرسي، بفرناكت سويرسية اإ

العمالت الأخرى رضورية لأداء الأعامل 

وحتدد الرمسية للمنظمة اليت همكن التنبؤ هبا. 

جراءات رصف العمالت  س ياسات واإ

دارية املالمئة.  ابلتفصيل بناء عىل التعلاميت الإ

عداد كتيب يلخص الإجراءات  حالياً  اإ

مع  تعامىش متاماً سوف الواجب اتباعها، اليت 

ذات  املنطبقة والس ياساتلواحئ الأنظمة وال

 الصةل.

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

  الاععامدات أألف. الاععامدات أألف.

 3.5املادة 

مس تحقات املرصوفات متاحة ملدة  تظل

اثين عرش شهرًا عقب انهتاء الفرتة املالية 

املتعلقة هبا، وابلقدر الالزم لتغطية 

املدفوعات املتصةل ابلسلع املوردة واخلدمات 

 املقدمة يف الفرتة املالية.

 3.5املادة 

تظل مس تحقات املرصوفات متاحة ملدة اثين 

الفرتة لك س نة من عرش شهرًا عقب انهتاء 

املالية املتعلقة هبا، وابلقدر الالزم لتغطية 

املدفوعات املتصةل ابلسلع املوردة واخلدمات 

 املقدمة يف الفرتة املالية.

 

براز أأن  متاحة تظل س تحقات امل توضيح لإ

 الس نة املعنية.عقب انهتاء ملدة عام واحد 

 4.5املادة 

يف هناية فرتة الثين عرش شهرًا املنصوص 

أأعاله، تلغى مجيع  3.5املادة  علهيا يف

مس تحقات املرصوفات املتعلقة ابلفرتة املالية 

ذا ظل حصيحًا،  املذكورة أأو حيمل الالزتام، اإ

 عىل اععامدات الفرتة املالية اجلارية.

 4.5املادة 

يف هناية فرتة الثين عرش شهرًا املنصوص علهيا 

أأعاله، تلغى مجيع مس تحقات  3.5يف املادة 

 ابلفرتة املاليةابلس نةاملتعلقة املرصوفات 

ذا ظل حصيحًا،  املذكورة أأو حيمل الالزتام، اإ

 عىل اععامدات الفرتة املالية اجلارية.

 .ورد أأعالهمثلام 

الزتامات ابلنس بة لععامدات الفرتات املالية 

 املقبةل

 7.5املادة 

جيوز للمدير العام أأن يعقد الزتامات للفرتات 

أأن تكون هذه املالية املقبةل، رشيطة 

 الالزتامات:

)أأ( لأنشطة أأقرهتا امجلعية العامة ومن 

املرتقب اس مترارها بعد هناية الفرتة املالية 

ابلنس بة لععامدات الفرتات تعاقدية الزتامات 

 املالية املقبةل

 7.5 املادة

تعاقدية جيوز للمدير العام أأن يعقد الزتامات 

هذه  للفرتات املالية املقبةل، رشيطة أأن تكون

 :الالزتامات

)أأ( لأنشطة أأقرهتا امجلعية العامة ومن 

املرتقب اس مترارها بعد هناية الفرتة املالية 

ىل  تصحيح لضامن الإشارة ادلقيقة اإ

 املقصودة يف الالزتامات التعاقدية، ويه

وليس الالزتامات مبعىن ، هذا النظام

 الأعباء املالية السابقة.
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 أأو اجلارية؛

هبا امجلعية العامة مبوجب رصحت )ب( 

 قرارات حمددة.

 1.105القاعدة 

أأعاله، تفوض للمراقب  7.5وفقًا للامدة 

املايل سلطة املوافقة عىل الالزتامات 

وحيتفظ املراقب املايل  للفرتات املالية املقبةل.

بسجل ابلسجالت احملاسبية مجليع هذه 

( يتكون من 7.106الالزتامات )القاعدة 

أأول مبالغ ختصم من الاععامدات ذات الصةل 

 مبجرد موافقة امجلعية العامة علهيا.

 أأو اجلارية؛

هبا امجلعية العامة مبوجب  ت)ب( رصح

 قرارات حمددة.

 1.105القاعدة 

أأعاله، تفوض للمراقب املايل  7.5وفقًا للامدة 

 التعاقدية سلطة املوافقة عىل الالزتامات

وحيتفظ املراقب املايل  للفرتات املالية املقبةل.

بسجل ابلسجالت احملاسبية مجليع هذه 

( يتكون 7.106)القاعدة  التعاقدية الالزتامات

من أأول مبالغ ختصم من الاععامدات ذات 

 الصةل مبجرد موافقة امجلعية العامة علهيا.

  الالزتامات والتعهدات والنفقات ابء. والنفقاتالالزتامات والتعهدات  ابء.

 موظفو التصديق

 6.105القاعدة 

)أأ( يتحمل موظفو التصديق املسؤولية 

دارة اس تخدام املوارد املقرتحة من  عن اإ

مديري الربامج، ومبا يف ذكل الوظائف، 

موظفي  وفقًا للنظام املايل ولحئته ونظام

دارية اليت  ولحئته املنظمة والتعلاميت الإ

 يصدرها املدير العام.

)ب( يعني املراقب املايل موظفي 

التصديق. وتس ند سلطة ومسؤولية 

التصديق عىل أأساس خشيص ول همكن 

تفويضها. ول جيوز أأن يبارش موظف 

التصديق همامت موظفي الاععامد 

لهيم وفقًا للقاعدة   .7.105املس ندة اإ

 موظفو التصديق

 6.105القاعدة 

يتحمل موظفو التصديق املسؤولية  )أأ(

دارة اس تخدام املوارد املقرتحة من  عن اإ

مديري الربامج، ومبا يف ذكل الوظائف، 

موظفي  وفقًا للنظام املايل ولحئته ونظام

دارية اليت  ولحئته املنظمة والتعلاميت الإ

أأو غريه من املوظفني  يصدرها املدير العام

 ُ  .ضنيفوَ امل

)ب( يعني املراقب املايل موظفي التصديق. 

وتس ند سلطة ومسؤولية التصديق عىل 

أأساس خشيص ول همكن تفويضها. ول جيوز أأن 

يبارش موظف التصديق همامت موظفي 

لهيم وفقًا للقاعدة   .7.105الاععامد املس ندة اإ

 

عن التعبري الغرض من التغيري املقرتح هو 

 ُ ىل املراقب فوَ السلطة امل املايل ضة اإ

النظام املايل  مبوجبمسؤول املشرتايت و 

داريةلإصدار ولحئته   .تعماميت اإ

عادة الارتبا  هبا  اس تعراض الالزتامات واإ

لغاؤها  واإ

 9.105القاعدة 

عادة الارتبا  هبا  اس تعراض الالزتامات واإ

لغاؤها  واإ

 9.105القاعدة 

 

، وذلكل لنقطة )ب(ابمشمول اجلزء هذا 

 زائد عن احلاجة. وفه
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 سبب التغيري النص اجلديد املقرتح النص احلايل

جيب أأن يس تعرض مدير الربانمج  )أأ(

ذا  دوراًي الالزتامات غري املسددة. واإ

حتدد أأن هناك الزتامًا حصيحًا لكن ل 

ل الفرتة الواردة فيي همكن تصفيته خال

ن أأحاكم املادة 3.5املادة  تطبق  4.5، فاإ

حسب الاقتضاء، وختفض الالزتامات 

اليت مل تعد حصيحة أأو تلغى من 

 السجالت احملاسبية نتيجة ذلكل.

)ب( وحيامن جيري، لأي سبب من 

الأس باب، ختفيض أأي الزتام س بق 

تسجيهل يف السجالت احملاسبية )خبالف 

لغاؤ  ه، يضمن موظف دفعه( أأو اإ

التصديق بناء عىل ذكل تسجيل 

التسوايت املناس بة يف السجالت 

 احملاسبية.

جيب أأن يس تعرض مدير الربانمج  )أأ(

ذا حتدد  دوراًي الالزتامات غري املسددة. واإ

أأن هناك الزتامًا حصيحًا لكن ل همكن تصفيته 

ن 3.5خالل الفرتة الواردة فيي املادة  ، فاإ

، تطبق حسب الاقتضاء 4.5أأحاكم املادة 

وختفض الالزتامات اليت مل تعد حصيحة أأو 

 .تلغى من السجالت احملاسبية نتيجة ذلكل

)ب( وحيامن جيري، لأي سبب من الأس باب، 

س بق تسجيهل يف السجالت ختفيض أأي الزتام 

لغاؤه، يضمن  احملاسبية )خبالف دفعه( أأو اإ

موظف التصديق بناء عىل ذكل تسجيل 

 التسوايت املناس بة يف السجالت احملاسبية.

دارة املمتلاكت دال. دارة املمتلاكت دال. اإ   اإ

 لاكتالتحقق املادي من املمت

 33.105القاعدة 

دارة  يقوم املوظفون املسؤولون عن اإ

ممتلاكت املنظمة بعمليات جرد مادي 

دوري للمعدات غري القابةل لالس هتالك 

بغرض التأأكد من دقة السجالت احملاسبية 

 للأصول الثابتة.

 التحقق املادي من املمتلاكت

 33.105القاعدة 

دارة ممتلاكت  يقوم املوظفون املسؤولون عن اإ

للمعدات املنظمة بعمليات جرد مادي دوري 

بغرض التأأكد للممتلاكت غري القابةل لالس هتالك 

 من دقة السجالت احملاسبية للأصول الثابتة.

 

الناجت عن  الالتباس زاةلولإ  للتوضيح،

 .املصطلحات املس تخدمة سابقاً 

  الفصل السادس: احملاس بة الفصل السادس: احملاس بة

 احملاسبية القواعد واملعايري

 3.106القاعدة 

عداد  حُيتَفظ ابلسجالت احملاسبية دل م اإ

التقارير املالية عىل أأسس حماسبية خمتلفة 

عىل النحو اذلي تتطلبه املنظمة. وتُعدُّ 

تقارير الربانمج واملزيانية والتقارير ذات 

 القواعد واملعايري احملاسبية

 3.106القاعدة 

عداد التقارير  حُيتَفظ ابلسجالت احملاسبية دل م اإ

املالية عىل أأسس حماسبية خمتلفة عىل النحو 

اذلي تتطلبه املنظمة. وتُعدُّ تقارير الربانمج 

واملزيانية والتقارير ذات الصةل يف تقرير 

لربانمج املتعلقة اب تقاريرال لإظهار أأن 

عىل أأساس اس تحقاق تُعّد واملزيانية، اليت 

م يف تقرير الربانمج قدَ تُ وف ُمعَدل، س

 والإدارة املالية.
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 سبب التغيري النص اجلديد املقرتح النص احلايل

دارة املالية عىل أأساس  الصةل يف تقرير الإ

املالية  اس تحقاق ُمعَدل. وتُعدُّ البياانت

الس نوية عىل أأساس اس تحقاق اكمل وفقا 

للمعايري احملاسبية املطبقة يف منظومة الأمم 

املتحدة. وتُعد مجيع التقارير املالية الأخرى 

عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل، ما مل 

تصدر تعلاميت خالفًا ذلكل من املراقب 

املايل أأو مبوجب أأحاكم خاصة تنظم تشغيل 

 حساب خاص.صندوق استامئين أأو 

ساس اس تحقاق الإدارة املالية عىل أأ الربانمج و 

ُمعَدل. وتُعدُّ البياانت املالية الس نوية عىل 

أأساس اس تحقاق اكمل وفقا للمعايري احملاسبية 

املطبقة يف منظومة الأمم املتحدة. وتُعد مجيع 

التقارير املالية الأخرى عىل أأساس الاس تحقاق 

الاكمل، ما مل تصدر تعلاميت خالفًا ذلكل من 

م خاصة تنظم املراقب املايل أأو مبوجب أأحاك

 تشغيل صندوق استامئين أأو حساب خاص.

 العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

 3.6املادة 

الس نوية وتقارير تُقّدم بياانت املنظمة املالية 

دارهتا املالية ابلفرنك السويرسي. غري أأنه  اإ

جيوز أأن تقيد احلساابت بأأية معةل أأو 

ذا رأأى املدير العام رضورة  معالت أأخرى اإ

 ذكل.

 العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

 3.6املادة 

وتقارير تُقّدم بياانت املنظمة املالية الس نوية 

دارهتا املالية  غري أأنه جيوز  ابلفرنك السويرسي.اإ

أأن تقيد احلساابت بأأية معةل أأو معالت أأخرى 

ذا رأأى املدير العام رضورة ذكل.  اإ

م املنظمة مجيع معلوماهتا املالية ابلفرنك قّدِّ تُ 

 السويرسي.

الربانمج واملزيانية ابلفرنك تُقَدم وثيقة و 

قَدم ، وتُ 1.2للامدة  وفقاً  ،السويرسي

يرادات والنفقات عىل الأساس ، سهنف  الإ

ابلفرنك السويرسي، يف تقرير أأداء الربانمج 

دارة املالية وفقاً  امدة لل وتقرير الربانمج والإ

14.2 اجلديدة املقرتحة
)اثنيًا(

. 

يكون يف البياانت املالية الس نوية الإبالغ و 

 ابلفرنك السويرسي.

قيد حساب الالزتامات يف الفرتة املالية 

 الالحقة

 7.106القاعدة 

يُكَشف عن الالزتامات اليت تنشأأ قبل 

 7.5الفرتة املالية املتصةل هبا، معال ابملادة 

دارة املالية. 1.105والقاعدة  ، يف تقرير الإ

ولأغراض البياانت املالية الس نوية، يُكَشف 

يف املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية عن 

لرشاء  عليهاالالزتامات الرأأساملية املتعاقد 

تة والالزتامات التعاقدية مبقتىض اثب  أأصول

ترتيبات عقود الإجيار واليت تس تحق ادلفع 

 يف س نوات تقوهمية قادمة.

يف الفرتة  التعاقدية قيد حساب الالزتامات

 املالية الالحقة

 7.106القاعدة 

يف اليت تنشأأ  التعاقدية يُكَشف عن الالزتامات

املتصةل قبل الفرتة املالية الفرتات املالية الالحقة

، يف 1.105والقاعدة  7.5، معال ابملادة هبا

املالحظات املرفقة ابلبياانت تقرير الإدارة 

ولأغراض البياانت املالية الس نوية، املالية. 

يُكَشف يف املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية 

لرشاء  عليهاعن الالزتامات الرأأساملية املتعاقد 

ية مبقتىض اثبتة والالزتامات التعاقد أأصول

ترتيبات عقود الإجيار واليت تس تحق ادلفع يف 

 س نوات تقوهمية قادمة.

 متاماً  اواءمهتملو  هالتوضيح القاعدة وتبس يط 

ذات الصةل.  1.105والقاعدة  7.5ادة مع امل

لزتامات التعاقدية، مبا مجيع الايُفَصح عن 

دراهجا بشك يف ذكل تكل  اليت س بق اإ

الالزتامات الرأأساملية املتعاقد مس تقل )

لرشاء أأصول اثبتة والالزتامات عليها 

التعاقدية مبقتىض ترتيبات عقود الإجيار 

واليت تس تحق ادلفع يف س نوات تقوهمية 

فصاحًا قادمة  يف اً وشفاف اكمالً ( اإ

لبياانت املالية املالحظات املرفقة اب

 الس نوية.
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 املرصوفات املبارشة وغري املبارشة

 10.106دة القاع

نفاق ملصلحة احتاد بعينه  )أأ( يعترب أأي اإ

دون غريه "مرصوفات مبارشة" ذلكل 

 الاحتاد.

نفاق أ خر لتنفيذ  )ب( ويعترب أأي اإ

الربانمج واملزيانية املعمتدين من مجعيات 

 ادلول الأعضاء "مرصوفات غري مبارشة".

دارة املالية  )ج( وجيب أأن يكفل تقرير الإ

ني املرصوفات للمنظمة متيزيا واحضا ب

 املبارشة وغري املبارشة.

 املرصوفات املبارشة وغري املبارشة

 10.106القاعدة 

نفاق ملصلحة احتاد بعينه  )أأ( يعترب أأي اإ

دون غريه "مرصوفات مبارشة" ذلكل 

 الاحتاد.

نفاق أ خر لتنفيذ الربانمج  )ب( ويعترب أأي اإ

من مجعيات ادلول  واملزيانية املعمتدين

 الأعضاء "مرصوفات غري مبارشة".

الربانمج وجيب أأن يكفل تقرير  )ج(

الإدارة املالية للمنظمة متيزيا واحضا بني و 

 املرصوفات املبارشة وغري املبارشة.

ض عرَ تُ وف أأن النفقات املتكبدة س لإظهار

كنفقات "مبارشة" أأو "غري مبارشة" يف 

 املالية.تقرير الربانمج والإدارة 

11.106القاعدة  
(اثنياً )

 

م البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية من قّدِّ تُ 

 ما ييل:الثنائية 

يرادات ونفقات مجيع الصناديق؛ )أأ(  اإ

ن  )ب( والأرصدة ادلائنة، اإ

املوافق علهيا وجدت، عدا الاععامدات 

ىل ، لثنائيةل  ، اخملصومة مهنااملبالغ ابلإضافة اإ

 شامل؛يف شلك جدول 

معلومات مالية عن الفرتة املالية  )ج(

مس متدة من البياانت املالية الأولية املعدة 

طار املناقشة ، وذكل للك س نة تقوهمية يف اإ

 ؛والتحليل املصاحبني لهذه البياانت

مضن تقرير عن الاستامثرات،  )د(

 لبياانت املالية.املرفقة اباملالحظات 

دراهجا يف  للتعبري عن العنارص اليت س بق اإ

شلك وف ت تقرير الإدارة املالية، اليت س

من البياانت املالية الس نوية للس نة  جزءاً 

 .الثنائيةالثانية من 

 6.6املادة 

دارة املالية للك  يعد املدير العام تقرير الإ

فرتة مالية يف غضون مخسة أأشهر من انهتاء 

 )ُحذفت( 6.6املادة 

دارة املالية للك فرتة  يعد املدير العام تقرير الإ

مالية يف غضون مخسة أأشهر من انهتاء الفرتة 

طار تقرير  املعلومات اليت س بق تقدهمها يف اإ

طبيعة حسب ، هاقرتح تقدهم يُ  الإدارة املالية

طار  تقرير  "1"املعلومات املعنية، يف اإ

الربانمج والإدارة املالية للس نة الثانية من 
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املعلومات ويشمل ذكل التقرير  الفرتة املالية.

 التالية:

يرادات والنفقات  أأ( ) بيان ابلأرصدة والإ

الفعلية للفرتة املالية حمل التقرير عىل 

 الأساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية؛

يرادات ونفقات مجيع الصناديق؛ )ب(  واإ

 وحاةل الاععامدات، مبا يف ذكل: )ج(

 " الاععامدات الأصلية يف املزيانية؛1"

دات بعد تعديلها بأأي نقل " والاععام2"

 ؛5.5جيريه املدير العام بناء عىل املادة 

" وزايدة الاععامدات أأو نقصها 3"

نتيجة لتسوايت املرونة بناء عىل املادة 

 ؛6.5

ن وجدت، 4" " والأرصدة ادلائنة، اإ

عدا الاععامدات اليت تقرها امجلعية 

 العامة؛

" واملبالغ اخملصومة من هذه 5"

و أأرصدة الاععامدات الاععامدات وبأأ 

 الأخرى؛

والبياانت املالية الأساس ية للفرتة  )د(

املالية املُعَدة عىل الأساس احملاس يب ذاته 

 اذلي تقوم عليه البياانت املالية الس نوية؛

 وتقرير عن الاستامثرات؛ )ه(

وبيان بوضع اشرتااكت ادلول  )و(

  الأعضاء.

ويقدم املدير العام أأيضا ما هو مناسب من 

ملعلومات الأخرى لبيان املركز املايل احلايل ا

 للمنظمة.

 التقرير املعلومات التالية:ويشمل ذكل  املالية.

يرادات والنفقات  أأ( ) بيان ابلأرصدة والإ

الفعلية للفرتة املالية حمل التقرير عىل الأساس 

 احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية؛

يرادات ونفقات مجيع الصناديق؛ )ب(  واإ

 وحاةل الاععامدات، مبا يف ذكل: )ج(

 " الاععامدات الأصلية يف املزيانية؛1"

" والاععامدات بعد تعديلها بأأي نقل 2"

 ؛5.5جيريه املدير العام بناء عىل املادة 

" وزايدة الاععامدات أأو نقصها نتيجة 3"

 ؛6.5لتسوايت املرونة بناء عىل املادة 

ن وجدت، عدا 4" " والأرصدة ادلائنة، اإ

 الاععامدات اليت تقرها امجلعية العامة؛

عامدات " واملبالغ اخملصومة من هذه الاع5"

 وبأأو أأرصدة الاععامدات الأخرى؛

والبياانت املالية الأساس ية للفرتة املالية  )د(

املُعَدة عىل الأساس احملاس يب ذاته اذلي تقوم 

 عليه البياانت املالية الس نوية؛

 وتقرير عن الاستامثرات؛ )ه(

  وبيان بوضع اشرتااكت ادلول الأعضاء. )و(

مناسب من ويقدم املدير العام أأيضا ما هو 

املعلومات الأخرى لبيان املركز املايل احلايل 

 للمنظمة.

ىل القاعدة  12.106القاعدة  )ُحذفت ونُقلت اإ

 (7.102اجلديدة 

دارة املالية وفقًا  يعد املراقب املايل تقرير الإ

البياانت املالية الس نوية  "2"أأو  الثنائية،

يف تقرير  "3"، أأو الثنائيةللس نة الثانية من 

تقرير  )أأي   ، حيامث اكن ذكل مناس باً منفصل

 الاشرتااكت(. وضععن 

حالت التكرار  ويضمن الهنج املقرتح تقليل

عداد التقارير ىل والتداخل عند اإ حد،  أأدىن اإ

وتعزيز الاتساق والوضوح والشفافية يف 

دون أأي خسارة أأو نقص يف التقارير 

 .املعلومات أأو الإفصاح

 ة منالتالياجملموعة ذكل من خالل يُضمن و 

 لتغيريات املقرتحة:ا

 ؛14.2تعديل املادة  -

دخال و  - اجلديدة املادة اإ

14.2
()اثنياً 

 ؛

دخال القاعدةو  -  اجلديدة اإ

 ؛7.102

 ؛7.3تعديل املادة و  -

 ؛14.3تعديل املادة و  -

 ؛3.106تعديل القاعدة و  -

 ؛3.6تعديل املادة و  -

 ؛7.106تعديل القاعدة و  -

 )ج(؛10.106القاعدة تعديل و  -

11.106القاعدة اجلديدة و  -
()اثنياً 

 ؛

 ؛6.6حذف املادة و  -

 ؛12.106حذف القاعدة و  -

 .7.6تعديل املادة و  -
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 12.106القاعدة 

دارة املالية وفقًا  يعد املراقب املايل تقرير الإ

 .6.6للامدة 

 .6.6للامدة 

 7.6املادة 

بعد التدقيق الس نوي، حُيال لك من 

البياانت املالية الس نوية وتقرير مراجع 

ىل مجيع ادلول املعنية.  احلساابت اخلاريج اإ

ىل مجيع  دارة املالية اإ وحُيال أأيضا تقرير الإ

ادلول املعنية لك س نتني بعد انهتاء فرتة 

 الس نتني.

 7.6املادة 

التدقيق الس نوي، حُيال لك من البياانت  بعد

املالية الس نوية وتقرير مراجع احلساابت 

ىل مجيع ادلول املعنية. وحُيال أأيضا  اخلاريج اإ

ىل مجيع ادلول املعنية لك  تقرير الإدارة املالية اإ

 س نتني بعد انهتاء فرتة الس نتني.

 

عداد تقرير  14.2تتناول املادة  معدل اإ

 الية.الربانمج والإدارة امل

  الفصل العارش: أأحاكم ختامية الفصل العارش: أأحاكم ختامية

 تعديل النظام املايل

 1.10املادة 

دخال تعديالت عىل  للمدير العام أأن يقرتح اإ

هذا النظام. وجيب أأن توافق امجلعية العامة 

 عىل أأي تعديل لهذا النظام.

 تعديل النظام املايل

 1.10املادة 

دخال تعديالت عىل  للمدير العام أأن يقرتح اإ

هذا النظام. وجيب أأن توافق امجلعية العامة 

وتصبح هذه  عىل أأي تعديل لهذا النظام.

يف اترخي موافقة امجلعية انفذة التعديالت 

 ذكر خالف ذكل.العامة، ما مل يُ 

حزي  التعديالت دخوللتوضيح توقيت 

 نفاذ.ال 

 1.110القاعدة 

جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة 

 بصورة تمتىش مع النظام املايل.

 1.110القاعدة 

جيوز للمدير العام أأن يعدل هذه الالحئة 

هذه صبح وت  بصورة تمتىش مع النظام املايل.

يف التارخي اذلي حيدده املدير انفذة التعديالت 

 العام.

حزي  التعديالت دخوللتوضيح توقيت 

 نفاذ.ال 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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دخالها عىل النظام املايل ولحئته -الثاين املرفق  واليت قدمت ادلول الأعضاء بشأأهنا مقرتحات  التعديالت املقرتح اإ
 حمّددة

 النص احلايل
اقرتاح الأمانة كام ورد يف الوثيقة 

WO/PBC/26/5 
 مقرتحات التعديل املقدمة من ادلول الأعضاء

 تعاريف

 3.101القاعدة 

 :ه الالحئةلأغراض هذ

]...[ 

وتعين لكمة  (ه)

"الاععامدات" ترصحيات 

الرصف من املزيانية اليت 

توافق علهيا امجلعية العامة 

لفرتة مالية مقابل 

املرصوفات اليت تكون 

رضورية للأغراض اليت 

 حتددها امجلعية العامة؛

 

وتعين لكمة "الاععامدات" ترصحيات  (ه)

وفقًا لوثيقة الربانمج واملزيانية من املزيانية الرصف 

لفرتة مالية مقابل  اليت توافق علهيا امجلعية العامة

اليت تكون رضورية للأغراض اليت  املرصوفات

 ؛حتددها امجلعية العامة

ُ "تعليق:  مما ل التعديل تعريف الاععامدات، سهِّّي
ىل  يضمن الوضوح والشفافية مع الإشارة الرصحية اإ

متدة.  "وثيقة الربانمج واملزيانية املع

 التعديل املقرتح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية:

من وتعين لكمة "الاععامدات" ترصحيات الرصف  (ه)

اليت توافق علهيا وفقًا لوثيقة الربانمج واملزيانية املزيانية 

والاحتادات، لك فامي خيصه، لفرتة  امجلعية العامة

مالية مقابل املرصوفات اليت تكون رضورية 

للأغراض اليت حتددها امجلعية العامة والاحتادات، 

لية مقابل املرصوفات اليت لفرتة ما .لك فامي خيصه

تكون رضورية للأغراض اليت حتددها امجلعية 

 ؛العامة

)ه( أأن 3.101ينبغي أأن تبنّي القاعدة "تعليق: 
 الاحتادات."واملوافقة تكون من قبل امجلعية العامة 

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

"ونبدي موافقتنا أأيضا عىل التعديالت الأخرى اليت 
مانة يف الوثيقةاقرتحهتا   WO/PBC/25/5 الأ

س امي تكل املتعلقة  ابلصيغة اليت ُعرضت هبا ول
. ذكل أأن 3.101من القاعدة  (نابلفقرات )ه( و)

مانة،  ليه الأ تكل التعديالت تسهم، كام أأشارت اإ
التبس يط واملواءمة مع عرض البياانت املالية،  يف

اليت تدعو  مةوتسهم كذكل يف تعزيز وحدة املنظ
ىل حتقيقها.  فرنسا اإ

]...[ 

طار أأعامل هذه اللجنة، لك  بأأن فرنسا تد م، يف اإ
اقرتاحات تعديل النظام املايل ولحئته اليت من شأأهنا 

تبس يط عرض املزيانية والبياانت املالية، واملواءمة 

بني ذكل العرض وواقع املزيانية التشغيلية للك 
ذكل العرض  برانمج من برامج املنظمة، أأو جعل

 يعكس رؤية أأحادية للمنظمة.

ن فرنسا ل تؤيد التعديالت اليت اقرتحهتا  وابلتايل، فاإ
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 النص احلايل
اقرتاح الأمانة كام ورد يف الوثيقة 

WO/PBC/26/5 
 مقرتحات التعديل املقدمة من ادلول الأعضاء

وفود بعض ادلول الأعضاء واليت من شأأهنا أأن تؤدي 
بقاء عىل رؤية "حبسب لك احتاد" يف عرض  ىل الإ اإ

 "املزيانية والبياانت املالية أأو تعزيز تكل الرؤية.
]...[" 

 تعاريف

 3.101القاعدة 

 :ه الالحئةلأغراض هذ

]...[ 

وتعين عبارة  )ن(

"الاحتياطيات" الصناديق 

اليت تنش هئا مجعيات ادلول 

الأعضاء والاحتادات، لك 

فامي خيصه، وينبغي أأن يودع 

يرادات الرسوم  فهيا فائض اإ

اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة 

لمتويل اععامدات الربانمج 

الانتفاع  وينبغي واملزيانية.

ابلصناديق الاحتياطية 

ابلطريقة اليت تقررها 

مجعيات ادلول الأعضاء 

والاحتادات، لك فامي 

 خيصه؛

]...[ 

الصناديق  وتعين عبارة "الاحتياطيات" )ن(

اليت تنش هئا مجعيات ادلول الأعضاء 

والاحتادات، لك فامي خيصه، وينبغي أأن يودع 

يرادات الرسوم اليت تتجاوز ا ملبالغ فهيا فائض اإ

 املطلوبة لمتويل اععامدات الربانمج واملزيانية.

الانتفاع ابلصناديق الاحتياطية ابلطريقة  وينبغي

اليت تقررها مجعيات ادلول الأعضاء 

صايف أأصول  والاحتادات، لك فامي خيصه

 الأموال الفائضة املرتامكةاملنظمة، وتشمل 

عادة  واحتياطي املرشوعات اخلاصة واحتياطي اإ

 ؛العامل رأأس املالالتقيمي وصناديق 

يُقرتح تبس يط هذا التعريف ومواءمته "تعليق: 
مع العرض الوارد يف البياانت املالية. وُحذفت 

ىل اس تخدام الأموال الاحتياطية لأن  الإشارة اإ
موال  6.4املادة  ىل اس تخدام الأ من النظام تشري اإ

 "الاحتياطية.

 وفد الولايت املتحدة الأمريكية: التعديل املقرتح من

وتعين عبارة "الاحتياطيات" الصناديق اليت  )ن(

تنش هئا مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي 

يرادات الرسوم  خيصه، وينبغي أأن يودع فهيا فائض اإ

اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة لمتويل اععامدات الربانمج 

صناديق الاحتياطية الانتفاع ابل  وينبغي واملزيانية.

ابلطريقة اليت تقررها مجعيات ادلول الأعضاء 

 والاحتادات، لك فامي خيصه؛

بقاء عىل تعليق:  التعريف احلايل "ينبغي الإ
 )ن(."3.101لالحتياطات يف القاعدة 

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

"ونبدي موافقتنا أأيضا عىل التعديالت الأخرى اليت 
مانة  WO/PBC/25/5 يف الوثيقة اقرتحهتا الأ

تكل املتعلقة  س امي ابلصيغة اليت ُعرضت هبا ول
. ذكل أأن 3.101من القاعدة  (نابلفقرات )ه( و)

مانة،  ليه الأ تكل التعديالت تسهم، كام أأشارت اإ
التبس يط واملواءمة مع عرض البياانت املالية،  يف

تدعو وتسهم كذكل يف تعزيز وحدة املنظمة اليت 
ىل حتقي   قها.فرنسا اإ

]...[ 

طار أأعامل هذه اللجنة، لك  بأأن فرنسا تد م، يف اإ
اقرتاحات تعديل النظام املايل ولحئته اليت من شأأهنا 

تبس يط عرض املزيانية والبياانت املالية، واملواءمة 

بني ذكل العرض وواقع املزيانية التشغيلية للك 
لعرض برانمج من برامج املنظمة، أأو جعل ذكل ا

 يعكس رؤية أأحادية للمنظمة.

ن فرنسا ل تؤيد التعديالت اليت اقرتحهتا  وابلتايل، فاإ
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 النص احلايل
اقرتاح الأمانة كام ورد يف الوثيقة 

WO/PBC/26/5 
 مقرتحات التعديل املقدمة من ادلول الأعضاء

وفود بعض ادلول الأعضاء واليت من شأأهنا أأن تؤدي 
بقاء عىل رؤية "حبسب لك احتاد" يف عرض  ىل الإ اإ

 "املزيانية والبياانت املالية أأو تعزيز تكل الرؤية.
]...[" 

الفصل الثاين: الربانمج 

 واملزيانية

 
 الفصل الثاين: الربانمج واملزيانية

 3.2املادة 

يشمل اقرتاح الربانمج 

يرادات  واملزيانية توقعات لإ

ونفقات الفرتة املالية اليت 

تتعلق هبا، وتعد بشلك موحد 

للمنظمة وللك احتاد عىل 

 حدة.

 

 ل يوجد

 التعديل املقرتح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية:

 ل يوجد

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

ن فرنسا تأأمل يف أأن يوضع التوضيح  "]...[ بل اإ
مانة بشأأن الفقرتني )ه( و) املقرتح من قبل  (نالأ

موضع التنفيذ يف لك مواد وقواعد النظام املايل 
ولحئته اليت ل تعامىش ابلنس بة لها رؤية "حبسب لك 

احتاد" مع الواقع التشغييل للمنظمة، مثلام هو احلال 
 ."2.102 " من القاعدة2" أأو الفقرة 3.2 يف املادة
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 النص احلايل
اقرتاح الأمانة كام ورد يف الوثيقة 

WO/PBC/26/5 
 مقرتحات التعديل املقدمة من ادلول الأعضاء

 2.102القاعدة 

يتضمن الربانمج واملزيانية 

 املقرتحان ما ييل:

بيان ابملتطلبات  )أأ(

املالية وابملوارد البرشية 

حسب الربانمج املقرتح 

عداده  نفاق وابإ وطبيعة الإ

بشلك موحد للمنظمة 

وللك احتاد عىل حدة. 

ولأغراض املقارنة، تبنّي 

نفقات الفرتة املالية 

السابقة واملزيانية الأصلية 

املعمتدة واملزيانية املنقحة 

واملقرتحة للفرتة املالية 

ىل جانب اجلاري ة اإ

تقديرات املوارد املطلوبة 

 للفرتة املالية التالية؛

بيان  )ب(

يرادات التقديرية، مبا  ابلإ

يرادات املتأأتية من  فهيا الإ

الاشرتااكت ورسوم 

اخلدمات املقدمة بناء عىل 

أأنظمة معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات ومدريد 

ولهاي ولش بونة، 

يرادات املصنفة  والإ

يرادات متنوعة وفقًا  اكإ

 ؛13.3للامدة 

بيان بطلبات  )ج(

اخلدمات التقديرية بناء 

عىل أأنظمة معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 

ومدريد ولهاي 

 ل يوجد

 وفد الولايت املتحدة الأمريكية: التعديل املقرتح من

 2.102القاعدة 

 يتضمن الربانمج واملزيانية املقرتحان ما ييل:

بيان ابملتطلبات املالية وابملوارد البرشية  )أأ(

نفاق  حسب الربانمج املقرتح وطبيعة الإ

عداده بشلك موحد للمنظمة وللك احتاد عىل  وابإ

املبارشة نفقات ال حدة. ولأغراض املقارنة، تبنّي 

لفرتة املالية لافوائض مرتامكة  ةوغري املبارشة وأأي

السابقة واملزيانية الأصلية املعمتدة واملزيانية 

ىل جانب  املنقحة واملقرتحة للفرتة املالية اجلارية اإ

 تقديرات املوارد املطلوبة للفرتة املالية التالية؛

يرادات التقديرية، مبا فهيا  )ب( بيان ابلإ

يرادات امل  تأأتية من الاشرتااكت ورسوم الإ

اخلدمات املقدمة بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون 

 بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة

ناديق رؤوس الأموال بص يةحتياط الاالصناديق و 

العامةل املتوقعة )الاحتياطي املتوقع( وصندوق 

، ؛العامل املتوقع للك احتاد املالس أأ ر 

يرادات املصنفة  يرادات متنوعة وفقًا للامدة والإ اكإ

 ؛13.3

بيان بطلبات اخلدمات التقديرية  )ج(

بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 ومدريد ولهاي ولش بونة؛

يرادات  )د( يرادات التقديرية املصنفة اكإ بيان ابلإ

 ؛13.3متنوعة وفقًا للامدة 

التنظميي املفصل للمكتب  الهيلك )ه()د(

ادلويل، مبا يف ذكل أأسامء املديرين ومديري 

 الربامج.

"تطلب الولايت املتحدة أأن تكفل  :تعليق: 
)أأ( متيزيا واحضا بني النفقات املبارشة 2.102 القاعدة

وغري املبارشة للك احتاد. وندرك أأن ذكل حيدث فعال 
 )أأ(."2.102 ولكن نوّد بيانه رصاحة يف القاعدة
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 مقرتحات التعديل املقدمة من ادلول الأعضاء

 ولش بونة؛

الهيلك التنظميي  )د(

املفصل للمكتب ادلويل، 

مبا يف ذكل أأسامء املديرين 

 ومديري الربامج.

 

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

ن فرنسا تأأمل يف أأن يوضع التوضيح  "]...[ بل اإ
مانة بشأأن الفقرتني )ه( و) املقرتح من قبل  (نالأ

موضع التنفيذ يف لك مواد وقواعد النظام املايل 
ولحئته اليت ل تعامىش ابلنس بة لها رؤية "حبسب لك 

احتاد" مع الواقع التشغييل للمنظمة، مثلام هو احلال 
 ."2.102 " من القاعدة2" أأو الفقرة 3.2 يف املادة

الفصل الرابع: مسك 

 الصناديق

 الرابع: مسك الصناديق الفصل الفصل الرابع: مسك الصناديق

 احلساابت ادلاخلية .أألف احلساابت ادلاخلية .أألف احلساابت ادلاخلية .أألف

الفائض والعجز والصناديق 

 الاحتياطية

 6.4املادة 

للجمعية العامة للويبو أأو 

مجعية الاحتاد املعين، حسب 

احلال، أأن تبت يف وجه 

الانتفاع بأأي احتياطي، 

 خالف تغطية أأي جعز.

 6.4املادة 

للجمعية العامة للويبو أأو مجعية الاحتاد املعين، 

وجه الانتفاع بأأي يُعمتَد حسب احلال، أأن تبت يف 

س ياسة ل ، وفقًا احتياطي، خالف تغطية أأي جعز

 .حتياطياتالويبو بشأأن الا

ادلول الأعضاء س ياسة الويبو  لقد اعمتدتتعليق: 

ن بشأأن الاحتياطيات بشلك منفصل. و ذلكل فاإ

حاةل مرجعية ترافقية النظام املايل ولحئته حييالن  اإ

ىل هذه   الس ياسة املعمتدة.اإ

ىل ويعامىش ذكل مع الطريقة اليت  حُيال هبا اإ

النظام املايل القرارات الأخرى يف  أأوالس ياسات 

 ، مبا يف ذكل:ولحئته

ىل " الإحاةل - مشاركة ادلول ]...[ اإ

عداد اقرتاح الربانمج  الأعضاء يف اإ

ل لية وفقًا لواملزيانية للفرتة املالية التالية 

اليت اعمتدهتا يف ذكل الشأأن" يف املادة 

 ؛2.2

ىل التسوايت حاةل الإ و  - اليت جيب اإ

جراؤها " ملا تعمتده مجعيات  وفقاً اإ

احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 التعديل املقرتح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية:

للجمعية العامة للويبو أأو مجعية الاحتاد املعين، 

وفقًا لس ياسة الويبو بشأأن حسب احلال، أأن تبت، 

للجمعية العامة للويبو أأو مجعية الاحتياطات، 

يف يُعمتَد الاحتاد املعين، حسب احلال، أأن تبت يف 

وجه الانتفاع بأأي احتياطي، خالف تغطية أأي 

 .حتياطياتس ياسة الويبو بشأأن الال ، وفقًا جعز

مترار فكرة خضوع س ياسة تعليق:  "نوّد أأن نرى اس 
الاحتياطات للسلطة القانونية للك احتاد. وابلتايل 

بقاء عىل هذا العنرص من الصياغة الأصلية  نوّد الإ
 ."6.4للامدة 

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

"ونبدي موافقتنا أأيضا عىل التعديالت الأخرى اليت 
مانة يف الوثيقةاقرتحهتا   WO/PBC/25/5 الأ

تكل املتعلقة  س امي ابلصيغة اليت ُعرضت هبا ول
. ذكل أأن 3.101من القاعدة  (نابلفقرات )ه( و)

مانة،  ليه الأ تكل التعديالت تسهم، كام أأشارت اإ
التبس يط واملواءمة مع عرض البياانت املالية،  يف

اليت تدعو  وتسهم كذكل يف تعزيز وحدة املنظمة
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احلال، من ومدريد ولهاي، حسب 

مهنجيات ومعادلت تقدم يف اقرتاح 

 "الربانمج واملزيانية للفرتة املالية املعنية

 ؛6.5يف املادة 

ىل "س ياسة املنظمة بشأأن والإحالت  - اإ

الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول 

 (.11.4و 10.4ادتني الأعضاء" يف امل

ىل حتقي   قها.فرنسا اإ

]...[ 

طار أأعامل هذه اللجنة، لك  بأأن فرنسا تد م، يف اإ
اقرتاحات تعديل النظام املايل ولحئته اليت من شأأهنا 

تبس يط عرض املزيانية والبياانت املالية، واملواءمة 

بني ذكل العرض وواقع املزيانية التشغيلية للك 
ذكل العرض  برانمج من برامج املنظمة، أأو جعل

 يعكس رؤية أأحادية للمنظمة.

ن فرنسا ل تؤيد التعديالت اليت اقرتحهتا  وابلتايل، فاإ
وفود بعض ادلول الأعضاء واليت من شأأهنا أأن تؤدي 

بقاء عىل رؤية "حبسب لك احتاد" يف عرض  ىل الإ اإ
 "املزيانية والبياانت املالية أأو تعزيز تكل الرؤية.

]...[" 

 7.4املادة 

ذا تبني وجود فائض يف  اإ

قفال  يرادات أأي احتاد، بعد اإ اإ

ن ذكل الفائض  الفرتة املالية، فاإ

يقيد يف ابب الاحتياطيات، 

ما مل تقرر امجلعية العامة أأو 

مجعية الاحتاد املعين خالف 

 ذكل.

 ل يوجد

 التعديل املقرتح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية:

 7.4املادة 

ذا تبني وجود فائض يف  يرادات أأي احتاد، بعد اإ اإ

ن ذكل الفائض يقيد يف ابب  قفال الفرتة املالية، فاإ اإ

الاحتياطيات، ما مل تقرر امجلعية العامة أأو مجعية 

احتياطات  بنّي وت  الاحتاد املعين خالف ذكل.

احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد 

ولهاي ولش بونة، مع أأي رؤوس أأموال عامةل، يف 

املقرتحة مبا يف ذكل واملزيانية )الربانمج وثيقة 

وحيّدد لها مس توى مس هتدف من رأأس  واملعدةل(

 الاحتياطي املس هتدف(، لك فامي خيصهاملال العامل )

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

ن فرنسا ل تؤيد التعديالت اليت "]...[  وابلتايل، فاإ
شأأهنا اقرتحهتا وفود بعض ادلول الأعضاء واليت من 

بقاء عىل رؤية "حبسب لك احتاد"  ىل الإ أأن تؤدي اإ
يف عرض املزيانية والبياانت املالية أأو تعزيز تكل 

 "]...[ "الرؤية.
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 ل يوجد 

ايت املتحدة الأمريكية التعديل املقرتح من وفد الول

 لإدخال مادة جديدة:

8.4 املادة
)اثنياً(

 

املسحوبة من الصناديق الاحتياطية لسّد  السلف

ىل الصناديق مبجرد توافر  جعز احتاد أ خر تُرد اإ

يرادات الالزمة لتحقيق هذا الغرض وابلقدر اذلي  الإ

يرادات.  تسمح به هذه الإ

 .4.4صيغت عىل نسق املادة تعليق: 

 التعديل املقرتح من وفد فرنسا:

ن فرنسا ل تؤيد "]...[  التعديالت اليت وابلتايل، فاإ
اقرتحهتا وفود بعض ادلول الأعضاء واليت من شأأهنا 
بقاء عىل رؤية "حبسب لك احتاد"  ىل الإ أأن تؤدي اإ

يف عرض املزيانية والبياانت املالية أأو تعزيز تكل 
 "]...[ "الرؤية.

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


