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A/49/9 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

ري تقرير مرحلي عن تنفيذ برامج املعلوماتية ضمانا لالمتثال للنظام املايل اجلديد والئحته واملعاي
  للقطاع العاماحملاسبية الدولية 

 من إعداد األمانة

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ته واملعايري حت نظام املايل اجلديد وال ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما حئتقرير مرحيل عن  لل ت مت نفت
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا ية اب) WO/PBC/18/11 ثالويقة( سب بو ا نة الو نويه مطروحة عىل  ي ية ملعجل نلربانمج واملزيا

نة( رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج رشة "ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل ص
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

يات ادل .3 بو مجعإن  يول األعضاء يف الو
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو

اإلحاطة علام مبضمون يعنيه، إىل 
ية مع مراعاة أية  WO/PBC/18/11 ثالويقة صتو

ية هبل ننة الربانمج واملزيا شأنلج  يف تأيت، كام لذا ا
 .A/49/16ثالويقة 

 ]WO/PBC/18/11ثالويقة تيل ذكل [
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 نيويو 30: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
تقرير مرحلي عن تنفيذ برامج املعلوماتية ضمانا لالمتثال للنظام املايل اجلديد والئحته واملعايري 

 للقطاع العاماحملاسبية الدولية 

 عداد األمانةمن إ

ثة واألربعني وافقت  .1 ثا يات ا لادلول األعضاء، يف دورة ا ل مترب إىل 24من (مجلع توبر 3سب  بديئ عىل ) 2007ك أ مشلك  ب
ية الفكرية  ية  نظمة العا متد ا للملكأن  مل مل بو(تع ية ادلوية للقطاع العام ) يالو لاملعايري احملا ية ادلوية(سب لاملعايري احملا حبلول ) سب

نظومة اكنت و).  A/43/5ثالويقة (2010 توى ا تحدة عىل  ية العامة لألمم ا نهتا ا بادرة  ملهذه املوافقة جزءا من  سـ مل ممجلع ب تم
تحدة إلحالل املعايري احمل) A/RES/60/283(IV)1ثالويقة (برمهتا  نظومة األمم ا ية  ية ادلوية حمل املعايري احملا ملا مل بل سب س

)UNSAS (ية ومزيد من . الألن املعايري اجلديدة معرتف هبا دوي شفا ية وا بة ادلا سن يف املرا يري  فومن فوائد هذا ا لق خل حت لتغ
نظامت تلف ا ية مع الزمن وعرب  ياانت املا ساق معزز يف ا يف واإليرادات وا تاك شامةل عن ا ملاملعلومات ا خم ل ب ت ل ل  .لل

نة  .2 رشة  ثة  ثا للجوقد قدمت األمانة، يف ادلورة ا ل عل سمرب ّ ية يف د يالربانمج واملزيا يذ برامج اقرتاهح" ،2008ن لتنفا 
ية  ية ادلوية للقطاع العام ضامان لالتمعلوما ته واملعايري احملا نظام املايل اجلديد وال لثال  حئ لل سبت شرتايت وإدارة ): IPSAS(م ملا

ثال للمعايري ية أخرى لال بات نظا تاألصول و متطل  عن ّوتضمن الاقرتاح معلومات). WO/PBC/13/6(d)ثالويقة  ("مم
رشوعاملرحةل اليت نا أن ا ية ادلوية  يذ املعايري احملا ها  مل  يّ مبل ب نف سبلغ تعدادا  ت مترة ا هود  تأخرا عن موعده وأن ا ندئذ  سـاكن  مسـع جل م

ية مفصةل للموارد الرضورية ). WO/PBC/14/6ثالويقة  (2010لتنفيذ املعايري اجلديدة يف عام  نووردت يف الاقرتاح مزيا
ن يذ ا ثال للمعايري اجلديدة و للال تنفت تهم يص . حئظام املايل اجلديد وال يات ابملوافقة عىل الاقرتاح مع  نة ا ختصوأوصت ا مجلع للج

سادسة واأل. يفرنك سورسي 000 200 4 مبلغ ية ابملوافقة يف ادلورة ا تو يت ا لو ص ل سمربحظ يات يف د يربعني   2008 للجمع
 ).A/46/6(d)ثالويقة(

رشة تني ادلورويف .3 رشة ع الرابعة  سة  عواخلا ية اللجنة الربانم لمج واملزيا توايلن لتني عقدات عىل ا متربل  2009 سب يف 
مترب  ته واملعايري "ّ قدمت األمانة ،2010سبو نظام املايل اجلديد وال ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما يا عن  حئتقريرا مر لل ت ت محل نفت

ية ادلوية للقطاع العام  لاحملا نت تكل الويقة معلومات عن املرح. ")IPSAS(سب ثو يف ّتضم تاك رشوع وا ها ا لةل اليت  ل مل بلغ
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بدة تارخي حىت ملتكا تقرير. لذكل ا نة علام اب لوأحاطت ا يينللج يت تو ص و سابعة واألربعنيتنيهتا ابملوافقة يف ادلوراحظ نة ل ا ثا م وا ل
توايلللجمعياتواألربعني  تني عقدات عىل ا ل ا مترب لل مترب )A/47/9ثالويقة  (2009سب يف  ويف ). A/48/15قة ثالوي( 2010سب و

سابق ّالفقرات الالحقة تقرير مفصل عن  تقرير ا نذ ا تقدم احملرز  لا ل بارة ( تنفيذ الاقرتاحمل يه فامي بعد  شار إ بعا ل رشوع "مل ملا
 ").املايل

رشوع املايل: والأ  ملا

تاكمةل  .4 نظام اإلدارة ا بو  ملتعمل الو ب بة يف الا). AIMS(ي ته والر نظام املايل اجلديد وال يق ا غومع بدء  حئ ل متثال تطب
ية  نة الربانمج واملزيا ناه عىل  ية ادلوية، أوردان يف الاقرتاح اذلي طر نللمعايري احملا جل حل ) WO/PBC/13/6(d)ثالويقة (سب

ية  ية إضا فبدء العمل بربامج معلوما ية اجلديدة ) PeopleSoft(ت ثال لالحئة املا ميكن الا نة  لوتعديالت عىل احللول الرا ت مه ل
ية ادل  .2011-2010لوية يف بداية الفرتة سبواملعايري احملا

ية .5 تا يق الفوائد ا رشوع املايل  بو من ا شده الو هدف اذلي  لواكن ا ل ي حتقن ملل  :ت

ثال  - ية اجلديدة بفضل أدوات حاسوية معززةمتالا بللمعايري احملا  ،سب
ته عىل أساس حل إلكرتوين مؤمتتو - نظام املايل اجلديد وال حئيذ ا ل  ،تنف

ساطة لطلب اإلمدادات اعامتد أفضل املامرسات يف جمو - ية وا شرتايت بفضل إجراءات معززة الفعا بال ا ل لمل
 ،ورشاهئا

يةو - شرتايت واملا يق بني ا لا مل  ،لتنسـ

سني  - ية ارصد حتو بنملزيا  هتا،قومرا

يط للموارد و - ناء عىل نظام ا رشية يف صفوف املوظفني ابعامتد أفضل املامرسات  ية ا بادرة إىل ا تخطا ب من لمل لب لت
ية   ).ERP(سسـاملؤ

يق هذه الفوائد وو نا  حتققد ا مترار يف تسـنواصل تعزيزها سـتطع  . احللطويرسـابال

نور يف  .6 رشوع إىل ا لوخرج ا ته ودون صعوابت مجة (2010 يناير 15مل يت  وما). نيأي يف موعده ومبزيا لتثبزال ادلمع وا
تا اآلن بح احلل اث نذ ذكل احلني حىت أ بالالحقني جاريني عىل قدم وساق  ص يانة الالحقة، ويف مضامر أ. م لصعامل ادلمع وا

تخدمني سـأجرنا مجموعة من املراجعات مع ا يث برزملي ساحنة اليتح  تمكل إجنازها ل عدد من الفرص ا مضن سـ طورت وا
ية يف امرشوع  ثا نملرحةل ا رشوع املايلُمولت (2011 و2010ل ية ا ية من مزيا ثا مل تعزيزات املرحةل ا ن ن  .)ل

تعزيزات املطلوبة .7 نجز عدد من ا لو يحدث سي ندما  يارية  ّ بواسطة وظائف  ُ سـ ع تاكمةل مع  إىل )AIMS(ملنظام اإلدارة ا
PeopleSoft v9.1و PeopleTools 8.51 . 

رشوع الالحقة .8 تفادة مهنا يف مراحل ا تخلصة اليت ميكن الا نا العرب ا رشوع،  يذ ا ناء  ملوأ سـمل سـ جسل ملث  ومع اقرتاب .تنف
ثا نهناية املرحةل ا بو ل ساعدة الو تجارب  يل ا ية حول  رسة عىل يد هجات خار رشوع، عقدت ورشات معل  يية من ا مل ل حتل ج ي ممل

متر شلك  سني احلل  مسـعىل  ب تخلصة ما ي. حت  :يلملسـومن تكل العرب ا

نظمة؛ضامن  - هريم يف ا تواصل ا ملا  لل
تدريب العام، مع مدد أقرص دلورات - تدريب؛لضامن تدريب أقرب ما ميكن إىل الواقع، بدال من ا  ل ا

يريات؛ - تدبر شؤون ا تعداد  رشوع من الا تظام وعىل مدى ا بت اب تغا ل سـ لن ّ مل  لتث

تني - ية ا رشوع عىل املقاربة وا بق ألعضاء فريق ا تدريب ا ملطبقضامن ا ملهنج سـ ملل  .مل



WO/PBC/18/11 

3 

 

نظـام  تعلـق  رشوعات الحقـة  بان يف أي  رشوع املـايل ونأخـذها يف ا تخلصة من ا يد من العرب ا بو ت سـ مـسـ حلـملـ مل سنسـتف
يط ية والسـامي لتخطا ية"سسـ للموارد املؤ يط للمـوارد املؤ سـيذ نظام شـامل  سـتخطـ لل ) WO/PBC/15/17(e)ثالويقـة  ("تنف

يه  رشةعلاذلي وافقت  سة  ية يف دورهتا اخلا عنة الربانمج واملزيا م ن  .جل

تعدادا لـ .9 ية"سـوا يط للموارد املؤ سـيذ نظام شامل  ستخط لل تعني حتديث)WO/PBC/15/17(e)ثالويقة  ("تنف ام  نظي، 
تاكمةل  سخة قدمية من برانمج )AIMS(ملاإلدارة ا بح عام قريب غري مدعومةPeopleSoftبن اذلي يعمل  نجز . سـتص  سيُو

رشوع نات اليت رصدها القانون املايل خالل ا بقت اإلشارة إىل ذكل، بعض ا تحديث، كام  ملا لتحسي سـ تخدم . ل تايل،  سـواب ستل
رشوع القانون املايل يف متويل حتديث ية  ممزيا تحديث برانمج PeopleTools برانمج ن متويل اجلزيئ  ل ويف ا  .PeopleSoftل

رشوعملخص لما ييل  ويف .10 متويل ا ية  يد األموال ا ملر ل ملتبق  :ص

رشوع املايل يف ا ملتعقب تاك  ل
سورسي( يابلفرنك ا  )2011 مايو 31 حىت ل
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بلغ - 3املالحظة  يذ  رشيك اخلاريج يف ا ية ا بلغ الفعيل ملزيا م مشل ا لتنف ل ن ي فرنك سورسي خبصوص ادلمع عىل 176 000مل
توى ية (2010  هناية حىت1 ملسـا  ).نغري مرصود أصال يف املزيا

بليشمل - 4 املالحظة نطاق  ياطي ا م ا ل بتعلق يفرنك سورسي  47 900غ حت ناء عىل املعايري ت ية  ياانت احملا يف مقمي ا بتاك ب سبل ل ّ
ية ادلوية  لاحملا ية سب رشوع(لتقيميوادلراسات ا ية ا ملغري مرصود أصال يف مزيا  ).ن

متويل ا .11 ياطي، فقد أنفقلوابإلضافة إىل ا يات من الا ُذلي أقرته ا ت بلغ حمجلع ية  339 468م  نفرناك سورساي من املزيا ي
متدين  ياغة . 2010 ن حىت يويو2007 منذ نومفربملعوالربانمج ا شاري اذلي ساعد يف  بري الا بلغ تلكفة ا صوغطى ذكل ا ت خل سمل

يذ  ية ادلوية و ياسات واإلجراءات اخلاصة ابملعايري احملا خما ل نفسـ تب س تاكمةل مما اكن رضوراي ل تعديالت يف نظام اإلدارة ا ملتلف ا ل
مثره احتاد مدريد واألرايض اليت  يمي العقار اذلي  تعلقة  شارية ا تكل املعايري، واخلدمات الا تقارير وفقا  يستإلعداد ا بتق ملس ت ل ل

ية، وتلكفة تدريب مدة بو عىل يد رشكة خار تحقق املادي من أهجزة الو بو، وا جها الو يمتلك ل بري يف املعايري ي خ أربعة أايم عىل يد 
سواترهاوسكوبر ية ادلوية من رشكة برا ياحملا ل  .زسب

يا تقدم: ناث ته احملرزلا نظام املايل اجلديد وال يذ ا حئ يف  ل تنف
 

نور يف  .12 رشوع املايل قد خرج إىل ا لذكران سابقا أن ا متدان . 2010 يناير 15مل ياق، ا عويف هذا ا يا لسـ تبرانجما معلوما
يةشرتايتملخاصا اب تا بو الفوائد ا ل، حفققت الو ل  :ي

ية: لفأ ميي واإلدارة املا لتعزيز اإلطار ا  لتنظ

يد - تةتعوضع إجراءات أ ندسـهتا ومؤ مت   ؛ه
تخدمني وإجراءات  - نوطة اب ساقا ويقوم عىل األدوار ا ساءةل يكون أكرث ا بة وا سـوضع أساس للمرا مل ت ململ ق

تة للموافقة وتدفق العمل  ؛متمؤ

بنملزياارصد حتسني  -  .هتاقية ومرا
رشية املواردتمنية: ابء  لب ا

هم مع  - تدريب املوظفني و يذا اكمال  ية  يط للموارد املؤ يذ نظام ا يفإعداد العدة  نف تثقنف ب سـ تتخط ست ل جعل ل
ياانت يف ملا ية جودة ا همون أ تلف الوظائف و متدون أفضل املامرسات ويعملون يف  بتخدمني  مه خم لسـ يف يع

نظمة  .ملا

ثا تقدم: لاث ية ادل يف احملرزلا يذ املعايري احملا ب  سنف  ة لويت

يذ برانمج معلومايت إلدارة األصول .13 تضمن  رشوع القانون املايل  تنفأرشان سابقا إىل أن  ي نظمة من . م ملوهو ما مكن ا
هزيات وفق ا تلاكت وا شأن ا لتجإجناز تقارير  ملم ية ادلويةب لملعايري احملا ياانت. سب تخزين ا بوال يقوم الربانمج املعلومايت  تعلقة لب مل ا

ساب الاسـهتالك  شأن لك ترصف أو تلف فهيا مع  بة  سك أيضا احملا سب، بل  شرتاة  هزيات ا تلاكت وا حاب ب سـ مي حف مل لتجملم
يهل  . حوتر
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ية ادلوية يف إطار ُأو ثال للمعايري احملا لعدت عدة تقارير لال سبت رشوهذا م   .عملا

رشوع يف  .14 ـي ا ملو مترب 30سـينهت ية مضن ن2011سب  ته األ صلطاق مزيا بنيني ويف هناية .  يف اجلداول أعالهم كام هو 
ية بعد  يا بقي إىل األموال الا يد  يعاد لك ر رشوع،  طا ت ت ص حسـ م رشوعأن خيضعمل يقمل ا تد ق   .لل

ية مدعوة إىل أن  .15 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
يط  بو بأن  يات ادلول األعضاء يف الو حتتويص  ي مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 

 


