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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 ليويو 2: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  )AIMSنظام ( نظام اإلدارة املتكاملة للمعلومات تنفيذمشروع يف التدقيق املعلوماتي 
  األمانةمن إعدادثويقة 

يق املعلومايت : ثالويقة تقرير املراجع اخلاريجتتضمن هذه  .1 تد قا تاكمةل للمعلومات يف ل ملرشوع حتديث نظام اإلدارة ا م
بو لجلنة ا، اذلي يقدم إىل )WO/PBC/19/19ثالويقة  ()AIMSنظام ( يةيلو رشة ا يف دورهتنلربانمج واملزيا تاسعة  ع ا ل
مترب 14إىل  10 من(  ).2012سب 

يات  .2 تدرج تو صو يةسـ ننة الربانمج واملزيا شأن هذه الويقة يف جل ث  يات "ب يةصملخص تو ننة الربانمج واملزيا  يف دورهتا جل
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14 إىل 10عل   ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

ية العامة  .3 بو مجلعإن ا مدعوة إىل يللو
ية  يةجلنة الربانمج واملصاملوافقة عىل تو شأن نزيا ب 

، كام جاءت يف WO/PBC/19/19ثالويقة 
 .A/50/14ثالويقة 

 ] WO/PBC/19/19ثيل ذكل الويقةت[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 مايو 15: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

  )AIMSنظام ( نظام اإلدارة املتكاملة للمعلوماتتنفيذ مشروع يف علوماتي التدقيق امل
  األمانةمن إعدادثويقة 

يا مع املادة  .1 ية الفكرية ) 10(11شـمتا ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل بو(ن ساابت  ، أعدت)يالو حلئة مراجعي ا هي
سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا نة، ا يني ا حلاخلار ل يي ملك يذ نظام اإلدارة "ساابت، ملعج رشوع  يق املعلومايت يف  تد نفا تق م ل

تاكمةل للمعلومات   .2011لعام " )AIMSنظام (ملا

يات يف وترد  .2 تو يني ابلرتيب اذلي وردت به ا ساابت اخلار يات مراجعي ا صأدانه مالحظات األمانة عىل تو ل حل تص ج
يق تد قتقرير ا  .ل

ية  تو صا  1ل

تفادة ابل" .3 بو من الا متكن الو سـليك  ي يق املعلومايت اجلديد، من الرضوري ت ها هذا ا ية اليت  بفعل من زايدة الفعا لتطل يتيح
تخديم نظام  سلميAIMSمسـتدريب  نحو ا ل عىل ا تدريب اذلي . ل هوم احلايل  نظر يف ا بو بإعادة ا يه، فأان أويص الو للو ل ي ملفعل

سني احللول املطروحة حا بلغ أهدافه اكمةل وبدراسة إىل أي مدى ميكن  لال  حت تدريب عرب اإلنرتنتي ليا فامي خيص ا ً". 

تدريب عىل نظام ا: مالحظات األمانة .4 نطاق  بو عىل إعداد هنج جديد واسع ا للتعكف الو ل يةي سـيط للموارد املؤ ستخط . ل
تدريب سب هنج  سه أ تخدم يف الوقت  تدميا وموهجا حنو القطاعات، و تدرييب أن يكون  للوهدف هذا الهنج ا ن نف سـ سـ يل وهنج . م

تدريب هذا سخة لا سني  رشوع  باره جزءا من إطالق  متد اب ن  حت مت ع  .PeopleSoft مضن برانمج AIMSنظام سـيع

ية  تو صا  2ل

بات دلى عدد حمدود من " .5 يع ا تخدمني إىل حد مالمئ عن طريق  يص عدد ا لطلأرى أن من اجملدي  جتم سـ ملتقل
ية برمهتا نحو الواجب وامللمني اب لعملاألشخاص املدربني عىل ا  ".ل
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بات، خيضعون للمراجعة AIMSمسـتخدمو نظام : نةمالحظات األما .6 تخدمون اذلين يدخلون ا لطل وحتديدا ا ملسـ
تدامة ها أن تكون  ية  تخدمني ر تظام لضامن احلصول يف هناية املطاف عىل مجموعة  سـاب سـ سـ من ي يسعم وهذا الهنج يف طور . ئ

نة  سخة ا لالاعامتد عىل أنه جزء من ا سـ حملن تخدمني  PeopleSoft مضن برانمج AIMSنظام ل يض عدد ا توقع  سـيث  ملن ختف ح
تدريب تاجون إىل ا بات ومن  لاذلين يدخلون ا حي  .لطل

ية  تو صا  3ل

تخدمني" .7 ياجات اكفة ا سري ا يات القامئة ابلفعل و بات من خالل مراعاة ا يط ا بو  سـأويص الو ت ي لعمل ي سـ ملي ت حب ت لك  ."بت

ئات ومواد خالل مرحةل تصممي : مالحظات األمانة .8 بات و فأعدت  كتي لرشوع اّ تهم ية -حئنظام املايل وال سب املعايري احملا
يةلادلوية للقطاع العام يع قطاعات الر بات من  سـ ومشل ذكل مقديم ا مج بو إجراء مراجعة يف الفصل الرابع . ئيلطل يونوي الو ت

بات2010من  ية ا ية،  يع األطراف ا ي، مع  ن تمج لكملع ئات واملواد ومضموهنا/لبن  .لفا

ية إن  .9 ننة الربانمج واملزيا مدعوة إىل جل
ية العامة ابإلحاطة علام مبضمون هذه  ية ا مجلعتو ص

 .ثالويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل ملك

ساابت  ية  ند هممة املراجعة اخلار حلجيب أن  جسـ ت
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل إىل عضو ) يالو
ية  بة املا ئات املرا ليف أعىل  قي يف ادلوةل العامة ه

تارة  ياوخملا سؤول  خشصجيب أن يلكف هبا ا مل ومعال . ّ
يات  بو و ية العامة للو مجعهبذا احلمك، وبعد ا ي مجلع

نس وبرن ومدريد والهاي ويس احتادات ابري
يف ادلويل للرباءات  بونة ولواكرنو وا نو تصشـ لل

نا،  شأن الرباءات و تعاون  يومعاهدة ا ب ثلو فيل ممجدد 
سورسية إىل ادلول األعضاء  يوالية احلكومة ا هناية ل

بو 2011سـنة  ساابت الو ي، بصفهتا مراجع  ح
ساابت  بو و حوالاحتادات اليت تديرها الو ي

ساعدة  ملرشوعات ا نظمةم نفذها ا ية اليت  ملا ت وقد  .لتقن
ندت إيل حكومة  ّأ يةسـ نفدرا لا سورسية، بصفيت لك ي ا ل

سورسي ملراجعة  تب الفدرايل ا يمدير ا ل ملك
بو ساابت الو ساابت، هممة مراجعة  يا ح  .حل

 
بو 2.6وختضع همميت ألحاكم املادة  ي من نظام الو

ساابت تصاصات مراجع ا حلاملايل ويه حمددة يف ا خ ّ 
ية امل نظامفاإلضا يفيت بلك . لرفقة بذكل ا ظوأمارس و

تب  ية، بدمع من معاوين يف ا تقال ملكياد وا ّح ل سـ
ساابت سورسي ملراجعة ا حلالفدرايل ا  .يل

 
ية  تب الفدرايل خدمات املراجعة اخلار جويقدم ا ملك

يا عن دوره  تقةل  بو بطريقة  لكساابت الو سـ ي محل
ي يا للرقابة املا لئة  عل سورسيةكهي ية ا نفدرا ية يف ا ل ل . لك

يني ذوي  بة من ا تب الفدرايل  نويضم ا ملهخن ملك
ساابت  برية يف مراجعة  ية واخلربة ا حالكفاءات العا لكل

نظامت ادلوية لا  .مل
 

تب  :ملكملزيد من املعلومات، ميكن الاتصال مبدير ا
 

Mr. Kurt Grüter 
Director of the Federal Audit Office 

of the Swiss Confederation 
Monbijoustrasse 45 

3003 Bern  

tel: +41 (0)31 323 10 01 
ch.admin.efk@grueter.kurt 
  

هامت سؤول عن ا ملأو اب  :مل
 

Mr. Didier Monnot 
Officer in charge of mandates 

tel: +41 (0)31 323 10 48 
ch.admin.efk@monnot.didier 
 

ساابت  حلتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
 

رشوع حتديث  يق املعلومايت يف  تد ما تاكمةل قل ملنظام اإلدارة ا
 )AIMSنظام (للمعلومات 

ت الفقرة وايتحملقامئة ا
 

يقملخص  تد قا - ل

نظام املايل واملعايري واملعلومات 11-1 لا
رشوع تقدم احملرز يف ا ملا 27-12 ل

 لتنفيذ املعايريعايري طريقة حتديد امل
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا IPSAS( 28-31( سب
ياانت بة ونقل ا لبنقاط املرا 38-32 ق

يذ يل ومرحةل ما بعد ا لتنفا 55-39 تشغل
56 ةاخلامت

 

 2012 فرباير 22حرر يف برن، يوم

يل  1.11424.944.00333.02: لتسجرمق ا

modi/scbr 
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يقملخص  تد قا  ل

تارخي  نة 2011ل يويو 4بيف تقريري الصادر  بو يف  ساابت الو شأن مراجعة  سـ  ي ح ثل 2010ب نظمة  ساابت ا ت، أكدت أن  مل متح
ية ادلوية للقطاع العامللمعاي لري احملا يذ معايري .  (IPSAS)سب نجاح حنو  ية الالزمة لالتقال  نارص األسا تنفومن ا ب ن سـ لع

IPSAS بة وحتديث تكل ية واحملا شؤون املا تخدمة يف إدارة ا يقة فامي خيص أنظمة املعلومات ا سـ، حتديد معايري د ل ل ملسـ ق
يد شلك  جاألنظمة   . ب

يق  تاج تد تقرير هو  قوهذا ا ن تعلق بإدخال ثالث ل بو، ال سـامي فامي  يمعلومايت حمدد أجري يف إطار تطوير أنظمة معلومات الو ي
بو بة املعلومايت للو ية يف نظام احملا يوحدات إضا سـ نة . ف نظام يف ريع  رشوع الاتقال حنو هذا ا سـوقد بدأ  ب ل ن  من أجل 2009م

ناير 15تشغيهل حبلول   .2010ي 

يدة بفض رشوع بإدارة  جوقد حظي ا تعانة مبدير مل ية، ال سـامي بفضل الا ية واخلار هات الفاعةل ادلا تلف ا سـل دمع  خل جخم جل
تخصصني يف معايري  ملرشوع ذي خربة وبأحد ا ية اليت حتددها تكل . IPSASم متد احرتام القواعد احملا يح احلل ا بو ست ملعي

بو نظام املايل اجلديد للو ها إىل جانب ا ياملعايري و ل يه، فقد أمكن . تطبيق تو ياعل رشوع خالل فرتة قصرية  ًيذ ا ب نسنف ورمغ قرص . مل
يق تد ية كام أوحض ا هل واحرتام املزيا يا، فقد أمكن الالزتام اب قتكل الفرتة  مل لب ن ً يق هنج إدارة موحد . نس تطبوقد الحظ زماليئ 

يه  يا مع ما  تضمتا تقشـ يدة"ً رشوعات ا" جلاملامرسات ا رشوعات، ال سـامي فامي خيص ا مليف جمال إدارة ا يةمل  .تملعلوما

سلع واملعدات يات اإلدارية يف إدارة ا توى ا تقرير إىل وجود مواطن ضعف عىل  شري ا لكام  لعمل سـ ل غري أن تكل املالحظات . مي
نة  ساابت  شأن مراجعة ا تلف عن املالحظات اليت أبديهتا يف تقريري  سـال  حل ب ية، مما 2010لخت بة ادلا خل فامي خيص نظام املرا ق

شأنيدعوين إىل عدم إصدار  ية هبذا ا ية ر لتو مس ية مما . ص نوايح ا شأن ا يات  يلوأخريا، فإنين أصدرت ثالث تو ل ب لتشغص ً
ثل نحو األ يات اجلديدة عىل ا يل تكل الوحدات وا ية لضامن  بو من الاضطالع بأعامل إضا مميكن للو لف لعمل شغ تي ناول . سـ تتو

ثل تخدمني وعددمه وكذكل األداء األ يات بوجه خاص تدريب ا تو متكل ا سـ ص سلع واخلدماتملل بات رشاء ا ل يف إعداد   .كتي

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

نظام املايل وموضوع  يقلا تد قا  ل

ته .1 بو وال نظام املايل للو يات وألحاكم ا تلف الاتفا نصوص علهيا يف  ية ا ية لألحاكم ا حئختضع الفرتات املا ي ل خم مل ن قل ، مبا 1ملع
ية ادلوية للقطاع يراعي  لاملعايري احملا  .(IPSAS)العامسب

نة  .2 سـومع الاتقال يف  يذ 2010ن ية القامئة بإضافة IPSASمعايري تنف حنو  تكامل أدواهتا املعلوما بو إىل ا ت، اضطرت الو سـ ي
تاكمةل للمعلومات" إدارة األصول"وحدة نظام . PeopleSoft وبرانمج 2ملمن نظام اإلدارة ا لوتزامن ذكل مع دخول ا

تودل نفاذ،  فاملايل اجلديد حزي ا رشاءل يات ا تة  بة يف أ بو الر لت دلى الو معل مت غ ته مرشوع وأطلق . ي نظام املايل وال حئا ل
ية ادلوية  لواملعايري احملا  . إلاتحة حلول جديدة) FRR/IPSASمرشوع  (لقطاع العاملسب

بارة  .3 يه أيضا  شار إ يق املعلومايت احملدد اذلي  تد هدف من وراء هذا ا بعوا ل ي ّل ق تعراض مرحةل مع بعد ا"ل لتنا هو " فيذسـ
رشوع  تعراض سري  ما نقوةل إىل نظام  وحفص FRR/IPSASسـ ياانت ا ملمدى سالمة واكامتل ا  أو املدخةل AIMSلب

 .فيه
                                                 

ناير  1 نفاذ يف أول  يدخل حزي ا توبر 2008ل ك وعدل يف أول أ ناير 2009ُ  .2010ي وأول 
تاكمةل للمعلومات: AIMSنظام  2  ملاإلدارة ا
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نظام .4 يةل ا يب العمل و نظر يف أسا يق إعادة ا تد شمل هذا ا لوال  ل ل ل شكي تقرير . تق لغري أن زماليئ قرروا أن يدرجوا يف ا
بق وأن أشاروا إلهيا همة اليت  نقاط ا سـبعض ا همملل  .معل خالل 

يق معايري  تد قا يةومعلوماتل  ولكمة شكر ف إضا

ساابت الصادرة عن  .5 يق وفقا للمعايري ادلوية ملراجعة ا تد يات ا حللقد أجريت  ل ل ًمعل يق اجمللس ادلويل ق تد قاملعين  ب
ساابت ومعايري الضامن  ساابت (حلا حلاملعايري ادلوية ملراجعة ا تصاصات اإل، 3)2010 إصدار -ل خوناء عىل الا ية ب فضا
بو املايل نظام الو ياملرفقة  تهب  .حئ وال

ناء أعامل املراجعة .6 سؤولني أ ها مع ا شت ومت تو ثانوية اليت نو سائل ا تقرير  تطرق هذا ا ثوال  مل ق ل للم ل  . ضيحي

سن، ريس إدارة األعامل  .7 يد يوهان مور ثات مع ا با ناء الاضطالع بأعامل املراجعة، أجرى زماليئ  ئوأ ح يم سـ يدة لث لسـوا
يس كوك ر يةنجا سة اخلدمات املا يزن ر لو ي يد كولن ابفام وئب شرتايت واألسفار ومع العديد من املعاونني لسـا بة ا مل من  شع

يد . من تكل اخلدمات تقوا اب سـكام ا رشوع روبريت لووتون،لل شار FRR/IPSASم مدير  يد مايلك غوترن ا ت وا ملسسـ ل
ية ادلوية للقطاع العام يق املعايري احملا لاخلاريج امللكف  سبب بو يف) (IPSAS بتط  .يالو

يذ أعامل املراجعة .8 ناء  تاح اليت سادت أ تعاون الويق والا نفوأود أن أؤكد عىل روح ا تنف ث ث كام أعرب عن شكري . ل
تقدمي املعلومات والواثئق املطلوبة يني اذلين تكرموا  بو ا بوتقديري لاكفة موظفي الو ن  .ملعي

ي .9 شات الهنا نا تاجئ املراجعة خالل ا ئوقد مت إعالن  ق مل يد وي  حبضور لك من 2012 فرباير 22ة اليت أجريت يف ن لسـا
ية يل،  شؤون املا يه، مدير ا يب فافا يد  يا املعلومات وا نولو لمدير شؤون  ل يل يسـ ج تتك ف يدة ) املراقب(ل يس كوك لسـوا نجا

ية سة اخلدمات املا يزن ر لرو ي نديوغلو،  ئب يد توناكي إ فوا يق ادلاخيل لسـ تد قريس خدمة ا يرتا لئ يدة  شـوا تسـ ل
يد ايانسوايم،انرا يذ الربامج وا يط املوارد واإلدارة و بة  سـ مديرة  ختط لشع رشوع روبريت لووتون،تنف م مدير 

FRR/IPSASيق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نا، مدير  يريي رايو يد  ق وا ل شع ي ت بلسـ  .ل

تب .10 يق املعلومايت، من ا تد يق مراجعان من ذوي الكفاءات يف جمال ا تد ية ا ملكوقد أجرى  ق لق ل سورسي معل ي الفدرايل ا ل
ساابت خالل الفرتة من  سمرب 2 نومفرب إىل 14حلملراجعة ا  . 2011ي د

يذ ال .11 تقدم احملرز يف العمل وتاجئ  يمي ا ثري من الواثئق عرب اإلنرتنت مما أاتح هلم  نفوقد تلقى زماليئ ا تق تلك ن  وحداتل
تاكمةللاجلديدة  يحات. AIMS ملنظام اإلدارة ا تو ضكام أجروا مراجعات  ية اليت مت احلصول علهيا من خالل لل ف اإلضا

تخدمة يف إطار إدارة  ثال وكذكل من خالل عرض األدوات واإلجراءات ا بارات الا ثات وا با سـإجراء ا ت ت ململ م خ ح
نظام   .AIMSلاملعلومات 

                                                 

حلادلوية ملراجعة اعايري امل 3 ساابت ومعايري الضامن" 2010 إصدار - (ISA) لادلويةساابت ل يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   .(IAASB) قب
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رشوع تقدم احملرز يف ا ملا  ل

ية اجلديدةحتضرييةأعامل  ياجات احملا يمي الا يدة  ب  تق سج حت  ل

سمرب  .12 شاء نظام ، واف2008ييف د ية إىل إ يذ الوحدات الرا رشوع  بو عىل  ية ابلو نة الربانمج واملزيا نقت  ي ن مجل لتنف م
ية ادلوية للقطاع العام  نظام املايل اجلديد واملعايري احملا يق ا ثل  لحماسـيب  ل ب سبت تط وذلكل الغرض، وافقت . (IPSAS)لمي

ميهتا  ية  نة عىل مزيا قا ن يون فرنك سورسي2,4للج ي   .مل

رشو .13 ملوتضمن ا ينيFRR/IPSASع ي رشوعني فر ع  ثال ملعايري . م بو IPSASمتمفن أجل ضامن الا ي، قررت الو
تاكمةل مضن نظام  نظومة  نظام القدمي  تعاضة عن ا مالا مب ل نظمة نظاهما املايل . AIMSسـ ملويف ذات الوقت، عدلت ا

تعاضت الو. لتكييفه مع ذكل الوضع تكل القواعد اجلديدة، ا ثال  يل الا يومن أجل  سـ ل ت مه شرتايت تس ملبو عن أنظمة ا
تاكملني يف إطار نظام  نظامني  مالقدمية  رشاء اإللكرتوين"وهام وحدة . AIMSب بات ووحدة " لا لطلاملوهجة ملقديم ا

ناء" شرتين" قتالا  .للماملوهجة 

تظمAIMSويمت حتديث نظام  .14 شلك  نه  ن و مب تحديث املقررة . حتسي ية ا لوالواقع أن األعامل جارية ابلفعل إلمتام  يف معل
نة  يذ نظام . 2012سـبداية  نة AIMSتنفوقد مت  تضمن 2005سـ يف  ية  يات احملا باره برانجما حاسويا  ي اب للعمل ب سبت ع

نة نة واملد ساابت ادلا تاذ العام وا يوحدات دفرت األ ئ حل ية . سـ نظام يف إطار اسرتا تطوير اذلي مت الحقا  ندرج ا يجو لل ل تي ً
ية إىل الزتود بربانمج حاسويب لإل بو الرا مالو تاكمةلي ية 4ملدارة ا سؤو ية وإرساء ا شفا يق ا ل، من أجل ضامن  مل فل حتق

توجه حنو الزبون ية والكفاءة وا لوالفعا ية عىل الاقرتاح املطروح يف هذا الصدد يف . ل نة الربانمج واملزيا نوقد وافقت  جل
 .2010سبمترب 

ن .15 بو  ها الو تعاون  يدار اليت  ية ويه رشكة  رشكة اخلار تعاون مع ا مواب مع يج ت سـ تخدام نظام لل ، أجري AIMSسـذ بدء ا
تخصصات تعددة ا نة  ية من خالل  تلفة ا ية ا بات مع الوحدات ا ياجات وا يفي لال ليل و جل ن خمل مي تطل ت ظ محتل ملع لتنظمل . 5ح

منط املقرتح يف إطار برانمج  يد عن ا نقاط اليت  لوقد تركزت األعامل حتديدا عىل ا حت ل ًPeopleSoft . وقد أدرجت
ثقة عن تكل تاجئ ا ملنبا بارها من األولوايتلن نظر فهيا وا بل إعادة ا تالفات  ت األعامل يف قامئة ابال عل ق بق سوى . خ تومل 
تربت  نقاط اليت ا عا شأهنا، ومت تطويرها فامي بعد" ذات أولوية قصوى"ل باع أسلوب معل آخر  سن ا بواليت مل  ت ّت وقد . ي

يار امل هم يف ا ية وابدلقة مما أ تالفات اب سمت قامئة الا تا ن خت س بوملهخ ياجات الو ية ا يعايري املالمئة  ت حب  .لتل

رشوع لل باع ا ملا يدة ت بقة جلمامرسات ا رشوعات يف جمال إدارة ملطا  ملا

رشوع  .16 يذ  ملقدمت  ناء" وإدراج وحدات FRR/IPSASتنف رشاء اإللكرتوين والا قتإدارة األصول وا من برانمج " ل
Peoplesoftهل احمل ية العامة املقررة وخالل ا مل يف إطار املزيا نة ن يل يف  سـددة  يريات . 2010للتشغ لتغوقد عوجلت ا

نة  ية خالل  سـاليت ظلت معلقة يف مرحةل اث نة 2010ن ية2011سـ ويف  بقي من املزيا بلغ ا تخدام ا ن اب ت مل وهذا . ملسـ
شعب تلف ا شاركني من  تضمن  رشوع معلومايت شامل  رشوع هو عىل حد علمي أول  لا خم م ي م  .مل

شاء الوحدات اجل .17 تدة من فرباير نوقد أجريت أعامل إ ناير 2009ملمديدة يف الفرتة ا ًوكام اكن مقررا، . 2010ي إىل هناية 
يل يف  ناير 15لتشغمت ا نة 2010ي  ساابهتا يف  بو إقفال  سـ، وهو ما أاتح للو ح نظام اجلديد2010ي تخدام ا ل اب . سـ

يا رشوع خالل فرتة قصرية  يه، فقد أجنز ا ًو نسب مل  .عل

                                                 

ترص اإلنلكزيي 4 يه عادة اب شار إ خملا ل يةانظام مبعىن  ERP مل سـيط للموارد املؤ ستخط  .ل
بارة اإلنلكزيية  5 شار إلهيا عادة اب لعا تع" Cross-functional Board"مل ئة  ممبعىن   .ددة الوظائفهي
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رشو .18 تلف مراحل ا ملوقد مت تويق  خم يدث شلك  يني  جع وإاتحهتا  ب بو . للمعن ية للو بكة ادلا يوأبلغ املوظفون عرب ا خل لشـ
رشوع) الانرتانت( تقدم احملرز يف ا ملاب ية املعروف ابمس . ل تخدم هنج اإلدارة ا نوا رشوع PRINCE 2ملهسـ يري ا مل  لتسـ

رشوع. ثوتويقه ساعدة ريس ا نت سكراترية بدوام جزيئ  توى اإلداري،  ملوعىل ا ئ ملي عسـ تخدمني توىل ويف. مل ملسـ رأي ا
شارون يف برانمج  رشوع وا ملستمدير ا رشوع PeopleSoftمل ية ادلوية للقطاع العام إدارة ا مل ونظام املعايري احملا ل سب

 .بأسلوب همين

يذ وقد ورد يف  .19 تنفويقة بدء  رشوعث يود  6ملا ها وا بغي بلو رشوع واألهداف اليت  يف لإلطار العام احملدد  لقتو غ ين للم ص
تعريفات يريات الالزمة واجلودة املطلوبة وإجراءات لوا يذ ا رشوع و نظمي ا ية  بغي احرتاهما و يدات اليت  تغ وا ت لي نف يف تن ك ملتق ي ل

ية ية ابإلضافة إىل املزيا تو نة ا سؤول  نالرقابة وإعداد تقارير من جانب الفريق ا جهي ل للج  .مل

ـي والفريق  .20 تو شاركة الفريق ا رشوع  نظمي ا ية  جهيوقد حددت بوضوح  ليف مب ملت رشوع واملكون من ريس ك سؤول عن ا ئا مل مل
سؤول عن نظام  شارين وا رشوع وا ملا ملست تخصصة وذكل من خالل اكفة الوحدات AIMSمل مل ومجموعات األعامل ا

بو ية يف الو يا بغي احرتاهما خالل . ملعن شأن معايري اجلودة اليت  ينكام أعدت ويقة  ب ولكف . FRR/IPSASمرشوع ث
سؤول عن همة إدارة اجلودةملأحد أعضاء الفريق ا رشوع  مب ا نظمي مواءمة . مل تخصصات  تعددة ا نة ا توتولت ا ل مل للج

تلف الوظائف للك أسلوب معل يات بني  خما هات الفاعةل وصانعي . لعمل يات ا سؤو جلوحدد منوذج الاتصاالت  ل م
رشوع شطة ا شاط من أ بة للك  ملالقرارات اب ن ن  .لنسـ

رشوع  .21 يذه انطالق-ملوقد أعد يف لك مرحةل من مراحل ا رشوع وتطويره و تنف ا نجزة فامي خيص -مل تاجئ ا يان عن ا مل  ن لب
يف ودرجة اجلودة اليت حتققت تاك يط وا لا ل ئة، خضعت . لتخط يات اخلا بب بعض ا هور تفاواتت  ند  طو ملعط سع بظ

يعي ية عىل أساس موا يل واختذت إجراءات تصو تح ضالوقائع  ل يبلل ُّ. 

يا تقريرا يرد يف .22 بو شارون يقدمون أ ًواكن ا ً ع سـ توقعةملست شطة ا نجزة واأل مل ويقة حمددة عن األعامل ا ن مل ئواكن ريس . ث
رشوع حيدد فهيا الوضع والاجتاهات  ية تقريرا عن حاةل ا تو نة ا سات ا بل انعقاد  تظام  رشوع يعد اب ملا ًمل جهي ل للج جل قن

سري  ثل إشارات ا تخدام إشارات  سائدة اب لا سـ ها ويوحض فهيا املراحل الوسطى ) أخرض وبرتقايل وأمحر(مل غاليت مت بلو
بةل واخملاطر اليت تمت مواهجهتا  .ملقواملراحل ا

تقدم احملرز يوزع  .23 بة اإلدارية عىل أساس عرض  هراي أعامل الرقابة واملرا تولون  سؤولون  للواكن أعضاء اإلدارة ا ي قمل ًش
ًبقا نجزة وإعطاء املوافقة عىل األعام. مسـ شات لألعامل ا نا تضمن إجراء  ملواكن ذكل الاجامتع  ق يارات اليت مي خلل وا

نقاش نقاط واملوضوعات املطروحة  تصاصات واختاذ القرارات ذات الصةل وحتديد ا تعددة الا نة ا للتطرهحا ا ل مل . خللج
بةل سة ا بل انعقاد ا ها  تكام ها أو ا توىل األعضاء  سات سجل يف حمارض  ملقواكنت تكل ا ق ل جلليح سـ ي ت  .تصحجلل

رشوع سجل اب .24 ها ا نواكنت اخملاطر اليت يوا ت مل شأن إدارة اخملاطر ويمت حتديهثاهج وقد حددت يف تكل . بتظام يف قامئة 
يات اليت لكف هبا أشخاص  سؤو رشوع وكذكل ا ية عىل ا تخذة للحد من اآلاثر ا تدابري واإلجراءات ا لالقامئة ا مل ب مل ملل لسل

 .حمددون

                                                 

بارة اإلنلكزيية  6 شار إلهيا اب لعا  .”Project Initiation Document“مل
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رشوع ناء ا يد أ تغريات شلك  ملإدارة ا ث ب  جل

رشوع .25 نجاح ا يوي  تغريات يه أمر  ملإدارة ا ل توى اكف واثبت حل يق  هود أو  يق ا همة، سواء لضامن  سـات ا مسـ حتقن جل تمل
ية تلف الفرق ا نللجودة بني  يمي اآلاثر املرتبة . ملعخم ها عن طريق  بل وقو شالكت  باق بعض ا يح ا تكام أن ذكل  تقمل ع ق ت ست ي

ناسب شلك  نظمة واإلبالغ عهنا  يب العمل يف ا تلف أسا بة  رشوع اب معىل ا ب مل ل خمل لنسـ  .مل

يذ وحدات جديدة من برانمج وقد الحظ ز .26 تغريات من أجل  تنفماليئ اختاذ إجراءات موحدة إلدارة ا . PeopleSoftل
تخدمون شدها ا تعديالت اليت  تغريات وا تغريات املطلوبة أدرجت فهيا ا سـوقد أعدت قامئة اب ن ل ل ملل يمي تكل . ي تقومت 

ية للموافقة علهيا تو نة ا ها  بات وتقد جهيا ل للج سؤ. ميلطل تخصصة يف منوذج ملومت حتديد ا تعلق ابملعامالت ا يات فامي  ملو ي ل
يت ابملوافقة يف نظام . املعامالت تغريات اليت  حظوقد أدرجت ا ها إىل RMS7ل بل تقد مي  تحدة ادلويل ق ملمركز األمم ا

 .الختاذ اإلجراءات الالزمةللحساب اإللكرتوين 

رش .27 ية خالل ا تلزم اختاذ إجراءات تصو نقاط اليت  يذ ا ملومت  ب ينف سـ تل يلت بل ا لتشغوع  يذ، . ق لتنفويف مرحةل ما بعد ا
نات همة بإجراء  بات ا بات وا تصو ياتضح أن من احلمكة مراعاة بعض ا حتسمل لطل ي وذلكل الغرض، ظلت أعامل املرحةل . ل

نة  ية اليت بدأت يف  ثا سـا ن يق2010ل تد ية ا ناء  ق جارية أ ل معل  .ث

ية ادلوية للقطاع العام لتنفيذ املعايري طريقة حتديد املعايري  لاحملا  )(IPSASبس

يد يةجإملام   )IPSAS (لادلوية للقطاع العام سب ابملعايري احملا

ية للقطاع  .28 يذ املعايري ادلوية احملا بلقد الحظ زماليئ وجود تغريات حمدودة يف مواصفات أو طرق حتديد املعايري  سنف ل لت
رشوع) IPSAS(العام  ناء ا ملأ تغريات ق. ث تصاصات ومن مث لواكنت تكل ا تعددة الا نة  خد حصلت عىل موافقة ا م للج

ية تو نة ا جهيموافقة ا ل نة . للج نا إىل أنه قد تقرر يف  سـوجتدر اإلشارة  ساابت اخلاريج 2011ه حل ابالتفاق مع مراجع ا
ية من  ياانت املا يد األهجزة واملعدات يف ا لرفع احلد األدىن  لب لق  .ي فرنك سورسي5 000 إىل 1 000ّ

ثل ملعايري ًونظرا أل .29 يا  شأ نظاما معلوما رشوع قد أ تن ا ت مين ً ً تة يف IPSASمل ثا بو من إدارج األصول ا نت الو ب، فقد  ل ي متك
نفصل شلك  بقا  يح إدارة اسـهتالك رأس املال اليت اكنت تمت  منظاهما احملاسـيب، ابإلضافة إىل األدوات اليت  بت مسـ  .ت

يون تدربا عىل معايري  .30 تخدمون ا ًوقد تلقى ا ي ن ملعسـ يهنا IPSASمل تخصصة ومن  ب عن طريق الاشرتاك يف حمارضات  م
يف تعزيز هجود ريس . جناحملارضات املقرتحة من جامعة  تخصص يف تكل املعايري  شار خاريج  تقدم  ئكام ا لم ت مسسـ

بو رشوع وفريق الو يا تخصصة . مل يذ تكل املعايري يف واكالت أخرى  ية وخربته يف جمال  نه ملعارفه ا موقد مت  نف تي نتق ل تعي
تحدةاتب ناير . ملعة لألمم ا نذ  يعمل بدوام اكمل  بري يف ذكل اجملال  يوعني  مل  .2012خ

ية للقطاع العام  .31 بة واملعايري ادلوية احملا يدة يف جمايل احملا يدار معارف  ية ويه رشكة  رشكة اخلار تكل ا بو ج سج ل سـ سـ لمت
)IPSAS(بو شاء الوحدات اجلديدة يف الو ي، األمر اذلي جشع عىل إ  . ن

                                                 

بات 7  .لطلنظام إدارة ا
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ياانتقنقاط املرا  لببة ونقل ا

ياانت  نظم ومراقبلبنقل ا مشلك   ب

يذ الربانمج احلاسويب وفق  .32 يدار  ساابت اخلطة واملواصفات اليت وضعهتا رشكة  لتنفلقد راجع زماليئ من مراجعي ا سـ حل
يات  ها أو إدراهجا يف احلاسوب من جديد ابإلضافة إىل  ياانت اليت من املقرر  معلمعايري حمددة وكذكل إعداد ا نقلب ل

ها ياانت املقرر  تخديم ا نظام وحفص  نقلحفص ا ب سـ لل  .م

رشوع  .33 سؤول عن  موقد توىل الفريق ا ياانت وإعدادها ووضع FRR/IPSASمل نظمي ا شار اخلاريج  ب وا ت لت ملس
ية ية أو الو ية ا نا شلك همين سواء من ا يفاملواصفات الالزمة  ظح نتق ل بة، مت . لب نحو الواجب ووفقا خلطة املرا قوعىل ا ً ل

يا معلتويق  شارونث نظام اليت أجراها ا تت حفص ا شلك جزيئ. ملسل تخدمني وتويقه إال  بلكن مل جير حفص ا ث  .ملسـ

ية للقطاع العام  .34 شار يف املعايري ادلوية احملا تعاون مع ا ية اب بة، أجرت اخلدمات املا نقص يف املرا بوسد ذكل ا سق ل ت ل ل ل ملسل
IPSASيقة يات حفص د ق  نة املا. معل ياانت ا سـوقد راجع زماليئ  نة IPSASلية األوىل يف ظل نظام معايري لب سـ يف 

ها للمعايري2010 ثا ل والحظوا ا ها . مت سؤولون عن إدارة األصول حتديث قامئة اجلرد ورا ياانت، توىل ا بل نقل ا جعو ملق لب
شار اخلاريج سلع من قامئة اجلرد، الرجوع إىل فريق . ملستا ند اختاذ أي قرار حبذف إحدى ا لواكن من الرضوري  ع

تلاكتجملس " ها وتريهبا. العامتده" ملمإدارة ا ية  ياانت، تولت اخلدمات املا توبعد نقل ا حفص ل  .لب

ثه  .35 تعلق بقامئة اجلرد ما زال يصدر عن الربانمج احلاسويب القدمي لقامئة اجلرد اذلي يمت حتد يذي ا تقرير ا يغري أن ا مل لتنفل
بارة عن واهج (AIMSمن نظام " إدارة األصول"من خالل وحدة  تخدام عويه  ياانت"سـة ا تغذية اب بإلعادة ا " لل
به تلقايئ شـشلك   ).ب

تعلقة  .36 تظام جودة حتديد املعايري ا تصاصات تراجع اب تعددة الا نة ا بقا، اكنت ا نادا إىل املعايري احملددة  ملوا ن مل للج خسـ ًت م ً س
يات املطلوبة تخدمني وفقا  ياجات ا يفه مع ا للعملابلربانمج احلاسويب و سـ ت ًي مل ح يات حفص الربامج معلوقد أعدت . تك

تخدم بول ا ياس  بار  ياجات يف إطار ا ها وفقا لال سـاحلاسوية اليت حددت معايريها ومت  ت ت ملب ق لق خيف ح ًي واكنت تكل . تك
بات الالزمة اليت اكن يمت حتديدها وتقريرها وإدراهجا مضن األولوايت من  تصو ياان إىل إجراء ا يالفحوص تؤدي أ ل ً ح

 .خالل عقد اجامتع خاص

ّوقد صدق لك .37 تعلقة مبعايري ّ تقارير ا شار اخلاريج عىل اكفة ا ية وا سة اخلدمات املا مل من ر ل ت ل سي  وصدقت IPSASملئ
شرتايت تعلقة اب تقارير ا شرتايت واألسفار بدورها عىل ا ملبة ا مل ل مل أما ردود الفعل اليت اكنت ترسل ابلربيد . شع

نظام اإللكرتوين إلدارة ا بات يف ا لطلاإللكرتوين، فقد أدخلت  ل وبعد املوافقة علهيا، أدرجت تكل . RMS بات كطل
يذ ية ا بات يف  لتنفا معل  .لطل

ية حمددة .38 بو قامئة مر تخدمت الو يل ذاهتا، ا ية ا بة  جعواب ي سـ شغ لعمل تسـ لن نظام احلديث . ل نظام القدمي وا تخدم ا لومل  ل يسـ
بل يف هذا اجملال تخدام نظام معلومايت من  شرتايت نظرا لعدم ا قشلك مزتامن يف جمال ا سـ مل  .ًب
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يل ومرحةل  يذ"لتشغا  "لتنفما بعد ا

 برانمج حاسويب مالمئ ودمع همين

يدا للغاية وقد مت  .39 رشوع  يع مراحل ا يدار يف  تعاون مع رشكة  ًوفقا للمعلومات اليت مت احلصول علهيا، اكن ا ج مل مج سـ ل ً
هل احملددة نجاح وخالل ا يا  سلمي ر ملا ب مس ًت  .ل

تخدمون خالل املقابالت عن رضامه  .40 نظام اجلديد فامي خيص الوظائف اليت يطرهحاملسـوقد أعرب ا ومن . لعن ا
تة، اكن نظام  ية ا ية ا نا بحا ن لل لتق ته وأداؤهAIMSح يهل وإات يث  يدا من  ح  ح تشغج ً. 

نظام  .41 توايتAIMSلويقدم ادلمع الفين  تكون من خشصني . مسـ عىل ثالثة  ساعدة اذلي  تب ا يهو يقدم أوال من  مل مك ًف
ساعدة  بات ا توىل الرد عىل  ملو طل تخدمنيي يا أو . ملسـمن ا تب سواء ها بارشة  ئلهتم  تخدمون أ ًويوجه ا تف للمك م سـ ملسـ

ثاين، يأيت ادلمع من فريق نظام . ابلربيد اإللكرتوين توى ا لوعىل ا تكون من ثالثة أشخاص وعىل AIMSملسـ ي وهو 
نظام ية اليت نفذت ا رشكة اخلار ثالث من ا توى ا لا ل جسـ ل  .مل

تخدمنييفأوجه القصور   ملسـ معارف ا

تة لق .42 ثا شرتايت واألصول ا بو حول ا ية اليت نظمهتا الو تدر بد بلغ إجاميل عدد ادلورات ا ل مل ي ية شارك 45يبل يب دورة تدر
شارك200فهيا  تخدام الوحدات اجلديدة وبعض اجلوانب . م  ية ا هدف من تكل ادلورات هو رشح  سـواكن ا يف كل

تخدمني ياجات ا سـالالزمة ملراعاة ا ملت ي. ح تد ية ا قوقد أوحضت  ل تعمقا مبا يكفي وأن معل ًق أن ذكل الهنج مل يكن  م
تدريب أكرث تركزيا تخدمني اكنوا حباجة  ًا ل ساعدين . ملسـ تدريب ذكل ألن ا تلق رؤساء الربانمج وال نواهبم ا ملومل  ل ي

تدريب سؤولون عن هممة ا لاإلداريني اذلين حرضوا ادلورات مه ا  .مل

ت .43 سني خشصا اذلين تدربوا عىل ا سـومن بني املائة و نظام ًمخ تفاد ما يقرب من AIMSلخدام الوحدات اجلديدة  سـ، ا
يق الوحدات هر بعد  هم خالل ثالثة أو أربعة أ يث تركوا وظا تطبثالثني خشصا من برانمج إهناء اخلدمة الطوعي  ش ئف ح ً .

تخدمني تعلقة اب سـواكن ذلكل الوضع تأثري سليب يف نقل املعرفة ويف جودة الفحوص ا  .ململ

تخدمني اذلين وقد الحظ زماليئ أن ا .44 تدربني عىل اإلطالق أو ا يال أو غري ا تخدمني املدربني  بري  سـلعدد ا مل قل ملسـ للم لك
نظام  باء عىل ادلمع الفين  شرتايت، يؤدي إىل فرض أ تخدمون نظام ا لاندرا ما  ع مل يسـ ًAIMS يف املراحل األوىل 

بري للغا. للعملية باء من خالل عدد  تضح تكل األ يذي،  توى ا كوعىل ا ع ت لتنفسـ بغي تصويهبا، مما مل ينية من األخطاء اليت 
تعلقة ابخلدمات . يطيل الوقت الالزم ملعاجلة املعامالت سلع واخلدمات وابالتفاقات ا تعلق اب ملوتكل األخطاء اليت  ل ت

ية رشية بل وأيضا يف اخلدمات املا سم املوارد ا شرتايت واألسفار ويف  بة ا يس فقط يف  لاخلاصة تؤثر  ق مل ًشع لب  .ل

تدريب عىل نظام وأشار زمال .45 ية اإلنرتانت واثئق  بكهتا ادلا يح عىل  بو  لليئ أيضا إىل أن الو خل شـ تتي ًAIMS)  مجموعة
تخدمني  يات وبعض ) UPKللمسـاملواد  ياين  سؤوةل ووصف  للعملوبعض اللواحئ وجداول املعامالت مع الوحدات ا ب مل

ية  شائعة واجلداول األسا ئةل ا سـاأل ل شطة(سـ نيف الوحدات واأل نارص اليت أعدها وتع). لتصن لعد تكل الواثئق وا
تدريب نارص ذات الصةل اب تضمن العديد من املعلومات وا ية  ثابة نقاط مر يون  تخدمون الر لا لع ت جع مب سـ يسـ  .ئمل

توافر العديد من تكل الواثئق وال بوجود  .46 سوا عىل دراية  تخدمني  بريا من ا بغري أن زماليئ الحظوا أن عددا  ي سـ لك مل ً ً
 ً.األدوات املذكورة آنفا
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ية رمق  تو صا  1ل
يق املعلومايت اجلديد، من الرضوري  ها هذا ا ية اليت  تفادة ابلفعل من زايدة الفعا بو من الا متكن الو بليك  ل سـ لتطي يتيح ت

تخديم نظام  سلميAIMSمسـتدريب  نحو ا ل عىل ا تدريب . ل هوم احلايل  نظر يف ا بو بإعادة ا يه، فأان أويص الو للو ل ي ملفعل
بلغ أهدافه اكمةل تدريب عرب ياذلي ال  يا فامي خيص ا سني احللول املطروحة حا ل وبدراسة إىل أي مدى ميكن  ل ًحت

 .اإلنرتنت

نظام  تخديم ا لعدد   مرتفع جدامسـ

بات يف  .47 توى الربامج، تعد تكل ا شرتايت عىل  بات ا بو يف إزاةل طابع املركزية عن  بة الو يا مع ر لطلمتا سـ مل طل ي غ مشـ ً
توى الوحد بارش عىل  شلك  سـالوقت احلايل  مب يةم تخدمني من . لتشغيلات ا يه، زاد عدد ا سـو يصل إىل 60ملعل ل 

ند إدخال وحدات . ً إجامال400حوايل  ية  تدر تخدمني إحدى ادلورات ا عوقد حرض عدد من هؤالء ا ل يبسـ مل
شرتايت شري إىل أن . ملا تخدام  تعلقة ابال تغري أن اإلحصاءات ا سـ يات تؤدي إىل تقدمي % 30مل من % 90لعملمن ا

بات شوايئ للغاية مما حيدث العديد من األخطاء يف اإلدخال ويلقي ويقد. لطلا شلك  بات  تخدمني ا عم معظم ا ب لطل ملسـ
نظام  باء عىل فريق ادلمع الفين  لبأ  .AIMSع

بات بعد أن  .48 تخدمني ال حيرتمون اإلجراءات واللواحئ املوضوعة ويدخلون ا لطلوقد الحظ زماليئ أن العديد من ا ملسـ
شرتايتيصدر املوردون ابلفعل فوات ية برمهتا مما . ملري اب يل ا بات وتؤدي إىل  تلزم إجراء تصو لعملوتكل احلاالت  تعط ي تسـ

ية باء امللقاة عىل اكهل اخلدمات املا لثقل األ ع  .ي

ية رمق  تو صا  2ل
بات دلى عدد حمدود من  يع ا تخدمني إىل حد مالمئ عن طريق  يص عدد ا لطلأرى أن من اجملدي  جتم سـ ملتقل

ية برمهتااألشخاص املدربني عىل  نحو الواجب وامللمني اب لعملا  .ل

 باإلجراءات واللواحئ اجلديدة شلك اكملعدم احرتام 

ياانت .49 سؤولون عن ا ية  بح اآلن مديرو الربانمج واملزيا يق الالمركزية، أ بعقب  م ن ص لب يه، مفن الرضوري أن يمت . تط علو
شلك سلمي وموحد بواسطة أشخاص مدرب توى  ياانت عىل هذا ا بإدخال ا سـ ملب يدال ًني تدربا  ج ً  .ي

نوان  .50 سـيت معل  بعوبفضل عقد  تجارب"جل ليل ا ها 2011نيف أبريل ويويو " حتل ية وعر شالكت الر ض، مت حتديد ا سـ ئيمل
شرتايت واألسفار بة ا ية و توى اخلدمات املا يني عىل  ملعىل األشخاص ا شع ل سـ من تكل . ملع بو  بوقد أبلغت إدارة الو ي

شالكت اليت تمكن يف وجود ثغرات عىل  خما توى مل ية عىل  سؤو ياب ا نظمة، وابألخص  توايت ا سـتلف  ل مل غ مل مسـ م
نطوي عىل العديد من الوظائف شامةل اليت  يات ا تا ل توى دمع نظام . لعمل يا عىل  يوب يو سـكام تالحظ تكل ا ملع ً م

AIMSية شرتايت واخلدمات املا بة ا توى  ل وعىل  مل شع سة . مسـ سني املقرتحة خالل  نفذ بعد تدابري ا جللكن، مل  تح لت
 . ملالع

نظمة ويه اكآليت .51 تلفة يف ا توايت  ملوجيرى حتديث قامئة اجلرد عىل  خم شرتايت : مسـ يف  للمتقدمي تو بات(ص ) كتييف 
سلع اليت يمت رمسلهتا  بة فامي خيص ا شفرات العمودية واحملا تخدام ا سلع واخلدمات وإعداد قوامئ اجلرد اب تالم ا لوا سـ ل سـ ل سـ

ميهتا قونخفض  شاركني عىل دراي. ت ملويس لك ا ياتل سؤو تكل األدوار وا لة  مل ها املادية ومل . ب سلع اليت مل حتدد أوصا ففا ل
ية  مية ا تايل إىل رفع  يمي قامئة اجلرد واب توفرة أدت يف املايض إىل املغاالة يف  سلع ا ها من قامئة ا تغطيمت حذ ل مل لل ق تق ف

ية تأ نا  .ميل
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يق اإلجراءات اإلدارية يف إطار إدارة .52 ثال، اكن يمت تدوين .  األصولتطبوقد الحظ زماليئ عدم احرتام  يل ا ملفعىل  سب
ية بذكل عىل حنو  رشاء واخلدمات املا ية ا ها يف إطار تقدمي ضامانت دون إخطار اخلدمات اليت قامت  لاملواد وباد بعمل لت ل

سودة . منتظم موقد أحاط زماليئ علام بوضع  نة " للقواعد واإلجراءات اإلدارية"ً سـها يف هناية   أو بداية 2011لتطبيق
2012. 

نة  .53 ية  ياانت املا شأن مراجعة ا شار إلهيا آنفا املالحظات اليت أبديهتا يف تقريري الصادر  سـ وتطابق املالحظات ا ل ب ب لمل ل ً
ية20108 بة ادلا يا للمرا شئ بعد نظاما  بو مل  يه إىل أن الو خل واذلي أرشت  ن قي يق ًف حقً نظمة يف ذكل . ت يت ا ملوقد أو ص

ية تحديد اإلجراءات الر تقرير  سـا ب ية يف الوقت ئيل يق اليت أجريت وبوضع آ تد يات ا شلك رمسي وابعامتد وتويق  ل  ل معل ث قب
نجزة يق ا تد يات ا ناسب لرصد  ملا ل معل  .قمل

شأن .54 ييت هبذا ا يا تو يق، فإنين لن أكرر ر تد لوعقب هذا ا ص مس ًل يني رؤساء . ق بو  يف إلهيا اقرتايح للو تعنين سأ ي بض لك
يات ا ية ا سؤو يا  تولوا ر لللوحدات  لعمل ل م مس ًي يات اليت حتظى مبوافقة اإلدارةل يق الصارم  بة ا للعملشامةل وملرا لتطب . ق

تلف  يقوم به يف  تخدم عىل دراية اكمةل مبا  سؤول مؤهل وأن يكون لك  ية شامةل  بغي أن يكون للك  خمو سـ سـ م ممعل ين
ية  .معلمراحل لك 

بات معقدة للغاية  لكتيا

ت .55 سلع واخلدمات اليت  بات مواصفات ا سـالحظ زماليئ أن  تل بات كتي شرتايت واألسفار يف إعداد  بة ا طلخدهما  مل شع
ية ياجات اخلدمات املا تخدمني وال ا ياجات ا شرتايت ال تليب يف الوقت احلايل ا لا ت سـ ت حمل فالواقع أن عدد تكل . ملح

ية ية احملا نا سقة وغري مالمئة من ا بري للغاية كام أهنا طويةل وغري  بات  با سح ل ت ك مي  تكل وعالة عىل ذكل، مل يمت إعداد. لكت
رشاء  ية ا ية  ناء عىل تعاون األطراف ا بات  لا بعمل ن ب ملعي سلع واخلدمات واألسفار واتفاقات اخلدمة اخلاصة(لكت ) لا

ية رشية واخلدمات املا ية وخدمات األسفار واملوارد ا رشاء امجلا لوخدمات ا بع  .لل

ية رمق  تو صا  : 3ل
يات القامئة بات من خالل مراعاة ا يط ا بو  لعملأويص الو ي سـ تي لكب تخدمنيبت ياجات اكفة ا سري ا سـ ابلفعل و ت ملي ح  .ت

 اخلامتة

نون  .56 رشوع ا نجز، أرى أن ا ملعيف ضوء العمل ا ته"ململ نظام املايل وال حئا ية ادلوية للقطاع العام املعايري -ل لاحملا " سب
ية اليت متك) FRR/IPSASمرشوع ( ية والو متد يراعى اكفة املواصفات ا يدة وأن احلل ا يفحظي بإدارة  ظج نتق ل ن ملع

بو من احرتام القواعد واإلجراءات اجلديدة تخدمني . يالو نات فامي خيص عدد وتدريب ا نا إجراء  ملسـلكن مازال  ي حتسممك ً
هم يصا أل تخدام مصم  يل لال جلاملدعومني بد ً خص سـ يق . ل بغي اختاذها عىل  تدابري اليت  توقف أيضا جناح ا بو ل تطي ين ً

سارية واحرتاهما وعىل إاتح سلع واخلدماتلاإلجراءات واللواحئ ا بات حمدثة عن ا لة   .كتي

 
 غروتر. ك

سورسي تب الفدرايل ا يمدير ا ل  ملك
ساابت  حلملراجعة ا

ساابت(  )حلمراجع ا

                                                 

تقرير رمق  8  .2011ل يويو 4 الصادر يف 11355لا


