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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 28: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

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

  )IPSAS (احملاسبية الدولية للقطاع العام
  األمانةمن إعداد

ثة واألربعني  .1 ثا يات ا لوافقت ادلول األعضاء، يف دورة ا ل مترب24من (مجلع توبر 3 إىل سب  بديئ ) 2007ك أ مشلك  ب
ية الفكرية  ية  نظمة العا متد ا للملكعىل أن  مل مل بو(تع ية ادلوية للقطاع العام ) يالو لاملعايري احملا ية (سب سباملعايري احملا

وجاءت هذه املوافقة جزءا من ). 255 الفقرة A/43/16ث والويقة  A/43/5ثانظر الويقة (2010 حبلول )لادلوية
نظومة برمهتا  توى ا تحدة عىل  ية العامة لألمم ا نهتا ا ملبادرة  سـ مل ممجلع ب ) A/RES/60/283(IV)1ثانظر الويقة (تم

ية ادلويةإلحالل املعايري  لاحلا نظومة األمم اسب ية  مل حمل املعايري احملا  ألن املعايري اجلديدة (UNSAS)ملتحدة سب
شامةل عن . لمعرتف هبا دويا ية ومزيد من املعلومات ا شفا ية وا بة ادلا سني يف املرا يري  لومن فوائد هذا ا ل خل حت فتغ ق ل

ية مع الزمن  ياانت املا ساق معزز يف ا يف واإليرادات وا تاك لا ب ت ل نظامتلل تلف ا ملوعرب   .خم

ث .2 لوقد قدمت األمانة، يف ادلورة ا سمرب ّ ية يف د نة الربانمج واملزيا رشة  ثة  يا ن للج ع يذ برامج ااقرتاهح، 2008ل لتنف 
ته نظام املايل اجلديد وال ثال  يق الا ية  حئمعلوما لل ت مت ية ادلوية للقطاع العام  تحقل لواملعايري احملا  ):IPSAS(سب

بات  شرتايت وإدارة األصول و تطلا يةممل ثال للمعايريمنظا ). WO/PBC/13/6(d)ثانظر الويقة  (مت أخرى لال
يذ املعايري ّوتضمن الاقرتاح معلومات عن  ها  نفاملرحةل اليت  ية ادلويةتبلغ لاحملا ندئذ سب رشوع اكن  نا أن ا ع  مل مبّي

يذ املعايري  تعدادا  مترة ا هود  نفتأخرا عن موعده وأن ا جل لتم سـ ثانظر الويقة  (2010يف عام اجلديدة مسـ
WO/PBC/14/6 .(ية يذ  مفصةل للموارد الرضورية نووردت يف الاقرتاح مزيا ثال للمعايري اجلديدة و تنفلال تم

ته نظام املايل اجلديد وال حئا نة . ل بلغ للجوأوصت ا يص  يات ابملوافقة عىل الاقرتاح مع  ما ختص  4 200 000مجلع
سمرب . يفرنك سورسي يات يف د سادسة واألربعني  ية ابملوافقة يف ادلورة ا تو يت ا يو للجمع ل ص ل انظر  ( 2008حظ

 ).47 الفقرة A/46/12يقة ثالو
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مترب  .3 ية اليت انعقدت يف  نة الربانمج واملزيا رشة  سبويف ادلورة الرابعة  ن للج ياتقريرّ، قدمت األمانة 2009ع  احل مر
ية ادلوية للقطاع العام  ته واملعايري احملا نظام املايل اجلديد وال ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما لعن  حئ لل ت بت سنف م ت

)IPSAS()  ثالويقة انظرWO/PBC/14/6 .( نت تكل الويقة معلومات عن ثو رشوع ّتضم ها ا ملاملرحةل اليت  بلغ
بدة حىت اترخيه يف ا تاك ملتكوا ل سابعة . ل يهتا ابملوافقة يف ادلورة ا يت تو تقرير و نة علام اب لوأحاطت ا ص حظ ل للج
مترب  يات يف  سبواألربعني  ويف الفقرات ). 300قرة  الفA/47/16ث والويقة A/47/9ثانظر الويقة  (2009للجمع

يذ الاقرتاح تنفالالحقة تقرير مفصل عن  بارة ( ّ يه فامي بعد  شار إ بعا ل  .)"املايلرشوع ملا"مل

 املايلرشوع ملا :أوال
نظام .4 بو  بتعمل الو تاكمةل  ي نظام. )AIMS(ملاإلدارة ا يق ا لومع بدء  ثال تطب بة يف الا ته والر ت املايل اجلديد وال غ محئ

ية  ية أوردان يف لدلوية،اسبللمعايري احملا نة الربانمج واملزيا ناه عىل  ن الاقرتاح اذلي طر جل ثالويقة انظر (ح
WO/PBC/13/(d) ( ية ية إضا فبدء العمل بربامج معلوما نة (PeopleSoft)ت ه وتعديالت عىل احللول الرا

ية  ية اجلديدة واملعايري احملا ثال لالحئة املا سبميكن الا ل مت  .2011-2010 يف بداية الفرتة لادلويةل

بو من  .5 شده الو هدف اذلي  يواكن ا تن رشوعل يةملا تا يق الفوائد ا ل املايل  ل  :حتق

ية اجلديدة بفضل أدوات حاسوية معززة؛ - ثال للمعايري احملا بالا سبت  م

ته و - نظام املايل اجلديد وال حئيذ ا ل  عىل أساس حل إلكرتوين مؤمتت؛تنف

شرتايت بفضل إجراءو - ساطة ملاعامتد أفضل املامرسات يف جمال ا ية وا بات معززة الفعا لطلب اإلمدادات لل
 ورشاهئا؛

نني؛ - ية  بة للمزيا سـورصد ومرا حمن  ق

رشية يف صفوف املوظفني ابعامتد أفضل املامرسات بملوا - ية ا بادرة إىل ا لمن يط للموارد لت تخطناء عىل نظام ا لب
ية   .(ERP)سسـاملؤ

يق هذه الفوائد وما زنا  نا  لوقد ا حتقتطع مترار يفسـ سـها ابال  . تعزيز احللحنقق

رشوع إىل  .6 نورملوخرج ا ته ودون صعوابت  (2010 يناير 15 يف لا وما زال ادلمع ). مجةنيأي يف موعده ومبزيا
نذ ذكل احلني  يت الالحقني جاريني عىل قدم وساق  موا بحلتثب تا اآلنصحىت أ ويف مضامر أعامل ادلمع . ب احلل اث

يانة الالحقة، أجرنا مجموعة من املراجعات م يوا تخدمنيلص ساحنة اليت نعزتم . ملسـع ا لبني عدد من الفرص ا فت
ية يف عام  ثا رشوع للمرحةل ا ها مضن  تكام نتطويرها وا ل م شمل . 2010لسـ ية اليت  ثا متول تعزيزات املرحةل ا تو ن ل سـ

تحدة اإلمنايئ وأسفار الغري، من حتسني تعلقة ابتفاقات اخلدمات اخلاصة وبرانمج األمم ا مل اإلجراءات ا يد مل صر
رشوع املايل كام ورد رشحه يف املالحظةمزي ية ا ملا  . أدانه9  يف الفقرة2 ن

رشوع الالحقة .7 تفادة مهنا يف مراحل ا تخلصة اليت ميكن الا نا العرب ا رشوع،  يذ ا ناء  ملوأ سـ سـ جسل مل ملث ومن تكل . تنف
تخلصة ما يأيت  :ملسـالعرب ا

نظمة؛ - هريم يف ا تواصل ا ملضامن ا  لل

تدريب؛ اإىلوضامن تدريب أقرب ما ميكن  - تدريب العام، مع مدد أقرص دلورات ا للواقع، بدال من ا  ل

رشوع - تظام وعىل مدى ا بت اب ملوا ن يريات؛لتث تدبر شؤون ا تعداد  تغ من الا ل لسـ ّ 

تني - ية ا رشوع عىل املقاربة وا بق ألعضاء فريق ا تدريب ا ملطبقوضامن ا ملهنج مل سـ  .ملل
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رشوع املايل ونأخذها  .8 تخلصة من ا يد من العرب ا ملو ملسـ تعلق سنسـتف رشوعات الحقة  بان يف أي  تيف ا م بنظام حلسـ
ية يط للموارد املؤ سـا ستخط يةسـامي اقرتاح   والل يط للموارد املؤ سـيذ نظام شامل  ستخط لل ثانظر الويقة  (تنف

WO/PBC/15/17 (رشة سة  ية يف دورهتا اخلا نة الربانمج واملزيا عاملطروح عىل  م ن  .جل

متويل ا .9 ية  يد األموال ا ملوفامي ييل ر لص  :رشوعملتبق

رشوع املايل حىت تعقب مل تاكيف ا  2010 أبريل 30ل
سورسي( يابلفرنك ا  )ل

تلكفة لنرص ا رشوع ع ية ا ملمزيا ية يف اترخيه  ن بالغ ا لفعلا مل
 )1املالحظة (

يد احلايل  صالر
 )2املالحظة (

يقات تضافة ا با  0 0 0 لتطسـ

يات  13 429 267 450 280 879 جمرشاء الرب

رشوع رشية  للمموارد   393 000 495 000 888 000 ب

 252 074 353 926 606 000 موارد للوفاء ابألولوايت

يذ رشيك اخلاريج يف ا لتنفا  ل
 )3املالحظة (

100 036 2 842 979 1 258 56 

تدريب   147 104 42 896 190 000 لا

 40 418 9 582 50 000 الاتصاالت وغريها

نطاق  ياط  للالا حت
 )4 املالحظة(

000 150 0 000 150 

 1 052 283 3 148 696 4 200 979 موعاجمل

يةتشمل :1املالحظة  بالغ ا لفعل ا تاكمةل حىت اترخيهمل نفقات يف نظام اإلدارة ا مل ا  .2010 و2009 لعايم ل

ية :2املالحظة  بالغ ا ية بعد خصم ا يد احلايل هو املزيا لفعلالر مل ن ية عام . ص ثا يف تعزيزات املرحةل ا متول تاك نو ل ل  2010سـ
يد مبا يقدر من ال  .ي فرنك سورسي140 000صر

بلغ الفعيل ملشمل ي :3املالحظة  يذ ملا رشيك اخلاريج يف ا ية ا لتنفزيا ل خبصوص ادلمع ي فرنك سورسي 176 000مبلغ ن
توى يةغري مرصود أصال (2010 حىت هناية 1 ملسـعىل ا  .)ن يف املزيا

بلغ  :4 املالحظة سديد  نطاق  ياطي ا متخدم ا ت ل ت لسـ ح ياانت  فرنك82 000سي يف مقمي ا ب سورسي خبصوص تاك ل لي ّ
ناء عىل املعايري  ية  باحملا ية ادلويةسب لاحملا رشوع( سب ية ا ملغري مرصود أصال يف مزيا  ).ن

يةوكام ورد يف اجلدول أعاله،  .10 ية األ رشوع مضن املزيا صلـي ا ن مل يعاد . سـينهت رشوع،  سـويف هناية مرحليت ا مل
يد غري املرصوف  ياطي ما أن إىلصالر ين الا رشوعحت يق املايل يف ا تد ملـي ا قل  .هت

يات .11 متويل اذلي أقرته ا مجلعوابإلضافة إىل ا ياطيل ية339 468ُ، فقد أنفق حت من الا ن فرناك سورساي من املزيا  ي
نذ نومفرب العادية ياغة . 2010 ون حىت يوي2007م  شاري اذلي ساعد يف  بري الا بلغ تلكفة ا صوغطى ذكل ا ت خل سمل

ياسات وا تاكمةل مما جراءات اخلاصةإللسـا تعديالت يف نظام اإلدارة ا تلف ا يذ  ية ادلوية و مل ابملعايري احملا ل خم نفل تب س
تكل املعايري تقارير وفقا  لاكن رضوراي إلعداد ا يمي ل تعلقة  شارية ا بتق، واخلدمات الا ملس مثره احتاد ت يستالعقار اذلي 
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بو تحقق املادي من أهجزة الو بو، وا ها الو يمدريد واألرايض اليت  ل ي ية، وتلكفة تدريب مدة متلك ج عىل يد رشكة خار
ية  بري يف املعايري احملا بأربعة أايم عىل يد  سواترهاوسكوبرسلادلويةسخ  .ي من رشكة برا

ته نظام املايل اجلديد وال يذ ا تقدم يف  حئا ل  تنفل
نور  .12 رشوع املايل قد خرج إىل ا لذكران سابقا أن ا متدان حال. 2010 يناير 15يف مل ياق، ا عويف هذا ا يا لسـ ن إلكرتو

ية تا بو الفوائد ا ته، حفققت الو نظام املايل اجلديد وال تا  لمؤ ل ي حئ لل  :مت

ية :ألف ميي واإلدارة املا لتعزيز اإلطار ا  لتنظ

تة • ندسـهتا ومؤ يد  متوضع إجراءات أ ه  ع

ساءةل و • بة وا ملوضع أساس للمرا ساقا ككون أيق تخدمني وترث ا نوطة اب سـيقوم عىل األدوار ا ململ
تة ل  لموافقة وتدفق العملمتوإجراءات مؤ

ية • نني للمزيا بة  نورصد ومرا حمسـ  ق

رشية :ابء ية ا با لمن  لت

هم مع  • تدريب املوظفني و يذا اكمال  ية  يط للموارد املؤ يذ نظام ا يفإعداد العدة  نف تثقنف ب سـ تتخط ست ل ل
ية جودة مسـتخدمني  همون أ تلف الوظائف و مهمتدون أفضل املامرسات ويعملون يف  يفخم يع

نظمة ياانت يف ا ملا  .لب

ية اجلديدة وخطة العمل  يذ املعايري احملا تقدم يف  با سنف ت  2010ل
ية  .13 بات املعايري احملا ية اليت تفي  ياانت املا تعلق بإصدار ا رشوع ا سبما زال ا تطل ل ب مل مبمل يده، لادلويةل تقدم وفق موا ع  ي

نوية لعام علام بأن من املعزتم  ية ا ياانت املا يذ الاكمل إىل إصدار ا سـأن يؤدي ا ل لب ل ـى مراجع . 2010لتنف نهتوقد ا
ياسات و ساابت اخلاريج من مراجعة ا سـا ناءالحل ية  بإلجراءات املا ية ل نه لادلويةسب عىل املعايري احملا نا  م، و ّسلم ت

ية ية .ئمذكرة نقاش هنا يذ املعايري احملا ساابت اخلاريج يف خطة  سائل اليت أاثرها مراجع ا ندرج ا ب و سنف ت حل مل سـ
 .لادلوية

يتقرير اإلدارة  .14 ية :  2009-2008ة لاملا يذ املعايري احملا بيف مضامر  سنف ية لادلويةت سق تقرير اإلدارة املا نا  ل، عد ن ل ّ
ية 2008-2009 ياانت إضا نه   ُ ت ف ب نفقات ظهر ألول مرة لتضمي ية موحدة وياانت اإليرادات وا ية معو لمزيا ب بوياان من

نقدي تدفق ا لبصايف األصول وياان اب ل يع نطاق املالحظات وعالوة عىل ذكل، فقد معدان إىل. ب ياانت عنسـ تو لب ا
ية  تضهيا املعايري احملا شوف اليت  شمل العديد من ا ية  باملا ستق سـ لكل ت تضمهنا تقرير . لادلويةل ياانت اليت  يوتأيت ا لب

ية شفا ية خطوة أوىل حنو تقدمي املزيد من املعلومات وتعزيز ا فاإلدارة املا ل  .ل

يق  .15 تد قا ية ل تا م يف األرصدة ا بة  بع2009-2008خل سوايت معايري احملا سـد  يةوائرادلتعد :  لادلويةت يع ل املا يا  مج حا ل
بو إىل  تحويل األصول واخلصوم وصايف رأس مال الو سوايت الرضورية  يا ل ياانلت ثل بما يوافق  ميت عن الوضع املايل 

ية  ند متاما إىل لادلويةسبللمعايري احملا تحقاقيست و بة عىل أساس الا سـبادئ احملا سـ هتـي من ذكل، ننوما أن . م
يان الوضع املايل املعدل  ساابت اخلاريج مراجعة  ّتوىل مراجع ا ب حل سوايت املدخةل عىل األرصدة سـتمكل نمث سي لتا

ية  ية العمو ية املدونة يف املزيا تا ما نم سوية واملراجعة عىل يد مراجع . 2009-2008خل لتومن املرتقب الانهتاء من ا
ساابت اخلاريج يف الفصل األخري من ع  .2010ام حلا

بق، ةوابإلضاف .16 شف سـ إىل ما  بات ا ثةل  ية ا ياانت املا لكنعد مجموعة اكمةل من ا تطل ت ل ب ملسـ ملم ية ل سبوفقا للمعايري احملا
ناء لادلوية ية ادلوية أ ياسة املعايري احملا يل  ساابت اخلاريج ويعلق علهيا ويراجع أيضا د ها مراجع ا ث، لريا ل سـ ل بحل سجع ّ

 .أعامل املراجعة

متروسرنصد  .17 ية ادلوية ار املعامالتسـاب نفقات عىل أساس املعايري احملا تعلقة ابإليرادات وا ل ا ل  2010خالل عام سبمل
ية ادلوية يه املعايري احملا سجل احملاسـيب كام  لوندون املعامالت يف ا تض سبل تق سط . ّ ّومن شأن ذكل أن  نالاتقال يب
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ية إىل  تقرير اإلدارة املا نفقات وفقا  يان اإليرادات وا بمن  ل ل ل ية ادلوية يف ب ثل للمعايري احملا ليان األداء املايل ا سبت ملم
 .2010هناية عام 

ية إلعدادومن املرتقب أن  .18 ية ادلوية عىل أساس ئندخل املرحةل الهنا ثةل للمعايري احملا ية ا ياانت املا ل أوىل ا ت ل سبب ملم ل
ية لعام  نفقات ا لفعلاإليرادات وا سمرب 31 ووضع األصول واخلصوم وصايف األصول يف 2010ل يف  1010ي د

ية برمهتا يف 2011الفصل األول من عام  ـي ا لعمل، عىل أن  ته2011 مارس 31تنهت نظام املايل وال يه ا حئ كام  ل  .يقتض

ية لألصول  .19 تا سوايت املطلوبة يف األرصدة ا يال مفصال  ساابت اخلاريج  موقد قدمت األمانة ملراجع ا خل ت حتل للحل ّ
يات والفا يا طواخلصوم والا يكون رضوراي ض املرتائحت ياان سـمك مما  ها  ية من جديد بو بو العمو ية الو بتح مزيا ي صفن م لف

ية ادلوية ثل للمعايري احملا لابلوضع املايل  سبت ية املقدمة هل . مي ساابت اخلاريج املعلومات احملا سبوسرياجع مراجع ا حل
بل هناية العامويرفع تقريرا  قتاجئ املراجعة  ي. بن سوايت الهنا تعد األمانة ا ئو ت ة اليت يويص هبا املراجعون مبا يضمن لسـ

بو متاما للمعايري ثال الو يا ية ادلوية يف عام مت ل احملا  .2010ب

ية مدعوة إىل أن تويص  .20 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
يط علام مبضمون  بو بأن  حتيات ادلول األعضاء يف الو ي مجع
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