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تنفيذ برامج املعلوماتية ضمانا التقدم يف  عن النهائيتقرير ال

 اسبية الدولية للنظام املايل اجلديد والئحته واملعايري احمل لالمتثال
  )IPSAS(للقطاع العام 

  األمانة من إعداد

ية ًأوال  سـمعلومات أسا

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 ادلوي) يالو لاملعايري احملا ية ادلوية(ة للقطاع العام سب لاملعايري احملا عام 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
ية ادلوية إلحالل املعايري احمل) A/RES/60/283(IV)1ثالويقة (برمهتا  لا نظومة األمم حمل املعايري  (IPSAS)سب ية  ملاحملا سب

تحدة  ية . لألن املعايري اجلديدة معرتف هبا دويا) UNSAS(ملا شفا ية وا بة ادلا سن يف املرا يري  فومن فوائد هذا ا لق خل حت لتغ
ية  ياانت املا ساق معزز يف ا يف واإليرادات وا تاك شامةل عن ا لومزيد من املعلومات ا ب ت ل ل وعرب حسب الفرتات لل

نظامت خمتلف  .ملا

نة وقد ق .2 رشة  ثة  ثا للجدمت 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

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

ية مفصةل للموارد الرضورية ووردت يف). WO/PBC/14/6ثالويقة  (2010لتنفيذ املعايري اجلديدة يف عام  ن الاقرتاح مزيا
ته نظام املايل اجلديد وال يذ ا ثال للمعايري اجلديدة و حئلال ل تنفت يص . م 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(
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رشة ات ادلورويف .3 رشةع الرابعة  سة  عواخلا رشةم نة  ثا ع وا م ية ا ل ننة الربانمج واملزيا توايلليت عقدتللج  يف ل عىل ا
مترب 2009 سبمترب مترب 2010سب و نظام "ّ قدمت األمانة ،2011سب و ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما يا عن  للتقريرا مر ت ت محل نفت
ية ادلوية للقطاع العام املايل ا ته واملعايري احملا لجلديد وال نت تكل الويقة معلومات عن املرحةل اليت . ")IPSAS(سبحئ ثو ّتضم

يف  تاك رشوع وا لها ا ل مل بدةبلغ تارخي حىت ملتكا نة علام . لذكل ا تقاريرللجوأحاطت ا يلهبذه ا يت تو ص و هتا ابملوافقة يف احظ
سابعة واألربعنيادلورات نة ول ا ثا م وا تاسعة واألربعنياألربعنيل توايل اليت عقدتللجمعيات ل وا مترب ل عىل ا  2009سب يف 

مترب )A/47/9ثالويقة ( مترب )A/48/15قة ثالوي( 2010سب و ويف الفقرات الالحقة تقرير . )A/49/9ثالويقة  (2011سب و
يذ الاقرتاح تنفمفصل عن  بارة ( ّ يه فامي بعد  شار إ بعا ل رشوع املايل"مل  ").احملاسـيب-ملا

يا ًاث رشوع املايل ن  احملاسـيب-ملإقفال ا

نظام  .4 بو  بتعمل الو تاكمةل يف " بيبلسوفت"ي ية ملاإلدارة ا ية واملزيا نللام نظام املايل اجلديد ). AIMS(ل يق ا لومع بدء  تطب
بة يف الا ته والر غوال ية ادلويحئ لثال للمعايري احملا سبت نة الربان)IPSAS(ة م ية جل، ورد يف الاقرتاح اذلي طرح عىل  نمج واملزيا

ية تطبيق ) WO/PBC/13/6(d)ثالويقة ( ية إضا فبرامج معلوما سوفت ت ميكن بيبلمن نظام  نة  لوتعديالت عىل احللول الرا ه
ية ادلوية يف بداية الفرتة  ية اجلديدة واملعايري احملا ثال لالحئة املا لالا ل سبت  .2011-2010م

رشوع املايل .5 بو من ا شده الو هدف اذلي  ملواكن ا ي تن يةاسـيباحمل-ل تا يق الفوائد ا ل  ل  :حتق

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 و - ية وا شرتايت بفضل إجراءات معززة الفعا باعامتد أفضل املامرسات يف جمال ا ل لمل
 ،اورشاهئ

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 و نا  حتقوقد ا مترار يف تسـنواصل تعزيزها سـتطع  . احللطويرسـابال

نور  .6 رشوع إىل ا لوخرج ا ته ودون صعوابت مجةمضن أي يف موعده و (2010 يناير 15يف مل زال ادلمع  وما). نيمزيا
تا اآلن بح احلل اث نذ ذكل احلني حىت أ يت الالحقني جاريني عىل قدم وساق  بوا ص م يانة . لتثب لصويف مضامر أعامل ادلمع وا

ملالالحقة، أجرنا مجموعة من املراجعات مع ا يث برزسـتخدمنيي ساحنة اليتح  تمكل إجنازها ل عدد من الفرص ا سـ طورت وا
رشوع  ية يف اممضن  ثا نملرحةل ا رشوع املايلُمولت (2011 و2010ل ية ا ية من مزيا ثا مل تعزيزات املرحةل ا ن ن  .)احملاسـيب-ل

ندما حدث  .7 يارية  تعزيزات املطلوبة بواسطة وظائف  ّوأجنز عدد من ا ُ ع مع تاكل  إىل نظايم )AIMS(مةل ملنظام اإلدارة ا
PeopleSoft v9.1و PeopleTools 8.51)  يا من ثاين  ًمول األول جزيا وا لكً ل ئ رشوع املايلّ ية ا ملمزيا  . )احملاسـيب-ن

ية وأجريت مراجعة  .8 حلخار ها يف أوائل عام اساابت ج تا جئرشوع ُعرضت  ن ساابت يف إطار . 2012مل حلوعقد مراجعو ا
رشوع، مبن فهيمهممهتم لقاءات مع العديد من املو يني اب ملظفني ا نظام اجلديدملعن تخديم ا ل  ساابت . مسـ حلوحرض مراجعو ا

ية ليك  ية حول إقفال الفرتة املا لدورة تدر نوايب تخد عىل حنو اتم ييعا تاجئ . شرتايتملا برانمج مع مملسـجتربة ا نوجاء تقرير 
يدة وأن  رشوع أدير إدارة  شف أن ا شلك عام و يا  جاملراجعة إجيا ُ مل ك ب ية املرصودةًب هل احملددة ومضن املزيا نالعمل أجنر يف ا  .مل

يات  ساابت ثالث تو صوقدم مراجعو ا تربهتاحل تلزم املزيد من  األمانة عا سـمالحظات ويقة الصةل ابجملاالت اليت ال تزال  تث
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يات ابحلاجة إىل مراجعة الهنتوتعلق هذه. العمل تو ص ا سني ل ية  تدريب  يا يف جمال ا بع حا حتج ا بغ ل ل ًت ية وكفاءة خفض عدد مل لفعا
يط  توى أكرث مالءمة و تخدمني إىل  سـا سـ بسـ م تالوجاتتمل سلع واخلدماتُخت اليت لكا ّونكب. لتار مهنا ا  األمانة يف الوقت ت

ثالث هذه يات ا تو يذ ا لالراهن عىل  ص ل  . تنف

بقت .9 رشوع املايلُطو تخلصة من ا مل العرب ا رشوعات احملاسـيب-ملسـ يتندرج مضن أخرىم يف  ط للموارد لتخط نظام ا
ية والسـامي  ية"سسـاملؤ يط للموارد املؤ سـيذ نظام شامل  ستخط لل يه ) WO/PBC/15/17(e)ثالويقة " (تنف علاذلي وافقت 

رشة سة  ية يف دورهتا اخلا عنة الربانمج واملزيا م ن   .جل

ية ملخص لما ييل  ويف .10 يد األموال ا ملتبقر رشوعيف هنايةص  :مل ا

رشوع املايل يف ا ملتعقب تاك  احملاسـيب-ل
سورسي( يابلفرنك ا  )2012 فرباير 17 حىت ل
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ياطي، فقد أنفق .11 يات من الا متويل اذلي أقرته ا ُوابإلضافة إىل ا ت حمجلع بلغ ل الربانحن يفرناك سورساي من  417 075م 
متدين ية ا ملعواملزيا سمرب حىت 2007 منذ نومفرب ن ياغة . 2011 يد شاري اذلي ساعد يف  بري الا بلغ تلكفة ا صوغطى ذكل ا ت خل سمل

تاكمةل مما اكن رض تعديالت يف نظام اإلدارة ا تلف ا يذ  ية ادلوية و ياسات واإلجراءات اخلاصة ابملعايري احملا ملا ل خم ل نفسـ تب س وراي ل
يمي  تعلقة  شارية ا تكل املعايري، واخلدمات الا تقارير وفقا  بتقإلعداد ا ملس ت ل بول يباين الو هاو م تحقق املادي متلكاألرايض اليت  ل، وا

ية ادلوية من رشكة  بري يف املعايري احملا ية، وتلكفة تدريب مدة أربعة أايم عىل يد  بو عىل يد رشكة خار لمن أهجزة الو بي خ سج
 .زكوبر-واترهاوس-برايس

رشوع يف فرباير و .12 تمت ا ملا بنيمضن ن 2012خ ية كام هو  ته األ مطاق مزيا صلي بقي .  يف اجلداول أعالهن يد ا يد الر توأ ص ملع
بالغ  ية169 631لا ساابت اخلار ية بعد انهتاء مراجعة ا يا ج فرناك سورسا إىل األموال الا حل ط حت ً ي ً . 

ية مدعوة إىل أن  .13 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو مجإىل تويص  ييات ادلول األعضاء يف الو ع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقةابإلحاطة 

 ]ثهناية الويقة[


