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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٤٠البند 

      وحدة التفتيش املشتركة
ــة            ــايري احملاســبية الدولي ــم املتحــدة للمع ــة األم ــة مؤســسات منظوم جاهزي

  للقطاع العام
  

  مذكرة من األمني العام    
ليقـات  يتشّرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تعليقاتـه وكـذلك تع                    

جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق علـى تقريـر وحـدة التفتـيش            
جاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع            ”املشتركة املعنون   

  ). JIU/REP/2010/6 (“العام
  

  موجز  
جاهزيـة مؤسـسات منظومـة األمـم        ” املشتركة املعنون    يستعرض تقرير وحدة التفتيش     

 حالة انتقال مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة     “املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام     
  . املاثلةإىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحيدد أفضل املمارسات واملخاطر

التوصـيات  بـشأن   نظومـة األمـم املتحـدة       ويقدم هذا التقرير وجهات نظر مؤسـسات م         
جــرى توحيــد آراء املنظومــة بنــاء علــى     قــد و. الــواردة يف تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة    

إسهامات املؤسسات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين                    
ت الوكـاالت بـصفة عامـة      وقبلـ . توصـياته ببالتنسيق، اليت رحبت بالتحليـل الـوارد يف التقريـر و          

  .إزاء بعضهااملعايري املرجعية املقترحة يف التقرير، وإن أعربت عن حتفظات 
 
  

  *  A/66/150.  
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جاهزيـة مؤسـسات منظومـة األمـم        ”يستعرض تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنـون          - ١
حالـة انتقـال مؤسـسات      ) JIU/REP/2010/6 (“املتحدة للمعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام        

ومــة األمــم املتحــدة إىل املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام وحيــدد أفــضل املمارســات    منظ
ويقترح التقرير جمموعة من املعايري املرجعيـة الـيت ينبغـي أن تطبقهـا الوكـاالت           .  املاثلة واملخاطر

  .عند تنفيذ هذه املعايري احملاسبية
مبـا تـضمنه أيـضا      الـوارد يف التقريـر      ورحب أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني بالتحليـل          - ٢

، وأشارت وكاالت عديدة إىل أهنا اعتمدت العديد من املعايري املرجعيـة املقترحـة              من توصيات 
  .أو أهنا بصدد القيام بذلك

ني موجهتان إىل   يالعديد من أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني أن التوصيتني األول        والحظ    - ٣
تقـارير منتظمـة إىل هيئـاهتم التـشريعية     بالفعـل  إىل أهنم يقـدمون  وا لكنهم أشاراهليئات التشريعية،   

  .١ التوصيةإليه تدعو وفقا ملا عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، املبشأن تنفيذ 
 ،املعايري املرجعية الـيت اقترحتـها وحـدة التفتـيش املـشتركة           تقبل  الوكاالت  ولئن كانت     - ٤

أوال، الحظ أعضاء جملس الرؤسـاء التنفيـذيني        .  العديد منها  علىفإهنا أبدت مع ذلك تعليقات      
ــق أن  ــضلى  تطبي ــيط ” (١٣املمارســة الف ــة    وختط ــة مؤقت ــات مالي ــداد بيان ــستعرضها  لإع كــي ي

ت آجتنبــاً لوقــوع مفاجــ  بكــثري التنفيــذ النــهائي  تــاريخ  قبــل يونارجاخلــسابات احلــ ومراجعــ
بدرجة عالية من الالمركزيـة     تتسم  ا بنية   بالنسبة للوكاالت اليت هل   صعبا  كون  يقد  ) “ساّرة غري
فعلى سبيل املثال، تقوم األمانة العامة لألمم املتحدة حاليا بتطبيـق           . ل أنظمة مالية متعددة   ِغتّشو

سيتيح إدماج الـنظم املتعـددة املطبقـة حاليـا يف خمتلـف             نظام جديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة       
ومبا أن مجيع املواقع قد ال تطبق النظام اجلديد لتخطـيط املـوارد يف املؤسـسة يف الوقـت              . املواقع
 وبـــالنظر إىل ضـــيق اجلـــدول الـــزمين املخـــصص لتنفيـــذ ختطـــيط املـــوارد يف املؤســـسة،  ،نفـــسه

  . تواجه هذه املنظمة صعوبات يف إعداد عدد كبري من البيانات املالية املؤقتة قدف
يف أثنــاء املرحلــة ” (١٥ن املمارســة الفــضلى ألقلــق الضا عــن وأعربــت الوكــاالت أيــ  - ٥

األوليــة لتنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة، ينبغــي للمــشرفني علــى العمليــات أن خيتــربوا بانتظــام   
ــات    ــة البيان ــة ضــمانا لدق ــضوابط الداخلي ــة      ) “ال ــة احلقيقي ــل العالق ــى حنــو كام ــل عل ــد ال متث ق

. ات املراجعة الداخلية يف جمال اختبـار الـضوابط الداخليـة          أصحاب األعمال التجارية وإدار    بني
يف إطـار واليـة     كليـا   هـذه العمليـة     إدمـاج   وشعرت بعض الوكاالت بأنه قد يكون من األفضل         

ــة للحــسابات  ــة الداخلي ــداً. املراجع ــشهد لوجهــة النظــر هــذه،  وتأيي ــة لألمــم  تست ــة العام  األمان
جـزء منـه    يف  ، الذي يـنص     لألمم املتحدة واعد املالية    من النظام املايل والق    ١٥-٥بالبند  املتحدة  

على القائمني باملراجعة الداخليـة اسـتعراض وتقيـيم اسـتخدام املـوارد املاليـة ومـدى                 ”: أنهعلى  
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فعالية نظم الرقابة املالية الداخلية واإلجراءات والضوابط الداخلية األخرى ذات الـصلة ومـدى              
  .“لكمالءمتها وتطبيقها وتقدمي تقرير عن ذ

ــة   أيـــضا ، علقـــت بعـــض الوكـــاالت  اًوأخـــري  - ٦ ــا، قـــد تكـــون املمارسـ ــه بالنـــسبة هلـ بأنـ
ــه علــى حنــو مــستقل وشــامل قبيــل      ” (١٦ الفــضلى ضــمان إثبــات صــحة النظــام والتحقــق من

الحـظ هـذه الوكـاالت أنـه بـالنظر إىل أن متطلبـات       تو. تطبيـق صـعبة ال ) “االنتـهاء مـن إكمالـه   
 ختطــيط نظــميف عمليــات األعمــال التجاريــة ودجمهـا  لقطــاع العــام مت املعـايري احملاســبية الدوليــة ل 

 مـن   بغيـة ضـمان التثبـت     تعميمهـا   قبـل   املكثف  املوارد يف املؤسسة القائمة، فستخضع لالختبار       
ــها صــحتها  ــق من ــد  . والتحق ــذلك، ق ــؤدي ول ــذ إىل    ي ــة التنفي ــصل هناي ــة االنتظــار حــىت ت مرحل
  .بتغيرياتميكن معه القيام  تأخري الإىل االكتمال 
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  جاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري 
  احملاسبية الدولية للقطاع العام

  دادمن إع

  جريار بريو

  وحدة التفتيش املشتركة

   األمم املتحدة
  ٢٠١٠جنيف، 
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   تنفيذيموجز    
  احملاسبية الدولية للقطاع العام جاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري

JIU/REP/2010/6  
الغرض من هذا التقرير هو إجراء استعراض لعملية االنتقال إىل املعايري احملاسـبية               

لية للقطاع العام وحلالة تنفيذ هذه العملية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وبيان             الدو
الطريقة اليت اتبعتها كل مؤسسة منها يف تنفيذ العملية، ويركز التقرير يف ذلك على حتديد               

  .املمارسات الفضلى واملخاطر املمكنة
إلبالغ املايل يف    عاماً للتنسيق بني ممارسات ا     ٢٥وبعد حماوالت جرت على مدى        

مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة والعمل على حتسني قابلية بياناهتا املالية للمقارنـة،             
وذلك حتديداً من خالل استخدام جمموعة معينة من معايري احملاسـبة بـاألمم املتحـدة،               

 توصية جملس الرؤساء التنفيذيني ووافقـت علـى         ٢٠٠٦اعتمدت اجلمعية العامة يف عام      
وسرعان ما اختذت هذا املسار     . ماد األمم املتحدة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام       اعت

مؤسسات أخرى يف منظومة األمم املتحدة إذ اعُترفت بأن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع             
  .ب املعايري احملاسبية للمنظمات احلكومية الدولية اليت ليست غايتها الربحسالعام هي أن

وُيعترب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عنصر إصـالح أساسـياً يف               
وقـد  . منظومة األمم املتحدة، وال يزال يلقى الدعم من اهليئات اإلدارية واإلدارة العليـا            

 تقدماً يف سعيها إىل االنسجام      ٢٠٠٦أحرزت مؤسسات منظومة األمم املتحدة منذ عام        
ومع ذلك، تزايد إدراك هذه املؤسسات  . احملاسبية الدولية للقطاع العام   مع متطلبات املعايري    

ويـشمل هـذا    . بأن هذه املهمة مهمة شاقة ومعقدة أكثر مما كان متوقعـاً يف البدايـة             
بالفعل رأياً بال حتفـظ     ) برنامج األغذية العاملي  ( مؤسسة، تلقت إحداها     ٢٢االستعراض  

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨رجي بشأن بياناهتا املالية للعـامني       من مراجع حساباهتا اخلا   ) أي إجيابياً (
يرد يف املرفـق الرابـع      . (اليت قُدمت على أهنا متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام         

هي منظمة الطريان   (؛ وأخذت مثاين مؤسسات     )وصف لتجربة الربنامج وممارساته الفضلى    
اد الدويل لالتصاالت، ومنظمـة الـصحة       املدين الدويل، واملنظمة البحرية الدولية، واالحت     

للبلدان األمريكية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحـدة            
) للتنمية الصناعية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة           

، وسـيقوم   ٢٠١٠عد األصلي وهـو عـام       باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف املو      
 بتحديد ما إذا كانت هذه املؤسسات       ٢٠١١مراجعو احلسابات اخلارجيون يف أثناء عام       

متتثل فعالً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وُيتوقع أن يطبِّق هذه املعـايري يف عـام                
، وُيتوقع أن   )لربيدي العاملي مها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد ا      ( مؤسستان   ٢٠١١

هي منظمة األغذية والزراعة، ومنظمـة العمـل        ( تسع مؤسسات    ٢٠١٢تطبقها يف عام    
الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم           
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 املتحدة  املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم         
خلدمات املشاريع، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق           

 ٢٠١٤، كما ُيتوقع أن تطبِّـق تلـك املعـايري يف عـام     )األدىن، ومنظمة الصحة العاملية  
  ).مها األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسياحة(مؤسستان 
ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قد أخذ يـؤثر         ويبني االستعراض أن اعتماد املع      

فالتحول إىل . تأثرياً كبرياً على مؤسسات منظومة األمم املتحدة يتعدى حدود جمال احملاسبة     
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يفسح جماالً لتحسني إدارة املوارد واألعمال التجارية،            

.  النتائج يف مجيع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة         وحتسني اإلدارة القائمة على أساس    
وكانت عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مهمة ضخمة يف معظـم              
املؤسسات، وتوقفت ضخامتها على مدى استعداد هذه املؤسـسات يف املراحـل األوىل             

ألن هذه العملية تؤثر على احملاسبة،      الستيفاء شروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،        
واإلبالغ املايل، وما يرتبط بذلك من نظم تكنولوجيا املعلومات، وتؤدي إىل اتباع هنـج              

وُيتوقع أن يؤدي   . جديد يف التخطيط، واختاذ القرارات، ووضع امليزانيات، واإلبالغ املايل        
عايري دوليـة مـستقلة إىل      اإلبالغ عن األصول، واخلصوم، واإليرادات، والنفقات وفقاً مل       

حتّسن كبري يف النوعية وقابلية املقارنة والصدقية يف البيانات املالية اليت توجههـا منظومـة           
األمم املتحدة إىل الدول األعضاء، واجلهات املاحنة واملوظفني، وهـذا يعـزز املـساءلة              

  .والشفافية واإلدارة الرشيدة
تتطلّبه هذه املهمة من جهود متضافرة      وجاءت تقديرات العديد من املؤسسات ملا         

وموارد دون املطلوب، ومل جتر هذه املؤسسات تقييمات جلاهزيتها األولية هلذه املهمة وملا             
واكتشف االستعراض أيضاً أن النجاح يف االنتقـال إىل املعـايري           . تنطوي عليه من خماطر   

قويني من اإلدارة العليا،    احملاسبية الدولية للقطاع العام يتوقف على وجود دعم ومشاركة          
ووجود فرق عمل يف داخل كل إدارة مكرسة لتلك املهمة، واعتماد هنج من هنـج إدارة                

  .املشاريع
وقد أدى وجود مشروع على نطاق املنظومة حتت إشراف اللجنة اإلدارية الرفيعة              

م يف مؤسـسات    املستوى دوراً حامساً يف دعم مشاريع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا          
أما املشروع الشامل للمنظومة الذي تولت مهمة التنسيق فيه فرقة          . منظومة األمم املتحدة  

العمل املعنية باملعايري احملاسبية فقد تضمن وضع إرشادات حماسبية، ومواد تدريبية، وتبادل            
قـارير  حسب مـا جـاء يف الت  (للخربات بني أفرقة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        

) املرحلية املقدمة من األمني العام ويف موقع املعايري احملاسبية على الشبكة العاملية، وغري ذلك       
  .واملشاركة يف أعمال جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف وضع املعايري
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طاع العـام،  وإضافة إىل إجياز املنافع املتوقعة من تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للق          

حيدد هذا التقرير ويتناول عدداً من املخاطر اليت ينبغي للرؤساء التنفيذيني النظر فيها بغيـة               
  .ضمان النجاح يف االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ويوصي التقرير بأن يكفل الرؤساء التنفيذيون تنفيذ املمارسات الفضلى التاليـة             
 توصية حمددة يف هذا التقرير، إضافة إىل التوصيتني املوجهتني إىل اهليئات            ١٦البالغ عددها   

ويدرك املفتش أن معظم هذه املمارسات املوصى       . التشريعية يف مؤسسات هؤالء الرؤساء    
  .هبا هي ممارسات قيد التنفيذ أو ُنفِّذت فعالً يف مؤسسات عديدة

إىل املعـايري    يذ االنتقـال اليـسري     ممارسة من املمارسات الفضلى لتنف     ١٦جمموعة من   
  :احملاسبية الدولية للقطاع العام

إنشاء جلنة توجيه للمشروع املشترك بني اإلدارات اخلاص باملعايري احملاسبية الدولية      :١
للقطاع العام أو إنشاء هيئة مماثلة ُتناط هبا مهمة ضمان إدراك اإلدارة العليـا لألهـداف                

وال بد منح هذه . النتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموالرؤية اليت تدفع عملية ا
اللجنة والية لعدة سنوات وتزويدها مبوظفني متخصصني يف مراحل ما قبـل التـصميم،              

  .والتصميم، والتنفيذ لنظم ختطيط املوارد يف املؤسسات
ءات واإلبـالغ  إجراء حتليل يف العمق للفجوات اليت تفصل بني العمليات واإلجرا          :٢

املايل واملهام اليت وضعت يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة ومتطلبات وتأثري             
  .كل معيار من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

يف حالة حدوث حتول كبري يف بيئة املشروع، ُيعاد تقييم االسـتراتيجية األوليـة                :٣
  .بية الدولية للقطاع العام، ُوتعّدل حسب االقتضاءالعتماد املعايري احملاس

تطبيق منهجيات ثبتت صحتها يف ختطيط وتنفيذ املشاريع، مبا يف ذلك التحديـد               :٤
الواضح لألهداف االستراتيجية، والنتائج املتوقعة، واألطر الزمنيـة، واملعـامل الرئيـسية،            

  .وإجراءات الرصد
ية متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام       أول ةرسم استراتيجية لوضع ميزاني     :٥

ولوضع امليزانية النهائية   ) اليوم األول من السنة األوىل لالمتثال     (يف التواريخ احملددة للتنفيذ     
، )املعايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة(لليوم السابق استناداً إىل املعايري احملاسبية السابقة 

يسري ترمجتها إىل صيغة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ألغراض          على أن يكون من ال    
  .امليزانية األولية للسنة احملددة لتنفيذ

وبغية ضمان مشاركة اهليئات اإلدارية مشاركة مستمرة يف عملية التغيري، جيـري              :٦
تنفيذ املعايري  اخلطوات يف التقدم احملرز يف      أحدث  إطالع اهليئات اإلدارية بشكل منتظم على       

احملاسبية الدولية للقطاع العام، وُيطلب إليها اعتماد القرارات ذات الصلة، وخباصة فيما يتعلق             
  . املشروعبالتعديالت املطلوب إدخاهلا على اللوائح املالية وتوزيع املوارد يف
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الية ووضع  حتديد املوارد البشرية اإلضافية املطلوبة يف جماالت اإلدارة وامليزانية وامل           :٧
امليزانيات هلا ال لضمان التنفيذ الفعال لعملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع              
العام فحسب بل أيضاً لضمان القدرة الكافية ملواصلة االمتثال يف املستقبل للمعايري احملاسبية    

  .الدولية للقطاع العام
ما أمكن ذلـك للخـرباء الـداخليني يف      ضمان توفري املوارد املالية للتدريب حيث       :٨

  .جماالت احملاسبة واألعمال التجارية وإدارة التغيري أو الستخدام خرباء خارجيني
ألغراض حتديـد القابليـة     ) املوروثة(إجراء حتليل دقيق لنظم املعلومات القائمة         :٩

تقييم التغيريات اليت   للمقارنة والتآزر مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، و         
ينبغي إدخاهلا على نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة دعماً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع             

  .العام باعتبار ذلك التقييم عنصراً رئيسياً من عناصر التحليل األويل للفجوات
العـام مـن   نشر الوعي بشأن عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع           :١٠

وميكن حتقيق ذلك من خـالل      . خالل مجيع الوسائل املتاحة لالتصال والتدريب والتوثيق      
االتصاالت الشخصية، والعروض، والشهادات اليت يديل هبا أشخاص شاركوا يف حاالت           
ناجحة خارج الكيان، واخللوات، والتمارين العملية، واملواد التدريبية األخرى اليت تقارن           

  . احملاسبية احلالية واجلديدةبني السياسات
ضمان تعريف املوظفني احلاليني والذين يعيَّنون يف املستقبل، وخاصـة املـديرين              :١١

وموظفي سالسل التوريد وموظفي الشؤون املالية، تعريفاً كامالً باإلجراءات واملتطلبـات           
  .والتدريب) أدلة(اجلديدة وذلك من خالل استخدام أشكال حمددة من الوثائق 

اعتماد استراتيجيات وممارسات لتقييم املخاطر وإدارهتا والتخفيف من آثارها يف            :١٢
  .عملية تنفيذ املشروع وذلك وفقاً ألهداف املشروع

التخطيط إلعداد بيانات مالية مؤقتة كي يستعرضها مراجع حسابات خـارجي             :١٣
جتنبـاً لوقـوع    قبل موعد التنفيذ النهائي بوقت كـاٍف        ) مراجعو حسابات خارجيون  (

  .مفاجئات غري ساّرة
إقامة ومواصلة حوار ثنائي يف أسرع وقت ممكن بني املؤسسة ومراجع حساباهتا              :١٤

بشأن عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية       ) مراجعي حساباهتا اخلارجيني  (اخلارجي  
الداخليني فهمـاً   للقطاع العام للمساعدة على ضمان فهم مراجعي احلسابات اخلارجيني و         

عميقاً للنظام اجلديد وتأثريه يف إجراءات الرقابة، ألن عملية تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية             
  .للقطاع العام تتطلب االنتقال إىل احملاسبة على أساس املستحقات

االضطالع باختبارات مستمرة للضوابط الداخلية يف أثناء مرحلة التنفيـذ األوىل             :١٥
  .عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وذلك لضمان دقة البياناتملشروع امل



JIU/REP/2010/6 

vii GE.10-02115 

ضمان إثبات صحة النظام والتحقق منه على حنو مستقل وشامل قبيل االنتهاء من               :١٦
  .إكماله

وبالنظر إىل مجيع هذه املمارسات الفضلى، توجَّه التوصيتان األوليان أدناه علـى              
ية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وتوجَّه التوصية        سبيل التحديد إىل اهليئات التشريع    

الثالثة إىل رؤسائها التنفيذيني، وهذه التوصيات كلها ترمي إىل حتسني املساءلة والفعاليـة             
والكفاءة يف عملية انتقال كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحـدة إىل تنفيـذ               

  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  ١وصية الت

تطلب اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني يف مؤسساهتا إصدار تقـارير             
  .مرحلية بانتظام عن حالة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  ٢التوصية 
تقدم اهليئات التشريعية ما يلزم من دعم وموظفني ومتويل لضمان جناح وفعالية              

  .عايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعملية االنتقال إىل امل
  ٣لتوصية ا

 احملددة يف هـذا     ١٦ل يضمن الرؤساء التنفيذيون تطبيق املمارسات الفضلى ا        
التقرير، املقدم من وحدة التفتيش املشتركة، عند تنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية     

  .العام للقطاع
  

  



 

 



JIU/REP/2010/6 

ix (A)   GE.10-02115    130111    140111  

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  iii  .............................................................................يوجز تنفيذم     
  ١  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  

  ١  ٣-٢  .............................................................املنشأ  - ألف     
  ٢  ٥-٤  ..........................................................األهداف  -  باء     
  ٣  ٨-٦  ...........................................................املنهجية  - جيم     

  ٤  ٢٨-٩  ...........................على الطريق إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  - ثانياً  
 ٤  ١٣-٩  ...................أسباب حاجة اإلبالغ املايل إىل معايري حماسبية دولية  - ألف     
  ٥  ١٤  ...................اجه مؤسسات منظومة األمم املتحدةاملُعضلة اليت تو  -  باء     
  ٦  ١٨-١٥  .............. األمم املتحدةاملعايري احملاسبية يف منظومة: حل أول َعصّي  - جيم     
  ٧  ٢١-١٩  ..........املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: حل جديد ملعضلة قدمية  - دال     
  ن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية القرارات السياسية بشأ: ٢٠٠٧-٢٠٠٥  -  هاء     
  ٩  ٢٨-٢٢  ......................................................للقطاع العام         

  : تأثري املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة             - ثالثاً  
  ١٢  ٧٢-٢٩  ..............................................................قضايا رئيسية     
  ١٢  ٣٧-٢٩  .........التغيري الرئيسي هو االنتقال إىل احملاسبة على أساس املستحقات  - ألف     
  ١٢  ٣٠-٢٩  .................................................املستجدات  -١         
  ١٢  ٣٥-٣١  ...................................................التحديات  -٢         
  ١٤  ٣٧-٣٦  .......................................................املنافع  -٣         
  ١٦  ٥١-٣٨  .......مسائل أخرى تتصل بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -  باء     
  ١٦  ٤٠-٣٨  ..........................................خطر تضّرر السمعة  -١         
  ١٧  ٤٣-٤١  ..............................................املخاطر املمكنة  -٢         
  ١٨  ٤٤  .................................................إدارة التغيري  -٣         
  ١٨  ٤٦-٤٥  .......املعايري احملاسبية الدولية تستغرق وقتاً طويالً وتتطلب أمواالً  -٤         
  ١٩  ٤٨-٤٧  .............................................اجلوانب الثقافية  -٥         
 ٢٠  ٥١-٤٩  ............................................اجلوانب السياسية  -٦         
  ٢١  ٧٢-٥٢  ................................بعض التغيريات احملاسبية األكثر تأثرياً  - جيم     
  ٢٢  ٥٣  .........................................عرض البيانات املالية  -١         
  ٢٢  ٥٩-٥٤  .................املمتلكات واملنشآت واملعدات: ولمعاجلة األص  -٢         
  ٢٤  ٦٤-٦٠  .........................................استحقاقات املوظفني  -٣         
  ٢٦  ٦٩-٦٥  ...............................................مسألة امليزانية  -٤         
  ٢٨  ٧٠  .........................................اتاالعتراف باإليراد  -٥         
  ٢٨  ٧١  ..................................احملاسبة على أساس الصناديق  -٦         
  ٢٩  ٧٢  ........املاليةمعدالت صرف العمالت األجنبية وتوقيت البيانات   -٧         



JIU/REP/2010/6 

GE.10-02115 x 

  ٢٩  ١٦٣-٧٣  ..................تنفيذ مشاريع املعايري احملاسبية الدولية يف منظومة األمم املتحدة  - رابعاً  
  مشروع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق      - ألف     
  ٣٠  ٨٣-٧٤  ................................................على صعيد املنظومة         
  ٣٠  ٧٦-٧٤  ................................مشروع مشترك بني الوكاالت  -١         
  ٣٢  ٨٣-٧٧  .........................................املنجزات واخلدمات  -٢         
  ٣٣  ١٥٧-٨٤  ......................القضايا االستراتيجية والتنوع: مشاريع املنظمات  -  باء     
  ٣٣  ٩٤-٨٤  ........................................احلوكمة وإدارة التغيري  -١         
  ٣٧  ٩٦-٩٥  ..................................حتليل الثغرات واملستخدمون  -٢         
  ٣٨  ١٠٢-٩٧  ...................................استراتيجية تدرجيية وخمططة  -٣         
  ٤٠  ١٠٨-١٠٣  ...............................................إدارة املشاريع  -٤         
  ٤٢  ١١١-١٠٩  ....................................ختطيط املوارد يف املؤسسة  -٥         
  ٤٤  ١١٣-١١٢  ..........................مسايرة اهليئة اإلدارية وتوقعاهتا األولية  -٦         
  ٤٥  ١١٦-١١٤  ...............................................املوارد البشرية  -٧         
  ٤٧  ١١٨-١١٧  .................................................املوارد املالية  -٨         
  وارد يف املؤسسة وتفاعالتـه مـع تنفيـذ املعـايري           ـختطيط امل   -٩         
  ٤٨  ١٢٩-١١٩  ..............................................احملاسبية الدولية           
  ٥٣  ١٣٣-١٣٠  ..........................................التوعية واالتصاالت  -١٠         
  ٥٥  ١٣٩-١٣٤  ....................................................التدريب  -١١         
  ٥٧  ١٤٣-١٤٠  ................................................تقييم املخاطر  -١٢         
  ٦٠  ١٥٥-١٤٤  ......................................................الرقابة  -١٣         
  ٦٦  ١٦٣-١٥٦  ..............التاريخ املتوقَّع لالمتثال حسب كل منظمة: مؤشر رئيسي  -  جيم     

  ٦٩  ١٦٨-١٦٤  .................. احملاسبية الدولية للقطاع العام واألزمة املالية واالقتصاديةاملعايري  - خامساً  
  ٧١  ١٧١-١٦٩  ......................................................................خامتة  - سادساً  

  املرفقات  
  دليل االحتاد الدويل للمحاسبني لإلصدارات احملاسـبية       (قائمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام         - األول  

  ٧٣  .......................................................)٢٠١٠ ، طبعةالدولية يف القطاع العام     
  األمهية املُتصورة لكل معيار من املعايري احملاسـبية الدوليـة بالنـسبة املئويـة حـسبما حددتـه                    - الثاين  

  ٧٥  .........................................................................املنظمات املشاركة     
  ٧٦  ...........................تدفق العمليات لالنتقال إىل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  - الثالث  
  ٧٧  ......................................................لعامليعملية برنامج األغذية ا: قصة جناح  - الرابع  

  حملة عامة عن اإلجراء الذي يتعني أن تتخـذه املنظمـات املـشاركة بـشأن توصـيات وحـدة                     - اخلامس  
  ٩١  ...........................................................................التفتيش املشتركة     



JIU/REP/2010/6 

1 GE.10-02115 

  مقدمة  -أوالً   
 استعراضاً عنوانه  ٢٠٠٨لعام  أجرت وحدة التفتيش املشتركة يف إطار برنامج عملها           -١
وهـذا  ".  العام يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة       ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع   تطبيق ا "

 ،االستعراض املوجَّه إىل مجهور واسع يسعى إىل معاجلة عدد من املسائل املعقدة واملترابطـة             
ونظراً إىل حجم مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام      . ويشكل استعراضاً شامالً  

 ١ ٠٠٠ املة جلميع هذه املعايري يف أكثر مـن       تقع النصوص الك  (وطابعه التقين بدرجة بالغة     
، فإن عملية التوليف يف وضع تقرير االستعراض يف صيغة سهلة القراءة وموجزة قدر              )صفحة

ولذلك فإن املعلومات اليت يتضمنها هذا التقرير تـرد يف أجـزاء            . اإلمكان ُتعد حتدياً كبرياً   
وُيشجَّع القُـراء علـى     . ب االقتضاء قصرية نسبياً حبيث تكون مناسبة للدارسة الفردية حبس       

  : الرجوع إىل قائمة احملتويات لالهتداء هبا إىل مسائل هتمهم بشكل خاص
  اإلصالح؛مربرات ولئك الذين يرغبون يف فهم ألكثرياً مهم الفصل الثاين   
للقطـاع  الدوليـة  ويشرح الفصل الثالث بعض الفوارق احملددة بني املعايري احملاسبية      

يري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة، ويبني كيف تتأثر مؤسسات منظومة األمـم             العام ومعا 
  املتحدة بشروط ومنافع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

كل مؤسسة مـن املؤسـسات      الرابع على خنو مفصل كيف عاجلت       ويبني الفصل     
 ويصف فريق املشروع الذي     ؛التحدي ذاته يف بيئات خمتلفة؛ ويبني عناصر النجاح أو الفشل         

اليت قدم الدعم للمؤسسات على املستوى املشترك بني الوكاالت؛ ويبني املمارسات الفضلى،            
  يؤدي فيه الرؤساء التنفيذيون والدول األعضاء دوراً مهماً؛تشكل جماالً 

للمعايري احملاسـبية الدوليـة     للمشهد الكبري   ويرسم الفصل اخلامس صورة مصغرة        
  عام؛للقطاع ال
للمعـايري  يف االمتثـال    ويركز املرفق الرابع على النجاح األول والوحيد حىت اآلن            

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام يف منظومة األمم املتحدة

  املنشأ  -ألف   
 وبدرجـة أكـرب منـذ       ١٩٨٠ُتدرك مؤسسات منظومة األمم املتحدة منذ عـام           -٢
ال بشكل منتظم إىل االمتثال ملعـايري حماسـبية          احلاجة إىل عملية مشتركة لالنتق     ٢٠٠٤ عام

أما استعراض هذه العملية املشتركة فيتيح فرصة استثنائية لوحدة         . مشتركة ومعترف هبا دولياً   
التفتيش املشتركة ألداء واليتها يف ضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحـة للمؤسـسات،           
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وقد بدأ هذا االستعراض    . )١(ملؤسساتوذلك خصوصاً من خالل مزيد من التنسيق بني هذه ا         
  . ٢٠٠٩ وجرى معظم أعمال البحث والصياغة يف عام ٢٠٠٨يف عام 

وال غرابة يف أن خرباء احملاسبة الدولية يف منظومة األمم املتحدة بأسرها كـانوا أول                 -٣
ويشري املفتش إىل احلكم القاسـي الـذي        . من شعر باحلاجة املُلحة إىل إجراء هذا اإلصالح       

رغم أمهية املعايري جيدة النوعية     : "وصل إليه احتاد احملاسبني الدوليني يف تقييمه الذي جاء فيه         ت
الـيت  لإلبالغ املايل واحملاسبة يف حتسني اإلدارة، واملساءلة، والشفافية، مل يربط معظم التقارير     

 أو معـايري    عن اإلصالح اإلداري يف منظومة األمم املتحدة بني معايري اإلبالغ املـايل           أعدت  
باستثناء مشروع اإلدارة الرشيدة يف برنـامج        ()٢("احملاسبة وهذه األهداف الثالثة لإلصالح    

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام يف       نظام  ويف عبارة أوضح، لو طُبِّق      ). األغذية العاملي 
لتجديد مبـاين   العقود املاضية ملا حدثت مفاجآت غري سارة بشأن احلاجة إىل املخطط العام             

املقر وتكاليف هذا املخطط، أو بشأن حساب اخلصوم يف التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة،              
  .أو بشأن ماليني األصول اليت مل ُيعرف مآهلا، ال سيما يف بعثات حفظ السالم

  األهداف  -باء   
سبية الدوليـة   باعتماد املعايري احملا  املتخذة من حيث املبدأ     نظراً إىل أن مجيع القرارات        -٤

 يتناول مسألة   ال، فإن هذا التقرير     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦للقطاع العام قد اُتخذت فعالً يف العامني        
ما إذا كانت هذه القرارات مناسبة لكنه يسعى بدالً من ذلك إىل اقتـراح سـبل ووسـائل       

  : ولذلك فإن أهداف هذا التقرير هي. لتنفيذها بأكثر الطرق كفاءة
ؤسسات منظومة األمم املتحدة االنتقال إىل املعايري احملاسبية        وكيف قررت م  ذا  فهم ملا  •

  وما ينطوي عليه ذلك من منافع وحتديات وصعوبات رئيسية؛،الدولية للقطاع العام

مـشتركة  تغـيريات   إبراز أحكام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تستتبع           •
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛رئيسية يف ممارسات احملاسبة واإلدارة يف مجيع 

إلقاء ضوء يف العمق على املسائل الرئيسية يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام               •
بغية مساعدة اهليئات التشريعية والرؤساء التنفيذيني واملديرين يف مؤسسات منظومة          

إعادة النظر  ويف هذه املؤسسات    األمم املتحدة على تقييم حالة تنفيذ مشروع املعايري         
 . العتماد هذه املعايرياعند الضرورة يف استراتيجياهت

ويسعى هذا التقرير إىل زيادة الوعي باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف أوساط         -٥
املندوبني ومسؤويل خمتلف األمانات الذين ليس لديهم يف معظم احلاالت خلفيـة مهنيـة يف               

__________ 

 . من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة٥املادة  )١(
منظـور اهليئـة اإلداريـة،      : اإلدارة الرشيدة يف القطاع العـام     : ١٣دويل، الدراسة رقم    احتاد احملاسبني ال   )٢(

 .٢٠٠١أغسطس /آب
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من الضروري جعل عملية إصالح احملاسبة هـذه التقنيـة للغايـة    ويرى املفتش أنه    . احملاسبة
 وذلك كي ميكن للـدول األعـضاء        ،مفهومة على حنو شبيه بفهم أي إصالح إداري آخر        

من اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع      تتوقع  واملسؤولني على حد سواء تقدير املنافع اليت        
 أصحاب القرار على أن يأخذوا يف اعتبارهم بشكل         ويهدف التقرير أيضاً إىل مساعدة    . العام

كامل أهم عوامل النجاح ذات الصلة ببلوغ هدفهم املشترك وهـو التوصـل إىل جمموعـة                
البيانات املالية اليت متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف أقرب وقـت ممكـن،                من
ية يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة         للقرارات اليت اختذها مديرو احملاسبة واملال      وفقاً
ــامني  يف ــشريعية يف   ٢٠٠٥ و٢٠٠٤الع ــاهتم الت ــذهتا هيئ ــيت اخت ــرارات ال  مث الق

  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦ العامني

  املنهجية   -جيم   
املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام يف مجيـع     تطبيق  يشمل هذا االستعراض      -٦

ووفقاً للمعايري  . )٣(٢٠١٠ ومنتصف العام    ٢٠٠٦ املؤسسات املشارِكة يف الفترة ما بني العام      
املنهجية فإن  واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وأساليب عملها الداخلية،          

يف املكاتب ومقابالت وحتليالت يف     مشلت إجراء استعراضٍ أويل     املتبعة يف إعداد هذا التقرير      
لفرصة لالطالع على الردود على االستبيانات اليت       وأتيحت لوحدة التفتيش املشتركة ا    . العمق

توزَّع مرتني يف السنة من ِقبل فرقة العمل املعنية باملعايري احملاسبية التابعـة جمللـس الرؤسـاء                 
وإضافة إىل ذلك، أرسـلت وحـدة التفتـيش         . التنفيذيني املعين بالتنسيق يف األمم املتحدة     

وبناًء على الردود اليت تلقتها، أجرى      . ؤسسات املشاركة املشتركة استبياناً مفصَّالً إىل مجيع امل     
أيضاً آراء أمانة جملـس الرؤسـاء   وطلب . املفتش مقابالت مع مسؤولني يف هذه املؤسسات      

التنفيذيني واملؤسسات اليت اعتمدت فعالً املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مبا فيها منظمة             
وطلب أيـضاً   . قتصادي، واملفوضية األوروبية، والبنك الدويل    التعاون والتنمية يف امليدان اال    

آراء جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، واحتاد احملاسبني الدويل، وجملس مراجعـي             
  .حسابات األمم املتحدة، واحلكومة الفرنسية

      وطُلب إىل املؤسسات املشارِكة أن تبدي تعليقـات علـى اجلوانـب اجلوهريـة               -٧
ووفقـاً  . غته النهائيـة  ملشروع التقرير وأُخذت تعليقاهتا يف االعتبار عند وضع التقرير يف صي          

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضع هذا التقرير يف صـيغته             ١-١١للمادة  
النهائية بعد التشاور بني املفتشني هبدف وضع االستنتاجات والتوصيات الواردة فيه على حمك           

__________ 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية ليست مؤسسة مشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة رغم أهنا تعتـرب نفـسها                 ) ٣(
مبـا  ( املشارِكة ٢٢ل إحدى املؤسسات اغري أهنا ُتذكر ك. املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف األمريكتني 

األمـم   يف املشروع املشترك بني الوكاالت ويف فرقة العمل املعنية باملعايري احملاسبية يف           ) يف ذلك املشاركة املالية   
 .املتحدة، وقد مشلها استعراض األمني العام يف تقاريره املرحلية عن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
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وتيسرياً للتصرف بالتقرير وتنفيذ توصياته ورصد تنفيذها، يتضمن        . كمة اجلماعية للوحدة  احل
املعنية الختاذ إجـراءات  املؤسسات ما إذا كان التقرير قد قُدم إىل      يبني  املرفق اخلامس جدوالً    

ما إذا كانت   حمدداً  التوصيات ذات الصلة بكل مؤسسة،      إىل  اجلدول  ويشري  . بشأنه أم للعلم  
التوصيات تقتضي اختاذ قرار من هيئتها التشريعية أو اإلدارية أو ما إذا كـان ميكـن أن     هذه

ويود املفتش أن ُيعرب عن تقـديره جلميـع   . ُيتخذ بشأهنا إجراء من طرف مديرها التنفيذي    
    الذين ساعدوه يف إعداد هذا التقرير، وخباصة من شاركوا يف املقـابالت ومـن أسـهموا                

  .ممبعرفتهم وخربهت
وهذا التقرير ُمهدى لذكرى جون فرانسوا دي روبري الذي كانت حماضـرته الـيت                -٨

 والذي قَبِلَ متواضعاً العمل يف      ،ألقاها يف وحدة التفتيش املشتركة مصدر وحي هلذا املشروع        
 حىت ٢٠٠٨يناير /هذا املشروع كموظف حبوث يف وحدة التفتيش املشتركة من كانون الثاين       

أبريل من تلك السنة، وذلك رغم أنه اختصاصي معروف يف          / شهر نيسان  آخر أيام حياته يف   
تنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عدة بلـدان يف               

وتفتقده وحدة التفتيش املشتركة كثرياً كخبري وكإنسان       . )٤(أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى   
  .ته ُعلَِّق هذا املشروع ملدة سنةوبعد وفا. مثايل

  على الطريق إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -ثانياً   

  إىل معايري حماسبية دوليةاإلبالغ املايل أسباب حاجة   -ألف   
ظومة األمـم املتحـدة إىل املعـايري        يف من االنتقال من معايري احملاسبة     اختاذ قرار   قبل    -٩

إال عـدد   معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة       للقطاع العام مل يكن لدى       احملاسبية الدولية 
الدور املوضـوعي الـذي يـستطيع احملاسـبون     قليالً  قليل من احملاسبني ومل تكن ُتدرك إال        

االضطالع به يف حتسني اإلدارة املالية للخدمات العامة ويف ضمان زيادة قيمة ما ُيحَصل عليه               
  .من إنفاق املال

زويد مستخدمي هذه البيانات الداخليني واخلارجيني      دف من البيانات املالية هو ت     واهل  -١٠
أي سالمة  (األداء والوضع املايل للكيان اخلاص أو العام        يف شكل منظَّم عن     أساسية  مبعلومات  

  .)٥()وثروة هذا الكيان

__________ 

 ،Normes IFRS et PME (2004) and Les Normes IPSAS et le Secteur Public (2008): اتهمن منـشور  )٤(
 .ومن املقرر أن ُينَشر مترمجاً إىل اللغة اإلنكليزية. وقد صدر ثانيهما عن دار دونو بباريس

لـب بيانـات   إضافةً إىل إعداد بيانات مالية لغرض عام، قد ُيعّد الكيان بيانات مالية ألطراف ميكنها أن تط            )٥(
مثل اهليئات اإلدارية، والسلطات التشريعية، وغريها      (مالية من نوع حمدَّد لتلبية حاجاهتا إىل معلومات حمدَّدة          

 ".بيانات مالية لغرض خاص"وُيشار إىل هذه البيانات باسم ). من األطراف اليت تؤدي وظيفة رقابية
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ـ           مفيدة  البيانات املالية   تكون  وكي    -١١ ع يتعني فهمها فهمـاً واحـداً مـن ِقَبـل مجي
أن ُتطبَّق فيها مبادئ أو سياسات أو قواعد حماسـبية مـشتركة            يتعني   ولذلك   ،مستخدميها

 ومع تطـور    .يضعها اختصاصيون مؤهلون ومستقلون، ومن هنا يأيت مفهوم املعايري احملاسبية         
عمليات التبادل التجاري واملايل واالستثماري على املستوى الدويل، اقتـضت احلاجـة إىل             

  .تقدير قيمة الكيانات التجارية وجود اعتراف دويل هبذه املعايريأدوات مشتركة ل
وجرى التـصدي   ،  األمر كان القطاع اخلاص هو الذي أدرك هذه احلاجة        بداية  ويف    -١٢
على املـستوى   على املستوى الوطين مث     اجتمعوا أوالً   يدي حماسبني   ألى  بصورة رئيسية ع  هلا  

مثل اللجنـة املعنيـة     ل على استمرار هذه اهليئات      هيئات لوضع املعايري والعم   الدويل إلنشاء   
الـذي   )٧(جملس املعايري احملاسبية الدولية   ، وَخلفها املعروف باسم     )٦( احملاسبية الدولية باملعايري  

أما املعايري الدولية لإلبالغ املايل الـيت       .  عضواً ١٥يتخذ من لندن مقراً له والذي يتألف من         
فقد جعلها االحتاد األورويب معايري      املعايري احملاسبية الدولية     املستمدة من وضعها هذا اجمللس و   

 وأصبحت هذه املعايري أو ما يعادهلا علـى         ٢٠٠٥إلزامية جلميع الشركات املسجلة يف عام       
املستوى الوطين تدرجيياً معايري إلزامية يف بلدان أخرى منها اهلند وجنوب أفريقيـا وتركيـا               

  .والواليات املتحدة
الدولية هي أن هذه املعايري ُتحّدد      احملاسبية  عايري  املسفة اليت تقوم على أساسها      فالفل"  -١٣

سلسلة من املبادئ اليت ينبغي االستناد إليها يف القرارات اليت ُتتخذ بشأن تسجيل معـامالت               
أما تطبيق ومراجعة هذه املعايري فيستندان إىل االفتراض بأن هـذه املعـايري يطبقهـا               . بعينها

لمراجعة على أيـدي    ل وبأهنا ختضع    ،يهم معرفة دقيقة بنظرية احملاسبة وممارستها     أشخاص لد 
  .)٨("أشخاص لديهم خلفية مماثلة

  املُعضلة اليت تواجه مؤسسات منظومة األمم املتحدة   -باء   
حالة من  أمضت مؤسسات منظومة األمم املتحدة مخسة وعشرين عاماً يف االنتقال             -١٤

نها للمحاسبة واإلبالغ املايل، األمر الـذي حـال دون إجـراء            عدم وجود إطار مشترك بي    
. مقارنات بني بياناهتا املالية، إىل االعتماد التدرجيي ملعايري حماسبية واحدة ُمعترف هبا دوليـاً             

  :وفيما يلي اخلطوات الرئيسية اليت خطتها تلك املؤسسات يف هذه العملية

__________ 

 .١٩٧٣أُنشئت يف عام  )٦(
 .مموَّلة من القطاع اخلاص لوضع معايري حماسبية كهيئة مستقلة ١٩٩١أُنشئ يف عام  )٧(
اعتماد احلكومات للمحاسبة وامليزانية القـائمتني علـى أسـاس املـستحقات            : احتاد احملاسبني األوروبيني   )٨(

 ".٢٠٠٣احتاد احملاسبني األوروبيني "، ُيشار إىل هذه الورقة فيما يلي بعبارة )٢٠٠٣يوليه /متوز(
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 اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية بإنشاء فرقة         قيام قطاع املالية وامليزانية يف     :١٩٨٠

 وموافقة هذا القطاع على استخدام توصيات اللجنة        ،عاملة معنية بالتنسيق بني البيانات املالية     
  .الدولية كمبادئ توجيهية مفيدةاحملاسبية املعنية باملعايري 

ئ املنطق العملي السليم مستمدة      اعتماد جلنة التنسيق اإلدارية بضعة مبادئ من مباد        :١٩٨١
اليت تستند إىل معايري وأعراف وقواعد يتبعها احملاسبون        " املبادئ احملاسبية املقبولة عموماً   "من  

وعلى سبيل التحديد، فإن هـذه املبـادئ تتـصل          . يف قَيد املعامالت وإعداد البيانات املالية     
، وغَلبة املضمون علـى الـشكل،       ، واالتساق، واحلكمة  ")املؤسسة القائمة ("باالستمرارية  

ويف . وكشف السياسات احملاسبية اهلامة، والطابع اجلوهري، والصدق، والدورية، واالنتظام        
) شـؤون املاليـة واملوازنـة     (السنة ذاهتا، جعلت اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية         
  .ألمم املتحدةالكشف عن السياسات احملاسبية أمراً إلزامياً ملؤسسات منظومة ا

اللجنـة  ( ظهرت مدرستان فكريتان متعارضتان بـشأن صـعوبة        :ات القرن العشرين  مثانين
فريـق مراجعـي    (أو ضـرورة    ) شؤون املالية واملوازنة  /االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية   

وضع جمموعة من معايري احملاسبة تنطبق حتديداً على مؤسسات منظومة          ) احلسابات اخلارجيني 
  .مم املتحدةاأل

 وقد وصف فريق مراجعي احلسابات اخلارجيني وصفاً واضحاً التحدي الذي يواجه :١٩٩١
وهناك بالطبع أسباب كثرية حتول     : "مؤسسات منظومة األمم املتحدة وذلك على النحو التايل       

دون نقل املعايري اليت ُوضعت خصيصاً لتطبَّق على احتياجات األعمال التجاريـة واحملاسـبة              
. جارية لتطبق تطبيقاً مباشراً على ظروف مؤسسات األمم املتحدة اليت ختتلف اختالفاً كبرياً       الت

وبصفة أعم، فإن مقاصد وأهداف مؤسسات األمم املتحدة وشروط الكشف املناسبة           (...). 
واهتمامات واحتياجات املؤسسات اليت ُتعد البيانات وخمتلف مستخدمي احلسابات النهائيـة          

وقـد  . )٩("اً كبرياً يف الكثري من اجلوانب عن مثيالهتا املناسبة للهيئات التجارية          ختتلف اختالف 
  .أُنشئت جلنة للمعايري يف السنة ذاهتا

   األمم املتحدة املعايري احملاسبية يف منظومة: ّيَعصحل أول   -جيم   
أخرياً، واستجابةً لطلب وجهته اجلمعية العامـة إىل فريـق مراجعـي احلـسابات                -١٥
   تقرير األمني العـام    ، صدرت يف مرفق     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف   )١٠(ارجينياخل
. منظومة األمم املتحدةيف ة يلمعايري احملاسبلالصيغة األوىل  )١١(ةيعايري احملاسبامل عن   ١٩٩٣ لعام

ورغم أن هذه املعايري خضعت لسلسلة من التنقيحات وظلت ُتطبَّق يف معظـم مؤسـسات               
__________ 

)٩( A/46/341 ١٠ و٩، الفقرتان. 
 .٥، الفقرة A/RES/45/235 القرار يف )١٠(
)١١( A/48/530. 
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إجراء وحدة التفتيش املشتركة هلذا االستعراض فإن أهداف        وقت   املتحدة حىت    منظومة األمم 
  .تلك املعايري مل تتغري

خطوة رئيسية يف   احملاسبية يف منظومة األمم املتحدة شكلت يف استخدامها         عايري  وامل  -١٦
اجتاه اعتماد لغة ومصطلحات مشتركة يف أوساط حماسيب مؤسسات منظومة األمم املتحدة،            

  .أنه مل يتحقق إال جزء من أهداف تلك املعايريغري 
ة منظومة األمم املتحدة، سوف يعايري احملاسباملوأياً كانت اجلهود اليت قد ُتبذل لتنقيح   -١٧

مقابل قابليتـها للمرونـة    بد من دفعه     هي الثمن الذي ال   تظل تشوهبا ثالث شوائب رئيسية      
  : املتحدة، وهذه الشوائب هيوالتكيف حبسب خمتلف حاجات مؤسسات منظومة األمم

األمم املتحدة جماالً واسعاً للتفسري ألن نص       احملاسبية يف منظومة    عايري  املتدع    )أ(  
اجملـال  تفسح  بذلك  وملسائل املالية،   ايف  بدأ حرية السلطات املختصة     عترف مب إنشائها نفسه ي  

  ؛)١٢(االلتزام الدقيق باملعايريلعدم مراعاة أمام املؤسسات 
، أو  "نافـذة " هي حقاً معـايري      هذه املعايري القول إن   لك فإنه ال يصح     ولذ  )ب(  

   صدقية بالنتيجة املنطقية؛تحىت ذا، "مشتركة"
راجعي احلسابات، فإن هذه املعايري قد تـؤدي إىل         أَحد م ومن وجهة نظر      )ج(  

سلطة متثل املؤسسات ذاهتا املطلـوب مراجعـة        صادرة عن   نشوء تضارب يف املصاحل ألهنا      
  .باهتا وفقاً ملعايريها هيحسا
يف هـي    التنقيح املتكررة ملعايريها     اتوفيما كانت منظومة األمم املتحدة تواصل عملي        -١٨

يف اجملتمـع   حماسـبية   اجتاهـات   تظهـر بـسرعة      كانت   ،حماولة لتحديث ممارساهتا احملاسبية   
 WorldCom و Enron تاشـرك (وخباصة يف مطلع هذا القرن يف أعقاب عدد من الفضائح            املدين

اليت جعلت الرأي العام مؤيداً لتعزيز أنظمة وسياسات احملاسبة والتوفيق بينـها علـى              ) وغريمها
وبذلك أخذ يتضح بشكل متزايد أن السبيل الوحيد لضمان االتساق والقابلية           . املستوى الدويل 

مم املتحدة   وعمليات احملاسبة يف مجيع مؤسسات منظومة األ       للمقارنة بني عمليات اإلبالغ املايل    
 اليت تصدر عن سـلطة  املايل جملموعة واحدة من املعايريلكشف  هو ضمان امتثال مجيع أشكال ا     

  . ليس الربح غايتهاوُمعدَّلة وفقاً حلاجات الكيانات اليت يف تكوينها دولية وخارجية مستقلة 

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: حل جديد ملعضلة قدمية  -دال   
 أعقبت جناح  مبادرة لتلبية هذه احلاجات      ١٩٩٦ أطلقت يف عام     من حسن احلظ أن     -١٩

    )١٣(فقد أنشأ احتاد احملاسـبني الـدويل      . استكماالً هلا جاءت  املعايري الدولية لإلبالغ املايل و    
__________ 

أما إذا مل ُتتبع هذه االفتراضات احملاسبية األساسية، فإنه ينبغي الكشف عن            : " مثالً ما يلي   ٤جاء يف الفقرة     )١٢(
 ".ذلك وبيان أسبابه

 ٢,٥  بلداً وهيئة اختصاص ميثلون أكثر من      ١٢٤ عضواً ومشاركاً يف     ١٥٩يتألف احتاد احملاسبني الدويل من       )١٣(
 .مليون حماسب
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مسه فيما بعد فأصبح جملس املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع   اجملس القطاع العام الذي غري    
 تـستند إىل  )١٤( وضع معايري حماسبية دولية للقطاع العـام ونتو بغيةان ذلك يف تور   وك ،العام

املعايري احملاسـبية    وتشبه العملية املتبعة يف جملس       ، تتسم باالستقالل والشفافية   بأصولعملية  
وكان اهلدف من ذلك هو وضع معايري حماسبية جيدة النوعية تستخدم يف إعداد             . )١٥(الدولية

وتشـمل كيانـات   . عامة الغرض يف كيانات القطاع العام يف مجيع أحناء العامل         بيانات مالية   
ومل يشمل النطاق   . القطاع العام احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية والكيانات املكونة هلا        

 جملس املعايري احملاسبية الدولية     ويضطلع بأعمال . األصلي للمعايري املنظمات احلكومية الدولية    
لعام عدد حمدود جداً من املوظفني بوصفه هيئة مستقلة لوضع املعايري برعاية احتـاد              للقطاع ا 

  : وحيقق أهدافه بالوسائل التالية. احملاسبني الدويل
 ؛)١٦(إصدار معايري حماسبية دولية للقطاع العام وإعالنات أخرى •

  والتالقي الدويل بني املعايري احملاسبية؛لتشجيع القبو •

  .خرى بشأن اإلبالغ املايل يف القطاع العامنشر مواد توجيهية أ •
ويف األساس تبني املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام شروط االعتراف والقيـاس              -٢٠

تعـّد   اليت تدخل يف البيانات املالية الـيت         والوقائعوالعرض والكشف فيما يتعلق باملعامالت      
بعـض  تستخدم  ية الدولية للقطاع العام     ويف النصوص الكاملة للمعايري احملاسب    . ألغراض عامة 

املعايري على معامالت معينـة بغيـة       هذه   وتقدم أمثلة على تطبيق      ،)١٧(املصطلحات اجلديدة 
 اعتماد املعايري احملاسبية    اليت يقتضيها دخال التغيريات الالزمة    إل وتيسرياً. حتسني فهم شروطها  

يف ت فرقة العمل املعنية باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق املنظومة برمتها، أجر   
، كـان   ٢٠٠٧ويف هناية عـام     . ألمم املتحدة مناقشة لتفسريات املعايري واملبادئ التوجيهية      ا

الفريق املعين بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على صعيد املنظومة قد أعد قائمـة               
 للمعايري املذكورة واليت وافقت عليهـا مؤسـسات         بالسياسات واملبادئ التوجيهية املطابقة   

منظومة األمم املتحدة باعتبارها تشكل قاعدة ثابتة لتيسري االنسجام يف عملية اإلبالغ املـايل              
 ٢٠٠٨ويف العـامني     .وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف منظومة األمم املتحدة         

. على نطاق املنظومـة     أو إقراراً أو اعتماداً هلا     ، لقيت ورقات توجيهية أخرى قبوالً     ٢٠٠٩و
ملعايري احملاسبية ال يزال موضوع نقاش مستمر حىت يف داخل املؤسسة الواحـدة             لكن تفسري ا  

__________ 

 ". ٣٥-٣٠، الفقرات ٢٠٠٨تصدير للمعايري احملاسبية للقطاع العام، "، www.ifac.orgانظر  )١٤(
جدير بالذكر أن هذه املبادرة مل تلق الدعم من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل فحسب بل أيضاً مـن                    )١٥(

 .األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
الصادر عن  " دليل اإلعالنات احملاسبية الدولية للقطاع العام     "ل لالطالع على قائمة حمتويات      انظر املرفق األو   )١٦(

 .٢٠١٠احتاد احملاسبني الدويل يف عام 
، على  "املصروفات"بلفظ  " النفقات"، وعن   "اإليرادات"بلفظ  " الدخل"على سبيل املثال، يستعاض عن لفظ        )١٧(

 . ما يف ذلك من فوارق طفيفة يف املعىن
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ويف هذا الصدد، فإن برنامج األغذية العاملي مل يتمكن         . (ويتطور هذا التفسري على مر السنني     
  ).يف اعتماد املعايريهلا ألنه كان سباقاً من االستفادة من توجيهات املؤسسات األخرى 

وعلى غرار املعايري الدولية لإلبالغ املايل، فإن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام             -٢١
فال ميكن أن يزعم أن بيانات ماليـة متتثـل هلـذه املعـايري إذا               . تقتضي االمتثال الكامل هلا   

 التطبيـق  ورغم ذلك، فإن متهيد الطريق أمـام         .تستوف أياً من شروطها استيفاًء كامالً      مل
التدرجيي للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام جعل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى تقترح،            

 ٢٦انظر الفقـرة    (بناًء على توصية فريق األمم املتحدة املعين مبشروع تطبيق املعايري احملاسبية            
منظومة األمم املتحدة حىت إجناز عملية االنتقـال، علـى أن            يفة  يعايري احملاسب املتطبيق  ) أدناه

يتسم هذا التطبيق باملرونة ويراعي السياسات واملمارسات احملاسبية املوافقة أصـالً لـشروط             
  . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 اعتماد املعايري احملاسبية الدوليـة    بشأن  القرارات السياسية   : ٢٠٠٧-٢٠٠٥  -هاء   
  العام للقطاع

هبدف تركيز االهتمام علـى     فرقة عمل معنية مبعايري احملاسبة       ٢٠٠٢ يف عام    أنشئت  -٢٢
 بـني   ةاملـشترك فرقة العمـل هـذه      وقد أنشأ   .  نظام احملاسبة باألمم املتحدة    جتديدضرورة  

 من حماسبني من مؤسسات منظومة األمم املتحدة مدير شعبة احلسابات يف            ةالوكاالت واملؤلف 
 إضـافة إىل    الفرقـة الذي يواصل رئاسة    ) نائب املراقب املايل حالياً   (مم املتحدة يف حينه     األ

وقد وافقت اللجنة   . )١٨(مشاركته يف رئاسة شبكة املالية وامليزانية يف جملس الرؤساء التنفيذيني         
صية مشترك للمعايري احملاسبية الدولية وفقاً لتو     " مشروع"اإلدارية الرفيعة املستوى على إنشاء      

ذو مـؤهالت مناسـبة     املشروع  ن رئيس لفريق    يِّوحاملا عُ . عايري احملاسبة فرقة العمل املعنية مب   
ر التمويل املشترك أتاح املشروع الفرصة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة لتبادل األفكار            وتوفّ

ـ   ( املتوقعة والتجارب من خالل االستبيانات والتعليقات على خمتلف النتائج        ف، ورقات مواق
  . ) وفقاً جلدول زمين ضيق مما صدرمشاريع توجيهات، وغري ذلك

 الرؤسـاء   املشروع التابع جمللس   األسئلة األساسية األوىل اليت طرحها فريق        وكانت  -٢٣
 احملاسبة تتعلق املعايري احملاسبية الفضلى ملنظومة       عايريعلى أعضاء فرقة العمل املعنية مب     التنفيذيني  

  : وقد اقترحت اخليارات األربعة التالية.  تقييم هذه املعايرياألمم املتحدة ومعايري
 معايري وطنية جيدة كتلك اليت أصدرهتا أستراليا ونيوزيلندا •

 املعايري الدولية لإلبالغ املايل •

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام •

__________ 

 .ر أعضاء فرقة العمل رئيسهم رهناً مبوافقة شبكة املالية وامليزانية واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىخيتا )١٨(
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فضل وبضعة مواحد  بادئ احملاسبة املقبولة عموماً مع معيار خارجي        اهلرمي مل ترتيب  ال •
  . استثناءات حلاالت تتعلق باألمم املتحدة حتديداً

 ١٢وردت ردود رمسية من     و مؤسسة،   ٢٨مبؤسسات بلغ عددها     االتصال   وقد جرى   -٢٤
عـايري  املمما أضاف أمهية كـبرية إىل       ) وردت بعض الردود من املؤسسات الكربى     (مؤسسة منها   

 ).٣٧-٢٩انظر الفقرات   " ( الكاملة ملستحقاتواالطابع الدويل، واإلجراء الواجب القوي،      "ذات  
" العمليـة " املدرسة   بنيومما يثري االهتمام أن املؤسسات كادت تنقسم إىل قسمني متساويني           

، علماً أن أوالمها حتبذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل وهي جمموعة املعايري            "املنطقية"واملدرسة  
ركات اخلاصة الكبرية يف بلدان عديدة واملعروفـة  الدولية املستخدمة على نطاق واسع يف الش      

لدى معظم احملاسبني واليت تستند إليها معلومات شاملة ومواد تدريبية، بينما حتبذ املدرسـة              
الثانية جمموعة املعايري اجلديدة املعروفة باسم املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تعتـرب              

ويف هناية املطـاف، مل تنـشأ أغلبيـة    .  لكيانات القطاع العام  للحاجات احملددة  متاماًمناسبة  
  ).  مؤيدا١١ً مؤيدين والنهج الثاين ١٠نال النهج األول (واضحة مؤيدة ألحد هذين النهجني 

  مؤسسة باإلجيـاب   ١٢مؤسسات من    ١٠، ردت   ٢٠٠٥يونيه  /وحىت حزيران   -٢٥
لوارد يف الورقة بأن االعتماد الكامل      هل توافق على الرأي ا    : " السؤال التايل يف االستبيان    على

قد ال يكون ممكناً يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة         جملموعة خارجية من املعايري احملاسبية      
 ونتيجة لذلك، بذلت جهود ضخمة على نطاق املنظومـة          ."يف األجلني القصري واملتوسط؟   

وشـكلت  . ازه يف األجل املتوسط   لتعزيز الرأي القائل بأن االنتقال إىل معايري دولية ميكن إجن         
اللجنة اإلدارية الرفيعة   فرقة العمل تؤيدها يف ذلك      هذه اجلهود عنصراً حيوياً من عناصر حترك        

منظومة األمـم املتحـدة إىل      يف  ة  يعايري احملاسب امللتعجيل يف عملية االنتقال من      بغية ا املستوى  
 أن جتري كل مؤسسة من املؤسسات حتليالً        ومن املنطق . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

وهذا يستلزم توفر فهم جيـد ملتطلبـات املعـايري          . ٢٠٠٥متعمقاً ملدى استعدادها يف عام      
وبدالً .  علماً أن احلال ليست كذلك     ،احملاسبية الدولية للقطاع العام من قبل مجيع املؤسسات       

 على نتـائج هـذه الدراسـة        وبناًء.  املنظومة من ذلك أجريت دراسة للجاهزية على نطاق      
 ويف اجلماعة   ،واستناداً إىل التجارب الناجحة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          

 ومنظمة حلف مشال األطلسي، اختريت فترة مخس سنوات باعتبارها اإلطار الزمين      ،األوروبية
 مؤسسات  تعدسسات  ثالث مؤ مسّيت  وعالوة على ذلك،    . لعملية االنتقال ) الضيق(املوحد  

، ٢٠٠٨العـام   يف أوائل   يرجح أن تكون قادرة على اعتماد املعايري الدولية يف مرحلة مبكرة            
ورغم . ٢٠١٠بينما كان من املتوقع أن تكون املؤسسات األخرى مستعدة لالمتثال يف عام             

وانـب  يثري تساؤالت من الناحية الفنية تتعلـق باجل       أن  ذا املوعد النهائي    أنه كان ينبغي هل   
. لاللتزام به لضغوط   ٢٠٠٥العملية وقلة املرونة، فقد تعرضت املؤسسات يف صيف عام          

 يف تلك املرحلـة     مراعاتهومن جهة أخرى، ال بد من االعتراف بأن حتديد موعد يصعب            
املبكرة قد ساعد يف توجيه انتباه اإلدارة العليا واهليئات اإلدارية إىل عملية االنتقال هـذه      

   . للعمل على تأمني املوارد للمشروع وااللتزام ببذل اجلهود يف إدارة التغيريد زمخاًوولَّ
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 ، أي  بعد مخسة أشهر فقـط     وهذا يفسر موافقة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى        -٢٦
  :باإلمجاع على التوصيات التالية ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف

ـ         )أ(          ايري احملاسـبية الدوليـة    اعتماد مؤسسات منظومة األمم املتحـدة للمع
  ؛للقطاع العام

قيام مؤسسات منظومة األمم املتحدة بوضع جداوهلا الزمنية للتنفيذ، علـى             )ب(  
أن تعتمد مجيع هذه املؤسسات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف موعـد ال يتجـاوز                

 لعمليـات   ٢٠١٠يوليه  / متوز ١ و ،٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١فترات اإلبالغ اليت تبدأ يف      
  ؛ السالم باألمم املتحدةحفظ

مواصلة تقدمي الدعم والتنسيق والقيادة للتغيري على نطاق املنظومة من خالل             )ج(  
 توفري موارد املشروع لضمان التفسري      ومواصلةحتت إشراف شبكة املالية وامليزانية،      و العملفرقة  

  ؛بية الدولية للقطاع العام يف مجيع مؤسسات املنظومةوالتطبيق املتسقني لشروط املعايري احملاس
    منظومـة  يف  ة  يعايري احملاسـب  امل من   ٣تضاف اجلملة التالية يف آخر الفقرة         )د(  

  :األمم املتحدة
 عن املمارسات احملددة أدناه تطبيقاً ملعيار أو معايري من          تبتعد املؤسسة حيثما  "  

منظومة يف   متقيدة باملعايري احملاسبية     املؤسسةام تعترب   لقطاع الع لالدولية  احملاسبية  املعايري  
  ."األمم املتحدة

    استمرار تقدمي التمويل وغريه من أشكال الدعم املـشترك بـني الوكـاالت              )ه(  
  .)١٩(الدولية للقطاع العاماحملاسبية املعايري يف جملس نظومة األمم املتحدة التمثيل الفعال مللكفالة 
 وتبادل اآلراء مع مسؤويل األمانـة       )٢٠(ر األمني العام ذات الصلة    وعلى ضوء تقاري    -٢٧

 بدرجة من احلماس غري معتادة      أيدت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية التوصية      
ومن الواضح للجنة االستشارية أنه ينبغي للمنظمة أن تنتقـل مـن املعـايري              . "لديها إطالقاً 

ـ غـري أ  . )٢١("حدة إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام      احملاسبية يف منظومة األمم املت     ا هن
، مؤكدة ضـرورة    حتذيراً دقيقاً ومصيباً من األطر الزمنية غري الواقعية        مبوازاة ذلك    حذرت

  .تزامن التنفيذ مع األخذ بنظام جديد من نظم تكنولوجيا املعلومات
 االستشارية لـشؤون اإلدارة     ، حذت اجلمعية حذو اللجنة    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ويف    -٢٨

وامليزانية يف هاتني املسألتني، وقررت املوافقة على اعتماد األمم املتحدة للمعـايري احملاسـبية              
. الدولية للقطاع العام رغم أهنا امتنعت عن فرض املوعد احملدد املقترح من ِقبل األمني العـام               

ة اللجنة االستشارية، على املـوارد      ة العامة، بناًء على توصي    وإضافة إىل ذلك، وافقت اجلمعي    
__________ 

)١٩( CEB/2005/HLCM/R.24 ٢٥، الفقرات)ه(-)أ(. 
)٢٠( A/60/846و A/60/846/Add.3واملعلومات التكميلية احملالة إىل اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ،. 
)٢١( A/60/870٤٢ ، الفقرة. 
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ويف أقل من سنتني، حذت مجيع املؤسـسات      .)٢٢(اليت طلبها األمني العام لبدء عملية التنفيذ      
حذو األمم املتحدة وبدأت االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حمققة بذلك             

  .إجنازاً من أبرز اإلجنازات

مم احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مؤسسات منظومة األ       تأثري املعايري     -ثالثاً   
  قضايا رئيسية: املتحدة

  التغيري الرئيسي هو االنتقال إىل احملاسبة على أساس املستحقات  -ألف   

  املستجدات  -١  
 مـن حـضور     ٢٠٠٠لشؤون اإلدارة وامليزانية يف عام      متكنت اللجنة االستشارية      -٢٩

تتناول احملاسبة على أساس املستحقات واليت تعقـدها منظمـة          إحدى الندوات السنوية اليت     
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خلرباء املالية لدى الدول األعضاء فيها ملناقشة األخـذ              

ني بات تقليداً   ومنذ ذلك احل  . )٢٣("النقد"مقابل  " املستحقات"بأساس جديد للمحاسبة هو     
لى أساس املستحقات الطريقة الفضلى لتلبية متطلبات اإلبـالغ         مهنياً مقبوالً اعتبار احملاسبة ع    

املايل احلديث والطريقة األنسب لرسم صورة كاملة للحالة املالية للكيان، فهي تصور عمـق              
ويف هـذه األيـام،   .  يف سنة معينةاألصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات الفعلية للكيان   

  .ة االمتثال هلذه الطريقة يف قيد املعامالتتقتضي مجيع املعايري احملاسبية الدولي
تقيد املعامالت وغريها من الوقـائع      ووفقاً لطريقة احملاسبة على أساس املستحقات         -٣٠

ونتيجة لـذلك، فـإن     . )وليس فقط عند استالم أو دفع النقد أو ما يعادله         (عند وقوعها   
. الية للفترات ذات الـصلة هبـا      املعامالت والوقائع تقيد يف سجالت احملاسبة ويف البيانات امل        

وفيما ختتلف يف أحيان كثرية تواريخ املعامالت وتواريخ الدفع فإن كل واحدة مـن هـذه                
الوقائع تقيد، حبسب الطريقة اجلديدة، يف تارخيها الفعلي وينبغي إيرادها يف البيانات املاليـة              

فالعناصر اليت تقيد بطريقـة     . لفولذلك، فإن املعاملة احملاسبية سوف ختت     . للفترة املالية املعنية  
املعيار األول من (احملاسبة على أساس املستحقات تعد أصوالً وخصوماً وإيرادات ومصروفات       

  ).املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  التحديات  -٢  
 تأثرياً يتعدى كثرياً ساس املستحقات يف اإلدارة العامةيؤثر العمل بنظام احملاسبة على أ  -٣١

املسائل املالية ألهنا تؤثر يف ممارسات العمل املعتادة من اختاذ القرارات السياسية إىل العمليات              
__________ 

)٢٢( A/RES/60/283ًالفرع رابعا ،. 
 .، وهو مفهوم يستخدم يف منظومة األمم املتحدة لكنه مل يشرح قط شرحاً ُمرضياً"النقد املعدل"أو  )٢٣(
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وتستخدم بعض مؤسـسات    . ثورة ثقافية بل إن اعتماد هذه الطريقة ليس أقل من         . اليومية
منظومة األمم املتحدة منذ وقت طويل احملاسبة على أساس املستحقات لقيـد إيـرادات أو               

معينة، ولذلك فإن هذه املؤسسات يف حال أفضل من غريها لتنفيذ املعايري احملاسبية مصروفات 
التغيري يتعني متثّله ال من     ولكن بالنسبة إىل مؤسسات أخرى فإن هذا        . الدولية للقطاع العام  

 الذين هـم حباجـة إىل       بل أيضاً من ِقبل املندوبني واملديرين     ِقبل احملاسبني لديها فحسب     
  .البيانات املالية احلالية أو إىل املسامهة يف إعداد بيانات مالية جديدةالرجوع إىل 

وقد يثري هذا التغيري خوفاً شبيهاً خبوف املغين أو املخرج التلفزيوين عندما ينتقل مـن                 -٣٢
ويف احملاسبة التقليدية اليت تقوم على أساس النقـد، تقّيـد           . استديو التسجيل إىل العرض احلي    

أساس املدفوعات الفعلية؛ ولكن هذه املعامالت حبسب طريقة املستحقات تقيد          املعامالت على   
وليس عند استالم النقد    (عندما تصبح اإليرادات مستحقة الدفع وعندما تصبح النفقات متكبَّدة          

واريخ املعامالت والدفع فـال     أما ت . وتدرج يف البيانات املالية للفترات ذات الصلة هبا       ) أو دفعه 
  .يف معظم األوقات، ولذلك فإن معاملتها احملاسبية ختتلف باختالف الطريقتني واحدة تكون

  يف حالة شراء خدمات خبري استشاري  :املثال ألف
تقـدمي  /ولكن يصبح تاريخ تـسليم    . إبرام العقد ال يترك أي أثر يف الدفاتر احملاسبية          

. ات الالزمـة يف امليزانيـة     اخلدمة املشتراة املرجعية احملاسبية الوحيدة وليس حجز االعتمـاد        
إال إذا أمكن حتديد موعد لالستالم وكذلك       (ويصبح استالم طلب الدفع هو احلدث الرئيسي        

ويفترض ذلك مـسبقاً  . الذي حيكم ربط االلتزامات بالفترة املالية املعنية) يف حالة شراء عقار  
ومل تعـد   . كاملهاأن تكون إجراءات التحقق من االلتزام بشروط الدفع الوسيطة قد نفذت ب           

  .)٢٤(تصفية حجز أموال بل مسألة قيد كل حدث حال وقوعه فعالًمسألة املسألة 
 

  شحن البضائع  :املثال باء
 خيمة لتوزع الحقاً على الذين هلم االستفادة منها، فـإن           ٩٠٠عندما يشتري كيان      

ة للمورد كلمـا  هذه املعاملة يف احملاسبة على أساس النقد تقيد كنفقات وقت دفع مثن الشحن   
ومبوجب احملاسبة القائمة على ). أما الدفع فيلي تسليم البضاعة يف العادة(سلمت الشحنة فعالً 

كزيـادة يف   ) األصول(أساس املستحقات فإن استالم الشحنة يقيد أوالً يف حساب املخزون           
وبعد ذلك، تقيـد يف وقـت       .  خيمة إىل خمزن الكيان    ٩٠٠قيمة هذه األصول متثل إضافة      

التوزيع على املستفيدين معاملة ثانية أو معامالت الحقـة كاخنفـاض يف قيمـة املخـزون                
 خيمة على   ٢٠٠وعليه، فإن توزيع    . وزيادة يف املصروفات متثل قيمة اخليم املوزعة      ) األصول(

 خيمة، ويكون البـاقي     ٢٠٠يعاد  ) األصول(املستفيدين يؤدي إىل ختفيض يف قيمة املخزون        
  . خيمة تعد مصروفا٢٠٠ًل مة ا خيمة ولكن قي٧٠٠

__________ 

 ).املنقح(، اجلزء األول ٣٣/ م ت- ١٨٠ )٢٤(
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عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ال يعود من املمكن إجـراء حـىت                 -٣٣
 اؤثر على ثروة الكيان املُبلغ ينبغي قيدهت واقعةتعديالت طفيفة على سجالت احملاسبة ألن أي 

  .اوقت وقوعه
، ليس ضرورياً قيـد     دى أساس النق   عل اليت تقوم طرق احملاسبة التقليدية    ومبوجب    -٣٤

املصروفات واإليرادات يف الفترة اليت تتعلق هبا؛ فاملصروفات واإليرادات ومعهما إنفاق رأس            
وإضافة .  الكلي يف السنة اليت وقع فيها شراء رأس املال أو التصرف به            اجملموعاملال تدخل يف    

وعلى . كاملة صوماخلصول و األيَّد   ال ُتق  د على أساس النق   اليت تقوم إىل ذلك، فإن احلسابات     
على أساس املستحقات تقيس أداء الكيان ومركـزه       اليت تقوم   العكس من ذلك، فإن احملاسبة      

ونتيجـة  ). بدالً من قيدها عند الـدفع     (املايل بقيد الوقائع االقتصادية عند إجراء املعامالت        
فر معلومات عن عناصر مثـل      لذلك، فإن البيانات املالية اليت ُتعد على أساس املستحقات تو         

تكاليف تـوفري الـسلع     (املوارد اليت يسيطر عليها الكيان املُبلغ، وتكاليف عمليات الكيان          
، والتدفق النقدي، وغري ذلك من املعلومات املالية املهمة عن أداء الكيان وقدرته             )واخلدمات

  .على التكيف املايل
رصـد  (دم معلوماهتا املتعلقة بامليزانية      ستظل تق  املؤسساتونظراً إىل أن العديد من        -٣٥

على أساس نقدي، فإن االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع           ) مدةتنفيذ امليزانية املعتَ  
  ).٦٩-٦٥الفقرات (العام سيؤدي إىل فصل ملحوظ بني بيانات احملاسبة والبيانات املالية 

  املنافع  -٣  
تؤدي احملاسبة على أساس املـستحقات إىل منـافع          الظروف املناسبة،    ا تنشأ حامل  -٣٦

   :عديدة تعّوض عن معظم الصعوبات اليت تنشأ يف البداية
 :التقارير املالية اليت ُتعد على أساس املستحقات تتيح ملستخدميها ما يلي •

تقييم املساءلة عن مجيع املوارد اليت يسيطر عليها الكيان املُبلغ وعن توزيع هذه              •
 املوارد؛

  األداء، واملركز املايل، والتدفقات النقدية للكيان؛تقييم •

 .)٢٥( توفري املوارد للكيان والتعامل معهبشأن قرارات اختاذ •

إىل  اليت متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام والـيت تـستند              احلساباتُتعد   •
 تقوم  ، واحلسابات اليت  داملستحقات حسابات أكمل من تلك اليت تقوم على أساس النق         

 حبيث تناسب   بالدفع والقبض التالعب   على أساس املستحقات تزيل حبكم تعريفها جمال      
 ؛والرقابة اإلبالغ أهدافاً حمددة من أهداف

__________ 

: تحقاتاالنتقال إىل احملاسبة اليت تقوم على أسـاس املـس      جلنة القطاع العام التابعة الحتاد احملاسبني الدويل،         )٢٥(
 .٧، ص ١٩-١ ة، الفقر)٢٠٠٣ (إرشادات للحكومات والكيانات احلكومية
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املعلومات اليت توفرها احلسابات القائمة على أساس املستحقات ميكـن أن حتـّسن              •
ءهتا يف استخدام    وأن تساعد املؤسسات على زيادة كفا      ،اإلدارة وعملية اختاذ القرار   

 على مـدى  ُيستخدم ال ُيقيَّد اإلنفاق على ما   النقدففي احملاسبة على أساس     (املوارد  
سنوات عديدة إال عندما ُينفق املال وال يؤخذ يف االعتبار الحقاً ما إذا كان األصل               

 .)٢٦(ال يزال مستخَدماً أو بلغ هناية فائدته أو بيع

حماسـبة  مـن مسـات     الفرصة إلضافة مسات    احملاسبة على أساس املستحقات تتيح       •
 وتغيري سلوك املؤسسة من خالل احلوافز والعقوبات،        ، بالكفاءة تتميز اليتالتكاليف  

مبا يف ذلك إجراء مقارنات بني تكاليف اخلدمات املقدمة من القطاع اخلاص وتلك             
 املقدمة من القطاع العام؛

 النقـد  دفع تتأثر بتقلبات أوقات  تدابري فعالة لألداء ال  لترسيخوتتيح كذلك الفرصة     •
 ؛واجلاريةواستالمه، وتشمل هذه التدابري معلومات عن األصول واخلصوم الثابتة 

 توزَّع تكاليف األصول الرأمسالية على مدى عمرها؛ •

 احملاسبة على أساس املستحقات صورة موثوقة بدرجة أكرب للـسالمة املاليـة           ترسم •
  .للكيان

  :ن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يعينوعلى سبيل اإلجياز، فإ  -٣٧
  حتسني الرقابة الداخلية والشفافية فيما يتعلق جبميع األصول واخلصوم؛  )أ(  
معلومات أمشل وأكثر اتساقاً عن التكاليف والدخل، مما يشكل دعماً أفضل             )ب(  

  لإلدارة الرشيدة، وخباصة اإلدارة على أساس النتائج؛
ج املعدات اليت ال ميكن االستغناء عنها يف نظام احملاسبة، مما يؤدي إىل             إدرا  )ج(  

  دقة وكمال أفضل يف سجالت املعدات اليت ال ميكن االستغناء عنها؛
حتسني االتساق وقابلية املقارنة يف البيانات املالية على مر الزمن وفيما بـني           )د(  

  املؤسسات؛
ى من خالل تطبيق معايري حماسبية دوليـة        اعتماد املمارسات احملاسبية الفضل     )ه(  

  .مستقلة ومتسمة بالصدقية

__________ 

إطار وضع املعـايري احملاسـبية يف قطـاع         : جلنة القطاع العام التابعة الحتاد احملاسبني الدويل، حماسبة املوارد         )٢٦(
 ).٢٠٠٢ (احلكومة املركزية يف اململكة املتحدة
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  مسائل أخرى تتصل بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -باء   

  ر السمعة تضّرخطر  -١  
إحدى املسائل األساسية اليت تواجه املؤسسات مسألة ما إذا كانت املواعيـد الـيت                -٣٨

دة للتطبيق ممكنة يف الواقع، وما إذا كانت املؤسسات قادرة على           حتددها منظومة األمم املتح   
احلصول على رأي ال حتفظ فيه من مراجعي حساباهتا بشأن اجملموعة األوىل من بياناهتا املالية               

  .اليت متتثل فيها للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام       إذا زعمت املؤسسات أن بياناهتا املالية متتثل ل        :اخلطر

وتبيَّن أن هذا االمتثال ليس إال امتثاالً جزئياً، أصدر مراجع حساباهتا اخلارجي رأياً متحفظـاً     
  .يف كشوفها

، يتوقع أن تؤدي بعض التغيريات احملاسبية املطلوبة لتطبيق املعايري          ومن الناحية املالية    -٣٩
يف ) الرصـيد املـايل   ( )٢٧(عام إىل اخنفاض كبري يف قيمة امللكيـة       احملاسبية الدولية للقطاع ال   

املؤسسات، بل قد يؤدي إىل ملكية سلبية مثلما حدث يف عدد قليل من احلكومـات الـيت                 
شكل اسـتثناًء مـن     تاختارت إعداد بياناهتا املالية على أساس املستحقات، غري أن نيوزيلندا           

ة لدى اكتشافهم يف البيانات املالية األوىل الـيت         وقد ذُهل مسؤولو املفوضية األوروبي    . ذلك
 مليون ٦٤أعدت على أساس املستحقات الكاملة أن إمجايل املستحقات على املفوضية قد بلغ  

 مليون يورو واجـب     ٥٤ مليون يورو، ومقابل مبلغ      ٢,٥يورو مقابل إيرادات بلغ إمجاليها      
وهذه التغريات  . سب ما ورد سابقاً    مليون يورو حب   ١٣,٥الدفع من الدول األعضاء بدالً من       

تنشأ عن قيد كامل مزايا املوظفني يف جانب اخلصوم، وخباصة التأمني الصحي بعـد انتـهاء        
وقدرت قيمة مزايا التأمني الصحي بعـد اخلدمـة يف جانـب      ). ٦٤-٦٠الفقرات  (اخلدمة  

 ٢ ٤٣٠ مببلغ   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١اخلصوم يف البيانات املالية لألمم املتحدة يف        
اخلصوم الـضخمة   وهذه  . )٢٨(بليون دوالر لتغطية مجيع املشاركني من مجيع مصادر التمويل        

فهي جمرد كشف كامـل     . يف البيانات املالية على حنو غري متوقع ال تستتبع نفقات جديدة          
  .ليةعن اخلصوم احلالية اليت مل تكن تقيد يف السابق، أي مل تكن تذكر قيمتها يف البيانات املا

وقد كشف فعالً عدد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف بياناهتا املالية جانباً من       -٤٠
). وإن كانت هذه املزايا قد اكُتسبت يف فترات حماسبية سابقة(املزايا واجبة الدفع يف املستقبل     

سـبة يف  غري أن هذه اخلصوم مل تكن تظهر إال يف مالحظات البيانات املالية ألن معـايري احملا  
ورغم أن املؤسسة املبلغة قد تبدو يف حالة إعـسار،          . األمم املتحدة ال تقتضي الكشف عنها     

__________ 

ول هي القيمة الصافية ألصول الكيان أي بعد طرح اخلـصوم           قيمة ملكية األصول أو القيمة الصافية لألص       )٢٧(
وقد سجلت معظم الدول اليت بدأت تطبق املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام ملكيـة سـلبية             . منها

 .لألصول، علماً أن نيوزيلندا تعترب واحدة من استثناءات قليلة
)٢٨( A/64/7/Add.4. 
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قيد هذه اخلصوم بعد اعتماد احملاسبة القائمة على أساس املستحقات جيعل           ُتبيِّن التجربة أن    
ويف املقابل، ووفقـاً  . احلكومات واملؤسسات كليهما عرضة حلالة امللكية السلبية لألصول  

االنتقال إىل احملاسبة اليت تقوم علـى أسـاس   "ملا ذكر يف تقرير احتاد احملاسبني الدويل املعنون      
  :، فإن قيد اخلصوم"إرشادات للحكومات والكيانات احلكومية: املستحقات

  على التسليم بدفع اخلصوم املقيدة والتخطيط هلا؛) اًسياسياً وليس قانون(مل الكيانات حي •
  اخلصوم القائمة على اخلُصوم املستقبلية؛ر يوفر معلومات عن أث •
  يتيح توزيع املسؤوليات عن إدارة اخلصوم؛ •
يتيح املعلومات الالزمة للكيانات يف إجراء تقييم ملعرفة مـا إذا كـان يف وسـعها                 •

  .مواصلة أنشطتها

  املخاطر املمكنة  -٢  
 معقدة وشاملة يف    عملية اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عملية       تعد    -٤١

فهذه املعايري جتلب منافع عديدة يف األجلني املتوسط والطويـل، وتـستتبع يف        . إدارة التغيري 
الوقت ذاته أيضاً تكاليف وحتديات يف األجل القصري يتعني على الرؤساء التنفيذيني يف مجيع              

  .املؤسسات املعنية معاجلتها معاجلة جدية
علومات القائمة على أساس املستحقات فـال ميكـن      وأما استخدام كل إمكانات امل      -٤٢

البيانات القائمة على أساس املستحقات وكانوا قادرين       حتقيقه إال إذا اقتنع املديرون بقيمة       
وينبغي أال ُتّتخذ احملاسـبة علـى أسـاس         . على التصرف هبا يف حتسني العمليات اإلدارية      

  .املستحقات هدفاً يف حّد ذاهتا
د احملاسبني األوروبيني أن األخطار الرئيسية املالزمة للمعـايري احملاسـبية            يرى احتا  :املخاطر

  : أكثر من اتصاهلا باجلوهربالتصوراتالدولية للقطاع العام تتصل 
تطبق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حالياً أو ميكـن أن تطبـق دون فهـم               " •

  حقيقي للمسائل اليت تنشأ عن ذلك؛
ودة يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ال تعاجل أو قد ال تعاجل            املوج" الفجوات" •

  معاجلة مناسبة؛
ينظر إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على أهنا معايري ثابتة رغم أهنا تتطـور              •

  .)٢٩("تطوراً مستمراً يف املمارسة العملية
بية الدولية للقطاع العام يف اإلجراءات      سوف يؤثر اإلصالح من خالل املعايري احملاس        -٤٣

. التشغيلية، وممارسات اإلبالغ، ومن مث اإلدارة الرشيدة والعالقات مـع الـدول األعـضاء             
__________ 

 .٣-٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢٩(
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وإضافة إىل توفري معلومات مفيدة يف حتسني اإلدارة وعملية اختاذ القرارات، جتعل املمارسات             
 ملزيد من املراقبة العامة وجتعلهم مـن مثَّ         احملاسبية الدولية للقطاع العام أيضاً املديرين خيضعون      

  .خيضعون للمساَءلة عن كفاءة وفعالية براجمهم

  إدارة التغيري   -٣  
ينطوي األخذ باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حتماً على مثن يتعيَّن على كـل        -٤٤

تبني جتربـة   "،  ٢٠٠٢وكما جاء يف وثيقة من املفوضية األوروبية يف عام          . مؤسسة أن تدفعه  
أن إصالح النظم احملاسبية العامة ميثل انقالباً كبرياً مـن حيـث األخـذ              الدول األعضاء   

  .)٣٠(" قبل ذكر املوارد املالية املطلوبةمبمارسات جديدة ومن الناحية البشرية

  املعايري احملاسبية الدولية تستغرق وقتاً طويالً وتتطلب أمواالً  -٤  
يتطلب التزاماً  بية متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        إن اعتماد طرق حماس     -٤٥

وعلى ضوء املوارد املتوفرة لدى املؤسـسات يف        . إضافياً من املوظفني ببذل الوقت واجلهد     
أثناء املرحلة االنتقالية، تعتمد هذه املؤسسات لفترة زمنية متطاولة على الدعم املقـدم مـن               

ونه من واجبات عادية، أو تلجأ إىل تعيني الكثري مـن املـوظفني     موظفيها، إضافة إىل ما يؤد    
ويف هذا الصدد، فإن توصية مراجع احلسابات اخلارجي لليونسكو تنطبق علـى            . اإلضافيني

ما ُتقّدر املنظمات الوقـت الـالزم   حين: "اسبية الدولية للقطاع العاممجيع مشاريع املعايري احمل   
ٌر من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام موضع التنفيـذ،          لوضع التغريات اليت يقتضيها معيا    

فغالبـاً  . فإنه ينبغي هلا أن ختصص وقتاً إضافياً تفادياً خلطر تقدير الوقت الالزم بأقل من قدره 
وعندما . )٣١("يتضح احلجم الكامل ملهمة التنفيذ إال بعد الشروع يف هذه األعمال فعالً            ال ما

وعلى سـبيل املثـال،   . ب جماالت حماسبية جديدة إيالَءها اهتماماً دائماًيتحقق االمتثال تتطل 
عندما تقدم معلومات أساسية عن األصول اململوكة وعن املتبقي من عمرها اجملدي، يتطلب             

أن تراقب بنودها وتقّيـد وتقـاس وحيـسب         "  املمتلكات واملصانع واملعدات   -١٧املعيار  "
البيانات املالية، وذلك بدالً من ممارسة إدراجها فوراً      استهالكها ويكشف عنها يف مالحظات      

الرقابة الدائمة على   وهذه  . يف بند النفقات حبسب املعايري احملاسبية يف منظومة األمم املتحدة         
 تقتضي قيام املؤسسات بتسمية موظفني وإنشاء نظم لضمان         املمتلكات واملصانع واملعدات  

  .واملصانع واملعداتالدورة احملاسبية الكاملة للممتلكات 

__________ 

)٣٠( COM 2002 755 final : ،٢٠٠٢-١٢-١٧حتديث نظام احملاسبة يف االحتادات األوروبية، بروكسل. 
)٣١( 180 EX/33 Part I Rev. 
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تتطلب وقتاً طويالً جداً وكثافـة شـديدة يف عـدد     )٣٢(حسابات جرد املخزون   
يتطلب رمسلة جرد    من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        ١٢فاالمتثال للمعيار   : املوظفني
 وُيحوَّل جرد إىل مصروفات عند التنازل عـن       . ، والكشف عنه بالقيمة املناسبة    )٣٣(املخزون

وهذا ). مثل املنظمات غري احلكومية أو السكان املستهدفني      (مراقبتها لصاحل املتلقني النهائيني     
الكشف اجلديد يتيح حتسني مراقبة جرد املخزون، لكنه يتطلب أيضاً بذل جهـود إضـافية               

  .، وتقدير قيمته، وحتديد وقت تسجيله كمصروفات)مادياً أيضاً(حلسابه 
توحة دقيقة جلرد املخزون حتدياً كبرياً لربنـامج األغذيـة          وشكل إعداد أَرصدة مف     -٤٦

وقد بدأت األعمال التحضريية إلحصاء املخزون قبل سنة من بدء الرصيد املفتـوح             . العاملي
        شـخص  ١ ٠٠٠، وشارك يف تلك األعمال حنـو        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١اعتباراً من   

  .لعاملي موقع من مواقع عمل برنامج األغذية ا٧٠٠يف 
  :املخاطر

نقص يف عدد املوظفني اإلداريني ذوي اخلربة الفنية الالزمة، ويف األدوات اإلداريـة              •
  ؛اليت تركز على األصول الثابتة

  ؛عدم وجود سجالت مالية مؤّونة يف الوقت احلقيقي •
عدم إجراء حتليل دقيق لكل واحد من األصول، وفقاً لشروط املعايري احملاسبية الدولية  •

  .ع العامللقطا

  اجلوانب الثقافية  -٥  
تغـيري ثقـايف، يـؤثر يف       إىل  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام      سيؤدي اعتماد     -٤٧

فعلى سبيل املثال،   . املعامالت احملاسبية الرئيسية ويف طريقة إجراء بعض املعامالت التجارية        
تحدة واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع  من الفروق الكبرية بني املعايري احملاسبية ملنظومة األمم امل        

ففي إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة ُيعتـرف           ". مبدأ التسليم "العام ما خيص    
، يـتم   وهكذا. )٣٤(بالنفقات عند إصدار أمر الشراء، الذي يبدأ تسجيل االلتزام غري املصفى          

      احلاليـة  املمارسـة    أمـا . أو اخلدمات تسجيل االلتزام غري املصفى قبل احلصول على السلع         
 التعامل مع االلتزام غري املصفى بصفته       وهي) يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة      (

__________ 

على شكل مواد أو إمدادات السـتهالكها يف عمليـة اإلنتـاج؛ أو             ) أ: ( هي موجودات  -املخزونات  " )٣٢(
 هبا من أجـل     حمتفظ) ج(مواد أو إمدادات الستهالكها أو توزيعها يف تقدمي خدمات؛ أو           على شكل    )ب(

 ".يف عملية اإلنتاج من أجل البيع أو التوزيع) د(توزيعها يف جمرى العمليات العادي؛ أو 
 ".قيد النفقات كأصول وليس كمصروفات"يقصد بالرمسلة  )٣٣(

فيه االلتزام غري املصفى هو نوع من أنواع املعاملة احملاسبية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، ُيعترف  )٣٤(
وقد يتحقق االلتزام غري املصفى يف أثناء ). سواء أُسلمت أم ال(باملسؤولية اآلجلة عن السلع أو اخلدمات املطلوبة 

 .الفترة املالية وقد ال يتحقق
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وعلى النقيض من ذلك، ال تسمح املعايري احملاسبية        .  أن النوايا ُترتل مرتلة التنفيذ     نفقات فتعين 
وهذا تغيري كبري سُيلغي . فقات إال عندما يقع التسليم فعالً باالعتراف بالنالعامالدولية للقطاع 

ضرورة اإلبالغ عن االلتزامات غري املصفاة يف البيانات املالية وسيؤدي إىل دقة أكـرب عنـد                
من أجل إعـداد التقـارير،   بيد أنه  . مطابقة النفقات بامليزانية املأذون هبا يف الفترة املتعلقة هبا        

 الكشف ومن املمارسات املتبعة    والشراءصفاة تسجَّل يف نظم امليزانية      ستظل االلتزامات غري امل   
 . لبيانات املاليةمالحظات على اعنها يف 

التكـاليف    املعايري احملاسبية الدولية املمارسات املفيدة مثل حماسبة       اعتمادسيعزز  و  -٤٨
ن أجل تزويـد     عملت حىت اآلن يف عزلة م       اليت الدوائروتبادل البيانات بني اإلدارات أو      

. ديـدة اجللمعايري  ل احملاسبني مبعلومات كاملة ودقيقة وموثوق هبا لتقدمي البيانات املالية وفقاً         
 ويتعني تدوين. وضع خمطط مشترك للحساباتيسفح اجملال ل أن ومن شأن هذا االعتماد أيضاً

 مـن أجـل      يف الوقت املناسب بدفتر األستاذ العام      استالم مواد املخزون وتوزيعها    عمليات
 . بدقةاملخزونالكشف عن أرصدة 

 اجلوانب السياسية  -٦  

 البيانات -٦املعيار احملاسيب الدويل     يرد الشرط األكثر حساسية يف       من الناحية السياسية،    -٤٩
وينص على أن يقوم كل كيان بعرض البيانات املالية اليت جيمـع            ،  )٣٥(املستقلة املوحدة و  املالية

 رئيسية عديدة ملنظمة    مسائلويثري تطبيق هذا النص     . )٣٦( يسيطر عليها  فيها مجيع الكيانات اليت   
 ما إذا كان ينبغي النظر إىل مجيع صناديق األمم املتحـدة             مسألة مثل األمم املتحدة، مبا يف ذلك     

وبراجمها على أهنا فروع تابعة للمنظمة وما إذا كان ينبغي تطبيق مفهوم التوحيد على املبادرات               
هـذه  . من هي املنظمة اليت ينبغي تعيينها بصفة الكيـان األم    فكان األمر كذلك    املشتركة وإذا   

 واالتفاق عليها، واألنسب أن يكون ذلـك        تناوهلايتعني  هامة  اعتبارات قانونية ومالية وسياسية     
وعلـى  . )٣٧( جملس مراجعي احلسابات    به  أوصى على حنو ما  خالل مرحلة اإلعداد املبكر،     يف  

صـعوبة   تناول تقرير األمني العام هذه املسألة، وأكـد          )٣٨(االستشاريةأساس توصيات اللجنة    
والحظ الفريق املعين مبشروع تنفيذ املعـايري       . )٣٩(امتثال األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية     

__________ 

التوحيد هو عملية تقدمي البيانات املالية جلميع الكيانات اليت تشكل الكيان املبلغ كما لو كانت البيانـات                  )٣٥(
 وتشمل هذه العملية إضافة مجيع البنود سطراً سطراً وإلغاء أي معـامالت أو أرصـدة              . حداملالية لكيان وا  

السياسات والتصنيفات عنـد تقـدمي       ويتعني على الكيانات أن متتثل إىل     .  بني أعضاء الكيانات املبلغة    قائمة
 ).٦  احملاسيباملعيار(املعلومات املالية لعملية التوحيد 

كم السياسات املالية والتشغيلية لكيان آخر وذلك لالستفادة مـن الكيانـات            السيطرة هي السلطة اليت حت     )٣٦(
 .التابعة له

)٣٧( A/63/5) ٢٧ الفقرةو) أ(١٠، الفصل الثاين، الفقرة )اجمللد األول . 
)٣٨( A/63/496 ٧، الفقرة. 
)٣٩( A/64/355 ٤٧-٤٥ و١٢، الفقرات. 
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املبلـغ    غري ملزم فيما خيـص حتديـد الكيـان         ٦احملاسبية الدولية يف األمم املتحدة أن املعيار        
وبالتايل فإن األمم املتحـدة     . دون هوية قانونية  بذي ميكن أن يكون ترتيبا إدارياً       ، ال "األساسي"

، ة إىل إجراء عملية توحيد رمسي     ةضطرغري م والكيانات املرتبطة هبا، مبا فيها الصناديق والربامج،        
 وافـق الفريـق     ،ويف هناية املطاف  . هنج عملي يف هذا اجملال غري الواضحة معامله       يتيح اتباع   مما  

 . املعين مبشروع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف األمم املتحدة على عدم تقدمي بيانات موحدة

معاجلة حاالت  وتتعلق قضيتان أخريان حساستان سياسياً باالعتراف باإليرادات أي           -٥٠
ففيمـا يتعلـق مبـسألة      . يف حتصيل االشتراكات غري املسددة وتسجيل التربعات       التأخري

بينما جيوز ملنظمة مبوجب املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة أن تسمح حبـاالت             التأخري،  
مبا يف ذلك   (التأخر هذه، تشترط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تسجيل مجيع األصول            

ولذلك، يف احلاالت اليت قد يكون من غري املرجح فيها استالم           . بقيمتها العادلة ) املستحقات
بشأن ما إذا كـان     وقد يثري هذا نقاشاً سياسياً      . سامهات، يتعني تعديل قيمتها وفقاً لذلك     امل

جيوز لبعض الدول إعفاؤها من دفع اشتراكاهتا املقررة بسبب متأخرات يف الدفع وما إذا              
وكان علـى الـصندوق     . كان يتعني على دول أعضاء أخرى تغطية هذا النقص احلاصل         

.  أن حيل مشكلة مشاهبة لالمتثال للمعايري الدوليـة لإلبـالغ املـايل            الدويل للتنمية الزراعية  
وأشار جملس  . ٢٠٠٩ديسمرب  /وأصدرت فرقة العمل ورقة بشأن املوضوع يف كانون األول        

 إىل أنه مع جميء املعايري احملاسبية للقطاع العام قد     ٢٠٠٨يونيه  /مراجعي احلسابات يف حزيران   
اذ ترتيبات بالنسبة إىل الديون غري القابلة للتحصيل أو         اختيصبح من الالزم على املنظمات      
  . املدينني املتأخريـن فـي الدفع

وتعين عملية االنتقال إىل احملاسبة القائمة كلياً على أسـاس االسـتحقاق أن علـى         -٥١
مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تسارع إىل حتديد املعايري اليت يـتعني تطبيقهـا علـى                

 ٢٣ويعين تنفيذ املعيار احملاسيب الدويل      . قانونية اليت تقوم على أساسها التربعات     االلتزامات ال 
أنه سيتعني دراسة شروط االلتزامات دراسة متأنية من أجل حتديد التاريخ واملبلغ الذي سينشر   

. يةوقد تتباين التزامات املاحنني تبايناً كبرياً حسب املشروع أو الدولة املعن          . يف البيانات املالية  
عقد تعهد،  (مركز الطرف املوقع ونوع الوثيقة      : لذا من املهم حتديد درجة رمسية االلتزام أي       

  ). وثيقة ميزانية، وما إىل ذلك

  بعض التغيريات احملاسبية األكثر تأثرياً  -جيم   
حددت اجلهـات الـيت   ) انظر املرفق الثاين(يف دراسة استقصائية أجرهتا فرقة العمل     -٥٢

     وذكـرت املنظمـات    . تبيان املعايري اليت تراها األكثر تـأثرياً يف منظماهتـا         ردت على االس  
       ؛ )وهـو األلـزم   ( عرض البيانـات املاليـة،       - ١املعيار احملاسيب   : مجيعها ثالثة معايري هي   

 عرض معلومات امليزانيـة يف      - ٢٤ املمتلكات واملنشآت واملعدات؛ واملعيار      - ١٧واملعيار  
 صـايف   - ٣ومن املتوقع أن تترتب آثار كبرية أخرى على اعتماد املعيـار            . اليةالبيانات امل 
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     الفائض أو العجز للفترة، األخطاء والتغيريات األساسية يف السياسات احملاسـبية؛ واملعيـار            
 املخصصات واخلصوم   - ١٩ اإلبالغ القطاعي؛ واملعيار     - ١٨ قوائم اجلرد؛ واملعيار     - ١٢

؛ )الضرائب والتحويالت ( إيرادات املعامالت بدون مقابل      - ٢٣واملعيار  واألصول العرضية؛   
وفيمـا يلـي    .  األصول غري امللموسة   - ٣١ استحقاقات املوظفني؛ واملعيار     - ٢٥واملعيار  

  . التعليقات على قضايا حتظى باهتمام خاص لدى مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  عرض البيانات املالية  -١  
ينبغي عرض البيانات املالية سـنوياً      " عرض البيانات املالية،     - ١حسب املعيار     -٥٣

تضيع إذا مل تقدم إىل املستخدمني يف فترة زمنية معقولـة    ... جدواها  "ألن  . )٤٠("على األقل 
وينبغي للكيان أن يكون قادراً على إصدار بياناته املالية يف غضون سـتة             . بعد تاريخ اإلبالغ  

وسيشكل هذا املطلب حتدياً لدى مجيع املنظمات ومراجعـي         . )٤١("أشهر من تاريخ اإلبالغ   
حساباهتا اخلارجيني ألن مجيع حاالت اإلبالغ املايل تقريباً جتري حىت اآلن على أساس كـل               

  . سنتني أو عدة سنوات

  املمتلكات واملنشآت واملعدات : معاجلة األصول  -٢  
األصول املستخدمة ملـا    " لةرمس"، ينبغي   )منقح (١٧حسب املبدأ األساسي للمعيار       -٥٤

باالعتراف يف البداية ويتيح هذا املعيار للكيانات . يزيد على فترة مالية واحدة يف بيان امليزانية     
، مث  )٤٣(أو بقيمتـها العادلـة    . )٤٢(باملمتلكات واملنشآت واملعدات إما بتكلفتها التارخييـة      

الـسبب يف اسـتخدام   ويرجع . تسجيلها ضمن النفقات على مدى فترة استخدام كل أصل        
القيمة العادلة إىل صعوبة اإلثبات املوثوق لتكاليف حيازة املواد املدرجة ضـمن املمتلكـات              
واملنشآت واملعدات اليت ميتلكها كيان لفترة زمنية طويلة، واليت تنقلت بني مكاتب ميدانيـة،              

 أكرب يـستدعي    ويتعني تأييد كال األسلوبني بوثائق داعمة، مما يستدعي جهداً        . وما إىل ذلك  
العمل على حتديد وتصنيف مجيع مواد املمتلكات واملنشآت واملعدات باسـتخدام منهجيـة             

وبالنسبة إىل قياس املمتلكات واملنشآت واملعدات الحقاً، تتيح املعايري احملاسبية          . تقييم مالئمة 
لتمييـز بـني   إذ جيـب ا . الدولية للقطاع العام االختيار بني منوذج التكاليف ومنوذج التقييم       

وهذا أمر صـعب يف     : التكاليف اليت يتعني رمسلتها والتكاليف اليت ستسجل ضمن النفقات        
. حالة وجود عملية معقدة من قبيل خطة اإلصالح الكربى ملقر األمم املتحدة يف نيويـورك              

__________ 

 .٦٦، الفقرة ١املعيار احملاسيب الدويل  )٤٠(
 .٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
 . قيمة األصل على أساس التكلفة احلقيقية للشراء: تكلفة التارخييةال )٤٢(
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة األصل، أو تسوية اخلصم، بني أطراف عارفـة، وراغبـة يف                    )٤٣(

 . وحتدد هذه القيمة تقريباً بالقيمة السوقية. معاملة متساوية
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ففيما يتعلق هبذه احلالة، أوصى جملس مراجعي احلسابات أن تنظر شعبة احلسابات يف رمسلة              
  .  التجديد اجلارية ألصول منظمة األمم املتحدةأعمال
 موضوع نقاش حاد بني     وشكلت عتبة االعتراف باملمتلكات واملنشآت واملعدات       -٥٥

مؤسسات األمم املتحدة، إذ ذهب البعض إىل حتديد عتبة أعلى خلفض التكـاليف اإلداريـة               
 لـضمان الـسيطرة     جلمع البيانات واالحتفاظ هبا، بينما ذهب آخرون إىل وضع عتبة أدىن          

ويبلغ املستوى الذي أوصت بـه فرقـة        . بشكل أفضل على املمتلكات واملنشآت واملعدات     
وحاليـاً، لـيس هنـاك أي شـرط     .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٥ ٠٠٠العمل  

  .)٤٤(لالعتراف بأصول التراث
تـدخل ضـمن   وتقتضي احملاسبة القائمة على االستحقاق أن تنقص قيمة املواد اليت       -٥٦

مبلغ مـن   وهكذا ُيخصم دورياً    . املمتلكات واملنشآت واملعدات على مدى فترة صالحيتها      
ويف إطار  .  املادة املدرجة ضمن املمتلكات واملنشآت واملعدات حىت تفقد قيمتها تدرجيياً          قيمة

ارة من اختاذ   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ستمكن املعاملة احملاسبية لنقص القيمة اإلد          
قرارات عن علم فيما خيص مسائل من قبيل أعمال البناء والتجديد، لعدة سـنوات سـلفاً                

 يكون قادراً على    نظام لتخطيط موارد املشاريع   ويتطلب ذلك يف الواقع وضع منوذج       . أحياناً
  .القيام بعمليات حسابية تلقائياً وعلى تسجيل مقابل هلا يف النظام احملاسيب

أصـول املـشاريع     ما يصعب حتديد طبيعة      ه يف سياق األمم املتحدة كثرياً     ورغم أن   -٥٧
وإذا كانت املعايري احملاسبية الدولية     .  من املهم التعرف عليها يف البيانات املالية       )٤٥(وخمزوناهتا

 فإن تطبيق هذين التعريفني معقـد       "السيطرة" و "األصول"للقطاع العام تقدم تعريفني بشأن      
فعلى سبيل املثال، قد تتوقف السيطرة على األصول املنقولة         . ريات خمتلفة وقد يؤدي إىل تفس   

  .أو استخدام األصول/من كيان ممول إىل شريك ُمنفِّذ على دقة لغة اتفاقات التنفيذ و
أحكاماً انتقالية العتماد بعض    وقد أدرج جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام           -٥٨

فعلى .  ُتمنح اجلهات املعتمدة وقتاً إضافياً لكي تفي كلياً مبتطلبات املعايري           حىت املعايري يف البداية  
 من شرط االعتراف جبميع املمتلكات      ١٧سبيل املثال، ُتعفي األحكام االنتقالية للمعيار احملاسيب        

 .واملنشآت واملعدات يف البيانات املالية خالل السنوات اخلمس األوىل من فترة االمتثال املتوقعة            
 ُينتظر أن تفقـد     ات واملنشآت واملعدات مواد كثرية    ومبا أن مجيع املنظمات لديها ضمن املمتلك      

قيمتها كلياً بنهاية فترة السنوات اخلمس االنتقالية، فإن االحتجاج باألحكام االنتقالية سيعفيها            
 العاملي، علـى    وقد احتج برنامج األغذية   . من شرط االعتراف أصال هبذه املواد يف بياناهتا املالية        

، إذ مل يعترف إال باألصول امللموسة اليت تتجاوز مـدة           ٢٠٠٨سبيل املثال، هبذه األحكام يف      
  .صالحيتها مخس سنوات من تاريخ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف املرحلة األوىل

__________ 

من قبيـل   ) ١٧املعيار احملاسيب الدويل    (بيئية وتعليمية وتارخيية    أصول التراث هي أصول حتمل داللة ثقافية و        )٤٤(
 .قصر األمم يف جنيف أو مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا

 .٤٣انظر التعريف الوارد أعاله يف احلاشية  )٤٥(
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 ومن خالل إدراج برنامج األصول املرمسلة املتكاملة وبرنامج إدارة املخزون ضـمن             -٥٩
الربجميات احملاسبية املالية، قد حتسن املنظمات من الضوابط اإلدارية احلالية على أصوهلا مـن              

وستكون هلا أيضا القدرة على الكشف عن الِقيم        . حيث موقعها وحالتها يف مجيع أحناء العامل      
ماعيـة  إال أن بعض احملاسبني شككوا يف املزايا االجت       .  للمعايري الدولية  ة لألصول وفقاً  لاملرمس

هلذه الرمسلة بالنسبة إىل املنظمات القطاعية واملواطنني، فيما خيص تكاليفها، ال سيما لـسبب          
ال توجد ألسباب جتارية وإمنا لتقدمي خدمات،       ] واملنظمات احلكومية الدولية  [احلكومات  "أن  

فيها اجتماعية بطبيعتها أساساً، وتقدمي خدمات أخرى ال يرغب القطاع التجاري يف املغامرة             
  .)٤٦("ألسباب اقتصادية

      يف البلدان األوىل اليت اعتمدت فيها احملاسبة القائمـة علـى أسـاس االسـتحقاق                :اخلطر
بـشأن فعاليـة   ] معينة[أثريت خماوف "، مثل اململكة املتحدة ونيوزيلندا،   )١٩٩٢-١٩٩١(

بدال من تنفيذها عرب    تكاليف رأس املال، عندما ُتنفذ القواعد من جانب اإلدارة العليا القواعد            
  .)٤٧("دمج مستخدمي هذه املعلومات وتثقيفهم

  استحقاقات املوظفني  -٣  
أقرت اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى جبسامة اآلثار املترتبة على اعتمـاد املعـايري               -٦٠

احملاسبية الدولية للقطاع العام، ال سيما أثر االعتراف الكامل باخلصوم املتعلقة باسـتحقاقات             
، واإلجازة السنوية، ومنحـة العـودة إىل        التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    ملوظفني، مثل   ا

ال تتطلـب املعـايري     والواقع أن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى الحظت أنه بينما          . الوطن
احملاسبية الدولية سوى االعتراف هبذه اخلصوم واإلبالغ عنها، سـيتعني تنـاول مـسألة            

  .)٤٨(مام ذاته وبالسرعة نفسهاالتمويل باالهت
وامليزانيـة هـذه املـسألة أول مـرة               وأثارت اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة       -٦١
، قبل التفكري يف اختاذ قرارات العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مبدة             ١٩٩٧عام  
ذا اجملال، بالتأمني الصحي بعـد      واعترفت منظمة األغذية والزراعة، وهي رائدة يف ه       . طويلة

بيد أنه اآلن، وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية آخـذ جمـراه،           . ٢٠٠١انتهاء اخلدمة منذ عام     
سيتعني االعتراف الكامل باخلصوم املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمـة يف البيانـات         

ح الذي تتسم به التقـديرات      ونظراً إىل جسامتها، ورغم خطورة هامش عدم الوضو       . املالية

__________ 

)٤٦( The Ben Chu, former Deputy Accountant General of Malaysia, “Accrual accounting in the Public 

Sector”, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) International Public Sector 

Bulletin, issue 11, February 2008. 
)٤٧( H. Mellet, Cardiff Business School (BS) and Neil Marriot, Winchester BS, “Resource accounting 

in the Public Sector: Problems of implementation”, ibid. 
)٤٨( CEB/2005/HLCM/R.24. 
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أصبح من األمهية املتزايدة حتديد مصادر التمويـل يف         ،  )٤٩(اليت تستخدم بارومترات خمتلفة   
أوصى األمـني   . )٥٠(ويف دوريت اجلمعية العامة الستني واحلادية والستني       .احلاضر واملستقبل 

تعلقة بالتأمني الصحي بعد بأن تعترف األمم املتحدة يف بياناهتا املالية بكامل اخلصوم امل    العام  
وبينما .  سنة ٣٠ وبوضع استراتيجية متويل ترمي إىل التمويل الكامل يف غضون           انتهاء اخلدمة 

أجلت اجلمعية العامة البت يف هذا املوضوع، بادرت عدة منظمات، منها منظمـة األغذيـة          
ة، وبرنامج األغذيـة    والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفول        

العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، باختاذ خطـوات لـضمان        
. )٥١( من أجل تغطية هذه اخلصوم- وإن مل يكن ذلك بشكل كامل قط        -األموال الضرورية   

ة وظلت منظمات أخرى مترددة بشأن أنسب الترتيبات يف جمال التمويل، مشددة على ضرور            
مواصلة تنسيق آليات التمويل والتزام الدول األعضاء بشكل واضح، ألهنا هي اليت سـتحدد              

ويف هذا الصدد، ُتنصح الدول األعـضاء بـأن         . يف هناية املطاف طرائق متويل هذه التكاليف      
تكون متسقة يف قراراهتا على صعيد مجيع املنظمات اليت ُتعد أعضاء فيها، ال سيما إذا كانت                

سـيتعني  وبالنسبة إىل الوقت احلاضر،     . انية وضع حل مشترك على صعيد املنظومة      هناك إمك 
 عند تقييم األثر الطويل األجل هلذا االلتزام مع         على كل منظمة أن تنظر يف اخليارين التاليني       

  : ما ينطوي عليه كل خيار من خماطر
تطلبات املعايري  يف حالة االتفاق على استراتيجية للتمويل، ينبغي أن يضمن االمتثال مل           •

احملاسبية الدولية إدارة األموال يف إطار صندوق يتضمن املسامهات اليت تقدمها الدول         
األعضاء مع الزمن وتكون له إيرادات استثمارية، ممـا ُييـسر يف املـستقبل دفـع                

 االستحقاقات إىل املوظفني السابقني؛ 

 يتأثر هذا االلتـزام حبالـة       يف حالة عدم وجود أي اتفاق على استراتيجية التمويل، قد          •
االقتصاد وإدارة األموال العامة، ال بالنسبة إىل الدول األعضاء املعنية فحـسب، بـل              
بالنسبة إىل مجيع الدول األعضاء يف املنظمة، اليت سيتعني عليها دفع مبالغ كـبرية يف                

  . فني السابقنياملستقبل إىل ميزانية املنظمة من أجل تغطية االلتزامات احلقيقية إزاء املوظ
ويف حالة وجود استراتيجية متويل متفق عليها، ستربز املعايري احملاسبية الدولية مسؤولية              -٦٢

ويف . الدول األعضاء من خالل الكشف عن مستوى اخلصوم مقارنة بأصول األموال املتراكمة           
لتا احلـالتني   واملعامل غري واضحة يف ك    . غياب هذه االستراتيجية، ستقل مساءلة الدول األعضاء      

وقد تشكل اسـتراتيجية    . وقد أثبتت األزمة املالية األخرية أن ليس هناك خيار من دون خماطر           
 كما يبدو األمـر يف      التمويل املتفق عليها خياراً أسلم إذا أديرت االستثمارات إدارة جيدة         

  . سياق آخر مع الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
__________ 

 .١٨٠-١٦٤، الفقرات )اجمللد األول (A/65/5انظر الوثيقة  )٤٩(
)٥٠( A/60/450و A/61/730. 
)٥١( A/60/450املرفق األول ،. 
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حالياً، تسدد معظم االلتزامات إزاء املوظفني على أساس اخلصم من املنبـع، مـع              و  -٦٣
ويعـين هـذا أن     . تغطية أية نسب غري ممولة من املوارد املتاحة يف الفترة اليت يتم فيها الدفع             

الفترات احملاسبية األخرية تتحمل عادة بعض التكاليف الـيت حـدثت يف فتـرات سـابقة                
وقد أثبتت األزمة املاليـة األخـرية       . )٥٢(عترف هبا من قبل وتراكمت    لالستحقاقات اليت مل يُ   

  .احلاجة إىل ختطيط طويل األجل
ويزداد متويل اخلصوم املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة تعقيداً ألن العديـد               -٦٤

ـ       . من الصناديق االستئمانية ذات طبيعة قصرية األجل       ل فبعد غلقها ال تستطيع تقدمي أي متوي
الستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة إىل املوظفني السابقني الذين، بدؤوا العمل مـع منظمـة               

ويعين هذا أن االستحقاقات املستقبلية سيتعني تغطيتها بكاملها من         . أخرى، على سبيل املثال   
  . قبل املنظمة املستقبلة

  مسألة امليزانية  -٤  
علـى  ) ومات امليزانية يف البيانات املاليـة     عرض معل  (٢٤ املعيار احملاسيب الدويل     ينص  -٦٥

ويتاح خياران عند االنتقال من املعايري      . إلزامية عرض مبالغ امليزانية مقارنة بالبيانات احملاسبية      
  : إىل احملاسبة على أساس االستحقاق") األساس النقدي املعدل("احملاسبية ملنظمة األمم املتحدة 

ت القائمة على أساس االستحقاق على كل من        التطبيق الكامل ملبدأ احلسابا     )١(
يف هذه احلالة سيكون رصيد امليزانية هو الفـرق بـني           (امليزانية واحلسابات العامة    

استحقاقات امليزانية وااللتزامات الناشئة يف معرض السنة املالية، بصرف النظر عـن            
  ؛)احلجم الذي قد يتم به الدفع أو التحصيل

 على احلسابات العامة فقط، بينما يظل تنفيذ امليزانية         تطبيق مبدأ االستحقاق    )٢(
يتعني مبوجبه إجـراء    " مزدوج"ويف هذه احلالة يوجد نظام      (خاضعاً للمبدأ النقدي    

مطابقة سنوية، تنشر يف مالحظات على البيانات املالية ويـشهد عليهـا مراجـع              
مطابقـة  لدوليـة   ومن التحديات الرئيسية العتماد املعايري احملاسـبية ا       ). احلسابات

، وقد تساعد تلك املمارسة يف حتسني تقييم        معلومات البيانات املالية مع امليزانيات    
صرحية للميزانية ) أو فصلية(وسيقتضي ذلك إجراء مطابقة سنوية  . أداء املنظمة املبلغة  

فعلى سبيل املثال، ُدعيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مـن قبـل            . والبيانات املالية 
ويتمثل . )٥٣(عي حساباهتا اخلارجيني إىل ربط احلسابات وامليزانية بشكل أوثق        مراج

التحدي يف كيفية تشجيع مديري الربامج على حتليـل البيانـات القائمـة علـى               
  .االستحقاق واالستفادة من النتائج

__________ 

)٥٢( WFP/EB.A/2007/6-A/1. 
 .١٠٠، الفقرة GC(52)/11، ٢٠٠٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسابات الوكالة لعام  )٥٣(
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 بلدان  ٨، مل يرفع هذا التحدي املزدوج سوى بلدين أوروبيني من أصل            ٢٠٠٦وحىت    -٦٦
 سـنة  ١٣اليت استغرقت (ياً احملاسبة القائمة على االستحقاق وهي اململكة املتحدة      اعتمدت رمس 

  . وسويسرا) إلكمال عملية االنتقال
معظم املنظمات احلكومية الدولية، اليت انتقلت فعالً إىل        أما يف الوقت الراهن، جتد        -٦٧

من الصعب أن تبدأ    ) يةمبا يف ذلك اجلماعة األوروب    (نظام احملاسبة القائمة على االستحقاق      
وستـستمر هـذه    .العمل بامليزانية القائمة على االستحقاق، يف األجل القصري على األقل      

املنظمات يف عرض امليزانية على أساس النقد، حمتجة بأن وضـع امليزانيـة علـى أسـاس                 
قـدميها  بيد أن امليزانيات النقدية يتعني ت. االستحقاق لن تقبل به الدول األعضاء فيها بسهولة 

على أساس فترة مالية سنوية؛ بينما ملعظم منظمات األمم املتحدة ميزانيات ممتدة لفترة سنتني              
وهناك حجة أخرى حيتج هبا يف هذا اخليار وهي أن تنفيذ مرحلة املعـايري              . بل لعدة سنوات  

لقيـام  احملاسبية الدولية يتطلب موارد مالية وبشرية كبرية، مما يؤثر يف قدرة املنظمات على ا             
وباإلضافة إىل ذلك، ُيعد وضع امليزانية على أساس االستحقاق أنـسب           . مبشروع كبري آخر  

لكن هذه امليزانية أقل مالءمة لظروف . لبيئة مستقرة مثل بيئة األمــانة العامة لألمم املتحدة      
  . سريعة التغري، كما هو احلال يف عمليات حفظ السالم

اس االستحقاق ليس مطلبـاً مبوجـب املعـايري         ورغم أن وضع امليزانية على أس       -٦٨
إال أن هذه املمارسة تدافع عنها عدة سلطات حماسـبية، منـها االحتـاد              احملاسبية الدولية،   

 اسـتحقاقات   أن من املهم اإلشـارة إىل أن       "٢٠٠٦األورويب للمحاسبني، الذي ذكر يف      
جهـا إال إذا كانـت   احملاسبة القائمة على االستحقاق ال ميكن إجنازهـا بالكامـل وإدرا    

فبدون ميزانيات على أساس االستحقاق، لن      . امليزانيات معدة أيضاً على أساس االستحقاق     
يستطيع املديرون املاليون إدارة مؤشراهتم الرئيسية على أساس االستحقاق وبالتايل من غـري             

 ومن غـري  . املرجح أن ُيضطلع بوظيفة مالية قائمة على أساس االستحقاق على وجه أكمل           
األرجح أن ُيستغل كامل اإلمكانات املوجودة يف املعلومات املالية القائمـة علـى أسـاس               

  .)٥٤("االستحقاق بوصفها أداة لإلدارة املالية داخل السنة
ومن شأن ترقية نظم ختطيط موارد املشاريع بغية السماح بالتسجيل املتزامن لكـل               -٦٩

، كمـا فعـل   "النقدي"ودفتر األستاذ   " قاقالقائم على أساس االستح   "نفقة يف دفتر األستاذ     
وسيتطلب إعداد اجلـداول   . بعض الباعة أصالً، أن تيسر املقارنة بني املبالغ احلقيقية واألصلية         

املقارنة بذل جهود مشتركة من قبل املوظفني املعنيني بكل من احلسابات وامليزانيـة، الـذين      
  . يف هذا اجملال اجلديدعملوا حىت اآلن بشكل منفصل ويفتقرون إىل التجربة 

__________ 

)٥٤( Féderation des Experts Comptables Européens, “Accrual Accounting for more effective public 

policy” (February 2006). 
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  االعتراف باإليرادات   -٥  
     فمعيـار احملاسـبة   . ُيعد االعتراف باإليرادات جماالً آخر من اجملاالت املكلفة تقنيـاً          -٧٠

مقابل اإليرادات من املبيعات    ( )٥٥(اإليرادات من املعامالت غري التبادلية     املعنون   ٢٣الدويل  
وتنـشأ الـصعوبة   . تراف باإليرادات وكيف ينبغي قياسـها حيدد مىت ينبغي االع) أو اإلجيار 

بالنسبة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، مقابل القطاع اخلاص، أساساً من سواد مثل هـذه              
يف حالة هذه املؤسسات وضرورة التمييـز بـني         )  يف املائة  ٩٠-٨٠(املعامالت غري التبادلية    

وبينمـا  . ت، مما ينبغي تسجيله بطرق خمتلفـة      خمتلف أنواع هذه املعامالت املتعلقة باإليرادا     
فإن خمتلف أنـواع    ستخضع االشتراكات املقررة إىل معاملة مشاهبة على صعيد املنظمات،          
، ال ينبغي حتديدها اتفاقات التمويل الطوعي والتعهدات تدعو إىل معاملة خاصة للحسابات

 آالف الصناديق االسـتئمانية     وتثري. )٥٦(إال بعد التأين يف استعراض وتفسري اتفاقات التمويل       
  .)٥٧(املتفق عليها يف منظومة األمم املتحدة مشكلة حقيقية يف هذا الصدد

  احملاسبة على أساس الصناديق  -٦  
متثل الصناديق جممعا للموارد املخصصة للقيام بأنشطة حمددة أو حتقيق أهداف معينة              -٧١

وتقدم . املفروضة على استخدام تلك املوارد    وفقاً لقيود تشريعية أو غريها من القيود التنظيمية         
معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة تقاريرها باستخدام احملاسبة على أساس الصناديق يف             

وعليه، ينبغي للبيانات املالية أن تقدم التفاصـيل        : إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة     
ق رأس مال وينبغي الكشف بشكل      طبيعة كل صندو   "حمددة،  حسب الصندوق والكشوف  

منفصل عن احلساب االحتياطي، وسلطة إنشائه، واملستوى املأذون به، ومـصدر متويلـه،             
ولدى عرض البيانات يف األعمدة، ينبغي للمنظمات       "". )٥٨(وحركاته يف الصناديق املشكلة له    

مثل امليزانية  (ة  أن تبني بوضوح األموال اليت هي رهن تصرف الدول األعضاء يف املنظمة املبلغ            
مثـل  (، واألموال اليت ليـست كـذلك   )العادية، وصناديق رأس املال العامل، وما إىل ذلك  

بيد أن هذه القضايا غري متناولة يف إطـار         . )٥٩(")األموال الواردة من املاحنني لتمويل املشاريع     
 وذلك دليل آخر    املعايري احملاسبية الدولية، اليت ال تتحدث عن احملاسبة على أساس الصناديق،          

على أن احتياجات املنظمات احلكومية الدولية مل تكن يف حسبان واضعي املعايري احملاسـبية              
__________ 

  قيمةً مـساوية هلـا      مقابل هذه القيمة   ي بشكل مباشر  عندما يتلقى كيان قيمة من كيان آخر دون أن يعط          )٥٥(
 ). مثل املنح، واهلبات، واملسامهات(تقريباً 

 جيوز ملانحٍ أن يفرض شرطاً على أصل منقول، يطلب فيه استخدام املوارد يف غضون فترة                على سبيل املثال،   )٥٦(
 . سنتني ويطلب استرجاع القسط غري املستعمل

السياسات واإلجـراءات املتعلقـة بـإدارة الـصناديق          "٢٠١٠/٧انظر تقرير وحدة والتفتيش املشتركة       )٥٧(
 . "االستئمانية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 .٥٦الفقرة ) ٢٠٠٧-١-١(عايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، التنقيح الثامن، امل )٥٨(
 .٩املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، التنقيح الثامن، الفقرة  )٥٩(
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وقد أوصت فرقة العمل بوضع هنج منسق، لكن حىت وقت استعراض وحدة التفتيش             . الدولية
 املشتركة مل يتم التوصل إىل أي حل مشترك بسبب اختالف الترتيبات املوضوعة مع املاحنني             

وبعد ذلك، سيتعلق األمر مبسألة التنفيذ      ". الصندوق االستئماين "وتضارب التفسريات ملفهوم    
  . لكل منظمة من أجل مناقشة ذلك واالتفاق عليه مع مراجعي حساباهتا اخلارجيني

  معدالت صرف العمالت األجنبية وتوقيت البيانات املالية  -٧  
يريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية،       آثار التغ  -٤حسب معيار احملاسبة الدويل       -٧٢

تسجل املعاملة بالعملة األجنبية، عند االعتراف األويل هبا بعملة التقرير، من خالل ضـرب              "
".  السائد بينها وبني عملة التقرير بتاريخ املعاملة       بسعر الصرف الفوري  مبلغ العملة األجنبية    

ب مراجعي احلـسابات اخلارجيـة      وقد سلط املكتب الوطين ملراجعة احلسابات، وهو مكت       
لربنامج األغذية العاملي الضوء على هذا احلكم الوارد يف املعايري احملاسبية الدولية، ليثبـت أن               
النظام احلايل لتحديد سعر الصرف الساري يف األمم املتحدة شهرياً غري كاٍف بالنـسبة إىل               

ي هو سعر الصرف عند التـسليم       سعر الصرف السار  "متطلبات املعايري احملاسبية الدولية ألن      
قد يستخدم متوسط املعدل ألسبوع أو شهر لكافة املعامالت         "ووفقاً للمعايري،   . )٦٠("الفوري

غري أن فرقـة    . ما دامت معدالت الصرف غري متقلبة كثرياً      " اليت وقعت يف أثناء تلك الفترة     
راغبة يف اسـتخدام    فقد تقرر بالنسبة إىل املنظمات ال     . ٢٠٠٩العمل حلت هذه املشكلة يف      

أن تثبت عدم تـسبب     السعر الصرف الرمسي ألمم املتحدة بدالً من سعر الصرف الفوري           
ومتابعة لذلك القرار، وضعت إجراءات من أجل التخفيف مـا  . ذلك يف أي تضارب مادي    

أمكن من االختالفات القائمة بني السعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة وأسـعار الـصرف              
وتقرر كذلك  .  ذلك إحداث تعديالت منتصف الشهر عند بلوغ عتبات معينة         الفوري، مبا يف  

يـة يف هنايـة     إصدار سعر صرف رمسي لألمم املتحدة منقح بناًء على أسعار الصرف الفور           
ديسمرب لضمان عدم وجود أي اختالفات يف األسعار يف /كانون األوليونيه و/شهري حزيران

  . تاريخ بيان امليزانية

  فيذ مشاريع املعايري احملاسبية الدولية يف منظومة األمم املتحدةتن  -رابعاً   
لدى اعتماد مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية، نـتج              -٧٣

عن مبدأ االنتقال إىل هذه املعايري وجود استراتيجية من مستويني ستتعايش فيهـا املـشاريع               
  :وستتواصل

عد كل كيان مسؤوالً عن إنشاء فريقه املعين باملـشروع          على مستوى كل منظمة، ي     •
وختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لضمان جناح عملية تنفيـذ املعـايري              

__________ 

 .٤املعيار احملاسيب الدويل  )٦٠(
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إذ : وتوقعت االستراتيجية األولية املشتركة هلذه األفرقة مـرحلتني       . احملاسبية الدولية 
ـ   " املعتمدين األوائل "استهدف بعض          ومل تبلـغ   (٢٠٠٨ن عـام    االمتثال اعتباراً م

      ، بينما كان هدف املنظمات األخـرى االمتثـال        )هذا اهلدف سوى منظمة واحدة    
 ؛٢٠١٠يف 

على صعيد منظومة األمم املتحدة، أُسندت إىل فرقة معنية باملشروع علـى صـعيد               •
املنظومة املشتركة مهمة وضع سياسات حماسبية لتعزيز ودعم فهم متسق ملتطلبـات            

ري احملاسبية الدولية على صعيد املنظومة، وتيسري النظر يف قضايا التنفيذ املشترك            املعاي
  .)٦١(اليت يوجد فيها نطاق التباع هنج مثمر على صعيد املنظومة

عين بالتنسيق على   مشروع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة امل          -ألف   
  صعيد املنظومة

  التمشروع مشترك بني الوكا  -١  
بعدما مت اختيار املعايري احملاسبية الدولية أصبح من الالزم ترمجة كل مطلـب مـن                 -٧٤

مطالب هذه املعايري الدولية إىل مبادئ توجيهية وورقات سياساتية تستخدمها كل منظمـة             
والواقع، كما قال   . وكان التعاون بني الوكاالت أمراً أساسياً     . ملشاريعها واحتياجاهتا اخلاصة  

 األمهية مبكان   من"احلسابات اخلارجية السابق ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،         مراجع  
أن تشارك اليونيدو يف االجتماعات املختلفة وتساهم يف حتقيق االتساق على مستوى املنظومة             

  .)٦٢("يف تفسري متطلبات املعايري احملاسبية وتطبيقها على نطاق املنظومة بأكملها
نشطة ممولة بشكل مشترك يف ميزانية األمم املتحدة، بدأ مـشروع أول،            ويف إطار أ    -٧٥

 ليحدد السبيل الذي ستسلكه منظومة      ٢٠٠٥يف عام   " مشروع املعايري احملاسبية  "يعرف باسم   
وانتهى هذا املـشروع يف تـشرين       . )٦٣(األمم املتحدة لتتماشى مع املعايري احملاسبية املالئمة      

    واعتمـدت  . اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام        بتوصية ب  ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 مبيزانية سنوية قدرها    ٢٠٠٩-٢٠٠٦اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى مشروعاً جديداً للفترة        

 من أجل دعم تنفيذ املعايري      )٦٤( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة       ١ ١٦٠ ٠٠٠
وُمـدد هـذا    . نظومة وضمان التنفيذ املنسق ووفورات احلجم     احملاسبية الدولية على صعيد امل    

ويتـضمن  .  مليون دوالر لفترة السنتني    ١,٣٣، لكنه ُخفض إىل مبلغ      ٢٠١١املشروع حىت   
__________ 

)٦١( A/62/806. 
مية الصناعية للفترة املالية    األمم املتحدة للتن  اليونيدو، تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة          )٦٢(

 .١٣، الفقرة IDB.35/3، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١من 
)٦٣( CEB/2005/HLCM/R.21. 
 .A/64/355 انظر اجلدول الوارد يف الوثيقة )٦٤(



JIU/REP/2010/6 

31 GE.10-02115 

ويرفع الفريق املنشأ على صـعيد      . هذا املشروع قائداً للفريق وموظفني اثنني من الفئة الفنية        
      ُخفض عدده بـشدة أيـضاً، تقـاريره إىل          املنظومة الذي يوجد مقره يف نيويورك، والذي      

اللجنة التوجيهية، املشكَّلة من منظمتني من كل مركز من املراكز الرئيسية ملنظمـة األمـم               
 وتعد مسؤولة أمام فرقـة      -اليت جتتمع كل شهرين     ) نيويورك، جنيف، فيينا وروما   (املتحدة  
ت منظومـة األمـم املتحـدة      وتتألف من كبار موظفي الشؤون املالية من مؤسسا        -العمل  

وتكلَّف بوضع أولويات املشاريع، وحتديد املنجزات واستعراض التقدم احملرز يف جمال املعايري            
ووضع هذا الفريق سياسات حماسبية واسعة من أجل دعم االتساق وتنسيق           . احملاسبية الدولية 

ق املنظومـة مثمـراً     وتيسري النظر يف قضايا التنفيذ املشترك حيث يكون اتباع هنج على نطا           
ووضع الفريق أيضاً عملية استعراض تشرك أربعة أفرقة للتركيز         . وحيسِّن جودة التقارير املالية   

" أفرقة التركيز "وتقوم  . اإلقليمي تتضمن مهنيني حماسبني من مؤسسات منظومة األمم املتحدة        
سياسات احملاسبية  هذه، اليت يوجد مقرها يف نيويورك، وجنيف، وفيينا، وروما، باستعراض ال          

والورقات التوجيهية اليت يعدها الفريق وتقدم توصيات وتعليقات حيللها الفريق مث يقدمها إىل             
 أنشئت أفرقة عاملـة مـشتركة بـني         ٢٠١٠ويف  . فرقة العمل الستعراضها واملوافقة عليها    

 احملاسـبية   الوكاالت من أجل تقاسم املعرفة واخلربة بشأن متطلبات رئيسية حمددة من املعايري           
الدولية من قبيل استحقاقات املوظفني، والكيانات املراقبة، واخلدمات املشتركة، وقوائم اجلرد           

بينما كـان   )٦٥(واحلقوق املمنوحة من أجل استخدام أماكن العمل يف إطار ترتيبات مشتركة    
يق مـسؤوالً   وختاماً، يعد الفر  . فريق املنظومة يقدِّم التوجيه والدعم يف جمال السياسة العامة        

أيضاً عن متثيل اإلصدارات احملاسبية لألمم املتحدة املقدمة إىل جملس املعايري احملاسبية الدوليـة              
  . للقطاع العام، بنفوذ حمدود يف جمرد مراقب ضمن ناد

أن التعاون بني  وجدوا ٢٠٠٩وإذا كان معظم حماسيب املنظمات الذين استجوبوا يف   -٧٦
 بعضهم عن القلق إزاء ما رأوه توحيداً مفرطاً حىت يف احلاالت            ، أعرب الوكاالت مفيد جداً  

ولوحظ كـذلك أن عمليـة      ". احلجم الواحد يناسب اجلميع   "اليت ليس من الثابت فيها أن       
التوحيد قد أخرت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن السياسات الرئيسية املتعلقـة باملعـايري               

ومراعـاة هلـذه    . يرادات، والنفقات وأصول املـشاريع    احملاسبية الدولية من قبيل معاملة اإل     
 السماح بـالتنوع يف سياسـات       ٢٠١٠مايو  /املالحظات النقدية قررت فرقة العمل يف أيار      

احملاسبة الناشئة يف أوساط املنظمات وبإدارة هذا التنوع، الناشئ من االختالفات املوجودة يف             
وسيوضـع  : ا، وعملياهتا التجارية وما إىل ذلك   أطرها التنظيمية، وترتيباهتا املؤسسية، ووالياهت    

أساس للسياسات واملمارسات عند اللزوم، وسُتنشأ عمليات على صعيد املنظومة من أجـل             
  . مواصلة الرصد والتنسيق

__________ 

 املتحـدة،   منظومة األمم الدويل، الذي أذنت النمسا باستخدامه لبعض مؤسسات        فيينا  على سبيل املثال مركز      ) ٦٥(
اليت توقعهـا   ) أو البعثات (بدون رسوم من غري رسوم الصيانة، أو األحكام املوجودة يف اتفاقات مركز القوات              

 .  ترتيبات ملثل هذه احلاالتومل تتخذ املعايري احملاسبية الدولية. إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم
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  املنجزات واخلدمات  -٢  
، أنتجت الفرقة أول جمموعة من السياسات والتوجيهات احملاسبية القائمة          ٢٠٠٦يف    -٧٧

ومنـذ ذلـك    .  احملاسبية الدولية لكي تستعرضها أفرقة التركيز اإلقليمية األربعة        على املعايري 
احلني، أجنزت الفرقة مذكرات إخبارية، وورقات ومبادئ توجيهية تفصل املقترحات من أجل    

 وحـىت كـانون     .التوجيهات احملاسبية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدوليـة      /توحيد السياسات 
أدت الورقات واملذكرات اإلخبارية وحماضر االجتماعات ذات الصلة ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 بـشأن سياسـات احملاسـبة،        ورقة ومبادئ توجيهيـة    ٥٩اليت أعدها الفريق إىل صدور      
استعرضتها فرقة العمل ووافق عليها الحقاً كل من شبكة األمم املتحـدة للـشؤون املاليـة                

  .)٦٦(وىوشؤون امليزانية واللجنة اإلدارية رفيعة املست
ويعد الفريق مسؤوالً أيضاً عن صيانة صفحة املعايري احملاسـبية جمللـس الرؤسـاء                -٧٨

التنفيذيني على شبكة اإلنترنت وعن حتديثها باستمرار وخدمة اجللسات نصف السنوية لفرقة            
 يف  ٢٠٠٩مايو  /وقد ُدعي فريق وحدة التفتيش املشتركة إىل حضور اجتماعه يف أيار          . العمل

  . م عرضاً عن إعداد استعراض وحدة التفتيش املشتركةروما وقدَّ
ويعمل الفريق مع املنظمات، متتبعاً تقدمها إزاء االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية مـن               -٧٩

ويتواصل الفريق أيضاً مع    . خالل استخدام استبيان ذي قائمة مرجعية ُيبعث إليها بشكل منتظم         
. ملنظمات، مزوداً إياهم بنسخ من ورقاته ومبادئه التوجيهية       مراجعي احلسابات اخلارجيني هلذه ا    

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ الفريق عملية رمسية للتواصل مع الفريق التقين التابع لفريق مراجعـي               
  .)٦٧(احلسابات اخلارجيني من أجل التماس آرائه بشأن السياسات والتوجيهات احملاسبية

وضع دورات تدريبية بـشأن املعـايري احملاسـبية         يق  ومن اإلجنازات املهمة هلذا الفر      -٨٠
وبعد تأخر دام عدة سنوات، أُكلمـت اآلن كـل          .  الستخدامها على صعيد املنظومة    الدولية

وتتضمن سبع دورات تدريبية على احلاسوب وإحدى عشرة        .  دورة ١٨الدورات البالغ عددها    
وبينما تعـد   . كل قرص مدمج  دورة تدريبية بقيادة مدرب، وتوجد اآلن على اإلنترنت ويف ش         

كل منظمة مسؤولة عن وضع خططها التدريبية يف جمال املعايري احملاسـبية الدوليـة وتنظـيم                
  .التدريب وفقاً لتلك اخلطة، تعد هذه الدورات مفتوحة للمشاركني من مجيع املنظمات

حملاسبية الدولية إىل وتتراوح املنتجات التدريبية ما بني املواضيع العامة املتعلقة باملعايري ا  -٨١
وكما هو مبيَّن يف التقرير املرحلي جمللس الرؤساء التنفيذيني بـشأن           . مواضيع متخصصة تقنياً  

. املعايري احملاسبية الدولية، كانت التعليقات الواردة بشأن الدورات التدريبية إجيابيـة جـداً            
لتدريبية واجلـدول   ويتوقع أن تستمر هذه الدورات التدريبية لعدة سنوات، حسب اخلطط ا          

  .الزمين للتنفيذ لدى كل منظمة
__________ 

 .A/64/355 وA/62/806 ن املرحلينيتوجد القائمة يف املرفق األول لكل من التقريري )٦٦(
)٦٧( A/62/806. 
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حل أية مشاكل ناشئة، وإجراء تقييم رمسي للمـواد         :  ما يلي  آفاق العمل وتشمل    -٨٢
إجراء التعديالت استجابة للتطورات اليت تعرفها املعايري احملاسبية        (التدريبية؛ وصيانة الدروس    

 ووافقت اللجنة اإلدارية رفيعة املستوى    . ية؛ وترمجة الدورات إىل الفرنسية واإلسبان     )الدولية
 من أجل إدارة املعلومات املتعلقة باعتماد املعايري        ٢٠١١-٢٠١٠على املوارد املرصودة للفترة     

احملاسبية الدولية وإيصاهلا، ومواصلة تطوير السياسات والتوجيهات احملاسبية واملـشاركة يف           
رصد أي اعتمادات ألعمال أخرى بشأن التـدريب  جملس املعايري احملاسبية الدولية، لكنها مل ت     

  .املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية
      موظفني من الفئـة الفنيـة       ٣ و ٥-قائد فريق برتبة ف     (ورغم صغر حجم الفريق       -٨٣
، وموظفَني من الفئة الفنية متفرغَني وموظف       ٥-، خفضوا إىل قائد فريق برتبة ف        ٢٠٠٨يف  

، مثة توافق عام    )٢٠١١-٢٠١٠ة يشتغل لبعض الوقت بالنسبة للفترة       من فئة اخلدمات العام   
على أن هذا الفريق يقوم بدور كبري يف جمال تيسري العمل املشترك بني الوكاالت فيما خيص                

  .املعايري احملاسبية الدولية داخل جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة

  ستراتيجية والتنوع القضايا اال: مشاريع املنظمات  -باء   

  احلوكمة وإدارة التغيري  -١  
عدة شروط رئيسية يتعني اسـتيفاؤها      ، مثة   )٦٨(حسب االحتاد األورويب للمحاسبني     -٨٤

 حىت ال تكون احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق عمـالً           سلفاً يف كيانات القطاع العام    
ة املالية وتزيـد مـن االسـتقاللية        ناجحاً تقنياً فحسب، ولكن حتسن أيضاً من نوعية اإلدار        

  :ومن بني هذه الشروط ما يلي. والشفافية لعملية تقدمي التقارير املالية
 ؛التشاور والقبول •

 ؛مشاركة مهنيي احملاسبة وغريهم من اجلهات ذات املصلحة •

 ؛االشتراك يف وضع املعايري احملاسبية •

 عم من مراجعي احلسابات اخلارجيني؛الد •

 ؛ جمال اإلدارةالتدريب الشامل يف •

 ؛النهج الثقايف املالئم •

 ؛متانة عملية مراجعة احلسابات •

 ؛بيئة خالية من الفساد •

 ؛الوعي باجلدول الزمين الضروري •

__________ 

 .، املرجع نفسه٢٠٠٣االحتاد األورويب للمحاسبني،  )٦٨(
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 ؛القدرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات •

 ؛الرغبة يف استخدام احلوافز والعقوبات •

  .النهج القائم على أساس االستحقاق •
  . خطراً جسيماًيشكل أي من هذه الشروط :املخاطر

ويعتقد املفتش أن من الصعب اآلن معرفة ما إذا كانت هذه الشروط موجودة داخل                -٨٥
، حينما كانت تتخذ قرارات فردية      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥مؤسسات منظومة األمم املتحدة ما بني       

  .٢٠١٠ومجاعية بشأن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية اعتباراً من عام 
ذا صلة خاصة يف حالة هذا اإلصالح ويعـين، يف الـسياق            " بولالق"ويعّد مفهوم     -٨٦

احلايل، رغبة موظفي اخلدمة املدنية يف القبول بأن عمليات اإلصالح ستغري دور املسؤولني عن 
وينبغي ملفهوم القبول أن يتجاوز فريقاً      . اإلدارة املالية، بنفوذ ومسؤوليات متغرية بشكل كبري      

وجيب على اإلدارة أن تقتنع بأن هذا القـرار، إذا اتبـع            . ينيصغرياً نسبياً من التكنوقراط   
، معوضاً بذلك عن الـصعوبات      بشكل جدي، سيقدم مزايا واضحة وملموسة إىل املنظمة       

ونظراً إىل الطبيعة احلامسة هلذا املشروع، فـإن        . والتعقيدات اليت عرفتها هذه املرحلة االنتقالية     
 الكامل أمر أساسي، ال سيما وأن هذا املشروع يتطلـب           التزام كبار مسؤويل اإلدارة واملالية    

  . تغرياً كبرياً يف السلوك املهين ومن شأهنا أن يواجه مقاومة
كوتر، أحد اخلرباء . وعلى حنو ما ذكره جون ب. عملية التغيريواملقاومة متأصلة يف   -٨٧

ت البـشرية علـى     كلما أرغمت اجملتمعا  "ة يف العامل حيث قال      يالرواد بشأن اإلدارة التجار   
وبناًء على مالحظته ألخطاء شـائعة يف قيـادة         . )٦٩("التكيف مع ظروف متغرية، ظهر األمل     

  :التغيري، عرض عملية مهمة من مثاين مراحل ميكن إجيازها على النحو التايل
 ؛إجياد شعور باالستعجال •

 إنشاء حتالف موجه؛ •

 ؛وضع رؤية واستراتيجية •

 ؛إيصال رؤية التغيري •

 ؛عمل على نطاق واسعالتمكني لل •

 ؛إحداث مكاسب يف األجل القصري •

 ؛مجع املكاسب وإحداث املزيد من التغيري •

  .ترسيخ ُنهج جديدة يف الثقافة •

__________ 

)٦٩ ( Leading change: Why transformation efforts fail. John P. Kotter. Harvard Business Review, 1994.. 
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تتناسب املراحل الثالثة األوىل بشكل جيد داخل سياق عملية االنتقال إىل املعـايري               -٨٨
ة، يتعني إحداث حتالف    فمن أجل إحداث التغيري مع احلركة داخل منظم       : احملاسبية الدولية 

وتعّد التشكيلة الصحيحة من األفراد، ومستوى الثقة والرؤية املشتركة عوامـل           . موجه قوي 
. رئيسية يف جناح هذا الفريق ويف اختراق القوى الداعمة للحفاظ على الوضع كما هو عليـه     

فريـق  إذ جيب على هذا ال    . وعالوة على ذلك، ال ميكن لقائد قوي وحده أن حيدث التغيري          
  .أيضاً أن تكون له مصداقية كبرية داخل املنظمة لكي يكون فعاالً

من الواجب على كبار املديرين فهم أمهية املزايا املتوقع جنيها من عملية االنتقال               -٨٩
  . إىل املعايري احملاسبية الدولية وفهم نطاقها

  ١ املمارسة الفضلى
ة إنشاء جلنة توجيهيـة مـشتركة بـني         يقتضي جناح تنفيذ املعايري احملاسبية الدولي       

اإلدارات معنية مبشروع املعايري احملاسبية الدولية أو هيئة تقابلها مكلفة بـضمان فهـم              
وينبغي هلـذه  . اإلدارة العليا ألهداف عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية ولرؤيتها  

مـوظفني أو استـشاريني     اللجنة أن ُيعهد إليها بوالية متعددة الـسنوات وأن تـشمل            
 .متخصصني يف التصميم املسبق لنظم ختطيط موارد املشاريع وتصميم هذه النظم وتنفيذها

ويشمل )  أدناه ١انظر الشكل   (واعتمد معظم املنظمات هيكالً موحداً إلدارة املشاريع          -٩٠
جملساً توجيهياً  /هية؛ وجلنةً توجي  )يقدم الريادة االستراتيجية والسياسية   (راعياً، يف معظم احلاالت     

جيتمع شهرياً، ويسدي املشورة بشأن القضايا االستراتيجية والسياسية ويقدم الدعم          (للمشاريع  
تقدم آراءهـا إىل اللجنـة      (أو خارجية للرقابة    /؛ وهيئة داخلية و   ")مستوى اإلدارة العليا  "على  

  ).ينفذ األعمال(؛ وقائداً للمشروع وفريقاً للمشروع )التوجيهية
 عموماً دعمه من األفرقة العاملة، املشكلة من مهنيني مـن           فريق املشروع ويستمد    -٩١

مجيع اجملاالت الوظيفية ذات الصلة، واملكلفني مبهمة تقدمي اخلربة التقنية على أساس األنشطة             
  . التجارية احملددة ملنظماهتم
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  ١الشكل 
  هيكل مشترك إلدارة املشاريع

  
  
  
  
  
  
  
  

هي إنشاء وظيفة متفرغة لقائد املشروع، يقدم تقاريره مباشرة إىل          مثة ممارسة جيدة    و  -٩٢
اإلدارة العليا وتعطاه السلطة الضرورية للتغلب على املقاومة اليت سيحدثها ال حمالـة فـرض               

ويرد هيكل إدارة مـشروع املعـايري       . إصالح كبري وممارسات تنظيمية وثقافة تقدمي التقارير      
تحدة يف رسم بياين للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف          احملاسبية الدولية يف األمم امل    

  .(A/63/496)تقرير هلا 
ومل تضع بعض املنظمات، منها منظمة العمل الدولية واملنظمـة العامليـة للملكيـة                -٩٣

فقد كانت فرق التنفيذ التابعة هلا فرقاً غري رمسية تقدم          . الفكرية، هيكالً رمسياً لتنفيذ املشروع    
ويشك املفتش يف أن تكون هياكل الدعم هذه فعالـةً  . التقارير إىل املراقب أو إىل مدير املالية  

ويتفق مع أولئك اخلرباء الذين يرون أن إنشاء حتالف قوي على رأس كل منظمـة سـيدعم                
  . مشاريع من هذا احلجم وسيوصل رؤية هذه املشاريع وطابعها االستعجايل

صر كبري معين بتكنولوجيا املعلومات داخل فريق املشاريع        وللعديد من املنظمات عن     -٩٤
التابع للمنظمة نظراً إىل ضرورة ترقية نظم تكنولوجيا املشاريع من أجل دعم املعايري احملاسبية              

بيد أهنا أبقت أيضاً على مشروع تنفيذ املعايري        ). ٤-انظر الفصل الثالث، الفرع باء      (الدولية  
وتتمثـل  .  عن عنصر ختطيط موارد املشاريع الذي ُيعّد أكرب كـثرياً          احملاسبية الدولية مستقالً  

املمارسات اجليدة يف وضع املشروعني املتميزين حتت سلطة واحدة، أي جملس مشترك معين              
باملشروعني؛ كما هو احلال يف منظمة األمم املتحدة للطفولة، أو حتت قيادة قائـد مـشترك                

حتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية بصدد تنفيذ       ويوجد اال ). برنامج األغذية العاملي  (
وتعّد منظمة الصحة . مشروع مشترك لتبسيط ختطيط موارد املشاريع واملعايري احملاسبية الدولية

العاملية املنظمة الوحيدة اليت مل تقم بإنشاء مشروع تنفيذي مستقل مبا أن املعـايري احملاسـبية                

            اجلهة الراعية

جملس املشاريع/اللجنة التوجيهية

ئد املشروعقا

فريق املشروع

 
مجاعة املستخدمني

 .)ثالًً املوظفون املعنيون بإدارة الربامج، ونفقات موظفي املشاريع، واجلرد، والشراء، واخلزينة، وما إىل ذلكم(

         فريق عامل        فريق عامل          فريق عامل           فريق عامل         فريق عامل

  الرقابة
 )اخلارجية للحسابات/املراجعة الداخلية(
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عها لتخطيط موارد املشاريع، ولو أدى األمر إىل إمهال بعض          الدولية جزء ال يتجزأ من مشرو     
  . جوانب االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية

  حتليل الثغرات واملستخدمون  -٢  
فعملية االنتقـال إىل املعـايري      . من احلاسم أوال تقييم نطاق وحجم العمل املخطط         -٩٥

عراض والتحليل للعمليات التنظيمية، إىل جانـب       احملاسبية الدولية تقتضي قدراً كبرياً من االست      
ففي مرحلة ما، يتعني على كل وكالة منفذة أو منظمة          . صياغة السياسات وتوجيه اإلجراءات   

: ووفقاً للمثل اليونـاين القـدمي     . منفذة أن تصوغ سياساهتا، وفقاً لعملياهتا التجارية وأهدافها       
 رؤية واضحة لألهـداف املوكلـة إىل        ، ينبغي أن يقوم التخطيط على أساس      "اعرف نفسك "

. الكيان املعين وعلى أساس معرفة متعمقة ألنشطته احلالية، وعملياته وتدفقاته املتعلقة باحملاسـبة            
ومن املمارسة اجليدة أن حيدد منذ البداية األوىل مضمون اإلبالغ يف إطار املعـايري احملاسـبية                

وحتديد املـستخدمني احلـاليني واحملـتملني       دمج اإلبالغ التشغيلي املايل     الدولية من خالل    
ويشمل املستخدمون الداخليون كبار املديرين، والدوائر اآلذنة ومراجعي        . للتقارير املالية املقبلة  
 يف املائة مـن املنظمـات       ٨١، استعرضت   ٢٠١٠يونيه  /وحىت حزيران . احلسابات الداخليني 

  . ألمم املتحدة ضمن تلك اجملموعةومل تكن منظمة ا. املعايري وحددت أثر كل معيار منها
ويشمل املستخدمون اخلارجيون أعضاء اهليئات اإلدارية، واحلكومات، ومراجعـي           -٩٦

احلسابات اخلارجيني، واحملللني السياسيني واملاليني، ووكاالت التصنيف، ووسائط اإلعـالم          
من قبيل املـوارد    وينبغي تزويد املستخدمني مبعلومات مالية بشأن مسائل        . واجلمهور عموماً 

، ومعلومـات   )تكاليف تقدمي السلع واخلـدمات    (اليت يتحكم فيها الكيان، وتكلفة عملياته       
معززة عن تدفق النقد وغري ذلك من البيانات املالية املفيدة لتقيـيم املوقـع املـايل للكيـان      

 وجيـوز . اقتـصادية وفعالـة   والتغريات اجلارية فيه، ولتحديد ما إذا كان يعمل بطريقـة           
للمستخدمني أيضاً استخدام التقارير املالية لتقييم ريادة املنظمة فيما يتعلق باملوارد وامتثاهلـا             

 يف التقارير املالية الفائدة من هذه التقـارير         املقدمة نوعية املعلومات وإمجاالً، حتدد   . للقوانني
س االستحقاق من   ويف هذا الصدد، تقتضي احملاسبة القائمة على أسا       . بالنسبة إىل املستخدمني  

الكيانات أن تبقي على سجالت كاملة باألصول واخلصوم املوجودة يف بيانـات ميزانياهتـا              
  . وحتديد وتسجيل أي معامالت خارج بيانات امليزانية

  ٢ املمارسة الفضلى
من أجل جناح االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية، من احلاسم أوالً القيام بتحليل               

اخل العمليات التجارية، واإلجراءات، واإلبالغ املايل واخلصائص الوظيفيـة         للفجوات د 
املطورة يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة مث إجراء حتليل متعمق ملتطلبات كل              

  .معيار من املعايري احملاسبية الدولية وألثره
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  استراتيجية تدرجيية وخمططة  -٣  
 تدعي امتثاهلا للمعايري احملاسبية الدولية حىت تضع وختترب مجيـع           ينبغي للمنظمات أال    -٩٧

ويف إطار استراتيجية االعتماد، ينبغـي     . السياسات واإلجراءات اليت حتكم تطبيق هذه املعايري      
لكل منظمة أن يكون لديها جدول زمين مالئم إلجراء التغيريات الـسياساتية واإلجرائيـة              

، أو حتديد تاريخ التنفيذ يف يوم موعود بـشكل          "نفجار الكبري إما عملية اال  "الالزمة، فتختار   
وكان الرد اجلماعي ملنظومة . مسبق مبدة كبرية، أو التنفيذ التدرجيي، حسب جمموعات املعايري

 كـانون   ١(؛ حيث حدد املعتمدون األوائـل       "هنج االنفجار الكبري  "األمم املتحدة هو اتباع     
 موعـداً  ٢٠١٠) يناير/ كانون الثاين ١(ال وحدد اآلخرون     موعداً لالمتث  ٢٠٠٨) يناير/الثاين

بيد أن استراتيجيات بعض املنظمات كانت يف الواقع سيئة التحديد وتوقفـت            . هلذا االمتثال 
ففي بعض احلـاالت كانـت عمليـة        . فترة االنتقال على البيئة السائدة وعلى نوعية القيود       
  . االنتقال شديدة التأثر بتوصيات شركات استشارية

نيوزيلندا، وكنـدا،  (وتبني جتربة البلدان اليت انتقلت أوالً إىل املعايري احملاسبية الدولية     -٩٨
.  سنوات يف املتوسـط    ١٠أن عملية انتقاهلا استغرقت     ) والواليات املتحدة، واململكة املتحدة   

 ، فلم تستغرق سـوى مخـس      "االنفجار الكبري "أما عملية االنتقال الفرنسية، وهي من نوع        
خـدمات التـرخيص    (، بفضل فصل واضـح للمـسؤوليات        )٢٠٠٦-٢٠٠١(سنوات  
، واملعايري اليت اقترحها اخلرباء الربيطانيون واألمريكيون والكنديون، وفوق كـل           )واالعتماد

  .  خبرياً ملدة مخس سنوات١٥شيء، بفضل مساعدة فريق متخصص مكون من 
 االقتصادي، خـالل الفتـرة ذاهتـا        وعلى غرار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان        -٩٩

وبالقدر نفسه من النجاح، جربت اجلماعة األوروبية عملية مـستعجلة          ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(
فامتثلت لآلجال احملددة يف أنظمتها املالية إلعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري           . جيدة التحضري 

    راسات حماسـبية   ؛ وقامت بد  ٢٠٠٢الدولية؛ وأجرت دراسات جدوى ودراسات مالية يف        
 كـانون   ١ مجيع املعلومات الالزمة للميزانية االفتتاحيـة يف         ٢٠٠٤؛ ومجعت يف    ٢٠٠٣يف  
ليـست مطابقـة     "استراتيجية االنفجار الكـبري   "ويتبني من ذلك أن     . ٢٠٠٥يناير  /الثاين

   .للتخطيط الصارم فحسب، بل قد تربره أيضاً
 واضحة وميكن أن يساعد املنظمات على أن        عدة مزايا " االنفجار الكبري "ويتيح هنج     -١٠٠

بيد أن هلذا النهج خماطر أكرب إذ مع التغري . تصبح ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية بشكل أسرع 
احلايل، يتعني اختاذ سلسلة من اإلجراءات املتزامنة، وتلك حالة صعبة على فريق صغري معـين               

ق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية التابع لألمـم        وقد اختار فري  . باملشروع أو على منظمة معقدة    
املتحدة أن يتدرج يف تضمني متطلبات املعايري احملاسبية الدولية بقدر ما تـسمح بـه نظـم                 

 سيكون صعباً للغاية، مع وجود بعـض        ٢٠١٣املعلومات احلالية يف املنظمة، مدركاً أن عام        
ة ملنظمة األمم املتحدة وأخرى تعمل مبتطلبـات        املكاتب تعمل باحملاسبة وفقاً للمعايري احملاسبي     

بيد أن ذلـك يـثري      . وجيري البحث عن حل يف إطار فريق أوموجا       . املعايري احملاسبية الدولية  
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ومهما كان االختيار االستراتيجي،    . ٢٠١٤شكوكاً بشأن إمكانية بلوغ هدف االمتثال يف        
يام، بالتـشاور مـع مراجعـي       تشجع املنظمات على الق   ال سيما عند اعتماد هذا النهج،       

 تغطي فترة تسعة أشهر قبل عرض       "التجريبية"حساباهتا اخلارجيني، مبجموعة من احلسابات      
بياناهتا املالية السنوية األوىل املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية، من أجل اختبار مدى استعدادها             

انطباعات مهمة بشأن حجـم     وسيمكنها ذلك من احلصول على      . للمعايري احملاسبية الدولية  
التعديالت والتحسينات الضرورية للحصول على رأي غري مشروط ملراجعة احلسابات بشأن           

وينبغي هلا أيضاً أن تقوم بتحديث      . امتثال بياناهتا املالية للمعايري احملاسبية الدولية يف هناية السنة        
، وفقاً لتوصـية جملـس مراجعـي        منتظم خلطط اعتمادها ملعايري احملاسبة الدولية ومليزانياهتا      

ووكالـة األمـم     )٧٠(احلسابات املقدمة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني        
  .)٧١(املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

ويثري ذلك مسألة أخرى، وهي مدى إمكانية إدارة عمليـات االمتثـال للمعـايري                -١٠١
خطر جسيم  ويف رأي املفتش، مثة     .  مع األساليب احملاسبية التقليدية    بالتزامنولية  احملاسبية الد 

 للتضحية باألنشطة احلالية من أجل ضمان االمتثال يف املـستقبل وإثقـال كاهـل               وحمتمل
وقد تتضرر  . املوظفني باألعمال املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية زيادة على التزاماهتم املعتادة         

ملهام املنجزة يف كلتا احلالتني، مما حيول دون إجراء أي مقارنة صحيحة بني الفتـرات               نوعية ا 
  . املالية احلالية والالحقة

وقد تشكل املنافسة بني مبادرات اإلدارة خماطر جسيمة أخرى ينبغي مراعاهتا مـن               -١٠٢
 اإلمنائي، مبوافقة   ، قرر برنامج األمم املتحدة    ٢٠٠٩ففي  . قبل اإلدارة العليا واهليئات اإلدارية    

 إىل  ٢٠١٠جملسه التنفيذي، أن يؤجل عملية تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليـة داخلـه مـن               
من هنج تدرجيي إىل    وقرر أيضاً أن يغري هنجه يف تنفيذ مجيع املعايري احملاسبية الدولية            . ٢٠١٢

تخفيف من املخاطر   وكان العامل الرئيسي الذي ينبغي مراعاته هو ال        ".االنفجار الكبري "هنج  
الناشئة من تعدد مبادرات التغيري املتنافسة على نطاق املنظمات، ال سيما تنفيذ إصالح نظام              
العقود يف األمم املتحدة والنظام اجلديد إلقامة العدل داخل املنظومة، اللذين أمـرت هبمـا               

يـة تأجيـل    وضمنت عمل . ٢٠٠٩يوليه  /اجلمعية العامة وتقرر دخوهلما حيز النفاذ يف متوز       
التنفيذ أيضاً أن يستثمر الربنامج اإلمنائي ما يكفي من الوقت واملوارد لتقدمي برنامج شـامل               

، والسماح بالوقت   )مثالً تنظيم دورات تدريبية شاملة والقيام حبمالت إعالمية       (إلدارة التغيري   
يري احملاسبية، مـن  الكايف للمكاتب القطرية من أجل االستعداد لآلثار املترتبة على اعتماد املعا          

قبيل الوصول إىل مستويات مالئمة فيما خيص مالك املوظفني واحلصول علـى جمموعـات              
وسيجنب ذلك إثقال كاهل املكاتب القطرية يف أثنـاء         . املهارات الضرورية على سبيل املثال    

 عندما يتوقع منها املشاركة يف عدد من املبادرات الكربى األخرى، مثل تنفيذ خطط              ٢٠٠٨
  .ع امليزانيات على أساس النتائج واخلطط االستراتيجيةوض

__________ 

)٧٠( A/63/5/Add.5 ٥٢، الفصل الثاين، الفقرة. 
)٧١( A/63/5/Add.3٥١قرة ، الفصل الثاين، الف. 
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  ٣ املمارسة الفضلى
يف حالة وجود عملية انتقال كربى يف بيئة املشروع، من املهم أن تعيد املنظمـات                 

  .تقييم استراتيجيتها األوىل يف جمال االعتماد، وتعديلها عند اللزوم

  إدارة املشاريع  -٤  
واملسؤولية على املشروع، وحتديد املسؤوليات بشكل واضـح        تعد اإلدارة السليمة،      -١٠٣

وإسناد املهام، وإشراك مجيع األطراف املعنية على مستوى عال وإجياد مواطن التـآزر بـني               
وكما . املشاريع الفرعية أموراً رئيسية لتحقيق عملية انتقال سلس إىل املعايري احملاسبية الدولية           

 األوروبية معلقاً على جناح جتربة اجلماعة األوروبيـة         جاء على لسان أحد مسؤويل اجلماعة     
ليست املشكلة الكربى يف املعايري، وال يف السياسات احملاسبية، إمنـا هـي يف              "حيث قال   

  ."إدارة املشاريع
 يف املائة من املنظمات هلـا جـدول         ٨٦، كانت هناك    ٢٠١٠يونيه  /وحىت حزيران   -١٠٤

وبعـض  ). ٢٠٠٩ديسمرب  / حىت كانون األول    يف املائة  ٨١(مفصل وخطة مشروع مفصلة     
ف، والربنامج اإلمنائي، وبرنامج األغذية العاملية، واليونسكو، ومنظمة        يمثل اليونيس (املنظمات  

هلا عمليات رمسية إلدارة املشاريع، كانت يف كثري من األحيان مثـرة            ) الطريان املدين الدويل  
مث هناك منظمـات    .  االستراتيجية السابقة  الدروس املستخلصة من إدارة املشاريع واملبادرات     

مثل منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب األمم املتحـدة            (أخرى  
مشاريع يف بيئـات    "اعتمدت أدوات موحدة إلدارة املشاريع مثل برنامج        ) خلدمات املشاريع 

PRINCE2)" (مراقبة
  :مج ما يليومن امليزات الرئيسية هلذا الربنا. )٧٢(

  التركيز على تربير األعمال التجارية؛ •
  وجود هيكل تنظيمي حمدد لفريق إدارة املشروع؛ •
 وجود هنج ختطيطي قائم على املنتجات؛ •

 التأكيد على تقسيم املشروع على مراحل قابلة لإلدارة واملراقبة؛ •

 . )٧٣(املرونة يف التطبيق على مستوى مالئم للمشروع •

    عديدة هلا مكون كبري لتكنولوجيا املعلومات نظـراً إىل ضـرورة           مثة أفرقة مشاريع      -١٠٥
وحيـدث ذلـك   . ترقية نظم تكنولوجيا املعلومات لكي تتعامل مع املعايري احملاسبية الدوليـة       

اعتماداً متبادالً حقيقياً بني املشاريع، فعلى سبيل املثال، شكلت الصعوبة يف متويل مـشروع              
__________ 

 وذلـك   -برنامج مشاريع يف بيئات مراقبة هو أسلوب قائم على العمليات من أجل إدارة املشاريع إدارة فعالة                  ) ٧٢(
 .معيار يستخدم بشكل موسع من حكومة اململكة املتحدة والقطاع اخلاص

 .http://www.prince2.com/what-is-prince2.asp :انظر العنوان التايل )٧٣(
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مم املتحدة سبباً رئيسياً حلاالت التأخر اليت عرفهـا مـشروع           ختطيط موارد املشاريع يف األ    
مث هناك أفرقة أخرى، ويتعني على جملس مراجعـي احلـسابات أن            . املعايري احملاسبية الدولية  

يوصي بوضع اللمسات النهائية على اجلدول الزمين املفصل وخطط املشاريع لتنفيذ املعـايري             
  . )٧٤(احملاسبية الدولية

إىل اعتماد مبادئ احملاسبة القائمة على االستحقاق، من التدابري الـضرورية           وإضافة    -١٠٦
وسـيقدم  . وضع نظام جديد للمحاسبة املتكاملةلتحقيق التطابق مع املعايري احملاسبية الدولية  

هذا النظام األدوات الالزمة لعرض احلسابات القائمة على االستحقاق، مبا يف ذلك املعلومات             
وسـيؤدي ذلـك إىل     . ليب احملاسبية، وقواعد التقييم ومبادئ احملاسبة املعتمدة      املتعلقة باألسا 

حتسني نوعية اإلبالغ املايل وإىل تقدمي صورة أدق للحالة املالية للمنظمة من حيث األصـول               
  .واخلصوم، وتنفيذ امليزانية والتدفق النقدي

وحسب اجلماعة  . يةوضع جمموعة كاملة من السياسات احملاسب     وهلذا الغرض يتعني      -١٠٧
  :األوروبية من الالزم القيام مبا يلي

  حتديد اجلهات املسؤولة عن وضع واستعراض السياسات قبل املوافقة النهائية؛ •
  وضع جداول زمنية للتطوير واملوافقة؛ •
 حتديد املعامالت واألرصدة اليت يتعني وضع سياسات حماسبية هلا؛ •

قليل من التوجيه مالئم عندما . (سياساتحتديد مستوى التوجيه الذي سيلزم بشأن ال     •
 ؛)يكون املوظفون على علم باحملاسبة القائمة على االستحقاق وباملعايري املطبقة

استعراض السياسات احملاسبية احلالية لتحديد ما إذا كانت مالئمة يف إطار األساس             •
 اجلديد للمحاسبة؛

التوجيـه املرجعـي ملعـامالت      تطبيق املعايري احملاسبية الدولية أو غريها من مصادر          •
 وأحداث حماسبية حمددة؛

 احلصول على قائمة كاملة من األحداث احملاسبية داخل بيان امليزانية وخارجه؛ •

 من أجل ضمان    )٧٥(وضع ميزانية افتتاحية ملموسة ووضع إجراءات للمراقبة الداخلية        •
 دقة البيانات وكماهلا؛

ءات املتصورة واملوضوعة من قبل اإلدارة      السياسات واإلجرا (إدارة املراقبة الداخلية     •
لضمان قانونية ونظامية املعامالت، ال سيما من خالل ضمان احلفاظ على األصول            

__________ 

)٧٤( A/65/5 ،)٣٣، الفقرة )اجمللد األول. 
املراقبة الداخلية يف سياق احملاسبة تعرف بشكل واسع على أهنا اجملموعة الكبرية من السياسات واإلجراءات                )٧٥(

املصممة واملوضوعة من قبل إدارة املنظمة لضمان األصول واملعلومات، وجودة سجالت احملاسبية وإنتـاج              
 .سباملعلومات املالية واإلدارية املوثوقة يف الوقت املنا
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واملعلومات، وجودة السجالت احملاسبية وإنتاج املعلومات املالية واإلدارية املوثوقـة          
 ؛)يف الوقت املناسب

 .)٧٦(ضمان قابلية التبادل •

  :قة املشاريع تعمل بشكل أفضل عندما تعمل باملبادئ التاليةووجد املفتش أن أفر  -١٠٨
 وجود مسؤوليات واضحة ومتفق عليها داخل الفريق املتعدد التخصصات؛ •

 حيدد األفراد لتمثيل كل جمموعة من املستخدمني؛ •

 جتري األفرقة اجتماعات منتظمة على مجيع املستويات؛ •

 . التصلب من التشديد علىيؤكد هنج الفريق املرونة بدالً •

  :املخاطر
 التقليل من حجم املوارد الضرورية لفريق املشروع؛ •

 اخللط بني دوَري فريق املشروع واللجنة التوجيهية؛ •

 وجود جلنة توجيهية شكلية صرفة؛ •

 ).أو جملس إشرايف ()٧٧(طغيان وظيفة واحدة داخل اللجنة التوجيهية •

  ٤ املمارسة الفضلى
ية أفضل ما يكون إذا عوملت معاملة مشروع متكامـل  تنفَّذ املعايري احملاسبية الدول   
ولتيسري عملية التنفيذ، ينبغي اعتماد منهجيات ثابتة لتخطيط املشاريع وتنفيذها،          . ومتميِّز

تتضمن عناصر حمددة بشكل واضح من قبيل األهداف االستراتيجية، والنواتج، واآلجال، 
  .واملقاييس وإجراءات الرصد

   املؤسسةختطيط املوارد يف  -٥  
ُيعّد وضع ُنظم جديدة لتخطيط املوارد يف املؤسسة شرطاً أساسياً للعملية التدرجييـة               -١٠٩

ويف الوقت احلاضر،   . لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية من ِقبل مؤسسات منظومة األمم املتحدة         
كاتـب  توجد هذه النظم إما يف مرحلة اإلعداد والعمل التام، أو يف عمليـة نـشرها إىل امل                

تقييم واقعـي للمهـام املرتبطـة        ينبغي إعداد    للثغراتحتليل شامل   وإىل جانب   . امليدانية

__________ 

 .COM (2002) للجنة،من اانظر جلنة اجلماعات األوروبية، بالغ  )٧٦(
تتضمن اللجنة التوجيهية مشاركني من املالية، وامليزانية واملـوارد البـشرية، وتكنولوجيـا املعلومـات،                )٧٧(

 .والتدريب، والعالقات اخلارجية، واملستخدمني امليدانيني، ومن مراجعة احلسابات
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وثيـق يف إطـار     الوقدر اإلمكان، ينبغي تضافر اجلهود والتعاون       . ريات الضرورية يبالتغ
  .)٧٨(ختطيط املوارد يف املؤسسة املعايري احملاسبية الدولية ومشروعي

ماعة األوروبية وبرنامج األغذية العاملي، تبيَّن أن جمـرد         ويف احلاالت الرائدة للج     -١١٠
 ١فامليزانيات املمتثلة للمعاير احملاسبية الدولية اعتبـاراً مـن        .  أمر مثبط للهمة   امليزانيةوضع  

كـانون   ٣١من السنة س ستقوم علـى أسـاس بيانـات امليزانيـة يف              يناير  /كانون الثاين 
ة من املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة إىل           حمّول ١من السنة س ناقص     ديسمرب  /األول

  .)٧٩(املعايري احملاسبية الدولية
. وتسوق اجلماعة األوروبية مثاالً حياً عن التحديات اليت ستنشأ يف هـذا الـصدد               -١١١

فجميع املعلومات الالزمة للمحاسبة على أساس االستحقاق قد ُحّملت يف نظـام احملاسـبة              
    ومشلت هذه العملية مـا يزيـد      . ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين وروبية يف   املركزي للجماعة األ  

 ٩٢ ٠٠٠ مدخل مايل متهيدي، و    ٣٠ ٠٠٠ فاتورة أو مطالبة لتسديد التكلفة، و      ٧ ٠٠٠على  
 ١ التحقق من دقة هذه التحلـيالت حبلـول   )٨٠(وطُِلب إىل كل دائرة   .  ضمانة ٣ ١٠٠أصل و 
 مديراً عاماً ورئيساً للدائرة     ٥٠ِلب إىل أزيد من      طُ ٢٠٠٥يوليه  /متوز، ويف   ٢٠٠٥مايو  /أيار

وبعد عمليات التحقق واملراقبة، صادق كـل    . املصادقة رمسياً على ميزانيتهم التشغيلية االفتتاحية     
ووردت آخـر   . مدير عام على األرقام لكن مع طلب بعض التصويبات لضمان جودة البيانات           

 كان جممل العمل يف مرحلة االنتقال هـو         ٢٠٠٥ويف  . ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين مصادقة يف   
     ، وهـو   ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين  ١يف   االفتتاحيةلألرصدة املستحقة   وضع الصيغة النهائية    

وأجـرت  . ما ثبت أنه عمل ُمضنٍ بالنسبة إىل ميزانية كل من املديرين العامني ومجيع الـدوائر              
  .ق من متاسك البيانات من أجل ضمان جودهتاميزانية املديرين العامني عمليات استعراض وحتق

  ٥ املمارسة الفضلى
من أجل التقليل إىل أدىن مستوى ممكن من املشاكل االنتقالية احملتملة، من األجدى               

وضع استراتيجية إلعداد األرصدة االفتتاحية باملعايري احملاسبية الدولية بالنـسبة لتـاريخ            
وكذا الرصيد اخلتامي لليـوم     ) لسنة األوىل لالمتثال  اليوم األول من ا   (التنفيذ املستهدف   

، لكن  )املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة    (السابق، على أساس املعيار احملاسيب السابق       
مع ترمجة واضحة إىل مصطلحات املعايري احملاسبية الدولية بالنسبة إىل الرصيد االفتتـاحي             

  .للسنة املستهدفة
  

__________ 

 .١٢، الفقرة A/64/531رية لشؤون اإلدارة وامليزانية انظر تقرير اللجنة االستشا )٧٨(

 .يتعني حتويل البيانات املالية للسنة السابقة إلظهار البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية )٧٩(

 .الدائرة وحدة إدارية داخل اجلماعة األوروبية )٨٠(
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   اإلدارية وتوقعاهتا األوليةمسايرة اهليئة  -٦  
قررت الدول األعضاء اعتماد املعايري احملاسبية الدولية على أساس مزايـا متوقّعـة               -١١٢

لذا حيق للهيئات اإلدارية أن تظل علـى علـم   . ملنظماهتا وختصيص موارد حمددة هلذا الغرض  
ال؛ حىت وإن كان ذلك يعين      بالتقدم املزمع حتقيقه والتقدم الفعلي احملَرز يف أثناء عملية االنتق         

وينبغي . االستثمار يف جهود من أجل صياغة التقارير مما يبسِّط بعض القضايا التقنية الشديدة            
للمديرين بوجه خاص أن يتبادلوا توقعاهتم وأن يقارنوها باإلجنازات، يف روح مـن اإلدارة              

  .القائمة على أساس النتائج
نات إىل وحدة التفتيش املشتركة أن املزايا الرئيسية اليت        وتبيِّن الردود الواردة من األما      -١١٣

: تتوقعها مؤسسات منظومة األمم املتحدة من عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية هي            
، وحتـسني الـضوابط    ) يف املائة من الردود    ٨٤,٢(حتسني البيانات املالية من حيث الشفافية       

  .٢ا مزايا أخرى على النحو املبني يف الشكل ، وكذ) يف املائة٣٦,٨(الداخلية 
  ٢الشكل 

  املزايا املتوقعة من االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية
  

  

  

  

  

  

  

  .الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة : املصدر
  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
  حتسينات أخرى

  سياسة االعتراف باملداخيل والنفقات
  فرصة تبسيط العمليات التجارية

       الوضوح
 اختاذ القرارات املالية

 احملاسبيةاملمارسات الفضلىمطابقة 
                          احملاسبة على أساس االستحقاق

         املصداقية
                 بالتكاليف واألصول     ملتعلقة          املعلومات ا

        املساءلة

       احلوكمة

                الضوابط الداخلية

               قابلية املقارنة

النوعية
  التوحيد، والتنسيق، واالتساق

         الشفافية

النسبة املئوية للجهات اليت ردت على االستبيان
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  ٦ املمارسة الفضلى
هبدف ضمان املشاركة املتواصلة للهيئات اإلدارية يف عمليـة التغـيري وكـسب               

التزامها، ينبغي إطالع اهليئات اإلدارية بانتظام على التقدم احملَرز يف جمال تنفيذ املعـايري              
احملاسبية الدولية وطلب اعتماد هذه اهليئات للقرارات ذات الصلة، ال سيما فيما يتعلـق              

  .بالتعديالت الواجب إجراؤها على النظام املايل وختصيص املوارد هلذا املشروع

  :ن التوصيات التالية أن تعزز املساءلة، والفعالية والكفايةوُيتوقَّع م  

  ١التوصية رقم 
ينبغي للهيئات التشريعية أن تطلب إىل رؤسائها التنفيذيني إصدار تقارير مرحليـة              

  .منتظمة بشأن حالة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية
  

  ٢التوصية رقم 
في مـن الـدعم واملـوظفني والتمويـل       ينبغي للهيئات التشريعية أن تقدم ما يك        

  .الضروري لضمان االنتقال الناجح والفعال إىل املعايري احملاسبية الدولية

  املوارد البشرية  -٧  
، كـان   ٢٠٠٩يناير  /حسب البيانات املستقاة من استبيان فرقة العمل لكانون الثاين          -١١٤
ائة كان هلا مدير مشروع غري  بامل٣٣ يف املائة من املنظمات مدير مشروع متفرغ، و        ٥٢لدى  

 يف املائة من املنظمات مديراً متفرغاً أو مدير مـشروع غـري             ١٤متفرغ، بينما مل تعيِّن بعد      
، ٢٠٠٩يونيه /حزيرانويف ). ٢٠١٠يونيه /حزيران يف املائة يف ٥ُخفِّضت النسبة إىل (متفرغ 
كة أن هلا املوارد البـشرية       يف املائة من الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتر         ٦٨أفادت  

، ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  . الالزمة للعمل بشكل خاص على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية        
. ٢٠١٠ يف املائة من املنظمات اليت تتوقـع االمتثـال يف   ٨٨مل تعيِّن مديراً للمشروع سوى     

من أربعـة  (دعم من فرقة صغرية   وعادة ما تستمد املشاريع املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية ال        
أما بقيـة أعـضاء     . ومن مدير للمشروع معني من أجل التفرغ للعمل       ) موظفني يف األقصى  

ومـن  . الفريق فعادة ما يعملون على املشروع من غري تفرغ، إضافة إىل مهـامهم احلاليـة              
مواردهـا   يف نطاق  املمكنة   الثغراتوحتدد  األساسي أن حتلل املنظمات التغيريات الضرورية       

وعليها أن تقرر بشأن إمكانية احلصول على اخلربة الالزمة مـن املـوظفني             . البشرية احلالية 
أو ضرورة توظيف خرباء خارجيني من أجـل االضـطالع باملهـام ومواجهـة              /احلاليني و 

وبالنسبة إىل بعض األفرقة، يتعني التفاوض مسبقاً بشأن الوقت الذي يتعني . التحديات الناشئة
       ). على سبيل املثـال االحتـاد الربيـدي العـاملي         ( ملشروع املعايري احملاسبية الدولية      تكريسه
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، كان افتقار الفريق املعين باملعايري احملاسبية الدولية إىل املوظفني بالقدر           ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ففي  
ـ             ذ الكايف أحد األسباب الرئيسية اليت أوردهتا املنظمات الضطرارها إىل مراجعة مواعيد تنفي

وليس انتقال أعضاء فريق املعايري احملاسبية الدولية من منظمة إىل أخرى هو ما يساعد              . املعايري
 منظمات بعد فريـق     ٦، مل يكن لدى     ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  . على حل املشكلة عموماً   

  .كامل من املوظفني معين باملعايري احملاسبية الدولية
من الرئيسي البدء يف مشروع املعـايري        اآلن،   واستناداً إىل الدروس املستفادة حىت      -١١٥

 من أجل الوقوف علـى      احملاسبية الدولية إلجراء حتليل أساسي للثغرات وجرد للمهارات       
اخلربة والتجربة احلالية املوجودة لدى املهنيني العاملني يف جمال احملاسبة واملالية داخلياً وحتديد             

  .اخلارجية وإىل مىتمدى ضرورة تكملة القدرة الداخلية باخلربة 
من شأن استراتيجية ال تراعي متطلبات املعايري احملاسبية الدولية من املوارد البشرية أن             : اخلطر

  .تؤدي إىل نفور املوظفني عندما تتعارض واجباهتم العادية مع واجبات املشروع

  ٧ املمارسة الفضلى
نبغي للمنظمات أن حتـدد وأن  خالل عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية، ي         

تدرج يف امليزانية الحقاً املوارد البشرية اإلضافية الضرورية يف اجملال اإلداري ويف جمـال              
امليزانية واملالية ال من أجل ضمان التنفيذ الفعال لعملية االنتقـال إىل املعـايري احملاسـبية     

ثال للمعايري احملاسـبية    الدولية فحسب بل لضمان ما يكفي من القدرة على مواصلة االمت          
وعند الضرورة، ينبغي احلصول على متويل إضايف من اهليئـات   . الدولية يف املستقبل أيضاً   

  .اإلدارية أو من مصادر أخرى مع جتنب أي تضارب يف املصاحل
  

  ٨ املمارسة الفضلى
 من األساسي مراعاة تكاليف تدريب املوظفني من أجل االنتقال بنجاح إىل املعايري             

وينبغي إتاحة املوارد املالية لتدريب اخلرباء يف مكان العمـل يف جمـال             . احملاسبية الدولية 
  .احملاسبة واألعمال التجارية وإدارة التغيري أو يف جمال توظيف خرباء خارجيني

ذكرت معظم املنظمات يف ردودها على استبيان وحدة التفتيش املـشتركة أن هلـا                -١١٦
ورغم ذلك، ونظراً لضيق الوقت املتـاح  . من املوارد البشرية  " ية جزئياً كاف"أو  " كافية"قدرة  

. صعوبات يف إجياد خرباء يف جمال املعايري احملاسبية الدوليـة         لديها، واجهت هذه املنظمات     
ذلك أن منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومفوضية األمـم             

، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع تفتقر مجيعها إىل العـدد           املتحدة السامية لالجئني  
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . الكايف من املوظفني من أجل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية بنجاح         

أضحى توظيف هؤالء اخلرباء أصعب وأكثر كلفة بسبب الطلب املتزامن عليهم مـن ِقبـل               
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ورغم أن جنـاح املـشروع      ). هنم فئة خاصة جديدة   لكو(احلكومات، والبلديات واملنظمات    
لى اخلربة املتاحة، ال تستطيع املنظمات أن تقدم سوى عقود قصرية األجل بـسبب              يتوقف ع 

ورأت بعض املنظمات، ومنها . القيود اليت تعانيها امليزانية، مما جيعل شروط التعاقد أقل جاذبية     
األمم املتحدة، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، أن إدراج حماسبني معتمدين يف أفرقـة             

وتبديداً ملخاوف بشأن متطلبات املوارد البشرية يف املستقبل، شّدد ممثل          .  أمر مفيد  مشاريعهم
لألمم املتحدة يف اجتماع لفرقة العمل على ضرورة البدء فوراً يف توظيف حماسبني معتمـدين     

واضطر جملس  . والعمل أيضاً على إجياد طريقة لالحتفاظ هبم، على األقل طيلة مرحلة التنفيذ           
سابات، يف حتليله الصارم للقضايا املتعلقة باملعايري احملاسـبية الدوليـة يف األمـم        مراجعي احل 

وتقـدم اليونيـسيف   . )٨١(املتحدة، إىل أن يوصي بزيادة عدد موظفي الفريق املعين باملشروع    
فقد أعدت اليونيسيف شبكة غـري      . واليونسكو أمثلة عن املمارسات اجليدة يف هذا الصدد       

ن أجل إشراك خرباء داخليني يف املشروع بينما تتوقع اليونسكو أن تبلـغ             رمسية من املهنيني م   
وترمي سياسة اليونسكو إىل ضـمان الفهـم        .  طيلة العملية  يف إشراك املوظفني  درجة عليا   

الكامل هليكل اليونسكو وعملياهتا يف أثناء عملية االعتماد، كما تيـسر سياسـتها أيـضاً               
وبالتـايل، فـإن الـدور      . ايري احملاسبية الدولية داخل املنظمة    االحتفاظ باملعارف املتعلقة باملع   

ويقدم االستشاريون وشـركة احملاسـبني      . الرئيسي لفرقة إدارة املشروع ُيضطلع به داخلياً      
 الدعم، باألساس يف شكل مشورة ومساعدة مستمرين يف         PricewaterhouseCoopersالدولية  

  .تعراض وثائق املعايري احملاسبية الدوليةإدارة املشروع واملسامهات التقنية، عقب اس

  املوارد املالية  -٨  
رغم الصعوبات القائمة يف جمال التمويل، دأبت مجيع املنظمات تقريباً على العمل              -١١٧

يف إطار امليزانيات املخصصة ملشاريعها املتعلقة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدوليـة، متـسببة             
فمن أجل متويل املشروع، تستخدم املنظمات      . فني املعنيني أحياناً يف صعوبات كربى للموظ    

ميزانيتها العادية، وأمواهلا اخلارجة عن امليزانية، وأمواهلا االحتياطية، ومبالغها املرّحلة وفائض           
وبينما كانت بعض األمانات دقيقةً جداً يف تقديراهتا، مل تقدِّر          . ميزانيتها من السنوات السابقة   

  .وع املعايري احملاسبية الدولية حق تقديرهاأخرى احتياجات مشر
ويبني حتليل البيانات املتاحة، وإن كانت غري مقاَرنة إىل حد ما، بـشأن ميزانيـات            -١١٨

املعايري احملاسبية الدولية وختطيط املوارد يف املؤسسة أنه بينما كانت ملنظمات كربى من قبيل              
نظراً حلجمها  (زانيات تنفيذ كبرية بأرقام مطلقة      الربنامج اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة مي     

ولية وختطيط املوارد شكلت امليزانيات املخصصة للمعايري احملاسبية الد) ولتعدد مكاتبها امليدانية 
يف املنظمات الصغرى من قبيل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واملنظمة البحرية           يف املؤسسة   

ويف منظمة الـصحة  . ي نسبةً كبرية من ميزانياهتا السنوية العامة    الدولية واالحتاد الربيدي العامل   

__________ 

)٨١( A/65/5) ٣٣، الفقرة )اجمللد األول. 



JIU/REP/2010/6 

GE.10-02115 48 

وعالوة على ذلك، تبني أن     . العاملية، مل ُيعتَبر مشروع املعايري احملاسبية الدولية مشروعاً خاصاً        
     ضمان التمويل للمشروع أمر صعب للغاية يف بعض املنظمات الصغرى، ال سـيما عنـدما               

منظمة الطـريان   (من امليزانية   " املرّحلة" من األموال إال من املبالغ       ال يتسىن تقدمي املخصصات   
وذلك ثاين أفضل   (أو عرب املبالغ الفائضة من السنوات السابقة        ) املدين الدويل على سبيل املثال    

حل يف حالة وجود قيود على السياسة املتعلقة بوضع امليزانية أو يف حالة دورات امليزانيـات                
 كانت جلميع املنظمات ميزانية معتمـدة لفتـرة         ٢٠١٠يونيه  /حزيرانمنذ  و). غري املطابقة 

وأوصى جملس مراجِعي احلسابات اللجنة اخلامسة التابعة       . انتقاهلا إىل املعايري احملاسبية الدولية    
        لألمم املتحدة برصد دقيق للتكاليف من أجل منع تصاعدها بشكل مفـرط ال لـزوم لـه                

  ).٢٠٠٩مايو /أيار ١٢(

  ختطيط املوارد يف املؤسسة وتفاعالته مع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية  -٩  
 مجيع البيانات والعمليات يف نظـام موحـد         ختطيط املوارد يف املؤسسة   جيمع نظام     -١١٩

ويشمل ذلك توحيد عدة تطبيقات براجمية للمنظمة أو مجيعها، ومنها          . لتكنولوجيا املعلومات 
فعلى سبيل املثال، . شرية، واللوجستيات، والشراء، واملخزون، وما إىل ذلكاملالية، واملوارد الب

عندما يصدر أمر بالشراء، تبدأ عملية الشراء، وُيختار مورِّد، وُتطلب الـسلع وُتـستلم يف               
وتسري البيانات املتعلقة هبذا النشاط عرب خمتلـف الوحـدات   . املستودع وترد فاتورة وُتدفع 

قتبس كل وحدة التفاصيل املتعلقة بعملياهتا وتساهم من مث يف إعـداد            فت. الوظيفية لكيان ما  
ومن ميزة ختطيط املوارد يف املؤسسة أن املـستخِدمني يـستطيعون حتـصيل       . البيانات املالية 

املعلومات ذات الصلة يف النظام ذاته يف أي وقت بدالً من االضطرار إىل البحث عنها يف عدة                 
ب ُيعد نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة أفضل وسيلة للمعـايري           وهلذا السب . تطبيقات منفصلة 

  .احملاسبية اليت تتطلب مسامهات من جماالت وظيفية عديدة داخل كيان ما
وتتطلب عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية حتليالً خاصاً للثغرات جلميع نظـم               -١٢٠

 مدى قدرهتا على دعم إنتاج حسابات قائمة على         ، هبدف التأكد من   )القدمية(املعلومات القائمة   
؛ والتواصل مـع    )مبا يف ذلك دفاتر أستاذ املخزون ودفاتر أستاذ العمالء واملوردين         (االستحقاق  

 يف املائة مـن     ٩١، أجرت   ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويف  . النظم األخرى؛ واختاذ تدابري أمنية فعالة     
  .ا على نظمها املعلوماتيةاملنظمات تقييمات للتغيريات الضروري إجراؤه

وتعّين على معظم املنظمات أن ُتحدِّث نظمها احلالية لتخطيط املوارد يف املؤسسة أو               -١٢١
مثل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل الذي تستخدمه األمم        (أن تستعيض عن نظمها القدمية      

تشكل التغيريات الـيت يـتعني      و. من أجل حتقيق بيئة ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية       ) املتحدة
إحداثها يف إجراءات احملاسبة من أجل حتقيق االمتثال للمعـايري احملاسـبية الدوليـة فرصـة         
الستحداث عمليات مالئمة جديدة من خالل تطوير النظم القدمية احلاليـة أو تكييفهـا أو               

د يف املؤسسة   ومن األسباب الداعية إىل إحداث نظام جديد لتخطيط املوار        . االستعاضة عنها 
ضرورة دمج خمتلف النظم أو كون معظم النظم القدمية مل تعد قادرة على القيـام بعمليـات         
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معينة ضرورية يف إطار املعايري احملاسبية الدولية، ال سيما أن هدفها األويل كـان يتمثـل يف                 
ذي دعا  وهذا ما يفسر السبب ال    . مكننة األنشطة اليدوية بدالً من حتديث العمليات التجارية       

منظمات كربى ال مركزية من قبيل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة واألمم             
املتحدة إىل اختاذ قرار يقضي بربط تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية مبشاريع ختطيط املـوارد يف               

     ، ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران ويف  . املؤسسة اليت تشارك فيها املكاتب امليدانيـة والالمركزيـة        
  . يف املائة من املنظمات تقييمات للتغيريات اليت أُحدثت يف نظمها٩٠أجرت 
 قد يتطلب االحتفاظ هبذه النظم القدمية أو حماولة ترقيتها إجراء تدخل يدوي قـد               :املخاطر

يزيد من خطر الوقوع يف عدم الدقة والنقصان فيما خيص البيانات احملـصل عليهـا يـدوياً                 
  .د البيانات املاليةواملستخدمة إلعدا

من ناحية أخرى، يثري ربط مشاريع املعايري احملاسبية الدولية بشكل وثيق باملـشاريع               
اجلديدة الكربى لتخطيط املوارد يف املؤسسة اليت تشارك فيها املكاتب امليدانية والالمركزيـة             

 لكـون   خطر وقوع حاالت تأخر كبري ُتضاف إىل عدم التيقن من اجلداول الزمنية، نظـراً             
  .تنفيذها مشروطاً بالتمويل وبإدارة مشاريع ختطيط املوارد يف املؤسسة

ومراعاة خلصوصيات كل منظمة وحلالة هيكلها املتعلق بتكنولوجيا املعلومات، ينبغي            -١٢٢
للتحليل االستراتيجي للمزايا مقابل التكلفة يف األجل القصري واملتوسط والطويل أن يـدرس             

  :تاليةاخليارات البديلة ال
  االستمرار يف استخدام النظام احلايل؛  )أ(  
جمموعة موحدة  (اتباع هنج واحد يقوم على جمموعة من اخلدمات التجارية            )ب(  

  ؛)أو جمموعة مصحوبة بنماذج مطابقة
وضع نظام متكامل جديد مبجموعة متكاملة أساسية إضافة إىل نظم قطاعية             )ج(  

  .تضاف أو تطوَّر داخل اهليكل العام
. واألمثل أن ُتدمج مجيع الوظائف كلياً ضماناً التساق البيانات يف مجيع األوقـات              

وقد اعتمدت منظمات وشركات كربى ثالث جمموعات جتارية لتخطيط املوارد يف املؤسسة            
اليت امتلكتها مؤخراً شركة     (PeopleSoftركة  ـوتنتج هذه اجملموعات ش   . على نطاق واسع  

Oracle(و ،SAPو Oracle .ة مـن قبيـل   ـم من الطبقة الثانيـة نظـومثExact Software ،    
ن اجملموعات املستخدمة من ِقبل املـشاريع  ـ وهي مJD Edwardsو Agresso Worldwideو

وألن أحدث نظم ختطيط املوارد يف املؤسسة َوضعت لكي . املتوسطة احلجم على أوسع نطاق
 ملتطلبات املعايري   ظم هذه النظم يستطيع العمل وفقاً     متتثل املعايري الدولية لإلبالغ املايل، فإن مع      

بيد أن اختيار نظام لتخطيط املوارد . احملاسبية الدولية، شريطة القيام بعمليات التثبيت الالزمة
يف املؤسسة يقوم باألساس على متطلبات الكيان، ووظيفته والقيمة اليت يعرضها املـورِّد             

برية متعددة الوظائف من قبيل األمم املتحدة قد يستغرق          وبالنسبة إىل منظومة ك    .مقابل املال 
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ومثة مشكلة أساسية هي أن هذه النظم     . وضع نظام للتخطيط املوارد يف املؤسسة وقتاً طويالً       
  .املختلفة لتخطيط املوارد يف املؤسسة ال ميكنها التواصل مع بعضها البعض

 اعتمدهتا خمتلـف مؤسـسات       ُنظم لتخطيط املوارد يف املؤسسة     ٣وترد يف الشكل      -١٢٣
  ). على أساس البيانات املتاحة(منظومة األمم املتحدة 

  ٣الشكل 
  اختيار ختطيط املوارد يف املؤسسة عرب منظومة األمم املتحدة

 

 

 

 

 

  

  

  .الردود على قوائم االعتماد املرجعية جمللس الرؤساء التنفيذيني وعلى استبيان وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر

يستدعي نشر نظام لتخطيط املوارد يف املؤسسة يف الكيانات الكربى التزام املوظفني              -١٢٤
واالستشاريني املتخصصني يف مراحل ما قبل التصميم، والتصميم والتنفيذ لنظم ختطيط املوارد            

  .يف املؤسسة وقد يستغرق إجناز ذلك عدة سنوات
ة من منظومة األمم املتحدة     وتوجد نظم ختطيط املوارد يف املؤسسة يف كل مؤسس          -١٢٥

فمعظم املؤسسات اليت هلـا نظـم عاملـة         ).  أدناه ٤انظر الشكل   (يف مرحلة تنفيذ خمتلفة     
لتخطيط املوارد يف املؤسسة توجد يف مرحلة الترقية لكن ال تزال يف حاجة إىل تعديل آخـر                 

وهناك بعض املؤسسات . إصدار أو إضافة منوذج ليصبح النظام ممتثالً للمعايري احملاسبية الدولية       
أيضاً، اليت هي بصدد تكرار عيب كبري يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل املعمول بـه يف                
األمم املتحدة، مل تنشر بعد نظامها لتخطيط املوارد يف املؤسسة ليشمل مكاتبـها املوجـودة               

 لتخطـيط  ، اختارت األمم املتحدة وبدأت مشروعاً جديـداً      ٢٠٠٩ففي بداية   . خارج املقر 
القيام بعمليـة    )٨٢(وتوقع التقرير املرحلي األول إلميوجا    ". إميوجا"املوارد يف املؤسسة يدعى     

__________ 

)٨٢( A/64/380. 

PeopleSoft
29.4%

SAP
29.4%

Oracle
29.4% 

Agresso 
Worldwide 

11.8%
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 وعملَ نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة كلياً        ٢٠١١نشر جتريبية يف أثناء الربع الرابع من عام         
اسبية الدوليـة  ، مما يعطي األمل يف االمتثال للمعايري احمل     ٢٠١٣على صعيد املنظمة بنهاية عام      

بيد أنه إذا كانت بعض نتائج تقرير مراجعة احلسابات الصادر . ٢٠١٤يف البيانات املالية لعام   
 ٢٠١٠أغـسطس   /آب ١٤عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة بتاريخ          

طمئنة، بشأن إدارة املوارد البشرية يف مكتب مدير مشروع ختطيط املوارد يف املؤسسة نتائج م             
ال سيما فيما يتعلق باهليكل التنظيمي لتخطيط املوارد يف املؤسسة وجتربة وخـربة املـوظفني               
املعينني، فإن بعض االنتهاكات اخلطرية لألنظمة املتعلقة باملوارد البشرية، واملاليـة والـشراء             

عـايري  تشكل خطراً على مسعة مشروع ختطيط املوارد يف املؤسسة، اليت يرتبط هبا مشروع امل             
  .احملاسبية الدولية ارتباطاً وثيقاً

  ٤الشكل 
  مستوى التقدم يف تنفيذ ختطيط املوارد يف املؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الردود على قائمة االعتماد املرجعية جمللس الرؤساء التنفيذيني وعلى استبيان وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر

 املنظمات بصدد تقييم امتثال نظمهـا        يف املائة من   ٧٦,٢، كانت   ٢٠٠٩يف بداية     -١٢٦
املتعلقة بتخطيط املوارد يف املؤسسة ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية أو انتهت من تقييمهـا              

ولربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتـب األمـم            . لذلك
يف املؤسسة؛ ويعتمد صندوق األمم     املتحدة خلدمات املشاريع برنامج مشترك لتخطيط املوارد        

  .املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على نتائج حتليل الربنامج اإلمنائي

اختيار تنفيذ ترقية قيد اإلنتاج

20.0% 30.0%

Agresso
Worldwide 

Oracle

PeopleSoft

SAP   األمم املتحدة

 العامليالربيدياالحتاد 

برنامج األغذية االحتاد الدويل لالتصاالت اليونسكو
  العاملي

مكتب األمم املتحدة
 خلدمات املشاريع

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ئنيمفوضية شؤون الالج

منظمة الصحة العاملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة العمل الدولية

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية

  الفاو

منظمة الطريان املدين الدويل اليونيدو

 اليونيسيف
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، قامت عدة منظمات، عقب حتليل دقيق ملدى مطابقـة نظمهـا            ٢٠٠٩ويف مطلع     -١٢٧
املتعلقة بتخطيط املـوارد يف  القدمية واتساقها مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية، بترقية نظمها   

املؤسسة بينما اضطرت مؤسسات أخرى إىل شراء نظام جديد لتخطيط املـوارد يف املؤسـسة          
 يف املائة من املنظمـات      ٨٦، انتهت   ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويف  . ممتثل للمعايري احملاسبية الدولية   

بينما .  واعتماد تنفيذها  من دراسات لتحديد الترقيات الضرورية لنظم ختطيط املوارد يف املؤسسة         
إذ ال ميكـن لعمليـة      اضطرت البقية إىل مراجعة التاريخ احملدد لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية،           

بيـد أن   . التنفيذ أن تتم إال باملوازاة مع ترقية النظم احلالية لتخطيط املـوارد يف املؤسـسة              
عاملي أشارا إىل أن املعايري احملاسـبية       مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية ال       

الدولية ميكن تنفيذها يف الوقت احملدد حىت يف حالة التأخر يف ترقية نظمها املتعلقـة بتخطـيط                 
املوارد يف املؤسسة، موضحتني أن نسختيهما احلاليتني من برنامج ختطيط املوارد يف املؤسـسة              

ولية مع إجراء بعض العمليـات يـدوياً وميكـن    قادرتان على العمل وفقاً للمعايري احملاسبية الد     
  ).انظر برنامج األغذية العاملي يف املرفق الرابع(ترقيتهما بعد تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية 

بيد أنه فيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية وما يرتبط هبا من قدرة على ختطيط                 -١٢٨
اجهتها بعض املنظمات اليت هلا حضور ميداين من قبيـل          املوارد يف املؤسسة هناك حتديات و     

ذلك أن هذه املنظمة، اليت كانت قد انتهت من نشر نظامها لتخطيط            . منظمة العمل الدولية  
املوارد يف املؤسسة وقت استعراض وحدة التفتيش املشتركة، ليست لديها اهلياكل األساسية            

وى امليداين وستحتاج إىل جتهيز بيانات احملاسبة       املالئمة لتخطيط املوارد يف املؤسسة على املست      
ذلك أن اجلماعة . وليست هذه حالة منفردة. يدوياً من أجل االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية 

األوروبية تواجه أيضاً صعوبات يف إدخال نظم جديدة وتقدمي التدريب يف مواقع متباعـدة              
  .امليدانية يف مرحلة مبكرة من املشروعمن احلاسم مراعاة املتطلبات لذا . جغرافياً
وتتمثل عملية تطهري البيانات يف تنظيف البيانات القدمية املوجودة حالياً، مع ضمان              -١٢٩

نقل البيانات إىل نظام جديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة بشكل مقبول وصحيح ومتفق مـع     
نات يف املرحلة النهائية للمشروع     وكثرياً ما تستمر عملية تطهري البيا     . الشكل اجلديد املطلوب  

وعادة ما ال تقدر املنظمات اجلهد والوقت الضروريني إلجناز         . أو يف املرحلة الالحقة لتنفيذه    
  . هذه العملية حق قدرمها

  ٩ املمارسة الفضلى
املعمول هبا حالياً حتليالً دقيقاً لتحديد مـدى امتثاهلـا          ) القدمية(جيب حتليل النظم      

متطلبات املعايري احملاسبية الدولية، مـع املراعـاة الكاملـة لالحتياجـات            واتساقها مع   
  .والقدرات امليدانية
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  التوعية واالتصاالت   -١٠  
ويتمثل اهلـدف مـن     . ينبغي تطوير عملية التوعية بالتغيري عرب االتصال والتدريب         -١٣٠

نظمة إىل مجيع أصحاب    إيصال التغيريات القادمة وأثرها على امل     "التدريب اخلاص بالتوعية يف     
املصلحة، وتشجيع املوظفني على البدء يف التفكري بشأن اآلثار املترتبة على التغيري يف جماالت              

 العناصـر  كأحد بالتوعية اخلاص التدريب ىلإ وُينظر. التحول إىل التدابري  " قبول"عملهم، و 
فيذ املعـايري احملاسـبية     ويعين حجم مشاريع تن   . )٨٣("الشامل اإلداري التغيري لعملية الرئيسية

وُيعد إيصال الرسالة   . الدولية توسيع عملية التوعية لتشمل اهليئات اإلدارية واإلدارة العليا        
الصحيحة إىل اجلهات املعنية، يف املكان الصحيح ويف الوقت املناسب عنصراً رئيسياً من أجل              

 واالتصال بشكل مفتوح،    االتصال كثرياً، : االتصال الفعال، الذي له بدوره ثالث قواعد هي       
وعليه، ُيعد التدريب اخلاص بالتوعية هلذه الفئات املستهدفة نشاطاً أهم مما   . واالتصال باجلميع 

  .هو موّجه إىل أوساط املستخدمني الذين سيعيشون جتربة البيئة اجلديدة

  ١٠ املمارسة الفضلى
 للمنظمات أن   من أجل إحداث إحساس باملسؤولية اجلماعية عن املشروع، ينبغي          

تستثمر يف الوقت واجلهد حرصاً منها على فهم مجيع اجلهـات ذات املـصلحة للرؤيـة           
وميكن القيام بـذلك بأشـكال      . الكامنة وراء عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية       

التدريب، وتنظيم املعتكفات، وتقدمي العروض إىل املـوظفني، واملنتجـات          : متنوعة هي 
  .، وشهادات اجلهات املعنية بشكل وثيق باحلاالت الناجحة يف أماكن أخرىاإلعالمية

ستكون لكبار املديرين ومديري الربامج األدوات الضرورية إلعداد        "وبفضل التوعية     -١٣١
معلومات أفضل بشأن األثر املايل للقرارات؛ وسيتمكنون بشكل أفضل من شـرح النتـائج              

". مساً لتكوين رؤية أبعد بشأن اخلطط واحلاالت املاليـة        املالية وسيكونون أكثر مساءلة وحت    
. وينبغي للمسؤولني املباشرين معرفة كيفية استخدام النظام اجلديد وحتقيق املزايا املتوقعة منـه   

الذي ُيتحكَّم فيه من    " (الوقت"ستتغري من التركيز على     " املراقبة"وسُيقدرون أيضاً كيف أن     
وُيعد هـذا   . لتركيز على املوارد املستخدمة وعلى الثمن املدفوع      ، إىل ا  )أجل احترام امليزانية  

  .التحوُّل مطابقاً ومالئماً بشكل جيد للتوجه حنو اإلدارة القائمة على النتائج
وُتعد العمليات االنتقالية التنظيمية عامالً حامساً يف جهود املنظمة املبذولة من أجـل               -١٣٢

ة، يظل احتمال جناح املنظمة يف جهودها املبذولة مـن          التغيري، لكن بدون عملية انتقال فردي     
ويقوم املديرون واملستخدمون بصفة فردية بأدوار خمتلفة يف        . أجل التغيري احتماالً ضئيالً جداً    

    ذلك أن دور املديرين يتمثل يف إقناع اجلهات صـاحبة املـصلحة            . هذه العمليات االنتقالية  
ولتحقيق النجاح يف عملية االنتقال النهائية، يظل       . تغيريبضرورة ال ) مبا يف ذلك املستخدمون   (

__________ 

)٨٣( A/64/355 ٦٨، الفقرة. 
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 يف املائة من املنظمـات      ٨٦، أعدت   ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  . )٨٤(كل فرد مستخدم مهماً   
، ) يف املائـة   ٤٨ (٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول خطة لالتصال، وُيعد ذلك تقدماً كبرياً منذ        
  .لكن رمبا قد يكون ذلك بعد فوات األوان

من أدوات االتصال يف املنظمات الدولية استخدام اإلنترنـت أو املواقـع الـشبكية              و  -١٣٣
الداخلية لإلنترنت، والربامج اإلذاعية، والنشرات الصحفية، والنشرات اإلخبارية اإللكترونيـة،          
والرسائل العامة، وحماضرات اخلرباء املنظمة لفائدة البعثات الدائمة واملـوظفني، واألحـداث            

 يف  ٦٣,٦، كانـت    ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويف  . لعروض، واملؤمترات، وما إىل ذلك    اخلاصة، وا 
املائة من املنظمات فقط هي اليت أعدت خططاً لالتصال معنية مبشروع املعايري احملاسبية الدولية،              

من املنظمات اليت بـدأت     )  يف املائة  ٦٨,٢(وعلى النقيض من ذلك، كانت النسبة املئوية أرفع         
  : أدناه املستفيدون املستهدفون بأنشطة االتصال٥ويرد يف الشكل . للتوعيةفعلياً أنشطة 

  ٥الشكل 
  خطط االتصال حسب اجلمهور املستهَدف

 

  
  
 

 

 

 

  
  
  
 

  
  .الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر 

__________ 

)٨٤( Mastering the transformation – New public management accrual accounting and budgeting, 

Deloitte, Netherlands 2004. 
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  التدريب  -١١  
 ٣٦ ٠٠٠، حيتاج ٢٠٠٧حسب دراسة استقصائية أجريت على صعيد املنظومة عام   -١٣٤

موظف على صعيد منظومة األمم املتحدة إىل التدريب فيما يتعلق باملعايري احملاسبية الدوليـة              
 يف املائـة  ٢٥ يف املائة حيتاجون إىل التدريب اخلـاص بالتوعيـة، و   ٦٥للقطاع العام، منهم    

        يف املائـة إىل تـدريب خـاص        ١٠حيتاجون إىل التدريب األساسي فيما يتعلق باملفاهيم و       
 كان تقسيم العمل بني الفريق املعين مبشروع        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف  . )٨٥(فيما يتعلق باملفاهيم  

املعايري احملاسبية الدولية على صعيد املنظومة وكل منظمة على حدة فيما يتعلق بوضع مـواد               
وأوضح التقرير املرحلي الثاين لألمني العـام بـشأن   . تدريبية أمراً غامضاً وحيتاج إىل توضيح 

ماد املعايري احملاسبية من ِقبل األمم املتحدة أن املنظمات مسؤولة عـن وضـع خططهـا                اعت
التدريبية فيما يتعلق باملعايري احملاسبية الدولية وتعميم تدريبها وفقاً للخطة، مضيفاً أن هنجـاً              
على صعيد املنظومة إزاء التدريب قد ُوِضع من أجل دعم التدريب الذي تقدمه املنظمـات               

تقييم االحتياجـات   : ومشل هذا النهج مراحل ثالث هي     . علق باملعايري احملاسبية الدولية   فيما يت 
  . )٨٦(من التدريب؛ وشراء الدورات التدريبية؛ ونشر التدريب

، مت حتديد الفائز من مقدمي      ٢٠٠٧سبتمرب  /وعقب طلب اقتراحات صدر يف أيلول       -١٣٥
 وكان من املتوقع إبـرام  )International Business and Technical Consultants, Inc(العروض 

     بيد أنه ثبت من املقابالت اليت أجرهتا وحدة التفتيش املـشتركة          . )٨٧(عقد يف القريب العاجل   
وبـالرغم  . نظراً لنقص املوارد   ٢٠٠٩ أن املواد التدريبية لن تكون متاحة قبل هناية          ٢٠٠٩يف  

 املعايري احملاسبية الدولية، بدعم من جهة       من ذلك، متكن فريق األمم املتحدة املعين مبشروع       
. خارجية مقدِّمة للخدمات، من وضع الصيغة النهائية ملضمون التدريب، وتصميمه وتسليمه          

ووفقاً للدراسة االستقصائية اليت أجراها جملس الرؤساء التنفيذيني بشأن تقدم عمليـة اعتمـاد              
، أكملت  ٢٠٠٩ديسمرب  /إىل هناية كانون األول   املعايري احملاسبية الدولية، وتشمل الفترة املمتدة       

 حتليل االحتياجات   ٢١ يف املائة من أصل املنظمات اليت ردت على االستبيان والبالغ عددها             ٧٧
 يف  ٥٢(بيد أن نسبة أعلى     .  يف املائة من املنظمات خططها التدريبية      ٥٩من التدريب وأكملت    

بـدأت  ) تقصائية لوحدة التفتيش املشتركة   ، حسب الدراسة االس   ٢٠٠٩يونيه  /املائة يف حزيران  
  . يف املائة فقط أجنزت خططها التدريبية يف ذلك الوقت٣٢فعالً بتقدمي التدريب رغم أن 

ومن املسائل املؤثِّرة يف نشر التدريب ضرورة إجراء تقييم رمسي للمواد التدريبيـة؛               -١٣٦
؛ ) جمال املعايري احملاسبية الدولية    إجراء التعديالت وفقاً للتطورات احلاصلة يف     (وصيانة الدروس   

وجاء يف تقييم أويل أجراه الربنامج اإلمنائي أن        . وترمجة املواد التدريبية إىل الفرنسية واإلسبانية     
ويف رأي املفتش، يتطلـب ذلـك إرادة        . ترمجة الدروس ستتطلب الكثري من املوارد والوقت      

__________ 

)٨٥( A/64/355 ١٩، الفقرة. 
 .١٩املرجع نفسه، الفقرة  )٨٦(

)٨٧( CEB/2008/HLCM/7. 
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ي، الذي جنح يف إعداد مواد تدريبية باللغـة  سياسية، كما تبيَّن ذلك من برنامج األغذية العامل   
  . اإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية، والعربية

  ١١ املمارسة الفضلى
ينبغي للمنظمات أن حترص على أن يكون موظفوها احلاليون واملقبلون ال سـيما               

 عـرب   املديرون وموظفو املالية والشراء مستأنسني متاماً باإلجراءات واملتطلبات اجلديـدة         
 .استخدام أدوات االتصاالت اخلاصة، مبا يف ذلك األدلة واملواد التدريبية باللغات املالئمة

 ٢٠٠٩مـارس  /آذاروأظهرت دراسة استقصائية أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة يف      -١٣٧
 يف املائة من املنظمات قدمت بالفعل تدريباً خاصاً بالتوعية دون استخدام مـواد              ٨٨,٢أن  

 يف املائة من الدروس التدريبيـة       ٧٠,٦وكانت  . دعم التابع جمللس الرؤساء التنفيذيني    فريق ال 
مبساعدة مقدم للخدمات يف جمال ختطـيط       " (تطبيقية" يف املائة    ٤١,٢املعروضة مفاهيمية؛ و  

 يف املائة مناذج غري حمددة وغري ٢٣,٥؛ وكانت نسبة )املوارد يف املؤسسة يف كثري من األحيان
 أدناه  ٦ويرد يف الشكل    . عايري احملاسبية الدولية، منها التدريب على إدارة املشاريع       مرتبطة بامل 
  . منظمة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة١٧الردود من 

  ٦الشكل 
  )٢٠٠٩مارس /آذار(بداية التدريب على املعايري احملاسبية الدولية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . املشتركةالردود على استبيان وحدة التفتيش  :املصدر

       حسب املنظمات اليت استجوِبت، جيب أن يكون التـدريب واالتـصال متزامنـاً              -١٣٨
  .مع التنفيذ
  . قد يكون التدريب قبل نشر النظم ذات الصلة عامالً مثبِّطاً للموظفني:اخلطر
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 أدناه توزيع التدريب حسب النوع املتاح ملختلف اجلهات املستفيدة          ٧ويبني الشكل     -١٣٩
، فيما يتعلق بالعدد اإلمجايل للمنظمـات الـيت ردت علـى            ٢٠٠٩مارس  /آذارباراً من   اعت

ومن األساسي أن تتلقى اإلدارة العليا التدريب اخلاص بالتوعية يف بداية حيـاة           . االستبيان
وينبغـي تـشجيع   . املشروع من أجل مساعدهتا على ضمان الدعم الكامل لعملية التنفيذ     

كـان  ،  ٢٠٠٩بيد أنه يف ربيع     . ملعنية على املشاركة يف هذا التدريب     وفود اهليئات اإلدارية ا   
نصف املنظمات، واإلدارة العليا واهليئات اإلدارية تقريباً مل يتلق التدريب اخلاص بالتوعية            

  .، مما يشكك يف قدرة هذه اجلهات على القيام باإلصالحات اهلامة والالزمةبعد
  ٧الشكل 

   ونوع التدريب املتاحاجلهات املستفيدة من التدريب
 

  
  
  
 

 

  
  
  
  
 
 
  
  .الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر 

  تقييم املخاطر  -١٢  
طُِلب إىل املنظمات أيضاً أن تتقاسم ما توصلت إليه من استنتاجات لدى تقييمهـا                -١٤٠

. ملـشروع للمخاطر، إن فعلت، مبا أن هذا النوع من املمارسة عامل مهم يف جناح تنفيـذ ا               
وحسب ردود املنظمات على القائمة املرجعية املتعلقة بالتنفيذ اليت وضعتها فرقة العمـل يف              

من املنظمات مل تقم بأي )  يف املائة٣٨,١(هناك أزيد من الثلث ، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
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ئـة  ومشلت هـذه الف   . تقييم للمخاطر يف إطار مشروعها املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية        
  :اجلهات التالية

  ؛)االحتاد الربيدي العاملي، وصندوق األمم املتحدة للسكان(منظمات صغرية  •
منظمات أُدِمجت مشاريعها املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية كلياً أو جزئياً ضـمن             •

منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية     (مشاريعها املتعلقة بتخطيط املوارد يف املؤسسة       
  ؛)لكية الفكريةللم

األمم املتحدة، منظمـة الـسياحة   (منظمات متأخرة كثرياً يف جمال تنفيذ مشاريعها        •
  ).العاملية التابعة لألمم املتحدة

وعندما أجريت عمليات تقييم املخاطر مل تكن دائماً مدعومة مبنهجية رمسية لتقيـيم            -١٤١
COSO 2املخاطر من قبيل منوذج تقييم املخاطر 

تقييم املخاطر رز أن ـفتش أن يبويود امل )٨٨(
، حسبما أكده   شرط أساسي إلدارة املخاطر وأمر رئيسي لضمان حتقيق أهداف املشروع         

ومـن   .)٩٠(وصندوق األمم املتحدة للسكان    )٨٩(جملس مراجِعي احلسابات للربنامج اإلمنائي    
ت تقييمـاً لتحديـد     األمثلة اإلجيابية يف هذا الصدد املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أجر          

  . والعوامل اليت قد تتسبب يف التأخري٢٠١٠متطلبات احترام تاريخ التنفيذ احملدد يف 
وتؤكد املعلومات اليت مجعتها فرقة وحدة التفتيش املشتركة عوامل اخلطر املذكورة             -١٤٢

. )٩١(ية الدوليـة يف التقرير املرحلي الثاين لألمني العام عن اعتماد األمم املتحدة للمعايري احملاسب    
حتسني تقدير نطـاق األعمـال ذات الـصلة         : "وقد أضاف التقرير عامالً وجيهاً آخر وهو      

وفيمـا يلـي    ". وتعقّدها بعد تشخيص التعديالت الالزم إدخاهلا على اإلجراءات والـنظم         
  :األسباب الرئيسية الداعية إىل تأجيل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية

يط املوارد يف املؤسسة أو عدم تطابقها فيما يتعلق مبتطلبات          عدم وجود مناذج لتخط    •
 يف املائة من اجلهـات الـيت ردت علـى الدراسـة             ٧٠(املعايري احملاسبية الدولية    

" احمللـي "فعلى سبيل املثال، تطلّب نظام املعلومات اإلدارية املتكامل         ). االستقصائية
متديـد  ، يف أواخر الثمانينات ومت      والقدمي الذي وضعته األمانة العامة لألمم املتحدة      

ات، عملية جتديد معقدة أدت إىل طلب عرض ومـنح          العمل به يف أواسط التسعين    
 من أجل االستعاضة عن هذا النظام يف إطـار مـشروع            ٢٠٠٩عقد يف منتصف    

؛ وعمل فريق األمم املتحدة املعين بتنفيذ مشروع املعـايري          "أوموجا"اإلدارة الشامل   
__________ 

، مث إىل منوذج تقيـيم  (COSO 1992)اسم مستخدم لإلشارة تباعاً إىل منوذج إطار إلدارة الضوابط الداخلية  )٨٨(
، وهو مقتَبس من اسـم جلنة املنظمات الراعية للجنة الوطنية املعنية بـالغش يف  (COSO 2 2004)املخاطر 

 .٢٠٠٢ أوكسلي لعام -بعد صدور قانون ساربيرت ) جلنة تريدواي(اإلبالغ املايل 

)٨٩( A/63/5/Add.1) ١٩١، الفقرة )امللحق. 

)٩٠( A/63/5/Add.7) ٤٧، الفقرة )امللحق. 

)٩١( A/64/355 ٢٧، الفقرة. 
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ية على حنو وثيق مع قادة الفريق التنفيذي ملشروع أوموجا حىت تدرج            احملاسبية الدول 
متطلبات نظام املعلومات فيما خيص املعايري احملاسبية الدولية ضمن عمليـة اختيـار             

     انظـر التقريـر املـذكور أعـاله،        (الربجميات املتعلقة بتخطيط املوارد يف املؤسسة       
  ؛) والتقارير املرحلية املوالية٥١الفقرة 

     غياب أو نقص أخصائيني متفرغني يف املوارد البشرية مبا يلزم من اخلـربة التقنيـة               •
وقد ذُِكر أن االحتفاظ باألشخاص الذين هلم       ).  يف املائة من اجلهات اليت رّدت      ٣٠(

  معرفة مؤسسية أمر يشكل حتدياً يف هذا الصدد؛
 املائة من اجلهات الـيت       يف ٢٠(قيود امليزانية، وعمليات التنقيح أو ختفيض التمويل         •

  ؛)ردت على االستبيان
    وجود مبادرات إصالحية مناِفسة أخرى، على صعيد املنظومة يف بعض األحيـان،            •

 يف املائة من اجلهات الـيت       ١٥(مما يصرف عن التركيز على املعايري احملاسبية الدولية         
ة تنظيميـة    مبادر ١٢فعلى سبيل املثال، حددت اليونيسيف      ). ردت على االستبيان  

 إىل جانب مبادرة املعايري احملاسبية الدوليـة؛        ٢٠١١-٢٠٠٩رئيسية جارية للفترة    
وكانت مفوضية شؤون الالجئني بصدد تنفيذ نظام جديد لإلدارة القائمـة علـى             
النتائج، كانت له أولوية التنفيذ على املعايري احملاسبية الدولية، مما حّد مـن وجـود               

عايري احملاسبية الدولية؛ ويف منظمة الطريان املدين الـدويل         موظفني للعمل يف جمال امل    
كانت هناك مبادرتان متزامنتان متثلتا يف إحداث نظام جديد لتخطـيط املـوارد يف              

  ؛املؤسسة وتنفيذ امليزنة القائمة على النتائج
التأخر يف وضع الصيغة النهائية لتوجيهات فرقة العمل أو للقرارات السياساتية على             •

  ؛) يف املائة من اجلهات اليت ردت على االستبيان١٠(املنظومة صعيد 
وجود عدة عوامل أخرى من قبيل اعتماد املكاتب امليدانية والكيانات الفرعية علـى      •

مدى امتثال املقر للمعايري احملاسبية الدولية؛ وعدم اليقني بشأن األرصدة االفتتاحيـة            
د املواد التدريبية؛ والغموض املخيِّم على      واالعتراف األويل بامللكية؛ والتأخر يف إعدا     

 يف املائة من اجلهات اليت ردت ٥(إعادة تشكيل العمليات التجارية؛ والقضايا األمنية 
  ).على االستبيان

  .غياب استراتيجية مالئمة للتخفيف من املخاطر: اخلطر
ات الفضلى يف هذا    ُتعد اليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مثالني عن املمارس          -١٤٣
فقد نشرت اليونسكو إطاراً لسياسة املراقبة الداخلية جيمع يف وثيقة واحدة اإلطـار             . الصدد

ويشكل هذا اإلطار أساساً لوضع قواعـد       . املنقح للسياسات واإلجراءات والعمليات املالية    
ويقـدم إىل   وسياسات وعمليات حمددة من أجل االمتثال ملتطلبات املعايري احملاسبية الدوليـة            

ونشرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة      . مجيع املوظفني شرحاً عاماً لقضايا املراقبة الداخلية      
  .جدوالً شامالً لتقييم املخاطر يتعلق مبشروع املعايري احملاسبية الدولية
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  ٨الشكل 
  عوامل اخلطر كما تراها كل منظمة

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  .املرجعية جمللس الرؤساء التنفيذينيالردود على قائمة االعتماد   :املصدر

  ١٢املمارسة الفضلى 
ينبغي جلميع املنظمات املنتقلة إىل العمل باملعايري احملاسبية الدولية أن تعتمد تقييمـاً            

للمخاطر، واستراتيجيات وممارسات متعلقة باإلدارة وبالتخفيف من املخـاطر يف تنفيـذ            
  .املشروع، وفقاً ألهداف املشروع

  الرقابة  -١٣  
سيكون لعملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية وعرض البيانات املالية على أساس   -١٤٤

  .االستحقاق أثر كبري يف مهام الرقابة
ومن أجل التأكد من االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية، سـيتعني علـى مراجعـي                -١٤٥

كانت اإلدارة قد وضعت ضوابط داخليـة       احلسابات، الداخليني واخلارجيني، حتديد ما إذا       
  . مالئمة وما يقابلها من إجراءات االختبار، وكذا حتديد مدى فعالية هذه الضوابط

وسيتعني على مراجعي احلسابات اخلارجيني والداخليني علـى حـد سـواء أيـضاً                -١٤٦
احملاسبة على أساس   أو حتسني املعارف املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية وب       /االستثمار، وكسب و  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

عوامل أخرى

صـدارتأخر جملس الرؤساء التنفيذيني يف إ     
التوجيهات والقرارات الـسياساتية علـى

  صعيد املنظومة

  مبادرات منافسة أخرى

  قيود على امليزانية

نقص أخصائيني متفـرغني يف/غياب
  جمال املوارد البشرية

ختطــيط املــوارد يف املؤســسةتــأخر يف 
ختطيط املـوارد يف مع    يف التوافق  ومشاكل
   الدوليةاملعايري احملاسبية/املؤسسة
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، وكذا تكييف ممارساهتم يف جمال      )حسب جتربة هؤالء املراجعني وشهاداهتم املهنية     (االستحقاق  
مراجعة احلساب مع بيئة املراقبة اجلديدة والتغيريات اجلديدة يف املمارسات اإلدارية، حىت تتطابق             

من إقفـال    )٩٢(اإلقفال اجلديدة وعلى سبيل املثال، جتعل إجراءات      . ممارساهتم مع البيئة اجلديدة   
  .العمليات أمراً أكثر تعقيداً، وبالتايل تزداد إجراءات مراجعة احلسابات نطاقاً وتفصيالً

  مراجعو احلسابات اخلارجيون  -ألف   
دوراً مهماً يف جمال  احلسابات اخلارجينيملراجعي بأن يشاطر املفتش املنظمات رأيها       -١٤٧

بسياسات احملاسبة والتعليق عليها، ال سـيما يف أثنـاء عمليـة            استعراض التطورات املتعلقة    
فبعد إعالن امتثال الفترة املالية للمعايري احملاسـبية        . االنتقال من معيار حماسيب إىل معيار آخر      

مراجعي احلسابات اخلارجيني أن يقرروا بكل استقاللية ما إذا كانوا          الدولية، سيتعني على    
. ري حتفظ بشأن االمتثال الشامل للمعايري احملاسـبية الدوليـة  سُيبدون رأيهم بتحفظ أو بغ  

وسيكون قراراهم خامتة لعالقة تقنية وبشرية كان ينبغي أن ترافق عملية االنتقال إىل املعـايري               
ومبا أنه ليس ألحد أي معرفة مطلقة يف جمال جديـد مثـل    . احملاسبية الدولية على مر السنني    

ولية على املنظمات احلكومية الدولية، فإن السبيل املالئم الوحيـد          تطبيق املعايري احملاسبية الد   
للمضي قدماً هو استعداد كال اجلانبني للتعلم سويةً من املعايري، ولكن أيضاً من التفـسريات               

وأيضاً من الواقع امللمـوس     ) ال سيما عمل فرقة العمل    (اليت توضح هذه السياسات احملاسبية      
 برنامج األغذية العاملي واملكتب الوطين ملراجعة احلسابات، علـى          وتعد العالقة بني  . للمنظمة

  . النحو املوصوف يف املرفق الرابع، مثاالً عن هذه العملية
وجتدر اإلشارة إىل أن يف اجتماع فرقة العمل بروما، حدد جملس مراجعي احلسابات               -١٤٨

  : دقيقالقضايا احلامسة احملتملة التالية لكي تنظر فيها املنظمات بشكل
  عرض الصناديق والصناديق االستئمانية يف البيانات املالية؛ •
 مراقبة أصول املشاريع؛ •

 مقابل املعدل اآلين؛) لألمم املتحدة(متوسط املعدل الشهري : معدل سعر الصرف •

 دقة عتبة الرمسلة؛ •

 معاملة األرصدة املشتركة بني الصناديق؛ •

 تصفية االلتزامات غري املصفاة؛ •

 دات املتأتية من املعامالت غري املتعلقة بالصرف؛معاملة اإليرا •

 معاملة بيان التدفقات النقدية؛ •

__________ 

إجراءات ملراجعة احلسابات تستخدم لتحديد ما إذا كانت العملية قد وقعت قبل هناية فترة حماسبية أو بعـدها،            ) ٩٢(
 .وبالتايل ضمان تسجيل املعامالت يف السجالت احملاسبية واالعتراف هبا يف البيانات املالية للفترات املتعلقة هبا



JIU/REP/2010/6 

GE.10-02115 62 

 معدالت التخفيض بالنسبة إىل اخلصوم املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛ •

 عمليات التوحيد؛ •

 ؛)املؤقتة(منوذج البيانات املالية  •

إىل منظمة  ) أو مؤقت أويل  (عدم جدوى إصدار مراجعي احلسابات اخلارجيني لرأي         •
 قبل إجناز البيانات املالية؛

 عرض البيانات املالية السنوية بدون مراجعة للحسابات؛ •

  ).شريطة اتباع معايري فردية منذ بداية السنة(التنفيذ التدرجيي  •
منظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمة البحريـة الدوليـة،         (وأعدت عدة منظمات      -١٤٩

ة للتنمية الصناعية، وبرنامج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملكيـة          ومنظمة األمم املتحد  
) التجريبيـة (بياناهتا املالية   ) الفكرية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       

املؤقتة لكي يستعرضها مراجعو احلسابات اخلارجيون قبل عرض بياناهتا املالية األوىل املمتثلة            
فعلى سبيل املثال، أخضع برنامج األغذية العاملي حساباته إىل االسـتعراض           . معايري الدولية لل

بيد أنه ال ميكن إصدار آراء رمسية بشأن مراجعة احلسابات يف حالة            . مرتني يف مرحلة مؤقتة   
ومع ذلـك   . البيانات املالية املؤقتة، كما ذكر جملس مراجعي احلسابات وكان حمقاً يف ذلك           

أن حتدد وحتل يف الوقت املناسب أية قـضايا         من الواجب على املنظمات     املفتش أن   يعتقد  
  . عالقة قد تؤدي إىل صدور رأي متحفظ بشأن مراجعة احلسابات

  ١٣املمارسة الفضلى 
 احلسابات اخلـارجيون   مالية مؤقتة لكي يستعرضها مراجعوختطيط وإعداد بيانات   

  .مفاجآت غري سارةوقوع نباً لقبل تاريخ التنفيذ النهائي بكثري جت

عالوة على ذلك، من احملتمل أن تظهر تناقضات يف آراء مراجعة احلسابات اليت تديل                -١٥٠
هبا مؤسسات مراجعة احلسابات العليا العشر اليت شاركت يف مراجعة حـسابات مؤسـسات              

سابات القائمـة  ، نظراً إىل تفاوت درجات خربهتا يف جمال مراجعة احل  )٩٣(منظومة األمم املتحدة  
وقد شاركت بضع مؤسسات يف هذه املراجعات حىت اآلن         . على أساس املعايري احملاسبية الدولية    

إذ تستخدم الكيانات العامة السويسرية     (املكتب االحتادي السويسري ملراجعة احلسابات      : وهي
 احلسابات التابع للمملكة    ؛ واملكتب الوطين ملراجعة   )املعايري احملاسبية الدولية يف عملياهتا احملاسبية     

يستخدم املعايري احملاسبية الدولية يف احلسابات احلكومية للمملكة املتحدة وقام املكتب           (املتحدة  
الوطين ملراجعة احلسابات مبراجعة حسابات برنامج األغذية العاملي القائمة على أساس املعـايري             

 أيضاً من جتربتها اجلديـدة املتمثلـة يف         ؛ وتستفيد حمكمة احلسابات الفرنسية    )احملاسبية الدولية 
  . اعتماد حسابات احلكومة الفرنسية اليت تتبع هنجاً من نوع املعايري احملاسبية الدولية

__________ 

 .أفريقيا، والصني، وسويسرا، وفرنسا، والفلبني، وكندا، واململكة املتحدة، واهلندأملانيا، وباكستان، وجنوب  ) ٩٣(
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وقد وضع املكتب الوطين ملراجعة احلـسابات       . وعليه، يعّد التوجيه ذا أمهية قصوى       -١٥١
متثال للمعـايري احملاسـبية     أدوات ملساعدة مراجعي احلسابات اخلارجيني يف تدقيق مدى اال        

من أجـل  " دليل االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  "ونشر املكتب أيضاً    . الدولية
مساعدة املنظمات املتعاملة معه على فهم الشرط األساسي إلصدار رأي غري متحفظ بـشأن              

 املتمرسني يف ضمان    مراجعة احلسابات؛ ويتضمن هذا الدليل قائمة مرجعية تدرجيية ملساعدة        
وحيدد الـدليل الظـروف الالزمـة    . إعداد احلسابات وفقاً ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية  

واألدلة اليت حيتاجها مراجعو احلسابات اخلارجيون من اإلدارة؛ ويقدم أمثلة من قضايا مراجعة     
ات منظومـة األمـم     ويف حالة مؤسس  . احلسابات واملشاكل اليت قد تنشأ واليت يتعني جتنبها       

. املتحدة، يعّد التوجيه الذي اعتمده جملس الرؤساء التنفيذيني املقياس املعمول به بطبيعة احلال            
بيد أن احلاجة ال تزال تدعو إىل وضع إطار لتوجيه عمليات التواصـل بـني املؤسـسات                 

ش اإلطار  وينبغي لفريق مراجعي احلسابات اخلارجيني أن يناق      . ومراجعي حساباهتا اخلارجيني  
وقد امتنع املفتش من تقدمي أي توصيات إىل هذه اهليئة، ورمبا كان . الذي اعتمدته فرقة العمل

ذلك غري معهود لدى وحدة التفتيش املشتركة، لكن املفتش يأمل يف أن يسهل هذا اإلطـار                
  . ١٤ و١٣عملية القيام باملمارستني الفضليني 

  ١٤ املمارسة الفضلى
ر ثنائي، يف أسرع وقت ممكن، بني املنظمة ومراجعـي حـساباهتا            إقامة وإدامة حوا    

اخلارجيني بشأن عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية حىت يقف كل مـن مراجعـي               
احلسابات اخلارجيني والداخليني على دقائق النظام اجلديد وعلى أثره يف إجراءات املراقبة إذ        

  . الدولية االنتقال إىل احملاسبة القائمة على أساس االستحقاقسيتطلب تنفيذ املعايري احملاسبية

  مراجعو احلسابات الداخليون  -باء   
تعّد املشاركة املتزايدة ملراجعي احلسابات الداخليني يف قضايا املعايري احملاسبية الدولية             -١٥٢

وضعية املالية  عامالً يف ضمان وضع اإلجراءات املالئمة للسماح بإلقاء نظرة موضوعية على ال           
لكن مع األسف، ال ميكن للمبادئ التوجيهية ملعايري املراقبة الداخلية          . واألداء املايل للمنظمات  

 ٢٠٠٤اليت وضعتها املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، بصيغتها احملدثة يف            
  .لواقعواملعتمدة من املنظمة، إال أن تكون ذات قيمة حمدودة الستخدامها يف ا

ويف أثناء االستعراض، الحظ املفتش أن درجـة مـشاركة مراجعـي احلـسابات             -١٥٣
الداخليني يف عملية التغيري تتباين تبايناً كبرياً على صعيد املنظمات، حسب درجة االنفتـاح              

ففي بعض املنظمات، مل يشارك مراجعو احلسابات       . وااللتزام وسياسة الفريق املعين باملشروع    
متاماً أو منحوا دور مراقب فقط، بينما شارك آخرون يف جهات أخرى مشاركة             الداخليون  

إجيابية وتابعوا التقدم احملرز، وناقشوا صعوبات املشروع وتبادلوا اآلراء بشأن جماالت اخلطر            
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وعندما التقى مراجعو احلسابات الـداخليون بـاملفتش،        . مع أعضاء الفريق املعين باملشروع    
  :ملراجعون على النحو التايلكانت مشاركة هؤالء ا

على سبيل املثال   (اإلعداد لعمليات استعراض مشاريع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية          •
 ؛)الربنامج اإلمنائي، واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي

منظمـة  (العمل بصفة مراقب يف اللجنة التوجيهية ملشروع املعايري احملاسبية الدولية            •
 الدويل، والربنامج اإلمنائي، واالحتاد الربيدي العاملي، واملنظمة العامليـة          الطريان املدين 

 ؛)لألرصاد اجلوية، واليونسكو

املشاركة يف املشاورات غري الرمسية وإسداء املشورة بشأن التغيريات اليت يتعني إجراؤها             •
ـ       (على القواعد أو األنظمة املالية       صاالت منظمة العمل الدولية، االحتاد الـدويل لالت

السلكية والالسلكية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واملنظمـة العامليـة للملكيـة            
 ؛)الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

منظمة األغذية والزراعة، ووكالة األمم     (إجراء استعراض لعمليات املشروع وثغراته       •
واملـشاركة يف   ) غيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن       املتحدة إلغاثة وتش  

 ؛)صندوق األمم املتحدة للسكان(املناقشات مع مراجعي احلسابات اخلارجيني 

املصادقة على عملية إدارة التغيري، وإجراء استعراض للسياسات احملاسبية، والتنـسيق            •
 األمم املتحدة إلغاثة    وكالة(مع جملس مراجعي احلسابات واعتماد اخلطط التدريبية        

 ؛)وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 ؛)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(إجراء تقييم للمخاطر بالنسبة للمشروع  •

دراسة استعراضات مواد وخمزون املمتلكات واملنشآت واملعدات يف املواقع امليدانيـة            •
 ؛)مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(

يف عمل فريق املعـايري احملاسـبية       ) األمم املتحدة، واليونيدو  (دم مشاركة إطالقاً    ع •
 الدولية، إذ يقوم مراجعو احلسابات اخلارجيني بالدور الرئيسي يف الرقابة؛

التوصية يف أثناء مراجعة للحسابات بتعزيز الفريق املعين مبشروع املعـايري احملاسـبية              •
ومنسق إلدارة املشروع، وبالتايل احلد من االعتماد على       الدولية، مبنسق إلدارة التغيري     

  . االستشاريني وإتاحة االستقرار يف املهام اإلدارية الرئيسية
وقدم فريق فرعي من مراجعي احلسابات الداخليني ورقة مفصلة عن دور املراجعـة               -١٥٤

لي خـدمات مراجعـة   الداخلية للحسابات يف اعتماد املعايري احملاسبية الدولية إىل اجتماع ممث       
احلسابات الداخلية للمنظمات التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف الذي          

وحددت هـذه الورقـة األدوار الرئيـسية        . )٩٤( يف واشنطن  ٢٠٠٨سبتمرب  /عقد يف أيلول  
__________ 

)٩٤( “UNSAS to IPSAS conversion – adoption of IPSAS by the UN: what should be the role of Internal 

Audit Service?”) اعتمـاد  -لدولية للقطاع العام من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية ا 
 .)ما دور دائرة املراجعة الداخلية للحسابات؟: األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام



JIU/REP/2010/6 

65 GE.10-02115 

ن تقـدير  للمراجعة الداخلية للحسابات يف عملية التحول إىل املعايري احملاسبية الدولية لـضما     
املخاطر املرتبطة بالتحول إىل املعايري احملاسبية الدولية تقديراً صحيحاً وإدارهتا عرب التحقق من             
نتائج حتليل الثغرات يف مرحلة مبكرة؛ والطمأنة عرب إجراء سلسلة من االستعراضات ملشروع             

اييس، وعرض النواتج املعايري احملاسبية الدولية يف مراحل خمتلفة مثل بداية املشروع، ووضع املق       
حيث بإمكان مراجعي احلسابات الداخليني أن يقدموا مبشورهتم قيمة مـضافة إىل اإلدارة يف              

وحسب أولئك املراجعني قد تشمل تلك األدوار       . عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية     
ق عليهـا؛ واألرصـدة     التوجيه بشأن اإلدارة وإدارة املخاطر؛ ونواتج املشروع والتواريخ املتف        

االفتتاحية، وترقية النظم وإقفال املشروع، ويشمل كل ذلك معظم مكونات مشروع املعـايري             
واقترحت الورقة أيضاً أدواراً حمتملة للمراجعة الداخلية للحسابات يف مرحلـة        . احملاسبية الدولية 

ة للحسابات وتوقيـت    الدور االستشاري للمراجعة الداخلي   "االنتقال مالحظةً يف اآلن ذاته أن       
". خمتلف االستعراضات قد يشكالن بدورمها خطراً على موضوعية املراجعة الداخلية للحسابات          

وبالتايل، ولضمان استقاللية مراجعي احلسابات الداخليني وموضوعيتهم ُنصح هؤالء املراجعون          
ية الدولية أو تنفيـذها،     بعدم املشاركة يف عملية اختاذ القرارات بشأن التحول إىل املعايري احملاسب          

  .على سبيل املثال" القيام بتحليل الثغرات أو إمالء سياسات حماسبية"من خالل 
وتناول اجتماع ممثلي خدمات مراجعة احلسابات الداخلية للمنظمات التابعة لألمم            -١٥٥

    خـرى  املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف موضوع املعايري احملاسبية الدولية مـرة أ           
ويف وقـت   .  باالستناد إىل ما اكُتسب من جتربة واسُتخلص من دروس مـؤخراً           ٢٠٠٩يف  

الحق، أحل الفريق الفرعي املعين باملعايري احملاسبية الدولية التابعة ملمثلي خـدمات مراجعـة               
يف املنظمات وبشكل خاص عن مشروعي املعـايري         (مسؤولية اإلدارة الداخلية على   احلسابات  

، اليت تعد مسؤولة عن االختبار املستمر للـضوابط  )ية الدولية وختطيط املوارد يف املؤسسة احملاسب
ومرة أخرى، حيق ملراجعي احلسابات     . الداخلية اجلديدة املوضوعة يف أثناء مرحلة التنفيذ األويل       

  . منظمة أن حيذروا من حتمل مسؤوليات اإلدارة يف هذا الصدد١٤الداخليني املنتمني إىل 

  ١٥ملمارسة الفضلى ا
يف أثناء املرحلة األولية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية ينبغـي للمـشرفني علـى                

  .العمليات أن خيتربوا بانتظام الضوابط الداخلية ضماناً لدقة البيانات
  

  ١٦املمارسة الفضلى 
  .ضمان املصادقة على النظام والتحقق منه بشكل مستقل وشامل لدى االنتهاء منه  



JIU/REP/2010/6 

GE.10-02115 66 

  التاريخ املتوقَّع لالمتثال حسب كل منظمة: مؤشر رئيسي  -جيم   
، ال ميكن اعتبار املنظمات ممتثلة للمعـايري احملاسـبية          وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية     -١٥٦

الدولية امتثاالً كامالً إال عندما تتلقى من مراجِعي حساباهتا اخلارجيني رأياً غري ُمتحفِّظ بـشأن               
وهلذا السبب، أوصى جملس مراجِعي احلسابات، عند التدقيق يف البيانات املاليـة            . اليةبياناهتا امل 

، بأن تستعرض املنظمة باستمرار مقاييسها هبدف       ٢٠٠٧-٢٠٠٦لألمم املتحدة لفترة السنتني     
ليـة  وأوضح التقرير املرحلي املتعلق باعتماد املعايري احملاسبية الدو       . تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية   

 أن مثاين منظمات فقط هي اليت يف طريقها لكي تصبح ممتثلـة             ٢٠١٠فرباير  /الصادر يف شباط  
ويف ضوء الردود الكتابية على استبيان وحـدة التفتـيش          . ٢٠١٠للمعايري احملاسبية الدولية يف     

ة، املشتركة واملقابالت اليت أجراها املفتش يف أثناء بعثاته األوىل، أعرب املفتش عن شكوك كبري             
  . على صعيد املنظومة٢٠١٠تأكدت فيما بعد، بشأن بلوغ هدف االمتثال يف 

 يف املائة من املنظمات اليت ردت على االستبيان أن هيئاهتـا            ٧٦، ذكر   ٢٠٠٩ويف    -١٥٧
اإلدارية كانت تدرك اآلثار املترتبة على التنفيذ عندما صوتت العتماد املعايري احملاسبية الدولية             

ففي ذلك الوقت، وعمالً بتوصيات فرقة العمـل وجملـس الرؤسـاء            . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف  
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١التنفيذيني، حدد معظم املنظمات الفترة املالية املنتهية يف         

  .٢٠٠٨هذا املوعد يف " املعتِمدين األوائل"موعداً لالمتثال، بينما حدد قلة من 
ف موجز وعام للمزايا واآلثـار العامـة         سوى وص  فرقة العمل ، مل تقدم    يف البداية   -١٥٨

اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سـوف        "للمعايري احملاسبية الدولية، موضحة أن      
تكون له نتائج ملموسة فيما يتعلق بأعمال احملاسبة وإعداد التقارير املالية، وُنظم تكنولوجيـا              

؛ وستكون له أيضاً نتـائج مهمـة تتعلـق          املعلومات ذات الصلة يف منظمات األمم املتحدة      
بيد أنه ال أحد من هذه املنظمات       . )٩٥("لتمويل واإلدارة يف هذه املنظمات    بامليزانيات، وُنظم ا  

 مث إن الوثيقة اليت استخدمها معظم املنظمات وصدرت         ٢٠٠٦كان يف نقطة البداية ذاهتا عام       
 ورمبا ما كان باستطاعتها أن - تقدم حاملة شعار كل منظمة من أجل تعبئة هيئتها اإلدارية مل

 فكرة إما عن درجة استعداد كل منظمة للمعايري احملاسبية الدولية أو عن حجم ومدة               -تقدم  
  .التغيريات الضروري إجراؤها لدى العديد من أجل حتقيق االمتثال

سبب وباستطاعة املفتش أن يؤكد أن مستويات التنفيذ اختلفت كثرياً بني املنظمات ب   -١٥٩
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥اختالف حجمها وظروفها، وتوافق ُنظمها لتخطيط املوارد يف املؤسسة يف           

  . مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية

__________ 

 .٤ املقدمة إىل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، الفقرة ٢٥التوصية : ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين )٩٥(
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وباإلمكان انتقاد القرارات اليت اختذها كل من فرقة العمل، واللجنـة اإلداريـة               -١٦٠
إذ  )٩٦(٢٠٠٦ و ٢٠٠٥رفيعة املستوى، وجملس الرؤساء التنفيذيني واألمـني العـام يف           

بصرف النظر عن   ضغطت هذه اجلهات على مجيع املنظمات لكي ختتار سنة االمتثال ذاهتا،            
وبدالً من ذلك، كان ينبغي ختصيص وقت كاف إلجراء دراسة          . مستوى استعدادها احلقيقي  

 والواقع أن العديد من الورقات اإلضافية كان الزماً إلبالغ اهليئات اإلداريـة           . للجدوى أوالً 
  .بالشروط الالزمة لالنتقال بنجاح إىل املعايري احملاسبية الدولية

  ٩الشكل 
    /اعتباراً مـن شـباط     السنة املقررة واملتوقعة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية تنفيذاً كامالً        

  )٩٧(، على أساس املعلومات املقدمة من املنظمات٢٠١٠فرباير 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . العام املرحلية املتعلقة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةتقارير األمني  :املصدر

__________ 

القرارات السياسية املتعلقة باعتمـاد املعـايري احملاسـبية         : ٢٠٠٧-٢٠٠٥ أعاله،   ٥ -انظر الفصل الثاين     )٩٦(
 .الدولية
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الثالثة املتوقعني، كان برنامج األغذية العاملي َمن نفّـذ         " املعتِمدين األوائل "من أصل     -١٦١
 على  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١املعايري احملاسبية الدولية تنفيذاً كامالً للسنة املنتهية يف         

انظـر املرفـق الرابـع      ( بفضل الظروف األولية املواتية واجلهود املبذولة        النحو املخطط له،  
؛ أما منظمة الصحة العاملية، اليت اعتمدت عدة معايري فرديـة مـن             )لالطالع على التفاصيل  

، بارتباط وثيق مع نشر نظامهـا لتخطـيط املـوارد يف            ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية منذ     
، بعـد نـشر نظامهـا      ٢٠١٢بح ممتثلة هلذه املعايري الدولية يف       املؤسسة، فتتوقع اآلن أن تص    

وفيما خيص منظمة الطريان املـدين  . لتخطيط املوارد يف املؤسسة وتعميمه على بقية املنظمات      
، ٢٠٠٨ينـاير   /الدويل، اليت يقوم نظام الشراء فيها على أساس االستحقاق منذ كانون الثاين           

ظامها لتخطيط املوارد يف املؤسسة واعُتِمد مبدأ التسليم،        عندما متت املرحلة األوىل من نشر ن      
  .٢٠١٠فتتوقع االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية اعتباراً من 

 منظمة اليت اسُتعرِضت، ُيتوقـع أن       ١٩ومن أصل املنظمات األخرى البالغ عددها         -١٦٢
 علـى النحـو     ٢٠١٠ير  ينـا / كانون الثاين  ١ منظمات للمعايري احملاسبية الدولية يف       ٧متتثل  

املنظمة البحرية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية       : املخطط له وهذه املنظمات هي    
والالسلكية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، واليونسكو، واليونيدو، واملنظمـة العامليـة           

، تتوقـع   ١٢ل املتبقية ا ومن بني املنظمات    . للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتـاد       (٢٠١١منظمتان اعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف       

منظمـة األغذيـة والزراعـة،       (٢٠١٢، وتتوقع مثاين منظمات االمتثال يف       )الربيدي العاملي 
لسكان، ومفوضية األمم   ومنظمة العمل الدولية، والربنامج اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة ل        

املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ووكالـة           
األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية التابعة لألمـم         (٢٠١٤وتتوقع منظمتان يف    ) األونروا
االنتقال إىل االمتثـال    وال ينبغي االندهاش هلذا األمر، نظراً إىل ما تتطلبه عملية            )٩٨()املتحدة

الكامل للمعايري احملاسبية الدولية من استعدادات وتغيريات غري متوقَّعة من حيـث التعقيـد              
واحلجم، وإىل االعتماد املتزامن ملبادرات إدارية أخرى تشكل حتدياً، يف حالة العديـد مـن               

لدولية بعد أربع سنوات    املنظمات، ويبني ذلك أن دفع املنظمات إىل اعتماد املعايري احملاسبية ا          
 املدافعون عن   ٢٠٠٥ كما دعا إىل ذلك يف       -فقط من اختاذ اجلمعية العامة لقرارها السياسي        

واألدهى من ذلك أن املنظمـات  . ، مل يكن ممكناً وال واقعياً من الناحية التقنية        ٢٠١٠هدف  
ظم غري دقيقة يف جمال اليت ختلّفت يف جمال احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق، كانت هلا ُن

وحسب فاعل رئيسي استجوبه    . ختطيط املوارد يف املؤسسة وتعاين نقصاً يف املوظفني املدربني        
  ". إال شعار٢٠١٠ما االنتقال يف "، ٢٠٠٨املفتش يف 

__________ 

)٩٨( CEB/2010/HLCM/26. 



JIU/REP/2010/6 

69 GE.10-02115 

واضطرت بعض املنظمات بسبب التأخر يف وضع مقاييسها إىل مراجعة اجلدول الزمين              -١٦٣
، وهي مراجعة شجعتها اللجنة اإلدارية رفيعة املـستوى         ٢٠١٠و   أ ٢٠٠٩احملدد للمشروع يف    

     فقد أعادت األمم املتحدة، على سبيل املثال، جدولة عملية االعتماد وأرجأهتـا           . تشجيعاً كلياً 
، إلتاحة املزيد من الوقت جلعل التنفيذ متزامناً مع إدخال النظام اجلديـد لتخطـيط    ٢٠١٤إىل  

أهم مسألة مطروحة على األمم املتحدة يف هذا الصدد هـي  "ة إىل أن املوارد يف املؤسسة، مشري 
ضرورة وجود نظم معلومات كفيلة باعتماد املعايري بنجاح وتزامن خطيت التنفيذ العتماد املعايري             

 يف املائة من    ٦٢، قررت   ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . )٩٩("ومشروع ختطيط املوارد يف املؤسسة    
). تنفيذ كل معيار على حـدة  (اً يف التنفيذ، أن تعتمد هنجاً تدرجيياً        املنظمات، اليت توقعت تأخر   

  .ويف بعض احلاالت كان قرار تأجيل املوعد احملدد متأثراً أيضاً مبدى وجود املوارد

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واألزمة املالية واالقتصادية  -خامساً  
  : ة العاملية يف املشروع من عدة نواحي منهاأثرت األزمة املالية واالقتصادي  -١٦٤
جعلت األزمة من متويل عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية، وهـو التمويـل               •

 بالكامل أحياناً، أمراً صعب املنال ومرهوناً       املتواضع أصالً إىل درجة مل يعد فيها فعاالً       
ية، ال سيما يف سياق وجود مبادرات       أكثر بفهم وإرادة اإلدارة العليا واهليئات التشريع      

إدارية متعددة متنافسة ومتزامنة وازدياد مطالب الدول األعضاء، اليت أضحت أكثر من            
 أي وقت مضى تعرض عن املوافقة على املزيد من النفقات واملوارد البشرية؛ 

أثبتت األزمة مدى أمهية وجود معلومات أفضل بشأن القوة املالية للمنظمات ومبـا              •
 فقد زادت أزمة االئتمان من ضرورة املساءلة يف         .صل بذلك من خماطر تواجهها    يت

 . والشفافية يف عملياته املاليةالقطاع العام

جدالً يف أوساط احملاسبني فيما يتعلق باألثر املـساير للـدورات           أحدثت األزمة    •
القيمـة  االقتصادية املترتب على املعايري الدولية لإلبالغ املايل وكيف ينبغي قياس          

ويتجسد ذلك بشكل خاص يف املعيـار احملاسـيب         . يف أوقات األزمة  . )١٠٠(العادلة
 املتعلقني بـاألدوات املاليـة، والكـشف        ١٥ واملعيار احملاسيب الدويل     ٣٩الدويل  
وقد انُتقد املعيار األول ملسامهته يف زيادة تقلب األرصدة االفتتاحية بسبب           . والعرض

 .ن األصول بقيمتها العادلةاشتراطه قياس جمموعة واسعة م

أخذ احملاسبون هذه املسألة جبدية كبرية، فتحركوا بفعل الضغط السياسي الذي نشأ              -١٦٥
فـنظم  . لدى اهنيار مصرف ليمن براذرز، مث بتأثري من جمموعة الدول العشرين يف اجتماعاهتا            

__________ 

)٩٩( A/62/806. 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن أن يستبدل مبوجودات أو تسوى به التزامات مالية نظري صـفقة تعقـد                  )١٠٠(
 ).حات املعايري احملاسبية الدوليةمصطل. (على أساسي جتاري حمض بني طرفني مطلعني راضيني
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من أجل مناقـشة  االحتاد الدويل للمحاسبني عدة حلقات دراسية لدى اجتماع جملسه العاملي   
أسباب األزمة املالية وما ميكن ملهنة احملاسبة، واملنظمني واحلكومات فعله من أجـل تفـادي             

واتفق جملس املعايري احملاسبية الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية علـى           . أزمات يف املستقبل  
      زانيـة  العمل سوية واإلسراع بوضع مقاييس مشتركة تتنـاول النـشاط اخلـارج عـن املي          

وعالوة على ذلك، اتفق اجمللسان على إصدار مقترحات        . واحملاسبة فيما خيص األدوات املالية    
      يف غـضون أشـهر،     "تشري باالستعاضة عن معايريمها املتعلقة بأدواهتما املالية مبعيار مشترك          

يف وأوضح اجلانبان أن الشركات غري ملزمة باسـتخدام أسـعار الـسوق             . )١٠١("ال سنني 
ووضع جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من جانبه معايري حماسبية           .الظروف الصعبة 

) ٣٠ واملعيار احملاسيب رقـم  ٢٩، واملعيار احملاسيب رقم  ٢٨املعيار احملاسيب رقم    (دولية إضافية   
املتعلقـة   وتتناول القـضايا ذاهتـا       ٧ و ٣٩، و ٣٢على أساس مناذج املعايري احملاسبية الدولية       
  . بالعرض، واالعتراف والقياس والكشف

وعلى غرار بقية املعايري احملاسبية، ختضع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام إىل               -١٦٦
حتسينات وتعديالت متواصلة، تترتب عليها تغيريات مقابلة يف السياسات احملاسبية ملنظومـة            

 جمموعة الدول العشرين جملس معايري احملاسبة       ، دعت ٢٠٠٩أبريل  /ففي نيسان . األمم املتحدة 
إحراز تقدم كبري يف وضع جمموعـة       "املالية وجملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إىل         

ويرحب املفتش بـاجلهود    . )١٠٢("واحدة من املعايري احملاسبية العاملية العالية اجلودة بنهاية العام        
ية الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية من أجل التقريب بـني           اليت يبذهلا جملس املعايري احملاسب    

املعايري الدولية لإلبالغ املايل واملبادئ احملاسبية املقبولة عموماً يف القطاع اخلـاص، وتعزيـز              
  .، أحد املبادئ املُثلى اليت تنادي هبا مهنة احملاسبة"التقريب بني املعايري احملاسبية"

إىل التساؤل كيف جملموعة واحدة من املعايري احملاسبية املوضـوعة          بيد أن هذا يدعو       -١٦٧
خلدمة القطاع اخلاص الرحبي أن تليب االحتياجات اخلاصة لكيانات القطاع العام واملنظمـات   
غري الرحبية حيث ال تقوم املعامالت على أساس التبادل وإمنا تقوم على أساس عمليات غـري                

بل مراقيب  وينبغي متابعة هذه املسألة عن كثب من قِ       . نفقاتمتوازية يف كل من اإليرادات وال     
يف جملس املعـايري    ) األمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       (األمم املتحدة   

املعايري احملاسبية  احملاسبية الدولية للقطاع العام، نظراً لكون هذه اهليئة تؤيد رمسياً التقريب بني             
ومبا أن جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام         . عايري الدولية لإلبالغ املايل   الدولية وامل 

غري " األمم املتحدة"غري مسؤول أمام أية هيئة إدارية داخل منظومة األمم املتحدة وألن مراقيب    
 مفوضني بسلطة احلديث باسم املنظومة، فهل عليهم جمرد القبول، أو التأييد، أو التشجيع أو             

التزام الصمت فيما يتعلق بإرادة هذا التقريب؟ ينبغي إجراء نقاش مفيد بـني اجلهـات ذات               
املصلحة يف األمم املتحدة، نقاش جيعل القضية واملصاحل قابلة للفهم ومفهومـة مـن مجيـع                

__________ 

     / آذار ٢٤(بيان مشترك بني جملس معايري احملاسبة املالية وجملس املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام،                  )١٠١(
 ).٢٠٠٩مارس 

 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ ،Risk لالطالع على التفاصيل، انظر )١٠٢(
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لنتذكر أن السبب اجلوهري الختيار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام هو . اجلهات الفاعلة
ا أنسب من املعايري الدولية لإلبالغ املايل ملا تتميز به كيانات القطاع العـام مـن طبيعـة       أهن

وقد اقتبست املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أصالً معظم مسات املعايري الدولية            . خاصة
ويشاطر املفتش املدير الدويل للمجلـس      . لإلبالغ املايل، املوضوعة لشركات القطاع اخلاص     

من املؤسف أن تكون معظم املعـايري احملاسـبية         "لوطين الفرنسي للمحاسبة رأيه حني قال       ا
الدولية للقطاع العام منقولة من املعايري الدولية لإلبالغ املايل بسبب القيود الزمنية أساساً وأال              

يتعني ، س "معامالت غري تبادلية  "وطاملا كانت هناك    ". تتطابق إال جزئياً مع واقع القطاع العام      
  ". حماسبة التجار"، و"حماسبة األمراء"التمييز بني 

ينبغي أن تكون املساءلة املبدأ الذي يسترشد به يف عملية وضع وتنفيذ املعـايري                -١٦٨
ويعرف االحتاد الدويل للمحاسبني املساءلة بإجيـاز       احملاسبية الدولية للقطاع العام مستقبالً،      

وميكن للجنة خاصة يكلفها االحتاد الدويل  .)١٠٣("َندةواجب حتمل مسؤولية ُمس"ودقة بكوهنا   
للمحاسبني أن تقوم مبهمة كبرية شبيهة باملهمة اليت أجنزهتا جلنة تفسري املعايري الدولية لإلبالغ              
املايل يف جمال املعايري الدولية لإلبالغ املايل وتتمثل يف مساعدة كيانات القطاع العام، ال سيما               

توحيد وتفسري املعايري احملاسبية الدولية، خصوصاً يف الـسنوات األوىل          املنظمات الدولية، يف    
ومن شأن هـذه    . من عملية التنفيذ حيث تكون هذه الكيانات يف طريق غري واضحة املعامل           

اللجنة أن تواصل العمل الذي قامت به فرقة العمل، لكن نطاقها قد يكون أوسع، مبمثلني من              
  . لرحبية، وفقاً ملبادئ مراعاة األصولالدول، واملدن واملنظمات غري ا

  خامتة  -سادساً  
الشك أن عملية انتقال مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل العمل باملعـايري               -١٦٩

. احملاسبية الدولية هي أكثر املبادرات اإلدارية طموحاً اليت اختذت على صعيد املنظومة إطالقاً            
لقد سعى  . ذه املؤسسات أن تنتقل إىل اإلدارة املستنرية      وهي مبادرة ال مناص منها إذا أريد هل       

هذا التقرير جاهداً إىل تسليط الضوء على العقبات القائمة، والقيود واملخاطر اليت تكتنـف              
عملية االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية الدولية، سـواء              

ري الختيار األفضل أو ترقية النظم احلالية لتخطـيط املـوارد يف            تعلق األمر بالوقت الضرو   
املؤسسة، أو بضعف احلوار مع اهليئات التشريعية، أو عدم الرؤيـة أو غيـاب اإلحـساس                

  .باملسؤولية اجلماعية عن عملية التغيري أو عدم التزام اإلدارة العليا
ات الضرورية، إن كانت     حجم التغيري  ٢٠٠٥وقليلة هي املنظمات اليت أدركت يف         -١٧٠

وهناك أسباب عديدة تربر وجود منظمـة واحـدة         .  منظمات قد أدركت ذلك    هناك أصالً 
__________ 

)١٠٣( International Federation of Accountants, Study 13 Governance in the Public Sector: A Governing 

Body Perspective (August 2001))  اإلدارة يف القطـاع العـام  ١٣االحتاد الدويل للمحاسبني، الدراسة  :
 )).٢٠٠١أغسطس /آب(منظور هيئة إدارية 
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 منظمة، أحرزت على االعتراف بامتثاهلا للمعايري احملاسـبية الدوليـة يف            ٢٢فقط، من أصل    
. ٢٠١٠غضون األجل األول بينما هناك مثاين منظمات أخرى تتوقع بلوغ هذا اهلـدف يف               

داً إىل االستعراض، ال يسع املفتش إال أن يستنتج أن معظم املنظمات أساءت تقـدير               واستنا
التغيريات اهلائلة الضروري إجراؤها على عدة مستويات خمتلفة وأن بعضاً من هذه املنظمات             

أمـا  . تأخر يف إدراك عدم استطاعته املسايرة إال إذا أعطى هلذا اجملهود األولوية يف املؤسسة             
 فلم يراع وجود كـل      ٢٠١٠ألول بتحقيق االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية حبلول        االلتزام ا 

منظمة يف نقطة بداية خمتلفة متاماً، مما جعل عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية معضلة               
صحيح أن الرواد األوائل من قبيل منظمة التعاون والتنمية         . كربى بالنسبة إىل بعض املنظمات    

يف امليدان االقتصادي، واجلماعة األوروبية وبرنامج األغذية العاملي أبانوا عن إمكانية إجنـاز             
بيد أنه يتعني استخالص الـدروس   . هذه املهمة الكربى إذا ُوجد ما يكفي من اإلرادة والعزم         

من جتارب هذه املنظمات من أجل مساعدة املنظمات األخرى على حتقيق االمتثال للمعـايري           
  . اسبية الدولية للقطاع العام يف غضون السنوات القادمةاحمل

وبعد زخم دام عدة سنوات اُتخذت أثناءه سلسلة من القرارات السياسية اهلامـة،               -١٧١
بات من الواضح اآلن أن بعض املنظمات سيستغرق وقتاً أكثر من أجل بلوغ هدف إنتـاج                

اآلن خيبة األمل ووهن العزمية     . )١٠٤(ن حتفظ بيانات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية بدو      
ال سيما وأن املزايا اليت ستسفر عنـها عمليـة          مها اخلطران الكبريان اللذان يتعني درؤمها،       

االنتقال لن تصبح جلية إال بعدما تكتمل عملية االنتقال وسيحتاج املديرون إىل وقت مـن               
 مـن املمارسـات الفـضلى       وقد حدد االستعراض عدداً   . أجل إدراك املتطلبات اجلديدة   

 مؤسسات األمم املتحدة أو غريها مـن        املستندة إىل خربات  ) الواردة يف املوجز التنفيذي   (
ويعتقد املفتش أن تطبيق هـذه املمارسـات        . املنفذين األوائل خارج منظومة األمم املتحدة     

اتيجية، شاملة ويف   سيساعد يف ضمان عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية بطريقة استر          
ومراعاة جلميع هذه املمارسات، يرى املفتش أن التوصية التالية ستحسن من           . الوقت املناسب 

الفعالية والكفاية واملساءلة يف عملية انتقال كل مؤسسة يف منظومة األمم املتحدة إىل تنفيـذ               
  . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  ٣التوصية 
 ١٦ل  التنفيذيني احلرص على تطبيق جمموعة املمارسات الفـضلى ا         ينبغي للرؤساء   

احملددة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة هذا عند تنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية             
  . للقطاع العام

__________ 

لعـام يف برنـامج     انظر على سبيل املثال التقرير املرحلي عن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف القطـاع ا               )١٠٤(
: املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع               األمم

ــذي  إىل إحاطــة ــران١(اجمللــس التنفي ــه / حزي ــايل)٢٠٠٩يوني ــوان الت ــى العن : ، موجــود عل
www.undp.org/about/ipsas/doc/Progress_report_presentation_june09.ppt. 
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  املرفق األول

  قائمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

     إلصدارات احملاسـبية الدوليـة يف القطـاع        دليل االحتاد الدويل للمحاسبني ل    (    
  )٢٠١٠ ، طبعةالعام

    )2010 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting 

Pronouncements(  

  نطاق الدليل    
جيمع هذا الدليل من باب املرجع املستمر معلومات أساسية بشأن االحتـاد الـدويل                

 هبا حالياً يف القطاع العام واليت أصدرها االحتـاد الـدويل            للمحاسبني واإلصدارات املعمول  
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٥للمحاسبني يف 

  اجمللد األول
  احملتويات

   الصفحة 
  يف النص اإلنكليزي  

  ١  .............................................................٢٠٠٩تغيريات جوهرية على دليل عام    
  ٣  ................................. بنود وشروط عامة مؤقتة-جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    
  ٨  ..........................................................................االحتاد الدويل للمحاسبني   
  ١١  ...........................................................متهيد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   
  ٢٠  ..........................................................مقدمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   
  ٢١  .......................................... عرض البيانات املالية-١ للقطاع العام املعيار احملاسيب الدويل   
  ٨٢  .......................................تدفقات النقدية بيانات ال-٢ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
  ١٠٤  .......... السياسات احملاسبية، التغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء-٣ للقطاع العام املعيار احملاسيب الدويل   
  ١٣٥  ................. آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية-٤ للقطاع العام املعيار احملاسيب الدويل   
  ١٦٠  ............................................. تكاليف االقتراض-٥  للقطاع العاماملعيار احملاسيب الدويل   
  ١٧٢  ................................البيانات املالية املوحدة واملنفصلة -٦ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
  ٢٠٧  ..................... احملاسبة عن االستثمارات يف املنشآت الزميلة-٧ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
  ٢٢٧  .................................. املشتركةاحلصص يف املشاريع -٨ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
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  ٢٥١  .............................اإليراد املتأيت من املعامالت املتبادلة -٩ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
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  ٢٨٨  ...............................................عقود اإلنشاء -١١ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
  ٣١٤  ....................................................املخزون -١٢ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
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  ٤٧٦  ................................املمتلكات واملنشآت واملعدات -١٧ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
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  ٦٥٢  ............كشف املعلومات املالية حول القطاع احلكومي العام -٢٢ام املعيار احملاسيب الدويل للقطاع الع   
  الـضرائب  (اإليراد املتـأيت مـن املعـامالت غـري التبادليـة             -٢٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام         
  ٦٧٨  .....................................................................................)والتحويالت   
  ٧٣٥  ......................ةعرض معلومات املوازنة يف البيانات املالي -٢٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام    
  ٧٦٣  ........................................استحقاقات املوظفني -٢٥املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام    

  اجمللد الثاين
  احملتويات

  ٨٤٥  ............................اخنفاض قيمة األصول املولدة للنقد -٢٦املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام    
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   إمكانية تطبيق املعايري الدولية ملراجعة احلسابات على عمليات مراجعة البيانات املاليـة             -٢يهي  املبدأ التوج    
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  ١٥٥٥  ...............................................................................موجز لوثائق أخرى   
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  املرفق الثاين

رة لكل معيار من املعايري احملاسبية الدولية بالنسبة املئوية         األمهية املُتصو     
  حسبما حددته املنظمات املشاركة

  
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IAS 38 Intangible Assets 

IAS 34 Interim Financial Reporting 

IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions 

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

IFRS 5 Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IFRS 4 Insurance Contracts

IFRS 3 Business Combinations 

ED 34 Social Benefits: Disclosure of Cash Transfers to Individuals or Households

IPSAS 26 Impairment of Cash Generating Assets

IPSAS 25 Employee Benefits

IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements

IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions

IPSAS 21 Impairment of Non-Cash Generating Assets

IPSAS 20 Related Party Disclosures 

IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IPSAS 18 Segment Reporting 

IPSAS 17 Property, Plant and Equipment 

IPSAS 16 Investment Property 

IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation 

IPSAS 14 Events After the Reporting Date 

IPSAS 13 Leases 

IPSAS 12 Inventories 

IPSAS 11 Construction Contracts 

IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions

IPSAS 8 Interests in Joint Ventures 

IPSAS 7 Investments in Associates 

IPSAS 6 Consolidated and Separate Financial Statements

IPSAS 5 Borrowing Costs 

IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

IPSAS 3 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

IPSAS 2 Cash Flow Statements 

IPSAS 1 Presentation of Financial Statements  عرض البيانات املالية١املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   
   بيانات التدفقات النقدية٢ار احملاسيب الدويل للقطاع العام املعي

 السياسات احملاسـبية، الـتغريات يف التقـديرات         ٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام      
  احملاسبية واألخطاء

   آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   تكاليف االقتراض٥ الدويل للقطاع العام املعيار احملاسيب

   البيانات املالية املوحدة واملنفصلة٦املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   االستثمارات يف املنشآت الزميلة٧املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   احلصص يف املشاريع املشتركة٨املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 

   اإليرادات املتأتية من املعامالت التبادلية٩ر احملاسيب الدويل للقطاع العام املعيا
   التقرير املايل يف االقتصادات ذات التضخم املرتفع١٠املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   عقود اإلنشاء١١املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  املخزون ١٢املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   عقود اإلجيار١٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير١٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  الكشف والعرض:  األدوات املالية١٥املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  تثمارية العقارات االس١٦املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   املمتلكات واملنشآت واملعدات١٧املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   تقدمي التقارير القطاعية١٨املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  املخصصات، واخلصوم واألصول احملتملة ١٩املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  شف بيانات األطراف ذات العالقةك ٢٠املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
  اخنفاض قيمة األصول غري املولدة للدخل ٢١املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   اإليرادات املتأتية من املعامالت غري التبادلية٢٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   البيانات املالية عرض معلومات امليزانية يف٢٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 
   استحقاقات املوظفني٢٥ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام
   اخنفاض قيمة األصول غري املولدة للدخل٢٦ املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام

كشف التحويالت النقديـة إىل     :  االستحقاقات االجتماعية  ٣٤مشروع إيضاح املفهوم    
  األفراد أو األسر املعيشية 

   جتميع األعمال٣ملعيار الدويل لإلبالغ املايل ا
   عقود التأمني٤املعيار الدويل لإلبالغ املايل 
 األصول غري املتداولة احملتفظ هبا لغرض البيع والعمليـات          ٥املعيار الدويل لإلبالغ املايل     

  غري املستمرة
  عد احملاسبة والتقرير عن نظم استحقاقات التقا٢٦املعيار احملاسيب الدويل 
   اإلبالغ املايل املؤقت٣٤املعيار احملاسيب الدويل 
   األصول غري امللموسة٣٨املعيار احملاسيب الدويل 
 االعتراف والقياس:  األدوات املالية٣٩املعيار احملاسيب الدويل 
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  املرفق الثالث

  تدفق العمليات لالنتقال إىل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املناقشة واالستعراض
  والتحليل ومشاريع 

  إيضاح املفاهيم 
 والنشر

مناقشة واستعراض مدى 
 االنطباق على منظومة 

 األمم املتحدة

 التطبيق االنتقائي على 
 أنشطة األمم املتحدة

والتدريب االتصال 
 واالختبار والتنفيذ

  اإلدارة
 واملوظفني

 مشروع املنظمة

املعايري احملاسبية 
 للقطاع العام

 جملس

املعنية باملعايري احملاسبية
  الرؤساءالتابعة جمللس

 العملفرقة

 التنفيذيني

املعايري احملاسبية الدولية
 للقطاع العام

التوجيه والورقات 
 السياساتية

حتليل الثغرات، والدالئل، 
 املاليةوالقواعد نظام املايل وال

 البيانات املالية والتقارير 
 ذات الصلة

املستخدمون النهائيون
 وأصحاب املصلحة
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  املرفق الرابع

  يعملية برنامج األغذية العامل: قصة جناح    
 رواية مفصلة ملشاريع املعايري احملاسبية      ٢٠ما هذه القصة سوى واحدة مما يزيد على           -١

وهـي  . الدولية للقطاع العام اليت ُنفذت يف املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة           
اليت يرى املفتش أن فيها الكثري مما ينبغي        ) ٢٠١٠(قصة النجاح األوىل، والوحيدة حلد اآلن       

ليس برنامج األغذية العاملي بالوكالة الوحيدة اليت ُوجدت هبا ممارسات جيدة،           . تفادة منه االس
 بشكل ممتثل للمعـايري     ٢٠٠٨ جنح يف عرض بياناته املالية لعام        ٢٠٠٩أبريل  /لكنه يف نيسان  

احملاسبية الدولية للقطاع العام، وصدق عليها مراجع حساباته اخلارجي، يف أقل من ثـالث              
باالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية،    ) ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران ( اختاذ جملسه قراراً     سنوات على 

ويستند هـذا البـاب يف   . وذلك جناح تكرر يف الفترة املالية املوالية وجدير بوصفه بالتفصيل       
مبا يف ذلك التقـارير     (معظمه إىل نصوص رمسية من املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،           

، وإىل العروض والتقارير والبيانات الصادرة عن مراجع        )لية الستة املتعلقة هبذا املشروع    املرح
وقصد اإلجياز، يشري هذا النص إىل مراجع قليلة؛ أما املراجع األخـرى            .احلسابات اخلارجي 
  .فمتاحة عند طلبها

 يف برنـامج    مل يكن لدى الفريق املعين مبشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام            -٢
 شهراً لالستعداد بعدما ُحدد موعد البدء يف عرض الفترات املاليـة            ١٨األغذية العاملي سوى    

فكان املدخل إىل املعايري احملاسبية الدولية      . بشكل ممتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام      
ولكـن  . ناء لبنةً لبنةً  مشروعاً متعدد اجلوانب وموقوتاً معقداً يتطلب االنطالق من الصفر والب         

بفضل الفعالية يف القيادة والتأين يف إدارة املخاطر، أُجنز هذا املشروع بنجاح كما كان متوقعاً               
" املعتمـد األول "وألن برنامج األغذية العاملي كان يف هناية املطاف ما يـدعى       . له يف البداية  

تقدماً على منظومة األمم املتحـدة      الوحيد للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فقد كان م        
. ككل يف جمال وضع القضايا احملاسبية التقنية املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام             

ومشلت هذه املبادرة الكربى استعراضاً شامالً جلميع السياسات املالية والعديد من التنقيحات            
  .  وتدريباً موسَّعاً للموظفنياليت أجريت عليها، وإعداد دليل توجيهي سياسايت

  تأسيس اإلدارة املالية كخطوة حتضريية  -ألف   
يتوج هذا اإلنتاج امللحوظ أيضاً عملية شاملة لتحويل اإلدارة املالية للمنظمة ككل،              -٣

 علـى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢وهي عملية ميكن الوقوف على أصوهلا بالرجوع إىل فترة الـسنتني            
، بإيعاز من مراجع حـساباته      بتحسني إدارته املالية  ية العاملي   األقل، عندما قام برنامج األغذ    

  .ومن إدارته العليا) املكتب الوطين ملراجعة احلسابات( اخلارجي 
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ويقوم مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على اشتراك مجيع املعنيني باملهـام         -٤
لى مجيع مستويات املقر، واملكاتب اإلقليمية       يف احلماس واملعرفة واملساءلة، ع     املالية يف الكيان  

 إذ يتعني إحداث شبكة فعالة تربط بني هذه اجلهات من أجل ضمان الفهم والتنفيذ               :وامليدانية
 وهلذا الغـرض . الكاملني لنموذج أعمال املنظمة وهتيئة جمال خصب لتلقي اإلصالحات الالزمة         

. فني باألعداد وبـاملؤهالت املطلوبـة   جيب ملء الوظائف األساسية يف الوقت املناسب مبوظ       
ويعد تدريب مديري وموظفي الشؤون املالية، ومجع املوظفني من هذه املـستويات املختلفـة              

  . عامالً رئيسياً للنجاح بوصف ذلك شرطاً أساسياً إلشاعة ثقافة حماسبية حديثة
رات املبـاد ، أحدثت قيادة برنامج األغذية العاملي عدداً مـن          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف    -٥

ومن هذه  .  لفائدة جملسها، وماحنيها وإدارهتا    الرامية إىل حتسني نوعية اإلبالغ املايل وتوقيته      
  : األولويات اإلدارية ما يلي

توسيع قدرة العمليات على نطاق العامل لربنامج ختطيط موارد املؤسـسة يف بـرامج     •
ربنـامج األغذيـة    املعروف باسم شبكة املعلومات والنظام العاملي ل      (األغذية العاملي   

 ؛ ))WINGS II(، الذي أعيدت تسميته الحقاً بعد حتسينه باسم )WINGS(العاملي 

 موظفاً وطنياً إضـافياً يف      ١٧ موظفاً دولياً و   ١٩االستثمار يف املوارد البشرية بتعيني       •
 ٥و)  يف املائة علـى التـوايل  ٦٨ يف املائة و٦١أي بزيادة  (الشؤون املالية يف امليدان     

 ماليني إقليميني لدعم منوذج العمل اجلديد الناجم من استعراض العمل؛حمللني 

تدريب املديرين يف اإلدارة املالية، وتدريب موظفي املالية بشأن العمل والعمليـات             •
سيما يف املكاتب املالية، على جمموعة من تقـارير          املالية لربنامج األغذية العاملي، ال    

 اإلغالق الشهري؛ 

القطريني املعينني حديثاً مع التأكيد على مسؤولياهتم عـن وضـع           تدريب املديرين    •
 الضوابط الداخلية واإلدارة املالية الفعالة؛ 

تنظيم حلقات عمل بتوجيه من موظفني كبار يف شؤون املالية بـاملقر، واملكاتـب               •
اإلقليمية واملكاتب القطرية من أجل مناقشة القضايا االستراتيجية املتعلقة بـاإلدارة           

 الية وتوضيح األدوار واملسؤوليات؛ امل

      تنظيم حلقات عمل سنوية للمكاتب اإلقليمية يشارك فيها موظفو الشؤون املاليـة            •
    من املكاتب القطرية، إلعداد إقفال احلسابات املاليـة لفتـرة الـسنتني، وإدخـال             
 املبادرات اجلديدة واستعراض عمليات متابعة مدى االستجابة لتوصـيات مراجعـة          

احلسابات وإتاحة التدريب املتقدم ملسؤويل شبكة املعلومات والنظام العاملي لربنامج          
 األغذية العاملي؛
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إصدار دليل موحد للشؤون املالية، لتقـدمي توجيـه واضـح بـشأن الـسياسات         •
واإلجراءات واملالية، مع إنتاج التقارير املتعلقة باإلدارة والتنفيذ املايل للمشاريع مـن            

 ملعلومات والنظام العاملي لربنامج األغذية العاملي؛قبل شبكة ا

وضع استراتيجية جديدة لصرف العمالت األجنبية من أجل احلد من املخاطر علـى              •
 أساس حتليل مدى تعرض برنامج األغذية العاملي إىل اخلطر؛

إعادة تنظيم وظيفة الشؤون املالية من أجل التركيز بشكل أقوى على حتليل التكاليف        •
 .ابط الداخليةوالضو

  موقف استباقي حازم: اختيار املعايري احملاسبية  -باء   

 الحظ مراجع احلسابات اخلارجي لربنامج األغذيـة        ٢٠٠٥يناير  /يف كانون الثاين    -٦
برنامج األغذية العاملي قدم أصالً جمموعة كاملة تقريباً من البيانات املالية علـى             العاملي أن   

املعايري الدولية لإلبالغ املايل أو املعايري      /ايري احملاسبية الدولية  النحو املطلوب يف كل من املع     
وبعد عرض تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن معايري        . احملاسبية الدولية يف القطاع العام    

اإلبالغ املايل إىل اجمللس، الذي شجع فيه مراجع احلسابات اخلارجي جملس برنامج األغذيـة              
جلنة توجيهيـة   ري احملاسبية الدولية املقبولة عاملياً، أنشأ املدير التنفيذي         العاملي على قبول املعاي   

وبعد املناقـشة مـع منظمـات       .  من أجل إدارة عملية االنتقال يف ذلك االجتاه        وفرقة عمل 
باسـتعراض  خارجية وخرباء يف جمال املعايري احملاسبية، قامت اللجنة التوجيهية وفرقة العمل            

 قبل أن يعتمد برنـامج   رنامج األغذية العاملي اليت قد تتطلب التنقيح      أويل ألنظمة وقواعد ب   
ومبا أن عمليات االنتقال إىل احملاسبة على أساس        . األغذية العاملي املعايري احملاسبية الدولية كلياً     

االستحقاق هي شرط عام يسري على مجيع املعايري احملاسبية احلديثة فإن تنفيذ هذه املعـايري               
، أدرك برنـامج األغذيـة      ٢٠٠٧ويف  . ان بشكل كبري لتنفيذ أي من هذه املعايري       سُيِعد الكي 

 احلايل، الذي يدعم بعض جوانب املعايري احملاسبية الدولية، مكـن           WINGSالعاملي أن نظام    
برنامج األغذية العاملي يف السنوات األخرية من إجراء حتسينات منتظمة على إبالغه املايل، مبا              

 بالدخل على أساس االستحقاق، واالعتراف باالستثمارات بسعر السوق،         يف ذلك االعتراف  
ويف هـذا الـصدد،   . واالعتراف بالنفقات على أساس مبدأ التسليم، واإلبالغ املايل السنوي      

كان برنامج األغذية العاملي قد بلغ فعالً مستوى متقدماً يف االستعداد للمعايري احملاسـبية              
  .الدولية للقطاع العام

إذ تقوم املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العـام         : يد أن ذلك مل يكن أمراً سهالً      ب  -٧
ومبا أن برنامج األغذية العاملي كان أول منظمة لألمم املتحـدة ومـن أوائـل               . على مبادئ 

املنظمات يف العامل فيما خيص السبق إىل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اضـطر               
إىل وضع العديد من السياسات، قبل مناقشة       ا املعين مبشروع املعايري احملاسبية الدولية       فريقه

ومـن  . ونشر أي توجيه من قبل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف كثري من األحيان             
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السياسات اليت كان وضعها صعباً جداً، رمسلة املخزون، والـصرف، والقيـاس، واألدوات             
لعينية، واملمتلكات واملنشآت واملعدات، واألصول غري امللموسة، وبشكل        املالية، واخلدمات ا  

خاص االعتراف باإليرادات، الذي كان صعباً للغاية نظراً للفوارق الكربى املوجـودة بـني              
برنامج األغذية العاملي والقطاع اخلاص، وألنه أيضاً يقيِّم املنظمات املستندة إىل االشتراكات            

ة البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة سـابقاً           وتتيح مقارن . والدول
والبيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حالياً قياساً لألثر والـصعوبات        

  . القائمة يف جمال السياسات احملاسبية
عمل الداعم الذي أجنزه الفريق املنـشأ  لقد كان موقف برنامج األغذية العاملي جتاه ال         -٨

على صعيد املنظومة وفرقة العمل مشاركة استباقية كاملة وخطوةً ثابتةً إىل األمام، بل كـان               
حيـث بـادر    (الربنامج يسبق الفريق عند اللزوم، كما هو احلال فيما يتعلق باملواد التدريبية             

خلاصة به دون انتظار جمموعة املواد التدريبية       برنامج األغذية العاملي إىل إعداد مواده التدريبية ا       
فإن وبصفة برنامج األغذية العاملي من أول املعتمدين، ). جمللس الرؤساء التنفيذيني اليت تأخرت

توقعاته وخربته فيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وجيهة جداً بالنـسبة إىل               
وملا كانت مناقشات األمم املتحدة غري ناضجة مبـا         .  األخرى مؤسسات منظومة األمم املتحدة   

يكفي للبت بشأن مجيع قضايا املعايري احملاسبية الدولية، كانت اإلدارة تفـسرها كمـا تراهـا               
ويف حالة عدم وجود أية معـايري حماسـبية         . مناسبة، باالتفاق مع مراجع احلسابات اخلارجي     

ومبا أن برنامج األغذيـة العـاملي هـو         . لإلبالغ املايل دولية، كانت تستخدم املعايري الدولية      
، فهو ال يستطيع دائماً أن يعول على األمم املتحدة لتقدمي املشورة والنـصح العملـيني            "الرائد"

بل إن مؤسسات أخـرى     . بشأن طائفة واسعة من القضايا اليت يواجهها يف أثناء عملية االنتقال          
. ألغذية العاملي التماساً للتوجيه وسـعياً إىل االقتـداء بـه          يف األمم املتحدة جلأت إىل برنامج ا      

وكانت لربنامج األغذية العاملية أيضاً اتصاالت مع رواد آخرين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية              
  . من قبيل اجلماعة األوروبية، ومنظمة حلف مشال األطلسي وحكومة سويسرا

ملسألة مع الفريق املعين بتطوير املشروع      ، ملا ناقشت فرقة العمل ا     ٢٠٠٥ويف صيف     -٩
التابع جمللس الرؤساء التنفيذيني وانتقلت إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، بـوترية              
متسارعة، اختذ برنامج األغذية العاملي، الذي كان استعد هلذه العملية االنتقالية، مكانـه يف              

وهكذا وضع وثيقتني أساسيتني تدالن على الفكر       . لموقع الريادة بوصفه من املعتمدين األوائ     
جدول زمين تقرييب لالنتقال إىل العمـل باملعـايري   : الثاقب املستقل بشأن حالة الربنامج ومها 

 وجدول جبميع التغيريات اليت     ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الفترة من        
. لثغرات الذي قام به الربنـامج، معيـاراً معيـاراً         يتعني على الكيان إجراؤها وفقاً لتحليل ا      

. وشكَّلت هاتان الوثيقتان أساس مشروع املعايري احملاسبية الدولية لربنامج األغذيـة العـاملي            
 حتديـد  ٢٠٠٦يونيـه  /وتضمنت خطة العمل اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف حزيـران    

 والتكاليف املقدرة، واخليارات WINGS IIاآلجال، ووضع املقاييس، والتنسيق مع مشـروع 
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املتاحة يف امليزانية والتمويل من أجل متكني برنامج األغذية العاملي من تنفيذ املعايري احملاسـبية               
  .، على النحو املوصى به٢٠٠٨الدولية اعتباراً من عام 

  قياس املهام اليت يتعني تنفيذها وتنفيذ هذه املهام بشكل كامل  -جيم   

ف من تقرير مراجعي احلسابات اخلارجيني لربنامج األغذية العاملي عن          حسب مقتط   -١٠
، تطلب االمتثال WINGS IIاملعايري احملاسبية الدوليـة : اجلاهزية بشأن مشروعني كبريين مها

للمعايري احملاسبية الدولية أكثر بكثري من تنقيح وحتسني جوانب العرض يف اإلبالغ املايل كما              
واقتضى األمر إجراء حتـسينات يف إجـراءات        . يالت السنوية للمنظمة  يتبني ذلك عرب احلص   

العمل واإلجراءات التشغيلية املوحَّدة، على سبيل املثال بشأن كيفية إدارة برنـامج األغذيـة     
. العاملي وحساب األصول واخلصوم؛ وكيفية حساب اإليرادات والنفقات واإلبـالغ عنـها        

 على سري العمل واإلدارة املالية       األمانة العامة  أجرهتاوتتطلب هذه التحسينات تغيريات كربى      
  .يف اهلياكل األساسية التشغيلية واإلجراءات املالية لربنامج األغذية العاملي

أما برنامج األغذية العاملي، الذي كان أصالً أكثر من بقية الكيانـات يف منظومـة                 -١١
غيريات، كما لوحظ أعاله، فقـد اختـار   لالمتثال للعديد من هذه الت  استعداداً  األمم املتحدة   
وهو االنتقال من املرحلة اليت كان فيها يف غضون مثانية عشر شـهراً، نظـراً               : مساراً سريعاً 

الستعداده اجليد، قاطعاً أقصر طريق رمبا إىل حتقيق اهلدف بني مجيع مؤسسات منظومة األمم              
املمتثلة للمعايري احملاسبية ملنظومة     (ويةالسنوأُعدت جمموعة كاملة من البيانات املالية       . املتحدة

ومكَّن ذلك الربنامج مـن     . ٢٠٠٦ألول مرة يف برنامج األغذية العاملي عام        ) األمم املتحدة 
إدخال احلسابات السنوية واملراجعة الكاملة للحسابات، كممارسة مسبقة للفتـرة املاليـة            

ان هذا اجملال األكثر تأثراً باملعايري      وإذا ك . ، فصاعداً ٢٠٠٨السنوية اليت أصبحت إلزامية منذ      
احملاسبية الدولية، فإن وحدة اإلبالغ املايل التابعة لربنامج األغذية العاملي قامت بدور رئيسي             

" العمليات التجريبيـة  "وأطلق برنامج األغذية العاملي سلسلة من       . يف مواجهة حتدي تنفيذها   
للحـسابات  " ال للمعايري احملاسبية الدوليةاالمتث"على مدى ستة أشهر وتسعة أشهر، يف إطار     

  .٢٠٠٨املقبلة لعام 

  مشروع متكامل  -دال   

  الشكل  -١  

، وضعت األمانة العامة خطة عمل      ٢٠٠٥نوفمرب  /عقب قرار اجمللس يف تشرين الثاين       -١٢
ت وبّينت هذه اخلطة النهج املُتبع إزاء حتديد وتناول التغـيريا         . شاملة ملشروع املعايري احملاسبية   

اليت يتعني إجراؤها على قواعد وأنظمة برنامج األغذيـة العـاملي، والـسياسات احملاسـبية               
وُوضعت مقاييس ملختلف مراحل    . واإلجراءات اإلدارية املتأثرة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية      
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 املشروع، مبا يف ذلك التحليل، وتقدمي املقترحات للسياسات واإلجراءات املنقحة واالعتماد          
من ِقبل اإلدارة، ومراجع احلسابات اخلارجي واجمللس، وإعداد املبادئ التوجيهية وتـدريب            

  . وأعدت األمانة العامة أيضاً تقديرات للميزانية بتكاليف التنفيذ. موظفي املقر وامليدان

  اإلدارة  -٢  
مكون (اً  أنشئت إدارة العملية االنتقالية يف أول األمر على أساس أهنا فريق صغري نسبي              -١٣

من أربعة استشاريني يف املالية، واستشاري واحـد يف إدارة املـشروع، واستـشاري آخـر،       
      بقيادة مدير متفرغ للمـشروع مـسؤول      ) وموظفني يف شؤون املالية وأربعة موظفني آخرين      

 وبالتـايل كـان   WINGS IIأمام كبري موظفي املالية، الذي كان مسؤوالً أيضاً عن مشـروع 
          .  واملعايري احملاسبية الدولية يف القطـاع العـام  WINGS IIلى رصـد أوجه التآزر بني قادراً ع

لتقدمي الرقابة والتوجيه واملشورة على مستوى عالٍ       " جملس إدارة املشروع  "، أنشئ   ٢٠٠٧ويف  
لتقيـيم  وتبعاً لتوصيات من املراجعة الداخلية للحسابات و      . إىل مشروع املعايري احملاسبية الدولية    

وقد خفَّف . منسق إلدارة التغيري ومنسق إلدارة املشروع إىل موظفي املشروعللمخاطر، أُضيف 
ذلك من االعتماد على االستشاريني وأتاح االستقرار يف االتصاالت والتـدريب ويف رصـد              

  . وحتديث امليزانية وخطة العمل

  التمويل  -٣  
عاملي يف جمال اإلدارة املالية، متكَّن الربنامج       بفضل الثقافة املتجددة لربنامج األغذية ال       -١٤

من إنتاج تقديرات مفـصَّلة للتكـاليف       ) ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول(العاملي يف وقت مبكّر جداً      
  :واالحتياجات املتوقعة من امليزانية للمجاالت التالية

 :اخلربة التقنية مع املعرفة يف اجملاالت التالية •

  ة الدولية؛االنتقال إىل املعايري احملاسبي '١'
  التغيري يف تدفقات العمليات التنظيمية؛ '٢'
  إدارة األصول؛ '٣'
  .إعداد السياسات، واإلجراءات والدالئل التوجيهية '٤'

 )حلقات العمل وما إىل ذلك(السفر والتدريب لتنفيذ السياسات واإلجراءات اجلديدة  •

قدر كبري من استعراض العمليات التخطيطيـة والتنظيميـة، إىل جانـب صـياغة               •
  .اسات وتوجيه اإلجراءاتالسي

وكانت أول نقلة حنو متويل املشروع حماولة حتديد وفورات من خالل الـسعي إىل                -١٥
وكانت النقلة الثانية التماس التآزر مع مشروع قـائم         . إمكانية استيعاب التكاليف اإلضافية   

  .لتمويلأما النقلة الثالثة فكانت جمرد البحث عن أشكال ومصادر جديدة ل. وذي صلةأصالً 
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 ماليني دوالر مـن     ٣,٧ أِذن اجمللس بتخصيص مبلغ قدره       ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران   -١٦
دوالرات الواليات املتحدة من بند الدعم الربناجمي واإلدارة، من أجل تغطية تكاليف إدخـال              

ـ  .  ملدة سنتني٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية للفترة املالية لعام    دي وبعد سنتني، أبرز حتليـل بع
لنفقات املشروع مستواها احلقيقي العام وهو شبيه باملبلغ املتوقَّع، ُمظهِراً بعض النقص يف ميزانية              

، مقابل وفورات يف معظم البنـود       )اليت يديرها النظام املشترك لألمم املتحدة     (تكاليف املوظفني   
 ملحـوظ   وأُبقي على تكاليف االستشاريني يف مستوى منخفض      . األخرى ال سيما بند السفر    

 ٠,٥ مليون دوالر، على مدى فترة املشروع بكامله، مقارنة باملبلغ املتوقع وقـدره              ٠,٣قدره  
  .مليون دوالر، الذي ُيعد بدوره متواضعاً نسبياً مقارنة ببعض املنظمات األخرى

  املوارد البشرية  -٤  
حملاسبية نصت خطة املشروع على إنشاء فريق متفاٍن من أجل تنفيذ مشروع املعايري ا              -١٧

بدعم من موظفي برنامج األغذية العاملي، الذين سيقدمون اخلربة ذات الـصلة يف جمـاالت               
وُعيِّن مدير للمشروع من أجل قيادة املشروع، الذي اسـتند إىل           . اختصاصهم ومسؤولياهتم 

اخلربة الداخلية، واملوظفني املتخصصني وال سيما االستشاريني املعينني لضمان قدرة برنـامج            
لكن إجياد املوظفني كان أمراً   . غذية العاملي على االنتقال بنجاح إىل املعايري احملاسبية الدولية        األ

فعندما بدأ املشروع يف حماولة تعيني خرباء موظفني يف ميدان املعايري احملاسبية الدوليـة              : صعباً
 خـرباء يف  صحيح إن العديد من احملاسبني كانوا    . ، مل يكن هناك أي خبري تقريباً      ٢٠٠٦عام  

جمال املعايري الدولية لإلبالغ املايل أو املعايري النيوزيلندية أو األسترالية، لكن ال أحداً تقريبـاً               
وحدهم املوظفـون الـذين عملـوا مـع     . كانت له اخلربة يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية   

اجلماعة األوروبية هـم    املنظمات الرائدة مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و         
واختار مـدير املـشروع يف هنايـة    . الذين كانت هلم اخلربة يف جمال املعايري احملاسبية الدولية  

املطاف تعيني حماسبني مهنيني وإعطاءهم الوقت الالزم لالستئناس باملعايري احملاسبية الدوليـة،            
  .فيذ املعايري احملاسبية الدوليةمستثمراً فيهم، حىت يكونوا، مع الزمن، خربة ومعرفة يف جمال تن

  املضمون والنواتج  -٥  
أَعد الفريق وثائق شاملة للتنفيذ تشمل مجيع املعايري احملاسبية الدولية ومشاريع إيضاح         -١٨

املعايري احملاسبية الدولية، مبا يف ذلك مشاريع املتطلبات واملمارسات احملاسبية اجلديـدة الـيت              
/     كانون الثـاين   ١يانات املالية لربنامج األغذية العاملي ابتداًء من        سيتعني يف إطارها إعداد الب    

وكانت خطط التنفيذ املفـصَّلة     . ، من أجل توجيه مسيِّري العمل وواضعي النظم       ٢٠٠٨يناير  
لكل جمال من جماالت احملاسبة تربط وثائق التنفيذ باالعتماد العملي للمعايري احملاسبية الدولية، مبا              

 للمخزون، واستحقاقات املـستخَدمني     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ل ء ميزانيات   يف ذلك إنشا  
وممتلكاهتم، واملنشآت واملعدات، وحساب اإليرادات يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع            

  .وتقرر وضع دليل للتنفيذ لوحدات سري العمل وللمهنيني العاملني يف جمال املالية. العام
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  االتصال والتدريب وإدارة التغيري : متحمِّسةمنظمة   -هاء   

  االتصال والدعم املتعلق بالتدريب  -١  
يف إطار برنامج االتصال الذي وضعه برنامج األغذية العاملي، أنشأ الربنامج العـاملي               -١٩

صفحة على شبكة اإلنترنت كُرست لعملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية وأعّد سلسلة             
، ُشرحت فيها   ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٦بشأن هذا املوضوع، من     " تقارير مرحلية " من ستة    إضافية

أو اقُترحت مجيع املعلومات ذات الصلة بالقرارات املاضية والالحقة، وقُدمت إىل اجمللس من             
أجل االطالع عليها، أو النظر فيها أو املوافقة عليها، ومن مث ظل اجمللس كامـل االطـالع                 

  .مراعاة للسالسة يف عملية االنتقالوالتحمس واملشاركة 
ويف هذا املوقع الشبكي الداخلي ملشروع املعايري احملاسبية الدولية، املستخدم كثرياً من              -٢٠

قبل موظفي برنامج األغذية العاملي، معلومات بشأن املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة،              
بية الدولية للقطاع العام وعملية اعتماد املعايري احملاسبية        واملعايري احملاسبية الدولية، واملعايري احملاس    

وشكل هذا املوقع مصدراً واحداً الستقاء مجيع املعلومـات بالنـسبة إىل          . الدولية للقطاع العام  
ويف . املستخدمني الباحثني عن معلومات أو توجيه بشأن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام            

االت، ُوزعت نشرات نصف شهرية على موظفي شؤون املالية وغريهم          إطار استراتيجية االتص  
وعقد اخلـرباء يف جمـال      . من املوظفني، إلطالع املوظفني امليدانيني أساساً على تقدم املشروع        

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واخلرباء املاليون الذين لديهم جتربة يف مشاريع تنفيذ املعايري              
لدولية للقطاع العام يف منظمات أخرى حلقات عمل جلعل موظفي برنامج األغذيـة             احملاسبية ا 

ويف النصف األخري مـن     . العاملي يستأنسون بطبيعة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        
، ُعقدت حلقات عمل يف مجيع املكاتب اإلقليميـة إلحاطـة           ٢٠٠٧ ويف مطلع    ٢٠٠٦عام  

املديرين القطريني وموظفي شؤون املالية على أنشطة تنفيذ املعايري احملاسبية          املديرين اإلقليميني و  
واُتخذت ترتيبات إضافية لعقد حلقات عمل      . الدولية واآلثار الكربى يف برنامج األغذية العاملي      

  . تدريبية كلما ُوجدت عمليات ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
زم احلفاظ على تدفق االتصاالت يف اجتاه اإلدارة العليا، واإلدارة          وعلى غرار ذلك، ل     -٢١

وشرع الفريق املعين   . املتوسطة واملوظفني املكلفني جبمع االنطباعات من أجل التوعية والدعم        
بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف استراتيجية تنظيمية لالتصاالت والتدريب من            

اسعة للتوعية واملعرفة بشأن املعايري احملاسبية الدولية داخل برنامج األغذية          أجل ضمان تغطية و   
دة التدريب التابعة لشعبة املـوارد  ـ ووحWINGS IIوجرى تنسيق ذلك مع برنامج . العاملي

، كان التدريب املنتظم    ٢٠٠٨ويف مطلع   . البشرية من أجل ضمان الفعالية ووفورات احلجم      
.  موظف ١ ٤٠٠ الدولية قد قُدِّم فعالً يف املقر واملكاتب امليدانية لفائدة           بشأن املعايري احملاسبية  

 لفائدة اجلهات صاحبة املصلحة من قبيل أعضاء اجمللس ٢٠٠٨وسُتقدم دورات تنشيطية طيلة 
واستمر التنسيق مع الفريق    . واملشاركني يف أفرقة العمل واألحداث اليت تنظمها األمم املتحدة        

عايري احملاسبية الدولية بنيويورك طيلة وضع مواد تدريبية متخصـصة بـشأن        املعين مبشروع امل  
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احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق املعمول هبا يف األمم املتحدة، لكن هذه املواد إمـا مل                
  . ُتنشر بعد أو مل تكن قابلة لالستخدام

لعمـل، وعقـد    وعموماً، استلزم التدريب، واالتصال، والنقاش، وتنظيم حلقات ا         -٢٢
االجتماعات وعمل األفرقة قدراً كبرياً من الوقت لصرف الناس عن املعايري احملاسبية ملنظومة             
األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وُنظر إىل املعايري احملاسبية الدولية على              

 تغيري السلوك، ال سيما بالنسبة وبالتايل، كان). والواقع أهنا كذلك(أهنا أصعب وأكثر إجهاداً 
  . أمراً صعباً للغاية واستدعى استخدام وسائل متنوعة" غري املصدقني"إىل 

  مع اجمللس التنفيذي" التدقيق"  -٢  
أقام برنامج األغذية العاملي وتعّهد عالقات وثيقة بشأن مشروعه املتعلـق باملعـايري               -٢٣

 دولة عضواً يف األمـم  ٣٦لس التنفيذي، املؤلف من مع اجمليف جمال االتصال    احملاسبية الدولية   
ورغم هذا التنوع، قـام     . من منظمة األغذية والزراعة، واملاحنني والبلدان املستفيدة      املتحدة و 

       ٢٠٠٥مراجع احلسابات اخلارجي واألمانة العامة لربنامج األغذية العاملي يف الفتـرة مـن              
اجمللس، من خالل تقدمي تقـارير متنوعـة متعلقـة          بالنسبة إىل   " الثنائي" بدور   ٢٠٠٩إىل  

فقدما آراء متطابقة بشأن عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدوليـة، وبالتـايل             . بدوريهما
أوجدا مناخاً من الثقة، وشرحا الوضع السائد عند كـل مرحلـة، واملخـاطر القائمـة،                

ومن اإلجنازات الكربى زيـادة هـذا       . ايريواملقترحات املقدمة، واملزايا املتوقعة من هذه املع      
 الشيء الذي كثرياً ما كـان       االهتمام والدعم واحلفاظ عليهما يف اجملالني اإلداري واملايل،       

وأُعرب عن خماوف بشأن مستوى مفهومية      . ُيعد أقل جاذبية بالنسبة ملندويب الدول األعضاء      
 الدولية للقطاع العام مقابل البيانـات املاليـة   البيانات املالية اجلديدة املمتثلة للمعايري احملاسبية  

السابقة املوضوعة وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، اليت استخدمت شكل امليزانية            
بيد أن هذه املخاوف ُبددت عرب إجراء مناقشات مستمرة، وعقد جلسات           . يف اإلبالغ املايل  

ظيم حلقات دراسية متعلقة باملالية، وتنظيم أحداث إعالمية، وإجراء مشاورات غري رمسية، وتن
  .ُيدعى فيها ضيوف إىل إلقاء كلمتهم

أيضاً بوسائل خمتلفة، منها إصدار  ) اجمللس التنفيذي (وجرى االتصال باهليئة التشريعية       -٢٤
 وقد أتاح ذلك بشكل خـاص  .سلسلة خاصة من ستة تقارير مرحلية كما ذُكر ذلك أعاله   

لوظائف من أجل تعزيز إدارة املالية، ومن مث التمويـل املباشـر نـسبياً              التمويل األويل ل  
 املـشروعني   لفريقيوبالتايل السماح   ،  WINGSملشروع املعايري احملاسبية الدولية ومشروع      

. ا يف مجع األموال   م املوضوعية املرتبطة باملشروعني بدون تبديد طاقته      لألنشطةبالتفرغ كلياً   
 املعايري هبدف االنتقال إىل التنفيذي خمتلف اخلطوات املقترح اختاذها       ونتيجة لذلك، أيد اجمللس   

غري أن احلصول على التمويل أسهل من تغـيري أسـاليب العمـل             .  للقطاع احملاسبية الدولية 
فقد كان ذلك صعباً جداً يف برنامج األغذية        .  اإلدارة واملوظفني  يف الضاربة جذورها واإلدارة  

  . مات أخرىالعاملي، كما كان يف منظ
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  مشروع يف شبكة  -واو   

  الشراكات املؤسسية  -١  
      فكما نظّم فكـره وتدريبـه داخليـاً،        . مل يعمل برنامج األغذية العاملي بعزلة قط        -٢٥

كان حريصاً على االستفادة أقصى ما ميكن من الروابط املُجديـة القائمـة مـع الـشركاء      
  .اخلارجيني احلاليني

 لربنامج األغذيـة العـاملي،      مراجع احلسابات اخلارجي  كاء  كان أول هؤالء الشر     -٢٦
املنتمي إىل املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة، الذي سرعان ما أثبت أنـه               
قوة دافعة للعمل باملعايري احملاسبية املعترف هبا دولياً، ال سيما يف تقريره املتعلق هبذا املوضوع               

وشدد مراجع احلسابات اخلـارجي واملـدير        )١٠٥(يذي لكي ينظر فيه   املقدم إىل اجمللس التنف   
     التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بانتظام على تعاوهنما القّيم يف تقاريرمهـا إىل أن يـستطيعا               

شرف إجناز اجملموعة األوىل من البيانات املالية املعـّدة يف إطـار    أن يتقامسا بفخر ٢٠٠٩يف  
 ويقدما هذه البيانات إىل اجمللس التنفيـذي        ٢٠٠٨لدولية للقطاع العام لعام     املعايري احملاسبية ا  

بدون أي حتفظ يف رأي مراجع احلسابات اخلارجي، كما تكرر ذلك يف الفترة املالية السنوية               
ويرى املفتش أن من اإلنصاف اإلشارة، باإلضافة إىل املـشاركة احملليـة ملراجـع              . املوالية

 اجلهود اجلبارة اليت بذهلا املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف جمال           احلسابات اخلارجي، إىل  
التثقيف واإلعالم فيما يتعلق باستخدام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مبـا يف ذلـك               

املهمان واملفصالن املمكن ترتيلهما من موقع املكتب الوطين ملراجعة احلـسابات           " الدليالن"
  : ومهاwww.nao.org.uk :نوان التايلعلى اإلنترنت بالع

دليل االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، الذي يقدم قائمـة مرجعيـة              •
 شاملة خطوة خطوة من أجل ضمان امتثال احلسابات ملتطلبات املعايري؛

، " االستعداد ملراجعة احلسابات   -املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام      "دليل بعنوان    •
أُعّد خصيصاً ملساعدة املنظمات الدولية يف فهم ما سـيتطلبه مراجـع حـساباهتا              
اخلارجي لدعم رأيه غري املتحفظ يف مراجعة احلسابات على أساس متطلبات املعايري            

ويف التوطئة، يدعي املكتب الوطين ملراجعة احلسابات       . احملاسبية الدولية للقطاع العام   
زمة واألدلة اليت حيتاجها مراجعو احلسابات اخلارجيون       الدليل يبني الظروف الال   "أن  

من اإلدارة؛ ويقدم أمثلة عن القضايا واملشاكل املتعلقة مبراجعة احلسابات اليت ميكن            
 ." تفاديهاأن تنشأ واليت يتعني

، الـيت، حـسب   جلنة مراجعة احلـسابات وهناك شريك مؤسسي مهم آخر وهو         -٢٧
خصصت وقتاً واهتماماً كبريين لإلشراف على هـذا        "،  ٢٠٠٩تقريرها السنوي الصادر يف     

__________ 

 .)WFP/EB.1/2005/5-E(راجع احلسابات اخلارجي بشأن معايري اإلبالغ املايل لربنامج األغذية العاملي تقرير م ) ١٠٥(
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ففي كل اجتماع جرى رصد خطط التنفيذ والعقبات احملتملة،         . املشروع الذي يشكل حتدياً   
. مبا يف ذلك رصد التغيريات اليت ينبغي إجراؤها على األفراد الرئيسيني املعنـيني باملـشروع              

يونيـه  /حزيرانيف  " العمليات التجريبية  ("والحظت جلنة مراجعة احلسابات املقاييس الرئيسية     
وقيمت النتائج اليت قدمتها اإلدارة والتقارير املتعلقة       )  على سبيل املثال   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلولو

بالتقدم احملرز واليت قُدمت بشكل مستقل من املكتب الوطين ملراجعة احلـسابات ومكتـب              
ابات املشورة بشأن كيفية التعامـل      وقدمت جلنة مراجعة احلس   . املراجعة الداخلية للحسابات  

وقُدمت إىل اإلدارة آراء اللجنـة      . بفعالية مع العقبات القائمة وتعزيز التزام اإلدارة باملشروع       
رد اإلدارة يف أثناء    واقترحت جلنة مراجعة احلسابات إجراء تغيريات واستعرضت        . ومشورهتا

  ".يانات املاليةعملية التنفيذ وعند مناقشة النسخ النهائية ملشاريع الب
وكما ذُكر ذلك أعاله، قام برنامج األغذية العاملي بأكثر من دوره يف جمال االتصال                -٢٨

" فريق التركيز "ببقية وكاالت منظومة األمم املتحدة عرب مشاركته النشطة يف فرقة العمل ويف             
اإلشـارة إىل   ومرة أخرى، يشدد املفتش على أنه من املنصف         . املعين باملشروع واملنشأ بروما   

أن برنامج األغذية العاملي كان رمبا أفضل املنظمات استعداداً، ال سيما فيما يتعلـق بثقافتـه          
املالية الشبيهة بثقافة الشركات، دون أن يقلل ذلك من شأن الربنامج يف هذه العملية االنتقالية    

  .)١٠٦(الناجحة

  الشراكات الداخلية  -٢  
هي داخلية، وتتمثل يف وضع وإجنـاز مـشروعي         مثة شراكة أخرى ال تقل أمهية و        -٢٩

.  املترابطني وتنسيق ختطيطهما وإدارهتماWINGS IIحملاسبية الدوليـة للقطاع العام واملعايري ا
ومنذ البداية، كان التآزر واستمرار التواصل من أجل حتديد وبدء العمليات اجلديدة واحملسنة             

فال العمليات الالزمة لضمان االمتثـال للمعـايري        أمراً أساسياً لتاليف ازدواجية اجلهود أو إغ      
 المتثال متطلبات املعايري احملاسبية WINGS IIبيد أن ضرورة إعداد مشروع . احملاسبية الدولية

الدولية كان مطلباً كبرياً بالنسبة لفريق متواضع من حجم الفريق املعـين مبـشروع املعـايري         
  .ج األغذية العاملياحملاسبية الدولية للقطاع العام يف برنام

وال تشمل الشراكة الشركاء املؤسسني فقط وإمنا تشمل، بنفس القدر من األمهيـة،               -٣٠
ذلك أن أدواراً متميزة لكنها متآزرة أسندت إىل مشروعي املعايري          . خمتلف العناصر يف األمانة   

ام املتبـادل  احملاسبية الدولية للقطاع العام وختطيط املوارد يف املؤسسة، يف جو مـن االحتـر             
        ففي حالة من هـذا النـوع       . والتعاون بغية حتقيق اهلدف العام إلدارة املنظمة بشكل أفضل        

ال ينبغي أن يكون هناك أي سيطرة، وأي تنافس وأي غموض، مما يفسح اجملـال للتطـور                 
يف ويصدق القول نفسه على أوساط مجيع املستخدمني واملوظفني املتأثرين          . املتواصل املنتظم 

  . وظائفهم بأساليب العمل املتغرية
__________ 

 استعراض التسيري واإلدارة يف برنامج األغذية العاملي  JIU/REP/2009/7انظر الوثيقة  )١٠٦(
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  اإلطار القانوين والسياسات احملاسبية  -زاي   
حدد الفريق املعين باملشروع األنظمة العامة، والقواعد العامة واألنظمة املالية الـيت              -٣١

وأعيد تقييم هذا التقيـيم     . تطلبت التعديل نتيجة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام        
ويتمثل التغيري الرئيسي الذي ميس األنظمة العامة يف االنتقال         . ألويل للتغيريات طيلة املشروع   ا

ومل حيدد أي تغيري آخر يف السياسة احملاسبية يتطلب موافقة اجمللس           . إىل اإلبالغ املايل السنوي   
 إجيابيـة   ويف هذا الصدد، ميكن النظر إىل حالة برنامج األغذية العاملي على أهنا حالـة             . عليه

للغاية، ألنه باستثناء هذا التعديل وبعض التمويل فإن هذه العملية االنتقالية الكربى هـي يف               
  . معظمها بيد الرئيس التنفيذي من الناحية القانونية

 فصاعداً، أبقى برنامج األغذية العاملي على سياساته احملاسـبية قيـد            ٢٠٠٥ومنذ    -٣٢
ومن األمثلة على ذلـك     .  حتسني معايري اإلبالغ املايل    االستعراض، وأدخل تغيريات ناجتة عن    

            التغيريات اليت أحدثت يف جمال سياسة االعتـراف بـاإليرادات، واالنتقـال مـن النقـد                
إىل االستحقاق، ويف االعتراف باخلصوم الطبية بعد انتهاء اخلدمة لفائدة مـوظفي برنـامج              

  .األغذية العاملي
املعايري احملاسبية ملنظومـة    (ئيسية اليت أحدثت على املعايري السابقة       ومن التغيريات الر    -٣٣

رمسلة املمتلكات واملنشآت واملعـدات، وتـسجيل املخـزون، وتـسجيل           ) األمم املتحدة 
بيد أن عملية اإلصالح املتعلقة باملعايري احملاسبية       . استحقاقات املستخدمني واالعتراف بالدخل   

عد سنة تقريباً على تاريخ األرصدة االفتتاحيـة للحـسابات          فب: الدولية هي عملية متواصلة   
         ، ظل الفريـق املعـين باملـشروع ينظـر إىل           ٢٠٠٨املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية لعام      

  . ، مما يعين أن هناك جماالً للمزيد من التقدم"عام انتقايل" على أساس أنه ٢٠٠٨عام 

   واملزايا النامجة من العملية االنتقاليةاحلالة النهائية، واملخاطر  -حاء   
، تعني اإلبقاء على القدرة اليت بنيت داخل الفريق املعـين           ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران   -٣٤

باعتماد املعايري احملاسبية الدولية، رهناً بوجود املوارد، على األقل إىل حني إطالق مـشروع              
WINGS II ىل املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية ة األوـ وقدمت البيانات املالي٢٠٠٩ يف مطلع

وكان من املتوقـع    . ٢٠٠٩يونيه  /للقطاع العام إىل اجمللس من أجل املوافقة عليها يف حزيران         
 وتعميم القدرة اليت بناها     ٢٠٠٩يونيه  /االنتهاء من اعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف حزيران       

  . يود املتعلقة باملوارداملشروع على أوسع نطاق ممكن، مع مراعاة الق
 احملاسبة املتعلقة بـاملخزون، واالعتـراف   ومن التحديات الكربى اليت ظلت قائمة      -٣٥

باملمتلكات واملنشآت واملعدات وكماهلا، واالعتراف باإليرادات وغري ذلك من الـسياسات           
يف امليدان  احملاسبية، وحساب استحقاقات املستخدمني املتعلقة باملوظفني الذين تدير شؤوهنم          

منظمات غري برنامج األغذية العاملي، وحتديد األصول غري امللموسـة وإدارهتـا ومطابقـة              
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 املخاطر الداخلية   - املخاطر املرتبطة هبذه التحديات جبميع أنواعها     وجرى تقييم   . امليزانيات
قطـاع  واخلارجية، وخماطر اجلهات ذات املصلحة، وخماطر جملس املعايري احملاسبية الدوليـة لل  

وبوجود بيد أن أكرب إجهاد وضغط تعلق بدعم اإلدارة العليا، . العام وتقرر إدارة هذه املخاطر  
نظام لتخطيط املوارد يف املؤسسة ممتثل للمعايري احملاسبية الدولية، واستدامة قـدرة ومعـارف              

ت فعالـة مـع     املوظفني بشأن املعايري احملاسبية الدولية، ودعم اهليئات اإلدارية، وإقامة اتصاال         
وإذا جـاء   . مراجع احلسابات اخلارجي، وإقامة اتصاالت فعالة والتدريب وإشراك فرقة العمل         

هذا العمل بالوكالة سبقت أن أولت اهتماماً كبرياً جبميع تلك العوامل، ويف وقت اكتملت فيه               
يدل على مدى هشاشة هـذا املـشروع واسـتمرارية          السنة األوىل من االمتثال، فإن ذلك       

إىل أن يستأنس كل شخص باألدوار اجلديدة املسندة إليه وينتهي التحليل البعـدي             اشته،  هش
التحديات مشلـت ُنـدرة     "للمخاطر الوارد يف التقرير املرحلي السادس واألخري إىل القول بأن           

مرشحني مؤهلني يلتزمون مبشروع ملدة قصرية، وضيق وقت االعتماد، وعدم وجـود مـواد              
  .)١٠٧("اب قدرات داخلية يف املراحل األوىل من املشروعتدريبية متخصصة وغي

وبعبارات أخرى، متثلت التحديات الرئيسية يف االستمرار يف إحاطة اهليئة اإلدارية،             -٣٦
والتعاون مع أصحاب املصلحة الداخليني، والتواصل مع مراجع احلسابات اخلارجي، وإدارة           

ني، والتعامل مع الصعوبات واخلالفات يف      اخلالفات يف الرأي مع مراجعي احلسابات الداخلي      
الرأي داخل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بشأن املعايري احملاسـبية وال تـزال هـذه                

وقد أُنفقت ساعات ال حتصى يف تبديد اخلالفات وحماولـة          . التحديات قائمة يف جمال التنفيذ    
  . التوصل إىل مجيع أنواع احللول والتخفيف من حدة املخاطر

وحيق لربنامج األغذية العاملي وملراجعي حساباته اخلارجي االفتخار بإجنازمها فيمـا             -٣٧
 ٢٠٠٩يونيه /يتعلق باالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومبنشور صدر يف حزيران     

 حتسني املـصداقية والـشفافية يف     : برنامج األغذية العاملي يف الريادة    : بشأن املوضوع بعنوان  
 حملة عن البيانات املالية لربنامج األغذية العـاملي         -املمارسات احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة      

، بينما كان تقرير مراجع احلسابات      لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    وفقاً ل  ٢٠٠٨لعام  
 التنفيـذي يف    اخلارجي بشأن ميزة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الذي أُعد للمجلس          

وبعيداً عن اعتبـار جنـاح      . )١٠٨("تعزيز اإلدارة املالية  : " بعنوان ٢٠١٠فرباير  /دورته لشباط 
 واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام غاية وهناية، يوصـي التقريـر   WINGS IIمشروعي 

  : باستخدام املزايا احملققة من املشروعني لإلبالغ املايل فيما يلي

__________ 

، )WFP/EB.A/2008/6-G/1(التقرير املرحلي السادس بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام              )١٠٧(
 .٣١الفقرة 

تعزيـز اإلدارة املاليـة   : التقرير املراجع اخلارجي عن الفائدة احملققة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   )١٠٨(
)WFP/EB.1/2010/6-E/1.( 
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التنفيذي واإلدارة العليا بشكل منتظم أكثر، مبا يف ذلك بشأن اجملاالت           إبالغ املدير    •
الرئيسية للمخاطر أو املصاحل املتعلقة باإلدارة املالية، وتعزيز وظيفة الرصد وتركيزها           

 على مستوى املؤسسة واإلفادة يف اختاذ القرار

 عن األداء املايل وقياسه اإلبالغ  •

 تراتيجية واملوارد والنتائج حتسني العالقة بني األهداف االس •

 .تكوين نظرة مشتركة للمؤسسات إىل األداء املايل كفريق لإلدارة العليا •
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  اخلامساملرفق 
حملة عامة عن اإلجراء الذي يتعني أن تتخذه املنظمات املشاركة بشأن توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة                       

)JIU/REP/2010/6(  
  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ناديقها وبراجمهااألمم املتحدة وص
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                            الختاذ إجراء

رير
التق

                    لإلحاطة 

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت   ١التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ٢التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ٣التوصية 

  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  )ت(  :مفتاح اجلدول
  ).يف حالة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق من جانب رئيس اجمللس(* توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأهنا   )ن(      
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة        
  . جوانب أخرى)س(تعزيز الكفاءة؛ ) ز( وفورات مالية هامة؛ )و( تعزيز الفعالية؛ )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛ )د( حتسني التنسيق والتعاون؛ )ج( نشر أفضل املمارسات؛ )ب(حتسني املساءلة؛   )أ(  :األثر املتوخى

نكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة      باستثناء األوST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          **
  .للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واألونروا
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	مذكرة من الأمين العام
	يتشرّف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاته وكذلك تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ (JIU/REP/2010/6). 
	* A/66/150.
	موجز
	يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ حالة انتقال مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ويحدد أفضل الممارسات والمخاطر الماثلة.
	ويقدم هذا التقرير وجهات نظر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة. وقد جرى توحيد آراء المنظومة بناء على إسهامات المؤسسات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، التي رحبت بالتحليل الوارد في التقرير وبتوصياته. وقبلت الوكالات بصفة عامة المعايير المرجعية المقترحة في التقرير، وإن أعربت عن تحفظات إزاء بعضها.
	1 - يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ (JIU/REP/2010/6) حالة انتقال مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ويحدد أفضل الممارسات والمخاطر الماثلة. ويقترح التقرير مجموعة من المعايير المرجعية التي ينبغي أن تطبقها الوكالات عند تنفيذ هذه المعايير المحاسبية.
	2 - ورحب أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين بالتحليل الوارد في التقرير بما تضمنه أيضا من توصيات، وأشارت وكالات عديدة إلى أنها اعتمدت العديد من المعايير المرجعية المقترحة أو أنها بصدد القيام بذلك.
	3 - ولاحظ العديد من أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين أن التوصيتين الأوليين موجهتان إلى الهيئات التشريعية، لكنهم أشاروا إلى أنهم يقدمون بالفعل تقارير منتظمة إلى هيئاتهم التشريعية بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وفقا لما تدعو إليه التوصية 1.
	4 - ولئن كانت الوكالات تقبل المعايير المرجعية التي اقترحتها وحدة التفتيش المشتركة، فإنها أبدت مع ذلك تعليقات على العديد منها. أولا، لاحظ أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين أن تطبيق الممارسة الفضلى 13 (”تخطيط وإعداد بيانات مالية مؤقتة لكي يستعرضها مراجعو الحسابات الخارجيون قبل تاريخ التنفيذ النهائي بكثير تجنباً لوقوع مفاجآت غير سارّة“) قد يكون صعبا بالنسبة للوكالات التي لها بنية تتسم بدرجة عالية من اللامركزية وتشّغِل أنظمة مالية متعددة. فعلى سبيل المثال، تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة حاليا بتطبيق نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة سيتيح إدماج النظم المتعددة المطبقة حاليا في مختلف المواقع. وبما أن جميع المواقع قد لا تطبق النظام الجديد لتخطيط الموارد في المؤسسة في الوقت نفسه، وبالنظر إلى ضيق الجدول الزمني المخصص لتنفيذ تخطيط الموارد في المؤسسة، فقد تواجه هذه المنظمة صعوبات في إعداد عدد كبير من البيانات المالية المؤقتة. 
	5 - وأعربت الوكالات أيضا عن القلق لأن الممارسة الفضلى 15 (”في أثناء المرحلة الأولية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، ينبغي للمشرفين على العمليات أن يختبروا بانتظام الضوابط الداخلية ضمانا لدقة البيانات“) قد لا تمثل على نحو كامل العلاقة الحقيقية بين أصحاب الأعمال التجارية وإدارات المراجعة الداخلية في مجال اختبار الضوابط الداخلية. وشعرت بعض الوكالات بأنه قد يكون من الأفضل إدماج هذه العملية كليا في إطار ولاية المراجعة الداخلية للحسابات. وتأييداً لوجهة النظر هذه، تستشهد الأمانة العامة للأمم المتحدة بالبند 5-15 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، الذي ينص في جزء منه على أنه: ”على القائمين بالمراجعة الداخلية استعراض وتقييم استخدام الموارد المالية ومدى فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية والإجراءات والضوابط الداخلية الأخرى ذات الصلة ومدى ملاءمتها وتطبيقها وتقديم تقرير عن ذلك“.
	6 - وأخيراً، علقت بعض الوكالات أيضا بأنه بالنسبة لها، قد تكون الممارسة الفضلى 16 (”ضمان إثبات صحة النظام والتحقق منه على نحو مستقل وشامل قبيل الانتهاء من إكماله“) صعبة التطبيق. وتلاحظ هذه الوكالات أنه بالنظر إلى أن متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تم دمجها في عمليات الأعمال التجارية ونظم تخطيط الموارد في المؤسسة القائمة، فستخضع للاختبار المكثف قبل تعميمها بغية ضمان التثبت من صحتها والتحقق منها. ولذلك، قد يؤدي الانتظار حتى تصل نهاية التنفيذ إلى مرحلة الاكتمال إلى تأخير لا يمكن معه القيام بتغييرات.



