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 الدورة التاسعة
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 احملكمة عن تقييمها لتنفيذ تقرير 

  *املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  مةمقد   -والأ

 علماً بقرار  يف دورا احلادية عشرة ")اللجنة "يلياملسماة فيما (جلنة امليزانية واملالية حاطت أ    -١
 وفقاً ،املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماعتماد ب") احملكمة "يلياملسماة فيما (كمة اجلنائية الدولية احمل

 ومنظمات )١(ا يتماشى مع قرارات األمم املتحدةومبداخلي واخلارجي للحسابات الني لتوصيات املراجع
الالزم قرار ال") اجلمعية"املسماة فيما يلي (مجعية الدول األطراف  تصدربأن وأوصت دولية أخرى، 

بأن تقدم احملكمة تقريراً عن أوصت  كما .)٢(املعايري احملاسبية للقطاع العام يف األجل املتوسطلتنفيذ 
 واقترحت أن ،شروع واخلطوات التالية لتنفيذ املعايري احملاسبية للقطاع العامالتقدم احملرز يف خطة امل

  .)٣(٢٠١٢عام  أو ٢٠١١يكون التاريخ املستهدف للتنفيذ باحملكمة هو عام 

                                                 
  .ICC-ASP/9/CBF.1/1ة صدر سابقاً بوصفه الوثيق*
  . ١، اجلزء الرابع، الفقرة (A/RES/60/283) ٦٠/٢٨٣ انظر بوجه خاص قرار اجلمعية العامة )١(
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٢(

، ٢-باء - اجلزء الثاين، الد )ICC-ASP/7/20ر احملكمة اجلنائية الدولية، منشو( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢- ١٤
   .١٨ و١٧ تانالفقر

  .١٨ املرجع نفسه، الفقرة )٣(
)٤( ICC-ASP/8/26. 

 



ICC-ASP/9/3 

2 3-A-240910 

تقريراً عن اآلثار  قدمت احملكمة إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرة أعاله، ةتوصيللواستجابة    -٢
عايري واقترحت املهذه خطة تفصيلية لتنفيذ و )٤(ايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملترتبة على تنفيذ املع

املعايري امليزانية اإلمجالية لتنفيذ   كجزء من٢٠١٠يف عام املعايري   يورو لتنفيذ٤٠٩ ٤٠٠اعتماد مبلغ 
للجنة أن ا ورأت .)٥( يورو١ ٩٦٨ ٣٠٢البالغ قدرها  يف احملكمة على مدى السنوات اخلمس القادمة

بإمكان احملكمة أن تؤجل بكل أمان مسألة التنفيذ ملدة عام واحد على األقل من أجل تقييم نتائج تنفيذ 
وأوصت بالتايل . خرى، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً حمدثاً عن تقييمهااألنظمات املالنظام يف 

، وبأن تنظر ٢٠١٠ يورو لعام ٤٠٩ ٤٠٠بعدم موافقة اجلمعية على االعتماد املطلوب والبالغ قدره 
خرى قبل اختاذ قرار ائي بشأن اجلدول الزمين لتنفيذ املعايري األدولية النظمات املاجلمعية يف جتارب 

  .)٦(حملاسبية للقطاع العاما

املعايري احملاسبية الدولية تنفيذ  يفخرى الدولية األنظمات املويقدم هذا التقرير بياناً لتجارب     -٣
املنظمات  املعايري يفهذه  الرئيسية العتماد ملويقدم أيضاً موجزاً لبعض اآلثار واملعا.  العامللقطاع
من مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف إعداد هذا املقدمة ساعدت املواد اإلرشادية قد و. الدولية
  .التقرير

  عملية اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -ثانيا

التابعة لس  اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى قبلت، ٢٠٠٥نوفمرب /شرين الثاينيف ت    - ٤
املشترك بني العمل  فريق ةتوصيالرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق 

األمم مؤسسات منظومة بأن تعتمد الدولية للقطاع العام احملاسبة باملعايري املعين الوكاالت و
،  أو بعده٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ املشمولة بالتقارير اليت تبدأ يف اتيف الفتر  املعايرياملتحدة

 وأفاد التقرير .)٧( تقريراً مرحلياً عن اعتماد املعايري٢٠٠٩سبتمرب /وأصدر فريق العمل يف أيلول
اد بأنه بينما وافق عدد كبري من مؤسسات منظومة األمم املتحدة ومنظمات أخرى على اعتم

 يثري بعض ٢٠١٠املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فإن التاريخ املستهدف وهو عام 
اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ إحدى املنظمات وهي برنامج األغذية العاملي استكملت و. املشاكل

يناير /ين كانون الثا١اعتباراً من  قامت بتنفيذهااملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بنجاح و
 بينما ٢٠١١وتعتزم ثالث منظمات اآلن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية حبلول عام . ٢٠٠٨

للتواريخ اليت حددا ويتضمن التقرير قائمة . ٢٠١٢تعتزم سبع منظمات أخرى تنفيذها يف عام 
، وترد )٨(٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حىت املنظمات العتماد 

  . هذه القائمة يف املرفق األول

                                                 
  

  .٢٠ املرجع نفسه، الفقرة )٥(
  .١٣الفقرة ، ٢-الد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/8/20)٢٠٠٩ ...الدورة الثامنة ...  الوثائق الرمسية)٦(
عايري باعتماد املفرقة العمل املعنية  املعين بالتنسيق، التقرير املرحلي لجملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة )٧(

  .CEB/2009/HLCM/29 الدولية للقطاع العام، ةياحملاسب
)٨(��	
 .، ا�
	�� ا�ول١٠ ����، ا����  ا�

  

  .٦ املرجع نفسه، الفقرة )٩(
، والوكالة الدولية للطاقة )الفاو (منظمة األغذية والزراعة: دمت املنظمات االثنان والعشرون التالية ردوداً حمدثة ق)١٠(

الذرية، ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، ومركز التجارة الدويل، واالحتاد 
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سنتني من اخلطوات الرئيسية للتنفيذ قبل بعض مل املنظمات كتستسووفقاً للتقرير أعاله،     - ٥
وبالنسبة للمنظمات اليت تستهدف التنفيذ يف عام . هلذا النظاما متثاهل الة احملددالسنة األوىل

، بينما ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ ، ستكون مجيع اخلطوات فد استكملت حبلول٢٠١٠
 كانون ١ مجيع اخلطوات يف ٢٠١٢ات اليت تستهدف التنفيذ يف عام مكمل املنظتستس
ويرد أدناه موجز للتقدم احملرز يف اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع . )٩(٢٠١٠يناير /الثاين

  .)١٠(٢٠٠٩يونيه /حىت اية حزيرانة دولية  منظم٢٢العام يف 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ النسبة املئوية من املنظمات اليت استكملت اخلطوات الرئيسية للتنفيذ حىت :١ اجلدول

  مجيع املنظمات  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  *اخلطوات الرئيسية للتنفيذ

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  احلصول على موافقة جملس اإلدارة

  ٪٩١  ٪٨٩  ٪٦٧  ٪١٠٠  املوافقة على امليزانية الالزمة للتنفيذ

  ٪٩٥  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٨٩  ملشروعاتعيني مدير 

  ٪٧٣  ٪٦٧  ٪١٠٠  ٪٦٧  للمشروع وخطة جدول زمين مفصلوضع 

  ٪٩١  ٪٧٨  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استعراض املعايري وحتديد اآلثار

  ٪٨٦  ٪٧٨  ٪٦٧  ٪١٠٠  استكمال تقييم التغيريات يف النظم

  ٪٦٤  ٪٧٨  ٪٠  ٪٦٧  التوضع خطة لالتصا

يناير / كانون الثاينيفاخلطوات الرئيسة للتنفيذ الواجب استكماهلا  ٢٠١١ و٢٠١٠مات اليت استهدفت عامي مل تستكمل بعض املنظ* 
 إىل احتمال عدم قدرة هذه املنظمات ذلكويشري . ٢٠٠٩يناير /، كانون الثاين٢٠١١، أو بالنسبة للمنظمات اليت استهدفت عام ٢٠٠٨

  .على حتقيق توارخيها املستهدفة

  ار الرئيسية اليت حددا منظمات أخرىاآلث   -ثالثا

العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت  بعض اآلثار الرئيسية احملتملة ٢يبني اجلدول     -٦
، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، )الفاو(منظمة األغذية والزراعة : أبلغ عنها املنظمات الدولية التالية

، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم نظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ملواللجنة التحضريية
  ).اليونسكو(والثقافة 

                                                                                                                            
، ومنظمة األمم  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج، و املتحدةاألممحة للبلدان األمريكية، والدويل لالتصاالت، ومنظمة الص
، لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و)اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
مكتب األمم املتحدة خلدمات  للتنمية الصناعية، و، ومنظمة األمم املتحدة)اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

، ومنظمة السياحة العاملية، غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إل، واملشاريع
  .لألرصاد اجلويةاملنظمة العاملية ، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واالحتاد الربيدي العامليو
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  اآلثار الرئيسية احملتملة العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت حددا املنظمات الدولية: ٢اجلدول 

)١١(منظمة األغذية والزراعة   )١٢(لطاقة الذريةالوكالة الدولية ل  منظمة معاهدة احلظر الشامل  

)١٣(للتجارب النووية  

)١٤(اليونسكو  

 االلتزامات اخلاصة تسجيل لزمي
التأمني الطيب بعد انتهاء بتغطية 
والتعويضات املالية اليت اخلدمة 

حيصل عليها املوظف عند انتهاء 
 .اخلدمة بالكامل يف البيانات املالية

 املتعلقة اللتزاماتا إثبات سيؤدي
 بالكامل  لموظفنيباالستحقاقات املقبلة ل

موقف سالب يف إمجايل رأس ‘ ١’إىل 
متويل إىل حني يف البيانات املالية  املال

زيادة يف ‘ ٢’هذه االلتزامات، و
العامة لتكاليف نفقات املبلغ عنها لال

 .للموظفني

 املتعلقة اللتزاماتسيلزم  إثبات ا
على أساس االستحقاق وظفني ملبا

  .الكامل

يلزم إثبات االلتزامات املتعلقة س
 احلساب اخلتاميباملوظفني يف 

سنويا األعباء  تسجيلوسيلزم 
 القيمة احلقيقية لاللتزامات لبيان

 .يف اية العام

 األصول الرأمسالية   إثباتلزمي
. هالكها يف البيانات املاليةاستو

إلثباا تيجة ناألصول وستزداد قيمة 
  .املوجوداتيف 

األصول الرأمسالية إثبات سيؤدي 
‘ ١’إيل واإلبالغ عن نفقات االستهالك 

ض افاخن‘ ٢’يف صايف رأس املال وزيادة 
 .نفقات التشغيليف 

سيلزم تقييم املوجودات الثابتة وإثباا 
يف احلساب اخلتامي كما سيلزم إثبات 
يف أعباء االستهالك املتعلقة بكل فترة 

 .بند املصروفات

سيلزم تقييم املوجودات الثابتة 
وتسجيل أعباء االستهالك وفقا 

 .لسياسة متفق عليها

لسلع املخزونات من ام إثبات لزي
  بعدمل يتماليت واليت مت توريدها 

 .استالمها أو استهالكها

يف وإثباا سيلزم تقييم املخزونات  
 .البيانات املالية

 

فات أو األصول إثبات املصرويلزم 
الرأمسالية أو املخزونات على أساس 

مبدأ (أا سلع وخدمات مت توريدها 
 ).التسليم

 قد يؤدي إثبات املصروفات على 
إىل اخنفاض " مبدأ التسليم"أساس 

 . املصروفات يف الفترة املالية

وريد يلزم إثبات املصروفات عند ت
  ).مبدأ التسليم(السلع أو اخلدمات 

احلقيقي "  التسليممبدأ"سيؤثر 
القائم على تسجيل املصروفات 

على اخلدمات /السلعتوريد  عند
إثبات األعباء املستحقة 

 .وااللتزامات غري املصفاة

ة 
الي
وامل

ة 
سبي

حملا
ر 
آلثا

 ا

حاالت التأخري يف تلقي تدرج س
ا اشتراكات األعضاء على أساس أ

 وسيلزم. اشتراكات قابلة للتحصيل
إعداد البيانات املالية ومراجعتها على 

 .نويأساس س

تسجيل الذي يتم فيه وقت القد يتغري 
يتغري شكل قد و. الدخل من التربعات

  املالية ومضمون البيانات والتقارير
 . بالتربعاتاملتعلقة

  املالية والتقارير سيلزم تعديل البيانات
 .  األخرىاملالية

سيتطلب اعتماد املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام على األرجح 

 . البيانات املالية يف حمتوى اتتغيري

زنة
املي

حنة
املا

ت 
ها
اجل

ىل 
ر إ

اري
لتق

مي ا
قد

وت
 

 

 ما إذا كاناختاذ قرار بشأن يلزم 
امليزنة عملية ينبغي االنتقال يف 
إىل نظام ة وإبالغ اجلهات املاحن

الذي يؤدي إىل ستحقاق الكامل اال
 .االتساق مع التقارير املالية

مرغوب نظام االستحقاق االنتقال إىل 
املعقدة عملية التوفيق للقضاء على فيه 

 وستؤدي .بني امليزانية والبيانات املالية
‘ ١’ساس االستحقاق إىل أامليزنة على 

 بوجه إلدارة القائمة على النتائجا دعم 
 قراراتالاختاذ  إمكان ‘٢’، وأفضل

أفضل، بوجه  املوارد وزيعتاملتعلقة ب
اجات تيحالتلبية اإمكان  ‘٣’و

ويف مبزيد من االنتظام ثمارية االست
 .قت املناسبالو

يلزم اختاذ قرار بشأن ما إذا كان 
الذي تقوم عليه األساس تغيري  ينبغي

لكي تظل امليزانية متسقة مع امليزانية 
  .النظام اجلديد لإلبالغ

قد يوفر اعتماد املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام الفرصة 

قاق الستحللميزنة على أساس ا
 . الكامل

ى
خر

األ
ر 
آلثا

ا
 

من املتوقع أن يتطلب تطبيق املعايري 
إدخال احملاسبية الدولية للقطاع العام 

النظام املايل والقواعد تعديالت على 
 .املالية

من املتوقع أن يتطلب تطبيق املعايري 
إدخال احملاسبية الدولية للقطاع العام 

النظام املايل والقواعد تعديالت على 
 .يةاملال

سيتطلب تطبيق املعايري احملاسبية 
إدخال تعديالت الدولية للقطاع العام 

 . النظام املايل والقواعد املاليةعلى 

يلزم إدخال تعديالت كبرية على 
  .الالئحة املالية

                                                 
  .FC118/12 منظمة األغذية والزراعة، تقرير مرحلي عن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، )١١(
  .GOV/2007/10الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقتراح باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الوكالة،  )١٢(
، اقتراح باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع نظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةة مل اللجنة التحضريي)١٣(

  .CTBT/PTS/INF.940العام، 
 ٣١ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير املايل والبيانات املالية املراجعة لليونسكو للفترة املنتهية يف )١٤(

  .175EX/INF.7راجع اخلارجي للحسابات  وتقرير امل،٢٠٠٥يسمرب د/كانون األول
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عن اموعة األوىل من البيانات املالية اليت وضـعها         ) ١٥(باالعاملي كتي األغذية  وأصدر برنامج       -٧
وهو متاح على املوقع الشبكي لس الرؤسـاء التنفيـذيني           ،ري احملاسبية الدولية للقطاع العام    باملعاي

ب موجزاً للعوامل احلامسة لنجاح الربنـامج يف تنفيـذ          ويتضمن هذا الكتي  . املتعلق باملعايري احملاسبية  
  .املعايري، على النحو املبني يف املرفق الثاين هلذا التقرير

املشترك بني الوكاالت واملعين باملعايري احملاسبية هو احملفل الذي تنـاقش فيـه             وفريق العمل       -٨
املنظمات التابعة لألمم املتحدة املسائل املتعلقة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتتخـذ              

ـ     األمم ويقدم فريق العمل الدعم الالزم ملؤسسات منظومة      . قرارات بشأا  ذ تلـك    املتحدة يف تنفي
  .املعايري وقد تستفيد احملكمة من االشتراك يف هذه املناقشات

                                                 
)١٥ ( 

World Food Programme, WFP Leads the Way, Enhanced credibility and transparency in the UN system 

accounting practices, A glance at WFP’s 2008 financial statements under IPSAS, June 2009.
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  املعامل الرئيسية يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -رابعا

 موجز لبعض املعامل الرئيسية يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ٣ اجلدول رد يفي    - ٩
  .يف منظمات دولية معينة

  املعامل الرئيسية يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ٣اجلدول 

منظمة األغذية 
 )١٦(والزراعة

 .مت االتفاق على هيكل إلدارة املشروع وطريقة إدارته -
 .وضعت سياسة حماسبية تتفق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
ال للمعلومات املتصلة بأهداف مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومنافعه واآلثار عر والفعتراف بأن التبادل املبكّمت اال -

 .املترتبة عليه داخل املنظمة يعد من العناصر الرئيسية للنجاح يف تنفيذ املشروع
، وهي املنظمات الثالث اليت ةيمت تشكيل مجاعة عمل تضم منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدول -

 . لتخطيط املوارد يف املؤسسةمنهاج أوراكلبواسطة  على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تعكف
 .لعامأجرى الفريق املعين بتنفيذ املشروع حتليال رفيع املستوى ملتطلبات التغيري اليت يقتضيها تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا -

الوكالة الدولية 
للطاقة 
 )١٧(الذرية

 .هاونطاقاآلثار املترتبة على التغيريات التحليل األويل للمتطلبات و -
 . على اعتماد املعايري احملاسبية للقطاع العامافظنيموافقة جملس احمل -
م املايل والقواعد اية والتأثري على النظالقضايا املالية واحملاسبكل من  وحتليل ،مشروعللوضع خطة و ،تشكيل الفريق املعين باملشروع -

 .املالية
 .وضع السياسات واإلجراءات والتوجيهات احملاسبية -
 .ساس االستحقاقأاختاذ قرار بشأن النظم املالية ووضع منوذج إلعداد امليزانية على  -
 .لس على تعديالت النظام املايل والقواعد املاليةاموافقة  -
 .تصميم النظم وتعديلها -
 .د البيانات وتدريب املوظفنيإعدا -

منظمة معاهدة 
احلظر الشامل 

للتجارب 
)١٨(النووية  

 ..موافقة اللجنة على اعتماد املعايري احملاسبية للقطاع العام -
 .تنفيذتشكيل الفريق املعين بامل -
والتعديالت احملتملة للنظام املايل سات واإلجراءات احتليل تأثري املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على االحتياجات والسي -

 ..والقواعد املالية
 .املشاركة يف الفرقة العاملة التابعة لألمم املتحدة -
 .موافقة اللجنة على التعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية -
 .اختاذ قرار بشأن النظام اجلديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة واملشتريات -
 .سات واإلجراءات اجلديدةاتدريب وتقدمي اإلرشادات وتنفيذ السيال -

برنامج األغذية 
)١٩(العاملي  

تمويل ووضع السياسات احملاسبية اجلديدة، والتغيريات يف ال موافقة الس على ،تشكيل الفريق املعين باملشروع: بداية املشروع -
 .املمارسات العملية والتوجيهات اإلجرائية

 والقواعد والسياسات احملاسبية الالئحة العامة والالئحة املالية على ينبغي إدخاهلا وافقة الس على التعديالت اليت احلصول على م -
 .والتغيريات العملية

 .وضع التصميم النهائي للنظام -
  .موافقة الس على السياسات اجلديدة -
 . اختبار القبول من جانب املستخدمني النهائيني -

                                                 
  .FC118/12نظمة األغذية والزراعة، تقرير مرحلي عن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،  م)١٦(
  .GOV/2007/10الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقتراح باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الوكالة،  )١٧(
، اقتراح باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع شامل للتجارب النوويةنظمة معاهدة احلظر ال اللجنة التحضريية مل)١٨(

  .CTBT/PTS/INF.940العام، 
، غذية العاملي، التقرير املرحلي السادس لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأل برنامج ا)١٩(

WFP/EB.A/2008/6-G/1. 
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  ليف التقديرية للمشروعالتكا   -خامسا

نظومة بني املؤسسات التابعة مل احملاسبية الدولية للقطاع العام ملعايريلتنفيذ اختتلف املوارد الالزمة   -١٠
منظمات األمم املتحدة يف لتنفيذ الالزمة لتكاليف الويبلغ متوسط .  للغايةاألمم املتحدة اختالفاً واسعاً

وال يأخذ هذا التقدير يف االعتبار تكاليف التنفيذ يف . ات املتحدة مليون دوالر من دوالرات الوالي١,٦
التكاليف  ٤وترد يف اجلدول . )٢٠(ذاايف حد منظمة األمم املتحدة إحدامها منظمتني كبريتني، 

  .يف منظمات دولية معينةالتقديرية الالزمة لتغطية املدة الكاملة للمشروع 

   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتكاليف التقديرية العتماد: ٤اجلدول 

  التكاليف التقديرية للمشروع  املنظمة

   مليون دوالر٧,٢  )٢١(منظمة األغذية والزراعة

  )ال تشمل رفع مستوى النظم املالية واملشتريات( مليون دوالر ١,٩  )٢٢(الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    مليون دوالر٢,٣  )٢٣(اليونسكو

   دوالر٦٠٧ ٠٠٠  )٢٤( الدوليةمنظمة العمل

   مليون دوالر٢٣  )٢٥(األمم املتحدة

  الستنتاجاتا  - سادسا

ميثل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مشروعاً واسع النطاق بالنسبة للمنظمات ألنه   -١١
ن احملتمل أن يؤدي سيؤثر على احملاسبة، والتقارير املالية، ونظم تكنولوجيا املعلومات املتصلة بذلك، وم

لبيانات اوملا كانت .  املاحنةإىل تغيريات يف املنهج املتبع يف إعداد امليزانيات وتقدمي التقارير إىل اجلهات
، )احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةاملعايري (املالية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة تعد وفقاً لنفس املعايري 

رجح ألعلى اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ستكون على افإن اآلثار الرئيسية املترتبة 
لمعايري احملاسبية ملنظومة  لوفقاًحالياً وتعد البيانات املالية للمحكمة . يف مجيع هذه املؤسساتمتماثلة 

  .العام مماثلة، ومن املتوقع أن تكون اآلثار املترتبة على اعتماد املعايري احملاسبية للقطاع األمم املتحدة

                                                 
  .C-WP/13375 مرحلي عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، منظمة الطريان املدين الدويل، تقرير  )٢٠(
  .FC118/12 منظمة األغذية والزراعة، تقرير مرحلي عن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، )٢١(
طاع العام يف الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقتراح بشأن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للق )٢٢(

GOV/2007/10.  
، 34C/42 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، توصية بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، )٢٣(

 .76EX/40املرفق األول 
لقطاع العام يف الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقتراح بشأن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية ل )٢٤(

GOV/2007/10.  
تقرير تفصيلي، :  اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االستثمار يف األمم املتحدة لتصبح منظمة أقوى على الصعيد العاملي)٢٥(

A/60/846/Add.3 ،املرفق لثالث.  
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ولن تتمكن معظم مؤسسات منظومات األمم املتحدة من اعتماد املعايري احملاسبية للقطاع العام   -١٢
 يسمح بأربع سنوات بني ٢٠١٠وكان التاريخ املستهدف يف بداية األمر وهو عام . ٢٠١٠حبلول عام 
يذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين التابعة لس الرؤساء التنفاللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى توصية 

وهو كانون " لبدء التشغيل" والتاريخ املستهدف ٢٠٠٥ديسمرب /تشرين الثاينبالتنسيق الصادرة يف 
  .٢٠١٠يناير /الثاين

وبالنظر إىل التاريخ املستهدف وهو أربع سنوات والتأخريات اليت تعرضت هلا جمموعة واسعة من   -١٣
  :ب اللجنة يف توصية اجلمعية مبا يلياملنظمات الدولية، قد ترغ

أن توافق على أن تعتمد احملكمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف بياناا املالية عن   )أ(
  ؛٢٠١٥يناير / كانون الثاين١الفترة املشمولة بالتقرير اليت تبدأ يف 

لتنفيذ املعايري احملاسبية  يورو ١ ٩٦٨ ٣٠٢أن توافق على ميزانية تقديرية يبلغ قدرها   )ب(
الدولية للقطاع العام على النحو الذي اقترحته احملكمة على اللجنة يف دورا الثالثة 

 .)٢٦(عشرة

                                                 
)٢٦( ICC-ASP/8/26.  
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  ملرفق األولا

  لعامالقطاع ل املعايري احملاسبية الدولية التواريخ اليت حددا املنظمات لتنفيذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املنظمة
 التاريخ احملدد

 للتنفيذ

  ٢٠١٢  )الفاو (زراعةألغذية والامنظمة 

  ٢٠١١  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٢٠١٠  منظمة الطريان املدين الدويل

  ٢٠١٠  منظمة العمل الدولية

  ٢٠١٠  املنظمة البحرية الدولية

  ٢٠١٤  مركز التجارة الدولية

  ٢٠١٠  االحتاد الدويل لالتصاالت

  ٢٠١٠  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  ٢٠١٤   املتحدةاألمم

  ٢٠١٢   األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج

  ٢٠١٠  )سكواليون(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  ٢٠١٢  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٢٠١١  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  ٢٠١٢  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  ٢٠١٠  )اليونيدو(ية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناع

  ٢٠١٢  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  ٢٠١٢  ونروا، األغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إل

  ٢٠١٢  منظمة السياحة العاملية 

  ٢٠١١  االحتاد الربيدي العاملي

  ٢٠٠٨  )مت التنفيذ(برنامج األغذية العاملي 

  ٢٠١٠  الصحة العامليةمنظمة 

  ٢٠١٠  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  ٢٠١٠  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية



ICC-ASP/9/3 

10 3-A-240910 

  املرفق الثاين

  العوامل احلامسة لنجاح تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف برنامج األغذية العاملي

  

جمال يضعه يف صيغته الربنامج وآخر يتناوله خمطط احلسابات أول جمال  �
 .النهائية لضمان معاجلة مجيع اجلوانب املتعلقة باملوضوع

لتعزيز األقاليم املقر الرئيسي و التدريب والتعليم املستمر يفاالهتمام ب �
  .معارف املوظفني

  .األمهية احلامسة لالتصال باملراجعني الداخليني واخلارجيني للحسابات �
بوجه .وضع مبادئ توجيهية لفهم املعايري احملاسبية الدولية للقطاع لعام �

  ,أفضل
  .عرض النفقات حبسب طبيعتها �
  .دة اليت مت فيها تنفيذ العمليةقدمت اإلدارة العليا الدعم والتشجيع طوال امل �
سيواصل جملس إدارة املشروع عمله إىل حني إصدار أول بيانات مالية  �

باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ووجود رأي مؤات من املراجع 
 .اخلارجي للحسابات

 يلزم وجود أدوات فعالة وتنسيق التغيريات يف اإلدارة مثل التوقيت  �

 .املواألداء واملع

 تفاين األعضاء يف الفريق املعين باملشروع  من اخلرباء يف احلسابات  �

 .واألعمال اإلدارية يف عملهم

  االهتداء بالبيانات املالية األخرى اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية �

 .للقطاع العام

 .اشتراك مجيع الشعب املالية يف الكشف عن البيانات مثل املسحوبات �

 .م الوحدات خالف الوحدة املالية أساسيني لنجاح املشروعالتزام ودع �
 .العرض على جملس اإلدارة واالتصال به طوال عملية التطوير مفيد للغاية  �
  .بناء القدرات واملعارف طوال املشروع واحملافظة عليها وتبسيطها �
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