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 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  

*تقرير احملكمة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  

   مقدمة-أوال

توصية املراجع اخلارجي ") اللجنة"فيما يلي (يف دورا احلادية عشرة، سجلت جلنة امليزانية واملالية  -١
القرار الالزم العتماد املعايري احملاسبية ") اجلمعية"فيما يلي (للحسابات بأن تتخذ مجعية الدول األعضاء 

 بأن تقدم إليها احملكمة تقريرا عن   وأوصت اللجنة،١الدولية للقطاع العام ووضع استراتيجية لتنفيذها
خطة املشروع واخلطوات املقبلة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مبا يف ذلك اآلثار املالية 

كما اقترحت اللجنة بأن يكون التاريخ . والتعديالت الالزم إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية
 .٢٠١٢٢ أو عام ٢٠١١كمة هو عام املستهدف للتنفيذ باحمل

 واستجابة لطلب اللجنة، قدمت احملكمة توجيهات حول اآلثار املترتبة عن تنفيذ املعايري احملاسبية -٢
 ٢٠١٤،٣ إىل٢٠١٠الدولية للقطاع العام، إضافة إىل خطة مفصلة للمشروع وميزانية تقديرية لألعوام 

أمان مسألة التنفيذ بغية تقييم نتائج تنفيذ النظام يف ورأت اللجنة أن بإمكان احملكمة أن تؤجل بكل 
 .٤املنظمات األخرى، وطلبت من احملكمة أن تقدم تقريرا حمدثا عن تقييمها

 ويف تقريرها إىل الدورة الرابعة عشرة للجنة، قيمت احملكمة جتارب املنظمات الدولية األخرى يف -٣
العام وأحاطت اللجنة علما ببعض اآلثار واملعامل الرئيسية العتماد تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

وقد نظرت اللجنة يف التقرير وأوصت بأن تراجع احملكمة تقديرها ملصاريف تنفيذ املعايري  .٥هذه املعايري

                                         

 CBF/16/3.  صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   ١
  .١٧، الفقرة ٢. الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20( ، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤

  .١٨الفقرة ، سهاملرجع نف  ٢
٣   ICC-ASP/8/26.  
  .١٣، الفقرة ٢. الثاين، اجلزء باء، الد) ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الدورة الثامنة...  الوثائق الرمسية  ٤
٥ ICC-ASP/9/3.  
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احملاسبية الدولية للقطاع العام بعد تعميق النظر يف جتارب املنظمات األخرى، وأن تقدم تقريرا أكثر 
 .٦ولية يتضمن اقتراح جدول زمين يرفَق مبيزانيتها املقترحةمش

 ويف دورا اخلامسة عشرة، نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن جدوهلا الزمين وميزانيتها املقترحني -٤
 يورو إىل ٣٣٢.٦٠٠ وأوصت بإضافة اعتماد يبلغ قدره٧لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 كما أوصت اللجنة .٨  للتمكني من الشروع يف تنفيذ هذه املعايري٢٠١١ للعام الربنامج املقترحةميزانية 
بأن تضع احملكمة خطة إمجالية للتنفيذ، مبا يف ذلك حتديد أجزاء النظام املايل و القواعد املالية اليت قد 

 .٩تتطلب التعديل، وأن تقدم إليها تقريرا عن ذلك خالل دورا التالية

 ويف التقرير احلايل، تضع احملكمة اخلطوط العريضة هوداا واملبادرات املتخذة للتقدم باملشروع  -٥
  .١٠حسب اجلدول الزمين املقترح للتنفيذ

   التطورات احلديثة-ثانيا

 لقد أصبحت احملكمة عضوا بصفة مالحظ يف فريق العمل املعين باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع -٦
وستسمح صفة املالحظ باملشاركة يف اجتماعات فريق .  التابع للجنة اإلدارية الرفيعة املستوىالعام،

العمل والتسجيل مبوقعه الشبكي والوصول إىل كل املستندات واملراسالت و املواد التدريبية الصادرة 
  .عنه

ا يف االعتماد  كما اتصلت احملكمة مبنظمات مماثلة أخرى يف هولندا وغريها لتستفيد من جتار-٧
وتشمل ااالت اليت ميكن فيها ملثل هذه االتصاالت أن تفيد احملكمة . املبكّر للمعايري احملاسبية الدولية

ختفيض النفقات و تبادل املعارف والتداريب واملواد التدريبية و تعديل أنظمة ختطيط املوارد يف املؤسسة 
  .الس املراقبةوانسجام السياسات احملاسبية والتنسيق مع جم

يوليو / متوز١ اختارت احملكمة أن تشرع يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ابتداء من -٨
، وهو ما سيمكنها من تعميق النظر يف األثر التنظيمي والقيام باالستثمار التحضريي الضروري، ٢٠١١

  .واالستفادة من التجارب السابقة يف اعتماد هذه املعايري

 لقد سبق اإلعالن عن شغور وظيفة منسق مشروع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، -٩
و يشجع على . ٢٠١١ويرتقب أن يتم توظيف مرشح مناسب قبل منتصف . ٤-وهو منصب برتبة ف

يف تنفيذ التقدمي املرشحون من موظفي املنظمات التابعة لألمم املتحدة والقطاع اخلاص ذوي التجربة 
كما أنه ميكن النظر يف . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أو املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

فبدون رئيس فريق . ترشيحات ذوي اخلربة من موظفي األمم املتحدة على أساس التعيني املؤقت
زيادة على ذلك، سيتم أيضا . لمناسب يف املنصب، فإن أخطارا حقيقية حتدق بتنفيذ املشروع كك

                                         

  .٤٢، الفقرة ١. الثاين، اجلزء باء، الد) ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة...  الوثائق الرمسية  ٦
٧ ICC-ASP/9/18.  
  .٦٤، الفقرة ٢. الثاين، اجلزء باء، الد) ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة...  الوثائق الرمسية  ٨
  .٦٥الفقرة ، املرجع نفسه  ٩
١٠ ICC-ASP/9/18.  
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ولدى . تعيني موظفَين من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى ليصبحا فريق الدعم املباشر للمشروع
وسيكون منسق . ٢-تنصيب منسق املشروع، ستبدل اجلهود لإلسراع بتعيني موظف معاون برتبة ف

ثر تفصيال لتنفيذ املشروع، مبا يف ذلك املعايري احملاسبية الدولية مسؤوال عن وضع خطة مشولية أك
  .اإلشارة إىل املعامل الرئيسية فيها

 أُجريت مشاورات مع املراجع اخلارجي للحسابات حول املشاكل املتعلقة باالنتقال من نظام -١٠
اسبية املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة املعتمد حاليا من طرف احملكمة إىل نظام مطابق للمعايري احمل

ومت االتفاق على أن أحسن طريق للتقدم هو الشروع يف تنفيذ سياسات . الدولية للقطاع العام
وإجراءات حماسبية تطابق كالّ من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملعايري احملاسبية الدولية 

ايري احملاسبية ملنظومة األمم كما أن هذا يتطابق مع آخر تعديل للمع. للقطاع العام، وذلك بأثر آين
وهناك جهود . املتحدة، الذي يقر بأن مثل هذه اهودات سيتم تشجيعها واعتبارها مطابقة هلذه املعايري

تبذل للحصول على توجيهات جلنة مراجعة حسابات احملكمة، فيما سيتم بانتظام إحاطة اللجنة علما 
  . الدولية وأية مشاكل طارئةبالتقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية

   اجلدول الزمين للتنفيذ-ثالثا

وتتطابق اخلطة مع اإلطار . ٢٠١١ و٢٠١٠ يبني اجلدول أدناه سري التنفيذ وأبرز معامله للعامني -١١
الزمين األصلي لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املقترح يف تقرير احملكمة األخري املقدم إىل 

  .ة حول هذه املعايرياللجن
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 ٢٠١٠ والوضع القائم يف ٢٠١١خطة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف: ١اجلدول 

 ٢٠١١ ٢٠١٠  املهمة

  �  تقدمي مقترح املعايري احملاسبية الدولية وامليزانية إىل جلنة امليزانية و املالية

  � ٢٠١١موافقة اجلمعية على ميزانية 

 �   وع تنفيذ النعايري احملاسبية الدوليةإعداد اختصاصات منسق مشر

 �   إعداد اختصاصات موظفي فريق مشروع مشروع تنفيذ النعايري احملاسبية الدولية

 �   اإلعالن عن شغور وظيفة منسق املشروع

 �   مطابقة الوظائف الشاغرة مع قائمة املرشحني لوظائف فريق املشروع

 �   عايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعضوية احملكمة بفرقة العمل املعنية بامل

 �   حتضري اخلطة األولية للمشروع

    إعداد خطة التدريب لتنفيذ للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

    وضع مواد التدريب للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

    تعديالت الضروريةمراجعة بيان احلسابات والسياسات احلالية من أجل صياغة ال

    إعداد حتليل مفصل للثغرات

مبراجعة وإعداد خمطط ) ساب(قيام اخلرباء االستشاريني أصحاب اخلربة يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ويف نظام املعلومات املتكامل 

  تريات وتكنولوجيا املعلومات واحملاسبةلوحدات الربنامج احلاسويب املتعلق بإدارة األصول، وذلك بتعاون مع موظفي املش

  

    مراجعة احملاسبة املتعلقة مبستحقات املوظفني لضمان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية

، بالتعاون مع موظفي املشتريات وتكنولوجيا )ساب(قيام اخلرباء االستشاريني أصحاب اخلربة يف هذه املعايري ويف نظام املعلومات املتكامل 

املغلومات واحملاسبة، بتكييف وحديت الربنامج احلاسويب القائمتني املتعلقتني باملشتريات واحملاسبة تبعا الحتياجات احملكمة بغية دمج نظام 

  احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل

  

    إعداد قوائم التجهيزات واملخزونات احلالية باملقر ويف امليدان

    م املتحدة املنفذة هلذه املعايري لدوام االطالع على الدروس املستفادةحضور اجتماعات هيئات األم

  �  التشاور مع مراجعي احلسابات بشأن التطبيقات املختلفة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف السياسات و اإلجراءات املالية

  لعام أثر وحتليل ثغراث املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا-رابعا

 سيطرح تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حتديات كربى ستتطلب استثمارا هاما يف -١٢
 وهلذا الغرض، مت بذل جمهود أويل على نطاق .١١املوظفني واالتصاالت والتدريب وأنظمة املعلومات

ف على الثغرات فيما خيص واسع من أجل حتديد األثر احملتمل لتنفيذ هذه املعايري على احملكمة والتعر
  .وفيما يلي حتليل لألثر احملتمل. شروط االمتثال هلا ارتباطا بالوضع احلايل باحملكمة

   األثر على قضايا احملاسبة-ألف

 سيقتضي تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن متتثل السياسات احملاسبية للمعايري ذات -١٣
ة رئيسية يف أي خطة تنفيذ، ستتطلب من احملكمة إجراء تقييم منهجي الصلة، وهذه العملية مرحل

                                         

١١ E/ICEF/2007/AB/L.12.  
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ألساليب عملها والنظر يف مدى مالءمة املعاجلات احملاسبية القائمة والتعرف فيها على ما حيتاج 
  .التعديل

 فيما خيص القضايا املتعلقة مبعرفة مداخيل ومصروفات وأصول والتزامات احملكمة، توجد -١٤
  : تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قد تكون هلا اآلثار التاليةإشارات إىل أن

ينتج جزء هام من مداخيل احملكمة خبصوص الصندوق العام عن االشتراكات املقررة وال ) أ(  
يحتمل أن يتأثر بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، وسيتم التعرف على املداخيل األخرى عند أجل 

  .ها للمحكمة بدال من وقت التوصل ااستحقاق

لن يتم تسجيل املصروفات عند ختصيصها، بل سيتم بدال عن ذلك استحقاقها عند ) ب(  
وسيتطلب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية من احملكمة مطابقة استخدام املوارد . التوصل بالسلع واخلدمات

فمثال، لن يتم .  أثر كبري على أشكال املصروفاتمع فترات عملها، ومن احملتمل أن يكون هلذا التغيري
وبدل ذلك، ستتم رمسلتها . إدخال نفقات املمتلكات واملباين والتجهيزات على حاهلا عند اقتنائها

ويرجح أن يكون ذلك ذا أمهية . وخفض قيمتها مبوازاة استهالكها على مدى عمرها االفتراضي
اجلديدة للمحكمة، إذ سيوفر قياسا أكثر دقة سيساعد على خبصوص رمسلة التكاليف املتعلقة باملباين 

  .تقييم تكاليف احملاكمات

سيكون للتغيري يف سياسة حتديد املصروفات أثر على االلتزامات أيضا، حيث لن تبلغ ) ج(  
البيانات املالية بااللتزامات غري املصفاة، بل ستشمل فقط املستحقات اليت مت تسليم السلع واخلدمات 

وتعمل احملكمة حاليا على تأمني احلاجيات . تعلقة ا دون ضرورة أن يكون األداء عنها قد مت بعدامل
كما سيتم مشل . فيما خيص بعض التزامات اية اخلدمة، ومن بينها تكاليف منح اإلعادة إىل الوطن

غ التام عن كل وسيلزم اإلبال. التزامات أخرى مثل تكاليف استحقاق اإلجازات املتراكمة للموظفني
ونتيجة لذلك، ستوفر . هذه االلتزامات يف بيان الوضع املايل وستتطلب أدلة أكثر تفصيال ملساندا

كما سيلزم إجناز إقرارات مالية . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قياسا أكثر دقة اللتزامات احملكمة
طة، مبا يف ذلك جمموع أجور كبار املوظفني إضافية لإلبالغ عن أية معامالت مع األطراف املرتب

  .اإلداريني

   األثر على النظام املايل والقواعد املالية-باء

 سيؤثر تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على عدد من أحكام النظام املايل والقواعد -١٥
عض املعايري فقط هي اليت سيكون هلا ومع ذلك، فأن ب. املالية احلاليني للمحكمة وسيلزم بالتايل تغيريها

فاملعايري اليت سيكون هلا أهم األثر . أثر مباشر على النظام املايل والقواعد املالية، وقد مت حتديدها أسفله
  :هي

   تقدمي البيانات املالية– ١املعيار   
   السياسات احملاسبية– ٢املعيار   
   آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت– ٣املعيار  
   البيانات املالية املوحدة واملنفصلة– ٤املعيار   
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   عائدات معامالت الصرف– ٥املعيار   
   قوائم املخزون– ٦املعيار   
   عقود اإلجيار– ٧املعيار   
   املمتلكات واملباين والتجهيزات– ٨املعيار   
   التقارير القطاعية– ٩املعيار   
   كشف األطراف املرتبطة– ١٠املعيار   
   عائدات املعامالت غري املتعلقة بصرف العمالت– ١١املعيار   
   تقدمي معلومات عن امليزانية يف البيانات املالية– ١٢املعيار   
   مستحقات املوظفني– ١٣املعيار   
   األصول غري امللموسة– ١٤املعيار   

تني على القاعد) آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت (٤ وعلى سبيل املثال، سيؤثر املعيار -١٦
  ٦-١١٠على القاعدة )  قوائم املخزون (١٢، وسيؤثر املعيار )ج(٥-١١١ و ٢-١٠٥املاليتني 
، يتم حتديد ٨  واملادة ٦-١١٠وحسب النظام املعتمد حاليا باحملكمة ويف إطار  القاعدة . ٨واملادة

جل وبذلك يس. املصروف عند نقطة إصدار أمر الشراء، وهو ما يسبب تسجيل التزام غري مصفى
. االلتزام قبل استالم السلع أو البضائع املرتبطة به، وهذا يعين عمليا أنه يبلغ عن النوايا وكأا نفّذت

ومن . تنص على أن املدفوعات تسجل يف احلسابات عند أدائها) ب(٥-١٠٨غري أن القاعدة املالية 
ستالم فعليا، كما يستلزم  بتحديد املصروفات إال بعد حصول اال١٢جهة أخرى، ال يسمح املعيار 

وسيتم نقل املخزون إىل املصروفات كلما رفعت . وكشفه بقيمة مالئمة) عند االقتناء(رمسلة املخزون 
  .عنه احليازة من أجل استخدامه

 مبراقبة أفضل لقوائم املخزونات لكنه سيتطلب جهودا إضافية للقيام بعمليات ١٢ سيسمح املعيار -١٧
 قيمتها احلالية قبل اإلبالغ، كما سيستلزم إنشاء بنيات لتتبع املصروفات عد املواد للتعرف على

  .وتسجيلها يف الوقت املناسب

 يف هذه املرحلة املبكرة، ال ميكن حتديد مجيع القضايا ذات األثر على النظام املايل والقواعد املالية -١٨
مة مبوازاة سري التنفيذ، غري أنه ميكن وستقوم احملكمة بتجميع قائمة متكاملة للتغيريات الالز. للمحكمة

 الصادرة عن فريق العمل املعين باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ١٢اإلشارة منذ اآلن إىل الوثيقة
 تشرين ٢١التابع للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، واليت أيدا شبكة املالية وامليزانية يف اجتماعها بتاريخ 

يف هذه الوثيقة، يضع فريق العمل اخلطوط العريضة ألهم آثار تنفيذ املعايري . ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين
احملاسبية الدولية على احلسابات والبيانات املالية وأنظمة تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة يف املنظمات 

  .املشاركة

                                         

١٢ JIU/REP/2010/6.  
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   األثر على قضايا امليزانية-خامسا

على إجبارية تبيني مبالغ امليزانية ) امليزانية يف البيانات املاليةتقدمي معلومات عن  (٢٤ ينص املعيار -١٩
وهناك اختياران متاحان عند االنتقال من احملاسبة على أساس نقدي إىل احملاسبة . قبالة املعطيات احملاسبية
  :على أساس االستحقاق

على ) يزانية املعتمدةمراقبة تنفيذ امل(مبا أنه سيستمر تقدمي املعلومات عن ميزانية احملكمة ) أ(  
أساس نقدي، فإن االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قد يؤدي إىل انفصال واضح بني 

  احلسابات واملعطيات املالية، إال إذا متت إقامة أنظمة مناسبة؛ كما أنه

امليزانية من أجل التطبيق التام ملبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق على كل من ) ب(  
واحلسابات العامة، ستتطابق موازنة امليزانية مع استحقاقاا والتزاماا اليت مت إثباا على مدى السنة 

  .املالية، بغض النظر عن املبالغ اليت مت صرفها أو حتصيلها

   األثر على أنظمة ختطيط املوارد يف املؤسسة-سادسا

املالية ستتأثر بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  على الرغم من أن عددا من أوجه البيانات -٢٠
العام، فإن برنامج احملاسبة املتوفر الذي تستخدمه احملكمة حاليا، و املسمى نظام املعلومات املتكامل 

ففي هذه املرحلة، . ، سيكون كافيا بزيادة بعض الوحدات اإلضافية وتعديل الوظائف املتوفرة)ساب(
  .كمة ستحتاج إصالحا جذريا لنظامها احملاسيب احلايلال يبدو أن احمل

   األثر على إدارة األصول-ألف

 ستستلزم املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام برجميات مالئمة لدعم إدارة أصول احملكمة يف -٢١
تقدمي  (١عيار وامل) املمتلكات واملباين والتجهيزات (١٧إجناز تقارير مالية مطابقة ملا ينص عليه املعيار 

  ).األصول غري امللموسة (٣١واملعيار ) قوائم املخزون (١٢واملعيار ) البيانات املالية

 ال تتوفر احملكمة على نسخة سابقة لوحدة إدارة األصول اليت مت إدماجها مع نظام املعلومات -٢٢
لذي يعود إىل العام لكن املخطط املوجود، ا. الذي اقتنته احملكمة منذ بضع سنوات) ساب(املتكامل 
، مل يكتب مع وضع اعتبار ملستلزمات مطابقة املعايري احملاسبية الدولية، ولذلك تتعني مراجعته ٢٠٠٥

إلدارة خمتلف فئات ) ساب(وسيلزم اقتناء وحدة لنظام املعلومات املتكامل . وإعادة تقييم مالءمته
بغي أن تكون ملثل هذا النظام القدرة واخلربة وين. األصول، مبا يف ذلك األصول الثابتة وقوائم املخزون

يف التعرف على استهالك القيمة مع وظائف سهلة االستعمال وأن يوفر أداء سريعا يعول عليه وأمن 
) ساب(احلايل حىت يتوافق مع تنفيذ وحدة ) ساب(كما أنه ستلزم إعادة تشكيل خمطط . البيانات

  .إلدارة األصول

  احلايل) ساب( األثر على نظام -باء

احلايل ) ساب(، فإن نظام ٢٠٠٩ كما أشار إىل ذلك مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره لعام -٢٣
سيستلزم التكييف والتحديث من أجل أخذ تغيريات ممارسة احلسابات طبقا للمعايري احملاسبية الدولية 

ملعاملة عن تاريخ التسليم، كما ختتلف طريقة معاجلتهما فمثال، كثريا ما خيتلف تاريخ ا. بعني االعتبار
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وهكذا فإن توقيع عقد ما لن يكون له أي أثر حماسيب، وستكون اإلشارة . احلسابية من نظام إىل آخر
احملاسبية الوحيدة هي تاريخ التسليم أو أداء اخلدمة اليت مت شراؤها بدال من تاريخ ختصيص أموال من 

توصل بطلب األداء هو احلدث الرئيسي ولن يعود األمر يتعلق بتصفية أموال وسيصبح ال. امليزانية
كل هذه الشروط واملعامالت ستحدث ثغرات . خمصصة بل بتسجيل كل حدث بعد حصوله بالفعل

احلالية من أجل التوصل إىل نظام متوافق مع ) ساب(سيلزم العمل على اتساقها مع وحدات نظام 
  .ية للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدول

، سيتم التحضري لتنفيذ وحدة إلدارة األصول متناسقة مع نظام املعلومات ٢٠١١ خالل عام -٢٤
  :وسيعين هذا مراجعة خمططات إدارة األصول املتوفرة من أجل). ساب(املتكامل 

  ؛٢٠٠٥تأكيد صالحية ما توصل إليه خمطط إدارة األصول الذي أجري عام ) أ(  

  ل ثغرات املخطط املقترح ملطابقته مع املعايري احملاسبية الدولية؛إجناز حتلي) ب(  

  ؛)ساب(تأكيد صالحية برنامج إدارة األصول احلايل يف نظام املعلومات املتكامل ) ج(  

و إجناز حتليل ثغرات عن مدى مالَءمة الربامج حسب النموذج املطابق للمعايري احملاسبية ) د(  
  .الدولية

  دة تقييم األصول وااللتزامات األثر على إعا-جيم

، سيتم إجناز تقييم شامل لكل األصول بقيمتها املناسبة، كما سيتم تشكيل ٢٠١٢ خالل عام -٢٥
حسب خمطط املعايري احملاسبية الدولية املوافق ) ساب(وحدة إدارة األصول يف نظام املعلومات املتكامل 
 استهالك األصول على أساس منهج االستهالك يف عليه باستخدام النماذج االعتيادية هلذه املعايري يف

وسيتم حتمل بعض التكاليف اإلضافية من أجل توفري تقييمات منصفة ألصول احملكمة . خط مستقيم
كما سيلزم أيضا مراجعة عقود استئجار احملكمة . الىت سبق شطب قيدها متاما من دفاتر حساباتنا

  ).١٣املعيار (لية للقطاع العام لضمان موافقتها للمعايري احملاسبية الدو

 قد تكون هناك أيضا حاجة إلعادة تقييم االلتزامات ذات الصلة مبعاشات القضاة بواسطة مقومني -٢٦
  .اكتواريني مرخصني

   األثر على تقدمي البيانات املالية-دال

ل السنوات  سيتطلب جمال تقدمي البيانات املالية تعديالت واسعة النطاق سيتم الشروع فيها خال-٢٧
وحسب هذه املعايري، فإنه جيب االعتراف بأي حدث يؤثر على . التالية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية

أما حسب الطرق التقليدية للمحاسبة على أساس . ثروة الكيان املصدر للبيانات املالية وقت حصوله
اليت ترتبط ا، بل يتم تسجيل جمموع النقدية، فإنه ال يلزم تسجيل املصاريف واملداخيل يف الفترة 

. املصاريف واملداخيل، إضافة إىل املصروفات من رأس املال، يف سنة شراء األصول أو التخلص منها
. وزيادة على ذلك، فإن احلسابات على أساس النقدية ال تعترف باألصول وااللتزامات بشكل تام

تقوم بقياس أداء الكيان ووضعيته املالية عن وعلى عكس هذا، فإن احملاسبية على أساس االستحقاق 
ونتيجة ). بدال من وقت القيام باألداءات(طريق االعتراف باألحداث االقتصادية وقت إجراء املعامالت 
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لذلك، فإن البيانات املالية اليت يتم إعدادها على أساس االستحقاق ستقدم معلومات عن عناصر مثل 
تكاليف توفري البضائع (ن املصدر للبيانات املالية وتكاليف عملياا املوارد املوجودة حتت تصرف الكيا

  .والتدفقات النقدية ومعلومات نقدية مفيدة أخرى عن أدائها ومناعتها املالية) واخلدمات

   استراتيجية التنفيذ-سابعا

هليئة  سيقوم جملس تنسيق احملكمة بدور القيادة االستراتيجية والسياسية، كما سيتم الترتيب -٢٨
داخلية أوخارجية أو كليهما لإلشراف واالستشارة، مبا يف ذلك جلنة مراجعة احلسابات، إضافة إىل 

وجيب أن يتلقى فريق املشروع ). الذي سيقوم بعمل التنفيذ املفصل(مدير املشروع وفريق املشروع 
ات الصلة، تسند عموما دعم فرق عمل معينة تتكون من مديرين رئيسيني من كل القطاعات الوظيفية ذ

  .إليهم مهمة توفري اخلربة التقنية على أساس نشاطات التنفيذ باحملكمة

   استراتيجية االتصال-ألف

 ستكون استراتيجية االتصال، سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، حامسة يف التنفيذ الناجح -٢٩
فيذ احملكمة للمشروع، ستخرب احملكمة وكلما تطور وتقدم تن. للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  :وستشمل أنشطة االتصال األساسية ما يلي. اجلهات املعنية بواسطة تقارير مرحلية منتظمة

  احملافظة على منهاج سياسايت مستقر على نطاق املنظومة؛) أ(  

  دعم فريق املشروع باحملكمة بواسطة االجتماعات؛) ب(  

اسبية الدولية من أجل حتديث ونشر املعلومات ذات رصد أنشطة جملس املعايري احمل) ج(  
  ؛الصلة

  تطوير اإلطارات وأدوات العمل لدعم أسلوب متناسق ملعاجلة التنفيذ يف تنوع؛) د(  

ضمان الدعم املخصص من طرف فريق العمل التابع لألمم املتحدة حول خمتلف ) هـ(  
  العام؛قضايا سياسة وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

  .ودعم أنشطة االتصال وتبادل املعرفة) و(  

   استراتيجية تدريب املوظفني-باء

 ستسند إىل منسق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية مسؤولية وضع خطة مشولية ومفصلة لتدريب -٣٠
تشكل من وسيدعم التدريب مبوارد خارجية وداخلية ت. املوظفني، إضافة إىل املواد التدريبية املناسبة
  .حمتريف املالية تكون مهمتهم توفري اخلربة التقنية

 سيجرى االتصال باملنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت سبق هلا أن أشارت إىل أا أنتجت مواد -٣١
وإن تظافر اجلهود . للتوجيه أو التدريب لتحديد مدى مالءمة هذه املواد واستعداد املنظمات لتوفريها

ليت أعتمدت املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مثل منظمة حظر األسلحة الكيماوية، مع املنظمات ا
  .قصد تبادل املواد التدريبية األساسية، سيتمم استخدام املوارد الداخلية أو املتعاقد عليها
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إما عن ( ستكون املواد التدريبية على شكل وحدات وستتيح خيارات يف طرق بديلة للتلقني -٣٢
وسيسمح هذا للمحكمة بتقدمي التدريب بطريقة مرنة ). طريق مدربني أو اعتمادا على احلواسيب

  .استجابة حلاجياا اخلاصة

  الربنامج املقترح للتدريب: ٢اجلدول 

  الدورة التدرييبية على نطاق منظومة االمم املتحدة حول تنفييذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  املستوى  *رقم الوحدة  ة التدريبية حول املعايري احملاسبية الدوليةإسم الوحد

  ١-CBT   التوجه إىل املعايري احملاسبية الدولية- ١

  متهيدية ٢-ILT ٢-CBT   املبادئ األساسية– احملاسبة على أساس االستحقاق يف إطار املعايري احملاسبية الدولية - ٢

 ٢-ILT    ما وراء املبادئ األساسية–ار املعايري احملاسبية الدولية احملاسبة على أساس االستحقاق يف إط ‐٣

 ٣-ILT ٢-CBT  احملاسبة املتعلقة باملمتلكات واملباين والتجهيزات ‐٤

 ٤-ILT ٤-CBT  احملاسبة املتعلقة باخمزونات ‐٥

  املستوى التشغيلي  ٥-CBT   املبادئ األساسية–احملاسبة املتعلقة مبستحقات املوظفني   ‐٦

  املستوى التخصصي ٥-ILT    ما وراء املبادئ األساسية–احملاسبة املتعلقة مبستحقات املوظفني  ‐٧

 ٦-ILT ٦-CBT  احملاسبة املتعلقة باإلجيارات  ‐٨

 ٧-ILT ٧-CBT  احملاسبة املتعلقة باالحتياطيات وااللتزامات واألصول املتعلقة بالطوارئ ‐٩

 ٨-ILT    املتعلقة باملوجودات غري امللموسةاحملاسبة ‐١٠

  املستوى التشغيلى ٩-ILT   احملاسبة املتعلقة باألدوات املالية ‐١١

 ١٠-ILT   املواضيع املتقدمة يف التقارير املالية ‐١٢

  املستوى التخصصي ١١-ILT   إعداد البيانات املالية على أساس االستحقاق ‐١٣

   دورة تدريبية يف اموع١٨وقد مت إجناز .  دورة حبضور املدربني١١تدريبية بالوسائل اإللكترونية  و  دورات ٧تتكون احللقة احللقة التدريبية من *
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  احلاليني) ساب( استراتيجية تعديل وحتسني نظام املعلومات املتكامل -جيم.

 من أجل ضمان متكن املوظفني من الوصول إىل بيانات مالية وحماسبية عالية اجلودة، حتتاج -٣٣
كمة إىل حتسني كيفية اشتغال نظام املعلومات املتكامل احلالية يف نفس الوقت الذي تقوم فيه بتطوير احمل

  .٢٠١٣ ويستمر على ذلك يف ٢٠١٢وسيكون هذا التحسني ذا أولوية يف عام . اهليكل اجلديد

  اجلدول الزمين املقترح لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ٣اجلدول 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  مةامله

بتكييف وحدات ) ساب(قيام خرباء استشاريني أصحاب خربة يف املعايري احملاسبية ويف نظام املعلومات املتكامل 

الربنامج احلاسويب املتعلقة باألصول الثابتة املخزونات ودفتر األستاذ العام، بالتعاون مع موظفي املشتريات وتكنولوجيا 

       �      .ت واحملاسبةاملعلوما

       �      .قيام خرباء استشاريني ماليني مبراجعة احملاسبة املتعلقة مبستحقات املوظفني لضمان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية

، بالتعاون مع موظفي )ساب(قيام اخلرباء االستشاريني أصحاب اخلربة يف هذه املعايري ويف نظام املعلومات املتكامل 

ريات وتكنولوجيا املعلومات واحملاسبة، بتكييف وحديت الربنامج احلاسويب القائمتني املتعلقتني باملشتريات واحملاسبة املشت

       �      .تبعا الحتياجيات احملكمة بغية دمج نظام احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل

       �      .إعداد خطة تنفيذ تفصيلية بشأن األصول الرأمسالية و املخزون

     � � � �  .حضور اجتماعات هيئات االمم املتحدة املنفذة هلذه املعايري لدوام االطالع على الدروس املستفادة

التشاور مع مراجعي احلسابات بشأن التطبيقات املختلفة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف السياسات 

     � �      .واالجراءات املالية

ه املعايري على امليزانية حبيث تشمل هذه آلثار امليزانية الرأمسالية وقضايا امليزانية التشغيلية واحلاجة إما تناول آثار تنفيذ هذ

     �        .إىل استخدام أساس مشترك للمحاسبة بني امليزانية والبيانات املالية أو إىل التوفيق بينهما

     �        .ة يف صيغتها النهائية وتقدميها إىل اللجنة قصد املوافقة عليهاوضع التغيريات املطلوبة يف النظام املايل والقواعد املالي

البدء يف التنفيذ باتباع ج مرحلي عن طريق البدء يف احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل فيما يتعلق مبشتريات 

     �        .السلع واخلدمات

ت وأدلة التطبيق اجلديد وغريها من أشكال التوجيه القيام على حنو كامل بوضع واختبار وتقييم العمليات والسياسا

     �        .اإلجرائي اجلديدة

تنفيذ السياسات واإلجراءات احملاسبية اجلديدة مبا يشمل تضمني البيانات املالية كأل من األصول الثابتة واستهالك 

     �        .األصول واملخزون واستحقاقات اإلجازات واستحقاقات بعد اخلدمة

   � �       ٢٠١٣.-٢٠١١جراءات اجلديدة املتعلقة بامليزانية واملفرر يف الفترة تنفيذ اإل

   �         ٢٠١٣.يناير / كانون الثاين١التطبيق احلي جلميع جوانب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من 

   �          .الدولية للقطاع العام متتثل ملتطلبات املعايري احملاسبية ٢٠١٣إعداد بيانات مالية للسنة املالية 

   �         ٢٠١٣.يناير / كانون الثاين١مراجعة األرصدة االفتتاحية يف 
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   التحديات الكربى-ثامنا

فمثال، .  قد تفرض التأخريات يف خطط التنفيذ واملعامل الرئيسة مراجعة اإلطار الزمين للمشروع-٣٤
لدولية وغريه من موظفي فريق املشروع إىل عوامل خيضع توظيف منسق مشروع تنفيذ املعايري احملاسبية ا

  .خارجية قد تؤثر على برنامج التنفيذ

  ستؤدي تغيريات النظام املايل والقواعد املالية إىل إجراءات طويلة األمد ملراجعتها واملوافقة عليها -٣٥
 السياسات وجيب التوصل إىل اإلمجاع بني األطراف املعنية خبصوص التغيري يف. من طرف اجلمعية

كما سيلزم متاشيا مع ذلك تقوية القدرة على رصد املعامل الرئيسية للمشروع . احملاسبية وأساليب العمل
  .وسرعة القيام باألعمال التصحيحية عند االقتضاء

 تتسم إدارة التغيري بكوا مسألة هامة أخرى، وسيكون دعم كبار املوظفني اإلداريني وهيئات -٣٦
  . جناح املشروعاإلشراف حامسا يف

 سيؤدي تطبيق مبدإ االستحقاق على احلسابات العامة فقط، بينما يبقى تنفيذ امليزانية خاضعا ملبدإ -٣٧
حبيث يتعني القيام بتسوية على أساس سنوي، ويتم نشرها يف هوامش على " مزدوج"النقدية، إىل نظام 

د التحديات الرئيسية العتماد املعايري وإن أح. البيانات املالية واعتمادها من طرف مراجع احلسابات
احملاسبية الدولية للقطاع العام هو مطابقة معلومات البيانات املالية للميزانيات، وهي ممارسة قد تساعد 

) أو فصلية(وسيتطلب هذا تسويات سنوية . على تقييم أفضل ألداء املنظمة املصدرة هلذه البيانات
  .ات املاليةواضحة لبيانات امليزانية والبيان

   ميزانية املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام-تاسعا

 أدناه التكاليف املوافق عليها من طرف اجلمعية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية ٤ يبني اجلدول -٣٨
 يف وال يوجد تغيري. للقطاع العام باحملكمة خالل العام احلايل واملصاريف املتوقعة يف األعوام املقبلة

وقد أُحدثت بعض التعديالت الطفيفة إلعادة نشر األرصدة . امليزانية عموما أو يف االعتمادات السنوية
  .بني خمرجات معينة على أساس التجربة املكتسبة إىل حد اآلن
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  املصاريف السنوية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاص املوافق عليها واملتوقعة: ٤اجلدول 

  السنة املتوقعة لإلنفاق

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١  املبلغ باليورو  دالبن

  :املوارد من املوظفني

       ٣٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ ٦٠.٠٠٠  اخلدمات االستشارية القصرية األجل يف جمال املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ملراجعة السياسات

     ٦٢.٧٠٠ ٨٢.٧٠٠   ١٤٥.٤٠٠   وتكييف هذا النظاماخلرباء االستشاريون ذوو اخلربة يف نظام ساب

     ١٥.٠٠٠ ١٥.٠٠٠ ١٥.٠٠٠ ٤٥.٠٠٠  رسوم العضوية بفريق العمل التابع ملنظومة األمم املتحدة املعين باملعايري احملاسبية الدولية للفطاع العام

 ٢٩.٣٥٠ ١٩.٣٥٠ ٥٥.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠ ٥١.٣٥٠ ٢٠٥.٠٥٠  التعديالت على التقارير النظامية القائمة

 ١٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠     ٤٠.٠٠٠  الطبع واملنشورات

 ٢٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠ ٦٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ ١٨٠.٠٠٠  التغيريات يف نظام املوارد من املوظفني واالعتراف بأساليب العمل

   ١٢٨.٧٠٠ ١٢٨.٧٠٠ ١٢٨.٧٠٠ ٦٤.٣٥٠ ٤٥٠.٤٥٠  )أربع سنوات (٤-منسق املشروع برتبة ف

   ٢٤.٨٥٠ ٨٩.٢٠٠ ٨٩.٢٠٠ ٢٩.٦٠٠ ٢٣٢.٨٥٠  )ثالث سنوات ونصف (٢- ظم املتعلقة باملشروع برتبة فمساعد للمعايري والن

   ٦٧.٣٠٠ ١٣٤.٦٠٠ ١٣٤.٦٠٠ ٦٧.٣٠٠ ٤٠٣.٨٠٠  )ثالث سنوات ونصف( الرتب األخرى –مساعد للمشروع من فئة اخلدمات العامة 

  :التدريب

     ٣٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ ٩٠.٠٠٠  )ساب(لومات املتكامل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام املع

  :السفر

   ١٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ٤٠.٠٠٠  الشبكات التابعة لس الرؤساء التنفيذيني ونظام ساب

 ٦٤.٣٥٠ ٢٨٥.٢٠٠ ٦٠٠.٢٠٠ ٦٣٥.٢٠٠ ٣٣٢.٦٠٠ ١.٩١٧.٥٥٠  )باليورو(اموع التقديري 

  خامتة  -عاشرا

ىل أن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سيكون عملية كربى ستستلزم  تشري احملكمة إ-٣٩
إجراء تغيريات يف النظام املايل والقواعد املالية واستثمارا هاما يف إدارة إدخاهلا إىل احملكمة، مبا يف ذلك 

  . تكنولوجيا املعلوماتتدريب املوظفني وتطوير املبادئ التوجيهية املناسبة وحل قضايا احملاسبة وأنظمة

 من أجل ضمان انتقال ناجح إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، سيكون من احلاسم القيام -٤٠
أوال بتحليل تفصيلي لثغرات أساليب العمل واإلجراءات والتقارير املالية والوظائف السابق تطويرها 

معمق ملستلزمات وآثار كل معيار من املعايري احملاسبية والقائمة حاليا باحملكمة، وبعد ذلك إجراء حتليل 
الدولية على حدة، مع أخذ الدروس املستفادة من فريق العمل التابع للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى 

وسيقود مثل هذا التحليل فريق املعايري احملاسبية الدولية لدى التحاقه . ومن املنظمات الدولية األخرى
  .باحملكمة

_______________ 


