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 تقرير األمين العام 

 اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي مسائل: اللثالجزء الثا

 6102 التقرير المالي للمنظمة لسنة)أ( 

 العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تقّدم مرحلة ما بعد تطبيق حول تقرير: 0اإلضافة 

  قّدمةم .أوال

م في علماً تحيط هذه الوثيقة المجلس التنفيذي   المعايير  تنفيذ خطة عمل إعتمادبآخر الُمستجدات لناحية التقدُّ 3.

 في منظمة السياحة العالمية، وهي تأتي استكماالً للتقارير الموضوعة في السنوات (IPSAS)المحاسبية الدولية للقطاع العام 

6007 (CBF/48/2 ،)6009 (CBF/50/1 ،)6030 (CE/88/5(a) ،)6033 (CE/90/5(a) add.1 ،)6036 

(CE/93/5(b) Add.1 ،)6031 (CE/95/3(II)(a) Add.1 ،)6032 (CE/98/3(II)(b) Add.1, CE/99/5(c)و ،)6032 

(CE/100/5(a) Add.1 وA/21/8(II)(b) Add.1). 

ثالث مراحل مختلفة: من  مشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظّمة السياحة العالمية ويتألف  6.

  .(CE/88/5(a)لتطبيق )ا ما بعدمرحلة المرحلة التمهيدية، المرحلة الرئيسية، و

مالي جديد في منظمة السياحة العالمية  نموذج   إعتماد( 6030-6009) للمشروع المرحلة التمهيدية شملت (أ )

 ؛يفصل بين أدوار اإلدارة المالية

( العمل التحضيري الالزم إلنجاز بيانات مالية 6032مطلع  – 6033شملت المرحلة الرئيسية للمشروع ) (ب )

نظمة، السياسات واإلجراءات المحاسبية، والقواعد واألالعام وتضمنت  للقطاع الدولية المحاسبية تمتثل للمعايير

رة لإلدارة المالية والنظم المعلوماتية إلى اإلعداد الفعلي  ةضافباإل، وأنشطة التدريب والتوعية، الجديدة والُمطوَّ

  .6032العام للسنة المنتهية في  للقطاع الدولية المحاسبية بحسب المعايير للبيانات المالية

وما بعد( على مروحة  من األنشطة الرامية إلى  6032وتشتمل مرحلة ما بعد التطبيق )بدءاً من نهاية عام  (ج )

العام واإلفادة منها إلى أقصى حّد، فضالً عن تحسين نظام  للقطاع الدولية المحاسبية تثبيت اإلمتثال للمعايير

  .المعلوماتية الخاص باإلدارة المالية في منظمة السياحة العالمية

ارير التي ُرفِعت منذ التق في مرحلة ما بعد التطبيق السياحة العالميةالتقّدم الذي أحرزته منظمة  يتناول هذا التقريرو  1.

 .6032لعام األنشطة الرئيسية  (، ويستعرضA/21/8(II)(b) Add.1وCE/100/5(a) Add.1 ) 6032عام 
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 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممرحلة ما بعد تطبيق  .ثانيا

ضمن  العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تدعيم متطلباتيكمن التحدي الرئيس لهذه المرحلة في مواصلة   2.

، النظام المالي اآللي لمنظمة السياحة العالمية. وحرصاً على Athenaالمنظمة وتطوير وحدات معلوماتية جديدة لنظام 

ن مالميزانية والمالية،  دعلى صعياإلمتثال لهذه المتطلبات الصارمة إلى حدٍّ ما، تدعو الحاجة إلى موارد إضافية، والسيّما 

هذه المشاريع التي  تُعدّ . وعلى مستوى منظمة السياحة العالمية، أجل دمج هذه المتطلبات في مسار العمل الرئيسي بنجاح

 .تنطوي على تحوالت  كبرى في طريقة العمل صعبةٌ نظراً للموارد المحدودة للميزانية والمالية

 تعظيم منافعهاالعام و للقطاع الدولية المحاسبية تثبيت اإلمتثال للمعايير.ألف 

  العام للقطاع الدولية المحاسبية تثبيت اإلمتثال للمعايير .1

.2 الدولية المحاسبية ، أتّمت جميع منظمات منظومة األمم المتحدة األربع والعشرين عملية تطبيق المعايير6032عام  

ية الممتثلة لهذه المعايير، تلتزم منظمات األمم المتحدة، العام بنجاح. وحرصاً على ضمان استمرارية البيانات المال للقطاع

مجموعة  من التحديات المتصلة بالمرحلة الالحقة للتطبيق تشمل في ما تشمل: )أ(  منظمة السياحة العالمية، بمعالجةبما فيها 

ذين، )ج( الفرضيات المستخدمة ف الشركاء المنفّ ، )ب( المعالجة المحاسبية لُسل  الحسابات المدينة المستحقة منذ فترة  طويلة

، )د( اإليرادات من اإلتفاقات المتعّددة السنوات، )ه( تبديل استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمةلتحديد معدالت الخصم على 

اإلجازة السنوية، )و( مخّصصات الديون المشكوك في تحصيلها، )ز( فصل الموظفين العاملين والمتقاعدين بغرض 

ظم الخدمة، )ح( اإلفصاح عن تقديرات المساهمات العينية، )ط( نُ  إنتهاء بعد الصحي ت المتعلقة بالتأمينإحتساب اإللتزاما

 .جمع التكاليف المتعلقة باألصول قيد اإلنشاء وتسجيل المخزون ونقاط الضعف لجهة التاريخ الفاصل للمدفوعات المستحقة

.2 المتحدة األخرى على معالجة هذه التحديات بدعم  من فرقةوتعمل منظمة السياحة العالمية إلى جانب منظمات األمم  

 الرؤساء والميزانية التابعة لمجلس المالية المحاسبية. وإذ تعمل تحت إشراف شبكة بالمعايير المعنية عمل األمم المتحدة

عيد مواجهة هذه التحديات التنفيذيين، ال تزال فرقة العمل محفالً أساسياً تتشاطر فيه منظمات األمم المتحدة التجارب على ص

الهدف من فرقة العمل يكمن وللموارد.  المركزي وتسّخر الخبرات المشتركة بما في ذلك تحسين إستخدام أنظمة التخطيط

ضمان امتثال منظمات األمم المتحدة للمعايير المحاسبية  فيهذه، التي تمثل فيها منظمة السياحة العالمية عضواً ناشطاً، 

 .الدولية في القطاع العام من خالل اعتماد نهج  متسق وموّحد في تفسير وتطبيق المعايير المحاسبية

المحاسبية العمل على أربعة توجهات وأنشطة إستراتيجية هي  بالمعايير المعنية عمل األمم المتحدة وتواصل فرقة  7.

)ج( تنسيق ، )ب( رصد ومتابعة  أنشطة مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، )أ( التسهيل والتواصلالتالية: 

تحديات مرحلة ما بعد التطبيق، )ب( )أ( ولقد رّكزت فرقة العمل على ما يلي:  و)د( اإلرشاد والدعم. ،التنوع في المحاسبة

مشترك، )ج( قابلية مقارنة البيانات المالية في منظومة األمم المتحدة،  المشورة الفنية حول مواضيع مختارة ذات إهتمام

فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة و)د( العمل مع الفريق التقني التابع ل

اإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات والتي بغية معالجة بعض المسائل المشتركة والمتكّررة ذات الصلة ب الدولية للطاقة الذرية

 .تواجهها منظمات األمم المتحدة

  العام للقطاع الدولية المحاسبية معاييرتعظيم منافع ال .2

)على صعيد الحوكمة واإلدارة التشغيلية والمالية وقابلية  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامإن تعظيم منافع   8.

لموارد في كافة الوقت وفي االمقارنة مع منظمات األمم المتحدة األخرى( وتثبيت اإلمتثال لها إنّما يستدعيان استثماراً 

عتبار أنّها أصغر النظر عن حجمها. وال بُّد لمنظمة السياحة العالمية، على إ صرفمنظمات منظومة األمم المتحدة، ب

وكاالت منظومة األمم المتحدة حجماً، من بذل جهود إضافية وتخصيص المزيد من الموارد لضمان إستفادة المنظمة من 

 .لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامة لكاملالمنافع ال

  Athenaنظام تحسين .باء 

  الخلفية .1

م خصيصاً في منظمة السياحة العالمية، تشّكل مواصلة تطوير   النظام المعلوماتي لإلدارة المالية )نظام داخلي ُصمِّ 9.

( جزءاً من أنشطة المرحلة الالحقة Athenaللموارد، يُعرف داخلياً باسم  المركزي من أنواع النظم المحدودة للتخطيط

 .CE/88/5(a)كما ورد في الوثيقة  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتطبيق
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.30 هاأو معظم والتشغيلية اإلدارية عملياتنظم معلوماتية جديدة وُمحسَّنة تجمع في إطار  متكامل جزءاً من ال إنَّ اعتماد 

عملية رفع التقارير اإلدارية والمالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع  دعمفي منظمة  معيَّنة ال يكون القصد منه فقط 

وإعتماد الممارسات الحسنة، ومن  التدخالت اليدويةتتيح للمنظمات فرصة الحّد من  فهذه النُظمالعام على المدى الطويل. 

شأنها أن ترتقي بالكفاءة التشغيلية والمساءلة وأداء المنظمة وأن تعّزز الرقابة الداخلية التي تؤثر على إجراءات المنظمة بما 

 .يتخطى المسائل المحاسبية والمالية لينعكس على مجمل العمليات

تنفيذ أو تحديث نظام معلوماتية لإلدارة يستلزم موارد هامة للتطوير وللتنفيذ في آن  وأوتجدر اإلشارة إلى أن تطوير   33.

 .بما في ذلك التدريب والتوعية

بناًء على تحليل  داخلي إلى أن الخيار األنسب لتلبية اإلحتياجات المستقبلية  6031ص األمين العام عام ولقد خلُ   36.

نظراً بشكل  أساسي إلى التكاليف المرتفعة المترتّبة على تنفيذ  Athenaلمنظمة السياحة العالمية إنّما يكمن في تحسين نظام 

وصيانة
3
، حيث أنّها ليست بمتناول المنظمة. Oracleأو  SAPللموارد، على غرار نظامْي  المركزي للتخطيط ةنُظم  تجاري 

على  اً كبير ستتبع إعتماداً تحقيقاً، بيد أنّها ت فالنُظم الُمصّممة خصيصاً أقل كلفة وتجعل قبول المستخدمين بالنظام أيسر

 .المعارف الداخلية المختصة

 النهج التدريجي والمنهجية .2

الوظيفي على غرار المالية والمحاسبة، وإدارة سلسلة  تتألف نُظم إدارة المعلومات من وحدات بحسب المجال  31.

اإلمدادات، وسواها، ويمكن تطبيقها على مراحل. كما يتيح التصميم على وحدات تنفيذ الوظائف المختارة على النحو المبيّن 

 بإستخدام نهج  تدريجي، أي وحدة تلو الوحدة، مع Athena. ولقد ُخطّط لتحسين نظام CE/98/3(II)(b) Add.1في الوثيقة 

 .لدى المنظمةالموظفين توزيع مراعاة الموارد المتاحة وقدرة 

ف بخطة طّور الوحدات األولى التي ستُ ، إن  CE/100/5(a) Add.1وكما يرد في الوثيقة   .Athena II 32في إطار ما يُعر 

مستحقة الدفع. وتنطوي هذه الخطة كذلك األمر على تحسين وتكييف هي التالية: )أ( إدارة المشتريات، و)ب( الحسابات ال

وهي: الميزانية، رفع التقارير، األصول، البيانات المرجعية واإلدارة. وفور بدء العمل  الوحدات التالية المستخدمة أصالً 

ت والتوزيع، )ب( الرصيد، ما يلي: )أ( المبيعا Athena III خطة ، ستشمل الوحدات التي ستُطّور بموجبAthena IIبنظام 

 .و)ج( الحسابات المستحقة القبض، ما سيحتّم أيضاً تكييف بعض الوحدات قيد اإلستخدام

اتستناد إلى منهجية تكامل نموذج نضوج القدروقد تمَّ إعداد خطة عمل مفّصلة لكل وحدة من الوحدات باإل 
6

 . 32.

: )أ( المتطلبات، )ب( التحليل الوظيفي، )ج( ةتُطبَّق المراحل التاليقبل أن يبدأ العمل فعلياً بالوحدة، خالصة القول أنّه وو

 .تحميل البياناتاإلختبار، و)و( القبول، )د( البرمجة، )ه( 

  التخطيط واإلدارة، المنافع والمخاطر المتوقعة .3

متين بما في  إن تنفيذ أو تحديث أي نظام  معلوماتي لإلدارة مساٌر يستدعي التخطيط للمشاريع وإدارتها على نحو    32.

تّسام الميزانية والجدول الزمني بالواقعية؛ المرونة في نطاق المشروع؛ تحويل إذلك: التحديد المالئم للمتطلبات الوظيفية؛ 

 .البيانات وهيكلة إدارة األعمال؛ سبل التعاطي مع مقاومة المستخدمين للتغيير؛ وإستباق تكاليف التكييف غير المتوقعة

النُظم المعلوماتية من المشاريع التي تنطوي على تحوالت  كبرى في طريقة العمل والتي تستدعي تغييراً تُعّد إدارة   37.

في الثقافة لجهة طريقة القيام باألعمال في المنظمة. وتتعلق هذه النُظم بأساليب العمل، وبالتالي من األهمية بمكان أن يُشارك 

 .لمشروعستخدمون على حّد سواء في اكبار المدراء والم

وفي منظمة السياحة العالمية، يقوم األمين العام ومدير الشؤون اإلدارية والمالية بعناية بتقييم التخطيط المناسب   38.

لمستخدمين ا من مجموعةتشكيل  6032واإلدارة المالئمة للمشروع. إلى ذلك، وحرصاً على دعم إدارة التغيير، تم عام 

مجموعة المستخدمين هذه في  ت. وشارك(CE/100/5(a) Add.1) موظفين من أقسام مختلفة في األمانة ضمالداخليين ت

إلى رفع عدد  6032ومن المقّرر أن يُصار عام . Athena II ضمندة وحدات فرعية محدّ لوحدات ومراحل التحليل الوظيفي 

في مجاالت التدريب بار، فضالً عن المساعدة الموظفين المشاركين في مجموعة المستخدمين من أجل العمل على اإلخت

 .والتواصل

                                            
 3.1، تتراوح تكاليف تنفيذ نُظم التخطيط المركزي للموارد وتكاليف الصيانة السنوية بين JIU/REP/2012/8بحسب وثيقة وحدة التفتيش المشتركة  3

 مليون على التوالي. 37.2مليون و 0.2مليون، و 132.8مليون دوالر أميركي و
6 CMMI 
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النظام فهي إنشاء نظام  متكامل على مستوى المنظمة ككل، توحيد معايير  ذاما أبرز المنافع المتوقعة بفضل هأ  39.

رتقاء باإلنتاجية أساليب العمل، إستبدال النُظم التقليدية المتقادمة/المجّزأة، وتحسين نوعية المعلومات وتوقيتها، فضالً عن اإل

 .والشفافية وخفض التكاليف

وفي المقلب اآلخر، إن أبرز عوامل الخطر المتصلة بإدارة تنفيذ نُظم المعلوماتية هي التالية: القضايا المتعلقة بإدارة   60.

فر الموارد التغيير، عدم مالءمة تصميم وإدارة المشروع؛ التأخير في بدء العمل بالنظام، غياب الحوكمة والمساءلة، عدم تو

ية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، والمشاكل المتعلقة تالبشرية المناسبة، قلة التدريب، المشاكل على مستوى البنية التح

 .Athenaد لتطوير نظام بنقل البيانات. وتتصدى منظمة السياحة العالمية لهذه المخاطر كجزء  من نهجها الُمعتم  

  وضع التنفيذ .4

وهي ستتواصل تدريجياً خالل تنفيذ وظائف  6032في الربع األخير من عام  Athenaبوشرت عملية تحسين نظام   63.

 .(CE/98/3(II)(b) Add.1النظام )

. ويخلص وضع التنفيذ لغاية آذار/مارس 6032في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  Athena IIتم الشروع بتنفيذ خطة   66.

في المئة من العمل لغاية اآلن، و)ب( وتتعلق المهام المتبقية  20أ( تم إنجار حوالي إلى اإلستنتاجات التالية: ) 6032

بصورة  أساسية بالبرمجة واإلختبار والتدريب. وحرصاً على تعزيز مهام البرمجة واإلختبار والتدريب، سيُصار إلى إشراك 

ع مجموعة المستخدمين في الفصل الثاني من عام وإلى توسي 6032مبرمج  جديد في فريق المنفذين إعتباراً من نيسان/أبريل 

6032. 

وكما أُسلِف أعاله وفي التقارير المرحلية السابقة، يعتمد هذا المشروع إلى حدٍّ كبير على الموارد الداخلية وهو   61.

يضغط بشكل  خاص على موظفي الميزانية والمالية. وسعياً إلى التخفيف من حّدة المخاطر وإستناداً إلى القيود الحالية 

من الواقعية بمكان التخطيط لبدء العمل الفعلي بالنظام في الفصل األول من عام المتصلة بالموظفين، بات يُعتبر اليوم أنّه 

6037. 

.62 ويظهر الرسم أدناه وضع التنفيذ بحسب الوحدات والعمليات: 

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثالثا

.62 أن:مدعّو إلى المجلس التنفيذي  

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاميحيط علماً بالتقّدم المحرز في مرحلة ما بعد تطبيق مشروع  (أ )

 ؛وبالضغوط التي تسبّبها المشاريع الكبرى المتصلة بأساليب العمل لألمانة

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

Reference data & administration

Purchase management

Budgetary commitments, Legal commitments, Delivery

Invoices/settlements

Accounts payable

Accounting and processes

Athena I adaptation

Documentation management/e-signature

Reports

Training and awareness

 بحسب الوحدات والعمليات  Athena IIوضع تنفيذ خطة عمل  – 3الرسم 

Completed (%) Pending (%)
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التقّدم في المرحلة الالحقة لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية ويشّجع األمين العام على مواصلة  (ب )

 ؛هذا التقّدم إلى المجلس التنفيذيبشأن تقارير الللقطاع العام، ومواصلة رفع 

 .6037مقرٌر خالل الفصل األول من عام  Athena IIويحيط علماً بأن بدء العمل الفعلي بخطة  (ج )
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