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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت)ثانياً()ب( 3البند 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 )ب( الوضع المالي للمنظمة

: تقرير مرحلي حول تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام1اإلضافة   

 مقدِّمة أوالً. 

م في اعتماد المعايير  .0 تحيط هذه الوثيقة لجنة البرنامج والميزانية والمجلس التنفيذي بآخر الُمستجدات لناحية التقدُّ

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

4112 (CBF/48/2)4112، و (CBF/50/1)4101، و (CE/88/5(a))4100، و (CE/90/5(a) add.1)4104، و 

(CE/93/5(b) Add.1)4103، و (CE/95/3(II)(a) Add.1). 

، اتخذت اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى في األمم المتحدة قراراً بضرورة اعتماد جميع منظمات األمم 4112سنة  .4

 . (CEB/2005/HCLM/R.24)المتحدة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في تقاريرها المالية 

ة لمن4116سنة  .3 ظمة السياحة العالمية اعتماد المعايير المحاسبية ، أقرَّ كلٌّ من المجلس التنفيذي والجمعية العامَّ

، وافق المجلس التنفيذي على [CE/DEC/7 (LXXXV)]. فبموجب القرار (CE/81/DEC)الدولية للقطاع العام 

، سامحاً باستخدام الصندوق االحتياطي الستبدال األصول الثابتة من 4100-4101التطبيق التدريجي لهذه المعايير خالل 

هاً بضرورة اتخاذ المنظمة الخطوات الالزمة لضمان تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة أجل تموي ل تكاليف االعتماد، ومنوِّ

المرفوع إلى لجنة الميزانية والمالية  4101في تقرير العام  –أسرع وقٍت ممكن. كذلك، حدَّدت منظمة السياحة العالمية ب

(CBF)/EC (CE/88/5(a))لمجلس التنفيذي في قراره ، والمدعوم من قبل اCE/DEC/88 –  االستراتيجية والهيكلية

وخطة العمل، إضافةً إلى مجاالت التأثير الرئيسية والخطة المنقحة الرامية إلى جعل المنظمة ممتثلة تماماً للمعايير 

ر، اعتمدت منظمة السياحة وعمالً بالمهل الزمنية المحدَّدة في التقري. 4104-4103المحاسبية الدولية للقطاع العام خالل 

  .4104كانون الثاني/يناير  0، وقد دخلت هذه المعايير حيّز النفاذ في المحاسبية الدولية للقطاع العام المعايير العالمية

م الذي أحرزته منظمة السياحة العالمية منذ التقرير  .4 يتناول هذا التقرير التطورات في منظومة األمم المتحدة، والتقدُّ

لسنة  المتصلة بالتطبيق نططة الرئيسيةاأل يستعرض التقريرو. .CE/95/3(II)(a) Add)  4103في  األخير المرحلي

، )ب( التثقيف المنظمةالمترتبة على مستحقات الموظفين  من المالحق حول: )أ( تحديد وتمويل ، ويتضمَّن مجموعة4104

الفرعية لمنظمة السياحة العالمية،  للهيئات)ج( المعالجة المحاسبية  والتدريب حول المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،

 (.ISISالجديد ) النظام المعلوماتي)د( مراحل تحسين 
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 منظمة السياحة العالمية وفرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسبية ثانياً. 

التي تعمل تحت إشراف شبكة المالية والميزانية التابعة ة، يمعايير المحاسبالفرقة عمل األمم المتحدة المعنية ب تلعب .2

أساسياً في دعم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمات األمم المتحدة.  دوراً لمجلس الرؤساء التنفيذيين، 

مجلس أنططة  متابعة رصد و)أ( التسهيل والتواصل؛ )ب(  لفرقة العمل حولاالستراتيجية  واألنططة التوجهات تتركَّز

في الفترة األخيرة، تمحور ؛ )ج( تنسيق التنوع في المحاسبة؛ )د( اإلرشاد والدعم. الدولية للقطاع العام المعايير المحاسبية

حول: )أ( التعاون على مستوى المنظومة ككل من أجل معالجة المطاكل التقنية العالقة والناشئة، )ب( عمل الفرقة تركيز 

ملية لضمان استمرار التقيّد بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، )ج( معالجة التغييرات الناتجة من التحديات الع

التي تطكل فيها منظمة السياحة هذه، فرقة عمل  الهدف منإصدارات مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

اعتماد من خالل  في القطاع العام معايير المحاسبية الدوليةلم المتحدة لضمان امتثال منظمات األم هو العالمية عضواً ناشطاً،

  .ر المحاسبيةالمعاييمتسق وموّحد في تفسير وتطبيق  نهجٍ 

لمعايير المحاسبية الدولية منظمة من منظمات األمم المتحدة ممتثلة ل 40كانت  ،4103كانون األّول/ديسمبر  30 في .6

 في طريقها إلى، ومنظمة السياحة العالمية( ومنظمة األغذية والزراعةمنظمات )األمم المتحدة،  ثالثللقطاع العام، و

 .4104االمتثال في العام 

يطرح اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تحدياٍت كبرى تتمثَّل في إدخال التغييرات المطلوبة على  .2

منظمات األمم المتحدة مهما كان  كلب استثماراً كبيراً في الوقت والموارد في السياسات واإلجراءات واألنظمة، وهو يتطلَّ 

حدَّدت المنظمة تاريخاً  ،األمم المتحدة منظماتحجماً من بين صغر األحجمها. وبالنظر إلى أنَّ منظمة السياحة العالمية هي 

بعين االعتبار المنظمة  وقد أخذت. 4104يناير كانون الثاني/ 0واقعياً لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية فيها، وهو 

اإلدارة بضرورة تحديث النظم المعلوماتية واإلدارية والمحاسبية والضوابط الداخلية  وإقرارالضوابط على مستوى الموارد 

 كطرط أساسي مسبق لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

للقطاع العام خطوةً إصالحية كبيرة في منظمة السياحة العالمية واألمم  يعتبر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية .8

إصدار تقارير مالية موثوقة ومعدَّة وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً. غير أنَّ الحاجة ال تزال تدعو إلى بذل  لناحيةالمتحدة، 

آليات عايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المزيد من الجهود من أجل تحقيق القائدة القصوى المتوقّعة من تطبيق الم

وفي هذا اإلطار، ستبذل منظمة واإلدارة التطغيلية والمالية، وإمكانية المقارنة مع منظمات أخرى في األمم المتحدة.  الحوكمة

الدولية في عمل السياحة العالمية كل جهٍد ممكن من أجل ضمان تحقيق الفائدة الكاملة من تطبيق المعايير المحاسبية 

 المنظمة.

 مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمة السياحة العالمية ثالثاً.

مراحل مختلفة:  ثالثينقسم مطروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظَّمة السياحة العالمية إلى  .2

 .(CE/88/5(a)) الالحقة للتطبيقحلة والمر ،الرئيسية التمهيدية، والمرحلة المرحلة

 يفصل بين ،نموذج مالي جديد في منظَّمة السياحة العالمية باعتماد(، 4101 – 4112المرحلة التمهيدية ) تمثلت .01

ا المرحلة الرئيسية للمطروع ) ةاإلدار أدوار األعمال التحضيرية الالزمة  فقد اشتملت على( 4104 – 4100المالية. أمَّ

ل إلى ناسبية الدولية للقطاع العام، ولمعايير المحا مناسبة تتماشى معبياناٍت مالية  وضع للتوصُّ  واإلجراءاتالسياسات  تتضمَّ

  القواعد واألنظمة، والنظم المعلوماتية، وأنططة التدريب والتوعية.و ،المحاسبية

من  لسلةمنظمة سالستطلق للقطاع العام، لمعايير المحاسبية الدولية ا المتطابقة معبعد إنجاز البيانات المالية األولى  .00

لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتي تهدف إلى تثبيت تقيّد المنظمة بابمرحلة ما بعد التطبيق  المتصلةاألنططة 

للقطاع العام ل هذه األنططة المرحلة الالحقة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وستطك من فوائدها. وتحقيق الفائدة القصوى

 وما بعد( كما هو مبيَّن أدناه. 4102)ابتداًء من العام 

م الُمحَرز في العام  ألف.    )المرحلة الرئيسية( 3112ومجاالت العمل الرئيسية للعام  3112التقدُّ

 السياسات واإلجراءات المحاسبية .1

 .4103في ( والصادرة NS/775أدناه ) المعدَّدةاعتمد األمين العام سلسلة من األدلة  .04
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  .منظَّمة السياحة العالميةفي  بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامية المتصلة سياساتالدليل التوجيهات (أ)
أداةً مهّمة تساعد منظمة السياحة العالمية على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الدليل  يطكِّل هذا

ة بطأن توجيهاٍت العام بنجاح، وهو يوفر  والممارسات المحاسبية التي تعتمدها  واإلقرارات السياساتخاصَّ

 المنظَّمة تطبيقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

 يأتي. دليل المحاسبية الخاص بمنظَّمة السياحة العالمية والقائم على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام(ب)

منظَّمة في  بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامية المتصلة سياساتاللتوجيهات دليل تكملةً لدليل الهذا ا

د هذا الدليل ا .السياحة العالمية ريقةالتييجبأنيتّمالطالالزمة حول  واإلرشاداتالتوجيهات بلموظَّفين يزوِّ
عليها،وتسجيلها،واإلبالغفيهاالتعاطيمعالمعامالتواألحداثاالقتصاديةمنحيثقياسها،والتعّرف

 عنهاضمنالبياناتالماليةوالتقاريراألخرى.

. يطكِّل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخاص المتصلةجراءات دليل منظمة السياحة العالمية حول اإل(ج)

منظَّمة في  العام بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاعية المتصلة سياساتالهذا الدليل تكملةً لدليل التوجيهات 

لة وآليات العمل المطلوبة السياحة العالمية د الموظفين بمجموعة من اإلجراءات األساسية والمفصَّ . وهو يزوِّ

على مبدأ  يقومداخلية إطاٍر للرقابة ال ، واستخداملمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاملتحقيق االمتثال با

"العيون األربع". 

تعديل األدلة وتحديثها في المستقبل حيث تدعو الحاجة من أجل مراعاة أي تغييرات في المعايير سيُصار إلى  .03

 المحاسبية الدولية للقطاع العام، والسياسات المحاسبية واإلجراءات المحاسبية ومعايير الرقابة الداخلية.

الموظفين بعد انتهاء الخدمة المترتبة  مستحقاتتحديد  تمَّ  .التقييم األكتواري لمستحقَّات الموظَّفين بعد انتهاء الخدمة .04

ل/ديسمبر  على منظمة السياحة العالمية  4103، إضافةً إلى تقديرات النفقات والمستحقات عن العام 4104لغاية كانون األوَّ

 بالمستحقاتقرُّ المنظَّمة ستالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إكتوارية خارجية. وانسجاماً مع  ةيميتقيضمن دراسات 

. يوفِّر المرفق األول بهذه 4104كانون الثاني/يناير  0 في المرفوعة لموظَّفين بعد انتهاء الخدمة في البيانات الماليةل ةالكامل

 الوثيقة معلومات حول اإلقرار بمستحقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة وتمويل هذه المستحقات.

بما يتناسب  دعماً لرفع التقارير مخطَّط الحسابات، أنجزت األمانة عملية تحديث 4103ام الع . فيمخطَّط الحسابات .02

ك التقارير المتعلِّقة ، بما في ذلاإلدارة المالية  على مستوى حاجات األخرى لدى المنظَّمةالمع المعايير المحاسبية الدولية و

 .بالميزانية

احتساب تعمل األمانة حالياً على استكمال وإنجاز عملية . 4104كانون الثاني/يناير  0األرصدة االفتتاحية في  .06

، بما في ذلك 4104كانون الثاني/يناير  0لغاية  منظَّمة السياحة العالميةل هالمعاد إعالنوتعريف وتوثيق الوضع المالي 

 بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع. المتصلةالتعديالت 

 المعاد إعالنهمراجعة الرصيد االفتتاحي ين في منظمة السياحة العالمية طُلَِب من مراجعي الحسابات الخارجي .02

. (A/RES/627(XX)) 4104كانون الثاني/يناير  0المتطابق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في  ،للمنظمة

مالية ال مراجعٍة لبياناتهاول ألالتحضير  في ومساعدتها المنظمة لدعم 4104ستُنفَّذ هذه المراجعة خالل شهر أيَّار/مايو 

ل/ديسمبر  30في  المحاسبية الدولية للقطاع العام مع المعاييرالمنسجمة  . وسوف تُرفَع نتائج هذه 4104كانون األوَّ

 المراجعة إلى المجلس التنفيذي.

الرقابة  إطار ضمن. 4104أيلول/سبتمبر  31البيانات المالية النموذجية ومذكرات اإلفصاح المالي لغاية  .08

. وستخضع هذه البيانات 4104أيلول/سبتمبر  31، ستصدر األمانة مجموعةً من البيانات المالية المؤقتة لغاية وإجراءاتها

  ألغراض ضبط الجودة. (A/RES/627(XX)) المالية لمراجعة خارجية

 اإلدارة والتغييرات األخرى .2

، قامت منظمة السياحة العالمية بمراجعة 4103وحتى  4100. خالل الفترة من النظام المالي والقواعد المالية .02

وتعديل وتوسيع نطاق النظام المالي والقواعد المالية المعتمدة لديها بهدف: )أ( تحقيق التطابق مع المعايير المحاسبية الدولية 

مع الهيكليات والممارسات الحالية المتّبعة لدى األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية؛ و)ج(  المواءمةللقطاع العام؛ و)ب( 

الكلفة والمنطورات وإدارة األموال النقدية  واستردادتحسين صياغة النص؛ و)د( ووضع مرفقات جديدة بطأن السفر 

 والمخاطر المالية.
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ة، وقد تمَّ اعتماده بموجب القرار ُرفَِع النظام المالي الُمعدَّل إلى الدورة التا .41 سعة عطرة للجمعية العامَّ

A/RES/598(XIX) لة إلى دورات المجلس التنفيذي الثالثة ، في حين ُرفَِعت التعديالت على القواعد المالية المفصَّ

رات والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين، وقد تمَّ اعتمادها بموجب المقرَّ 

CE/DEC/7(XCIII) وCE/DEC/8(XCIV) و CE/DEC/8(XCV)و CE/DEC/3(XCVI) على التوالي. وقد

لة، التي أصبحت نافذة اعتباراً من  ، 4104كانون الثاني/يناير  0تمَّ إصدار النظام المالي المعدَّل والقواعد المالية المعدَّ

ر إصدار النُسختين اإلسبانية والفرنسية خالل بنسختها اإلنكليز 4103على األعضاء خالل العام  وُوِزَعت ية. ومن المقرَّ

4104. 

، عملت األمانة على تطوير نظاٍم جديد إلدارة المعلومات المالية 4103. خالل العام النظام المعلوماتي الجديد .40

(ISIS)ن من الوحدات التالية: )أ( البيانات المرجعية، )ب( الميزانية، )ج( السجّل العام للمحاسبة المالية، )د(  ، يتكوَّ

األصول، )ه( جدول الرواتب، )و( التقارير. يجمع النظام الجديد ما بين البيانات المتصلة بالميزانية والبيانات المحاسبية من 

رة أجل توليد بياناٍت مالية متوائمة ومتطابقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتقارير األخرى المتعلقة باإلدا

 المالية وإدارة شؤون الميزانية في المنظمة.

شكَّل تحديد وتحليل المواصفات وكذلك الرصد والتحقّق من تطبيق النظام المعلوماتي الجديد أحد أبرز األنططة  .44

ل من 4103المنفذة في إطار مطروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في  اصلت و، 4104. وخالل الربع األوَّ

ر تنفيذ 4104انة العمل على وحدة التقارير، ومن المتوقَّع أن ينتهي هذا العمل في الربع الثاني من األم . كذلك، من المقرَّ

 .4104المزيد من األنططة التحسينية وأنططة الصيانة على النظام المعلوماتي الجديد خالل مرحلٍة الحقة من 

( ضمن إطار المرحلة الالحقة لتطبيق المعايير المحاسبية ISISتندرج عملية تحسين النظام المعلوماتي الجديد ) .43

 وما بعد( كما هو مبيَّن أدناه. 4102الدولية للقطاع العام )ابتداًء من العام 

تطويروتعميمالموادالتدريبيةالمتصلةبالنظام3102.كانمنأهماألنشطةالتيُنفَِّذتخاللالتثقيفوالتدريب .44
وا الدولالمعلوماتيالجديد نتاأللمعاييرالمحاسبية تمكَّ وقد للقطاعالعام. الصددمنتوفيرأكثرمنية 01مانةفيهذا

 دورةتدريبيةللموظفينبهدفالتوعيةوالتثقيفحولالمسائلالتقنية.

ا المزيد من الدورات التدريبية في هذا المجال. ومن أجل مساعدة الموظفين ودعمهم في هذ 4104ستُنظَّم خالل  .42

م المرفق الثاني بهذه الوثيقة ج المجال، رى استحداث ما يُعَرف بمكتب المساعدة لتوفير الدعم المتواصل للموظفين. يقدِّ

ة بفرقة، بما في ذلك المواد 4103جدوالً تلخيصياً للدورات التدريبية التي جرت في  عمل األمم  التدريبية اإللكترونية الخاصَّ

 بحسب الجمهور أو القطاع المستهدف. 4104، والدورات التي ستُنفَّذ خالل ةيالمحاسبمعايير الالمتحدة المعنية ب

ه بها إلى اورشة عمل حول المعايير المحاسبية الدولية  بتنظيم أيضاً  ستقوم األمانة .46 األساسية في  اإلدارية ألجهزةتتوجَّ

د بحسب وقتٍ في  المنظَّمة  .ما تراه األمانة مناسباً  يُحدِّ

التي تطمل إصدار لديها،  الخارجي التواصل ةياحة العالمية تنفيذ استراتيجي. تواصل منظَّمة السالتواصلاستراتيجية  .42

م الُمحَرز في ت األساسيةاإلدارية ألجهزة إلى اتقارير مرحلية منتظمة  طبيق المعايير المحاسبية الدولية، وتقديم حول التقدُّ

العمل أيضاً على المعنية بالمعايير المحاسبية واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، و األمم المتحدة عملالتقارير إلى فرقة 

ح بمزيٍد من التفصيل أدناه.  المسائلالخارجيين في  المراجعينإشراك  ا المتعلِّقة بالمعايير المحاسبية الدولية، كما هو ُموضَّ أمَّ

 المتصلةلمعلومات ل ُمخصَّص (إنترانت) موقع شبكي داخليوير تط على األمانة عملتفلقد  ،الداخلي التواصلبالنسبة إلى 

، وأصدرت منطورين حول أهم التطّورات في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالمعايير المحاسبية الدولية

العمل على هذه األنططة التواصلية ضمن إطار المرحلة الالحقة  وسيتسمر .ونفذت مبادراٍت وخطوات توعوية أخرى

 للتطبيق. 

يتمثَّل الهدف من التدريب والتواصل )الداخلي والخارجي( بطكٍل عام، في إعداد المنظمة بأسرها وتهيئتها لتطبيق  .48

ب المفاهيم األساسية وصوالً المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وهذا يطمل مجموعة من األنططة تتراوح من اكتسا

صة في المعايير المحاسبية المصمَّمة خصيصاً لتلبية وظائف ومهام محدَّدة لدى  إلى التعّرف على الجوانب المتخصِّ

 الموظفين.
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 العمل مع المراجعين الخارجيين باء. 

دت، 4104رس التي جرت في آذار/ما 4103المراجعة الخارجية لحسابات المنظَّمة المالية لعام  أثناء .42 األمانة  زوَّ

م الُمحَرز ضمن مطروع المعايير ألمانيا والهند والخارجيين ) المراجعين إسبانيا( بجميع الوثائق والمعلومات حول التقدُّ

 "4103حول "حسابات المنظَّمة اإلدارية للسنة المالية الذي قدَّمه المراجعون  تقريرالالمحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي 

(CE/98/3(II)(d)وأحاطوا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية،  يطرحهإلى التحدِّي الكبير الذي  المراجعون ، أشار

: "... أنَّ  بطكٍل خاص ولحظوالهم،  الموفَّرة الواسعة والمعلومات ،ة المبذولة في هذا اإلطارالُمكثَّفبالجهود الحثيثة و

تطوير كل اإلجراءات واآلليات و وإنَّما يغطي أيضاً عملية تكييف اسبية فحسب،المطروع ال يطمل متطلبات المعايير المح

اإلدارية، ويُعنَى بتحسين الرقابة الداخلية واإلدارة المالية وإدارة شؤون الميزانية، إلخ. كذلك، لم يقتصر المطروع على 

انسحب أيضاً على كافة موظفي المنظمة، وكان هناك فريق العمل األساسي المعني بالطؤون المالية وشؤون الميزانية، وإنَّما 

 ".تعاون مفتوح مع المراجعين

بطكٍل وثيق مع المراجعين الخارجيين، وخصوصاً على مستوى األرصدة  4104ستعمل األمانة طوال العام  .31

ارئة يمكن معالجتها بصورٍة ، للتأكَّد من أنَّ أي مسائل ط4104أيلول/سبتمبر  31االفتتاحية والبيانات المالية المؤقتة لغاية 

ل/ديسمبر  30بتاريخ  إغالق الحساباتمسبقة قبل   وإجراء المراجعة الخارجية. 4104كانون األوَّ

 الهيئات الفرعية التابعة لمنظَّمة السياحة العالمية من منظور المعايير المحاسبية الدولية جيم. 

على التقارير  بعض الهيئات "الفرعية" تأثير  على منظَّمة السياحة العالمية  السيطرة التي تملكهادرجة لقد يكون  .30

اعتباراٍت المعايير المحاسبية الدولية، وبغضِّ النظر عن أيِّ  منظورالمالية الُمقدَّمة بموجب المعايير المحاسبية الدولية. فمن 

ة ثالثة أنواع ماعتبارات أخرىأو  ةسياسيأو  ة)قانوني أخرى  .تي تتطلَّب معالجةً محاسبية خاصةن الكيانات المنفصلة ال(، ثمَّ

دة )"البيانات الم 6التي تطبِّق معايير المحاسبية الدولية  المضبوطةمن جهة )أ( الكيانات  وهذه الكيانات هي الية الُموحَّ

ات المساهمة الخاضعة : )ب( الهيئكما يليالتي يمكن تصنيفها  المضبوطةمن جهٍة أخرى، الكيانات غير والمنفصلة"(؛ و

المطتركة التي تخضع  المضبوطة)ج( الكيانات ثمارات في الهيئات المساهمة"(؛ و)"االست 2للمعايير المحاسبية الدولية 

ءاً من المطتركة"(. من الممكن أيضاً أن تكون "الهيئات الفرعية" "جز المضبوطة)"الكيانات  8للمعايير المحاسبية الدولية 

 المعاييربالتالي ال تكون و ،على هذه الكيانات تعريف كيان منفصللن ينطبق  ". عندئٍذ،نفسها العالمية منظَّمة السياحة

 للمنظَّمة.  يجري في إطارقابلة للتطبيق، إذ ستُحتَسب كأيِّ نطاط أو مطروع آخر ذات الصلة  المحاسبية الدولية

مؤشِّرات الطروط والتحليل مجموعة من  العمل على ينبغي وفقاً لمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، .34

ألغراض التقارير المالية، أو ما إذا  متوفِّرةوالحوكمة  الرقابة ت عمليةبغية تحديد ما إذا كانالمتصلة بالصالحيات والمنافع 

الً ُمف تحليالً األمانة  أنجزت، 4103التأثير. في النفوذ و كان األمر ينحصر بدرجاٍت متفاوتة من لبعض الهيئات الفرعية  صَّ

 . (8، و2، و6) للقطاع العام في إطار المعايير المحاسبية الدولية الراهنالحالية التابعة للمنظَّمة بطكلها 

كاً أساسياً في عملية تكييف نماذج الحوكمة ضمن الهيئات الفرعية المختلفة  .33 اعتُبَِر  كلماوقد شكَّل هذا التحليل محرِّ

ة  الزماً ذلك  رفع ب في ما يتعلَّق ،03، الفقرة A/RES/602(XIX)من قبل األمين العام. وهذا يعود إلى قرار الجمعية العامَّ

م الُمحَرز في إصالح المنظَّمة )الكتاب األبيض(" ))" األمانة "تعمل  نّص على ما يلي:والذي ي((، A/19/11تقرير عن التقدُّ

)من  حرصاً على صفتها ككياناٍت غير مضبوطةاإلطار القانوني لهذه الكيانات،  علىالالزمة  التعديالتعلى إجراء حالياً 

 . "كلما اعتبر ذلك الزماً قانونية(، النظر الوجهة 

م المرفق الثالث بهذه الوثيقة عرضاً موجزاً للعالقة بين الهيئات الفرعية وعليه، وباالستناد إلى هذا التحليل،  .34 يقدِّ

عالمية من منظور المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتأثير هذه العالقات على البيانات المختلفة ومنظمة السياحة ال

ل/ديسمبر  30المالية للمنظمة لغاية   فصاعداً. 4104كانون الثاني/يناير  0واعتباراً من  4103كانون األوَّ

 العامالمرحلة الالحقة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  دال. 

باالستناد إلى تجربة منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة، من المتوقَّع أن تواجه منظمة السياحة العالمية مجموعةً من  .32

ة ألنططة التدريب والتواصل  التحديات التي ستنطأ في مرحلة ما بعد التنفيذ. وتتمثَّل هذه التحديات في: )أ( الحاجة المستمرَّ

لموظفين المعنيِّين بالطؤون المالية وغيرها، )ب( تقييم  اآلثار الناجمة عن التطّور والتغيير في التي تُنفَّذ على مستوى ا

مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتي قد تنسحب على السياسات واإلجراءات المحاسبية؛  معايير وإصدارات

قيّد التمن أجل  ما يتعلَّق بتحديد المستحقات أو األدوات المالية( المتطلبات المحتملة على مستوى الموارد )مثالً: في و)ج(

دة أكثر من شروط المعايير المحاسبية ا  .لدولية للقطاع العامبطروط متطدِّ
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وما بعد(  4102ستعالج هذه التحديات في منظمة السياحة العالمية ضمن إطار المرحلة الالحقة للتطبيق )ابتداًء من  .36

المحاسبية الدولية للقطاع العام، بحيث ستُنَجز دراسة تحليلية حول الثغرات في إطار الرقابة الداخلية في مطروع المعايير 

 الجديد كما هو مبيَّن أدناه.   (ISIS)في المنظمة، وسيتواصل العمل على مستوى تحسين النظام المعلوماتي 

زانية ومع المجلس التنفيذي بطأن المرحلة سيجري في هذا اإلطار التطاور حسب المقتضى مع لجنة البرنامج والمي .32

 الالحقة للتطبيق، وسيكون هناك حرص على إطالع الهيئتين على كامل المستجدات والتطّورات على هذا المستوى.

 نحو نظام معلوماتي متكامل .1

اإلدارية في منظمٍة إنَّ اعتماد نظم معلوماتية جديدة وُمحسَّنة تجمع في إطاٍر متكامل جزءاً من أو معظم اإلجراءات  .38

معيَّنة ال يكون القصد منه فقط تعزيز عملية رفع التقارير اإلدارية والمالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على 

المدى الطويل. وإنَّما األنظمة المعلوماتية الُمحسَّنة تحّد من التدخالت اليدوية وتزيد من كفاءة المنظمة في عملياتها 

 إجراءاتها، في ما يتخطى المسائل المحاسبية والمالية ويؤثر إيجاباً في جميع العمليات.و

بغية تالفي أي مجازفة بتأخير اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمة السياحة العالمية،  .32

تمَّ التخطيط لعملية تطوير النظم المعلوماتية وتعزيز العمل بها ضمن إطار أنططة المرحلة الالحقة لتطبيق المعايير 

. وقد اعتُِمَدت هذه المقاربة الحكيمة باالستناد إلى مجموعٍة من CE/88/5(a)المحاسبية كما هو مبيَّن  ضمن التقرير 

االعتبارات: )أ( ضرورة إجراء دراسة تحليلية بغية تقييم احتياجات المنظمة على مستوى تكنولوجيا المعلومات قبل اتخاذ 

ا ا  ISISلعمل على تحسين النظام المعلوماتي قراٍر حول النظام المعلوماتي األنسب واألكثر فعالية من حيث التكلفة، أي إمَّ

(؛ )ب( غياب القدرة على تطبيق مطروعين أساسيين ERPأو اعتماد برنامج تجاري معني بالتخطيط المركزي للموارد )

منظمة ال طاقةبهذا الحجم )المعايير المحاسبية والنظام المعلوماتي( بصورٍة متزامنة وعدم الواقعية في ذلك بالنظر إلى 

حيث أنَّ المطروعين كليهما يقودهما فريق العمل المعنّي بالمعايير المحاسبية؛ )ج( الحاجة  الموظفين ودة على مستوىالمحد

م ميزانية مطروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من أجل تغطية تكاليف تحسين النظام يدعتعلى األرجح إلى 

 (.ERPعني بالتخطيط المركزي للموارد )أو اعتماد برنامج تجاري م ISISالمعلوماتي 

بعد إجراء دراسٍة تحليلية داخلية، تبيّن أنَّ اعتماد برنامج تجاري معني بالتخطيط المركزي للموارد في منظمة  .41

لتكاليف العالية المترتبة على تركيب ى الحجم الصغير نسبياً للمنظمة واالسياحة العالمية ال يعتبر الخيار األنسب بالنظر إل

لبرنامج وتكييفه مع احتياجات المنظمة وتأمين صيانته. لذلك، ارتأى األمين العام أن الخيار األنسب لتلبية احتياجات ا

ر العمل على تجديد هذا النظام ISISالمنظمة على هذا المستوى في المستقبل هو العمل على تحسين نظام  . ومن المقرَّ

 طاقتها من الموظفين.في المنظمة و الوحدة تلو الوحدة مع مراعاة توافر الموارد

ة بكل وحدة. وفي هذا السياق، يعرض المرفق الرابع بهذه الوثيقة ملخصاً  .40 لة خاصَّ سيجرى إعداد خطة عمل مفصَّ

 .ISISعن المراحل األساسية الُمخطّط لها ضمن إطار تحسين نظام 

لة وشاملة، تمَّ اختيار . بعد عملية استتعيِّين خبراء تقنيّين في مجال تكنولوجيا المعلومات .44 دراج عروض تنافسية ومطوَّ

. وكما ذكر آنفاً، ISISمن أجل تحليل وبرمجة المواصفات المعلوماتية لنظام  4103شركة دولية في شهر شباط/فبراير 

قَّع أن ، ومن المتو4103بدأت األعمال التنفيذية على مستوى أنظمة إدارة شؤون الميزانية والطؤون المالية في آذار/مارس 

ضمن  ISISالعمل على تحسين نظام  4104. وبالتالي، يمكن أن يبدأ في 4104تُنجَز هذه األعمال في الربع الثاني من 

 أنططة المرحلة الالحقة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

التالية: )أ( وفت الجهة قامت األمانة بتقييم العمل الذي أنجزته الجهة المتعاقدة حتى هذه المرحلة في النواحي  .43

م  المتعاقدة بالمهل الزمنية الُمحدَّدة ومختلف اإلنجازات المرحلية المنصوص عليها بموجب العقد؛ )ب( الجهة المتعاقدة تقدِّ

% 4بنسبة  رسومها، خفّضت الجهة المتعاقدة قيمة 4104شباط/فبراير  ذعمالً يتميّز بنوعيٍة وجودة مرضية جداً؛ )ج( من

د( استمرار تأمين الخدمة من قبل الجهة المتعاقدة سيضمن ن حقّها بالزيادة المتصلة بمؤشر أسعار المستهلكين، )وتنازلت ع

عدم وقوع أي انقطاع في برمجة النظم المعلوماتية ما سيؤدي إلى توفير الوقت والتكاليف. لذلك، ووفقاً للقاعدة المالية 

لة استخدام  ة في تقديم العطاءات والعروض من أجلرسميال اتباع الطرقعام أنَّ ، اعتبر األمين ال(8( و)4)ب()6332 المفصَّ

ر تمديد عقد الجهة المتعاقدة من أجل إنجاز كل على الوجه األمثلمنظمة المصلحة  يحققشركة معلوماتية جديدة ال  ، وقرَّ

 جديدة. عروض تنافسية تقديمطلب  ، بدالً منعينهاالوحدات الجديدة مع الحفاظ على األسعار والطروط التنافسية 
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي رابعاً. 

 التنفيذي أن: المجلسيُطلَب من  .44

(أ) التيدخلتحيِّزيحيطعلماً بتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدوليةللقطاعالعامفيمنظمةالسياحةالعالمية،
من اعتباراً 0النفاذ الثاني/يناير وب3102كانون ، الخارجيين المراجعين فريق هذابتنويه على الُمنجز العمل

 وفيمشروعالمعاييرالمحاسبيةالدوليةللقطاعالعالم.3102المستوىفي

المالية(ب) البيانات في العالمية السياحة لمنظمة التابعة الفرعية للهيئات المحاسبية بالمعالجة علماً ويحيط
بموجبالمعاييرالمحاسبيةالدوليةللقطاعالعام،كماهومبيَّنفي3102كانونالثاني/يناير0ظمةاعتباراًمنللمن

 هذهالوثيقة؛

ويؤيدالمقاربةالمقترحةبتنفيذاألنشطةالمعلوماتيةضمنإطارالمرحلةالالحقةلتطبيقالمعاييرالمحاسبية(ج)
فيهذهالوثيقة؛ويحيطعلمياًبقراراألمينالعامبمنحاستثناٍءوعدمطلبتقديمالدوليةللقطاعالعامكماهومبيَّن

 لالحقةلتطبيقالمعاييرالمحاسبية؛الإلشرافعلىالمرحلةمعلوماتيينعطاءاتتنافسيةمنأجلتعيينخبراء

عاألمينالعامعلىمواصلةالدفعقدماًبمشروعتطبيقالمعاييرالمحاسبية(د)  الدوليةللقطاعالعام؛ويشجِّ

مستحقات الموظفين بعد التزاماتالمنظمةلناحيولتمويلويحيطعلماًبنيةاألمينالعامالنظرفيخياراتٍ(ه)

ي بعد الفريق العامل المعني بوتقديم اقتراحات إلى المجلس التنفيذي على أثر مداوالت انتهاء الخدمة  الضمان الصحِّ

 ة والمالية في األمم المتحدة؛وشبكة الميزاني انتهاء الخدمة

ويؤيد التوصية بتعديل اعتمادات الميزانية وفقاً لتقديرات تكاليف الخدمة الحالية السنوية لمستحقات (و)

 فصاعداً. 4102-4106الموظفين، وإظهارها في ميزانيات المنظمة ابتداًء من الفترة 
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Annex I.  Recognition and funding of after-service employee benefit liabilities 

A. Introduction 

1. The purpose of this document is to update the EC on the implications of IPSAS implementation 
and in particular in respect of after-service employee benefits liabilities. These benefits comprise long-
term liabilities such as accrued annual leave, end of service benefits (repatriation grants, removal 
expenses and repatriation travel) and after-service health insurance (ASHI).  

2. As reported in earlier submissions to the EC on this subject the most significant impact under 
IPSAS in terms of liability recognition in the Financial Statements under the accrual accounting principle 
is in the area of after-service employee benefits. IPSAS requires full recognition of such liabilities in the 
annual Financial Statements on an accrual basis; that is to say the liabilities for after-service employee 
benefits earned by staff and retirees at the date of the Financial Statements are recognized. As with 
most UN system organizations UNWTO, prior to the introduction of IPSAS, charged expenditures and 
met its liabilities for after-service employee benefits on a pay-as-you go basis.  

3. The after-service employee benefit liabilities are independently determined through actuarial 
valuation by an external provider. The most recent actuarial valuation was received in November 2013 
and provided the liability at 31 December 2012 and the current service and interest costs for 2013 and 
2014.  

4. With the introduction of IPSAS in the UN system a more uniform approach to the actuarial 
assumptions used to determine the after-service employee liabilities, and in particular those for ASHI, 
has been applied by UN system organizations. In previous actuarial studies (the most recent for 
UNWTO being at 31 December 2007) the liabilities were based on the expected premiums applicable to 
retired staff whereas under the IPSAS 25 standards the liabilities reflect the expected claims based on 
current claims experience of retired staff. In addition changes in headcount, improved mortality rates 
and medical cost increases impacted on the liabilities for ASHI for all UN system organizations. The 
changes in the actuarial assumptions between 2007 and 2013 have resulted in an increased level of 
liability for earned after-service employee benefit liabilities. 

5. There are two separate issues to be considered in respect of after-service employee benefit 
liabilities. These are: (a) recognition of the liabilities in the Financial Statements, and (b) options for the 
eventual full funding of the liabilities and investment of funded liabilities. 

B. Recognition 

6. On the basis of the November 2013 actuarial study the closing balances of the Financial 
Statements at 31 December 2013 will be adjusted to provide the opening balances at 1 January 2014 to 
include the full after-service employee benefit liabilities as required under IPSAS.  

7. The after-service employee benefit liabilities at 31 December 2013/1 January 2014 as determined 
by actuarial valuation are as follows: 
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After-service employee benefit liability EUR 

ASHI (after-service health insurance) 9,194,000 
End of service benefits 900,000 
Accrued leave 616,000 
Total liability to be recognized 10,710,000 

Funded liability 1,256,938 

Unfunded liability 9,453,0622 

 

8. The amount of EUR 10,710,000 is to be recognized as an IPSAS adjustment at the 1 January 
2014 through a charge against the accumulated surplus of EUR 9,453,062, utilization of the funded 
reserve of EUR 1,256,938 and the establishment of a payable/accrual for the after-service employee 
benefits liabilities. 

9. The 2014 current service costs calculated by the Actuaries for the after-service employee 
liabilities listed above as are EUR 402,000. 

10. As reported in earlier documents on progress to the implementation of IPSAS the recognition of 
liabilities on an accrual basis is a financial accounting reporting issue. Therefore the recognition of the 
liabilities in full has no immediate impact on the budgetary resources of UNWTO or on the cash 
resources available for the organizations programmes. However there is a need to plan for the funding 
of the liabilities over time. 

11. While IPSAS requires the recognition of after-service employee benefit liabilities on an accrual 
basis in an organization’s Financial Statements the question of the funding of such liabilities is a matter 
for the individual organization to decide upon. There is no obligation on an organization reporting under 
IPSAS to specifically fund such liabilities but in the interests of sound financial management the 
organization should develop a plan to ensure funding in the future. 

12. Most UN system organizations have needed to consider options to fund the after-service 
employee benefit liabilities which were previously met from current budgetary appropriations on a pay-
as-you go basis. A number of UN system organizations do not have the employee liabilities fully funded 
and have adopted or are considering a range of options to achieve full funding over time.  

13. Based on the 2007 actuarial study on UNWTO ASHI liabilities, UNWTO made annual budgetary 
appropriations for after-service employee liabilities which amounted to EUR 600,000 for the biennia 
2010-2011 and 2012-2013 plus additional allocation from surplus amounting to some EUR 800,000. 
This has ensured that part of the liability has been funded up to EUR 1,256,938. Following this practice, 
UNWTO has included in its 2014 budget an amount of EUR 300,000 in order to cover the annual 
current service costs. Based on the 2011 actuarial study on after-service employee benefits, this 
amount is considered not sufficient in view of the estimated current service cost for 2014 (EUR 
402,000).Therefore, it is recommended to adjust this budgetary appropriation in accordance with service 
costs in forthcoming budgets. 

14. However the funding of the gap (EUR 9,453,062) between the present employee benefit liabilities 
reported under IPSAS at 1 January 2014 (EUR 10,710,000) and the funding presently set aside (EUR 
1,256,938) needs to be considered and the following section discusses options for funding the unfunded 
employee benefit liabilities.  
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15. During the external audit of the 2013 financial accounts of the Organization carried out in March 
2014, the EAs noted on their report on the “Organization’s administrative accounts for the financial year 
2013” (CE/98/3(II)(d), that “We recommend that UNWTO prepares a comprehensive plan to meet its 
post-retirement liabilities in the future”. 

C. Options for the funding of Employee Benefit Liabilities 

16. Based on the experience of other UN system organizations in dealing with this issue the following 
options for the funding of employee benefit liabilities need to be explored by the Secretariat before 
presenting a funding plan for the consideration by the EC.  

17. The Secretariat will discuss options with the EC during 2014-2015 with a view to presenting a 
proposed funding plan to cover the employee benefits liabilities. The options proposed for discussion 
are intended to avoid: (a) any negative impact on the programmes of the organization or, (b) introducing 
significant new resource request to member states through the budgetary processes.  

18. In presenting possible options the Secretariat will propose a range of time lines to achieve full 
funding. 

19. The options for funding may include  

(a) Adjustment of the budgeted standard salary costs; 

(b) Inclusion in future budgets of an annual charge specifically related to employee benefit 
liability funding; 

(c) Utilization of annual budgetary surpluses up to an agreed maximum until full funding is 
achieved; or 

(d) A combination of some or all of the above. 

20. In addition and with a view to reducing future expenditure on employee benefits a review of the 
current ASHI scheme may be undertaken to consider the possibility and implications of changes to the 
scheme including to the periods of service before eligibility and in the extent of the ASHI coverage. The 
implications of a single health insurance rate for active staff and retirees may also be analyzed having 
regard to the variations between premiums and claims.  

21. The Secretariat may also consider undertaking an asset/liability study on long-term employee 
benefits and discuss options for the investment of funds set aside for employee benefit liabilities 
including the possible pooling of funds with other UN System Organizations.  

22. It is particularly important to note that the subject of the definition, funding and management of 
employee benefit liabilities and in particular ASHI within the United Nations system is to be analyzed by 
the ASHI Working Group of the UN Finance and Budget Network under the auspices of the Chief 
Executives Board with a view to identifying actions to be taken developing common approaches by 
United Nations System organizations. 

23. UNWTO will therefore closely follow developments in the work of this UNFBN Working Group and 
in other UN organizations prior to presenting of proposals to the EC on the funding of after-service 
employee benefit liabilities. 
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Annex II.  IPSAS education and training 

1. The following table shows the IPSAS and IT courses conducted in 2013, including the UNTFAS 
e-learning material and the courses to be disseminated during 2014 by audience: 

 2013   

Audience IPSAS & IT Courses  UNTFAS e-learning 2014 IPSAS & IT courses 

All staff  Sessions on: 
- Templates I 
- Basic Course of IPSAS 
- Agreements and templates 
 

- Orientation to IPSAS  - Reports and IT connectivity 
- Templates II 
- Others depending on 

necessity 

Administration 
Division and 
Publication 
Store staff  

20 sessions on: 
- Property Plant and Equipment  
- Intangible Assets  
- Accruals and expenses  
- Publications and inventory  
- Traveling through new procedures  
- Employee Benefits 
- Accruals and expenses 
- Cash and cash equivalents 

 - Employee Benefits 
- Intangible Assets 
- Others depending on 

necessity 
 

Budget and 
Finance staff 
(BDFN) 

30 sessions on:  
- Introduction to IPSAS 
- Contributions and VAT  
- Property plant and equipment 
- Intangibles 
- Legal and contract, contingent 

liabilities and contingent assets 
- Travel 
- Leases 
- Accruals and expenses 
- Open and closing process 
- Publications 
- Employee benefits 
- Cash and cash equivalents 
- IT courses  

- Accrual Basis  
- Accounting for PPE  
- Accounting for 

Inventories  
- Accounting for 

Employee Benefits 
- Accounting for 

Leases 
- Provisions 

Contingent Liabilities 
and Contingent 
Assets  

- COA 
- Net equity and reserves 
- PSC 
- PCA and SCA 
- Others depending on 

necessity 
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Annex III.  Accounting treatment of UNWTO satellites 

1. The following table shows the relationship between the different satellites and UNWTO from the 
IPSAS point of view and well as its effect on UNWTO Financial Statements up to 31 December 
2013 and from 1 January 2014 onwards, that is, under IPSAS: 

Satellite Relationship Up to 31/12/2013 From 01/01/2014 

RSOAP  
(Regional Support 
Office of Asia and the 
Pacific)  

Part of UNWTO Only revenue and expense 
part of UNWTO accounting 
documents 

It will be fully part of UNWTO 
Financial Statements 

STEP 
Founda
tion 

Up to Aug 
2013 

Controlled entity. Not part of UNWTO accounting 
documents 

 

From Sept 
2013 

Independent from UNWTO  
 
In Aug 2013 the UNWTO 20th 
General Assembly (GA) 
decided to transform the ST-
EP Foundation into an 
independent international 
organization (A/RES/622(XX)  

 Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements because UNWTO 
has no direct control over the 
STEP. 
 
No materiality in respect to 
total UNWTO resources. 

Themis Foundation Joint venture  Not part of UNWTO accounting 
documents 

It will be part of UNWTO 
Financial Statements 

TOI  
(Tour Operators’ 
Initiative for 
Sustainable Tourism 
Development) 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements. 
 
Amended MOU between TOI 
and UNWTO signed in 2014  

International Centre 
for Knowledge 
Management on 
Meetings and Events 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements 

Silk Road Tourism 
Office 
 

Associate to UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements because there is 
no way of ascribing ownership. 

International 
Documentation and 
Research Centre on 
Industrial heritage for 
Tourism 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements 
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Annex IV.  Main milestones to enhance ISIS 

1. The following table shows a summary of the main milestones to enhance ISIS (Integrated 
Support Information System): 

2014/2015  Purchases module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Accounts payable module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 
  
2015/2016  Consumables/inventories module (work plan, analysis, impl. and validation) 
  Sales module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Accounts receivable module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 
  
2016/2017  Travel module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  HR module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Procurement module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 

 


