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   عشرةالدورة احلادية  
 ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤ ،الهاي

  

  *عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملرحلي تقرير احملكمة 

   مقدمة-أوال

 طراف مجعية الدول األتقرربأن ") اللجنة(" جلنة امليزانية واملالية  أوصتيف دورا احلادية عشرة، -١
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع من أجل تنفيذ ") احملكمة("احملكمة اجلنائية الدولية عمل أن ت") اجلمعية"(

  ١.على املدى املتوسطالعام 

 ٢ هذه املعايريناللجنة بتقرير احملكمة عرحبت عشرة للجنة، سادسة ورة الويف تقريرها إىل الد -٢
 والحظت اللجنة ٣.تنفيذ مع ميزانيتها املقترحةللجدول زمين مشروع  أدرجت أن احملكمة قد توالحظ

أيضا أن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية سيكون له أثر عميق على اإلدارة املالية وإجراءات امليزنة 
  .محكمةلل

 املعايري احملاسبية الدولية تنفيذ بالفعل قد بدأت أن احملكمةب بلغت اللجنةأُ، يف دورا السابعة عشرةو -٣
، مشروع املعايري احملاسبية الدولية تنفيذ يتم رصد وأوصت اللجنة بأن .٢٠١١يوليو / متوز١اعتبارا من 

  النظام املايليف املطلوبة لتغيرياتكافة ا يتضمنمشروع اقتراح و مفصلة للمشروع خطة تقدميبو
  ٤.يف دورا الثامنة عشرة إىل اللجنة واإلداري

٤- الثامنة عشرة، نظرت اللجنة يف التقرير املرحلي للمحكمة بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية ايف دور 
 كل خيار من زيد من التوضيح لآلثار املترتبة علىاملطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم و ٥.الدولية

 منذ ٦.اخليارات الثالثة الرئيسية من أجل االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاق من منظور امليزانية

                                            
  CBF/19/2 سبق أن صدر  برمز   *
، الهاي، سابعة األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول   1

  .٧ ، الفقرةالثاين، اجلزء ول الد األ)ICC-ASP/7/20( ،٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢- ١٤
٢   ICC-ASP/10/3.   
  .٤٩ ، الفقرة١باء  اجلزء ، الثاين الد)ICC-ASP/10/20( ،٢٠١١، العاشرةالدورة ... الوثائق الرمسية    3
  .٧١ ، الفقرة٢باء اجلزء  ،املرجع نفسه   4

٥   ICC-ASP/11/3.   
)٦ (ICC-ASP/11/5 ، ٣٧الفقرة .   
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، طلبت اللجنة توضيحات بشأن عناصر "نقدية معدلة" امليزنة احلالية بأا ممارسةأشارت احملكمة إىل ما 
نظرة عامة شاملة لآلثار محدثة و أيضا ميزانية وطلبت اللجنة. ممارسة امليزنة احلاليةستحقات يف امل

ناول هذه وقد مت ت. لمعلومات املاليةلاملترتبة على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للمستخدمني اخلارجيني 
  .رالطلبات يف هذا التقري

 أجل مزيد من التفسري لآلثار املترتبة على كل خيار من اخليارات الثالثة الرئيسية من -ثانياً
  االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاق من منظور امليزانية

 إىل االنتقال الذي أعدته وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة حملة عامة عن ٧التقرير يوفر -٥
ذلك التقرير وهدف .  داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدةوضع تنفيذهااملعايري احملاسبية الدولية، و

 هذه العملية من قبل كل منظمة، مع التركيز على حتديد أفضل املمارسات تىل إظهار كيف متإ
وخيلص التقرير إىل أن معظم املنظمات . واملخاطر احملتملة، فضال عن معاجلة اآلثار املترتبة يف امليزانية

 ذلك املفوضية مبا يف(احلكومية الدولية اليت انتقلت بالفعل إىل احملاسبة على أساس االستحقاق 
على أما . جتد صعوبة يف إدخال امليزنة على أساس االستحقاق، على األقل يف املدى القصري) األوروبية

وأن تكون فوائد احملاسبة على أساس االستحقاق ت بالكامل حتقيق  ال ميكن هأنفيقال املدى الطويل 
اململكة املتحدة واحدة وتعد . الستحقاقعلى أساس اأيضا أُعدت امليزانيات هي إذا إال جزءا ال يتجزأ 

ومع . من البلدان األوروبية القليلة اليت اختذت هلذا التحدي، واعتمدت امليزانية على أساس االستحقاق
  .ثالثة عشر عامات عملية االنتقال استغرقفقد ذلك، 

 امليزانية النقدية، ووضع :يف تقرير احملكمة السابق للجنة، مت حتديد ثالثة خيارات من منظور امليزانية -٦
التوازن يف امليزانية ميثل يف امليزانية النقدية، . امليزانيات على أساس االستحقاق وتعديل امليزانية النقدية

التوازن يف امليزانية على ويعد . الفرق بني اعتمادات امليزانية والنفقات على أساس املبالغ احملصلة وصرفها
بناء على النفقات اليت يتم تكبدها ى أساس الفرق بني االيرادات احملصلة وأساس االستحقاق امليزنة عل
النفقات خالل الفترة املالية، بغض النظر عن املبالغ اليت يتم حتصيلها فعال /وقوع أنشطة توليد اإليرادات

  .هاأو صرف

قد كان النظام  وعلى أساس نقدي،تقوم كن تتشري إىل أن ميزانية احملكمة مل قد أوال، فإن احملكمة  -٧
، ٥-٤ و١-٤  املاليةالقاعدةيف ذلك  ورد، كما "االلتزام"فهوم املالية دائما تعترف مبالقواعد املايل و
ختصص احملكمة دائما كانت ولذلك، . ٨-١١٠ إىل ٢-١١٠قواعد اليف مت تفصيله  و٤,٥، ٤,١

وتنص القاعدة . ضافة إىل املصروفاتباإل على حساب امليزانية، هاوتقيد 'لتزامات غري املصفاة الميزانية 
جيب أن يقوم أي التزام على أساس عقد رمسي أو اتفاق أو أمر شراء أو أي شكل  "هلى أن ع٨-١١٠

 النظام املايل أساس امليزنة اليت وضعهاوصف ومن مث ميكن ". آخر من التعهد، أو تبعة تعترف ا احملكمة
  ." املعدلةت امليزانية النقدية' ، أو 'االلتزامى  علةقائمميزانية "بأا والقواعد املالية 

 احملاسبية، واليت سيتم تطبيقها يف إعداد البيانات املالية، اتغري سياساولذلك، بالنظر إىل أن احملكمة  -٨
ما إذا كان ينبغي هو السؤال الذي يطرح نفسه اآلن فواعتماد احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل، 

  .مىت ينبغي أن يتم هذا االنتقالنتقل إىل امليزنة على أساس االستحقاق وللمحكمة أن ت
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االستحقاق واملعامالت القائمة على النقد القائمة على االختالفات بني تسجيل املعامالت  تعد -٩
 احملاسبة على أساس يف نطاقاألصول باملعامالت اليت تؤدي إىل االعتراف ف. أساسا فروق يف التوقيت

على ( إما املعامالت اليت تنطوي على التدفقات النقدية قبل يتم التعرف على األصول  هياقاالستحق
وردين، واقتناء األصول امللموسة وغري امللموسة، املسبيل املثال املبالغ املدفوعة مقدما للموظفني أو 

ية بعد التعرف على أو املعامالت اليت تنطوي على التدفقات النقد) واالستثمارات املالية، وما إىل ذلك
املعامالت اليت تؤدي إىل أما ). ن الدول األطراف، والدخل املستحقمثل املستحقات م(األصول 

إما املعامالت اليت تنطوي على فهي  احملاسبة على أساس االستحقاق يف نطاقاخلصوم باالعتراف 
املسامهات املقبوضة /ل املؤجلمثل قرض الدولة املضيفة، والدخ(التدفقات النقدية قبل إثبات املسؤولية 

ني املستحقة، املوظففوائد على سبيل املثال (، أو التدفقات النقدية بعد االعتراف باملسؤولية )مقدما
  ).ستحقةالنفقات واملخصصات املدائنة والسابات احلو

 اليت  هو إعطاء نظرة أفضل حول اإلجناز املايل للهيئةاحملاسبة على أساس االستحقاق واهلدف من -١٠
تقدم التقرير بتخصيص اإليرادات واملصروفات لفترات التقارير املالية املناسبة، وبالتايل، توفري صورة 

األصول ناقص (املسامهات /أكثر صدقاً لوضع اهليئة املقدمة للتقرير املايل بتبيني صايف املوجودات
  .يف اية الفترة املشمولة بالتقرير) اخلصوم

بني امليزنة القائمة على االستحقاق الكامل وممارسات امليزنة املتبعة يف وأوجه االختالف  -11
  :( )احملكمة تنشأ أساساً فيما يتعلق بالعناصر التالية

يف إطار احملاسبة القائمة على االستحقاق، ال تحسب : األصول امللموسة وغري امللموسة )أ) 
شتريات من االعتمادات، ألغراض امليزنة، كنفقات إال تكاليف االهتالك، بينما تخصم تكاليف امل

وإذا ما ). أي إصدار أمر الشراء، وإبرام العقد أو االتفاق(باعتبارها نفقات وقت التعهد بااللتزام 
وعلى أية حال، ستكون . طُبقت امليزنة القائمة على االستحقاق الكامل، فينبغي تغيري منهجية امليزنة

وميكن القيام بذلك إما من خالل . وافر التمويل لشراء األصولهناك حاجة إىل إنشاء آلية لضمان ت
ميزانية رأمسالية مستقلة، تستند مع ذلك إىل االلتزامات، ولكنها تثبت التكاليف غري النقدية من قبيل 
االهتالك، أو من خالل إنشاء احتياطي الستبدال األصول الرأمسالية لتغطية تكاليف االهتالك املتراكمة، 

  حكمة صالحية السحب منه من أجل جتديد األصول املتهالكة أو تبديلها؛ختول للم

أي (تثبت حالياً التكاليف غري املرتبطة باملوظفني باعتبارها نفقات وقت التعهد بااللتزام  )ب) 
وإذا ما طُبقت امليزنة القائمة على االستحقاق الكامل، ). إصدار أمر الشراء، وإبرام العقد أو االتفاق

ومن مث . أي ستخصم النفقات من امليزانية عند تسليم السلع واخلدمات: ن وقت التسليم مهماًفسيكو
. السلع واخلدمات بدالً من االلتزامات‘ إمدادات‘سيتعني على مديري الربامج أن يدرجوا يف امليزانية 

 والنفقات املبلغ وال يتوقع أن تكون أوجه االختالف يف النفقات املبلغ عنها على أساس االستحقاقات
، ومع ذلك هناك بعض الصعوبات العملية املتصلة بتحديد ( )عنها على أساس االلتزامات كبرية سنويا

وترتبط أهم هذه الصعوبات بطول عملية املشتريات، فضالً عن عوامل أخرى تتعلق . ميزانية اإلمدادات
  بأداء املوردين، يصعب تقديرها وخترج عن سيطرة مديري الربامج؛

كان حساب النفقات املرتبطة باستحقاقات املوظفني وميزنتها جيريان يف السابق على أساس  )ج) 
وعندما غُريت سياسات احملاسبة لتشمل عناصر احملاسبة القائمة على االستحقاق، استنسخت . النقدية

قائمة على االستحقاق وبذلك فاحملكمة تطبق بالفعل امليزنة ال( ). هذه العناصر أيضاً يف ممارسات امليزنة
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. غري أن املنهجية األساسية املتبعة يف امليزنة مل تتغري. يف معامالت حمددة تتعلق باستحقاقات املوظفني
وتحسب امليزانية اخلاصة بتكاليف املوظفني بإضافة نسبة مئوية متثل التكاليف املشتركة اخلاصة 

إىل تكاليف ) وظفني الواردة يف جدول املرتباتاليت تشمل عدداً من عناصر استحقاقات امل(باملوظفني 
، وقد ٢٠٠٦ومل تتغري هذه النسبة املئوية منذ عام . املرتبات، وإدراج عنصر ملراعاة التعيينات املتأخرة

ومن خالل خصم الزيادة يف اموع . ظلت حىت اآلن كافية الستيعاب التكاليف املستحقة اإلضافية
موع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن من االعتمادات السنوية، التراكمي لإلجازات السنوية وا

وكشف تطبيق . ظلت احملكمة متول خصوماً لن يسوى جزء منها إال يف األجل املتوسط أو الطويل
امليزنة القائمة على االستحقاق يف جمال تكاليف املوظفني أيضاً عن بعض الصعوبات العملية يف 

 الصعب مثالً تقدير النفقات املتعلقة بالرصيد املتبقي من اإلجازات السنوية ومنح فمن. السنوات املاضية
اإلعادة إىل الوطن، ألن األرصدة اخلتامية لإلجازات ومعدالت أسعار الصرف ال تعرف إال عند اية 

  العام؛

دفوعات فيما يتعلق بقرض الدولة املضيفة، ال تعترب نفقات قائمة على االستحقاق سوى م )د) 
ومن جهة أخرى، ينبغي أن تكون اعتمادات امليزانية متاحة لتغطية السداد الكامل لكل قسط . الفوائد

  من أقساط القرض، مبا يف ذلك مدفوعات اجلزء األساسي من القرض؛

رمبا تكون هناك حاجة، يف املستقبل، إىل : املخصصات االحتياطية املتعلقة باألنشطة القضائية )ه) 
ناجتة عن األنشطة ) أي االلتزامات ذات التوقيت واملقدار غري املؤكدين(ملخصصات االحتياطية اعتبار ا
ويف هذه . فإذا ما برئ متهم مثالً، ميكن أن حيق له احلصول على تعويضات من احملكمة. القضائية

هور احلاجة احلالة، من شأن احملاسبة القائمة على االستحقاق أن تثبت هذا املخصص االحتياطي قبل ظ
  .الفعلية إىل التدفق النقدي، وميكن إدراج النفقات ذات الصلة يف امليزانية يف مرحلة الحقة

وبعكس اآلراء املتعلقة باحملاسبة القائمة على االستحقاق، ختتلف اآلراء املتعلقة بامليزنة القائمة  -12
رياً مقارنة مبا هو عليه يف احملاسبة ، ويقل الدعم يف هذه احلالة كث( )على االستحقاق اختالفاً كبرياً

فالدول اليت أخذت بنهج امليزنة القائمة على االستحقاق تشكل أقلية وليست . القائمة على االستحقاق
ومن مجلة ( ). احملكمة على علم بأي مؤسسة يف منظومة األمم املتحدة انتقلت إىل هذا النهج يف امليزنة

ستحقاقات تدخل تعقيدات تقنية على امليزنة، فتجعلها أقل شفافية ما حيتج به منتقدو هذا النهج أن اال
  .وصعبة على الفهم

وتقوم احملكمة برصد التطورات اجلارية يف اإلدارة املالية داخل مؤسسات منظومة األمم  -13
امليزنة املتحدة وال تتوخى حالياً أي تغيري يف ممارساا الراهنة يف جمال امليزانية واالنتقال حنو تطبيق 

  .القائمة على االستحقاق الكامل

  توضيح بشأن ما يستخدم من عناصر االستحقاقات يف املمارسة املتبعة حالياً يف جمال امليزانية -ثالثاً

وتتمثل . تستخدم احملكمة عناصر معينة من االستحقاقات يف ممارستها احلالية يف جمال امليزانية -14
ىت اآلن يف بياناا املالية، متشياً مع املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، املمارسة اليت تتبعها احملكمة ح

يف تقدمي بيان يتضمن األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق ويورد أصوالً وخصوماً 
 يشكل بالفعل) باستثناء األرصدة النقدية(وكل بند من األصول واخلصوم يثبت يف هذا البيان . معينة

. وهكذا طبقت احملكمة أساساً نقدياً معدالً للميزنة واحملاسبة. ابتعاداً عن احملاسبة على أساس النقدية
  :وتندرج البنود غري النقدية التالية ضمن تقرير حصيلة امليزانية وتعكسها خصوم احملكمة
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دة مقدماً بوصفها خصوماً يف صحيفة تبين االشتراكات الوار: االشتراكات الواردة مقدماً )أ) 
  املوازنة؛

هي االلتزامات اليت يتعهد ا دون صرفها أثناء الفترة املالية ذات : االلتزامات غري املصفاة )ب) 
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من . الصلة

 شهراً ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . م تثبتها احملكمةأشكال االرتباطات، أو إىل خصو
  بعد اية السنة املالية اليت تتصل ا؛

. احلسابات األخرى املستحقة الدفع، وتتألف أساساً من املبالغ املستحقة الدفع للموردين )ج) 
 املؤرخة حىت اية العام حساباً وبناًء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، متثل مجيع الفواتري

وتدفع مبالغ . مستحق الدفع من احملكمة عن تلك السنة املالية وتسجل يف النظام احملاسيب للسنة نفسها
  الفواتري غري املسددة حىت اية العام يف السنة املالية التالية؛

ي جمموع االلتزامات الضريبية ه: املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة )د) 
التقديرية املستحقة للموظفني الدافعني للضرائب للواليات املتحدة املدرجني جبدول املرتبات باحملكمة 

ووفقاً . وتسوي احملكمة هذه االلتزامات يف فترة مالية الحقة. املتكبدة خالل الفترة املالية احلالية
ة، يعفى مجيع موظفي احملكمة من الضرائب على املرتبات للمبادئ األساسية للخدمة املدنية الدولي
  واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة؛

قدم موظفون : خمصصات القضايا املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )ه) 
ة اجلنائية وختصص احملكم.  سابقون يف احملكمة دعاوى أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

  الدولية رصيداً احتياطياً مناسباً عندما يكون هناك احتمال بأن تضطر إىل دفع مبالغ هلؤالء املوظفني؛

حيق للموظفني الدوليني الذين يتركون اخلدمة : االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن )و) 
ثل، حيق للقضاة الذين تنتهي مدة وبامل. احلصول على منحة اإلعادة إىل الوطن بعد سنة من اخلدمة

وتثبت احملكمة هذه العناصر بوصفها . خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة
  التزامات؛

ميثل رصيد اإلجازة السنوية ما تبقى من اإلجازات السنوية للموظفني الدائمني واملنتخبني  )ز) 
  .ويثبت كالتزام يف صحيفة املوازنة

حملة عامة عن آثار تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق باملستخدمني  -اًرابع
  اخلارجيني للمعلومات املالية

يتمثل األثر الرئيسي لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية فيما يتعلق باملستخدمني اخلارجيني  -15
ات أفضل عن األداء املايل للمحكمة خالل فترة للمعلومات املالية يف حصول املستخدمني على معلوم

وجتدر اإلشارة إىل . مالية وعلى معلومات أفضل عن الوضع املايل للمحكمة يف اية تلك الفترة املالية
أن املعلومات املوجودة لن يضيع منها شيء يف معرض االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاق 

  .ةالكامل، بل ستضاف معلومات مالي

وستشمل اموعة الكاملة من البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية بياناً متعلقاً  -16
  .بالتدفق النقدي، يقدم معلومات على أساس النقدية
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ويف حالة االستمرار يف إعداد امليزانية بناًء على األسس القائمة، فإن املعلومات الواردة يف بيان  -17
اعتمادات امليزانية األصلية؛ : ويقدم بيان االعتمادات معلومات عما يلي.  لن تتغرياالعتمادات

واالعتمادات بصيغتها املعدلة بأي حتويالت؛ وأي اعتمادات تكميلية يف امليزانية؛ واالئتمانات، يف حال 
وجودها، خبالف االعتمادات اليت تقرها مجعية الدول األطراف؛ واملبالغ املخصومة من تلك 

  .أو غري ذلك من االئتمانات وأرصدة االعتمادات غري املربوطة/االعتمادات و

كما ترد ‘ النفقات‘كما ترد يف بيان االعتمادات و‘ النفقات‘وسيكون هناك اختالف بني  -18
 أعاله، إىل أن عدداً من البنود لن ١١يف بيان األداء املايل، ويعزى ذلك، على النحو املوضح يف الفقرة 

وستسوى هذه االختالفات يف مذكرة ترفق بالبيانات . يف امليزانية على أساس االستحقاق الكاملتدرج 
املالية وستتطلب من مستخدمي املعلومات املالية بذل جهد معني من أجل فهم األرقام املسواة الناجتة 

  .عن تطبيق أسس حماسبية خمتلفة

ة الدولية للقطاع العام واملعايري احملاسبية اليت وستؤثر أوجه االختالف بني املعايري احملاسبي -19
تستخدمها احملكمة حالياً، وهي املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، يف كفية تسجيل املعامالت 

بيان الوضع املايل، الذي يعرض األصول واخلصوم وصايف : وعرضها يف البيانات املالية الرئيسية وهي
ي؛ وبيان األداء املايل، الذي يعرض اإليرادات والنفقات والنتائج املتعلقة رأس املال السهم/األصول

ومن غري املرجح أن يتأثر كثرياً البيان . رأس املال السهمي/بالفترة، وبيان التغيريات يف صايف األصول
  .املتعلق بالتدفق النقدي، الذي يقدم معلومات عن التدفقات النقدية لدى احملكمة

ي من أوجه االختالف املذكورة اليت يتسم ا جمال احملاسبة يف نظام امليزنة املعمول ولن يؤثر أ -20
فاملعايري احملاسبية الدولية . به يف احملكمة، ألن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لن تطبق على امليزنة

يتناول طريقة عرض املعلومات  ٢٤غري أن املعيار . هي معايري خاصة باحملاسبة وليست معايري للميزنة
ويشمل اجلدول الوارد أدناه مقارنة بني سياسات احملاسبة املتبعة . املتعلقة بامليزانية يف البيانات املالية

  .حالياً واملعايري احملاسبية الدولية، فضالً عن أثر التغيريات الالزمة

دة واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع  مقارنة بني املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتح-١اجلدول 
  أثر التغيريات: العام

)املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة(املعايري احملاسبية املعتمدة حالياً يف احملكمة اجلنائية الدولية 
  األثر املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

تقوم  .إىل النقدية يشبه كثرياً احملاسبة النقديةمتطلبات اإلبالغ تتبع جاً معدالً يستند  -1
األثر الناجم عن ذلك هو أن املعايري احملاسبية الدولية  املتطلبات على أساس االستحقاق الكامل

يف صحيفة املوازنة تتجاوز ما تبلغ عنه ) األصول واخلصوم(للقطاع العام تبلغ عن جمموعة من البنود 
ففي إطار . ومنط اإلنفاق املرتبط ذه األصول واخلصوم خمتلف. ألمم املتحدةاملعايري احملاسبية ملنظومة ا

املعايري احملاسبية الدولية، يبلغ عن النفقات املرتبطة باالستثمارات يف األصول يف مرحلة متأخرة مقارنة 
اخلصوم فيبلغ عنها باإلبالغ عنها يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، أما النفقات املرتبطة ب

  .أحياناً يف مرحلة مبكرة مقارنة مبا هو عليه احلال يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة

باعتبارها نفقات يف بيان اإليرادات والنفقات ) امللموسة وغري امللموسة(يبلَّغ عن تكاليف األصول  -2
ثابتة وغري امللموسة وتدرج يف صحيفة املوازنة ترمسل تكاليف األصول ال .عندما تشترى األصول



ICC-ASP/11/42 

7 42-A-121112 

وتوزع التكلفة األصلية لألصول على فترة االنتفاع ا ما دامت تستخدم . عند شراء األصول ألول مرة
ستتزايد األصول املبلغ عنها وستنقص النفقات املبلغ عنها، على األقل فيما يتعلق  ).تكلفة االهتالك(

  .بشراء األصول

 عن استحقاقات املوظفني املتراكمة، الطويلة األجل منها، يف مذكرة مرفقة باحلسابات وال يبلَّغ -3
االعتراف التام بااللتزامات والنفقات فيما  ( ) يبلغ عنها باعتبارها التزامات يف صحيفة املوازنة

املرتبطة يف (سيلزم إدخال بعض التعديالت على طريقة املعاجلة احلسابية  .يتعلق باستحقاقات املوظفني
لنظام املعاشات التقاعدية اخلاص بالقضاة، واموع التراكمي ملنحة ) معظم األحيان بالتقييم والعرض

أما طريقة معاجلة االشتراكات يف الصندوق . اإلعادة إىل الوطن، واموع التراكمي لإلجازات السنوية
  .كما هياملشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة فستبقى 

إثبات النفقات على أساس السلع  .متثل النفقات املبلغ عنها املصروفات وااللتزامات غري املصفاة -4
سيحدث اخنفاض يف النفقات املبلغ عنها خالل السنوات األوىل  ).مبدأ التسليم(واخلدمات الواردة 

الفترة املالية ذات الصلة لن تثبت من اعتماد املعايري احملاسبية الدولية ألن االلتزامات غري املصفاة يف 
  .مجيعاً بوصفها نفقات

تسجل التربعات على أساس االستحقاق يف ظل  .إثبات التربعات على أساس النقدية -5
  .ملا كانت التربعات حمدودة، يتوقع أن يكون األثر ضئيال .شروط معينة

واملبالغ املعروضة . الواردة يف البيانات املاليةتدرج يف بيان االعتمادات املعلومات املتعلقة بامليزانية،  -6
.باعتبارها نفقات يف بيان اإليرادات والنفقات تساوي املبالغ املعروضة يف بيان االعتمادات

  .اشتراط تقدمي مقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية على أساس مماثل 

تغيريات يف عرض  .انية مع املبالغ الواردة يف البيانات املاليةاشتراط تسوية املبالغ املدرجة يف امليز
يلزم تقدمي بيان يقارن بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية، يكون . امليزانية شكالً ومضموناً

  .مماثالً لبيان االعتمادات القائم

بين أوجه االختالف األساسية سيلزم تقدمي مذكرة مرفقة بالكشف ت. تغيريات يف متطلبات الكشوف
بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية، ما مل ترِد إحالة مرجعية إىل هذه املعلومات يف وثائق 

  .أخرى متاحة للعموم

سيتعني على احملكمة أن توضح يف مذكرات مرفقة بالبيانات املالية أساس امليزانية وأساس التصنيف 
  .يزانية املعتمدةاملستخدمني يف امل

لتسوية مع املبالغ ) يف بيان االعتمادات(ستخضع املبالغ الفعلية املعروضة على أساس املقارنة بامليزانية 
الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن يبين كل وجه من أوجه االختالف يف األساس والتوقيت 

  .والكيان على حدة

  امليزانية احملدثة -خامساً

أشارت اللجنة، يف دورا الثامنة عشرة، إىل أن املشروع ال ينبغي أن خيرج عن حدود امليزانية  -21
ويتضمن اجلدول الوارد ( ).  يورو، وطلبت تقدمي ميزانية حمدثة١ ٩١٧ ٥٥٠املعتمدة يف مبلغ قدره 

  .أدناه حملة عامة عن امليزانية احملدثة حسب بند اإلنفاق
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  البنود

 ٢٠١٣ميزانية عام  ٢٠١٢ميزانية عام  ٢٠١١النفقات الفعلية يف عام  بآالف اليوروات
  اموع ٢٠١٥ميزانية عام  ٢٠١٤ميزانية عام 

  ١٠١٥,٧  ١٦١,٣ ٣٦٩,٢ ٣٥١,٦ ١٣٣,٧ املساعدة املؤقتة العامة

  ٤٨,٤  ١٠ ١٥ ١٥,٩ ٧,٥ السفر

  ٧٨٨,٧ ٦٤,٤ ٥٤,٤ ١٨٦ ٢٣٧,٧ ٢٤٦,٣ اخلدمات التعاقدية

  ٦٤,٧   ٣٠ ٣٠ ٤,٧ التدريب

  ١٩١٧,٥ ٦٤,٣٥ ٢٢٥,٦ ٦٠٠,٢ ٦٣٥,٢ ٣٩٢,٢ اموع

  خامتة -سادسا

حاولت احملكمة، يف هذا التقرير، اإلجابة على األسئلة اليت أثارا اللجنة يف دورا الثامنة   -٢٢
وبعد أن درست التعديالت املقترح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية دراسة أولية من . عشرة

نة مراجعة احلسابات واملراجع اخلارجي للحسابات، جيري إعادة تقدميها يف شكل منقح باعتبارها جل
وقد سعت احملكمة للرد كما ينبغي على مجيع التعليقات الواردة حىت اآلن من اللجنة . وثيقة مستقلة

قترحة يف وجلنة مراجعة احلسابات واملراجع اخلارجي للحسابات لكي يتسىن اعتماد التعديالت امل
 أن يؤثر ٢٠١٢ومن شأن أي تأخري يف اعتماد التعديالت املقترحة إىل ما بعد عام . الوقت املناسب

وإذا ما مل تعتمد التعديالت املقترحة إال يف عام . سلباً يف اجلدول الزمين للمشروع وامليزانية املعتمدة
الناجتة عن ذلك، أن تنفذ ، فسيستحيل على احملكمة، بسبب أوجه عدم التيقن التنظيمي ٢٠١٣

التغيريات الالزمة يف النظام، والتعديالت على األرصدة االفتتاحية، وغري ذلك من التغيريات التنظيمية 
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١ذات الصلة املزمع إدخاهلا اعتباراً من 

____________ 


