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  احملكمة عن اآلثار املترتبة على تنفيذ تقرير 

  *للقطاع العامالدولية املعايري احملاسبية 

  

  مقدمة  -ألف

 مكتب ةإىل توصي يف دورا احلادية عشرة، ")اللجنة"              ت سمى فيما يلي ( )١(أشارت جلنة امليزانية واملالية  -١
املعايري احملاسبية الدولية  القائلة بأنه ينبغي أن تقرر احملكمة اعتماد )٢(مراجعة احلسابات الوطنية باململكة املتحدة

  .وأن تضع استراتيجية من أجل تنفيذها") املعايري احملاسبية الدولية"يلي           ت سمى فيما  ()٣(للقطاع العام

املعايري احملاسبية                               ً         ، ذكرت احملكمة أا قد اختذت قرارا  باعتماد ٢٠٠٩ويف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٢
اختذته يف تشرين  قد كانت     ً                                       ً                 وفقا  لتوصيات املراجعني اخلارجيني للحسابات ومتشيا  مع القرار الذي الدولية
 ولذلك كانت )٤(.هذه املعايري، التابعة لألمم املتحدة، باعتماد اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

                                                 
  .ICC-ASP/8/CBF.2/1          ً                صدرت سابقا  بوصفها الوثيقة *
-١٤ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )١(

   .١٧، الفقرة ٢-باء-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
  .٨، التوصية ٢٠٠٨ مراجعة حسابات البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  )٢(
املوضوعة لكي تطبقها كيانات القطاع العام،   هذه املعايري هي جمموعة من معايري اإلبالغ املايل العاملية الرفيعة املستوى )٣(

ودف . ، وهو هيئة مستقلة لوضع املعايري ضمن االحتاد الدويل للمحاسبنيجملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأعدها 
يانات القطاع العام،  إىل حتسني جودة اإلبالغ املايل ذي األغراض العامة من جانب كاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 للقرارات املتعلقة بتخصيص املوارد، مما يزيد من - ترتكز على معلومات أفضل–مبا يؤدي إىل إجراء عمليات تقييم 
  .الشفافية واملساءلة

)٤(
- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  
  .٦٦، الفقرة ألف-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
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املعايري احملاسبية من أجل تنفيذ هذه ") اجلمعية"              ت سمى فيما يلي (احملكمة تلتمس موافقة مجعية الدول األطراف 
  )٥(.الدولية

جلنة امليزانية واملالية، يف دورا احلادية عشرة، بأن تقرر اجلمعية أن تعمل احملكمة على تنفيذ وأوصت   -٣
 وأوصت اللجنة كذلك بأن تقدم احملكمة إىل اجلمعية يف دورا الثامنة. املعايري احملاسبية الدولية يف األجل املتوسط

مة يف اجتاه تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، مبا يف ذلك       ً                                             تقريرا ، عن طريق اللجنة، عن خطة املشروع واخلطوات القاد
  )٦(. للمحكمةاملالية والقواعد املايل النظاماآلثار املالية املترتبة على ذلك وما يلزم إدخاله من تعديالت على 

املعايري ى تنفيذ      ً                                                    ً     ً                      ووفقا  لطلبات اللجنة الواردة أعاله، يقدم هذا التقرير توجيها  عاما  بشأن اآلثار املترتبة عل  -٤
  .                ً                     يف احملكمة، مشفوعا  خبطة تفصيلية للمشروعاحملاسبية الدولية للقطاع العام

  على التنفيذاآلثار املترتبة   -باء

أهم فارق  يتصل و. ميكن إعداد البيانات املالية على األساس النقدي للمحاسبة أو على األساس االكتواري  -٥
                                   ففي ظل النظام احملاسيب النقدي، ال ت سجل .  املعامالتعنده            ت الذي ت سجل بالوقبني هذين النظامني احملاسبيني 

 ادات عند اكتساا حىت وإن كان ال                          ً                                        اإليرادات إال عند تلقيها فعال ، بينما يقضي النظام االكتواري بتسجيل اإلير
.                        ًالنقدي إال عند دفعها فعال  يف ظل النظام املصروفات               وباملثل، ال ت سجل .  يف املستقبل تلقيها إال يف تاريخ مايجير

                                   ً  عند تكبدها حىت وإن كانت لن ت دفع فعال  املصروفات                                                 وعلى العكس من ذلك، ففي حالة النظام االكتواري ت سجل 
 نظامال يف احملكمة إجراء تغيري من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وسيتطلب اعتماد .ما يف املستقبلإال يف تاريخ 

  . إىل احملاسبة االكتوارية الكاملةنقدياحملاسيب ال

: وعلى وجه اإلمجال، فإن تأثري تنفيذ هذه املعايري احملاسبية الدولية على احملكمة يندرج ضمن مخس فئات  -٦
التأثري على احملاسبة واإلبالغ املايل؛ والتأثري على امليزنة؛ والتأثري على نظم تكنولوجيا املعلومات؛ والتأثري املايل؛ 

 )٧(.املالية للمحكمة والقواعد املايل النظامتأثري على وال

  التأثري على احملاسبة واإلبالغ املايل

                                        ً                                                املصروفات اليت ت سجل حاليا  يف الفترة اليت ت دفع فيها ست سجل يف الفترة اليت جيري تكبدها فيها، يف حني   -٧
  .                                     ست سجل يف الفترة اليت جيري اكتساا فيها                          ً                             أن اإليرادات اليت ت سجل حاليا  يف الفترة اليت جيري تلقيها فيها

باستحقاقات  املتعلقة الناشئة عن االلتزامات                                               وسيتعني أن ت سجل يف البيانات املالية بالكامل اخلصوم   -٨
. االلتزامات املتعلقة بانتهاء اخلدمةنح اإلعادة إىل الوطن أو                                    جازة السنوية، واستحقاقات العطلة، وم املوظفني مثل اإل

                                                 
  .٦٨الفقرة ألف، - الد الثاين  املرجع نفسه، )٥(
  .١٨، الفقرة ٢- باء-   املرجع نفسه، الد الثاين)٦(
)٧(

-٣ ،نيويورك، األوىل روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام  
 النظام. دال-اجلزء ثانيا، )والتصويب E.03.V.2 رقم املبيعات منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠
  .)ICC-ASP/4/Res.10بالصيغة املعدلة بالقرار (املالية للمحكمة  والقواعد املايل
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                                                   ِّ                             ً      شأن معاملة هذه اخلصوم على أساس النظام االكتواري أن متك ن من ختصيص مصروفات احملكمة ختصيصا  يتسم ومن 
  .بالشفافية على مر الوقت

األصول الرأمسالية مثل املركبات واألثاث واملعدات يف البيانات املالية         أن ت قي دوسيكون من املطلوب   -٩
وفات استهالك األصول الرأمسالية إىل نشر تكلفة شراء األصل املعين وستؤدي مصر. وكذلك استهالك هذه األصول

                                                ً                                                 على امتداد فترة حياته املفيدة طوال عدة سنوات، بدال  من قيد كامل التكلفة كبند من بنود املصروفات يف سنة 
  .الشراء

  التأثري على امليزنة

امل عن أداء امليزانية والتوفيق بني املصروفات  إعداد بيان كاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامستتطلب   -١٠
 إما وسيتعني مراجعة عملية إعداد امليزانية. وقد يؤثر ذلك على أساس امليزنة. االكتوارية يف اإلبالغ املايل وامليزانية

 التوفيق بني العتماد امليزنة االكتوارية بالكامل أو ملواصلة العمل باملمارسات احلالية املتعلقة بامليزانية ولكن مع
وباإلضافة إىل ذلك، قد يتعني على احملكمة القيام بإعداد ميزانيتني، أي . اإلبالغ املايل وامليزانيةاملصروفات الفعلية يف 

  .ميزانية رأمسالية من أجل األصول الثابتة وميزانية تشغيل من أجل العمليات العادية

  التأثري على نظم تكنولوجيا املعلومات

لمعايري راء تغيريات يف نظم تكنولوجيا املعلومات لكي ميكن أن تدعم املتطلبات احملاسبية لسيلزم إج  -١١
وميكن بصورة خاصة توقع أن يلزم إجراء عمليات تطوير يف تكنولوجيا املعلومات . احملاسبية الدولية للقطاع العام

املصروفات يف الفترة اليت جيري فيها قيد بلتلبية املتطلبات املتعلقة باالعتراف باألصول الرأمسالية واستهالكها و
  .تكبدها

  املايل التأثري

 ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تنفيذ ا،٢٠٠٩يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ذكرت احملكمة،   -١٢
 ، وإدارة املشاريع، ونظم املعلومات،القيام باستثمارات كبرية يف السنوات القادمة من حيث املوظفنيسيتطلب 

  )٨(. والتدريب واالختبار،واالتصاالت

 يتطلب موارد تلزم للدعم املباشر لتطبيق هذه املعايري يف احملكمة، كما ملعايري احملاسبية الدوليةافتنفيذ هذه   -١٣
جلارية اليت            ً                                                                             يتطلب مبلغا  أصغر بكثري يلزم بصورة رئيسية للسفر من أجل املشاركة كمنظمة مراق بة يف االجتماعات ا

                                                 وستكون املشاركة يف االجتماعات اليت ت عقد مرتني يف العام . تعقدها األمم املتحدة فيما يتصل بتنفيذ هذه املعايري
                                                                                                   جتربة تعلم  بالغة القيمة بالنسبة إىل احملكمة من حيث جتنب املزالق اليت واجهها من سبقوها يف اعتماد هذه املعايري 

  . املشاركة يف املناقشة اجلارية بشأن املسائل التقنية وحل هذه املسائلاحملاسبية الدولية ومن حيث

واملوارد املطلوبة للدعم املباشر لتنفيذ هذه املعايري احملاسبية سيشمل القيام باستثمارات يف جماالت تدريب   -١٤
ارسات احملاسبية، وتكاليف املميف غيريات والت املسائل احملاسبية حلسماملوظفني، والدعم من جانب خرباء استشاريني 

                                                 
-١٤ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٨(

  .٦٧، الفقرة ألف-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
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، ٢٠١٠ وبالدعم الذي يبدأ يف منتصف عام على أساس التفرغاملوظفني املرتبطة بتكليف قائد مشروع يعمل 
، والنفقات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات املالية والقواعد املايل النظامووضع دليل حماسيب تفصيلي، وحتليل ومراجعة 

  .جميات، والتراخيص، والتدريبعمليات حتديث الربل واملطلوبة

، الذي يشمل بالفعل بعض املتطلبات )ساب(وتتمتع احملكمة مبيزة امتالك نظام معلومات متكامل حديث   -١٥
بيد أنه توجد . ، مثل وجود وحدة لألصول الثابتة ووحدة للجرداحملاسبية الدولية للقطاع العامالرئيسية للمعايري 

.                ً                                                 ذه الوحدات تبعا  الحتياجات احملكمة بغية استخدامها يف تنفيذ هذه املعايريتكاليف ترتبط بعملية تكييف ه
                     ً                                                                                   وسيكون من املطلوب أيضا  بذل جهود من أجل التعديل النظامي لبنية البيانات املالية، والرسوم البيانية للحسابات، 

  .نامج احلاسويبواحلفاظ على ميزان املراجعة واختباره، وتنقيح إجراءات قيد النفقات يف وحدات الرب

  املالية  والقواعد املايل التأثري على النظام

 إىل أن يكون من املطلوب إجراء تغيريات ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامامن املتوقع أن يؤدي اعتماد   -١٦
ام املايل والقواعد املالية وسيجري إعادة النظر يف التنقيحات التفصيلية للنظ.  للمحكمةاملالية والقواعد املايل النظاميف 

            مث ست عرض هذه . مع خرباء استشاريني ذوي خربة يف هذه املعايري احملاسبية عند املوافقة على التمويل الالزم
ملعايري اوقد أجرت فرقة العمل احلالية املعنية ب. التنقيحات على اجلمعية عن طريق اللجنة من أجل املوافقة عليها

  : عملية إعادة نظر أولية وستشري إىل التغيريات املقترحة التاليةاع العاماحملاسبية الدولية للقط

 مع بيان النفقات على أساس الصرف وليس على أساس االلتزام )٩(. من النظام املايل٤البند   ) أ(
                                                                                          القانوين، فإن اعتمادات امليزانية العادية اليت مل ت نفق بالكامل حبلول اية العام ميكن النظر إليها 

. ا تعود إىل املاحنني يف شكل فائض، حىت لو كان قد مت االلتزام باألموال بصورة قانونيةعلى أ
ومن أجل عدم تعطيل أو إلغاء العمل اجلاري، يتعني ترحيل مبالغ كافية من امليزانية العادية من عام 

اسبية الدولية ملعايري احملابيد أن . إىل العام التايل خبصوص األنشطة اليت بدأت ولكنها مل تكتمل
 تسمح بقيد املصروفات يف اإلبالغ املايل بطريقة خمتلفة عن الطريقة القائمة على للقطاع العام

 كما هو دون تغيري  هذا البند من النظام املايلببقاء                 ولذلك، فإنه يوص ى . أساس اعتمادات امليزانية
ايل، على النحو الذي يسمح به املعيار وأن جيري يف البيانات املالية التوفيق بني امليزنة واإلبالغ امل

 )١٠(.ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاما من ٢٤

                                                 
- ٣ ،نيويورك، األوىلألطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول ا  )٩(

 النظام. دال-اجلزء ثانيا، )والتصويب E.03.V.2 رقم املبيعات منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠
  .)ICC-ASP/4/Res.10بالصيغة املعدلة بالقرار (املالية للمحكمة  والقواعد املايل

عرض معلومات : م احملاسبية الدولية للقطاع العااملعايري من ٢٤املعيار . م احملاسبية الدولية للقطاع العاجملس املعايري  )١٠(
 إجراء مقارنة بني املبالغ املقيدة يف ٢٤ويتطلب املعيار . ٢٠٠٦ديسمرب /امليزانية يف البيانات املالية، الصادر يف كانون األول

انية واملبالغ الفعلية الناشئة عن تنفيذ امليزانية واليت يتعني إدراجها يف البيانات املالية للكيانات اليت يتعني عليها أو ختتار هي امليز
  .                                ً                                                     ًجعل ميزانياا املوافق عليها متاحة  للجمهور واليت تكون هلذا السبب مسؤولة عنها مسؤولية عامة 
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                                                 سي عد ل لكي ي ؤخذ يف احلسبان أن األصول الثابتة ستصبح )١١()ب (٢٠-١١٠، املادة ١٠البند   ) ب(
 .    ً                                                                          جزءا  من البيانات املالية الرمسية ومن مث سيقوم املراجعون اخلارجيون للحسابات مبراجعتها

                                      سي عد ل لكي يعكس حقيقة أن النفقات ستشمل )١٢()’٤‘) (أ (٢-١١١، املادة ١١البند   ) ج(
االلتزامات غري                      وست حذف من هذه الفقرة . املدفوعات واملصروفات األخرى والنفقات املستحقة

 .ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاما بالنظر إىل االتوقف عن اعتبارها نفقات مبوجب املصفاة

:  ستصبح أمساء البيانات املالية ذات الصلة كما يلي)١٣().’١‘) (ب (٨-١١١، املادة ١١بند ال  ) د(
سيضاف ؛ و"بيان التدفق النقدي") ’٣‘(؛ و"بيان الوضع املايل) "’٢‘(؛ و"بيان األداء املايل"’ ١‘

 ".رأس املال/األصولصايف بيان التغيريات يف "بيان جديد بعنوان 

  خطة املشروع  -جيم

 سيتطلب ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماأن االنتقال إىل العمل بإىل  فريق املشروع باحملكمة صخل  -١٧
. إعادة النظر يف عمليات احملاسبة، إىل جانب صياغة السياسات والتوجيه اإلجرائي    ً     ً             قدرا  كبريا  من التخطيط و

    ً تبعا   )ساب(القائم اخلاص بنظام املعلومات املتكامل وستتطلب هذه التغيريات عملية تكييف كبرية للربنامج احلاسويب 
 باألصول الثابتة         ً         تني حاليا  املتعلقتني غري املستخدمتني وعملية تكييف مماثلة جديدة للوحدالحتياجات احملكمة

ستتطلب الربجميات القائمة عملية تكييف بغية التمكني من قيد : وتشمل بعض التغيريات ما يلي. واملخزون
 حبيث يقيد املصروفات عند هيئالربنامج احلاسويب احلايل قد ف .ت على أساس تسليم السلع واخلدماتاملصروفا

إجراء عملية تكييف للربنامج وسكون من املطلوب . صدور أمر شراء داخلي وليس عند تسليم السلع املعنية
). ساب( الربنامج احلاسويب القائم يف                  ً                                               احلاسويب اجلديد تبعا  لالحتياجات فيما يتعلق بوحديت األصول الثابتة واجلرد

                              ً                                                                وسيتطلب هذا اجلهد التكييفي وقتا  ي عتد به من خبري استشاري للقيام على وجه الدقة بوضع خمطط للعمليات، 
  .                             ًمث اختبار الربنامج وقبوله ائيا ودمج العمليات الدقيقة يف يئة الربنامج احلاسويب، 

تعتزم احملكمة التحرك بشكل مطرد  )١٤(ملالية يف دورا احلادية عشرة،وكما أوصت بذلك جلنة امليزانية وا  -١٨
     ِّ                                  وسيمك ن ذلك احملكمة من االستفادة من الدروس . ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاما يف اجتاه تنفيذ  ًا  سريعوليس

 )ساب(ات دولية أخرى، ومن إعداد نظام املعلومات املتكامل املستخلصة أثناء تنفيذ هذه املعايري من جانب منظم
  .لدى احملكمة للتغيري املنتظر يف املعايري احملاسبية

                                                 
 ،نيويورك، األوىلألطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول ا  )١١(

 النظام. دال-اجلزء ثانيا، )والتصويب E.03.V.2 رقم املبيعاتمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣
  .)ICC-ASP/4/Res.10بالصيغة املعدلة بالقرار (املالية  والقواعد املايل

  .  املرجع نفسه)١٢(
  .املرجع نفسه  )١٣(
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )١٤(

لفقرة ، ا٢-باء-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢- ١٤
١٨.  
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 إذا أمكن ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاما إىل لالنتقال اجلدول الزمين املخطط له ١ويبني اجلدول   -١٩
  . من أجل البدء يف هذا اهود٢٠١٠ة                            ً               املوافقة على التمويل اعتبارا  من سنة امليزاني

 اجلدول الزمين لالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ١جلدول ا

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ املهمة

        .إنشاء فرقة العمل املعنية باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

       .إعداد خطة املشروع

 الرئيسية املشاركة يف اجلهاتتدريب على هذه املعايري من أجل م تنظي
امليزانية واملالية، املشتريات، املراجعة الداخلية للحسابات، (تطبيقها 

 ).تكنولوجيا املعلومات

      

        .٢٠١٠إعداد تقديرات امليزانية فيما يتعلق بإطالق املشروع يف عام 

املعايري بالتخطيط جلميع التغيريات يف قيام فرقة العمل املعنية ذه 
 يف وقت الحق مع خرباء استشاريني مراجعتهاعمليات احملاسبة من أجل 

أصحاب خربة يف هذه املعايري مث تنفيذها من جانب اخلرباء االستشاريني 
  ).ساب(املعنيني بنظام املعلومات املتكامل 

      

 مبراجعة وتنقيح عايريخرباء استشاريني أصحاب خربة يف هذه املقيام 
وسيشمل . خمططات العمليات وباملساعدة يف إعداد الدليل احملاسيب

 .العمل املضطلع به إجراء حتليل تفصيلي لتأثري هذه املعايري على احملكمة

      

املعايري احملاسبية الدولية باالستناد إىل " صورية"إعداد بيانات مالية 
 .للقطاع العام

      

نظام املعلومات  ويف استشاريني أصحاب خربة يف هذه املعايري قيام خرباء
 بتكييف وحديت الربنامج احلاسويب املتعلقتني باألصول )ساب(املتكامل 

                    ً                                   الثابتة واملخزون تبعا  الحتياجات احملكمة، بالتعاون مع موظفي 
 .املشتريات وتكنولوجيا املعلومات واحملاسبة

      

ني مبراجعة احملاسبة املتعلقة باستحقاقات قيام خرباء استشاريني مالي
 .املوظفني لضمان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية

      

قيام اخلرباء االستشاريني أصحاب اخلربة يف هذه املعايري ويف نظام 
، بالتعاون مع موظفي املشتريات وتكنولوجيا )ساب(املعلومات املتكامل 
القائمتني حديت الربنامج احلاسويب  بتكييف و،املعلومات واحملاسبة

 بغية دمج نظام      ً                تبعا  الحتياجات احملكمةباملشتريات واحملاسبةاملتعلقتني 
  .احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل

      

حضور اجتماعات هيئات األمم املتحدة املنفذة هلذه املعايري بغية البقاء 
 .على اطالع على الدروس املستفادة

      

         .اد خطة تنفيذ تفصيلية بشأن األصول الرأمسالية واملخزونإعد
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 امليزانية  هذه اآلثارتناول آثار تنفيذ هذه املعايري على امليزانية حبيث تشمل
 وقضايا امليزانية التشغيلية واحلاجة إما إىل استخدام أساس الرأمسالية

 . التوفيق بينهمامشترك للمحاسبة بني امليزانية والبيانات املالية أو إىل

      

يف صيغتها وضع التغيريات املطلوبة يف النظام املايل والقواعد املالية 
أبريل من أجل /                                          وتقدميها إىل اللجنة يف دورا اليت ت عقد يف نيسانالنهائية 

  .املوافقة عليها

      

احملاسبة على  عن طريق البدء يف البدء يف التنفيذ باتباع ج مرحلي
 . فيما يتعلق مبشتريات السلع واخلدماتاالستحقاق الكاملأساس 

      

القيام على حنو كامل بوضع واختبار وتقييم العمليات والسياسات وأدلة 
 .التطبيق اجلديدة وغريها من أشكال التوجيه اإلجرائي اجلديدة

      

إما : مراجعة اإلجراءات اجلديدة النهائية املتعلقة بامليزانية والبت فيها
احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل أو االستمرار على أساس 

 ).شبه نقدي(              استحقاقي معد ل 

      

البيانات  تضمنيتنفيذ السياسات واإلجراءات احملاسبية اجلديدة مبا يشمل 
األصول الثابتة، واستهالك األصول، واملخزون،          ً    املالية كال  من 

  .ا بعد اخلدمة واستحقاقات مجازات،واستحقاقات اإل

      

-٢٠١٠تنفيذ اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بامليزانية واملقررة يف الفترة 
٢٠١٣. 

      

       .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتطبيق احلي جلميع جوانب 

املعايري احملاسبية  متتثل ملتطلبات ٢٠١٤إعداد بيانات مالية للسنة املالية 
 .لقطاع العامالدولية ل

      

  امليزانية  -دال

 يف احملكمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أدناه تقديرات امليزانية املتعلقة بتنفيذ ٢             ت قد م يف اجلدول   -٢٠
 شهر عمل من وقت موظفي احملكمة ٣٠                             وهذا ي ضاف إىل الفترة املقدرة بـ. على مدى السنوات اخلمس القادمة

  .الفترة نفسهاهذه استيعاا خالل اليت سيلزم 

تقديرات امليزانية املتعلقة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ٢اجلدول   

 سنة اإلنفاق املتوقع
 البند

املبلغ 

)باليورو(   ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٠ 

  :املوارد من املوظفني
   ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ .اخلرباء املاليون يف شؤون هذه املعايري

اخلرباء االستشاريون ذوو اخلربة يف نظام 
 تكييف هذا النظام )ساب(املعلومات املتكامل 

 .    ً               تبعا  الحتياجات احملكمة

١٥٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠   
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   ٢٢٥ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠ ٥٦٥ ٠٠٠ تعديالت على التقارير القائمة
ات املشاريع تغيريات على نظام تتبع مسار نفق

 .الرأمسالية واإلبالغ عنها
٤٣ ٣٣٣ ٤٣ ٣٣٣ ٤٣ ٣٣٣ ١٣٠ ٠٠٠   

 ٥٣ ٨٣٥  ١٠٧ ٦٦٧ ١٠٧ ٦٦٧ ١٠٧ ٦٦٧ ١٠٧ ٦٦٧ ٤٨٤ ٥٠٢ ) سنوات٥-٤ (٣- قائد مشروع برتبة ف
خدمات عامة  (أ-ر -مساعد للمشروع خ ع

  .) سنوات٣،٥) (رتب أخرى –
٦٦ ٨٠٠ ٦٦ ٨٠٠ ٦٦ ٨٠٠ ٣٣ ٤٠٠ ٢٣٣ ٨٠٠  

  :بالتدري
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام 

 .)ساب(املعلومات املتكامل 
٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠   

  :السفر
برنامج املعلومات (وساب  سيبشبكات 

  .)املتكامل
١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠   

 ٥٣ ٨٣٥ ١٧٤ ٤٦٧ ٦٧٧ ٨٠٠ ٦٥٢ ٨٠٠ ٤٠٩ ٤٠٠ ١ ٩٦٨ ٣٠٢ .)باليورو(اموع التقديري للبنود 

  االستنتاجات  -هاء

     ً                          وفقا  لتوصيات املراجعني اخلارجيني املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماختذت احملكمة قرار اعتماد   -٢١
      ً                     ووفقا  هلذه التوصيات، وضعت )١٦(.      ً                                                     ووفقا  ملا أوصت به جلنة امليزانية واملالية يف دورا احلادية عشرة)١٥(للحسابات

نظرة عامة على اآلثار احملتملة إجياد  خطة مشروع واستراتيجية لتنفيذ هذه املعايري يف األجل املتوسط، مما يتيح احملكمة
  .والتعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

وكما ذكر املراجعون . مم املتحدة                             ً                           البيانات املالية للمحكمة وفقا  للمعايري احملاسبية ملنظومة األوجيري إعداد  -٢٢
، لن تصبح املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فإنه مىت اعتمدت منظومة األمم املتحدة )١٧(اخلارجيون للحسابات،

                       ً       ً                                                                       املعايري احلالية متثل إطارا  حماسبيا  يظل باالستناد إليه من املالئم للمنظمات الدولية أن تقوم باإلبالغ عن نتائجها 
    ً         وفضال  عن ذلك، . الية، أو يكون من املالئم باالستناد إليه أن يعرب املراجعون اخلارجيون للحسابات عن رأيهمامل

                                              سيحس ن جودة ما تقوم به من إبالغ مايل، مما سيؤدي املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتسلم احملكمة بأن اعتماد 
  .قرارات املتعلقة بتخصيص املوارد، مما يزيد من الشفافية واملساءلةإىل وضع تقييمات أفضل من حيث املعلومات لل

  

- - - 0 - - - 

                                                 
  .١٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٥(
  .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )١٦(
  .٥٢، الفقرة ٢٠٠٨مراجعة حسابات البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   )١٧(


