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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية لاملقترح  الزمين اجلدولاحملكمة عن تقرير 
  * وامليزانية املقترحة للتنفيذ اع العامللقط

  مقدمة  -والأ

 بأن تتخذ مجعية  يف دورا احلادية عشرة")اللجنة"فيما يلي (  جلنة امليزانية واملاليةأوصت  -١
 باحملكمة ري احملاسبية الدولية للقطاع العامالقرار الالزم لتنفيذ املعاي") جلمعيةا"فيما يلي (الدول األطراف 

 إىل اجلمعية يف وأوصت اللجنة أيضا بأن تقدم احملكمة، من خالل اللجنة، تقريراًً. ملتوسطيف األجل ا
 ً الثامنة بشأن التقدم احملرز يف خطة املشروع واخلطوات التالية لتنفيذ املعايري احملاسبية للقطاع دورا

  .)١(العام

 اآلثار املترتبة على تنفيذ تقرير احملكمة عنقدمت احملكمة يف تقرير بعنوان ، ٢٠٠٩ عام ويف  -٢
خطة تفصيلية للمشروع مشفوعة مبيزانية تقديرية يبلغ قدرها  )٢(املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

لتنفيذ هذه املعايري يف غضون السنوات مجالية اإليزانية امل كجزء من ٢٠١٠ يورو لعام ٤٠٩ ٤٠٠
عدم املوافقة على االعتماد املطلوب أوصت اللجنة بو.  يورو١ ٩٦٨ ٣٠٢قدرها اخلمس القادمة البالغ 

املنظمات الدولية األخرى قبل اختاذ قرار ائي بشأن اجلدول  وبأن تنظر اجلمعية يف جتارب ٢٠١٠لعام 
  .)٣(الزمين لتنفيذ املعايري احملاسبية للقطاع العام

ها لتنفيذ املعايري احملاسبية عن تقييم ويف دورا الرابعة عشرة، نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة  -٣
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع والحظت أن نطاق التكاليف املتعلقة بتنفيذ  )٤(الدولية للقطاع العام

وأن بعض املنظمات  ،باين، فيما يبدو، بني املنظمات املختلفة التابعة ملنظومة األمم املتحدةيت العام

_________________________ 
  .CBF/15/3قة صدر سابقاً بوصفه الوثي* 

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

)٢( ICC-ASP/8/26. 
 .١٣، الفقرة ٢- ، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ ...ثامنةة ال الدور ...الوثائق الرمسية )٣(

 

)٤( ICC-ASP/9/3. 



ICC-ASP/9/18 

 
 

18-A-291010  2 

وصت اللجنة بأن تراجع  وأ.)٥(الوسائل االلكترونيةن طريق عالتدريب ب التكاليف يضفّمتكنت من خت
احملكمة تقديراا للتكلفة املتعلقة بتنفيذ هذه املعايري يف ضوء مواالة النظر يف اخلربة اليت اكتسبتها 

 للتنفيذ إىل جانب مقترحها  مقترحاًٍ زمنياًًأمشل يتضمن جدوالًً املنظمات األخرى وأن تقدم تقريراًًً
  .)٦(لق بامليزانية من أجل النظر فيهما يف دورا اخلامسة عشرةاملتع
املعين بتنفيذ مشروع املعايري احملاسبية فريق الوتلبية لطلب اللجنة، اتصلت احملكمة برئيس   -٤

وتلقت . كما اتصلت بعدة منظمات دولية الدولية للقطاع العام على نطاق منظومة األمم املتحدة
برنامج األغذية العاملي، وهو منظمة العمل الدولية، و: التاليةالدولية نظمات احملكمة معلومات من امل

منظومة األمم على نطاق للقطاع العام تنفذ املعايري احملاسبية الدولية تستكمل بنجاح ة منظمأول 
  .املتحدة، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية

فرقة العمل املعنية باملعايري  دورياًدرها صتاليت ختلفة املوثائق الواطلعت احملكمة أيضاً على   -٥
على نطاق احملاسبية الدولية للقطاع العام مثل القوائم املرجعية لتنفيذ املعايري احملاسبية لألمم املتحدة 

من اليت يتم  للميزانية واملاليةاملوحد نظام األمم املتحدة  عدهايمنظومة األمم املتحدة والتقارير اليت 
  .علومات بني املنظمات املختلفة اليت تنفذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامبادل املخالهلا ت

وتتناول احملكمة يف هذا التقرير التجارب اليت مرت ا هذه املنظمات الدولية وتقدم تلبية   -٦
  . للقطاع العاملطلب اللجنة جدوال زمنيا مقترحا وميزانية تقديرية منقحة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية

  اجلدول الزمين للتنفيذ  -ثانيا

قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة على اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  - ٧
االجراءات الالزمة معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة اختذت وبناء على ذلك،  .)٧(العام

قدمت  و.٢٠١٣-٢٠١٢ العام حبلول فترة السنتني للمعايري احملاسبية الدولية للقطاعلالمتثال 
مؤسسات منظومة تواريخ اليت حددا بالقائمة  الدورة الرابعة عشرة للجنة امليزانية واملالية إىلاحملكمة 

وتتوقع احملكمة تنفيذ تلك املعايري يف . )٨(نفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماألمم املتحدة لت
 اليت وضعتها معظم املنظماتالتنفيذية ، مبا يتماشى مع اخلطط أربع سنواتنية تبلغ فترة زمغضون 
  .الدولية

ملعايري احملاسبية الدولية الذي تقترحه احملكمة لتنفيذ اجلدول الزمين اأدناه  ١اجلدول رد يف يو -٨
  .للقطاع العام

_________________________ 
)٥ (

ICC-ASP/9/3 ، ٤٠الفقرة.  
 .٤٢املرجع نفسه، الفقرة ) ٦(
 .١، اجلزء الرابع، الفقرة (A/RES/60/283) ٦٠/٢٨٣ انظر بوجه خاص قرار اجلمعية العامة )٧(
)٨( ICC-ASP/9/3. 
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  للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدوليةاملقترح لتنفيذ اجلدول الزمين : ١جلدول ا
 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ املهمة

      √  .موافقة مجعية الدول األطراف
      √  . احملاسبية الدولية للقطاع العامإنشاء فرقة العمل املعنية باملعايري

     √    . الدولية للقطاع العامتعيني منسق ملشروع املعايري احملاسبية
     √  .إعداد خطة املشروع

 اخلدمات امليزانية واملالية،( املعايرياملشاركني الرئيسيني على هذه تدريب 
 .) واالتصال، اخلاملراجعة الداخلية للحسابات، تكنولوجيا املعلوماتالعامة، 

 √     

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

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

 √     

قيام خرباء استشاريني أصحاب خربة يف هذه املعايري مبراجعة وتنقيح 
وسيشمل العمل . خمططات العمليات وباملساعدة يف إعداد الدليل احملاسيب

 .لتأثري هذه املعايري على احملكمةاملضطلع به إجراء حتليل تفصيلي 

 √     

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

 √     

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

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

  √    

قيام خرباء استشاريني ماليني مبراجعة احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املوظفني 
 .ايري احملاسبية الدوليةتثال للمعلضمان االم

  √    

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

واحملاسبة، بتكييف وحديت الربنامج احلاسويب القائمتني املتعلقتني باملشتريات 
عاً الحتياجات احملكمة بغية دمج نظام احملاسبة على أساس واحملاسبة تب

  .االستحقاق الكامل

  √    

    √     .بشأن األصول الرأمسالية واملخزونإعداد خطة تنفيذ تفصيلية 
طالع لدوام االحضور اجتماعات هيئات األمم املتحدة املنفذة هلذه املعايري 

 .على الدروس املستفادة
√ √ √ √   

 مع مراجعي احلسابات بشأن التطبيقات املختلفة للمعايري احملاسبية التشاور
   . يف السياسات واإلجراءات املاليةالدولية للقطاع العام

  √ √   

تناول آثار تنفيذ هذه املعايري على امليزانية حبيث تشمل هذه اآلثار امليزانية 
ستخدام أساس مشترك الرأمسالية وقضايا امليزانية التشغيلية واحلاجة إما إىل ا

 .لية أو إىل التوفيق بينهماللمحاسبة بني امليزانية والبيانات املا

   √   

وضع التغيريات املطلوبة يف النظام املايل والقواعد املالية يف صيغتها النهائية 
  .وتقدميها إىل اللجنة من أجل املوافقة عليها

   √   

يق البدء يف احملاسبة على أساس تباع ج مرحلي عن طرإالبدء يف التنفيذ ب
 .االستحقاق الكامل فيما يتعلق مبشتريات السلع واخلدمات

   √   

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

   √   

ة اجلديدة مبا يشمل تضمني البيانات تنفيذ السياسات واإلجراءات احملاسبي
املالية كالً من األصول الثابتة، واستهالك األصول، واملخزون، واستحقاقات 

  .اإلجازات، واستحقاقات ما بعد اخلدمة

   √   
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 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ املهمة
- ٢٠١٢تنفيذ اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بامليزانية واملقررة يف الفترة 

٢٠١٣. 
  √ √   

التطبيق احلي جلميع جوانب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من 
 .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١

    √  

 متتثل ملتطلبات املعايري احملاسبية ٢٠١٤إعداد بيانات مالية للسنة املالية 
 .الدولية للقطاع العام

    √  

  √      .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١مراجعة األرصدة االفتتاحية يف 
ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع املمتثلة الية املبيانات مراجعة ال

  .العام
     √ 

إصدار شهادة مراجعة احلسابات املتعلقة بالبيانات املالية املمتثلة ملتطلبات 
   .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

     √ 

  لتدريبا  -ثالثا

للقطاع العام إىل احتياجات االحتياجات التدريبية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية ميكن تقسيم   -٩
وفري العامة، تعتزم احملكمة تباالحتياجات وفيما يتعلق . احملكمة وحدهاحمددة ختص عامة واحتياجات 

 القائمة اليت وضعها مشروع تنفيذ باالعتماد على مناذج التدريب املشتركختارين املالتدريب للموظفني 
. )٩(على النحو الذي أوصت به اللجنة األمم املتحدة، املعايري احملاسبية الدولية على نطاق منظومة

، ) ذات الصلةميع املعايريجل حلقة تدريبية ١٨(جمموعتني من املواد التدريبية هذه النماذج من كون وتت
إال احملكمة ، ولن تتحمل  إضافيةاليف بدون تك متاحةهيو. نترنتإلو عن طريق اوتقدم مباشرة أ

  .تدريب الداخلياملتعلقة بالالتكاليف اإلدارية 

باالشتراك مع منظمات أخرى يقع املذكورة لدورات التدريبية اوتعتزم احملكمة االضطالع ب  -١٠
ف واملوارد لالستفادة من ختفيض التكالي مثل منظمة حظر األسلحة الكيميائية، ،مقرها يف هولندا
  .التدريب العامحلقات /وترد يف املرفق قائمة مبضمون. وتقاسم املعارف

وبدأت احملكمة أيضاً مشاورات مع منظمات أخرى يقع مقرها يف هولندا من أجل تشكيل   -١١
  .تقاسم التكاليف واملعارفلاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام معين بمصغر تركيز فريق 

 ، متصلة باحلاالتنفقات أساسية ونفقاتن من بالنظر إىل هيكلها الفريد املكو، وللمحكمة  -١٢
املعايري يؤثران على تنفيذ سوتدفقات رأمسالية  وظفني للمل معقدوما هلا من وجود ميداين كبري، هيك

لتمكينها ددة  ولذلك، تعتزم احملكمة تنظيم دورات تدريبية إضافية حم.)١٠( احملاسبية الدولية للقطاع العام
وسيسمح ذلك باالمتثال الكامل لتلك املعايري وبناء . من تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  .تكاليف إضافيةسيتطلب ذلك و. قدرات املوظفني

للمنظمات الدولية األخرى، تعتزم احملكمة االنضمام " ملستفادةاالدروس " من نتفاعولزيادة اال  -١٣
واملعنية باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة إىل فرقة العمل 

_________________________ 
)٩( ICC-ASP/9/5 ، ٤٠الفقرة. 
 .٤١ املرجع نفسه، الفقرة )١٠(
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حصول احملكمة على مزيد من التدريب إىل ذلك ؤدي وسي. مراقببصفة  ٢٠١٠اعتبارا من عام 
  . بصفة مراقب يف اجتماعات فرقة العملاشتراكهاكما سيؤدي إىل  واملواد ذات الصلة

  يزانية املقترحة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامامل  -رابعاً

 بشأن امليزانيات التقديرية اليت )١١(املعلومات الواردة يف تقريرها السابقنقحت احملكمة كذلك   -١٤
التكاليف وأصبح من الواضح اآلن أن منظمات كثرية مل تدرج . وضعتها املنظمات الدولية األخرى

 هذه لكنها أدرجت قدراًً كبريا منويف بند منفصل يف ميزانياا احملاسبية الدولية املعايري املتصلة بتنفيذ 
للتكاليف  حقيقية اتويصعب بالتايل احلصول على تقدير. من امليزانية حتت بنود خمتلفةالتكاليف 
احلقيقة عن التكاليف أساسا وأدرجت بعض املنظمات تكاليف تقل . تنفيذ املشروع بأكملهاملتعلقة ب

مثال يزانية منظمة العمل الدولية تتضمن مف. ميزانياا التقديرية يف مرحلة الحقةرهنا بإعادة النظر يف 
. القياسيةوراكل إدخال حتسينات على برامج ألخدمات االستشارية ولمريكيا أ دوالراً ٦٠٧ ٠٠٠مبلغ 
 مليون يورو ١,٩ذرية البالغ قدره زانية الوكالة الدولية للطاقة اليماملبلغ املدرج يف تضمن يوال 

 ،)١٢( مليون يورو٦,٤قدر بنحو يت ترفع مستوى النظام املايل ونظام املشتريات الالتكاليف املتصلة ب
 مليون ٧,٢وعالوة على ذلك، نقحت منظمة األغذية والزراعة امليزانية األصلية للربنامج البالغ قدرها 

بلغ ميزانيتها اجلديدة ت و،الحتياجات من املوارد البشرية ا إىلأساساويرجع ذلك  ،)١٣(دوالر أمريكي
  .)١٤(دوالر أمريكي مليون ١٣,٩

ومع أخذ اهليكل الفريد للمحكمة يف االعتبار، وكذلك خربة املنظمات الدولية األخرى،   -١٥
 :ايلتقدر التكاليف الالزمة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام باحملكمة على النحو الت

  تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامقترحة لاملالتقديرية امليزانية : ٢اجلدول 
)باليورو(املبلغ  البند السنة املتوقعة لإلنفاق   

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١١ 
  :املوارد من املوظفني

دمات االستشارية القصرية األجل يف جمال اخل
راجعة  للقطاع العام ملاملعايري احملاسبية الدولية

  السياسات

٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠    

 ساباخلرباء االستشاريون ذوو اخلربة يف نظام 
  وتكييف هذا النظام

١٥٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠   

   ١٠٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٢٦٠ ٠٠٠  التقارير القائمةيفتعديالت ال
 نظام تتبع مسار نفقات املشاريع التعديالت يف

 أمسالية واإلبالغ عنهاالر
٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠   

 ٦٤ ٣٥٠  ١٢٨ ٧٠٠ ١٢٨ ٧٠٠ ١٢٨ ٧٠٠ ٦٤ ٣٥٠ ٥١٤ ٨٠٠ )سنوات٤( ٤-شروع برتبة فمنسق امل

_________________________ 
)١١( ICC-ASP/9/3. 
 املنظمة الدولية للطاقة الذرية، االقتراح املتعلق بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الوكالة، )١٢(

GOV/2007/10.  
  .FC118/12حملاسبية الدولية للقطاع العام،  منظمة األغذية والزراعة، التقدم احملرز يف اعتماد املعايري ا)١٣(
 .FC122/10 املرجع نفسه، ، )١٤(



ICC-ASP/9/18 

 
 

18-A-291010  6 

)باليورو(املبلغ  البند السنة املتوقعة لإلنفاق   
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١١ 

مساعد للمعايري والنظم املتعلقة باملشروع 
 ) ونصفنوات س٣ (٢- برتبة ف

٨٩ ٢٠٠  ٨٩ ٢٠٠ ٨٩ ٢٠٠ ٤٤ ٦٠٠ ٣١٢ ٢٠٠  

 –عامةالدمات فئة اخلمن مساعد للمشروع 
  ) ونصف سنوات٣) (األخرى الرتب

٦٧ ٣٠٠ ٦٧ ٣٠٠ ٦٧ ٣٠٠ ٣٣ ٦٥٠ ٢٣٥ ٥٥٠  

  :التدريب

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام 
 )ساب(املعلومات املتكامل 

١٥ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠   

  :السفر

الشبكات التابعة لس الرؤساء التنفيذيني 
  ابسونظام 

١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠   

 ٦٤ ٣٥٠ ٦٠٠ ٢٠٠ ٦٠٠ ٢٠٠ ٦٣٥ ٢٠٠ *٣٣٢ ٦٠٠ ١ ٩١٧ ٥٥٠ .)باليورو(اموع التقديري 

  .٢٠١١ املقترحة للمحكمة لعام  الربناجميةهذه التكاليف يف امليزانيةدرج  ت مل*

اسبية الدولية للقطاع العام  مقارنة بني التكاليف املتوقعة لتنفيذ املعايري احمل٣ ويقدم اجلدول -١٦
  .والتكاليف يف منظمات دولية أخرىباحملكمة 

  تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف املنظمات الدوليةل وقعةلتكاليف املتبني امقارنة : ٣اجلدول 

 البند
منظمة األغذية  

 )١٥(والزارعة

منظمة الطريان 
املدين 

 )١٦(الدويل

اد الدويل حتاال
 )١٧(تصاالتلال

)١٨(اليونسكو  

اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية 

 )١٩(لتغري املناخ 

)٢٠(األونروا  
برنامج اإلغذية 

 )٢١(العاملي

املنظمة العاملية 
للملكية 

 )٢٢(الفكرية

 احملكمة

اخلرباء 
  االستشاريون

١٠٠ ٠٠٠ غري وارد  ٣٧٥ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٦٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٦٠ ٠٠٠  

٩ ٢٠٠ ٠٠٠ فوناملوظ  ٥٤٧ ٠٠٠  ١ ٢٧٥ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٢٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

٢ ٩٢٤ ١٠٠  

١ ٠٦٢ ٥٥٠  

٦٠٠ ٠٠٠ اللوازم واملعدات ٣٠٠ ٠٠٠ غري وارد   ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ غري وارد   ٢٨٠ ٨٧٩  غري وارد 

_________________________ 
  . املرجع نفسه)١٥(
 قائمة التواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة األمم املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، منظمة )١٦(

  .٢٠٠٩فرباير /الطريان املدين الدويل، شباط
لتواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة األمم املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، االحتاد  قائمة ا)١٧(

  .٢٠٠٩فرباير /الدويل لالتصاالت، شباط
،  قائمة التواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة األمم املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اليونسكو)١٨(

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
 قائمة التواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة األمم املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اتفاقية )١٩(

  .٢٠٠٩يناير /األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، كانون الثاين
 املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، األونروا، قائمة التواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة األمم) ٢٠(

  .٢٠٠٩فرباير /شباط
 برنامج األغذية العاملي، التقرير املرحلي السادس بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، )٢١(

WFP/EB.A/2008/6-G/1.  
األمم املتحدة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، املنظمة قائمة التواريخ اليت حددا مؤسسات منظومة  )٢٢(

  .٢٠٠٩يناير /العاملية للملكية الفكرية، كانون الثاين
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 البند
منظمة األغذية  

 )١٥(والزارعة

منظمة الطريان 
املدين 

 )١٦(الدويل

اد الدويل حتاال
 )١٧(تصاالتلال

)١٨(اليونسكو  

اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية 

 )١٩(لتغري املناخ 

)٢٠(األونروا  
برنامج اإلغذية 

 )٢١(العاملي

املنظمة العاملية 
للملكية 

 )٢٢(الفكرية

 احملكمة

٣٠٠ ٠٠٠  السفر ٥٠ ٠٠٠ غري وارد   ١٢٥ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ غري وارد   

٨٠٠ ع٠٠٠ املوارد واملواد  ٣٧٥ ٠٠٠ غري وارد   ٥٢٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ٨٠٠ ٠٠٠  ١٩٠ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ بنود أخرى  ٥٠ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠ ١ ٥٠٠ ٠٠٠ غري وارد غري وارد   ٣٠٠ ٠٠٠  ٨٠٦ ٠٠٠  ٣٩٠ ٠٠٠  

اموع التقديري 
 باليورو

 دوالر أمريكي
١٣ ٩٠٠ ٠٠٠  

 دوالر كندي
)أ(٦٩٧ ٠٠٠   

 فرنك سويسري
٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

 

 دوالر أمريكي
  )ب(١ ٨٥٠ ٠٠٠

 

 دوالر أمريكي
)ج(١ ٠٢٠ ٠٠٠  

 دوالر أمريكي
)د( ٢ ١٠٠ ٠٠٠  

 دوالر أمريكي
٣ ٧٠٠ ٠٠٠  

 فرنك سويسري
٤ ٢٠٠ ٩٧٩  

 يورو
١ ٩١٧ ٥٥٠  

   .وال يشمل تكاليف التعديالت يف نظام املعلومات.  فقط٢٠٠٩يتعلق هذا املبلغ مبيزانية عام    ) أ(
 .  األموال لتنظيم العمليات واحلفاظ على املعايري املعززة للحسابات واملراقبة املاليةسيلزم املزيد من  ) ب(
  .يكير دوالر أم١ ٢٥٠ ٠٠٠ال يشمل هذا املبلغ التكاليف املتعلقة بتعديل نظم املعلومات اليت يبلغ جمموعها حسب التقديرات    ) ج(
  .ة وتقييم املوجوداتس املؤستشمل البنود األخرى التكاليف املتعلقة بتخطيط املوارد يف  )د(

  ستنتاجاتاال  -خامسا

واملعنية باملعايري للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى فرقة العمل التابعة  تعتزم احملكمة االنضمام إىل -١٧
املعايري احملاسبية الدولية تشكيل فريق تركيز مصغر معين بكما تعتزم احملاسبية الدولية للقطاع العام 

  .يف هولندا لتنسيق أفضل املمارسات واألعمال ذات الصلةللقطاع العام 

تغيري النظم احملاسبية يف عملية وقد تبني من تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن   -١٨
وإىل املطالبة مببالغ التأخري وأن هذه التحديات تدعو إىل تنطوي على حتديات كبرية املنظمات الدولية 

، تقدم  وبالنظر إىل جتارب املنظمات الدولية األخرى واالحتياجات اخلاصة باحملكمة.هاتنفيذإضافية ل
 يورو لتمكينها من حتقيق مجيع ١ ٩١٧ ٥٥٠احملكمة يف هذا التقرير ميزانية مقترحة يبلغ قدرها 

  .٢٠١٤ر يناي/ كانون الثاين١ من اجلوانب املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً

املعايري احملاسبية وقد ترغب اللجنة يف توصية اجلمعية باملوافقة على امليزانية املقترحة لتنفيذ   -١٩
  .لتنفيذلاجلدول الزمين املقترح والدولية للقطاع العام 



ICC-ASP/9/18 

 
 

18-A-291010  8 

  املرفق

الدورة التدريبية العامة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية 
   للقطاع العام الدولية

*رقم الدورة اسم الدورة   املستوى 

  CBT-1  التوجه إىل املعايري احملاسبية الدولية لقطاع العام - ١

ساس االستحقاق يف إطار املعايري احملاسبية الدولية أ احملاسبة على - ٢
 األساسية املبادئ - للقطاع العام

CBT-2 ILT-1 متهيدية 

قاق يف إطار املعايري احملاسبية الدولية  احملاسبة على أساس االستح- ٣
  ما وراء املبادئ األساسية- للقطاع العام

 ILT-2 

 CBT-3 ILT-3  احملاسبة املتعلقة باملمتلكات واملباين والتجهيزات- ٤

 CBT-4 ILT-4  احملاسبة املتعلقة باملخزونات - ٥

  CBT-5  املبادئ األساسية- احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املوظفني- ٦

 املستوى التشغيلي

 وما وراء   املبادئ األساسية-  احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املوظفني- ٧
 املبادئ األساسية

 ILT-5  املستوى
 التخصصي

 CBT-6 ILT-6  احملاسبة املتعلقة باإلجيارات- ٨

ملتعلقة  احملاسبة املتعلقة باالحتياطيات وااللتزامات واألصول ا- ٩
 بالطوارئ

CBT-7 ILT-7 

 ILT-8   احملاسبة املتعلقة باملوجودات غري امللموسة-١٠

 ILT-9   احملاسبة املتعلقة باألدوات املالية-١١

 املستوى التشغيلي

 ILT-10  املواضيع املتقدمة يف التقارير املالية  -١٢

 ILT-11   إعداد البيانات املالية على أساس  االستحقاق-١٣

املستوى 
 التخصصي

وبلغ جمموع الدورات التدريبية العامة .  دورة حبضور املدربني١١ و دورات تدريبية بالوسائل االلكترونية٧كون احللقة التدريبية العامة من تت* 
  .وستعقد احملكمة دورات تدريبية خاصة يف مرحلة قادمة.  دورة١٨اليت عقدت حىت اآلن 

  
________________  


