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عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/كانون األول١٧- ٨،نيويورك

تقرير المحكمة عن قضايا السياسة العامة
المخالفات(االستحقاقات، ومكافحة الغش والمبلغ عن 

*والمشروع المتعدد السنوات)

ملخص تنفيذي

بقضايا السياسة العامة التايل طلبات اللجنة املتعلقة يتناول هذا التقرير
متويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني؛ (ثانياً) ذكرها: (أوالً)

إلفصاح وبرامج ااملخالفاتالسياسات املتعلقة مبكافحة الغش واملبلغني عن 
املايل؛ و(ثالثاً) املشاريع املتعددة السنوات والتمويل.

تمويل االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-أوًال 
)؛ املضمون:١٢٢، ٦٤، الفقرة ICC/ASP/12/15الطلب (

حيتوي التقرير على معلومات شاملة تتعلق مبنهجية حساب االلتزامات 
وظفني واإلعادة إىل الوطن واالنتقال: ولالطالع على املرتتبة على استحقاقات امل

(انظر املرفق الثاين). ويتم، باإلضافة االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
إىل ذلك توفري معلومات عن املمارسة اليت تتوخاها احملكمة يف جمال توفري 

ا املرتتبة على استحقاقات املوظف قيدهاني اليت مت املخصصات الالزمة اللتزاما
. وتقرتح احملكمة أن يتم ٢٠٠٨على أساس االستحقاق واليت مولت منذ عام 

مزايا املوظفني الطويلة األجل على أساس االستحقاق وأن متول متويًال كامالً قيد 
ا على على حني أن مزايا املوظفني القصرية األجل ( اإلجازة السنوية) يسلم 

يف املائة) وستعمد احملكمة إىل ٥٠ويًال جزئيًا (أساس االستحقاق وأن متول مت

.CBF/22/9صدر سابقاً باعتباره الوثيقة*
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إعادة النظر يف سياستها االستثمارية من أجل حتقيق العوائد القصوى من وراء 
استثمار األموال احملتجزة لقاء االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني طبقاً 

متوسطة إىل طويلة األجل.السرتاتيجية استثمارية
عن المخالفات وبرنامج اإلفصاح والمبلغيناسات المتعلقة بمكافحة الغش السي-ثانياً 

المالي
)؛ املضمون:٥٧و٥٦الفقرتان ، ICC-ASP/12/5/Rev.1الطلب (

توفر احملكمة يف هذا التقرير معلومات عن تنفيذ السياسات املتعلقة 
عن ملخالفات فضًال عن اإلعالن الشخصي بشأنوباملبلغنيمبكافحة الغش 

األصول من خالل برنامج اإلفصاح املايل. وقد قامت احملكمة، على هذا النحو، 
عن املخالفات وباملبلغني بوضع سياسات عالية املستوى تتعلق مبكافحة الغش 

وذلك بالتشاور عن كثب مع آلية الرقابة املستقلة. كما قامت احملكمة بإرساء 
قومًا أساسيًا من مقومات موقف مبرناجمها املتعلق باإلفصاح املايل الذي ميثل 

احملكمة املتمثل يف الالتسامح إزاء الغش.
والتمويلالبرامج المتعددة السنوات-ثالثاً 

)؛ املضمون:٤١، الفقرة ICC-ASP/12/15الطلب (
بتنظيم املشاريع املتعددة السنوات آخذة توفر احملكمة معلومات خاصة 

ا. بعني االعتبار حتديد املشاريع وهدفها ا وترتيبات امليزنة اخلاصة  واحملاسبة بشأ
الراهنة، وسيتعني على مجعية النظام املايل والقواعد املاليةبوتتقيد املبادئ املقرتحة 

ذا الشأن حني توضع املشاريع للموافقة  الدول األطراف أن تتخذ قرارًا خاصًا 
إجناز تُقرتض حلني على اخلطط التمويلية وللسماح بأن ترحل األموال و/أو أن 

املشاريع.
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تمويل االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين- أوًال 

مقدمة-ألف
("احملكمة")، يف أوصت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") أن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية- ١

ا الثانية والعشرين،  ا فيمامبدور ا بتقرير مفصل عن ممارسا يتعلق بتوفري األموال الالزمة وافا
على استحقاقات املوظفني، فضًال عن بيان بالسياسة العامة يغطي كافة لتمويل االلتزامات املرتتبة 

١جوانب ما خيصص من األموال.

كما طلبت اللجنة إىل احملكمة أن توافيها مبعلومات شاملة عن اإلجازات السنوية املرتاكمة - ٢
ا الثانية والعشرين.واإلعادة إىل الوطن وا ٢النتقال أثناء دور

عالوة على ذلك، ويف التقرير املتعلق بالبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة و - ٣
وقف متويل ب، أوصى املراجع اخلارجي للحسابات ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

آلية متويل مالئمة وإىل الوطن، إىل أن يتم إنشاء استحقاقات اإلجازات السنوية ومنح اإلعادة إىل
٣أن ُتستثمر األموال وفقاً السرتاتيجية متوسطة إىل طويلة األجل.

ويتناول هذا التقرير الطلبات اآلنف ذكرها.- ٤
خلفية-باء

أضحى إجراء جرد بتمويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ومتويلها الطويل - ٥
موضوعًا للمناقشة يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، داخل املؤسسات األجل

وقد أثريت ، ٢٠٠٦التابعة ملنظومة األمم املتحدة منذ القرار املتعلق باعتماد هذه املعايري يف عام 
٤هذه القضية حىت يف وقت سابق.

ة للقطاع العام يقتضي إيراد االلتزامات املرتتبة وعلى حني أن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولي- ٦
على استحقاقات املوظفني يف املوازنة العامة إال أنه ال يفرض شرطًا قانونيًا لتمويل هذه 

االستحقاقات.
االنتقال من ناحية أخرى، ومثلما أشار إىل ذلك تقرير االحتاد الدويل للمحاسبني املعنون "- ٧

فإن التسليم ، ٥بة: توجيه خاص باحلكومات وبالكيانات احلكومية"إىل أساس االستحقاق للمحاس
باالستحقاقات:

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام١
لد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨- ٢٠الهاي،  ,١٢٢، الفقرة ٢-، ا

.٦٤، الفقرة املرجع نفسه٢
ل(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣... الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة٣ ، التوصية ١-د الثاين، اجلزء جيم ، ا
٣.
.١٩٩٨على سبيل املثال بدأت منظمة األغذية والزراعة متويل التأمني الصحي التايل للخدمة يف عام ٤
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IPSASB-study-14-3e.pdfيتاح على املوقع ٥
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جترب الكيانات (سياسيًا بدًال منه قانونياً) على التنويه والتخطيط لسداد االستحقاقات (أ)
ا؛ املسلم 

توفري املعلومات بشأن تأثري االستحقاقات القائمة على املوارد املستقبلية؛(ب)
ال إلسناد املسؤولية عن إدارة االستحقاقات؛تفسح ا(ج)
وتوفر املعلومات الضرورية لكيانات من أجل تقييم ما إذا كانت قادرة على حتمل أنشطتها.(د)
للعديد من املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة متويل جزئي على ألجل هذه األسباب، - ٨

، قام العديد من املنظمات بوضع واقرتاح خطط من األقل متاح لالستحقاقات. باإلضافة إىل ذلك
ا يف اأجل التمويل الكامل  هيئتها املديرة. ويرد يف املرفق األول ألجلني املتوسط إىل الطويل، اعتمد

نظرة عامة عن مستوى متويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني باالستناد إىل البيانات 
يل املتاح على صعيد املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة.والتمو ٢٠١٢املالية لعام 

ا الثامنة عشرة حني أثارت - ٩ وباملثل، انطلق احلوار حول هذا املوضوع مع اللجنة أثناء دور
العديد من االستفسارات السابقة للدورة اليت أجابت عنها احملكمة.

٢٠١٤كانون الثاني/يناير ١في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-جيم

قيد استحقاقات الموظفين-١
قامت احملكمة يف وقت سبق التنفيذ الكامل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف -١٠
، بقيد بعض استحقاقات املوظفني على أساس الرتاكم: منح إعادة ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١

، على حنو ما هو مسموح به ٢٠١٠السنوية منذ عام واإلجازات٢٠٠٨التوطني منذ عام 
وكجزء من االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية مبقتضى املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة

للقطاع العام وفقًا ملا نوقش وُووفق عليه مع مكتب مراجعة احلسابات الوطين واملراجعني اخلارجيني 
للمحكمة يف ذلك الوقت.

ماانفكت احملكمة تطبق املعايري احملاسبية الدولية ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١واعتبارًا من -١١
للقطاع العام امتثاًال للسياسات احملاسبية. وقد أسفر تطبيق السياسات احملاسبية اجلديدة عن تعديل 

اليت مل تكن يف التوطني وقيد بعض االستحقاقات يف قيمة ما مت قيده من استحقاقات منح إعادة 
اية اخلدمة األخرى مثل تكاليف السفر والشحن والتأمني) وقيد  السابق موضع قيد (استحقاقات 

خلدمة.يف فرتة ما بعد اأال وهو التأمني الصحي ٢٠١٣استحقاقات جديدة ُأخذ به يف عام 
/ديسمرب كانون األول٣١وترد أدناه نظرة عامة مقارنة لقيد استحقاقات املوظفني حىت -١٢

، وفقاً للسياسات احملاسبية القائمة املفصح عنها يف البيانات املالية للمحكمة والنظرة العامة ٢٠١٣
. املتعلقة باالستحقاقات وفقًا للسياسات احملاسبية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

اإلجازات السنوية) قـُيِّمت من واالستحقاقات املصنفة باعتبارها طويلة األجل (مجيعها ما عدا
تتقدم احملكمة بطلب إجراء تقييم اكتواري كامل . وسوف .Deloitte Pension Advisory B.Vطرف 

وتقييماً يعتمد على البيانات السابقة يف السنة الفاصلة ما بينهما.سنة غب سنة 
لصلة: االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني واألصول ذات ا١اجلدول 
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كانون ٣١
-األول/ديسمرب

١٣
كانون ١

١٤- الثاين/يناير

بآالف اليورو

املعايري احملاسبية 
ملنظومة األمم 

املتحدة
املعايري احملاسبية 

الدولية للقطاع العام
مجموعالالقضاةالموظفونالمجموعالقضاةالموظفونااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

٢٧٥٥٠٦٩١٣٤٣٦٨٥٢٦٥٧٣٥٠٩٤منحة اإلعادة إىل الوطن/منحة بدل االنتقال
تكاليف الرتحيل، السفر عند االنتهاء من اخلدمة واستحقاقات 

١٨٠٨١٥١٩٩٥١---طويلة األحل أخرى
٧٦٣٦-٧٦٣٦---التأمني الصحي التايل للخدمة
٦٤٠٢١٦٤٠٢١----اةنظام املعاشات التقاعدية للقض

٩٤٧٤٣٥٦٣٠٣٥٩٤٧٤٣٥٦٣٠٣٥اإلجازات السنوية
٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٧٤٢١٢٤٦٨٢٧٢١٠٤٠مجموع استحقاقات الموظفين محل القيد

األصول
٦٤٠٢١٦٤٠٢١----احلق يف اسرتداد املصاريف (السياسة التأمينية لدى شركة اللينز)

٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١ودائع قصرية األجل
٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٢٢١١٠٠٦٥٢٣٢٧٦٣٣مجموع األصول

٪٨٣٪٨٤٪٨٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠النسبة املئوية املمولة

يرد يف املرفق الثاين وصف للمنهجية املعتمدة يف حساب اإلجازات السنوية املرتاكمة -١٣
ة إىل الوطن واالنتقال.واإلعاد

تمويل االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-٢
، مت التمويل الكامل لاللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني٢٠١٣يف ختام سنة -١٤

بالنسبة إىل احملكمة من خالل االقتطاعات يف املرتبات الشهرية واملخصصات امليزانوية اليت كانت 
ن التقديرات املتعلقة بالتكاليف العامة للموظفني، املفصح عنها يف املرفق اخلامس (د) من جزءًا م

املقرتحة للموظفني واملرفق اخلامس (ج) املتعلق بالقضاة. وميوَّل نظام املعاشات امليزانية الربناجمية
دير نظام املعاشات عن طريق دفع قسط تأميين لشركة اللينز اليت تؤمِّن وتستثمر وتالتقاعدية للقضاة 

التقاعدية.
جان أساسيان -١٥ لتمويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني: الدفع نقداً أو وهناك 

الدفع أوًال بأول والنظام االكتواري.
والفائدة األساسية من وراء النظام االكتواري مقارنة بالنظام النقدي تتمثل يف متشي ما يتم -١٦

ألموال متشيًا أفضل مع أهداف املنظمة حيث يتم قيد الكلفة اجلملية خلدمات املوظفني توفريه من ا
وإسنادها للفرتات اليت توفَّر فيها.

ذلك، فإن االستحقاقات التالية للخدمة من قبيل التأمني الصحي يف فرتة ما بعد لوكبديل -١٧
للخدمة حني مل يعد املوظفون يسهمون يةاخلدمة واستحقاقات انتهاء اخلدمة متوَّل أثناء الفرتة التال

يف إجناز أهداف امليزانية الربناجمية. ومن الصعوبة مبكان إسناد املسؤولية عن إدارة مثل هذه النفقات 
حيث إن القرارات اليت تتخذ اليوم غالبًا ما ال تؤثر إال يف املستويات املقبلة من النفقات أو 
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لنفقات تتأثر تأثريًا شديدًا مبفعول القرارات اليت اختذت يف املستويات الراهنة من اوبالعكس فإن 
السابق.

متويل تكاليف استحقاقات املوظفني التالية بلوغ احملكمة مرحلة النضج يتزايد عبءومع -١٨
ا  للخدمة وقد يؤثر على قدرة املنظمة يف مجع األموال الالزمة لألنشطة اليت حتتاج االضطالع 

ج األساس االكتواريأثناء الفرتة اجلار  مفضل يف احلقيقة.ية من امليزانية. و
السياسات المتعلقة بتوفير االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين- دال

متثلت املمارسة اليت توختها احملكمة يف السابق يف التمويل متويًال كليًا ملستحقات املوظفني -١٩
ني على أساس اكتواري، سواء ألغراض حماسبية أو أغراض عن طريق قيد نفقات استحقاقات املوظف

وترى احملكمة أن متويل استحقاقات املوظفني عن طريق املخصصات امليزانوية ميثل ممارسة ميزانوية.
ا حتد من  أفضل باملقارنة مع قيد مثل هذه املبالغ فقط ألغراض تقدمي التقارير املالية. كما أ

التوفيقية والتعقيدات اليت تنشأ عندما يكون هناك اختالف بني األساس املتطلبات الالزمة للعملية 
امليزانوي واألساس احملاسيب.

وقد عمدت احملكمة يف السابق إىل متويل قيد املستحقات اجلديدة للموظفني باالعتماد -٢٠
على الفوائض النقدية للسنوات السابقة ومن مث جيري تعديل الرصيد االفتتاحي (أي ما خيص
تكاليف اخلدمة السابقة) وحتميل الرتاكمات السنوية احلالية على امليزانية (أي تكاليف اخلدمة 

احلالية).
وكجزء من التعديالت اليت أُدخلت على النظام املايل والقواعد املالية نتيجة لتنفيذ املعايري -٢١

ا احلادية عشرة، ("اجلمعية") للقطاع العام أقرت مجعية الدول األطراف، يف دوراحملاسبية الدولية
الذي خيّول احملكمة صراحة باحتباس األموال لتمويل االلتزامات ٦-٤التعديل املدخل على البند 

٦األطول أجًال اليت توضع مبا يتمشى مع املعايري احملاسبية الواجبة التطبيق.

ا يف وضع يسمح هلا مبو ٢٠١٤من ناحية أخرى، لن تكون احملكمة يف عام -٢٢ اصلة سياسا
املتعلقة بتمويل استحقاقات املوظفني أخذاً بعني االعتبار ما يلي:

ا اجلمعية بأال تدرج يف ميزانية عام (أ) املصاريف املرتاكمة ٢٠١٤توصية اللجنة اليت اعتمد
؛املتعلقة باملوظفني

لفرتة تأمني الصحياألثر الشديد املرتتب على القيد ألول مرة لالستحقاق اجلديد أال وهو ال(ب)
ما بعد اخلدمة.

وعلى حني أن احملكمة ما تزال منظمة فتية نسبيًا وبالنظر إىل الضغوط العالية املرتتبة حالياً -٢٣
على امليزانية يكون من األيسر على احملكمة أن تعود إىل امليزنة القائمة على أساس نقدي فيما 

بيد أن املثال بالتأمني الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة.يتعلق باستحقاقات املوظفني خاصة فيما يتعلق 

لد األول، اجلزء الثالث، ألف، (ICC-ASP/11/20)٢٠١٢... احلادية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة٦ ، ا
، كاف.١القرار 
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اية املطاف عبئًا ماليًا قد تضطر الذي ضربته املنظمات األخرى يبني  أن هذا النهج يوّلد يف 
املنظمات مستقبًال إىل التعامل معه.

وتود احملكمة أن تالحظ أن بعض مسات تراكم اإلجازات السنوية ميكن أن يربر معاملة -٢٤
غياب معّوض يف األجل القصري ويصنف باعتباره ويلية خمتلفة. فاإلجازة السنوية عبارة عن مت

استحقاقًا قصري األجل من استحقاقات املوظفني. ومعظم تراكم اإلجازات السنوية يستخدم  
كغياب معّوض عنه وهناك ما يقل عن عشرة يف املائة مستخدم باعتباره استحقاقاً من استحقاقات 

النقدية لدى انتهاء اخلدمة من احملكمة.تاملدفوعا
ومن الزاوية النظرية فإن موظفي احملكمة مجيعهم إن هم قرروا أن يستخدموا كافة ما هلم من -٢٥

أيام اإلجازة السنوية املرتاكمة باعتباره غيابًا معّوضًا عنه أثناء السنة فتنخفض بذلك األيام املرتاكمة 
ثر من شهر واحد من اإلجازة اإلضافية وسيقتضي األمر استبداالً إىل الصفر فإن ذلك يصل إىل أك

مؤقتًا مع ما يالزمه من التكاليف/التمويل. واإلفراج عن املرتاكم من اإلجازة السنوية يوفر األموال 
الضرورية ملثل هذا االستبدال. وهذا املثل املتطرف يُعرض فقط للربهنة على أنه حىت يف احلالة اليت 

أيام اإلجازات السنوية مل تُبذل نقداً يصلح االستحقاق لتوفري تعديل يطرأ على تكاليف تكون فيها 
أهداف امليزانية الربناجمية.املوظفني العامة الشيء الذي يربط ربطاً أفضل تكاليف املوظفني بإجناز 

ومبا أن دينامية االستحقاق واستخدام اإلجازة السنوية ليس متطرفًا بالشكل املوصوف-٢٦
يف املائة ٥٠تقرتح احملكمة متويل ،أعاله بل هو مستقر وميكن التنبؤ به وإدارته من طرف احملكمة

املوظفني يف املستقبل. كما تنظر احملكمة يف شأن األخذ من قيمة االلتزام املرتتب على استحقاقات 
يت يقوم املوظف بتدابري متعددة لتحسني إدارة اإلجازات السنوية وخفض عدد األيام املرتاكمة ال
برتحيلها. ومن األمهية مبكان بالنسبة لرفاه املوظف أن يأخذ إجازة سنوية كل سنة.

بيان السياسة العامة بشأن توفير مخصصات/تمويل استحقاقات الموظفين- هاء

وتقرتح احملكمة وجوب التسليم باعتبار التمويل الكامل الستحقاقات املوظفني الطويلة -٢٧
عن هذه السياسة بديًال ُيسمح به ويتطلب تفسريًا وموافقة فيما يعترب احليد ٧فارقةاألجل سياسة 

الربناجمية العادية. ويتم متويل تكاليف اخلدمات اجلارية عن طريق خمصص باعتباره جزءًا من امليزانية 
يف امليزانية يُدرج يف امليزانية الربناجمية العادية.

ية، املصنفة باعتبارها استحقاقًا قصري األجل من استحقاقات وفيما يتعلق باإلجازات السنو -٢٨
يف ٥٠يل ما نسبته و املوظفني، تقرتح احملكمة وقف العمل بسياستها املتمثلة يف التمويل الكامل ومت

املائة فقط من هذا االستحقاق مستقبًال. والتمويل الذي خيصص جانبًا الستحقاق اإلجازات 
ةحقاق املتصل بالتأمني الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة بعد مدالسنوية سيخصص لتمويل االست

باستخدام األموال املخصصة املتوفرة حاليًا يف سبيل انتقالية قوامها ثالث سنوات تقوم احملكمة 
ذا تفرج عن تلك األموال املخصصة) وال حاجة  متويل املدفوعات النقدية لإلجازات السنوية (و

) القاضي بوجوب تبيان نظام املعاشات ICC-ASP/4/Res.9متشيًا مع مقرر مجعية الدول األطراف (القرار ٧
التقاعدية للقضاة ومتويلها على أساس االستحقاق.
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أيام اإلجازات اإلضافية. أما الرصيد املتبقي من التمويل الذي باملائة من٥٠هنالك لتمويل 
يف املائة من مستحقات اإلجازات السنوية فسريّحل إىل التمويل املستحق للتأمني ٥٠يتجاوز 

ا ثالث سنوات.الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة يف أعقاب  الفرتة االنتقالية اليت مد
ا ثالث سنوات، فإن تكاليف اخلدمة املاضية غري املمولة وبعد الفرتة االنتقالية اليت مد-٢٩

املتبقية املرتبطة ببدء العمل بالتأمني الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة ستمول كلية باستخدام الفوائض 
السنوات الالحقة مع تقسيط التمويل على مدى عشر سنوات.النقدية للسنوات السابقة و/أو 

وال تستخدم ألي مويل منافع املوظفني تودع يف حساب منفصل واألموال املرتوكة جانبًا لت-٣٠
من النظام املايل ٩غرض آخر. بل هي ستستثمر يف استثمارات قصرية األجل حبكم أن البند 

االستثمارات املتوسطة أو الطويلة األجل.والقواعد املالية بشأن استثمار األموال ال جييز 
حاملًا يغدو مستوى األموال املرتاكمة عاليًا مبا فيه ٩د البنوسوف تعمد احملكمة إىل تعديل -٣١

الكفاية حبيث يربر االستثمار اإلضايف ورهنًا بإمكانيات االستعانة خبربة خارجية يف جمال االستثمار 
واحملكمة هي اآلن بصدد إجراء هذا التحليل وقد تعمد إىل ٨أو إدارة االستثمار إدارة داخلية.

ا ت تغيريااقرتاح إدخال  على النظام املايل والقواعد املالية لتتوىل اللجنة النظر فيها أثناء دور
القادمة.

السياسات المتعلقة بمكافحة الغش بالمبلغين عن المخالفات وبرنامج اإلفصاح - ثانياً 
المالي

مقدمة-ألف
ا الثانية والعشر -٣٢ ين عن السياسات طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم إليها تقريرًا يف دور

٩املتعلقة مبكافحة الغش واملبلغني عن املخالفات وعن برنامج اإلفصاح املايل.

السياسة المتعلقة بمكافحة الغش وبرنامج اإلفصاح المالي-باء
بوضع الصيغة النهائية للسياسة قامت احملكمة، بالتعاون والتنسيق مع آلية الرقابة املستقلة، -٣٣

الغش اليت هي مثرة تشاور عن كثب شاركت فيه أجهزة احملكمة فضًال عن نقابة املتعلقة مبكافحة 
املوظفني.

وتربز املسؤولية وحتدد هذه السياسة بكل وضوح عدم تسامح احملكمة املطلق مع الغش -٣٤
، فضًال عن غريهم من العاملني باحملكمة سؤولني املنتخبني وأفراد املالكامللقاة على عاتق مجيع امل

يتعلق بالغش ومنعه والتبليغ ا يتعلق بالغش. وتشمل هذه السياسة االلتزام بشحذ الوعي فيمافيم

ع احلسابات اخلارجي من أن األموال جيب أن تستثمر على النحو الذي يتمشى مع متشيًا مع ما أوصى به مراج٨
االسرتاتيجية املتوسطة إىل الطويلة األجل.

لد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ٩ ، الفقرة ١–ا
٥٧.
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عنه، وأخذًا بعني االعتبار التدابري العالجية. وعن طريق هذه السياسة، أبدت احملكمة التزاماً 
غش.واضحاً باختاذ إجراءات سريعة باستعادة البنود ذات القيمة أو الشأن اليت فقدت نتيجة لل

مبكافحة الغش، وكعنصر أساسي من العناصر املكونة لنظام منع ومبوازاة السياسة املتعلقة -٣٥
الغش، تقوم احملكمة أيضًا بوضع الصيغة النهائية لنظام تضارب املصاحل واإلفصاح املايل (برنامج 

ن احملكمة مع ميكن من الكفاءة والفعالية على هذا النظام، ستتعاو اإلفصاح املايل). وإلضفاء ما 
–الكيانات اخلارجية، كمكتب األخالقيات التابع لألمم املتحدة على سبيل املثال، اليت بوسعها 

فيما يتعلق بإرساء أن توفر للمحكمة اإلرشاد الالزم –بفضل ما هلا من خربة واسعة يف هذا الشأن 
اليت جتّمع من املوظفني بتقييم املعلومات نظام كهذا. باإلضافة إىل ذلك، ستقوم هذه الكيانات 

تقييماً دقيقاً من خالل ذلك الربنامج وستنّبه مىت ما وحيثما لزم التنبيه.
وهناك مقوم آخر من مقومات برنامج اإلفصاح املايل أال وهو تنفيذ عمليات إفصاح -٣٦

رين . حيث ستتم مطالبة املدي٢٠األطراف ذات الصلة باملعيار احملاسيب الدويل يف القطاع العام.
م مع احملكمة فضًال عن إفصاح أفراد أسرهم األقرباء عن  الرئيسيني باإلفصاح عن معامال
م من األطراف. وهذه املعلومات مطلوبة ألغراض املساءلة  م هم كذلك ومن يتصل  معامال

ولتسهيل فهم أفضل لألداء املايل للمحكمة وملوقفها.
الفاتالسياسة المتعلقة بالمبلغين عن المخ-جيم

أثناء عملية وضع سياسة عامة حلماية املبلغني عن املخالفات، اتضح أنه يكون من األجدر -٣٧
وضع سياسة أمشل تغطي كافة القضايا ذات العالقة باملبلغني عن املخالفات. وقامت احملكمة 

قلة واألجهزة بالتشاور عن كثب مع آلية الرقابة املستبوضع السياسة املتعلقة باملبلغني عن املخالفات 
التابعة للمحكمة ونقابة املوظفني.

وتبني هذه السياسة ما املقصود بأن يكون اإلنسان مبلغًا عن املخالفات، وحتدد اخلدمة -٣٨
اجلليلة اليت تؤدي للمحكمة يف جمال احملافظة على "أمسى مقاييس النزاهة، والشفافية واحملاسبة يف 

ا واستغال هلا للموارد." وهي حتدد مسؤولية املوظفني واملسؤولني املنتخبني إدارة احملكمة ويف عمليا
على حد سواء يف جمال اإلبالغ عن املخالفات مىت ما وإذا ما استلفت نظرهم حدث له عالقة 

ذا الشأن.
وتشرح السياسة باإلضافة إىل ذلك إجراءات التبليغ عن املخالفات وحتدد القوانني اليت -٣٩

لوقاية من االنتقام من املبلغني عن املخالفات كجانب من املوقف الذي تتبناه تعتمدها احملكمة ل
ضح وجود هذا الضرب من االنتقام، توفر السياسة املذكورة وإذا ما اتوقوامه عدم التسامح املطلق.

احملكمة وملعاجلة االنتقام ذاته. وحتدد السياسة أيضاً التزام نظاماً حلماية األفراد الذين ميسهم االنتقام 
باسرتداد التكاليف، ما أمكن، املتصلة مبا يلزم من انتصاف (ممن هم القائمون بتصرفات انتقامية).

تشرك بصورة كاملة آلية الرقابة املستقلة يف ٢٠١٤وهذه السياسة اليت تنفذ منذ عام -٤٠
ت والتحقيق يف أي إجراءات التبليغ عن املخالفات، مبا يف ذلك توفري احلماية للمبلغني عن املخالفا

شكوى تتعلق باالنتقام.
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المشاريع المتعددة السنوات والتمويل- ثالثاً 

مقدمة-ألف
ا احملكمة وتتعلق بتمويل ملشاريع -٤١ ا العشرين، ورقة مناقشة أعد تلقت اللجنة، يف دور

دف هذه الورقة إىل وضع تصورات أولية للمحكمة فيما يتعل١٠املتعددة السنوات. ق بشروط و
امليزنة ومتويل املشاريع اليت قد تستغرق سنوات متعددة ("مشاريع متعددة السنوات").

وأثارت احملكمة جمموعتني من املسائل املتعلقة مبا يلي: تعريف "املشروع" وصلته بعمليات -٤٢
ية. وطلبت اللجنة الربجمة احملددة وإجياد املربر لتمويل ترتيبات متثل استثناء من قاعدة امليزانية السنو 

ا احلادية والعشرين. ١١إعداد تقرير عن هذه املسألة يعرض عليها يف دور

وخالل الدورة احلادية والعشرين للجنة رحبت احملكمة بالتوجيهات املقدمة من اللجنة -٤٣
ه وأعطتها مثاًال ملموسًا "ملشروع" أال وهو مشروع انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة، وصف بأن

يشتمل على مجيع مواصفات املشروع املتعدد السنوات الذي يتطلب فتح حساب خاص للتمويل 
١٢املمتد على مدى سنوات عديدة مع بيان كيفية إدارة املشروع ومتويله.

والحظت اللجنة أن املباين الدائمة ومشاريع املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام -٤٤
أنه يتعني إرساء متعددة السنوات وأعربت عن وجهة النظر اليت مفادها عرضت باعتبارها مشاريع

املايل والقواعد املالية السارية. وطلبت عناصر مهمة عدة حتكم تلك املشاريع مبا يتمشى مع النظام 
ا الثانية والعشرين. اللجنة إىل احملكمة أن تتصدى هلذه العناصر يف تقريرها الذي ستقدمه يف دور

هذا التقرير إىل تناول العناصر التايل ذكرها اليت الحظتها اللجنة:ويهدف١٣
أهداف وميزانيات حمددة املعامل متتد على املدى الزمين للمشروع؛(أ)

ترتيبات للمحاسبة تتعلق ببلوغ األهداف وبالنفقات؛(ب)
العاجل إذا وترتيبات ميزانوية تسمح برتحيل األموال اليت مل تصرف وتسمح كذلك باالنفاق(ج)

ما لزم االضطالع بأنشطة يف أجل أبكر مما كان مقرراً.
االنتقال وعلى حني مت يف األثناء تناول اجلانب العاجل املهم املتعلق بإدارة ومتويل مشاريع -٤٥

املتعددة السنوات من خالل دمج مشروع املباين الدائمة ومشروع االنتقال، تود احملكمة أن تقدم يف 
املبادئ العامة لتوافر األموال على مدى سنوات عدة.هذا التقرير

من وتقدم احملكمة هذا التقرير وحتدد العناصر اليت الحظتها اللجنة لكي تتوىل النظر فيها، -٤٦
أجل إرساء بعض املبادئ اليت ميكن يف إطارها أن تعرض مستقبًال مقرتحات تتعلق باملشاريع 

املتعددة السنوات.

١٠ICC-ASP/12/22
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣... الدورة الثانية عشرة ... الوثائق الرمسية ١١ ,٤٢جيم، الفقرة - ١ا
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ١٢ .٤٠، الفقرة ٢- ا
.٤١، الفقرة املرجع نفسه١٣
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روع، واألهداف والميزانيات الخاصة بكامل فترة المشروعتحديد المش-باء
ترى احملكمة، فيما خيص حتديد معامل املشروع أن املشروع املتعدد السنوات ينبغي أن تتوفر -٤٧

فيه املعايري التالية لكي يكون مدعاة لوضع ترتيبات حماسبية وميزانوية منفصلة:
مبادرة اسرتاتيجية تتطلب نفقات استثنائية مرة ينبغي أن ميثل املشروع املتعدد السنوات(أ)

دف اسرتاتيجي حمدد (أهداف  واحدة، متميزة عن عمليات الربجمة العادية وترتبط 
اسرتاتيجية حمددة)؛

ينبغي أن متتد املشاريع املتعددة السنوات على مدى فرتات مالية متعددة وتتطلب مصدراً (ب)
مالية، خالفًا للميزانية السنوية، وذلك لكي حتقق متويليًا ميكن أن ينسحب على فرتات 
أهدافها على النحو األمثل وبأقل موارد؛

تنفيذ املشاريع املتعددة السنوات سيتطلب أمواًال ضخمة.(ج)
ترتيبات المحاسبة-جيم

ال تتطلب املشاريع املتعددة السنوات بالضرورة ترتيبات حماسبة منفصلة ولكنها تنحو منحى -٤٨
دد يف جمال التخصصات والشمول الوظيفي وغالبًا ما تستدعي تنسيق العديد من الربامج التع

الرئيسية والربامج الفرعية لتحقيق األهداف املبينة.
ميكن على هذا النحو للربامج املتعددة السنوات أن تستفيد من تطبيق منهجيات اإلدارة -٤٩

أن يسند دور إدارة وتنسيق املشروع، رهناً وينبغي . Prince2الرمسية للمشاريع/الربامج مثل 
بالظروف احمليطة السائدة، إىل مدير ذلك الربنامج الرئيسي بعينه أو الربنامج و/أو الربنامج الفرعي 

الذي يتمتع باخلربة اليت تفيد إجناز أهداف املشروع املتعدد السنوات.
إذا كانت األهداف تتحقق ومستوى هذا، ويتطلب رصد التقدم احملرز يف التنفيذ، ملعرفة ما -٥٠

املوارد اليت تنفق هلذا الغرض، التبليغ عن اجلانب امليزانوي.
ترتيبات الميزنة- دال

إن العناصر الالزم التصدي هلا، يف سياق املشروع املتعدد السنوات، واملتصلة برتتيبات امليزنة -٥١
هي اآليت ذكرها:

للمشروع مبا يف ذلك خطة متويله لكي يتوفر املبلغ املرتأى من املوافقة على امليزانية اإلمجالية(أ)
املوارد أثناء مرحلة التنفيذ؛

السماح برتحيل ما ال يصرف من األموال من سنة إىل أخرى تليها عوضاً عن إعادة الرصيد (ب)
املتبقي آخر العام إىل الدول األطراف؛ فتنشأ على هذا النحو مبالغ احتياطية؛

إلمكانية "اقرتاض" أموال تقيد على حساب ميزانية املشروع اإلمجالية مقدمًا إذا ما  الرتتيب(ج)
ا يف وقت أبكر مما هو مقرر  كانت هناك مشاريع حددت أصًال ويتوجب االضطالع 

وميكن أن تتحقق وفورات يف أجزاء أخرى من امليزانية العادية للمحكمة؛
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اختتام املشروع املتعدد السنوات، ويف صورة ما إذا كان الرتاكمية الناجتة يفتتحدد امليزانية (د)
هناك فائض، مدرج يف حساب الفائض النقدي يف السنة اليت ووفق على اختتام املشروع 

فيها.
إن اقرتاض األموال اليت تقيد على حساب ميزانية املشروع اإلمجالية إذا ما لزم أن تنفذ بعض -٥٢

ر (مما يشكل عمليًا إنفاقًا زائد يف سياق امليزانية السنوية األنشطة يف أجل أسبق مما هو مقر 
للمشروع) أمر ممكن فعًال طبقًا للنظام املايل والقواعد املالية احلالية أخذًا بعني االعتبار القيد القائل 

. من ناحية أخرى حتدد ٨- ٤بعدم جواز إجراء أي حتويل لألموال بني الربامج الرئيسية تطبيقاً للبند 
ات اجلمعية املتعلقة بامليزانية الربناجمية املعايري اليت متّكن من إجراء تلك التحويالت. ولذلك، قرار 

ميكن أن يسمح للمحكمة باستخدام جوانب الكفاءة اليت حتققت يف امليزانية الربناجمية من أجل 
التبكري بتنفيذ مشروع من املشاريع.

معية، ميكن أن ترّحل األموال ألغراض املشاريع من ناحية أخرى، ورهنًا بصدور قرار عن اجل-٥٣
القرار أن ومن شأن ١٤املتعددة السنوات أخذًا بعني االعتبار النظام املايل والقواعد املالية احلالية.

لرتحيل األموال لغاية إجناز املشروع حيظى باملوافقة عند وضع املشروع وأن يضع الرتتيبات الالزمة 
ا بوصفها مشاريع متعددة السنوات.بالنسبة للمشاريع اليت ي عرتف 

وميّكن إن السماح برتحيل أموال املشاريع املتعددة السنوات خيفف من األعباء اإلدارية -٥٤
اجلهات القائمة بالتنفيذ من الرتكيز بشكل أفضل على حتقيق أهداف املشروع على النحو األمثل.

إىل حد ما وعلى سبيل اإلجراء –ناقشتهما مت وكال الرتتيبني امليزانويني اللذين تقدمت م-٥٥
تطبيقهما يف سياق مشروع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام (ترحيل –االستثنائي 

كالتمويل اجلزئي من خالل ختصيص الفوائض األموال على سبيل املثال) ومشروع االنتقال (
نظر على انفصال وقرار من اجلمعية ميكن إقراره أثناء النقدية). بيد أن هذين الرتتيبني يقتضيان ال

والدة املشروع ويتيح ترحيل األموال لغاية إجناز املشروع.

من ٧- ٤و٦-٤) على البندين ICC-ASP/12/Res.2و ICC-ASP/11/Res.1أُدخل مؤخرًا تعديالن (١٤
النظام املايل الناظمني لتحديد وإعادة الفائض النقدي.
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المرفق األول

التمويل المتاحالمنظمة

االلتزامات المستحقة الطويلة األجل للموظفين
(بآالف ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١لغاية 

الدوالرات)*

التأمين 
الصحي 

فترة ما بعد ل
غيرهالخدمة

مجموع 
االلتزامات

التأمين 
الصحي 

لفترة ما بعد 
غيرهالخدمة

جميع 
في البيانات الماليةيكشف عنهما المستحقات

ً              أموال خمصصة لتمويل مستحقات طبقا  لقراري املؤمتر ٨٧٣٣٢٦٥١٧٧٣٩٠٣٣٤٩٨٨٧٣٢٠٣٣١٥٤٠٢١٨٨٧الفاو***
١٠/٠١و١٠/٩٩

ولية الوكالة الد
للطاقة الذرية

٧٥٧١٧٩٥٣١٧٩٢٨٨٢٥٩صفرصفرصفر

منظمة الطريان 
املدين الدويل

٨٧٨٧٣٩٧٥١٦٨٥٣٩٠صفرصفرصفر

الصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية

٥٣٧٧١صفر٨٠٧٦٦٤٣٧٧١صفر٨٠٧٦٦

منظمة العمل 
الدولية

٢٠٠٥٣٠٠٠٣٢٢٠٠٨٥٦٠٠٨٣٧٠٠٠٧٨٦٠٠٩١٥

املنظمة البحرية 
الدولية

٩٠٠٢٤٩٩٤١٦٧٩٦١٧٨٤٨ال ينطبقال ينطبق

االحتاد الدويل 
لالتصاالت

٩٥٤٣٦٧٠٧٥٢٣٠٢٩٣٩١صفرصفرصفر

منظمة الصحة 
للبلدان األمريكية

٣٠٨٣٩٤٣١٢٣٩٥٠٢١٧٧٥٠٢١٧٧

برنامج األمم 
املتحدة املشرتك 

املعين بفريوس نقص 
عة البشري/ املنا

اإليدز**

بلغت االلتزامات املستحقة للموظفني يف حمال ٩١٣٣٥٧٥٢٣٨٣٣٢١٣٠٨٣٥٢صفر٩١٣٣٥
كانون األول/ديسمرب ٣١التأمني الصحي حىت 

مليون دوالر أمريكي منها ٧٤ر٧ما مقدراه ٢٠١٢
وجود مليون دوالر ممولة وهذا يعين ٣٥ر٩

يون دوالر مل٣٨ر٨مستحقات غري ممولة مقدارها 
أمريكي وارد مبلغها يف البيان املتعلق باملوقف املايل.

برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي

ا ٨٧٠٤٩٤٤٩٦٩٦١٠٥٢٨٦٥٤٨٠٤٧١صفر٨٧٠٤٩٤ سنة لتمويل ١٥صيغت اسرتاتيجية متويلية مد
الفجوة الفاصلة بني ما هو مستحق واملبلغ املمول.

٢٠٥٧٧٧٨٢٢٤٧٠٢٧٨٢٥صفرصفرصفراليونسكو

صندوق األمم 
املتحدة للسكان

٣٩٧١٣١٥٤٦٩٤٣١٣١٥٥٥٢٠١٣٣٦١٨٨٩١٢١٩

مفوضية األمم 
املتحدة لالجئني

٥٨٧٤٢١٢٤١٧٦٨٢٨٤٩٧صفرصفرصفر
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منظمة األمم 
املتحدة للطفولة

٣٠٥٩٥٠٨٥٦١١١١٦١٠٦٢١صفرصفرصفر

منظمة األمم 
ية املتحدة للتنم

الصناعية

١٩٧١٩٩٣٢٤٤٣٥٢١٢٤٢صفرصفرصفر

مكتب األمم 
املتحدة خلدمات 

املشاريع

٠٨٣٢٦٨٠٧١٣٨٩٠٣٩صفرصفرصفر

هيئة األمم املتحدة 
للمرأة

٢٤٠٢٤٤٩٨٧٣٨٢٤٢٣١٣٥٧٣٣٥٩٦٤٤٠

االحتاد الربيدي 
العاملي

٤٦٦٤١٤٦٦٩٨٩٣٢١٣٩صفرصفرصفر

األغذية برنامج 
العاملي

لس على ٢٠١٠أثناء الدورة السنوية لعام ١٠٠٢٥٨٤٠٠٢٥٧٧٠٠١٠٧١٠٠٣٦٥ال ينطبقال ينطبق ، وافق ا
خطة متويلية لتوفري ما يلزم لاللتزامات املستحقة 
ً        للموظفني غري املمولة املخصصة حاليا  يف إطار 
ً      ً الصندوق العام. وتشمل اخلطة التمويلية متويال  سنويا  

مليون دوالر يف التكاليف املوحدة ٧ر٥ً      مضافا  قدره 
٢٠١١سنة تبدأ يف عام ١٥للموظفني على مدى 

بغية حتقيق التمويل الكامل حبلول أواخر فرتة السنوات 
اخلمس عشرة.

منظمة الصحة 
العاملية**

صحي لفرتة ما الحظ أن جمموع ما هو مستحق للتأمني ال٠٠٠٥٠٦٩٨٣٨٢٢٥٤٩٨٨٥٣٢٩١١صفر٠٠٠٥٠٦
مليون دوالر منها مبلغ ١٣٢٩بعد اخلدمة يتمثل يف 

مليون دوالر غري ٨٢٣مليون دوالر ممول ومقدار ٥٠٦
ممول.

املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية

٣١٣١٢١٨٨٣١٦١٩٥١٣٨صفرصفرصفر

املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية

٠٤٨٤٧٧٨٤٧٨٣٢٥٤صفرصفرصفر

.٢٠١٢االستناد إىل البيانات املالية املراجعة لعام * ب
** هناك إمكانية حتقيق صاف لألصول واخلصوم إذا ما مت استيفاء بعض املعايري.

.٢٠١١*** باالستناد إىل البيانات املالية لعام 
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المرفق الثاني
منهجية الحساب

اإلجازة السنوية-ألف
ا املوظف. والغيابات القصرية تصنف اإلجازة السنوية باعتبارها منفع ة قصرية األجل يتمتع 

ا نفقة حيث يؤدي املوظفون  األجل اليت حتظى بتعويض كاإلجازة السنوية تقّيد على أساس أ
م غيابات يف املستقبل معوض ٦٠عنها. وهناك حد أقصى قوامه اً خدمات تزيد من استحقاقا

كانون ١املرتاكمة املمكن ترحيلها ملا بعد السنوية يومًا بالنسبة للقضاة) من اإلجازة٩٠يومًا (
الثاين/يناير من كل عام. وتقدير املستحقات الناشئة عن منافع املوظفني القصرية األجل بّينة على 

إىل افرتاضات اكتوارية. وال فرق هنالك بني املنهجية اليت طبقت يف األعوام حتتاجالعموم وال 
املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام.السابقة وما سيطبق بعد تنفيذ

منهجية التقييم
اية العام فيما يلي: سيتمثل االلتزام الذي يقيد يف 

عدد أيام اإلجازة املرتاكمة* قيمة اليوم الواحد
حيث قيمة اليوم املرتاكم = صايف املرتب + تسوية املقر ليوم واحد

يتم احلساب على أساس كل موظف
على امليزانية تتمثل وحتّمل ٢٠١٣السنوية اليت تقيد يف البيان باألداء املايل لعام والنفقات

فيما يلي:
اية عام  اية عام –٢٠١٣املستحق يف  ٢٠١٢املستحق يف 

منحة اإلعادة إلى الوطن وعالوة النقل-باء
للقضاة عند النقل تصرف تسدد منحة اإلعادة إىل الوطن لفائدة املوظفني بينما عالوة 

انتهاء اخلدمة ونقلهم إىل خارج هولندا. واملستحقان كالمها سواء من حيث طبيعته يصنفان 
باعتبارمها من مستحقات املنوظفني الطويلة األجل األخرى.

وتسجل االلتزامات الناشئة عن مستحقات املوظفني األخرى على أساس القيمة الصافية 
يخ املوازنة. وتستخدم طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب احلالية للمستحقات احملددة يف تار 

االفرتاضات الدميغرافية (كمعدل الوحدة حلساب القيمة املالية لاللتزام. وتراعى يف التقييم بعض 
دوران املوظفني) واالفرتاضات املالية (كمعدل احلسم والزيادات يف املرتبات).

لمحاسبية الدولية في القطاع العاممنهجية التقييم قبل تنفيذ المعايير ا-١
استخدمت احملكمة، قبل تنفيذ املعايري املذكورة، منهجية للتقييم ال تستدعي وضع 
افرتاضات مالية أو دميغرافية أو توظيف خرباء اكتواريني بل كان جيري التقييم داخلياً. وكان احلساب 

إىل االستحقاقات التايل ذكرها:يشمل مراكمة استحقاق إضايف كل سنة ولكل موظف باالستناد 
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على سبيل املثال:
اية عام  بالنسبة إىل موظف متزوج ويعيل طفًال وقدم خدمة قوامها ست سنوات يف 

يتمثل االلتزام فيما يلي:٢٠١٢
* أمثال قيمة املرتب األساسي ألسبوع واحد١٦

اية عام  يتمثل مبلغ االلتزام يف ما يلي:٢٠١٣ويف 
ديمة املرتب األساسي ألسبوع واح* أمثال ق١٨

وحتّمل على امليزانية ٢٠١٣وتتمثل النفقات السنوية اليت تقّيد يف البيان باألداء املايل لعام 
فيما يلي:

اية عام  اية عام –٢٠١٣االلتزام يف  ٢٠١٢االلتزام يف 
إىل عدد سنوات وميثل اجلدول التايل املنحة املستحقة عن اإلعادة إىل الوطن باالستناد

اخلدمة، والفئة اليت ينتمي إليها املوظف وزوجته/طفله اللذين يعيلهما.

ً                 موظف متزوج أو يعيل طفال  وقت انتهاء اخلدمة

ً            ً                 موظف ليس متزوجا  وال يعيل طفال  وقت انتهاء اخلدمة

ات العامةفئة اخلدمالفئات الفنية وما فوقهاً             سنوات اخلدمة املتواصلة بعيدا  عن الوطن األم

مرتب أساسي ملا عدده من األسابيع
١٤٣٢

٢٨٥٤

٣١٠٦٥

٤١٢٧٦

٥١٤٨٧

٦١٦٩٨

٧١٨١٠٩

٨٢٠١١١٠

٩٢٢١٣١١

١٠٢٤١٤١٢

١١٢٦١٥١٣

٢٨١٦١٤سنة أو أكثر١٢
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العاممنهجية التقييم بعد تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في القطاع-٢
االستحقاق:

رهنًا بعدد سنوات اخلدمة املتواصلة وما إذا كان املوظف متزوجًا أو غري متزوج و/أو يعيل 
طفًال أو ال يعيل وقت انتهاء اخلدمة، يدفع له مبلغ ميثل املرتب األساسي لعدد معني من األسابيع.

ة املشاركني وفئة املوظف باملوظف هي اآلتية: استعراض أحقيوالبيانات املطلوبة املتعلقة 
وكونه يعيل أو ال يعيل زوجة وطفالً.

وتسند منحة اإلعادة إىل الوطن عن مجيع سنوات اخلدمة. ويتضمن اجلدول أعاله عدد 
األسابيع اليت حتتسب من املرتب األساسي بالرجوع إىل عدد سنوات اخلدمة املتواصلة.

١مثال

٣١/١٢/٢٠١٢تاريخ املوازنة: -
١/١/٢٠١٠خ واملوظف يف اخلدمة: التاري-

(ست سنوات من اخلدمة املتواصلة)٣١/١٢/٢٠١٥التاريخ املتوقع لنهاية اخلدمة: -

يورو٠٠٠٨٠األجر السنوي عند انتهاء اخلدمة مقدر مببلغ -

ائه اخلدمة- املوظف متزوج وقت إ

ً                      أسبوعا  على أساس املرتب األساسي١٦يدفع له ما يضاهي أجر -

:٣١/١٢/٢٠١٢لتزام يف إطار املوازنة يف تاريخ اال-

يورو] * مع احلسم٠٠٠٨٠)* ١٦/٥٢* [(٣/٦

:٢٠١٣التكلفة يف -

يورو] * مع احلسم٠٠٠٨٠)* ١٦/٥٢* [(١/٦
____________

ـ______________________
. والتقييم الفعلي يتوقف ٣١/١٢/٢٠١٥ة يقع يف يفرتض ضمناً هذا املثال احتماًال بنسبة مائة يف املائة أن انتهاء اخلدم١

وعليه سيتمثل االلتزام يف جمموع املبالغ احملتملة السنوية لنهاية اخلدمة وما يتصل بذلك من على افرتاضات معدل الدوران
االستحقاقات.


