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جمعية الدول األطراف

عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦–١٨،الهاي

المحكمة عن قضايا السياسة العامةتقرير 
ين عن المخالفات وبرنامج اإلفصاح المالي،(السياسات المتعلقة بمكافحة الغش وبالمبلغ

وخيارات االستثمار األطول أجًال واستحقاقات الموظفين)

موجز تنفيذي
يتناول هذا التقرير طلبات اللجنة املتعلقة بقضايا السياسة العامة التايل ذكرهـا: (ألـف) مكافحـة 

قــاء خيــارات االســتثمار األطــول الغــش واملبلغــني عــن املخالفــات؛ (بــاء) معــايري وضــمانات تتعلــق بانت
أجًال؛ و(جيم) السياسات املتعلقة بااللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني.

السياسات المتعلقة بمكافحة الغش والمبلغين عن المخالفات- أوال ً 
تـوفر احملكمـة يف هـذا التقريـر معلومـات عـن تنفيـذ السياسـات املتعلقـة مبكافحـة الغـش وبـاملبلغني 

ن املخالفات فضالً عن اإلعالم الشخصي بشأن األصول من خالل برنامج اإلفصاح املايل:ع
ــــادئ األساســــية (أ) الغــــش واملبلغــــون عــــن املخالفــــات: ســــنت التوجيهــــات الرئاســــية املتعلقــــة ببيــــان املب

لسياســات احملكمــة املتعلقــة بــالغش وبــاملبلغني عــن املخالفــات. وتبقــى املراســيم اإلداريــة ذات الصــلة
ذا الشأن عالقة ريثما تنتهي اإلجراءات املتعلقة بتوظيف الرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة.

، بتنفيـــذ السياســـة املتعلقـــة باإلفصـــاح ٢٠١٥برنـــامج اإلفصـــاح املـــايل: ســـتقوم احملكمـــة، يف عـــام (ب)
خـاطر الـيت تنطـوي املايل بدعم من مكتب أخالقيات املهنة التابع لألمم املتحـدة املعـين بتـدبري امل

عليهــا حــاالت تضــارب املصــاحل عــن املمتلكــات القانونيــة اآليلــة إىل أفــراد املــالك (مثــل األصــول 
ا. عالوة على ذلك ووفقاً للمعايري احملاسبية الدولية  واالستثمارات) و/أو أنشطة معينة يقومون 

املوظفني اإلداريني. الصلة من أهمييف القطاع العام طلبت احملكمة معلومات عن األطراف ذو 
ولــذلك فــإن البيانــات املاليــة ستفصــح عــن معلومــات تتعلــق بــاألطراف ذوي الصــلة وباملعــامالت 

بني احملكمة وبني األطراف ذوي الصلة.
إداري يشـــتمل علــى سياســة باإلفصــاح املــايل وعناصـــر ذات أمــر وقــد قامــت احملكمــة بإعــداد (ج)

وكــان هـذا التوجيــه يف املراحـل النهائيــة ٢٠ع العـام رقـم صـلة باملعيـار احملاســيب الـدويل يف القطــا 
من التشاور الداخلي. 

معايير وضمان النتقاء خيارات االستثمار األطول أجالً - ثانياً 
)١(يف تقرير احملكمة بشأن منهجية حساب االستحقاقات واستعراض السياسة االستثماري

اليـة لتـتمكن مـن اسـتثمار األمـوال لفـرتات تزيـد علـى والقواعـد املاملـايل م ااقرتحت احملكمة تعديل النظـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 صدر سابقاً بوصفه الوثيقةCBF/24/23و ،Add.1.
)١(CBF/23/4.
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اثــين عشــر شــهراً. وتــوفر احملكمــة ملخصــاً عــن معــايري وضــمانات انتقــاء االســتثمارات األطــول أجــًال 
اإلداري املتعلـق باسـتثمار الفـوائض املاليـة األمـر والقواعـد املاليـة و النظـام املـايل وتعرض تعديالت علـى 

باالسـتثمار يف القـانوين اجلديـد املقـرتح، سـوف يسـمح للمحكمـة اإلطـارى يف مرفق بـالتقرير. ومبقتضـ
الصــكوك املاليــة األطــول أجــًال. وتقــرتح املعــايري والضــمانات املتعلقــة بالثقــة االئتمانيــة العاليــة واحلــدود 
القصوى لالسـتثمار إىل جانـب بيـان بنيـة األصـول واخلصـوم حبسـب العملـة وأجـل االسـتحقاق واحلـد 

.ةمعدالت الفائدمن خماطر 
السياسة المتعلقة بااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين- ثالثاً 

يتنـــاول التقريـــر طلـــب اللجنـــة إجـــراء حتليـــل أعمـــق لضـــرورة متويـــل االلتزامـــات املرتتبـــة علـــى 
. وتكرر احملكمة احلجج اليت ساقتها يف تقرير احملكمـة بشـأن قضـايا السياسـة)٢(استحقاقات املوظفني

إسقاطاتالعامة املتعلقة بتمويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني. وهذه احلجج تدعمها 
األجـــل واملصـــاريف الســـنوية املرتبطـــة بااللتزامـــات املرتتبـــة علـــى اســـتحقاقات املـــوظفني ةامليزنـــة الطويلـــ

ـــــا املوظفـــــون األجـــــل الـــــيتةالطويلـــــة األجـــــل، واملصـــــروفات الســـــنوية املرتبطـــــة باملزايـــــا الطويلـــــ يتمتـــــع 
م ملدة ثالثني سنة. وخيارات السياسة العامـة بالتمويـل الكامـل )٣(وااللتزامات املرتتبة على استحقاقا

لاللتزامــات املرتتبــة علــى اســتحقاقات املــوظفني قــدمت بالفعــل فيمــا خيــص أهــم هــذه االســتحقاقات 
ريـق املـدفوعات املسـددة للصـندوق املشـرتك الطويلة األجل واملعاشات التقاعدية اليت متـّول كليـاً عـن ط

. وتــرى احملكمــة أن Allianz NVملتحــدة وقســط ُيســدد لشــركة للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم ا
السياسة التمويلية املتعلقـة بتمويـل االلتزامـات املرتتبـة علـى اسـتحقاقات املـوظفني ال ينبغـي أن تشـكل 

ة اليت تقرتحها احملكمة.استثناء. واللجنة مدعوة إىل إقرار السياس
إبــان انتهــاء اخلدمــة علــى ثــاث وتعتــرب املــنح اخلاصــة باإلعــادة إىل الــوطن وتكــاليف نقــل األ

أساس تراكمي أكثر استقراراً على مدار السنوات مقارنة باملدفوعات النقدية الـيت تتميـز بدرجـة أعلـى 
تصـاعدياً بـالنظر إىل زيـادة مفرتضـة يف من التقلبات. واستناداً إىل الفرضـيات تتخـذ االلتزامـات منحـاً 

يف املائـة. مـن ناحيـة أخـرى، وحيـث إن ٢يف املائة ومعدل تضخم مفـرتض قـدره ٢,٧املرتبات مببلغ 
ـــة تتنـــاقص االلتزامـــات عـــن تلـــك  عـــدداً أكـــرب مـــن املـــوظفني منتظـــر تـــركهم للمحكمـــة يف فـــرتات معين

ماليــني ٥نح اإلعــادة إىل الــوطن تــرتاوح مــا بــني وعلــى العمــوم فــإن االلتزامــات املتعلقــة مبــ. )٤(الفــرتات
ماليـني يـورو وااللتزامـات املتعلقـة بتكـاليف نقــل األثـاث تـرتاوح مـا بـني مليـون يـورو ومليــوين ٨يـورو و

يورو يف األجل الطويل.
ومت األخذ يف السنوات األخرية باستحقاقات التأمني الصحي يف فرتة ما بعـد اخلدمـة ويتوقـع أن 

واملتوقع أن يسـفر هـذا التـأمني عـن صـرف مبـالغ منخفضـة نسـبياً .)٥(املشاركني يف هذا املخططيتزايد عدد
يـورو ســنوياً) علــى حـني أن املصــاريف الســنوية ٠٠٠٧٠٠طيلـة الســنوات اخلمـس عشــرة املقبلــة (أقـل مــن 

راكم كبــري يف ماليــني يــورو. وســيرتتب علــى هــذا األمــر تــ٤مليــون يــورو إىل ١,٤املرتاكمــة يتوقــع منوهــا مــن 
املبالغ الالزمة لتمويل خمطط التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثــائق الرمسيــة جلمعيــة الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــدورة )٢(

لـد الثـاين، اجلـزء بـاء(٢٠١٤ICC-ASP/13/20ألول/ديسـمرب كانون ا١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك،  -)، ا
.١٠٩، الفقرة ٢
)٣(CBF/22/9.
االلتزامــات املتعلقــة مبنحــة اإلعــادة إىل الــوطن وتكــاليف نقــل األثــاث إبــان انتهــاء اخلدمــة تتبــع االفرتاضــات )٤(

ميكــن هلــا االســتناد إليــه يف إســقاط معــدالت املتعلقــة مبعــدل دوران املــوظفني. وال متلــك احملكمــة حاليــاً أساســاً أفضــل
الـــدوران الطويلـــة األجـــل مـــا عـــدا االســـتعانة بتجـــارب الســـنوات األخـــرية. مـــن ناحيـــة أخـــرى لـــيس مـــن بـــاب املعقـــول 

افرتاض أن معدالت دوران املوظفني ستبقى مستقرة على مدى فرتة الثالثني سنة.
ومعدل الوفيات.ويتأثر النمو يف آن واحد مبعدل دوران املوظفني)٥(
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السياســـات المتعلقـــة بمكافحـــة الغـــش وبـــالمبلغين عـــن المخالفـــات وبرنـــامج اإلفصـــاح - أوال ً 
المالي

مقدمة- لفأ
ـــا الثانيـــة والعشـــرين بتق-١ ريـــر احملكمـــة أحاطـــت جلنـــة امليزانيـــة واملاليـــة ("اللجنـــة") علمـــاً يف دور

اجلنائية الدولية ("التقريـر") املتعلـق بقضـايا السياسـة العامـة (االسـتحقاقات املرتاكمـة، مكافحـة الغـش 
املقـــدم إىل اللجنـــة يف شـــهر آذار/مـــارس )٦(واملبلغـــون عـــن املخالفـــات، واملشـــروع املتعـــدد الســـنوات)

وضــعت. ورحبــت اللجنــة بالعمــل والـذي أبلغــت فيــه احملكمــة اللجنــة باملبــادئ التوجيهيــة الــيت ٢٠١٤
ا الرابعة والعشرين .)٧(املنجز حىت ذلك التاريخ وطلبت إىل احملكمة تقدمي تقرير مفصل إليها يف دور

السياسات المتعلقة بمكافحة الغش وبالمبلغين عن المخالفات- باء
يـه الرئاسـي مت تشريع السياسة املتعلقة مبكافحـة الغـش الـيت وضـعتها احملكمـة مـن خـالل التوج-٢

ICC/PRESD/G/2014/002 وعّرب هذا التوجيه بكل وضوح عن عدم تسامح ٢٠١٤يف أيار/مايو .
ومــوظفي املــالك املنتخبــني احملكمــة املطلــق إزاء الغــش وأمجــل املســؤوليات امللقــاة علــى عــاتق املســؤولني 

لسياسـة املبـادئ وغريهم من العاملني باحملكمة فيمـا يتصـل بـالغش. ورمسـت احملكمـة مـن خـالل هـذه ا
السياســة العامــة أيضــاً أن بّينــت الواضــحة للتبليــغ عــن الغــش واختــاذ اإلجــراءات العالجيــة. و اإلرشــادية

ــذا  ســعياً وراء تـــأمني نظــام شـــامل الشـــأنالتوجيــه الرئاســي ســـيرتجم إىل مراســيم إداريـــة ذات عالقــة 
حبمــايتهم وبربنــامج اإلفصــاح ملكافحــة الغــش ورســم سياســات عامــة تتعلــق بــاملبلغني عــن املخالفــات و 

املايل.
وأرســـــيت، باملثـــــل، سياســـــات احملكمـــــة املتعلقـــــة بـــــاملبلغني عـــــن املخالفـــــات وحبمـــــايتهم يف تشـــــرين - ٣

. والغـرض مـن هـذا التوجيـه ICC/PRESD/G/2014/003عن طريق التوجيـه الرئاسـي ٢٠١٤األول/أكتوبر 
وغريهم مـن األشـخاص العـاملني يف احملكمـة مبـا ميكـنهم الرئاسي هو تزويد املسؤولني املنتخبني وأفراد املالك 

أن يقـــدموا تقـــاريرهم عـــن حســـن نيـــة حـــول ســـوء التصـــرف املثـــري للشـــبهات؛ ووضـــع إطـــار يتضـــمن أوجهـــاً 
للحمايـــة وإجـــراءات ميكـــن ضـــمنه لألطـــراف الداخليـــة واخلارجيـــة أن يرفعـــوا تقـــاريرهم عـــن حســـن نيـــة وأن 

يــة هــؤالء األشــخاص مــن االنتقــام الــذي ترتكبــه أطــراف داخليــة أو يتعــاونوا مــع أنشــطة تقصــي احلقــائق ومحا
\خارجية.

ـــذا الشـــأن ســـعياً - ٤ وســـيلزم كـــذلك أن يـــرتجم التوجيـــه الرئاســـي إىل إصـــدارات إداريـــة ذات عالقـــة 
لضمان نظام شامل يشجع وحيمي املبلغني عن املخالفات.

ستقلة يف إعداد التوجيهـات الرئاسـية املشـرعة الـيت وبالنظر إىل أمهية الدور الذي تلعبه آلية الرقابة امل- ٥
هي مثرة تشاور عن كثب فيما بني األجهزة تضم كذلك نقابة املوظفني وبـالنظر إىل أن املكتـب تعـذر عليـه 
تعيــني رئــيس دائــم آلليــة الرقابــة املســتقلة، فــإن عمليــة التشــاور فيمــا خيــص إعــداد اإلصــدارات اإلداريــة ذات 

وف تستأنف حني تبدأ آلية الرقابة املستقلة عملها.الصلة تبقى معلقة وس
برنامج اإلفصاح المالي- جيم

بتنفيــــذ السياســــة املتعلقــــة باإلفصــــاح املــــايل بــــدعم مــــن مكتــــب ٢٠١٥ســــتقوم احملكمــــة يف عــــام - ٦
األخالقيات التابع لألمـم املتحـدة وذلـك ألغـراض إدارة خمـاطر تضـارب املصـاحل. ويكمـن الغـرض يف تعيـني 

ضـــارب املصـــاحل وتســـويتها والتخفيـــف مـــن غلوائهـــا وهـــي حـــاالت تنشـــأ عـــن ممتلكـــات يف حـــوزة حـــاالت ت
املـــوظفني التـــابعني للمـــالك (مثـــل األصـــول واالســـتثمارات) و/أو مرتتبـــة عـــن األنشـــطة. ومبوجـــب السياســـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦(ICC-ASP/13/9.
الوثــائق الرمسيــة جلمعيــة الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــدورة )٧(

لـد الثـاين، اجلـزء بـاء(٢٠١٤ICC-ASP/13/20كانون األول/ديسـمرب ١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك،  -)، ا
.٤٨، الفقرة ٢



ICC-ASP/14/17

17-A-040515 4

ل املتعلقــة باإلفصــاح املــايل يقتضــى مــن خنبــة مــن أفــراد املــالك أن يفصــحوا مــرة كــل ســنة عمــا هلــم مــن أصــو 
والتزامات وأنشطة وانتماءات خارجية. 

وجـــرى إعـــداد مـــذكرة تفـــاهم بـــني احملكمـــة ومكتـــب األخالقيـــات التـــابع لألمـــم املتحـــدة مـــن أجـــل - ٧
وضـــع االتفـــاق القـــانوين مـــن حيـــث التعـــاون املتبـــادل ومســـتوى الـــدعم املقـــدم. ومـــذكرة التفـــاهم هـــذه متكـــن 

مـا يقتضـيه اإلفصـاح املـايل بالنيابـة عـن احملكمـة. ويـوفر مكتب األخالقيات التابع لألمم املتحـدة مـن تنفيـذ
مكتــب األخالقيــات املســتوى نفســه مــن الــدعم الــذي يــوفره علــى ســبيل املثــال للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
ليوغوســـالفيا الســـابقة واحملكمـــة اخلاصـــة للبنـــان. وأبرمـــت هـــذه احملكمـــة األخـــرية مـــذكرة تفـــاهم مـــع مكتـــب 

ا ذات الصلة بالسياسة املتعلقة باإلفصاح املايل.األخالقيات التابع لألم م املتحدة خبصوص مقتضيا
وخــالل شــهر كــانون الثاين/ينــاير أو قبلــه مــن كــل ســنة تقومييــة، يوجــه مكتــب األخالقيــات التــابع - ٨

لألمـــم املتحـــدة طلبـــاً إىل احملكمـــة تزويـــده بقائمـــة مـــن املـــوظفني الـــذين يطلـــب مـــنهم تقـــدمي تصـــريح خيـــص 
املاليـــة مشـــفوعاً بالتفاصـــيل الالزمـــة. وتولـــت احملكمـــة وضـــع تصـــنيف بـــاملوظفني اخلاضـــعني هلـــذا أوضـــاعهم 

ام ألغراض برنامج اإلفصاح املايل:االلتز 
النائب العام، النائب العام املساعد، املسجل ونائب املسجل؛(أ)

أو رتبة أعلى؛١- كافة أفراد املالك واملوظفني من الفئة الفنية مد(ب)
فة موظفي التصديق؛كا(ج)
مجيــع أفــراد املــالك املكلفــني بالشــراء، أو أولئــك الــذين تتمثــل وظــائفهم املهنيــة األساســية يف شــراء (د)

السلع واخلدمات للمحكمة؛
كافة أفراد املالك الذين تتمثل وظائفهم املهنية الرئيسية يف استثمار أصول احملكمة؛(ه)
م للشــراء الســري أو املعلومــات االســتثمارية مــربراً ســائر أفــراد املــالك واملســؤولني ممــن(و) تعتــرب مباشــر

لتقدمي بيان باإلفصاح املايل؛
مجيع أفراد املالك العاملني يف آلية الرقابة املستقلة ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات.(ز)
مـا بـني م املاليـة هاعواملتوقع أن يشمل العدد احلايل ملوظفي احملكمة املطالبني بتقدمي بيـان عـن أوضـ- ٩

موظفاً.٧٥و٤٥
ويف شهر آذار/مارس من كل سنة تقوميية يقوم أفراد املالك املطلـوب مـنهم تقـدمي بيـان بأوضـاعهم - ١٠

املالية عرض ما هلم من معلومات من خالل موقع شبكي مؤمن. واملعلومات املطلوبـة تشـمل أيضـاً األزواج 
هم علــى النهايــة وقــت كتابــة هــذا التقريــر. واحملكمــة ملتزمــة التزامــاً  واألطفــال املعــالني. وأوشــكت مــذكرة التفــا

وقـت يتعـني التفـاوض حـول تـاريخ الحـق ٢٠١٥كامالً بأن خيلص برنامج اإلفصـاح املـايل يف خـالل عـام 
رهنـــاً باملـــدة الالزمـــة لتحريـــر مـــذكرة التفـــاهم بـــني احملكمـــة ٢٠١٥آلذار/مـــارس تيســـرا عـــن احملكمـــة يف عـــام 

يات األمم املتحدة.ومكتب أخالق
٢٠المعيار المحاسبي الدولي في القطاع العام - ١

مبا يتفق مع املعايري احملاسـبية الدوليـة يف القطـاع العـام ٢٠١٤سعياً وراء إعداد البيانات املالية لعام - ١١
مالت للضــحايا طلبــت احملكمــة معلومــات فيمــا يتعلــق مبعــابالنســبة إىل احملكمــة وإىل الصــندوق االســتئماين 

األطــراف ذات الصــلة مــن أهــم أفــراد املــالك اإلداريــني. وتقتضــي املعــايري املــذكورة أن تفصــح البيانــات املاليــة 
عـــن املعلومـــات املتعلقـــة بـــاألطراف ذوي الصـــلة واملعـــامالت الـــيت جتـــري بـــني احملكمـــة وبـــني األطـــراف ذوي 

فضـــل للموقـــف املـــايل واألداء املـــايل الشـــأن. وهـــذه املعلومـــات مطلوبـــة ألغـــراض احملاســـبة ولتيســـري الفهـــم األ
للمحكمــة. واملعلومــات الــيت جيــري اإلفصــاح عنهــا تــدرج يف حواشــي البيانــات املاليــة وهــي علــى هــذا النحــو 

ختضع إلجراءات املراجعة اخلارجية للحسابات.
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وتكون هناك عالقات ألطـراف هلـا صـلة باملوضـوع حيـث تكـون للطـرف القـدرة علـى الـتحكم يف - ١٢
اآلخر أو ممارسـة نفـوذ قـوي لـدى اختـاذ قـرارات ماليـة وتشـغيلية. ومـن األطـراف ذوي الصـلة ملنظمـة الطرف 

ما يلي: أهم أفراد املالك اإلداريـني؛ أقـرب أفـراد األسـرة ألفـراد املـالك اإلداريـني؛ الكيانـات الـيت يكـون ألهـم 
هلم القدرة على ممارسـة نفـوذ كبـري فيمـا األفراد اإلداريني وألقرب أفراد أسرهم مصاحل كبرية تتعلق بامللكية أو

خيصها.
وطُلب من كل فرد من أفراد املالك اإلداري الرئيسيني مـلء وتوقيـع إعـالن يبينـون فيـه أن لـيس هلـم - ١٣

ـم يقـدمون التفاصـيل املتعلقـة باملعـامالت الـيت تنـدرج  ـا أو أ معامالت كأطراف ذوي صلة هم على علم 
اإلفصـــاح املـــايل يف البيانـــات املاليـــة جتـــري علـــى أســـاس مجعـــي ولـــيس علـــى حتـــت هـــذا التعريـــف. وعمليـــات 

أساس فردي.
سياسة المحكمة- ٢

قامــــت احملكمــــة بإعــــداد توجيــــه إداري خيــــص هــــذه املســــألة أســــرها فيمــــا يتعلــــق بربنــــامج بتصــــاريح - ١٤
ضـــوع. شخصــية بــاألموال وتصــاريح ختــص املصـــاحل وتصــاريح إعالميــة ختــص األطـــراف ممــن هلــم صــلة باملو 

وحيتوي هذا التوجيه يف آن واحد على مقتضيات اإلفصاح املايل والعناصـر الـواردة الـذكر يف املعيـار احملاسـيب 
. وتقــرر اجلمــع بينهمــا يف كنــف سياســة داخليــة رغبــة يف حتقيــق املكاســب الــيت ٢٠الــدويل يف القطــاع العــام 

على اعتبار أن بعض املـوظفني املعنيـني تتحقق من وراء الفعالية وبسبب ما هناك من تداخل بني العمليات
أحكــام الشــفافية املاليــة هــم موظفــون إداريــون مهمــون بالنســبة للمعيــار املــذكور وضــماناً لتحقيــق مكاســب ب

الفعالية.
ـــا بـــني خمتلـــف - ١٥ وهـــذه السياســـة كانـــت قـــد وصـــلت إىل املراحـــل النهائيـــة مـــن املشـــاورات اخلاصـــة 

وسوف يتم تشريعها يف وقت الحق على صعيد احملكمة بأسرها.األجهزة حلظة إعداد هذا التقرير،
معايير وضمانات انتقاء خيارات االستثمار في األجل األطول- ا ً ثاني

مقدمة- لفأ
ـــا - ١٦ طلبــت اللجنـــة مــن احملكمـــة عــرض نتـــائج اســـتعراض السياســة االســـتثمارية علــى اللجنـــة يف دور

.)٨(الثالثة والعشرين
وذكــرت أنــه ســيتعني تعــديل القاعــدة )٩(تــائج استعراضــها للسياســة االســتثماريةوعرضــت احملكمــة ن- ١٧

والتوجيــــــه اإلداري املتعلــــــق باســــــتثمار فــــــائض األمــــــوال. واقرتحــــــت احملكمــــــة التمديــــــد يف أجـــــــل ٩املاليــــــة 
االستثمارات دون أي تعديل لبيان املخاطر.

ــا الثالثــة والعشــرين، مــع احملكمــة - ١٨ علــى وجــوب متكــني املســجل مــن خيــار واتفقــت اللجنــة، يف دور
االستثمار يف اآلجال الطويلة. وأحاطت اللجنة علماً مبقرتح احملكمة القاضي بتعديل النظام املـايل والقواعـد 
ـا جبملـة التعـديالت املقـرتح إدخاهلـا علـى النظـام املـايل  املالية طبقاً لـذلك. واللجنـة دعـت احملكمـة إىل موافا

ا الرابعة والعشرينوالقواعد املالية لتنظر كما أن اللجنة دعـت احملكمـة إىل وضـع ملخـص .)١٠(فيها يف دور
باملعايري والضمانات النتقاء خيـار االسـتثمار األطـول أجـالً مبـا يف ذلـك توضـيحات إضـافية فيمـا يتعلـق مبـا 

عــرض عليهــا هــذه ميكــن أن يرتتــب علــى أمــر كهــذا يف حــق النظــام املــايل والقواعــد املاليــة والتوجيــه اإلداري لت
ا الرابعة والعشرين .)١١(التوضيحات يف دور

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ، الدورة الثالثة عشرة... الوثائق الرمسية)٨( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.٣١، الفقرة ١
)٩(CBF/23/4/Rev.1.
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ، الدورة الثالثة عشرة... الوثائق الرمسية )١٠( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.٧٤، الفقرة ٢
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ة الثالثة عشرة، الدور ... الوثائق الرمسية )١١( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.٧٦، الفقرة ٢
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تعديالت يُقترح إدخال على النظام والقواعد المالية وعلى التوجيه اإلداري-باء
فيما ترد يف املرفق الثـاين مـن التعديالت على النظام املايل والقواعد املالية ترد يف املرفق األول -١٩

ة املقرتح إدخاهلا على التوجيه اإلداري. هذا التقرير التعديالت الشامل
األجــل ةوتقتصــر تعــديالت النظــام املــايل والقواعــد املاليــة علــى الســماح باالســتثمارات الطويلــ-٢٠

والتسليم جبواز أن تتعامل احملكمة مع األطراف املقابلة خالف املؤسسات املالية.
معايير وضمانات خاصة باالستثمارات طويلة األجل-جيم

يصف التوجيه اإلداري احلايل املسؤوليات والسياسات وأنواع االستثمار وإجراءات االستثمار -٢١
واحلدود ومتطلبات اإلبالغ فيما يتعلق باسـتثمار فـائض األمـوال غـري الالزمـة لالحتياجـات التشـغيلية 

ن تكــون الفوريــة مــع بيــان املــدة القصــوى لالســتثمار الــيت تصــل إىل اثــين عشــر شــهراً. وحيــث ميكــن أ
احملكمــة حــائزة ألمــوال ال حتتاجهــا خــالل فــرتة ماليــة بعينهــا تقــرتح التعــديالت املناســب إدخاهلــا علــى 

الطويل األجل.يف اإلداري لبيان شروط توظيف األموال التوجيه 
والتعديالت املدخلة على التوجيه اإلدارية متمشية مـع التعـديالت املدخلـة علـى النظـام املـايل -٢٢

دف والقواعد ا ملالية مبا يتيح االستثمارات الطويلة األجل مع اإلبقاء على سياسة استثمارية حمافظة 
املتعلق بنوع ع إىل صيانة املبلغ األساسي وحتقيق عائد أقصى. ويف هذا الصدد يقرتح تعديل على الفر 

مكــن أن االســتثمارات مــع األخــذ بســندات الــدين احلكوميــة فقــط باعتبارهــا الصــك املــايل اجلديــد امل
تستثمر فيه احملكمة.

باإلضــافة إىل ذلــك أعيــد تســمية الفــرع املتعلــق بالبنــك وحــدود االســتثمار بوصــفه اآلن الفــرع -٢٣
ـــدف إىل صــيانة بيـــان  املتعلــق بضــمانات ومعـــايري االســتثمار الـــذي يُعــىن بالضــمانات واملعـــايري الــيت 

جل والقصـرية األجـل علـى حـد سـواء. ويف املخاطر احملافظ فيما خيص استثمارات احملكمة الطويلة األ
يف املائـة يف أي صـك ٢٠األجـل يقـرتح حـد اسـتثماري أقصـى قـدره ةما يتعلق باالستثمارات الطويلـ

مايل بعينه أو أي إصـدار مفـرد. وتعـريض االسـتثمارات القصـرية والطويلـة األجـل للمخـاطر االئتمانيـة 
اينبغي أن يقتصر على اإلصدارات املقدرة  . مـن ناحيـة أخـرى ال يطبـق مبـدأ التخفيـف AAبِ جدار

من هذه املعايري بالنسبة لالستثمارات الطويل األجل مدة تطرف األوضاع يف األسواق املالية.
هيكل االستثمارات حبسب العملة وحبسب أجل اصطفاف وتالحظ احملكمة، بوجه خاص، -٢٤

ذلك، يتم االستثمار يف السندات السيادية االستحقاق هو وهيكل االلتزامات املقابلة. باإلضافة إىل
وســـندات الـــدين بنيـــة حيـــازة االســـتثمارات لغايـــة اســـتحقاقها وذلـــك لـــتاليف التعـــرض ملخـــاطر الســـوق 

وخاصة خماطر معدالت الفائدة.
وتقــرتح احملكمــة كــذلك إجــراء تعــديالت علــى الفــرع املتعلــق مبســؤوليات االســتثمار وأضــيفت -٢٥

ســـجل، بنـــاء علـــى توصـــية مـــن جلنـــة اســـتعراض االســـتثمارات، أن يعـــني مـــديراً فقـــرة نصـــها: "جيـــوز للم
واحداً أو أكثر من مديري االستثمار يتوىل توظيف األصـول وفقـاً للسياسـات واالسـرتاتيجيات املتفـق 

عليها".
ومع انتقال احملكمة إىل االستثمارات الطويلـة األجـل، تغـدو احلاجـة لـإلدارة الفعالـة لألصـول -٢٦

خـرباء اطر مسألة ذات أولوية. وبوسع احملكمـة إمـا أن تـدير أصـوهلا مـن الـداخل أو تعتمـد علـى واملخ
درة خارجيني. وبالنظر إىل التشعب املتزايد واملبالغ الكبرية املسـتثمرة يكـون مـن بـاب احليطـة تعزيـز القـ
هـذه الداخلية للمحكمة بدعم خارجي. وتقدير إىل أي مدى ميكـن للمحكمـة بالفعـل أن تسـتخدم

اإلمكانية مسألة منفصلة ستعرض على نظر اللجنة يف الوقت املناسب.
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االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-ا ً لثثا
مقدمة-ألف

ا الثانية والعشرين سياسة تتعلق بتمويل -٢٧ عرضت احملكمة سياسة مقرتحة على اللجنة يف دور
ظفني.االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املو 

وطلبــت اللجنــة مــن احملكمــة أن تقــدم تقريــراً شــامًال عــن املنهجيــة الــيت تتوخاهــا يف حســاب -٢٨
تراكمات االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني، أال وهي اإلجازات السنوية ومنح اإلعادة إىل 

دورة اللجنــة الثالثــة الــوطن وبــدل االنتقــال والتــأمني الصــحي يف فــرتة مــا بعــد انتهــاء اخلدمــة وذلــك يف 
ا باملزيد من املعلومات املفصلة حول طريق)١٢(والعشرين احتساب االلتزامات ة. وطلبت اللجنة موافا

مبـــا يف ذلـــك االفرتاضـــات املتعلقـــة بـــاخلفض الســـنوي التـــدرجيي املتوقـــع يف األعـــوام املقبلـــة فيمـــا يتعلـــق 
باستحقاقات املوظفني. 

ـا وقدمت احملكمة تقريراً يشرح-٢٩ منهجية احتساب االستحقاقات املرتاكمة إىل اللجنة يف دور
الثالثة والعشرين.

ا الثالثة والعشـرين أن احلاجـة لتمويـل االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات -٣٠ ورأت اللجنة يف دور
ىن املـــوظفني ومقـــدار هـــذا التمويـــل املســـبق لاللتزامـــات، كليـــاً أو جزئيـــاً، يقتضـــي حتلـــيًال أعمـــق. وليتســـ

التقييم األفضل ألي خمـاطر طويلـة األجـل والـردود املناسـبة علـى صـعيد السياسـة العامـة دعـت اللجنـة 
احملكمــة إىل وضــع ســيناريوهات طويلــة األجــل حتتــوي علــى إســقاط حلجــم امليزانيــة مبقتضــى افرتاضــات 

املوظفني، مقسمة شىت مرفوقاً باحلجم املقابل وببيان استحقاقات االلتزامات املرتتبة على استحقاقات 
ـا  حبسب فئات هذه االلتزامات ومسـتحقات القضـاة املدرجـة يف اإلسـقاطات. وطلبـت اللجنـة موافا

ا الرابعة والعشرين .)١٣(بتقرير يف دور
اإلسقاطات الطويلة األجل--باء

متويــل االلتزامــات املتعلقــة -الفــرع ألــف مــن تقريــر احملكمــة عــن قضــايا السياســات العامــة يف -٣١
اقرتحت احملكمة أن يتم التمويل الكامل لالستحقاقات الطويلة األجل عن -باستحقاقات املوظفني 

طريــــق حتميــــل امليزانيـــــة الســــنوية االلتزامـــــات بــــدًال مــــن حتميـــــل امليزانيــــة املتعلقـــــة باملــــدفوعات اخلاصـــــة 
باستحقاقات املوظفني الطويلة األجل خالل فرتة مالية بعينها.

ـــا مـــن ت احملكمـــةوحاّجـــ-٣٢ ـــالقول إن امليزنـــة القائمـــة علـــى أســـاس االســـتحقاق ومـــا يتصـــل  ب
ـج الـدفع حلظـة االسـتحقاق  التمويل الكامل لاللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني تفضل على 
حيـــث إن امليزنـــة املـــذكورة تســـفر عـــن قيـــاس أفضـــل لـــألداء وإدارة فضـــلى ومـــع النضـــج الـــذي تكتســـبه 

بء الثقيل املتولد عن تسديد استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمـة وهـو عـبء احملكمة فهي تتفادى الع
تتحمله األنشطة الراهنة للمحكمة.

واحلقيقــة أن أهــم اســتحقاقات مــا بعــد انتهــاء اخلدمــة بالنســبة للمحكمــة متــول بالفعــل متــويًال  -٣٣
ملعاشات التقاعدية كامًال: فاملعاشات التقاعدية للموظفني متول من خالل االشرتاكات يف صندوق ا

.Allianz NVاملشرتك لألمم املتحدة ومعاشات القضاة متول عن طريق دفع أقساط تأمينية لشركة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ، الدورة الثالثة عشرة... الوثائق الرمسية )١٢( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.٣١، الفقرة ١
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ، الدورة الثالثة عشرة... الوثائق الرمسية )١٣( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.١٠٩، الفقرة ٢
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واتفقت اللجنة يف الرأي مع احملكمة على أن االستحقاقات اليت مل متول ال ينبغي أن تتحول -٣٤
وجـب هلـا بالنسـبة لسـري إىل عبء مايل سيثقل كاهل املنظمة يف املستقبل ويسفر عن ضـغوطات ال م

.)١٤(العمل
وللحصــول علــى فهــم أفضــل للتــأثري الطويــل األجــل املرتتــب علــى امليزنــة القائمــة علــى أســاس -٣٥

االســــتحقاق باملقابــــل للميزنــــة القائمــــة علــــى أســــاس نقــــدي بالنســــبة لاللتزامــــات املتعلقــــة باســــتحقاق 
بالنسـبة للسـنوات الثالثـني املقبلـة املوظفني طلبت اللجنة، وأعدت احملكمة، إسقاطات طويلـة األجـل

لاللتزامـــات املتعلقـــة باســـتحقاقات املـــوظفني والنفقـــات الســـنوية علـــى أســـاس االســـتحقاق والتـــدفقات 
النقدية السنوية فيما خيص أهم املزايا الطويلة األجل: بدل النقلة، تكاليف نقل األثـاث والسـفر إبـان 

عـادة إىل إللصـحي لفـرتة مـا بعـد انتهـاء اخلدمـة، ومنحـة اانتهاء القضاة من اخلدمة وبالنسـبة للتـأمني ا
والتأمني اخلاص باملوظفني.الوطن والسفر عند انتهاء اخلدمة وتكاليف نقل األثاث 

وبناء على طلب اللجنة تعاقدت احملكمة مع خرباء بشؤون التأمني معتمدين إلجناز توقعـات -٣٦
اخلصم ومعدل دوران املوظفني والزيادة يف املرتبات تستند إىل االفرتاضات نفسها (مبا يف ذلك معدل 

ومعدل التضخم السنوي ومعدل الزيادة يف التكاليف الطبية) استخدمت يف تقييم االلتزامات املتعلقة 
. ومت كـــــــذلك افـــــــرتاض أن عـــــــدد ٢٠١٤كـــــــانون األول/ديســـــــمرب ٣١مبســـــــتحقات املـــــــوظفني حـــــــىت 
املستخدمني سيبقى دون تغيري.

ة اخلرباء بشؤون التأمني باهليكل العمري واملتعلق باجلنسني للموظفني العاملني وزودت احملكم-٣٧
باحملكمة على مدى السنوات اخلمس املاضية فضًال عن اهليكل العمري واملتعلق باجلنسـني للمـوظفني 
القادمني واملغادرين على مدى السنوات اخلمس املاضية بغية إدراج معدل دوران املوظفني على النحو 

ملناسب يف الشكل املصمم.ا
وأدرجت النتائج اليت متخضت عنها اإلسقاطات التأمينية لاللتزامات الطويلة األجل املتعلقـة -٣٨

باستحقاقات املوظفني يف إسقاطات امليزانية ملدة ثالثني سـنة مـن أجـل التقيـيم األفضـل لتأثريهـا علـى 
مماثلـــة: مفادهـــا أن منـــو إىل افرتاضـــات مبســـطة امليزانيـــة. وأجريـــت إســـقاطات تتعلـــق بامليزانيـــة اســـتنادا 

التكــاليف املتصــلة بــاملوظفني ســتنمو بــنفس معــدل منــو املرتبــات، مبــا يف ذلــك التــأثري املــزدوج جلــدول 
يف املائة سـنوياً وأن التكـاليف غـري املتصـلة بـاملوظفني سـتنمو ٢,٧املرتبات والزيادات يف الرتبة مبقدار 

يف املائة (انظر املرفق الثالث). ونتيجة اإلسقاطات الطويلة ٢ه على أساس معدل تضخم سنوي قدر 
األجل، كما هو متوقع، حساسة جداً لالفرتاضات.

وتفســري النتــائج فيمــا خيــص مســتحقات املــوظفني أصــعب ويتــأثر تــأثراً كبــرياً باهليكــل العمــري -٣٩
لتــأمني الصــحي لفــرتة مــا بعــد وباالفرتاضــات املتعلقــة مبعــدل دوران املــوظفني. بيــد أن مــن الواضــح أن ا

انتهاء اخلدمة واستناداً إىل قيمته يعترب االستحقاق األكثر أمهية.
واألشــكال الــواردة أدنــاه تعطــي فكــرة حــول موازنــة االســتحقاقات املســقطة والنفقــات املتصــلة -٤٠

ملعيــار باســتحقاقات املــوظفني واالســتحقاقات الــيت ستســدد خــالل الســنوات الثالثــني املقبلــة مبوجــب ا
. وتعرض النتائج منفصلة حبسب كل خطة.٢٥احملاسيب الدويل يف القطاع العام 

بدل نقل القضاة-١

ـــواردة أدنـــاه اإلســـقاط املتعلـــق مبوازنـــة االلتزامـــات واالســـتحقاقات املســـددة -٤١ تبـــني األشـــكال ال
واملصاريف املتصلة باستحقاقات املوظفني النامجة عن بدل نقل القضاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لـد (٢٠١٤ICC-ASP/13/20... ، الدورة الثالثة عشرة... الوثائق الرمسية )١٤( -بـاءالثـاين، اجلـزء )، ا
.١١١، الفقرة ٢
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يلي:مااستخالصالشكلنيهذينإىلاستناداً ،ميكن- ٤٢
لدرجـة األوىل إىل ارتفـاع مسـتوى األجـور ومـا بامبـرور الـزمن نظـراً ينتظر أن ترتفع موازنة االلتزامـات (أ)

من ارتفاع يف املستحقات املسددة؛يستتبعه 
أن عـدد القضـاة الـذين إن موازنة االلتزامات ليست يف زيادة بشكل دائم. وهـذا راجـع إىل حقيقـة (ب)

يغادرون اخلدمة خيتلف مـن سـنة إىل أخـرى ومتوسـط مـدة اخلدمـة، الـذي حيـدد مبلـغ بـدل النقـل، 
خيتلف من سنة إىل أخرى؛

٢,٥أن املسـتحقات املسـددة تــزداد مـع مــرور الـزمن متشـياً مــع الزيـادة املفرتضــة يف األجـور وقــدرها (ج)
يف املائة مرة كل ثالث سنوات؛

بدل النقل-القضاة 

بدل النقل-القضاة 
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املبلــغ الــذي يُســدد علــى شــكل زيــادات يف البــدل لكــن هــذه الزيــادة ال تــتم بشــكل موحــد يــزداد(د)
م للخدمـة  ولكنها قد تنخفض يف الواقع يف بعض السنوات. وهذا حبكم أن القضاة يتوقع مغـادر
مرة كل ثالث سنوات فقط، أي مرة يف كل ثالث تقييمات مما يعـين أن بـدل النقـل ال يسـدد إال 

القضاة املغادرين للخدمة لن يكون العدد نفسه يف كـل ث سنوات وحبكم أن عدد مرة يف كل ثال
مرة يغادرون فيها؛

وتبـــني النفقـــات املتصـــلة باســـتحقاقات املـــوظفني االســـتمرار نســـبياً يف االرتفـــاع. واالســـتقرار يتـــوفر (ه)
حـني حبكم أن بدل النقل خيصص علـى مـدى السـنوات الـيت يكـون فيهـا القضـاة يف اخلدمـة علـى 

أن االجتاه التصاعدي راجع إىل الزيادة املفرتضة يف أجور القضاة.
تكاليف نقل األثاث والسفر عند نهاية خدمة القضاة-٢

يبني الشكالن الواردان أدناه اإلسقاطات املتعلقة مبوازنـة االلتزامـات واالسـتحقاقات املسـددة -٤٣
ايـة والنفقات ذات الصلة باستحقاقات املوظفني املتصلة بن قل أثـاث وممتلكـات وسـفر القضـاة عنـد 

اخلدمة.

نقل األثاث والسفر عند نهاية الخدمة-القضاة 

ية الخدمةنقل األثاث والسفر عند نها-القضاة 
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يشبه النموذج املمكن تبينه يف هذا الشكل منوج بدل النقل الوارد أعاله:- ٤٤
أن موازنة االلتزامات واالستحقاقات املسددة تزداد عرب مرور الزمن؛(أ)

.تبدي النفقات املتصلة باستحقاقات املوظفني زيادة متواصلة نسبياً (ب)
الزيـــادات يف األجـــور قـــدر تأثرهـــا مبعـــدل مـــن ناحيـــة أخـــرى ال تتـــأثر هـــذه التكـــاليف مبفعـــول -٤٥

يف املائة سنوياً) هو أعلى من معدل الزيادة يف األجور ٢التضخم. ومبا أن معدل التضخم املفرتض (
املتعلـق ببـدل يكون اجتاه موازنة االلتزامات أكثر حدة مـن االجتـاه )يف املائة كل ثالث سنوات٢,٥(

النقل.
التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة-٣

االســتحقاقات رتبــاط املتعقلــة مبوازنــة االلتزامــات وااإلســقاطاتيبــني الشــكالن الــواردان أدنــاه -٤٦
احملددة واالستحقاقات املسـددة والنفقـات ذات الصـلة باسـتحقاقات املـوظفني خلطـة التـأمني الصـحي 

ة. وباملقابل للحساب القائم على أساس املعيار احملاسيب الدويل يف القطاع العـام يف فرتة ما بعد اخلدم
مل تعـد تطبـق منهجيـة املمـر علـى خطـة ٢٠١٤عند احلادي والثالثني من كانون األول/ديسـمرب ٢٥

التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمـة؛ وعوضـاً عـن ذلـك (وكمـا هـو الشـأن بالنسـبة لسـائر اخلطـط) 
ــــع  ــــة فــــإن مجي ــــة تتكشــــف علــــى حنــــو مباشــــر. ونتيجــــة هلــــذا تضــــاهي موازن (األرباح)/اخلســــائر التأميني

االلتزامــات يف كــل ســنة االلتزامــات احملــددة لالســتحقاقات. ويعــرض املرفــق الرابــع اإلســقاطات نفســها 
ـــار الزيـــادات األدىن يف التكـــاليف  الطبيـــة ومعـــدالت دوران املـــوظفني األعلـــى وفقـــاً أخـــذاً بعـــني االعتب

ندوق املعاشات التقاعدية املشرتك لألمم املتحدة.لص
تضــم العــاملني واملتقاعــدين علــى حــد ومبــا أن خطــة التــأمني الصــحي يف فــرتة مــا بعــد اخلدمــة -٤٧

سواء يبني الشكل الذي يعـرض االلتزامـات أي جـزء منهـا خيـص املتقاعـدين وأي جـزء خيـص مـن هـم 
بالتزامات املوظفني يف هذا املقام دون تبيان لألربـاح يف اخلدمة الفعلية. وتعرض النفقات ذات الصلة

أو اخلسائر التأمينية.

خطة التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
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واستناداً إىل هذين الشكلني ميكن استخالص ما يلي.- ٤٨
تـــزداد موازنــــة االلتزامــــات املتعلقــــة مبــــن هــــم يف اخلدمـــة الفعليــــة زيــــادة ملحوظــــة علــــى مــــدى الــــزمن - ٤٩

لألسباب التايل ذكرها باألساس:
يف ٥ي قسط التأمني الصـحي مقـدارها ـجتاه التكاليف الطبية احملتسب على أساس زيادة سنوية فا(أ)

املائة؛
يف املائة سنوياً بالنسبة ملن هم يف اخلدمة الفعلية؛٢,٧معدل الزيادة يف األجور الذي يبلغ (ب)
نصــف املــوظفني متوســط مــدة اخلدمــة للمشــرتكني الــذي زاد مبــرور الــزمن حبكــم أن مــا يزيــد علــى(ج)

.التقاعدالدائمني الذين يباشرون اخلدمة سيبقون يف اخلدمة لغاية 
وتبني موازنة االستحقاقات بالنسبة للمتقاعدين استقراراً نسبياً يف اجتاهها. وتتميز من ناحية -٥٠

أخــرى بفــرتة إمحــاء بــالنظر إىل كــون املخطــط جديــد جــداً. وهــذا راجــع باألســاس إىل األســباب التــايل 
ذكرها:

ملتقاعــــدين علــــى حنــــو مــــا ميكــــن تبينــــه مــــن اســــتعراض بيانــــات ،يف بدايــــة اإلســــقاطات،ال وجــــود(أ)
املشرتكني. من ناحية أخرى، وخالل السنوات االثنيت عشرة األوىل، يبقـى عـدد املـوظفني العـاملني 

ني علــى حالــه دون تغيــري ولكــن عــدد املتقاعــدين الــذين هــم أهــل ملــدفوعات يف إطــار خطــة التــأم
الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة يتزايد؛

ويف وقت الحق، تأيت مرحلة يبقى فيها عدد املتقاعدين مسـتقراً. وهـذا حبكـم أن املشـرتكني الـذين (ب)
يباشرون اخلدمـة والـذين يصـبحون أهـالً لتلقـي مـدفوعات التـأمني الصـحي يف فـرتة مـا بعـد اخلدمـة 

أن بسـبب أن احتمـال البقـاء يف اخلدمـة لغايـة سـن يظلون يف اخلدمـة حـىت التقاعـد. وهـذا هـو الشـ
ســنة) وارد بشــكل كبــري، يف حــني أن احتمــال مغــادرة اخلدمــة قبيــل التقاعــد بوقــت ٦٥التقاعــد (

قصـــري يف الوقـــت الـــذي يكـــون فيـــه املوظـــف أهـــالً ملـــدفوعات نظـــام التـــأمني الصـــحي بعـــد انتهـــاء 
) ضعيف جداً.٦٥و٥٨اخلدمة (بني سن 

سنة يظل االلتزام مستقر نسبياً. وخط اجتـاه التكـاليف الطبيـة يزيـد ولكـن هـذا األثـر وخالل هذه ال(ج)
تزيله معدالت الوفيات املتزايدة بالنسبة للمتقاعدين املسنني؛

عـدد املتقاعـدين ألّن وخالل السنوات الست األخرية يـزداد االلتـزام املتعلـق باملتقاعـدين مـرة أخـرى (د)
رتة؛يزداد مرة أخرى يف هذه الف

خطة التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
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باملشــرتكني ممــن هــم يف اخلدمــة يــزداد بصــورة ملحوظــة يف الســنوات وعلــى حــني أن االلتــزام املتعلــق (ه)
النمـوذج لـيس بينـاً (حـىت اآلن) فيمـا خيـص هـذا االثنيت عشرة األخرية مـن عمليـات التقيـيم إال أن 

نخفضـة نسـبياً يف عـدد ملازيـادة الااللتزام املتعلق باملتعاقدين ومبلغ املصروفات. وميكـن تفسـري هـذا ب
فقــط حتـدث زيــادة كبـرية يف عــدد املتقاعـدين ســتؤدي ٢٠٤٢املتقاعـدين يف هـذه الفــرتة. ويف عـام 

؛٢٠٤٢ام بعد عإىل ارتفاع كبري يف مستوى املصروفات 
عالوة على ذلك وبالنظر إىل الزيـادات املفرتضـة يف املرتبـات واخلـط احملـدد الجتـاه التكـاليف الطبيـة (و)

أعلـى بكثـري مـن االلتـزام املتعلـق مبشـرتك ٢٠٤٢فإن االلتـزام املتعلـق مبشـرتك يف سـن األربعـني عـام 
زاء املتقاعــدين ال . وهــذه الزيــادة يف االلتــزام إ٢٠٣٠يف سـن األربعــني لــه نفــس اخلاصــيات يف عـام 

بعيد.الاملستقبل يشهده وهذا ،ميكن تبينها إال حني يتقاعد كال املشرتكني
وتزاد نفقات االلتزام املتعلق باملوظفني (باستثناء أرباح/خسائر التأمني) مع مرور الزمن. وهذا -٥١

راجع إىل األسباب الرئيسية التايل ذكرها:
حتسب على أساس زيـادة سـنوية يف أقسـاط الرعايـة الصـحية خط اجتاه التكاليف الطبية اليت (أ)

يف املائة؛٥مقدارها 
يف املائــة ٢,٧معــدل الزيــادة يف املرتبــات الــيت تبلــغ بالنســبة للمشــرتكني املوجــودين يف اخلدمــة (ب)

سنوياً؛
ي تزايـد مبـرور الـزمن حبكـم أن نصـف املـوظفني الـدائمني ذومتوسط فرتة اخلدمة للمشرتكني ال(ج)

الذين يباشرون اخلدمة سيظلون يف اخلدمة لغاية التقاعد.
وتزداد املستحقات الواجب تسديدها مبرور الزمن. وهذا حبكم أن عدد املتقاعـدين يـزداد مـع -٥٢

الـذي يتخـذه اجتـاه ترتفـع هـي األخـرى بسـبب اخلـط الوقت. واملستحقات اليت تدفع هلؤالء املشـرتكني 
بالزيــادة ٢٠٤٢دة يف املرتبــات. وميكــن تفســري الزيــادة امللحوظــة عــام التكــاليف الطبيــة وافــرتاض الزيــا

املهمة املتوقعة يف عدد املتقاعدين يف هذا العام. وتنبغي مالحظة أن اإلسقاط الطويـل األجـل املتعلـق 
خــربة احملكمــة تكتســب يف مرحلــة متــأخرة حاملــا جيــب أن يعــاد بالتــأمني الطــيب لفــرتة مــا بعــد اخلدمــة 

ط.باملخطأفضل 
استقصاء قصري ملوضوع متويـل التـأمني الصـحي لفـرتة مـا بعـد اخلدمـة ٢٠١٤وأجري يف عام -٥٣

٦٠مليـار دوالر ٢,٥ويكشف أن الوكاالت متتلك )١٥(الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدةمشل 
تُــدار مــن يف املائــة مــن اخلــارج مــع تزايــد يف قســط األمــوال الــيت٤٠يف املائــة منهــا تــدبر مــن الــداخل و

اخلارج.
منحة اإلعادة إلى الوطن-٤

مبوازنــــة االلتزامــــات واالســــتحقاقات البيانيــــة أدنــــاه عــــن اإلســــقاطات املتعلقــــة األشــــكال تعــــرب -٥٤
املســــددة ونفقــــات اســــتحقاقات املــــوظفني دون قيــــد األرباح/اخلســــائر التأمينيــــة علــــى صــــعيد نفقــــات 

ظفني إىل الــــوطن. وقيــــد األرباح/اخلســــائر التأمينيــــة اســــتحقاقات املــــوظفني املتصــــلة مبنحــــة إعــــادة املــــو 
مستبعد من نفقات استحقاقات املوظفني ألن إدراجها من شأنه أن يفضي إىل منوذج غـري واقعـي يف 

التقييمـــات االســـتباقية الـــيت ُأجريـــت النفقـــات املتصـــلة باســـتحقاقات املـــوظفني. والســـبب يف هـــذا هـــي 
املشرتكني مرة كل ثالث سنوات فقط.وبسببها مت حتديث البيانات املتعلقة ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نظمـة منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الفاو، الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، إيفـاد، م)١٥(

العمــل الدوليــة، منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يونســكو، 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع، ومنظمـة التجـارة 

عاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة لألغذية، ومنظمة الصحة ال
األرصاد اجلوية.
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واستناداً إىل هذين الشكلني ميكن استخالص ما يلي:-٥٥
أن اجتـــاه موازنـــة االلتزامـــات يـــزداد علـــى مـــر الـــزمن. ومـــنح اإلعـــادة إىل الـــوطن تتزايـــد بســـبب (أ)

ـــا تـــزداد مبـــا نســـبته  اض يف املائـــة ســـنوياً. وهنـــاك اخنفـــ٢,٧مرتبـــات املـــوظفني الـــيت يفـــرتض أ
ــــيت بنيــــت ٢٠٣٩و٢٠٣٦و٢٠٢٤و٢٠٢١ملحــــوظ يف موازنــــة االلتزامــــات للســــنوات  ال

ــا علـى أســاس افرتاضــات أن عـدداً كبــرياً مــن املـوظفني الــدائمني ســيرتكون  التوقعـات املتعلقــة 
موازنــــة االلتزامــــات يف الفــــرتة اخلدمــــة يف تلــــك الســــنوات. وميكــــن تفســــري الزيــــادة الكبــــرية يف 

م للخدمة يف هذه الفرتة؛بقلة عدد٢٠٣٣-٢٠٢٤ املوظفني املتوقع مغادر
والنفقــات املتصــلة باســتحقاقات املــوظفني (باســتبعاد األرباح/اخلســائر االكتواريــة) تزيــد بوجــه (ب)

عام مع مرور الزمن. وهذا راجع إىل افرتاض الزيادة يف املرتبات على مدى الزمن؛

منحة اإلعادة إلى الوطن-الموظفون 

منحة اإلعادة إلى الوطن-الموظفون 
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اجتــــاه تصــــاعدي مرجعــــه الزيــــادات يف وتكشــــف االســــتحقاقات املســــددة، بوجــــه عــــام، عــــن(ج)
املرتبـــات علـــى مـــر الـــزمن. ويتبـــع االجتـــاه املتعلـــق باالســـتحقاقات املســـددة االجتـــاه املتوقـــع يف 

البيانات اخلاصة باملشرتكني.
ليف نقل األثاث والتأمين الخاص بالموظفينانتهاء الخدمة، تكاسفر الموظفين بعد -٥

مبوازنــة االلتزامــات، واالســتحقاقات املســددة إلســقاط املتعلــق يبــني الشــكالن الــواردان أدنــاه ا-٥٦
والنفقـات ذات الصـلة باسـتحقاقات املـوظفني دون قيـد لألرباح/اخلسـائر االكتواريـة يف النفقــات ذات 
ــــاث واألمتعــــة  ــــدى انتهــــاء اخلدمــــة وتكــــاليف نقــــل األث الصــــلة باســــتحقاقات املــــوظفني عــــن الســــفر ل

فني وشـحنات أمتعـتهم. ويسـتبعد قيـد األرباح/اخلسـائر االكتواريـة على سفر املـوظالشخصية والتأمني 
يف النفقات ذات الصلة باستحقاقات املوظفني ألن إدراجها يفضي إىل منوذج غري واقعي يف حساب 
نفقـــات اســـتحقاقات املـــوظفني. والســـبب يف هـــذا يكمـــن يف عمليـــات التقيـــيم االســـتباقية الـــيت جـــرت 

ت اخلاصة باملشرتكني إال مرة واحدة كل ثالث سنوات.وبسببها ال يتم حتديث البيانا

وميكـــن أن يســـتنتج مـــن هـــذين الشـــكلني أن النمـــوذج الـــذي يـــرى مشـــابه للنمـــوذج الـــوارد يف -٥٧
اخلطة املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن اخلاصة باملوظفني:

السفر عند انتهاء الخدمة، تكاليف نقل األثاث والتأمين على السفر-الموظفون 

السفر عند انتهاء الخدمة، تكاليف نقل األثاث والتأمين على -الموظفون 
السفر
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يــــد أن هنــــاك بعــــض واالجتـــاه العــــام الــــذي يالحـــظ يف موازنــــة االلتزامــــات اجتــــاه تصـــاعدي. ب(أ)
هــذا حبقيقــة أن الســنوات الــيت تــنخفض فيهــا هــذه املوازنــة اخنفاضــاً ملحوظــاً. وميكــن تفســري 

تعويضهم مثلما متكن يتّم نصف املوظفني تقريباً خالل السنوات اليت جيري فيها تقييم كامل 
اعدي مالحظته من خالل استعراض البيانات اخلاصة باملشرتكني. وميكن تفسري االجتاه التص

بالزيادة اليت تشهدها مجيع التكاليف حبكم معدل التضخم سنوياً؛
) تتزايــــد علــــى مــــر االكتواريــــةوظفني (باســــتثناء األرباح/اخلســــارة ومصــــاريف اســــتحقاقات املــــ(ب)

املفرتض؛السعري السنني. وهذا راجع إىل التضخم 
ســبب التضـخم علـى مــر وتتخـذ االسـتحقاقات املســددة علـى وجـه العمــوم اجتاهـاً تصـاعدياً ب(ج)

الســــنني. واالجتــــاه اخلــــاص باالســــتحقاقات املســــددة ينحــــو منحــــى االجتــــاه املتوقــــع للبيانــــات 
اخلاصة باملشرتكني.

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين في -جيم
سـتند إىل االسـتحقاقات مقـداره مت إقـرار مبلـغ ي)١٦(استنادا إىل التوصيات املقدمة إىل اللجنة-٥٨

ألــــف يــــورو لغــــرض مرتبــــات ومســــتحقات القضــــاة علــــى حــــني أن مبلغــــا حمتســــباً علــــى أســــاس ٢٣٣
مليــــون يــــورو خــــاص باســــتحقاقات املــــوظفني مل حيــــظ باملوافقــــة يف امليزانيــــة ٠,٨االســــتحقاق وقــــدره 

. ٢٠١٤الربناجمية للمحكمة لعام 
ا احملكمة متثلت يف التمويل الكلـي وعلى حني أن السنوات السابقة شهدت -٥٩ ممارسة قامت 

لاللتزامـــات املتعلقـــة باســـتحقاقات املـــوظفني عـــن طريـــق حتميـــل مصـــاريف هـــذه االســـتحقاقات علـــى 
امليزانية على أساس تراكمي بنفس املبلغ حيث تقيد االستحقاقات لألغراض احلسـابية نتيجـة لتوصـية 

اخلدمـــة تنـــاقص مســـتوى التمويـــل الـــذي تقدمـــه احملكمـــة اللجنـــة ولقيـــد التـــأمني الطـــيب لفـــرتة مـــا بعـــد
٤٨يف املائـة و٥٧بقـدر يـرتاوح مـا بـني ٢٠١٤لاللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني أثنـاء عـام 

يف املائة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٦(ICC-ASP/12/15 ١٢٣و٦٤.، الفقرتان.
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: االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين وما يتصل بها من أصول (بآالف اليورو)١الجدول 
١٤-كانون األول/ديسمرب - ١٤٣١-كانون الثاين/يناير -١٣١-رب كانون األول/ديسم٣١

نظام التحليل اإلحصائي لألمم 
املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العاماملتحدة

موعالقضاةاملوظفونالتزامات استحقاقات املوظفني موعالقضاةاملوظفونموعاالقضاةاملوظفونا ا
ـــــــــة األجـــــــــل  االســـــــــتحقاقات الطويل

املتعلقة بانتهاء اخلدمة وغريها
٢٧٤٥٠٦٩١٣٤٣٦٤٧٢٥٠٣٢١٥٠٤٦٨٨٦٦٩٢٣٨٠٩٧

التــــأمني الصــــحي يف فــــرتة مــــا بعــــد 
اخلدمة

---٦٨٢٨-٤٤٩٧٦٨٢٨-٤٤٩٧

٠٠٨٢٣٠٠٨٢٣-٦٤٠٢١٦٤٠٢١----اخلطة التقاعدية للقضاة
٩٤٧٤٣٥٦٣٠٣٥٩٤٧٤٣٥٦٣٠٣٥٢٠٠٥٤٢١٦٢١٥اإلجازات السنوية

٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٨٦٨١٧٠٢٨٢٣٨٩٦٤٠٧٦٨٢٠٣٥٢٢٤١٢٠٤٥مجموع استحقاقات الموظفين
األصول

٤٢٣٢٣٤٢٣٢٣-٦٤٠٢١٦٤٠٢١----احلق يف االسرتداد* 
٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٨٨١٩٣٤٤١٢٢٥١١دائع قصرية األجلو 

٢٢١١٠٤٢٥١٦٤٦١١٢٢١١٠٠٦٥٢٣٢٨٦٣٣٨٨١٩٧٦٧٢٤٦٤٨٣٤مجموع األصول
٪٧٧٪١٠٢٪٤٨٪٨١٪١٠٠٪٥٧٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠النسبة املئوية املمولة

.Allianzالتأمني لدى بوليصة *  

ا االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني الطويلة األجـل املمتـدة مـن إن ا-٦٠ لزيادة اليت شهد
تــأثرت بشــكل كبــري، باإلضــافة ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب ٣١إىل ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير ١

إىل عوامل أخرى، مبفعول اخلفض يف سعر اخلصم املستخدم يف تقييم االلتزامات. 
مليـــون يـــورو بنهايـــة عـــام ١١,٦وال املودعـــة علـــى أســـاس قصـــري األجـــل مـــن واخنفضـــت األمـــ-٦١

اية عام ١١,٢إىل ٢٠١٣ ألف يورو ٣٧٧وذلك بسب اإلفراج عن مبلغ ٢٠١٤مليون يورو يف 
مل حتمـل الزيـادة يف ،يف الوقـت نفسـه. )١٧(هلم عند انتهاء اخلدمـةاستحقاقات املوظفني املسددةميثل 

يـــورو يف االلتزامـــات ٠٠٠٤٤املوظفني علـــى امليزانيـــة وحصـــل اخنفـــاض مبقـــدار االلتزامـــات املتعلقـــة بـــ
املتعلقة باستحقاقات القضاة. 

املتعلقــة بتوصــيات اللجنــة بشــأن مــا محــل مــن البيانــات احملاســبية ، اتســمت ٢٠١٤ويف عــام -٦٢
يف امليزانيـــة مصــاريف علــى امليزانيـــة علــى أســاس االســـتحقاق، بالتعقيــد نتيجــة لتوصـــيات مماثلــة واردة 

مبــــا مفــــاده أن املتوقــــع أن يتواصــــل التعقيــــد. ومــــا محّــــل علــــى امليزانيــــة بالنســــبة ٢٠١٥املقرتحــــة لعــــام 
جـاً ال يقــوم علـى أســاس  لاللتزامـات املتعلقـة باســتحقاقات املـوظفني خــالل السـنتني األخريتـني ميثــل 

لنهجني وهي النتيجة املستحبة نقدي وال أساس االستحقاق بل يستند إىل مزاوجة اعتباطية بني كال ا
املتعلقــة بالسياســة التمويليــة املناســبة لاللتزامــات املتعلقــة باســتحقاقات الــيت متخضــت عنهــا املناقشــات 

املوظفني. والتعقيدات احملاسبية الناجتة ال تستفيد منها احملكمة وال الدول األطراف فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن أجــل تســديد مــا يســتحق عــن اإلجــازة الســنوية ومــنح اإلعــادة إىل الــوطن والســفر وتكــاليف نقــل )١٧(

األثاث والسفر عند انتهاء اخلدمة والتأمني.
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المرفق األول
الماليةتعديالت على النظام المالي والقواعد

٩القاعدة 
استثمار األموال

للمسجل أن يستثمر األموال الـيت ال تكـون الزمـة لتلبيـة االحتياجـات الفوريـة يف اسـتثمارات ١-٩
قصرية األجل، ويقـوم بصـورة دوريـة بـإبالغ الرئاسـة، ومجعيـة الـدول األطـراف، عـن طريـق جلنـة امليزانيـة 

ت القصــرية األجــل هــي اســتثمارات توظــف ملــدة اثــين واالســتثماراتلــك االســتثمارات. بشــأن واملاليــة 
ً عشر شهراً.

للمسجل أن يستثمر ملـدة تزيـد عـن السـنة الواحـدة األمـوال الـيت ال تكـون الزمـة لتلـك الفـرتة ٢-٩
ويقـــوم بصـــورة دوريـــة بـــإبالغ الرئاســـة ومجعيـــة الـــدول األطـــراف عـــن طريـــق جلنـــة امليزانيـــة واملاليـــة بتلـــك 

االستثمارات.
١-١٠٩القاعدة 

السياسة العامة
.ً االستثمارات قصرية األجل هي استثمارات توظف ملدة تقل عن اثين عشر شهراً (أ)

ــــار (ب) ــــة مناســــبة، واختي ــــادئ توجيهي ــــن بينهــــا وضــــع مب يكفــــل المســــجل، بطــــرق م
ضمانات كافية ضد حدوث أي تفي بأو أطراف مقابلة أخرىمؤسسات مصرفية حسنة السمعة 

، استثمار األموال بحيث يجري التركيز في المقام األول على اسـتبعاد خسائر في االستثمارات
تعــرض األمــوال األصــلية للخطــر فــي حــين يكفــل تــوفر الســيولة الالزمــة لتلبيــة متطلبــات تــدفق 

وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك، ودون اإلخــــالل بهــــذه المعــــايير الرئيســــية، يختــــار النقديــــة للمحكمــــة. 
عدل مردود معقول وتتفق، على أكمل وجه ممكن، مع االستثمارات على أساس تحقيق أعلى م

استقالل المحكمة وتجردها ومع أغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة.
٢-١٠٩القاعدة 

دفتر أستاذ االستثمارات
االسـتثمارات الـذي يبـين جميـع التفاصـيل الهامـة أسـتاذتسجل االسـتثمارات فـي دفتـر 

ال، القيمــة االســمية وتكلفــة االســتثمار، وتــاريخ لكــل اســتثمار، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــ
االستحقاق، ومكان اإليداع، والقيمة السوقية لالستثمار من حين آلخـر كمـا تعكسـه كشـوفات 
الحساب التي تقدمها المؤسسات المصرفية المعنية وحصيلة البيع واإليرادات المكتسبة. ويتم 

غيرهـــا مـــن أو ات المصـــرفية إمســـاك ســـجل بكـــل كشـــوفات الحســـابات الـــواردة مـــن المؤسســـ
والمتعلقة بأي استثمار.مقابلةاألطراف ال

٣-١٠٩القاعدة 
عهدة االستثمارات

أو تجـــري جميـــع االســـتثمارات عـــن طريـــق مؤسســـات مصـــرفية حســـنة الســـمعة (أ)
-١٠٩يعينهـا المسـجل وتتعهـد تلـك االسـتثمارات (انظـر أيضـاً القاعـدة ة أخـرىمقابلأطراف 

(ب))١
ميع معامالت االستثمارات، بما في ذلك سحب المواد المستثمرة، إذن يلزم لج(ب)

وتوقيع اثنين من الموظفين يسميهما المسجل لهذا الغرض.
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المرفق الثاني
(ICC/AI/2012/002)تعديالت على األمر اإلداري المتعلق باستثمار فائض األموال 

استثمار فائض األموال
٩و١ولغرض تنفيذ البندين ICC/RPESD/G/2003/001ي من التوجيه الرئاس٣عمال بالفرع 

من القواعد املالية يشرع املسجل ملا يلي:٥-١٠٩إىل ١-١٠٩(د)، ١-١٠١من النظام املايل و
١املادة 

غرض األمر اإلداري
حيـــدد هـــذا األمـــر اإلداري السياســـة واإلجـــراءات الـــيت تقـــوم مبوجبهـــا احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ١-١

ً               فضـًال عـن األمـوال الـيت ة") باستثمار األموال اليت ال تكون الزمة لتلبية االحتياجات الفورية ("احملكم
ال تكــون الزمـــة ألكثـــر مــن مـــدة ماليـــة واحـــدة مثــل األمـــوال احملتبســـة فيمــا خيـــص االلتزامـــات املتعلقـــة 

معيــة"). مجعيــة الــدول األطــراف ("اجلتنشــئها باســتحقاقات املــوظفني أو احلســابات االحتياطيــة الــيت 
("فائض األموال").ويتم اعتبارها فائضا من األموال املتاحة لالستثمار

٢املادة 
النطاق

بالنسـبة لكافـة من فائض األموالقصرية األجلينطبق هذا األمر اإلداري على االستثمارات ١-٢
سابات فيما يلي:ذات الصلة حبحسابات احملكمة أي على االستثمارات 

ام؛الصندوق الع(أ)
صندوق رأس املال املتداول؛(ب)
الصناديق االستئمانية؛(ج)
واحلسابات اخلاصة للمحكمة اجلنائية الدولية.(د)

وتستثمر األموال الفائضة على الصعيد العاملي بأسره مدة فرتة تصل إىل اثين عشر شهراً وفقاً ٢-٢
أن تستثمر األموال لفرتات أطـول مـن اثـين وجيوز . ١-١٠٩من النظام املايل والقاعدة املالية ٩للبند 

ً                  ً                                                          عشر شهراً إن مل تكن، استناداً إىل تقديرات التدفقات املالية النقدية، الزمة لتلبية احتياجات.
٣املادة 

املسؤوليات االستثمارية
(د) مــن القواعــد املاليــة، يفــوض املســجل ١-١٠١مــن النظــام املــايل والقاعــدة ١طبقــاً للبنــد ١-٣

لألمـوال الـيت ال تكـون الزمـة لتلبيـة قصـرية األجـلأمني اخلزينة من أجل إجراء اسـتثمارات سلطته إىل 
احتياجات احملكمة الفورية. ويكون أمني املال مسؤوال عن اإلدارة والرقابة اليـوميني لالسـتثمارات الـيت 

جتري حتت اإلشراف املباشر لرئيس امليزانية واملالية.
ً رة عن جلنـة اسـتعراض االسـتثمارات، جيـوز للمسـجل أن يعـني مـديراً ً             واستناداً إىل توصية صاد٢-٣

ً                                                    ً                       واحــداً أو أكثــر مــن مــديري االســتثمارات يقــوم بتوظيــف األمــوال طبقــاً للسياســات واالســرتاتيجيات 
االســـتثمارات علـــى النحـــو الـــذي يتمشـــى مـــع إجـــراءات ويـــتم انتقـــاء مـــدير (مـــديريي)املتفـــق عليهـــا.

شراء.التشغيل املوحدة املتعلق بال
٤املادة 

السياسات االستثمارية
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يتمثـــل املبـــدأ الرئيســـي للسياســـات االســـتثمارية الـــيت تتوخاهـــا احملكمـــة يف احلفـــاظ علـــى القـــوة ١-٤
الشـــرائية لألصـــول النقديـــة للمحكمـــة. واســـتناداً إىل هـــذا اهلـــدف الشـــامل، جيـــب أن تكـــون املبـــادئ 

الرئيسية الناظمة الستثمار األموال هي اآلتية:
؛بالنسبة لالستثمارات القصرية األجلاحلفاظ على السيولة )(أ

تفادي املخاطر النقدية اليت ال موجب هلا؛(ب)
أصول احملكمة للخطر؛الظفر مبعدل عائد دون تعريض أمن (ج)
تصنيف هيكل أصول والتزامات احملكمة حبسب العملة وأجل االستحقاق.(د)

٥املادة 
حتديد فائض األموال

االســتثمار املعينــون أو مــدير (مــديرو)واملاليــة، هــو وأمــني اخلزينــة، امليزانيــةقســم يقــوم رئــيس ١-٥
بتحديــد مبــالغ وآجــال اســتحقاق االســتثمارات علــى أســاس إســقاطات للتــدفقات النقديــة والتنبــؤات 

املصاريف الشهرية وأية استثمارات آجال استحقاقها قريب.ب
الصلة بااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املـوظفني الطويلـة إسقاطات التدفقات النقدية ذات٢-٥

األجل ميكن أن يوفرها خبري بشؤون التأمني معتمد.
ر يف الواقع التنبؤ باآلجال اليت يسدد فيها اجلزء الكبري من إيرادات احملكمة، فإن ذمبا أنه يتع٣-٥

ذي يغطـي االحتياجـات الفوريـة مبالغ وآجال استحقاق االستثمارات ينبغي أن توظف على النحو ال
الشهرية من مصروفات احملكمة لألغراض التشغيلية. وحني يتم استيفاء هذا الشرط ميكن استثمار أية 

ً آلجال تصل إىل اثين عشر شهراً.أموال متبقية 
٦املادة 

أنواع االستثمارات
هراً. وينبغـي يتم توظيف االستثمارات على أساس قصري األجـل ملـدد تصـل إىل اثـين عشـر شـ١-٦

أن توظف يف الصكوك التايل ذكرها:
ودائع ألجل؛(أ)

صناديق السوق النقدية؛(ب)
شهادات إيداع العمالت؛(ج)
الســـــــــــــــــندات اإلذنيـــــــــــــــــة اإلذنية وسندات الدين قصرية آجال االستحقاق، السندات (د)

احلكومية وسندات الدين؛
األوراق التجارية اليت تصدرها املصارف؛(ه)
أذون وسندات اخلزانة؛(و)
شهادات القبول املصرفية.(ز)

تــودع يف حســابات جاريــة عليهــا فائــدة ال لســداد املتطلبــات الفوريــة املقبلــةواألمــوال الالزمــة٢-٦
يتطلــب الســحب منهــا إخطــاراً مســبقاً. كمــا تســتخدم األمــوال املودعــة يف حســابات جاريــة باعتبارهــا 

غطية أي من االحتياجات النقدية اليت مل تكن متوقعة.احتياطي من السيولة ليتسىن ت
٧املادة 
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إجراءات العطاءات
يســعى غــري االســتثمارات الــيت يــديرها مــديرو اســتثمارات معينــونحينمــا توظــف اســتثمارات، ١-٧

عطاءات تنافسية ممـا ال يقـل عـن مصـادر ثالثـة. وجيـب أن تـودع األمـوال أمني اخلزينة للحصول على 
الـذي يـوفر املماثـل يوفر أعلى معدل عائد وتتم صفقة الشـراء لـدى الطـرف صدر الذي عادة لدى امل
أدناه.٣-٩واملادة ١-٩رهناً بالقيود املنصوص عليها يف املادة ،أفضل سعر

ويتبع هذا اإلجراء أيضاً يف احلاالت الـيت تصـل فيهـا االسـتثمارات إىل تـاريخ اسـتحقاقها ولكـن ال ٢- ٧
. ويف احلـــاالت الـــيت يقـــع فيهـــا إعـــادة اســـتثمارهاذه األمـــوال يف تلـــك املرحلـــة ويتوجـــب تـــدعو احلاجـــة إىل هـــ

إعـادة توظيـف فائـدة أفضـل لـزم سـعر لالستثمارات وإذا ما تبني أن هناك مصرفا بـديالً يـوفر إعادة توظيف 
املصرف الذي يوفر أفضل سعر فائدة.لدى أصل الدين ومعه الفائدة عليه 

جيـب أن العطـاء األعلـى واألفضـلعملية العطـاءات وأسـباب عـدم قبـول منوأية استثناءات ٣-٧
امليزانية واملالية ويتوجب تسجيلها وإرفاقهـا بالنسـخة املتعلقـة بـأمر املصـادقة. قسم حتظى بقبول رئيس 

املصـرف فيمـا خيـص تأكيـد التوظيـف أو املعاملـة يقـوم املماثـلن الطرف وبعد تلقي اإلشعار الرمسي م
املصــريف ويقــوم دون تــأخري املماثــل وبــني اإلشــعار الــوارد مــن الطــرف أكيــد ة مبقارنــة أمــر التأمــني اخلزينــ

بعملية املتابعة ألوجه التباين.
٨املادة 

جلنة استعراض االستثمارات وتقدمي التقارير املتعلقة باالستثمار
اســـتعراض مجيـــع االســـتثمارات والعمليـــات االســـتثمارية ختضـــع الســـتعراض دوري جتريـــه جلنـــة١-٨

ــذا األمــر اإلداري. وتتصــرف جلنــة  ا كمــا هــي مبينــة يف املرفــق األول  االســتثمارات وفقــاً الختصاصــا
استعراض االستثمارات بصفة اجلهة اليت تسدي املشورة للمسجل.

من النظام املايل يقدم املسجل تقريراً دورياً عن كافة االسـتثمارات إىل هيئـة ١-٩طبقاً للبند ٢-٨
ة وإىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية.الرئاس

٩املادة 
ضمانات ومعايري االستثماراختيار املصرف واحلدود االستثمارية

يــتم، لــدواعي ضــمان االســتثمارات توظيفهــا لــدى املصــارف أو املؤسســات املاليــة الــيت تقــدم ١-٩
وفقــاً AAاألجــل حاصــلة علــى رتبــة ال تقــل عــن خــدمات اإلصــدار والــيت تتمتــع بثقــة ائتمانيــة طويلــة

ممـا يـدل علـى أن هـذه املؤسسـة قـادرة جبـد علـى Fitchأو Moddy/s، أو Standard and Poor'sلتقيـيم 
تسديد التزامات الدين.

يقــوم أمــني اخلزينــة، بالنيابــة عــن املســجل، بوضــع قائمــة حمدثــة باملصــارف واملؤسســات املاليــة ٢-٩
الــيت متــارس مهنتهــا يف كــربى املراكــز النقديــة يف العــامل. ويلــزم جلميــع معـــامالت ذات الســمعة الطيبــة

(ب).٣-١٠٩االستثمارات توقيع اثنني من املوظفني املصرفيني وفقاً للقاعدة املالية 
جيــب أن تــوزع االســتثمارات بــني عــدد مــن األطــراف املصــرفية ذات الســمعة احلســنة لتفــادي ٣-٩

ينبغي أن يستثمر أكثر مـن وال يز خماطر أموال عديدة لدى مؤسسات قليلةتركللتقليل إىل أدىن حد
ا مــا  وإذاألصــول النقديــة االســتثمارات يف الصــك املــايل ملؤسســة واحــدة جهــة إصــدار واحــدة. ثلــث 

االسـتثمارات القصـرية األجـل تتنـاقص إىل حـد توظيـف أزيـد مـن الثلـث يف األصـول النقديـةتناقصت 
، ينبغـي أن يعـاجل الوضـع حاملـا حيـني موعـد سـداد جهة إصدار واحـدةة واحدة الصكوك املالية ملؤسس

يف املائــــة مــــن ٢٠. وال ينبغــــي أن يوظــــف أكثــــر مــــن االســــتثمارات قصــــرية األجــــلاألصــــول النقديــــة 
االستثمارات الطويلة األجل يف صك مايل واحد بعينه ألي جهة إصدار مبفردها.
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رض علــى اختيــار الطــرف البنكــي املقابــل وعلــى حــدود وينبغــي التخفيــف مــن القيــود الــيت تفــ٤-٩
االســتثمار بالنســبة لالســتثمارات القصــرية األجــل أثنــاء فــرتات تشــهد أحــداثاً مــن قبيــل عــدم اســتقرار 

امليزانيـة واملاليـة، بتحديـد تركيـز األمـوال قسـم احلالة يف القطـاع املـايل. ويقـوم أمـني اخلزينـة، هـو ورئـيس 
ملصـريف باالسـتناد إىل سـالمة وضـمان األمـوال. وجيـب أن يقـر هـذا االسـتثناء واختيار الطرف املقابل ا

ــــيس  برتكيــــز األمــــوال ويعــــود العمــــل فــــوراً امليزانيــــة واملاليــــة أو جلنــــة اســــتعراض االســــتثمارات. قســــم رئ
وإذا مت احلــــط مــــن درجــــة الثقــــة واإلجــــراءات املعتــــادة لالختيــــار املصــــريف بعــــد تثبيــــت القطــــاع املــــايل. 

تقـــوم ة جلهـــة اإلصـــدار بعـــد أن تكـــون احملكمـــة قـــد اســـتثمرت يف صـــك مـــايل طويـــل األجـــل االئتمانيـــ
مثل ذلك االستثمار يف أول فرصة تتاح آخذا بعني االعتبار نتائج االستثمارات.ببيع احملكمة 

هيكل االستثمارات حبسب العملـة وأجـل االسـتحقاق مـع هيكـل يف يتم حتقيق االصطفاف ٥-٩
.االلتزامات املقابلة

يـــــتم توظيـــــف االســـــتثمارات يف الســـــندات اإلذنيـــــة وســـــندات الـــــدين علـــــى أســـــاس اســـــتبقاء ٦-٩
التعرض ملخاطر األسواق.االستثمارات لغاية أجل االستحقاق وذلك من أجل التخفيف من أثر 

١٠املادة 
رصد االستثمارات

ستشـعار أيـة يقوم أمني اخلزانة برصد كافة االستثمارات عن كثب وذلـك لكـي يتسـىن لـه ا١-١٠
خماطر وتوفري االسـتجابة املناسـبة هلـا، مثـل تـردي األوضـاع االقتصـادية أو السياسـية يف بلـدان وظفـت 
فيها األموال أو تردي الثقة االئتمانية درجة (درجات) مالءة املصارف اليت وظفت فيها االستثمارات 

اســـتحقاقها. وينبغـــي أن ل األمــر الـــذي ترتتـــب عليـــه آثـــار ســـلبية متـــس قيمـــة أي اســـتثمار مل حيـــن أجـــ
يسرتعى فوراً نظر جلنة استعراض االستثمارات ألية خماطر حمتملة أو حقيقية قد تنشأ.

ويبــــت رئــــيس امليزانيــــة واملاليــــة، بالتنســــيق مــــع أمــــني اخلزانــــة وبــــني بلــــوغ االســــتثمار أجــــل ٢-١٠
حقاقها أو يف جــزء اسـتحقاقه، فيمـا إذا كــان سـيتم التمديــد يف كـل االسـتثمارات الــيت قـرب أجــل اسـت

أو حتويلهـا إىل احلسـاب اجلـاري علـى أسـاس جاهزيتهـا املقـدرة أو توظيفهـا يف صـك مـايل آخـرمنها، 
أو قابليتهــا للتحويــل إىل أمــوال نقديــة، واخلطــة االســتثمارية وتوصــيات جلنــة اســتعراض االســتثمارات. 

ـا تلـك اال سـتثمارات حـول التصـرف فيهـا. ويسدي أمني اخلزينة توجيهاته إىل املصـارف الـيت يف حوز
فإن اسرتدت االستثمارات يتكفل أمـني اخلزينـة بالتثبـت مـن صـحة املبلـغ، مبـا يف ذلـك املبلـغ األصـلي 

زائداً اإليراد االستثماري ويقيد املبلغ يف حسابات احملكمة.
موافـــاة احملكمـــة ٢-٣ً        مـــديري االســـتثمارات الـــذين يـــتم تعييـــنهم وفقـــاً للفقـــرة جيـــب علـــى ٣-١٠

منتظمة ومفصلة.تقارير ب
١١املادة 

اإلجراءات احملاسبية
املوظــف املكلــف باحلســابات بتقييــد كافــة املعــامالت االســتثمارية ومــا أمــني اخلزينــةيقــوم -١١

جيري توظيفه واسرتداده واإليرادات االستثمارية يف حسابات احملكمة.
ــا يبــني التفاصـــيل ذات بتســجيل االســـتثمارات يف دفــرت خــاأمــني اخلزانــةكمــا يقــوم ٢-١١ ص 

العالقة بكل استثمار مبا يف ذلك ما يلي:
القيمة االمسية؛(أ)

؛التكلفة(ب)
تكاليف املعامالت؛(ج)
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التكلفة املستهلكة(د)
؛تاريخ االستحقاق(و)(ه)

جهة إصدار الوديعة؛(د)(ز)
اجلهة الوديعة؛(ح)
عر الفائدة االمسي والفعلي؛س(ط)
فائدة املستحقة؛ال(ي)
حصيلة ما بيع؛ك)(ه)(

.أي عائد حتقق(و)(ل)
١٢املادة 

قواعد احملاسبة وإعداد التقارير فيما يتعلق باالستثمارات
قسـم جيب على أمني اخلزينة، أن يقوم كل شهر، مبوافاة املسـجل بتقريـر عـن طريـق رئـيس ١-١٢

اول:امليزانية واملالية حول حالة استثمارات احملكمة يتن
نوع االستثمار؛(أ)

جهة اإلصدار؛املصرف(ب)
العملة؛(ج)
والتكلفة املستهلكة؛القيمة االمسية(د)
القيمة بالبورصة(ه)
تاريخ االستحقاق؛(و)
سعر الفائدة؛(ز)
اإليراد االستثماري.(ج)

قتضـــــيات املعيـــــار ّ      ّ                                         ً  تقيّــــد وتعـــــّري االســـــتثمارات يف الســـــجالت احملاســـــبية للمحكمـــــة وفقـــــاً مل٢-١٢
الصكوك املالية: القيد واملعايرة.٢٩احملاسيب الدويل يف القطاع العام 

١٣املادة 
االستثماراتصكوك حفظ 

السـندات االسـتثمارية وغريهـا مـن األوراق االسـتثمارية حفـظ تناط بأمني اخلزانة مسـؤولية ١-١٣
املوجـودة يف املصـارف أو غريهـا مـن زنـات اخليف قسـم املاليـة أو يف اخلزنـة الكـائن الواجب إيـداعها يف 

املؤسسات املالية.
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١٤املادة 
أحكام ختامية

أمــر أي وحيــل حمــل ٢٠١٥×× ٢٠١٢متوز/يوليــه ١٨يبــدأ نفــاذ هــذا األمــر اإلداري يف ١-١٤
إداري آخر حول هذا املوضوع.

المرفق الثالث
أمين الصحي بعد انتهاء الخدمةاإلسقاطات طويلة األجل المتعلقة بالميزانية بما في ذلك الت

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤امليزانية (بآالف اليورو)
التكــاليف المتصــلة وغيــر المتصــلة 

القضاة، بالموظفين
االســتحقاقات الطويلــة األجــل (علــى 

أساس نقدي)
٦٠٧صفرصفر٣٥٠صفرصفر٤٦٠صفرصفر٥٥٢

ات الطويلــة األجــل (علــى االســتحقاق
أساس تراكمي)

١٦٠١٦٠١٦٠١٨٤١٧٣١٧٤٢٠٢١٨٦١٨٨٢٠٨

الموظفون
االســتحقاقات الطويلــة األجــل (علــى 

أساس نقدي)
٢٢٧١٣٥٤٣٦٤١٦١٧٨٣١٥١٤١٢٢١٢١٨٠٢٧١١١٧١٩٢

االســتحقاقات الطويلــة األجــل (علــى 
أساس  االستحقاق)

٣٤٥٢٧٠٣٢٨٥٢٢٩٣١٢٣٣٧٣٤٤٨٣٥٦٨٣٧٣٩٣٨٢٣٣٩١٩٣

٢٠٢٥٢٠٢٦٢٠٢٧٢٠٢٨٢٠٢٩٢٠٣٠٢٠٣١٢٠٣٢٢٠٣٣٢٠٣٤امليزانية (بآالف اليورو)
التكاليف المتصلة وغير المتصلة 

القضاة،بالموظفين
االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 

نقدي)
صفر٦٦٤صفرصفر٤٧٦صفرصفر٦٣٧صفرصفر

االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 
االستحقاق)

١٩٠١٩٢٢١٢١٩٦١٩٨٢٢٣٢٠٤٢٠٦٢٢٩٢٠٩

الموظفون
االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 

نقدي)
٣٧١١٩٦٩٠٧٣١٩٣٧١٦٥٢٩٩١١٢٧٢٩٢١٤٠٥١٧١٤٢

أساساالستحقاقات الطويلة األجل (
االستحقاق)

١٩٦٤٢٦٠٤٣٩٤٤٧٨٣٤٩٩٧٤٢٢٨٥٠٢٨٦٢٥٩٦٦٣٤٦٧٢٧٧

٢٠٣٥٢٠٣٦٢٠٣٧٢٠٣٨٢٠٣٩٢٠٤٠٢٠٤١٢٠٤٢٢٠٤٣٢٠٤٤امليزانية (بآالف اليورو)
التكاليف المتصلة وغير المتصلة 

القضاة،بالموظفين
االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 

نقدي)
صفررصف٧٢٨صفرصفر٥٢٦صفرصفر٦٩٨صفر

االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 
االستحقاق)

٢١١٢٣٤٢١٥٢١٧٢٤٦٢٢٤٢٢٦٢٥٢٢٣٠٢٣٢

الموظفون
االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 

نقدي)
٥١٩٢٣٧٥١١٨٢٣٥٤٦٣٨٤٧٢٤٢٥٣١٣٢٤٣٤٧١٩٦٣٠٠١٢

االستحقاقات الطويلة األجل (أساس 
االستحقاق)

٠٨٢٨٤٧٥٨٠٤٨١٠٤٤٦١٠٤١٦١٠٩٩٣١٢٤٠٦١٣٧٤٩١٣٢٩٩١٦١٩١١٦
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المرفق الرابع
تحليل الحساسية المتعلق بخطة التأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمة

مبا أن النتائج املتعلقة خبطـة التـأمني الصـحي لفـرتة مـا بعـد اخلدمـة تتوقـف إىل حـد كبـري علـى -١
اسية استند إىل االفرتاضات التايل ذكرها:االفرتاضات، ُأجري حتليل حس

يف املائـــة الــــذي ٥يف املائــــة بـــدًال مــــن ٢,٥التكــــاليف الطبيـــة مبــــا قـــدره معــــدل تطـــور حـــدد (أ)
استخدم يف احلساب األول؛

مت تعديل معدل دوران املوظفني على النحو التايل:(ب)
اجلديدالقدميالفئة العمرية (سنة)

<٧٫٠٠٪٢٥٧٫٠٠٪
١٠٫٢٥٪٣٠٧٫٠٠-٢٥٪
٧٫٢٥٪٣٥٧٫٠٠-٣٠٪
٥٫٢٥٪٤٠٥٫٠٠-٣٥٪
٤٫٢٥٪٤٥٥٫٠٠-٤٠٪
٣٫٥٠٪٥٠٣٫٠٠-٤٥٪
٣٫٥٠٪٥٥٣٫٠٠-٥٠٪
٧٫٢٥٪٦٠٠٫٥٠-٥٥٪
١٣٫٢٥٪٦٥٠٫٥٠-٦٠٪

العمـــود يبـــّني العمـــود القـــدمي معـــدالت دوران اســـتخدم يف احلســـابات األوليـــة يف حـــني يـــورد -٢
ني املــنقح. وتقــوم معــدالت املــوظفني املســتحدثة علــى أســاس معــدالت املــوظفاجلديــد معــدالت دوران 

علـى إسـقاطهااالنسحاب من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة كما مت 
جمموع املوظفني العاملني حالياً يف احملكمة.

الصــحي يف فــرتة مــا بعــد ويبــني الشــكل الــوارد أدنــاه موازنــة االلتزامــات املتعلقــة خبطــة التــأمني-٣
اخلدمـــة مـــع التفريـــق بـــني األفـــراد العـــاملني وبـــني املتقاعـــدين حمســـوبة علـــى أســـاس االفرتاضـــات املعدلـــة 

الواردة أعاله.

واالجتاه العام الذي يبديه الشكل أعاله هو نفسه االجتاه الوارد يف الشـكل األصـلي. بيـد أن -٤
ئمــة علــى أســاس االفرتاضــات املعدلــة املــذكورة عــات القامــع التوق، متشــياً حجــم االلتــزام ســيكون أدىن

أعاله
ـــــــــ

لتأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمةخطة ا

موازنة االلتزامات املتعلقة باملتقاعدين لعاملنيموازنة االلتزامات املتعلقة با


