
 

 

A 

 

 

 اللوائح
 اليـةـالم

 القواعـد املاليـةو
 2010 طبعة

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  -i-  

 جدول المحتويات
 الصفحة

 1  ...............................................................    ديباجة

 2  .................................................... أحكام عامة القسم األول

 2  ....................................... تهاومراقب مالية االحتادإدارة  1املادة  

 3  ......................................... تفويض السلطة 1.1القاعدة   

 4  .......................... وميزانية تليكوم االتحاد ميزانية االتحاد القسم الثاني 

 4  .............................. هيكل ميزانية االحتاد وطابعها العاملي  2املادة  

 5  ....................................... تليكوم االحتاد ميزانية أمانة  3املادة  

 5  .................................................... احلدود املالية 4املادة  

 5  ..................................................... امليزانيةفرتة  5املادة  

 6  ........................................ النفقات –ميزانية االحتاد   6املادة  

 7  .......................................... فئات النفقات 1.6القاعدة   

 7  ....................................... اإليرادات –ميزانية االحتاد  7املادة  

 9  ........................................ إعداد ميزانية فرتة السنتني 8املادة  

 10  ..................................... االحتادإعداد ميزانية  1.8القاعدة   

 10  ..................................... املوافقة على ميزانيات السنتني 9املادة  

 11  ............................. تنفيذ ميزانية االحتاد: دور األمني العام 10املادة  

 12  ............................................ وثائق االلتزام 1.10القاعدة   

 12  ................................................ نقل االعتمادات 11املادة  

 13  .................................... فقات الفعليةنالاإلشراف على  12املادة  

 14  ...................................... موظفو التصديقات 1.12القاعدة   

 15  ........................... واألنشطة املؤجلة إقفال عمليات امليزانية 13املادة  

 16  ............................ املنشوراتب املتعلقة يراداتاإلنفقات و ال 14املادة  

 17  ......................... األصول السائلة واالستثمارات والسلف القسم الثالث

 17  ............................................ أصول االحتاد السائلة 15املادة  

 17  .......................................... استالم األموال 1.15القاعدة   

 17  .......................................... السلف النقدية 2.15القاعدة   



 

  -ii-  

 الصفحة
 18  ................................................. استثمار األموال 16املادة  

 18  ...................................... إيداع األموالجهة  1.16القاعدة   

 19  ............................................ االستثمارات 2.16القاعدة   

 19  ...................... السلف املقدمة من حكومة االحتاد السويسري 17املادة  

 20  ...................................................... المحاسبة القسم الرابع

 20  ........................... وعرض البيانات املاليةمسك احلسابات  18املادة  

 21  ................................ موظفو املوافقة على الدفع 1.18القاعدة   

 22  ........................................ املايلبيان األداء  2.18القاعدة   

 22  ........................................ سجالت احملاسبة 3.18القاعدة   

 23  ................................ حماسبة العمليات املصرفية 4.18القاعدة   

 23  .......................................... البيانات املالية 5.18القاعدة   

 24  .............................................. قوائم اجلرد 6.18القاعدة   

 24  ................................................ األماكن 7.18القاعدة   

معارض ومنتديات تليكوم االحتاد واألحداث املشاهبة اليت ينظمها  19املادة  
 24  .........................................................  االحتاد

 25  .................................................. عملة احلساب 20املادة  
 26  ....................................... الصندوق الرأمسايل للميزانية 21املادة  

 26  ........................... اخلدمات االجتماعية للموظفنيصندوق  22املادة  

 27  ................................ احتياطي إعادة املوظفني إىل الوطن 23املادة  

 27  ....................................... احتياطي احلسابات املدينة 24املادة  
االلتزامات املستحقة عن الوقت اإلضايف واإلجازات  حساب احتياطي 25املادة  

 28  ....................................................... املتجمعة

االلتزامات املستحقة املتعلقة باستحقاقات  حساب احتياطي 26املادة  
 29  ................................................ األخرى املوظفني

 29  ...................... صايف األصول مبا يف ذلك حساب االحتياطي 27املادة  

 31  ............................................ مراقبة مالية االتحاد القسم الخامس

 31  ......................................اخلارجية للحساباتاملراجعة  28املادة  

 32  ................................. الداخلية واملراجعة الداخلية الرقابة 29املادة  

 33  ............................................... تقرير اإلدارة املالية 30املادة  

 34  .................................... املوافقة النهائية على احلسابات 31املادة  



 

  -iii-  

 الصفحة

 35  ................................................ الحكم الختامي القسم السادس

 35  ............................................. تاريخ سريان املفعول 32املادة  

 36  ... اإلضافية التي تنظم المراجعة الخارجية للحساباتالصالحيات   1الملحق 

 القواعد واإلجراءات والترتيبات المالية للمساهمات الطوعية   2الملحق 
 40  .......................................... ستممانيةوالصناديق اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  -1-  2014نوفمرب  8

 

 اللوائـح الماليـة
 لقواعـد الماليـةوا

 االتلالتص يلالتحاد الدول
 
 ةـديباج

 
وأعضاء القطاعات األعضاء الدول إن مالية االحتاد هي املوارد املتاحة من خالل مسامهات  1.

واملصادر األخرى، وفقًا للميزانيات املعتمدة، وإدارهتا، مبا يف ذلك العمليات املناسبة والرقابة 
 الداخلية، لتمكني االحتاد من العمل على حتقيق األهداف اليت وضعتها الدول األعضاء.

ختضع مالية االحتاد لألحكام ذات الصلة من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته،  2.
ت اليت اللذين يطلق عليهما فيما يلي "الدستور" و"االتفاقية"، وهلذه اللوائح املالية وللمقررات والقرارا

 يعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني وللمقررات والقرارات اليت يتخذها اجمللس وفقاً 

 هلذه األحكام.
أنشطة االحتاد. ومع ذلك، تنطبق  جلميعتنطبق أحكام هذه اللوائح على اجلوانب املالية  3.

بقدر اإلمكان على املوضوعات املتصلة  للمنظمة املعنيةاألحكام ذات الصلة من اللوائح املالية 
 تغطيها هذه اللوائح. واليت ال اليت متوهلا منظمات ضمن منظومة األمم املتحدةباملشاريع 

يقوم األمني العام بإعداد وإعالن قواعد مالية لتنفيذ هذه اللوائح املالية ليكفل فعالية وكفاءة  4.
هذه اللوائح املالية. ويف حالة حدوث أي تعارض أو اختالف اإلدارة املالية. وتتسق القواعد املالية مع 

بني القواعد املالية وهذه اللوائح املالية تسود هذه اللوائح. وتدخل القواعد املالية وتعديالهتا حيز 
 التنفيذ عندما يعلنها األمني العام. ويبّلغ األمني العام جملس االحتاد بأي تعديالت يف القواعد املالية.
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 القسـم األول
 أحكام عامة

 1المـادة 

 ومراقبتها إدارة مالية االتحاد

األمني العام مسؤول أمام اجمللس عن كل اجلوانب املالية ألنشطة االحتاد. ويستند أي تفويض  1.
لألمني العام أن يفّوض ملسؤولني آخرين تلك السلطة اليت يعتربها وجيوز للسلطة إىل هذا املبدأ. 

 قواعد وتعليمات تصدر مبوجب هذه اللوائح. ة وفعالية تنفيذ هذه اللوائح وأيضرورية لكفاء
لتمكني األمني العام من االضطالع مبسؤولياته املالية يتم جتميع اخلدمات املالية مركزيًا يف  2.

 ما يلي: بطريقة تكفلتنظيمها  ويكوناألمانة العامة 
 لكل عمليات االحتاد املالية وإنشاء بيانات  وكاملةحسابات واضحة  مسك أ (

 منظومة ضمن  القائمةعلى املنظمات مالية وفقًا ملعايري احملاسبة املوحدة املنطبقة 
 األمم املتحدة؛

 ؛نفقاتال اإلشراف على مجيع عمليات امليزانية وخاصة التزامات ب(
 تطبيق مجيع أحكام هذه اللوائح؛ ج(
 إدارة صناديق املعاشات التقاعدية وفقاً للوائح واالتفاقات السارية. د (

 تساعد اللجنتان التاليتان األمني العام يف اضطالعه مبسؤولياته املالية: 3.
 جلنة التنسيق؛ أ (

 جلنة العقود. ب(
يف كل املسائل املالية العامة أو يف املسائل  تساعد جلنة التنسيق األمني العام وتقدم له املشورة 4.

 املتعلقة بأكثر من قطاع واحد.
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تساعد جلنة العقود األمني العام يف فحص املشاريع موضع العقود اليت يربمها االحتاد واليت  5.
العام. وتضع اللجنة توصيات عن طريقة الوفاء باملتطلبات يزيد مقدارها عن حدٍّ يضعه األمني 

 واملبادئ التالية بشأن املشرتيات: املقرتحة آخذة يف احلسبان حتقيق االقتصاد واجلودة
 ؛اإلنصاف والنزاهة والشفافية ( أ

 املنافسة الفعالة، الدولية عند االقتضاء؛ ب(
 أفضل قيمة مقابل املال؛ ج(

 لالحتاد.املصاحل العليا  ( د
وحيدد األمني العام عضوية اللجنة بالتشاور مع جلنة التنسيق. ويضع األمني العام، بالتشاور مع جلنة 

 التنسيق، اختصاصات جلنة العقود واإلجراءات املتبعة يف العقود اليت يربمها االحتاد.

 1.1القاعدة 

 تفويض السلطة

القواعد والتعليمات املالية، رهنًا بأي قيود واردة جيوز لألمني العام أن يفوض سلطته لتنفيذ اللوائح و 
يف أي مكان آخر يف هذه القواعد. ويكون هذا التفويض مكتوباً. ويضطلع املوظفون الذين يفوِّض 
هلم األمني العام سلطة تنفيذ اللوائح والقواعد والتعليمات املالية باملسؤولية عن صحة وسالمة ممارسة 

ع أي موظف يتخذ أي إجراء يتناقض مع اللوائح والقواعد والتعليمات هذه السلطة. وميكن أن خيض
املالية الصادرة فيما يتعلق هبذا اإلجراء لتدابري تأديبية وفقًا للنظامني األساسي واإلداري للموظفني. 

 يعفي تفويض السلطة ملوظفني آخرين األمني العام من مسؤوليته الشاملة. وال
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 يـالقسـم الثان

 وميزانية تليكوم االتحاد ميزانية االتحاد

 2المـادة 

 هيكل ميزانية االتحاد وطابعها العالمي

ميزانية االحتاد إىل قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني وخاصة القرارات املتصلة  تستند أ (  1.
أن  للميزانية باخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية واحلدود املالية املعتمدة. وينبغي

، تضاهي األولويات احملددة يف اخلطة االسرتاتيجية وأن تشمل مجيع األنشطة/النواتج
 .التشغيلية طاملذكورة يف اخلطو  ،تكاليفمع ما يتصل هبا من 

 يلي: جتمع ميزانية االحتاد االعتمادات املخصصة ملا ب(
 ؛األمانة العامة ’1‘
 ؛قطاع االتصاالت الراديوية ’2‘
 ؛قطاع تقييس االتصاالت ’3‘
 ؛قطاع تنمية االتصاالت ’4‘

 مة.مصطلح "القطاع )القطاعات(" األمانة العا يشملوألغراض هذه اللوائح  
غري املدرجة يف امليزانية لألحكام ذات الصلة  نفقاتوالختضع اإليرادات  (ج

 الواردة يف القسم الرابع من هذه اللوائح.
املقيدة فيها. وتقيد تفاصيل كل من  نفقاتتغطي اإليرادات املدرجة يف ميزانية االحتاد مجيع ال 2.

حبيث ال يظهر سوى الرصيد.  نفقاتعلى حدة. وال جيوز معاوضة اإليرادات بال نفقاتاإليرادات وال
 ويتم فصل األنشطة اخلاضعة السرتداد التكاليف يف ميزانية االحتاد وفقاً لقرارات اجمللس.
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 تتألف ميزانية االحتاد مما يلي: 3.
 1لالحتاد حتددها األحكام ذات الصلة من الصكوك املذكورة يف الفقرة  نفقاتأي  أ (

 من ديباجة هذه اللوائح؛
ومستمدة من مسامهات الدول  نفقاتأي إيرادات لالحتاد حمسوبة لتغطية هذه ال ب(

األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني وكذلك من املوارد األخرى املذكورة يف 
 من هذه اللوائح. 7 املادة

 3المـادة 
 االتحادميزانية أمانة تليكوم 

إىل  قبل تقدميهااالحتاد ألمانة تليكوم ساسية األدارية/اإليزانية يوافق األمني العام على امل 
 اجمللس يف تذييل ملشروع ميزانية االحتاد.

 4المـادة 

 الحدود المالية

 املندوبني املفوضني.جيب أال تزيد ميزانية االحتاد عن احلدود اليت يضعها مؤمتر  

 5المـادة 

 فترة الميزانية

 يناير من  1تغطي ميزانية االحتاد فرتة من سنتني تقومييتني متعاقبتني تبدأ يف  
 سنة زوجية.
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 6المـادة 

 نفقاتال -ميزانية االتحاد 

 مع يتسق مبا النتائج أساس على امليزانية شكل يف اجمللس إىل االحتاد ميزانية تقدم أن جيب 1.
 .االحتاد وأهداف لغايات املقدرة التكاليف تبني وأن لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة

 :على النحو التايلتوضح ميزانية االحتاد االعتمادات حسب األبواب  2.
 مؤمتر املندوبني املفوضني 1الباب 
 اجمللس 2الباب 
 واجلمعيات العاملية املؤمترات 3الباب 
 اإلقليمية املؤمترات 4الباب 
 الراديو واهليئات االستشارية لوائحجلنة  5الباب 
 الدراساتجلان  6الباب 
 األنشطة والربامج 7الباب 
 الدراسيةاحللقات  8الباب 
 املكاتب 9الباب 

املعين. وميكن أيضًا أن يشكل أي اجتماع  ويشكِّل كل مؤمتر وكل مجعية بابًا فرعياً منفصاًل يف الباب
 آخر باباً فرعياً من هذا القبيل.

 جيوز تقسيم األبواب املذكورة أعاله إىل أبواب فرعية أخرى حسب الضرورة. 3.

يُقسَّم كل باب وباب فرعي إىل التكاليف اخلاصة باملوظفني والتكاليف غري اخلاصة  4.
 عد املالية.باملوظفني على النحو املوضح يف القوا

لكل باب وباب فرعي على حدة مع بيان التكاليف اخلاصة باملوظفني  نفقاتال تظهر 5.
 والتكاليف غري اخلاصة باملوظفني.

 فرعي. بابو  باباالستثمار منفصلة لكل  نفقاتتتضمن ميزانية االحتاد جدوالً يعرض  6.
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 تتضمن ميزانية االحتاد أي جداول ومعلومات أخرى قد تعترب ضرورية ومفيدة  7.

 لتربير االعتمادات.
 1.6القاعدة 
 نفقاتفمات ال

 التالية حسب الضرورة: نفقاتيقسَّم كل باب وباب فرعي إىل فئات ال
 التكاليف اخلاصة باملوظفني:

 (.إخل ،التكاليف اخلاصة باملوظفني )املرتبات والبدالت 1الفئة 
األخرى اخلاصة باملوظفني )املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي  التكاليف 2الفئة 

 (.إخل ،وتنمية املوارد البشرية
 التكاليف غري اخلاصة باملوظفني:

 السفر يف مهام رمسية 3الفئة 
 اخلدمات التعاقدية 4الفئة 
 استئجار األماكن واملعّدات وصيانتها 5الفئة 
 واللوازماملواد  6الفئة 
 حيازة األماكن واألثاث واملعّدات 7الفئة 
 مرافق اخلدمات العامة والداخلية 8الفئة 
 والرسوم املشرتكة بني الوكاالت ومتنوعاتاحلسابات  مراجعةرسوم  9الفئة 

 7المـادة 
 اإليرادات -ميزانية االتحاد 

 مما يلي:االحتاد ميزانية  إيراداتتتألف  1.
 أعضاء القطاعات واملنتسبني؛ مسامهاتالدول األعضاء وكذلك  مسامهات أ ( 

املسامهات الواردة، حسب االقتضاء، من الدول األعضاء ومن الكيانات واملنظمات  ب(
املؤمترات واالجتماعات وفقًا لألحكام  نفقاتحتمل اليت يتعني عليها املسامهة يف 

 ذات الصلة من الدستور واالتفاقية؛
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 إيرادات اسرتداد التكاليف املستمدة مما يلي: ج(

 االستئمانيةاألمم املتحدة ومبوجب الصناديق  منظماتاملبالغ املدفوعة من  ’1‘
 تكاليف الدعم املتصلة بتنفيذ برامج ومشاريع التعاون التقين؛ دفعل

 اإلعالنات الدعائية املوضوعة فيها؛ اتعوائد بيع منشورات االحتاد وإيراد ’2‘

 تطبيق اسرتداد التكاليف وفقاً لقرارات اجمللس؛إيرادات أخرى من   ’3‘

 إيرادات الفائدة املصرفية؛ د (

 وغري املتوقعة؛ املتنوعةاإليرادات  ( ه

 من حساب االحتياطي، إن وجدت. املسحوبةاملبالغ  ( و

املعلن يف وقت موافقة اجمللس على ميزانية  املسامهةيف ميزانية االحتاد يظهر عدد وحدات  2.
 االحتاد مقرتناً باملبلغ السنوي لوحدة املسامهة.

 حتدَّد أسعار الفائدة اليت يتم تقاضيها: 3.

 بقاً طعن تأخري دفع املسامهات املقررة مبا يف ذلك املسامهات يف املؤمترات اإلقليمية  أ ( 
 لألحكام ذات الصلة يف االتفاقية؛

)انظر االستثناء  1عن تأخري دفع أموال الصناديق االستئمانية أو املسامهات الطوعية ب(
يف املائة يف السنة على  6هبذه اللوائح( بنسبة  2 امللحقمن  11املشار إليه يف الفقرة 

األقل ولكن جيوز لألمني العام أن حيدد سعراً أعلى حني تربر ظروف السوق ذلك أو 
يف أثناء الفرتات اليت ترد فيها سلف من حكومة االحتاد السويسري بناًء على طلب 

 أدناه(. 17 هذه السلف )انظر املادة

أنشطة االحتاد كما يقرر جداول الرسوم يبت اجمللس يف تطبيق اسرتداد التكاليف يف نطاق  4.
 .ذات الصلة

____________________ 
 ال يبدأ االحتاد أي نشاط يتعلق مبسامهة طوعية أو بصناديق استئمانية حىت ُتدفع املسامهة بالفعل.  1
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  476رهنًا بتطبيق أحكام الفقرة ب( أدناه تستند املسامهات املذكورة يف الرقم  أ (  5.

  468من االتفاقية إىل حرية اختيار فئة املسامهة من اجلدول الوارد يف الرقم 

 من االتفاقية؛

املؤمترات أو اجلمعيات  نفقاتحتمل حيدَّد مبلغ املسامهة املستحقة عن كل وحدة يف  ب(
بقسمة التكلفة املباشرة املدرجة يف امليزانية للمؤمتر املعين أو اجلمعية املعنية على 

 نفقاتجمموع عدد الوحدات اليت تساهم هبا الدول األعضاء لتغطية نصيبها يف 
االحتاد. وتُعترب هذه املسامهات إيرادات لالحتاد. وُيستحق عليها فائدة مصرفية 

من االتفاقية اعتباراً من اليوم الستني الذي يلي يوم  474الت احملددة يف الرقم باملعد
إرسال احلسابات. وتساهم اجلهات غري املعفاة من املنظمات الدولية وأعضاء 

 القطاعات حبد أدىن قدره وحدة واحدة.

 8المـادة 

 إعداد ميزانية فترة السنتين

املفوضني يعد األمني العام يف السنة الثانية من  املندوبنيها مؤمتر استناداً إىل اخلطة املالية اليت يقرر  1.
 فرتة امليزانية مشروع ميزانية االحتاد للفرتة التالية مشفوعاً مبيزانية متوقَّعة لفرتة السنتني التاليتني لفرتة امليزانية.

اليت تسعى لتنسيق عند إعداد مشروع ميزانية االحتاد يتشاور األمني العام مع جلنة التنسيق  2.
التقديرات اليت يعّدها مدير كل مكتب لقطاعه بالتشاور مع الفريق االستشاري للقطاع من أجل 

 الوفاء مبتطلبات مجيع القطاعات يف إطار احلدود املقررة ولتحقيق كل الوفورات املمكنة.

 ىل إ يرسل األمني العام مشروع ميزانية االحتاد مشفوعًا بتقرير عن طريقة عرضها 3.
سبعة أسابيع قبل بأسرع ما ميكن على أال يتأخر ذلك يف أي حال عن  اجمللسيف الدول األعضاء 
 اجتماع اجمللس.
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يتم تقدمي جداول مقارنة يطلبها اجمللس أو  ،لتربير التقديرات الواردة يف مشروع ميزانية االحتاد 4.
الفعلية يف الفرتة املاضية واالعتمادات اليت متت املوافقة  نفقاتاليعتربها األمني العام مالئمة لتوضح 

بيانات إحصائية، مبا  التقديرية املتاحة وكذلك أي نفقاتالعليها لفرتة امليزانية اجلارية مقرتنة بآخر 
 وظفني.فيها جداول ِمالك امل

 1.8القاعدة 

 االتحادإعداد ميزانية 
يقرر األمني العام، بالتشاور مع جلنة التنسيق، حمتوى الربامج وتوزيع املوارد يف امليزانية  1.

م إىل اجمللس. املقرتحة الربناجمية  اليت ستقدَّ
يعّد مديرو املكاتب ورؤساء دوائر األمانة العامة ميزانية برناجمية مقرتحة للفرتة املالية القادمة  2.

يقرره األمني العام وما تنص عليه اللوائح والقواعد ما  للمبادئ التوجيهية اخلاصة بامليزانية حسبوفقاً 
 املالية.

 9المـادة 

 الموافقة على ميزانيات السنتين

يقوم اجمللس، وفقًا لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، بدراسة ميزانية االحتاد واملوافقة عليها  1.
ولكن مع مراعاة االلتزام املفروض على االحتاد  ،من االقتصاد حتقيق أقصى درجة ممكنةمع كفالة 

حات الواردة يف بتحقيق نتائج مرضية بأسرع ما ميكن. وال ينظر اجمللس عند قيامه بذلك إال يف املقرت 
لصرف بني الدوالر األمريكي اسعر  بناًء علىامليزانية  توضعمشروع امليزانية الذي أعده األمني العام. و 

 يف األمم املتحدة وقت إعداد امليزانية. املطبقسعر الصرف يساوي الذي والفرنك السويسري 
م نسخة من القرار اخلاص مبجرد أن يوافق اجمللس على ميزانية االحتاد يرسل األمني العا 2.

بامليزانية إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد مع احلساب املقابل ملسامهتهم عن  
 كل سنة من سنيت فرتة امليزانية.
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املبدأ حتسب املسامهة السنوية عن كل سنة من سنيت فرتة امليزانية على أساس  حيثمن  3.
نصف ميزانية فرتة السنتني اليت متت املوافقة عليها. ومع ذلك ال جيوز تعديل املسامهات السنوية إال 

 :لألسباب التالية يف مجلة أمورواختذ اخلطوات الالزمة  إذا اعَترب اجمللس هذه التعديالت ضرورية
 تعديالت ميزانية فرتة السنتني بسبب احلاجة إىل اعتمادات إضافية؛ ’1‘
 تغيري عدد وحدات املسامهة؛ ’2‘
املبالغ التقديرية اليت ختصص حلساب االحتياطي لتجنب تقلبات كبرية يف املبلغ  ’3‘

 السنوي لوحدة املسامهة أثناء فرتة امليزانية التالية.

مم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت حتال ميزانية االحتاد عماًل بأحكام االتفاق بني األ 4.
 أيضاً إىل األمم املتحدة بالشكل الذي وافق عليه اجمللس.

 10المـادة 

 تنفيذ ميزانية االتحاد:
 دور األمين العام

قدر من الفعالية  أقصىتقع مسؤولية تنفيذ ميزانية االحتاد على عاتق األمني العام الذي يكفل  1.
واالقتصاد يف استعمال موارد االحتاد. وحتقيقًا لذلك يتخذ األمني العام، بعد مشاورات مع جلنة التنسيق، 

 من اإلجراءات. مالئماً ما يُعترب 

يكفل األمني العام واملسؤولون املصرّح هلم  ،يف مجيع العمليات املتصلة بتنفيذ امليزانية 2.
عدم جتاوز االعتمادات اليت وافق عليها اجمللس واستعمال هذه  فقاتنببالدخول يف التزامات 

االعتمادات استعمااًل رشيدًا بدافع حتقيق االقتصاد بأقصى درجة من الصرامة مع مراعاة االلتزام 
 الواقع على االحتاد بتحقيق نتائج ُمرضية بأسرع ما ميكن.

الالزمة  نفقاتلألمني العام بااللتزام بالمتثل موافقة اجمللس على ميزانية االحتاد تصرحيًا  3.
 املنصوص عليها يف امليزانية. وتتاح االعتمادات لفرتة امليزانية اليت تتصل هبا.

 



 

  -12-  

جيوز لألمني العام أن يدفع اإلكراميات اليت يرى أن مصلحة املنظمة تقتضيها. ويُدرج بيان  4.
 هذه املدفوعات يف تقرير اإلدارة املالية.

غري عادية أي  نفقاتالعام أن يأذن، بعد حتقيق كامل، بالتسجيل يف احلسابات كلألمني  5.
م  نقدية أو مستلزمات أو معدات أو غري ذلك من األصول، خالف متأخرات املسامهات. ويقدَّ

غري عادية أثناء الفرتة املالية إىل مراجع  نفقاتبيان بكل هذه البنود املسجلة يف احلسابات ك
 ي ويتم إدراجه يف تقرير اإلدارة املالية.احلسابات اخلارج

يبّلغ األمني العام اجمللس مرة كل ثالثة أشهر يف النشرة املالية حبالة تنفيذ امليزانية إىل  6.
 جانب نتائج أنشطة تليكوم. ويشمل ذلك بياناً بالديون املستحقة لالحتاد.

 1.10القاعدة 
 وثائق االلتزام

د أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو غري ذلك من أشكال االرتباط جيب أن يستند أي التزام إىل عق
أو يستند إىل َدْين يعرتف به االحتاد. وجيب أن تكون مجيع االلتزامات مدعومة بوثيقة التزام 

 مالئمة.

 11ادة ـالم

 نقل االعتمادات

 ال جيوز لألمني العام: 1 .
إىل فئة أخرى يف نفس  نفقاتنقل االعتمادات يف صدد أي قطاع إال من فئة  أ (

الباب أو نفس الباب الفرعي، شريطة عدم نقل اعتماد من التكاليف غري اخلاصة 
من هذه  6يف التكاليف اخلاصة باملوظفني )انظر املادة  نفقاتباملوظفني لتمويل 

اللوائح(. ومع ذلك، جيوز للجنة مراقبة امليزانية اليت يشّكلها أي مؤمتر أو مجعية أن 
 .نفقاتاالعتمادات جلميع ال تصرح بنقل
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 نفقاتالتشغيل إىل فئة  نفقاتنقل االعتمادات من أجل قطاع معني إال من فئة  ب(
 رأس املال داخل األبواب.

يصرَّح لألمني العام، بعد التشاور مع جلنة التنسيق، وعندما يُعترب ذلك يف مصلحة االحتاد،  2.
 أن ينقل االعتمادات:

 حسب االقتضاء  8إىل  1إىل األبواب من  9داخل قطاع واحد من الباب  أ ( 
 وعند الضرورة؛

فقط، من باب أو باب فرعي  8إىل  1داخل القطاع الواحد ويف صدد األبواب من  ب(
يف املائة من  10إىل باب أو باب فرعي آخر، شريطة أال يزيد جمموع املنقول عن 

يف  8إىل  1صة باملوظفني يف األبواب من جمموع االعتمادات للنفقات غري اخلا
 القطاع املعين؛

يف املائة من جمموع  3من قطاع إىل آخر بشرط أال يزيد جمموع املنقول عن  ج(
 للقطاع املتلقي. 9إىل  1مبوجب األبواب من فرتة السنتني اعتمادات 

التشغيل إىل  نفقاتومن  8إىل  1إىل األبواب من  9داخل قطاع واحد من الباب  د(
 رأس املال، حسب االقتضاء واحلاجة؛ نفقات

رأس املال يف قطاع آخر، حسب  نفقاتالتشغيل لقطاع معني إىل  نفقاتمن  ه (
 االقتضاء واحلاجة.

من هذه اللوائح، ال جيوز نقل أي  12من املادة  4أعاله وبالفقرة  2و 1رهنًا بالفقرتني  3.
 لس.اعتمادات أخرى بدون تصريح من اجمل

 12المـادة 

 الفعلية نفقاتاإلشراف على ال

يتخذ األمني العام واملسؤولون املصرح هلم مبوجب األحكام ذات الصلة يف االتفاقية مجيع  1.
يف صدد  الفعلية نفقاتال اإلجراءات الالزمة لإلشراف على مجيع عمليات امليزانية وخاصة مقدار

 نفقاتأو الاالعتمادات املصرح هبا لكي يظهر يف أي وقت رصيد االعتمادات املتبقي يف كل باب 
 من هذه اللوائح(. 7و 6املادتان انظر )
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بدون تصريح مكتوب من األمني العام أو املسؤول املصرح له  نفقاتال جيوز االلتزام بأي  2.
 حسب األصول هلذا الغرض.

من هذه اللوائح ال يصدر هذا التصريح إال يف حالة توفر  11و 10رهنًا بأحكام املادتني  3.
 االعتمادات املناظرة.

من هذه  11و 10 يصرَّح لألمني العام، بعد التشاور مع جلنة التنسيق ورهنًا بأحكام املادتني 4.
غري منصوص عليها يف ميزانية االحتاد عندما جيب  نفقاتاللوائح، بأن يلتزم، يف حاالت استثنائية ب

تقدمي اخلدمات أو السلع املناظرة حتقيقًا ملصلحة االحتاد على أن يكون واضحًا دون لبس أن جمموع 
من هذه اللوائح لن يتجاوز بأي حال جمموع  6املذكورة يف املادة  9إىل  1يف األبواب من  نفقاتال

 االعتمادات اليت صرح هبا اجمللس.

التالية يف دورته جمللس اأعاله يقدم األمني العام تقريرًا إىل  4يف احلاالت املذكورة يف الفقرة  5.
 لتربير جلوئه إىل هذا اإلجراء.

بتنفيذ أنشطة اسرتداد التكاليف ينبغي مبدئيًا استيعاب النقص الفعلي يف اإليرادات املتصلة  6.
 عن طريق االعتمادات ذات الصلة احملددة يف امليزانية للقطاعات واألمانة العامة، حسب االقتضاء.

 1.12القاعدة 

 موظفو التصديقات

يسّمي األمني العام موظفاً أو أكثر كموظفني للتصديقات على احلسابات املتصلة بأي باب  1.
امليزانية موضع املوافقة. ويتم توزيع سلطة ومسؤولية التصديق على أساس شخصي أو باب فرعي يف 

 وال ميكن تفويضها.

يضطلع موظفو التصديقات باملسؤولية عن إدارة استخدام املوارد وفقًا لألغراض اليت  2.
والتعليمات  اعُتمدت املوارد هلا مع احرتام مبادئ الكفاءة والفعالية واالقتصاد ومجيع اللوائح والقواعد

رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد ويكفل يف االحتاد اليت قد تنطبق على استعمال هذه املوارد. 
 وااللتزامات  نفقاتسهولة حصول موظفي التصديقات على املعلومات عن ال املالية
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االعتمادات املخصصة هلا يف امليزانية. وجيب أن يكون موظفو التصديقات مستعدين املسجلة مقابل 
لتقدمي أي وثائق وتفسريات ومسوغات داعمة يطلبها األمني العام أو أي مسؤول يعّينه أو يطلبها 

 املراجع اخلارجي للحسابات.

 13المـادة 

 إقفال عمليات الميزانية واألنشطة المؤجلة

 يف التزام ألي سنة مالية معينة بعد اإلقفال السنوي حلسابات تلك الفرتة. ال جيوز الدخول 1.

االعتمادات غري املستخدمة عند إقفال السنة املالية املعنية  تلغىأدناه  4و 3رهنًا بالفقرتني  2.
 ويتم إدخال ناتج تلك الفرتة إضافة أو خصماً يف حساب االحتياطي حسب احلالة.

 أو تقدمي خدمات خالل سنة مالية معينة وال يتم سداد مقابلها  عند توريد سلع معينة 3.
 املقابلة أثناء هذه السنة املالية وتسجل يف احلسابات  نفقاتقبل هناية هذه السنة، يتم إظهار ال

 القابلة للدفع.

فقط من امليزانية، فإن االعتمادات غري املستعملة ألنشطة  8إىل  1وبالنسبة لألبواب  أ (  4.
ألسباب خارجة عن إرادة األمني العام )أنشطة مؤجلة( واليت تسجل بصفة  تنجزمل 

من هذه املادة، تظل متاحة للسنة املالية  2حساب االحتياطي طبقًا للفقرة  يفمؤقتة 
 التالية؛

هذه األنشطة املؤجلة باالعتمادات الالزمة من  نفقاتويف السنة املالية التالية، تُغطى  ب(
 امليزانية وذلك مبوافقة األمني العام؛
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يف هناية السنة األوىل من  املستعملة، فإن االعتمادات غري 9فيما يتعلق بالباب  ج(
إذا كان مناسبًا وله ما امليزانية املعتمدة، ميكن حتميلها على السنة الثانية من امليزانية، 

 .يربره

 .ميع حاالت األنشطة املؤجلةاألساس املنطقي جلاألمني العام يف تقرير اإلدارة املالية  يوضح 5.

 14المـادة 

 واإليرادات المتعلقة بالمنشورات نفقاتال

املصروفة على إنتاج وبيع منشورات االحتاد واإليرادات  نفقاتتدرج يف ميزانية االحتاد ال 
املستمدة منها وكذلك اإليرادات املستمدة من رسوم االمتياز ومبيعات متجر بيع املنشورات وأي 

 إعالنات يف املنشورات. ويضع األمني العام قواعد تفصيلية تتصل مبنشورات االحتاد.
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 القسـم الثالث

 األصول السائلة واالستثمارات والسلف

 15المـادة 

 أصول االتحاد السائلة
يتابع األمني العام عن كثب االلتزام الدقيق باألحكام ذات الصلة يف الدستور واالتفاقية  

مبتطلبات االحتاد وتقليل الديون املستحقة لالحتاد وإبقائها لكفالة استمرار األصول السائلة يف الوفاء 
 .عند احلد األدىن

 1.15القاعدة 
 استالم األموال

ال جيوز لغري املسؤولني الذين يسّميهم األمني العام إصدار إيصاالت رمسية. وإذا استلم مسؤولون آخرون 
أموااًل موجهة إىل االحتاد فيجب عليهم فوراً نقل هذه األموال إىل مسؤول مصرَّح له بإصدار إيصاالت 

مسؤول يسّميه إصدار إشعار باستالم أو أي  رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املاليةوعلى رمسية. 
أي أموال ويوّقع على مجيع الوثائق ذات الصلة هبذه األموال ويظّهر مجيع الشيكات اليت تصدر لصاحل 

 االحتاد.

 2.15القاعدة 
 السلف النقدية

 ال جيوز لغري املسؤولني الذين يسّميهم األمني العام هلذا الغرض تقدمي سلف نقدية.
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 16المـادة 
 استثمار األموال

 أو املؤسسات األخرى اليت تودع فيها أموال االحتاد. املصارفخيتار األمني العام  1.

يكفل األمني العام بعدة طرق منها وضع خطوط توجيهية مالئمة أن يكون ويف هذا الصدد  2.
مع كفالة األموال األساسية استثمار األموال بطريقة تشّدد يف املقام األول على تقليل املخاطرة على 

وباإلضافة إىل هذه املعايري، يكون  وجود السيولة الالزمة للوفاء مبتطلبات االحتاد من التدفق النقدي.
تيار االستثمارات على أساس حتقيق أعلى معدل معقول من العائدات ويكون منسجمًا مع اخ

 املبادئ املتبعة يف األمم املتحدة.
 .يتضمن تقرير اإلدارة املالية بياناً بالعائد الشامل على االستثمارات يف كل فرتة ميزانية 3.

 1.16القاعدة 
 جهة إيداع األموال

املصارف اليت يتم فيها االحتفاظ بأموال االحتاد ويُنشئ مجيع احلسابات املصرفية يسّمي األمني العام 
املطلوبة لالحتاد ويسّمي املسؤولني الذين تفوَّض هلم سلطة التوقيع لتشغيل هذه احلسابات. ويصرِّح 

شغيلها األمني العام أيضًا بإغالق مجيع احلسابات املصرفية. ويتم فتح احلسابات املصرفية لالحتاد وت
 وفقاً للخطوط التوجيهية التالية:

ُتسّمى احلسابات املصرفية "احلسابات املصرفية الرمسية لالحتاد الدويل لالتصاالت" ويتم  1.
 إخطار السلطة املختصة بأن احلسابات املصرفية لالحتاد معفاة من مجيع الضرائب؛

قيع املصريف على مجيع الشيكات يتعني أن يوّقع اثنان من األشخاص الذين يتم تسميتهم للتو  2.
 االستثمار؛ معامالتوتعليمات الدفع األخرى وعلى 

  000 5ُيكتفى بتوقيع واحد فقط يف حالة تعليمات الدفع النقدي اليت تقل عن  3.
 فرنك سويسري؛
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 2.16القاعدة 
 االستثمارات

سلطة الدخول يف  الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املالية رئيسل يفوِّض األمني العام 1.
 االستثمارات وإدارهتا حبكمة.

يتم تسجيل االستثمارات يف سجل االستثمار الذي يوضح مجيع التفاصيل ذات الصلة عن   2.
 كل عملية استثمار مبا يف ذلك القيمة االمسية وسعر الشراء وتاريخ االستحقاق ومكان اإليداع

 وعائدات البيع واإليرادات العائدة.

 17المـادة 

 السلف المقدمة من حكومة االتحاد السويسري

وفقًا للرتتيب املربم بني االحتاد وحكومة االحتاد السويسري تضع هذه احلكومة أموااًل للوفاء  
باملتطلبات النقدية املؤقتة لالحتاد حتت تصرف األمني العام، إذا استلزم األمر وعند طلبه وبشروط يتم 

 .حتديدها
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 القسـم الرابع

 المحاسبـة

 18المـادة 

 مسك الحسابات وعرض البيانات المالية

يشمل نظام احملاسبة أفضل األشكال العملية من مجيع الدفاتر أو امللفات أو  أ (  1.
تسجياًل  نفقاتالبيانات الرئيسية واملساِعدة املطلوبة لتسجيل مجيع اإليرادات وال

 .منهجياً وجلميع العمليات املالية األخرى لالحتاد

وفقًا للمعايري احملاسبية املشرتكة للمنظمات التابعة ملنظومة  املاليةتُعرض البيانات  ب(
 األمم املتحدة.

 جيري مسك احلسابات اخلاصة التالية بصورة منفصلة: 2.

 ذلك وفقًا للوائح  حسابات صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد، ويكون أ ( 
 واالتفاقات السارية؛

 حسابات تنفيذ مشاريع التعاون التقين املمولة من منظمات األمم املتحدة؛ ب(

  2اليت يتناوهلا امللحق  االستئمانيةحسابات املسامهات الطوعية والصناديق  ج(

 هبذه اللوائح؛

واألحداث املشاهبة اليت ينظمها االحتاد أو يتعاون يف  حسابات املعارض واملنتديات د (
 من هذه اللوائح؛ 19تنظيمها، ويتم مسكها وفقاً للمادة 

احلسابات اخلاصة األخرى املذكورة يف هذه اللوائح واحلسابات اليت يقرر اجمللس أن  ( ه
 تكون حسابات خاصة.
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اليت يصرح هبا اجمللس يف مشروع ترد احلسابات املتصلة بعمليات التمويل األويل  أ (  3.
 "؛نفقاتامليزانية حتت عنوان "التزامات بال

د الدورة العادية التالية يصرَّح لألمني العام بفتح حسابات مؤقتة أخرى حىت انعقا ب(
يبت و  صلة من موارد خارجة عن امليزانية؛إذا أمكن متويل األنشطة املت للمجلس،

 بعد ذلك؛ هذه احلساباتاملة اجمللس يف تلك الدورة يف طريقة مع

خيضع أي حساب يظل مفتوحًا ألكثر من سنتني لقرار من اجمللس يف دورته العادية  ج(
 التالية بشأن طريقة التعامل معه بعد ذلك؛

تقرير اإلدارة املالية املقدم إىل اجمللس وضع احلسابات اخلاصة املشار إليها يف  حيوض د (
 هذه الفقرة.

 1.18القاعدة 

 موظفو الموافقة على الدفع

 نفقاتيسّمي األمني العام موظفًا أو أكثر للموافقة على الدفع إلدخال االلتزامات وال 1.
 وتسنداملتصلة بالعقود واالتفاقات وأوامر الشراء وغري ذلك من أشكال االرتباط يف احلسابات. 

 ميكن تفويضها. سلطة ومسؤولية املوافقة على أساس شخصي وال

يتحمل موظفو املوافقة على الدفع أيضًا املسؤولية عن املوافقة على املدفوعات بعد أن  2.
يتأكدوا من سالمة استحقاقها ويشهدوا على استالم اخلدمات أو اللوازم أو املعّدات الالزمة وفقاً 

ع يتفق للعقد أو االتفاق أو أمر الشراء أو غريه من أشكال االرتباط املستخدم لطلبها وعلى أن الدف
مع الغرض الذي نشأ من أجله االلتزام املعين. وجيب أن يكون موظفو املوافقة على الدفع مستعدين 

داعمة يطلبها األمني العام أو أي مسؤول يسميه أو يطلبها  ومسوغاتلتقدمي أي وثائق وتفسريات 
 اخلارجي للحسابات.راجع امل
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 2.18القاعدة 

 بيان األداء المالي

احلسابات كل شهر. وتوضِّح بالنسبة لكل بند من بنود امليزانية بيانًا باإليرادات كما توضع  1.
الفعلية وجمموع  نفقاتاالعتمادات املصرح هبا للسنة املالية وجمموع ال نفقاتتوضح يف حالة ال

 ورصيد االعتماد املتبقي. نفقاتااللتزامات بال

داء املايل وعن إعداد البيانات املالية النهائية يكون األمني العام مسؤواًل عن مسك بيان األ 2.
 :5.18يلي إضافة إىل العناصر املطلوبة مبوجب القاعدة  لكل سنة مالية لتوضيح ما

 ؛املالية من اللوائح 6اإليرادات الواردة وفقاً ألحكام املادة  أ ( 

 استخدام خمتلف االعتمادات: ب(

 االعتمادات املمنوحة؛ ’1‘

 ؛املنقولةاالعتمادات  ’2‘

 املتكبدة بالفعل؛ نفقاتال ’3‘

 3.18القاعدة 

 سجالت المحاسبة

 جيب إثبات مجيع عمليات احملاسبة مبستندات مرّقمة. 1.

جيري االحتفاظ بسجالت احملاسبة والسجالت املالية وسجالت املمتلكات وغريها من  2.
االتفاق عليها مع املراجع اخلارجي الوثائق الداعمة ملدة عشر سنوات على األقل أو أي مدة يتم 
 للحسابات وبعدها ميكن التخّلص منها حتت سلطة األمني العام.
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 4.18القاعدة 
 محاسبة العمليات المصرفية

يف احلسابات حسب تاريخ إجراء هذه العمليات أي عند  املصروفةيتم تسجيل املبالغ  1.
 إصدار الشيك أو تنفيذ التحويل أو دفع املبلغ النقدي.

يتم مطابقة مجيع العمليات املالية مبا فيها الرسوم املصرفية والعموالت مع املعلومات املقدَّمة  2.
 إذا أصدر ا استلزم األمر إاليف كشوف احلساب املصرفية مرة كل شهر على األقل أو بتواتر أكرب إذ

 أمراً مكتوباً للتخلي عنها. رئيس الدائرة املسؤولة عن إدارة املوارد املالية
 

 5.18القاعدة 
 البيانات المالية

من اللوائح املالية يتم تقدمي بيانات مالية سنوية حىت  28 املادة باإلضافة إىل أحكام 1.
مارس  31يتعدى  ديسمرب عن كل حسابات االحتاد إىل املراجع اخلارجي للحسابات يف موعد ال 31

من السنة التالية. وينبغي أن تشمل البيانات املالية السنوية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
 لعام ذلك ضرورياً.مجيع أموال االحتاد. وميكن إعداد بيانات مالية إضافية كلما رأى األمني ا

تُعرض البيانات املالية املقدَّمة إىل املراجع اخلارجي للحسابات طبقًا للمعايري احملاسبية  2.
 يلي: املشرتكة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، على أن تشمل ما

 ؛نفقاتبيان لألداء املايل يشمل معلومات عن اإليرادات وال أ ( 
 املايل يشمل معلومات عن األصول واخلصوم؛بيان باألداء  ب(
 بيان عن التغريات يف صايف األصول مبا يف ذلك التغريات يف االحتياطيات؛ ج(

 بيان عن التدفقات النقدية؛ د (

بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية وفقًا للبيانات املالية املعدة طبقاً  مقارنة ه (
 الدولية للقطاع العام؛للمعايري احملاسبية 

 ؛ومالحظات تتعلق بالبيانات املالية احملاسبةطرق  و (
 جداول أخرى قد تكون مطلوبة. أي ز (
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 6.18القاعدة 
 قوائم الجرد

 يتم استكمال حسابات االحتاد بقوائم جرد ما يلي بالتحديد: 1.
 واملعدات، األثاث -
 املخازن وخدمات االستنساخ واخلدمات التقنية، -
 ورق الطباعة، -
 املنشورات. -

فرنك سويسري ال تدرج فقط يف قوائم  000 5أي أصول مكتسبة هلا قيمة وحدة تتجاوز  2.
اجلرد ولكن تدخل أيضًا يف احلسابات املناسبة على جانب األصول من الوضع املايل. وجيب توزيعها 

 لك على فرتة تقابل فرتة عمرها املتوقعة.بعد ذ

 يضع األمني العام القواعد اليت حتكم قوائم جرد االحتاد. 3.

 7.18 القاعدة
 األماكن
تسجَّل أماكن االحتاد حتت األصول يف بيان الوضع املايل لالحتاد وجتزأ قيمتها على فرتة  

 تقابل عمرها املتوقع.

 19المـادة 

 معارض ومنتديات تليكوم االتحاد 

 واألحداث المشابهة التي ينظمها االتحاد

 .يتم مسك حسابات مستقلة لكل معرض أو منتدى أو أي حدث مشابه 1.

 مع تفصيلها على النحو الواجب. نفقاتجيب أن يبني كل حساب اإليرادات وال 2.
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يقَفل كل حساب يف غضون فرتة ال تزيد عن ستة أشهر بعد انتهاء احلدث املعين على أن  3.
 .من هذه اللوائح 13تؤخذ يف االعتبار احلسابات الدائنة  املتوقعة مبوجب املادة 

زائدة  نفقاتعند إقفال كل حساب من هذه احلسابات يتم حتويل أي إيرادات فائضة أو  4.
 امل للمعارض ويوضح بيان الوضع املايل لالحتاد رصيد هذا الصندوق.إىل صندوق رأس املال الع

يتضمن تقرير اإلدارة املالية لالحتاد املقدم إىل اجمللس بيانًا بالعمليات املتصلة بكل معرض  5.
 ومنتدى وحدث من األحداث املشاهبة.

 20المـادة 

 عملة الحساب

يتم مسك مجيع احلسابات بعملة البلد الذي يوجد فيه مقر االحتاد. ولكن جيوز مسك  1.
من هذه اللوائح بعملة غري العملة  18املادة ج( من  ب( و 2رتني قوفقًا للف تنشأحسابات خاصة 
 املشار إليها أعاله.

م املدفوعات إىل االحتاد بعملة احلساب. غري أنه مي 2. كن تقدميها جيب كقاعدة عامة أن تقدَّ
 بعمالت أخرى شريطة أن تكون قابلة للتحويل إىل عملة احلساب.

املعامالت املالية اليت جترى بعمالت غري عملة البلد الذي يوجد فيه مقر االحتاد تقيد يف  3.
احلسابات بسعر الصرف املطبق يف األمم املتحدة وقت إجراء املعاملة. وأي فرق بني سعر الصرف 

مم املتحدة والسعر الفعلي الوارد من اجلهة أو املؤسسة املالية الدافعة يعامل بوصفه التشغيلي يف األ
 يف حالة اخلسارة. نفقاتإيرادات يف حالة املكسب أو بوصفه 
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 21المادة 

 الصندوق الرأسمالي للميزانية

 يلي: ينشأ صندوق رأمسايل للميزانية وتظهر حساباته كنفقات ما 1.
الرتميم والصيانة الكربى يف املباين وتكاليف صيانة وجتديد جتهيزات تكاليف أعمال  أ (

 املطعم واملقصفني واملشربني يف االحتاد؛
تكاليف شراء وتطوير األنظمة الكربى لتكنولوجيا املعلومات )معدات احلاسوب  ب(

والربجميات واخلربة االستشارية( وتشمل األنظمة اجلديدة واالستعاضة عن األنظمة 
 مة وحتديثها.القائ

 يف بيان الوضع املايل لالحتاد.كأصول وتدخل   كنفقات رأمسالية  تسجل مجيع هذه النفقات 2.

 

 22المـادة 

 صندوق الخدمات االجتماعية للموظفين

 نشأ صندوق للخدمات االجتماعية للموظفني وتظهر حساباته ما يلي:يُ  1.
املطاعم ومتثل دخل االحتاد من عقده يف اإليرادات، أية مبالغ مدفوعة من خدمة  أ ( 

 )عقوده( مع املتعهد )املتعهدين(؛
 ، أية مبالغ مستعملة للخدمات االجتماعية للموظفني.نفقاتيف ال ب(

 يدير األمني العام الصندوق بالتنسيق مع جملس موظفي االحتاد. 2.

 رصيد الصندوق يف بيان الوضع املايل لالحتاد. يسجَّل 3.
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 23المـادة 

 احتياطي إعادة الموظفين إلى الوطن

 يُنشأ احتياطي إلعادة املوظفني إىل الوطن وتظهر حساباته ما يلي: 1.
الرصيد الدائن: املبالغ اليت تناظر نسبة مئوية حيددها اجمللس من أجور املوظفني  يف أ ( 

 خالف املوظفني املعينني للمؤمترات وغريهم من موظفي املدة القصرية؛
 املدين: املدفوعات املقدمة فعالً لألغراض التالية: يدالرصيف  ب(

 تكاليف نقل األثاث والسفر عند اخلروج من اخلدمة؛ -
 ؛ِمَنح اإلعادة إىل الوطن -

ُيسجل هذا الصندوق يف بيان الوضع املايل لالحتاد. وعند كل إقفال سنوي للحسابات،  2.
بة من جراء التزامات االحتاد املقررة إلعادة و جيب ضبط رصيد الصندوق حبيث يقابل املبالغ احملس

 .إىل أوطاهنماملوظفني 

 24المـادة 

 احتياطي الحسابات المدينة

يُنشأ احتياطي للحسابات املدينة لكفالة دقة تقييم املتأخرات املسجلة يف جانب األصول يف  1.
ات املدينة لالحتاد يف احلساب بيان الوضع املايل لالحتاد. وتسجَّل فوائد التأخري املستحقة على احلساب

 الدائن هلذا االحتياطي.
جيب أن يعكس مستوى احتياطي احلسابات املدينة قيمة مجيع احلسابات املدينة اليت جيب  2.

 ما متثله بالفعل بالنسبة لالحتاد يف هناية السنة املالية. توضيح
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من  474يرتتب على احلسابات املدينة، باستثناء املسامهات يف ميزانية االحتاد مبوجب الرقم  3.
االتفاقية واليت مل يتم تسويتها حىت هناية العام الذي يلي العام الذي أرسلت فيه الفواتري، فوائد مبعدل 

هذه الفوائد يف الرصيد الدائن الحتياطي  وتسجَّلالتايل  يناير من العام 1يف املائة اعتبارًا من  6
يف حالة عدم سداد احلسابات املتصلة  ةخمتلف طرائقاحلسابات املدينة. إال أن اجمللس قد يقرر تطبيق 

 بأنشطة اسرتداد التكاليف.

جيوز أن ُتستعمل أرصدة هذا االحتياطي املسجلة يف بيان الوضع املايل لالحتاد لغرض  4.
الديون غري القابلة لالسرتداد املستحقة لالحتاد. وجيوز شطب أي من هذه الديون بقرار من  شطب

اجمللس. غري أن مجيع القرارات املتعلقة بشطب الديون املستحقة على الدول األعضاء تبقى ضمن 
اختصاص مؤمتر املندوبني املفوضني دون غريه، ولكن للمؤمتر أن يفوض سلطة شطب الديون إىل 

 لس أو إىل األمني العام.اجمل

 25 المـادة

 االلتزامات المستحقة عن الوقت اإلضافي واإلجازات المتجمعة حساب احتياطي
تعوض االلتزامات املستحقة عن الوقت اإلضايف واإلجازات املتجمعة يف بيان الوضع املايل،  1.

 يلي: على أن تبني حساباهتا ما

الالزمة للتأكد من أن رصيد هذا االلتزام يقابل املبلغ على اجلانب الدائن، املبالغ  أ (
 احملسوب اللتزامات االحتاد بالنسبة للوقت اإلضايف واإلجازات املتجمعة؛

 انب املدين، املبالغ املدفوعة لتغطية:اجلعلى  ب(

 الوقت اإلضايف املدفوع؛ -

 اإلجازات املتجمعة املدفوعة. -

وعند كل إقفال سنوي تسجل هذه االلتزامات املستحقة يف بيان الوضع املايل لالحتاد.  2.
للحسابات، تضبط قيمة هذا االحتياطي حبيث تقابل املبلغ احملسوب اللتزامات االحتاد بالنسبة للوقت 

 اإلضايف للموظفني وإجازاهتم املتجمعة.
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 26 المـادة

 األخرى االلتزامات المستحقة المتعلقة باستحقاقات الموظفين حساب احتياطي

تعوض أي التزامات مستحقة أخرى تفرضها املعايري احملاسبية املشرتكة ملنظمات األمم املتحدة يف  1.
 بيان الوضع املايل.

مينحها االحتاد ملوظفيه أثناء فرتة اخلدمة أو بعدها طبقًا للمعايري احملاسبية ُتسجل املزايا اليت  2.
 املشرتكة ملنظمات األمم املتحدة.

 27ادة ـالم

 صافي األصول بما في ذلك حساب االحتياطي

 يشمل صايف األصول: 1.
 ؛آثار التحول إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
 ؛حساب االحتياطي -
 ؛صناديق التأمينات واملعاشات واالستثمار -

 (ASHI) اخلسائر اإلكتوارية املتعلقة خبطة التأمني الصحي بعد هناية مدة اخلدمة -
، حلساب بشأن استحقاقات املوظفني IPSAS املعيارعلى النحو املعّرف يف 

 فرتة حدوثها؛ املكاسب واخلسائر اإلكتوارية يف

من خارج امليزانية وأثر عرضها بالعملة املستعملة يف عرض تغريات صايف األصول لألموال  -
 البيانات املالية؛

 .IPSASالفائض أو العجز يف الفرتة وفقاً ملعايري  -
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 يتكون حساب االحتياطي من: 2.
 كل سنة مالية؛  الرصيد الصايف املوجب أو السالب )فائض/عجز( من أ (

 التحويالت من االحتياطيات/الصناديق األخرى وفقاً ملا يقرره اجمللس؛ ب(

من هذه اللوائح، ومع مراعاة ضرورة اإلبقاء على  13 ب( من املادة4 رغم أحكام الفقرة 3.
حساب االحتياطي عند املستوى األدىن الذي حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني، جيوز سحب مبالغ 
من حساب االحتياطي عند املستوى األدىن الذي حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني، جيوز سحب 

 :اجمللس ألغراض منها مبالغ من حساب االحتياطي مبوجب قرار خاص من
 ختفيض مبلغ وحدة املسامهة؛ أ (

 حتقيق التوازن يف ميزانية االحتاد؛ ب(

 ؛إىل االحتياطيات/الصناديق األخرىالتحويالت  ج(
كة لمعايري احملاسبية املشرت ل وفقاً أي مبالغ مستحقة على حساب االحتياطي  د (

 نظمات األمم املتحدة.مل

بياناً سنويًا عن الوضع الفعلي حلساب االحتياطي مبا يف ذلك أي تغريات يقدم األمني العام  4.
 تطرأ عليه يف تقرير اإلدارة املالية.
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 القسـم الخامس

 مراقبة مالية االتحاد

 28المـادة 

 للحسابات ةالخارجي المراجعة
حسابات االحتاد اليت يعّدها األمني العام وللموافقة عليها،  ملراجعةيتخذ اجمللس ترتيبات  1.

 حسب االقتضاء، لتقدميها إىل مؤمتر املندوبني املفوضني التايل.

 يف األعضاء الدول إلحدى احلسابات ملراجعة العليا املؤسسة اخلارجي املراجع يكون أن يتعني 2.
 جتديد وجيوز .سنوات أربع ملدة املفوضني املندوبني مؤمتر يقررها بطريقة اجمللس قبل من ويعني االحتاد

 .أخريني سنتني ومدة سنتني ملدة اجمللس من بقرار تنافسية اختيار عملية دون املدة هذه

احلسابات واملقبولة عموماً، كما جتري،  ملراجعةوفقًا للمعايري املوحدة  املراجعةجتري عملية  3.
 ةاخلارجي املراجعةرهنًا بأي توجيهات خاصة من اجمللس، وفقًا للصالحيات اإلضافية اليت حتكم 

 هبذه اللوائح. 1للحسابات الواردة يف امللحق 

ديسمرب إىل املراجع اخلارجي للحسابات يف  31يقّدم األمني العام حسابات االحتاد حىت  4.
 مارس من السنة التالية. 31أقصاه موعد 

اخلارجي للحسابات أن يبدي مالحظات يف صدد كفاءة اإلجراءات املالية ونظام  للمراجع 5.
 احملاسبة والرقابة املالية الداخلية وعن إدارة وتنظيم االحتاد عموماً.

 .اجعةاملر اخلارجي للحسابات مستقالً متاماً ومسؤوالً وحده عن إجراء  املراجعيكون  6.

 تقارير وإصدار احملددة الفحوصات بعض أداء اخلارجي املراجع من يطلب أن للمجلس 7.
بعض الفحوصات  أن يؤديأن يطلب من املراجع اخلارجي  وجيوز لألمني العام .النتائج عن منفصلة
 عنها. تقارير منفصلة وأن يصدر االستئمانية والصناديق الطوعية املسامهات بشأناحملددة 
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 .املراجعةاخلارجي للحسابات بالتسهيالت اليت قد حيتاجها ألداء  املراجعيزوِّد األمني العام  8.

اخلارجي  املراجعيقدم األمني العام دون إبطاء أي حالة تزوير أو شبهة تزوير إىل  9.
 للحسابات.

اخلارجي للحسابات أن يستعني، إلجراء فحص حملي أو خاص أو لتحقيق وفورات  للمراجع 10.
عام وطين للحسابات )أو موظف حيمل لقبًا  مراجعاحلسابات، خبدمات أي  مراجعةيف تكلفة 

رى حسابات قانونيني ذوي مسعة حسنة أو أي شخص أو مؤسسة أخ مراجعيمعاداًل( أو خبدمات 
 يرى أن لديه املؤهالت التقنية الالزمة.

 املصاحبة هلااخلارجي للحسابات تقارير عن مراجعة البيانات املالية واجلداول  املراجعُيصدر  11.
أعاله ويف الصالحيات  5تتضمن املعلومات اليت يعتربها ضرورية بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة 

 هبذه اللوائح(. 1للحسابات )امللحق  ةارجياخل املراجعةاإلضافية اليت حتكم 

اخلارجي للحسابات الذي  املراجعتقدَّم احلسابات إىل اجمللس للموافقة عليها مشفوعة بتقرير  12.
 يُدعى لعرض تقريره يف اجتماع اجمللس اخلاص بذلك.

 29المـادة 

 ةالداخلي والمراجعةالداخلية  الرقابة

 للرقابة الداخلية الفعالة من أجل كفالة ما يلي:حيتفظ األمني العام بنظام  1.

 استالم مجيع األموال واملوارد األخرى لالحتاد وحفظها وصرفها؛ انتظام عمليات أ ( 

لالعتمادات أو لألحكام املالية األخرى  نفقاتمطابقة التعهدات أو االلتزامات وال ب(
 املتصلة بالصناديق املعنية؛اليت يوافق عليها اجمللس أو لألغراض والقواعد واألحكام 

 عدم تأخر البيانات املالية والبيانات اإلدارية األخرى واكتماهلا ودقتها؛ ج(
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 استعمال موارد االحتاد استعمااًل اقتصادياً يتسم بالفعالية والكفاءة. د (
استعراض وتقييم   تشمل مسؤوليةللحسابات  ةالداخلي للمراجعةوظيفة باألمني العام  حيتفظ 2.

يف االحتاد. وهلذا الغرض ختضع مجيع األنظمة ألعمال الرقابة الداخلية كفاية وفعالية األنظمة الشاملة 
 واإلجراءات والعمليات والوظائف واألنشطة داخل االحتاد هلذا االستعراض.

 م.الداخلي للحسابات تقريره عن نتائج هذا العمل إىل األمني العا املراجعيقدِّم  3.

 املراجعةموجزًا عن أنشطة  الداخلي للحسابات إىل األمني العام تقريرًا سنوياً  املراجعيقدِّم  4.
وبعد أن ينظر فيه اجمللس، يُنشر هذا التقرير على صفحة متاحة  اجمللس. على لعرضه ةالداخلي

 للجمهور من املوقع اإللكرتوين لالحتاد.
الداخلي إىل الدول األعضاء أو ممثليها املعينني بناًء على طلب تتاح التقارير النهائية للتدقيق  5.

خطي يرفع إىل األمني العام. وخيضع االطالع على التقارير لضمانات وإجراءات تكفل احملافظة على 
سالمتها وسريتها وسالمة إجراءاهتا. وجيوز تعديل التقرير أو سحبه يف الظروف االستثنائية وفق 

 خلي عندما يكون من شأن االطالع على تقرير التدقيق الداخلي للحسابات أن:استنساب املدقق الدا
 يعّرض سالمة وأمن أحد العاملني حلساب االحتاد أو معه خلطر إضايف؛ أ (

 يكون غري مناسب ألسباب تتعلق بالسرية الشخصية؛ ب(
 ينطوي على احتمال انتهاك حقوق األفراد يف إجراءات أصولية؛ ج(

 ويعرض املدقق الداخلي للحسابات كتابيًا أسباب التعديل إىل الدولة العضو يف االحتاد واليت 
 قدمت الطلب.

 30المـادة 

 تقرير اإلدارة المالية

 طبقًا لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، يعّد األمني العام كل سنة للعرض على  1.
اجمللس تقريراً عن اإلدارة املالية يتضمن كل املعلومات الالزمة عن اإلدارة املالية لالحتاد. ويتضمن تقرير 
 اإلدارة املالية من بني ما يتضمن: حساباتسنوية والتقرير اإلداري السنوي لصندوق 
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تأمينات موظفي االحتاد والتقرير السنوي جمللس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 
 املتحدة.

 يظهر تقرير اإلدارة املالية أيضاً: 2.

املبالغ املدفوعة حلساب االحتياطي واملبالغ املسحوبة منه أثناء السنة التقوميية  أ ( 
 من هذه اللوائح(؛ 27السابقة وحالة ذلك احلساب يف هناية هذه السنة )املادة 

احلساب املتصل مبشاركة االحتاد يف مشاريع برنامج األمم  نفقاتإيرادات و  ب(
 تعاون التقين؛املتحدة اإلمنائي وغريها من مشاريع ال

متأخرات املسامهات السنوية )أي املبالغ املستحقة منذ أكثر من سنة( والديون  ج (
 ديسمرب من السنة اجلارية؛ 31األخرى املستحقة لالحتاد اليت مل تسدد حىت 

واألرباح النامجة عن األنشطة واملنتجات واخلدمات اخلاضعة  نفقاتاإليرادات وال د (
 7من املادة ‘ 3’ج(  1سب ما يقرره اجمللس عماًل بالفقرة السرتداد التكاليف ح

 من هذه اللوائح؛
موجز يبني لكل حالة االستعمال األصلي واالستعمال املقرتح واإلجراء املتخذ  ه (

 طبقاً لألحكام ذات الصلة باالتفاقية. طوعيةبالنسبة لكل مسامهة 

لس إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف يرَسل التقرير بعد دراسته واملوافقة عليه يف اجمل 3.
 االحتاد.

 31المـادة 

 الموافقة النهائية على الحسابات

املوافقة النهائية  وإصدارحسابات االحتاد  مسؤولية فحصعلى مؤمتر املندوبني املفوضني  تقع 
عليها، حسب االقتضاء، استنادًا إىل تقرير اإلدارة املالية والتقرير التلخيصي الذي يتم إعداده قبل 

 الدستور. مناملؤمتر مباشرة وفقاً لألحكام ذات الصلة 
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 القسـم السادس

 الحكم الختامي

 32المـادة 

 تاريخ سريان المفعول

 .2009اعتمد اجمللس هذه اللوائح املالية يف دورته لعام  1.

 .2010يناير  1وتدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ يف  2.
 
 
 

 2امللحقات: 
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 1الملحق 

 للحسابات ةالخارجي المراجعةالصالحيات اإلضافية التي تنظم 

حسابات االحتاد، مبا يف ذلك مجيع الصناديق  مبراجعةاخلارجي للحسابات  املراجعيقوم  1.
 واحلسابات اخلاصة، على النحو الذي يراه ضرورياً للتحقق مما يلي: ستئمانيةاال

 أن البيانات املالية مطابقة لدفاتر االحتاد وسجالته؛ أ ( 

يف البيانات قد جرت وفقًا للقواعد واللوائح وأحكام  املعروضةأن املعامالت املالية  ب(
 امليزانية وغريها من التوجيهات املنطبقة؛

املتوفرة يف اخلزينة قد مت التحقق األوراق املالية واألموال املودعة يف املصارف أو  أن ج(
 ع االحتاد لديها أو باجلرد الفعلي؛ة ترد مباشرة من اجلهات اليت يود بشهادمنها 

 ؛انن نظام الرقابة الداخلية ووظيفة املراجعة الداخلية للحسابات كافيأ د (

أن اإلجراءات املستخدمة يف قيد مجيع األصول واخلصوم والفائض والعجز مرضية  ه (
 من وجهة نظر املراجع اخلارجي؛

 أن البيانات املالية تقدم طبقاً للمعايري احملاسبية املشرتكة ملنظمات األمم املتحدة. و (

اخلارجي للحسابات هو احلكم الوحيد على مقبولية الشهادات والبيانات اليت  املراجع 2.
يقدمها األمني العام، كليًا أو جزئياً، وله أن يفحص مجيع السجالت املالية، مبا فيها السجالت 

 املتعلقة باللوازم واملعدات، ويتحقق منها بصورة تفصيلية بالطريقة اليت خيتارها.
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اخلارجي للحسابات وموظفيه حرية االطالع يف مجيع األوقات املناسبة على مجيع  للمراجع 3.
 مبراجعةاخلارجي أهنا ضرورية للقيام  املراجعالدفاتر والسجالت واملستندات األخرى اليت يرى 

م خمصوصة ويوافق األمني العا تعترباخلارجي عند طلبه أي معلومات  املراجعاحلسابات. وتقدَّم إىل 
 مبراجعةاخلارجي للحسابات حيتاج إليها للقيام  املراجع)أو املسؤول الكبري الذي يعّينه( على أن 

 اخلارجي وموظفوه طابع  املراجعسرّية. وحيرتم  تعترباحلسابات وأي معلومات 
يتعلق اخلصوصية أو السرية ألي معلومات حمددة على هذا النحو أتيحت هلم وال يستعملوهنا إال فيما 

 تعترباخلارجي أن يوّجه انتباه اجمللس إىل أي رفض لتقدمي معلومات  وللمراجع. املراجعةباشرة بأداء م
 احلسابات. مراجعةخمصوصة وكانت ضرورية يف رأيه ألغراض 

اخلارجي للحسابات سلطة رفض بنود يف احلسابات ولكنه يوّجه انتباه  املراجعال ميلك  4.
اوره الشك يف قانونيتها أو صواهبا لكي يتخذ اإلجراءات املناسبة. األمني العام إىل أي معاملة يس

 سابات بشأن هذه املعامالت أو أياحل مراجعةاعرتاضات تثار أثناء  بلَّغ إىل األمني العام فورًا أيوتُ 
 معامالت أخرى.

اخلارجي للحسابات رأيًا موقعًا عليه بشأن البيانات املالية. ويتضمن هذا  املراجعيصدر  5.
 الرأي العناصر التالية:

 ؛مبراجعتهااملالية اليت قام  البياناتتعيني  أ ( 
 اخلارجي للحسابات؛ املراجعإشارة إىل مسؤولية األمني العام ومسؤولية  ب(
 احلسابات؛ مراجعةإشارة إىل املعايري املتبعة يف  ج(
 وصف العمل الذي مت القيام به؛ د (
 إبداء رأي بشأن البيانات املالية من ناحية: ه (

إن كانت البيانات املالية تعرض بصدق الوضع املايل يف تاريخ انتهاء الفرتة  ’1‘
 ونتائج عملياهتا يف هذه الفرتة؛

 املقررة؛إن كانت البيانات املالية قد أُعدت طبقاً ملبادئ احملاسبة  ’2‘
إن كانت مبادئ احملاسبة قد طُبقت على أساس ال يتعارض مع أساس الفرتة  ’3‘

 املالية السابقة؛
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 رأي بشأن امتثال املعامالت للوائح املالية والسند التشريعي؛ صياغة و (

 تاريخ إبداء الرأي؛ ز (

 اخلارجي ومنصبه؛ املراجعاسم  ح(

اخلارجي للحسابات عن البيانات املالية إذا اقتضى األمر  املراجعإشارة إىل تقرير  ط(
 ذلك.

 اخلارجي ما يلي يف تقريره عن العمليات املالية للفرتة: املراجعينبغي أن يذكر  6.

 نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛ أ ( 

 املسائل اليت متس اكتمال احلسابات أو دقتها، مبا يف ذلك ما يلي حسب االقتضاء: ب(

 لومات الالزمة لتفسري احلسابات تفسرياً صحيحاً؛املع ’1‘

 مبالغ كان يتعني استالمها ولكنها مل ُتدرج يف احلسابات؛ أي ’2‘

أو تظهر يف  تسجلمبالغ يوجد بشأهنا التزام قانوين أو مشروط ومل  أي ’3‘
 البيانات املالية؛

 اليت ال تؤيدها مستندات كافية؛ نفقاتال ’4‘

 عن أيما إن كان قد مت مسك دفاتر حسابات صحيحة. وينبغي الكشف  ’5‘
عن القواعد احملاسبية املقبولة عموماً  احنرافات جوهرية يف عرض البيانات

 واملطبقة بصورة مستمرة؛

 املسائل األخرى اليت ينبغي إحاطة اجمللس هبا مثل: ج(

 حاالت الغش أو القرائن على وجود غش؛ ’1‘

يف غري حملها )حىت وإن  إنفاقهااالحتاد أو أصوله األخرى أو  تبديد أموال ’2‘
 بدت املعاجلة احملاسبية للمعاملة صحيحة(؛
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 اليت ميكن أن تُلزم االحتاد مبصاريف أخرى على نطاق كبري؛ نفقاتال ’3‘

أو اللوائح التفصيلية اليت حتكم الرقابة على أي عيب يف النظام العام  ’4‘
 أو اللوازم واملعدات؛ نفقاتاإليرادات وال

اليت ال تتفق مع مقاصد اجمللس؛ بعد مراعاة التحويالت املأذون هبا  نفقاتال ’5‘
 حسب األصول داخل ميزانية االحتاد؛

هبا  اليت تتجاوز االعتمادات بعد تعديلها بالتحويالت املأذون نفقاتال ’6‘
 حسب األصول داخل ميزانية االحتاد؛

 اليت ال تتفق مع السند التشريعي الذي حيكمها؛ نفقاتال ’7‘

دقة أو عدم دقة سجالت اللوازم واملعدات حسبما يتبني من اجلرد وفحص  د (
 السجالت.

 إىل ذلك ميكن أن يتضمن التقرير إشارة إىل: وباإلضافة

فرتة مالية سابقة ومت احلصول على مزيد من  املعامالت اليت أدرجت يف حسابات ( ه
املعلومات بشأهنا أو املعامالت يف فرتة مالية الحقة ويبدو من املستصوب أن يكون 

 اجمللس على علم هبا سلفاً.

اخلارجي أن يقّدم إىل اجمللس ما يراه مالئمًا من املالحظات يف صدد النتائج اليت  للمراجع 7.
 ابات ومن تعليقات على تقرير اإلدارة املالية املقدم من األمني العام.احلس مراجعةخيلص إليها من 

اخلارجي للحسابات أو عدم متكن  املراجع ايقوم هب اليت املراجعةيف حالة تضييق نطاق  8.
اخلارجي من احلصول على أدلة كافية فإنه يشري إىل ذلك يف شهادته وتقريره على أن يوّضح  املراجع

 ىل تعليقاته واآلثار املرتتبة على املركز املايل واملعامالت املالية املثبتة يف السجالت.األسباب الداعية إ

أن دون بأي انتقادات عن اخلارجي للحسابات يف تقريره  املراجع يعرّب يف مجيع األحوال ال  9.
 ألمني العام أواًل فرصة كافية لتفسري املسألة موضوع املالحظة.ل يتيح

سبق ويرى أهنا غري ذات أمهية  ي غري ملزم بذكر أي مسألة مشار إليها فيمااملراجع اخلارج 10.
 على مجيع املستويات.
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 2الملحق 
 القواعد واإلجراءات والترتيبات المالية

 االستممانيةللمساهمات الطوعية والصناديق 

 االنطباق  .1

تنطبق هذه القواعد واإلجراءات والرتتيبات املالية على مجيع املسامهات الطوعية املشار إليها  
عليها االحتاد لتنفيذ  ستأمنيُ أموال  االتفاقية. وتنطبق أيضًا على أي يف األحكام ذات الصلة من

 برامج ومشاريع حمددة.

 المساهمات الطوعية والصناديق االستممانية  .2

لألمني العام أن يقبل مسامهات طوعية نقدية وعينية بشرط أن تتمشى الشروط  أ (  1.
 املعلقة على هذه املسامهات مع مقاصد االحتاد وتتفق مع هذه اللوائح.

لألمني العام أيضًا أن يقَبل صناديق استئمانية لتنفيذ برامج أو مشاريع حمددة،  ب(
الشروط امللحقة هبذه الصناديق االستئمانية مع أغراض االحتاد وأن  تتفقشريطة أن 

 تتفق مع هذه اللوائح.
رهنًا بقبول االحتاد وبقبول البلد املتلقِّي، حسب االقتضاء، ميكن أن تشمل املسامهات  2.

النقدية أو العينية متويل مؤمترات واجتماعات وحلقات دراسية وكذلك خدمات اخلرباء أو اخلدمات 
 التدريبية أو املنح أو املعدات أو أي خدمات أو متطلبات أخرى ذات صلة.

من  7جيب أال ُتستعمل املسامهات الطوعية حمل إيرادات ميزانية االحتاد املذكورة يف املادة  3.
هذه اللوائح باستثناء اإليرادات اليت يكون متوقعًا أن تغطي كليًا أو جزئيًا تكاليف الدعم املتصلة 

 برامج ومشاريع التعاون التقين. بتنفيذ
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 تصنَّف املسامهات الطوعية على النحو التايل: 4.
 مسامهات موجهة إىل أنشطة ممولة من خارج امليزانية للجهات التالية: أ ( 

 األمانة العامة؛ ’1‘
 قطاع االتصاالت الراديوية؛ ’2‘
 قطاع تقييس االتصاالت؛ ’3‘
 قطاع تنمية االتصاالت. ’4‘

مسامهات موجهة الستكمال أي نشاط تغطيه فعاًل ميزانية االحتاد بتوفري مصدر  ب(
 تكميلي من األموال لتوسيع نطاق األنشطة املعنية.

ميكن أن ُتستعمل األموال اليت ُيستأَمن عليها االحتاد لتنفيذ برامج أو مشاريع حمددة  5.
 اصة بكل برنامج أو مشروع.وفقاً لالتفاقات أو الرتتيبات اخل وُتستعمل يف هذه احلالة

بعمالت يسهل على االحتاد استعماهلا أو  ستئمانيةُتدفع املسامهات الطوعية والصناديق اال 6.
ذات إىل عمالت يستعملها االحتاد. وتظهر هذه التربعات يف احلسابات  بعمالت يسهل حتويلها

 .الصلة

 العالقات بين األطراف المهتمة . 3

األموال احملتملون األمني العام بعزمهم على تقدمي أموال. ويصرَّح لألمني العام يبّلغ مقدمو  7.
بالتماس مساعدهتم ليتمكن من االستجابة للطلبات الواردة من البلدان املتلقية احملتملة لتنفيذ برامج 

 أو مشاريع.

امهات يتم االتفاق بدقة بني األطراف املهتمة على األحكام والشروط اليت حتكم املس 8.
 .ستئمانيةالطوعية أو الصناديق اال

متبادلة  رسائلميكن أن يكون أي اتفاق من هذا القبيل يف شكل اتفاق رمسي أو عقد أو  9.
 وتوقعه األطراف املعنية.
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 تنفيذ البرامج والمشاريع  .4

ب( أعاله( املنفَّذة يف إطار هذا  4متوَّل الربامج واملشاريع واألنشطة التكميلية )انظر الفقرة  10.
 .ستئمانيةامللحق متوياًل كامالً من املسامهات الطوعية أو الصناديق اال

ال يضطلع االحتاد بأي التزامات يف صدد أي برنامج أو مشروع أو نشاط تكميلي أو يستمر  11.
مل يتم احلصول على متويله بالكامل )إال يف احلاالت االستثنائية أو املوثقة على النحو  يف تنفيذه ما

جلدول الدفع احملدد الواجب، طبقاً ملوافقة كتابية مسبقة من األمني العام( وإيداع األموال الالزمة وفقاً 
 أعاله(. 9يف االتفاق )انظر الفقرة 

أعاله أحكاماً تتصل حبالة  9 الفقرة جيوز أن يتضمن أي اتفاق من االتفاقات املشار إليها يف 12.
جزء منها. ويصرَّح لألمني العام يف هذه  صندوق استئماين أو عدم دفع أي مسامهة أو تأخري أو

النشاط التكميلي على أن  املشروع أو عن مواصلة تنفيذ الربامج أو احلالة أيضًا بأن يتوقف فوراً 
 يتحمل الطرف املتخلف أي أضرار تصيب االحتاد.

يقع عبء اختاذ قرار بشأن تنفيذ أي برنامج أو مشروع أو نشاط تكميلي مبوجب  13.
مع مدير مكتب على عاتق األمني العام بعد التشاور  ستئمانيةاملسامهات الطوعية أو الصناديق اال

يف جماالت اإلدارة والتنسيق والتنفيذ على  ذات الصلةالقطاع املعين. وتقع املسؤولية عن األعمال 
 عاتق مدير مكتب القطاع املعين يف ظل توجيهات عامة من األمني العام وحتت رقابته.

شغيلية من إذا تطّلب أحد األنشطة املندرجة يف إطار هذا امللحق تقدمي خدمات إدارية وت 14.
ينص  االحتاد، فإن خدمات الدعم الالزمة يف هذه احلالة تشّكل جزءًا من نفقات املشروع وفقًا ملا

عليه االتفاق. وحيدِّد االتفاق هذا اجلزء من املسامهة، إن ُوجد، الذي توافق األطراف على استعماله 
من هذه  6 ج( من املادة1رة للتعويض عن تكاليف الدعم. ويسجل املبلغ حلساب االحتاد وفقًا للفق

ومبلغ الفوائد املصرفية للمسامهات الطوعية املرتاكمة يف حسابات املشاريع يسجل حلساب اللوائح. 
 باعتباره من إيرادات اسرتداد التكاليف، إال إذا ورد خالف ذلك يف االتفاق.االحتاد 
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 ستممانيةحسابات المساهمات الطوعية والصناديق اال  .5

يف حساب خاص لالحتاد  استئماينيُفتح حساب منفصل لكل مسامهة طوعية أو صندوق  15.
 يظهر فيه:
يف اإليرادات: املسامهات النقدية من مجيع املصادر وكذلك خمتلف اإليرادات مثل  أ ( 

 قدَّمة أو بيع البنود املشرتاة مبوجب الفائدة املصرفية املتجمعة من املسامهات امل

 هذا التمويل؛
: تكاليف تنفيذ املشروع وتكاليف خدمات الدعم املتوقعة يف االتفاق نفقاتيف ال ب(

 املعين وكذلك أي فائدة مصرفية مستحقة على املدفوعات املتأخرة.
بعملة أخرى جيوز مسك أي حساب منفصل بعملة البلد الذي يوجد فيه مقر االحتاد أو  16.

حيددها االحتاد. ويف احلالة األخرية يتم حتويل املدفوعات واملقبوضات وتسجيلها بسعر الصرف املطّبق 
 يف األمم املتحدة يف وقت كل معاملة.

جيوز استعمال أي أموال بقيت دون استعمال عند انتهاء الربنامج أو املشروع أو النشاط  17.
عام نفسه ألغراض أخرى ما مل يتم النص على خالف ذلك يف التكميلي مبوجب قرار من األمني ال

 االتفاق املعين.
احلسابات املمسوكة عماًل هبذا امللحق وفقًا لألحكام ذات الصلة من القسم مراجعة يتم  18.

 .املالية من اللوائح 1اخلامس ومن امللحق 
إذا نص االتفاق املعين اخلارجي للحسابات راجع من امل اً يقدِّم االحتاد بيان حساب موقع 19.

 على ذلك.

 تقديم التقارير  .6

يتضمن كل اتفاق حيكم برناجمًا أو مشروعًا أو نشاطًا تكميليًا بندًا حيدد تقدمي تقرير متابعة  20.
 املشروع وتقييمه وكذلك مصدر متويله.

املشروع  يقوم األمني العام، بالتشاور مع جلنة التنسيق، بوضع خطوط توجيهية بشأن متابعة 21.
وتقييمه، وذلك تبعًا لطابع املشروع وحجمه وكذلك حسب املتطلبات احملددة اليت تقتضيها األطراف 

 املهتمة.
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