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 جمعية الدول األطراف

 

 الثانية عشرةالدورة  
 0202 تشرين الثاين/نوفمرب 02-02 ،الهاي

تقرير المحكمة عن تعديالت النظام المالي والقواعد المالية التي 
 *فيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتن يستلزمها

 أوال المقدمة

مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا احلادية عشرة )"اللجنة"( أوصت جلنة امليزانية واملالية  -0
اع العام على بأن تقرر بأن تعمل احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقط

 )0(املدى املتوسط.

والحظت أن احملكمة  )0(ورحبت اللجنة يف دورهتا السادسة عشرة بتقرير احملكمة عن هذه املعايري -0
وُأخطرت اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة بأن  )2(أدرجت جدوال زمنيا مقرتحا للتنفيذ يف ميزانيتها املقرتحة.

. وأوصت اللجنة مبراقبة مشروع تنفيذ 0200متوز/يوليو  0يري اعتبارا من احملكمة استهلت بالفعل تنفيذ املعا
املعايري بصرامة، وتقدمي مشروع مفصل ومشروع اقرتاح جبميع التغيريات الالزم إدخاهلا على النظام املايل 

 )4(والقواعد املالية إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة.

                                                 
 .CBF/21/7 صدر سابقا يف الوثيقة *
-04السجالت الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )1(

 .02، الفقرة 0-اجمللد الثاين، اجلزء باء (،ICC-ASP/7/20) 0222تشرين الثاين/نوفمرب  00
 .ICC-ASP/10/3 الوثيقة )2(
 .44، الفقرة 0-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20) 0200السجالت الرمسية ... الدورة العاشرة ...  )3(
 .10، الفقرة 0-املرجع نفسه، اجلزء باء )4(
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عن التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املايل  وأحاطت اللجنة علما بتقرير احملكمة -2
يف دورهتا الثامنة عشرة. وأجلت النظر يف املسألة ريثما تصدر النتائج املبدئية لدراسة جلنة التدقيق ومراجع 

 )5(.احلسابات اخلارجي للمسألة

م املايل والقواعد املالية، مصحوبة وُعرضت على اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة تعديالت على النظا -4
بتوضيحات لكل تعديل. وأحاطت اللجنة علما بالنهج الذي تتبعه احملكمة لإلبقاء على التعديالت يف احلد 

كانون   0األدىن، وتناول التغيريات الضرورية للسماح بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من 
أوصت اللجنة اجلمعية باملوافقة على التعديالت املقرتحة على النظام املايل والقواعد . و 0204الثاين/يناير 

 )6(املالية.

ووافقت اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة على تعديالت النظام املايل والقواعد املالية وقررت أن تدخل  -5
ليت تنفذ فيها املعايري. وطلبت أيضا من كانون الثاين/يناير من السنة ا  0هذه التعديالت حيز النفاذ اعتبار من 

احملكمة أن تقدم من خالل اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين، ما قد يتطلبه تنفيذ املعايري من تعديالت أخرى 
 )1(على النظام املايل والقواعد املالية، إذا حددت.

تنفيذ املعايري  يقتضيى وختطر احملكمة اللجنة مبوجب هذا التقرير بأنه مل حتدد تعديالت أخر  -6
احملاسبية الدولية للقطاع العامل إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية. وأبدت احملكمة رغبتها أيضا يف أن 

 تلفت انتباه اللجنة إىل الوضع الراهن لتنفيذ املعايري واملناقشات اليت جيريها مراجع احلسابات اخلارجي.

 ريخ التنفيذ المستهدفتقدم المحكمة نحو تا -ثانيا
كانون الثاين/يناير   0تسعى احلكمة أن تنفذ مجيع جوانب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف  -1

. وتسري احملكمة حاليا على الدرب يف أنشطة التنفيذ. ومع اقرتاب تاريخ التنفيذ املستهدف تتكثف 0204
والربع األول  0202أن يتطلب الربع األخري من عام ن املتوقع األنشطة يف مجيع جماالت التنفيذ الرئيسية. وم

 االضطالع بعمل شاق على وجه اخلصوص لتحقيق إجنازات يف العديد من املشاريع: 0204من عام 

 ؛0202قبل هناية عام أنشطة نقل البيانات والتغيري  )أ(

 ؛0204ناير كانون الثاين/ي  0اعتبارا من  النظم والتطبيقات واملنتجاتتعزيز  )ب(

 تكثيف أنشطة التدريب والتواصل قبل وبعد هناية العام؛ )ج(

                                                 
، 0-جلزء باء(، اجمللد الثاين، اICC-ASP/10/20) 0200...  احلادية عشرةالسجالت الرمسية ... الدورة  )5(

 .24الفقرة 
 .50و 52، الفقرتان 0-املرجع نفسه، اجلزء باء )6(
 ، كاف.ICC-ASP/11/Res.1، الثالثاجلزء  اجمللد األول، املرجع نفسه، )1(
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 إجراء التعديالت الضرورية على إجراءات التشغيل املعيارية وأدلة التشغيل قبل هناية العام؛ )د(

 20االنتهاء من مجيع األنشطة الضرورية لتحديد تعديالت الرصيد االفتتاحي قبل  )ه(
 ؛0204أذار/مارس 

 ؛0204أذار/مارس  20نتهاء من البيانات املالية النموذجية قبل اال )و(

من خالل  –إعداد بيانات مالية جتريبية بناء على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )ز(
 .0204نيسان/أبريل  22قبل  – 0202إعداد إصدار البيانات املالية للمحكمة لعام 

الكثري من العمل على وجه اخلصوص من فريق مشروع تنفيذ وستطلب األنشطة املذكورة أعاله  -2
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومن موظفي قسم امليزانية واملالية، بل سيتطلب أيضا مشاركة جمموعة أكرب 

النظم والتطبيقات واملوظفون املسؤولون عن من املوظفني، ومنهم املوظفون املشاركون يف إدارة األصول 
وموظفو اإلدارة واملساعدون اإلداريون واملاليون ومسؤولو إصدار الشهادات ومديرو الصناديق  واملنتجات

 االستئمانية وما إىل ذلك.

 االتصال بمراجع الحسابات الخارجي -ثالثا
كبرية يف   شارك مراجعو احلسابات اخلارجيون العاملون مع وكاالت منظومة األمم املتحدة مشاركة -4

خمتلف جماالت تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مبا يف ذلك مناقشة واستعراض سياسات احملاسبة 
 واستعراض شكل البيانات املالية ومناقشة جماالت احملاسبة املعقدة واستعراض األرصدة االفتتاحية.

ات احملكمة احملاسبية الراهنة، وبإجراءات وأخذ يكتسب مدققو حسابات احملكمة اجلدد فهما بسياس -02
سري عملها ونظام إعداد التقارير احملاسبية واملالية فيها خالل التدقيق املؤقت والنهائي للبيانات املالية لعام 

. وأتاحت احملكمة أيضا للمدققني مجيع الوثائق الوجيهة املتعلقة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 0200
 م.العا

وخالل املناقشات اليت دارت مع مراجعي احلسابات اخلارجيني يف وقت التدقيق النهائي، اتفق على  -00
املعاد صياغتها امتثاال للمعايري احملاسبية الدولية  0202أن يقوم هؤالء املراجعون بتدقيق البيانات املالية لعام 

لعام  املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةاء على للقطاع العام، عقب استكمال البيانات املالية املعدية بن
وسيخضع هذا التدقيق لوالية منفصلة ستتخذ شكال رمسيا خالل األشهر القليلة املقبلة.  بفرتة وجيزة. 0202

وستشمل شروط هذا التدقيق املعد لغرض خاص أيضا تعديالت النظام املايل والقواعد املالية. والغرض 
ق البيانات املالية التجريبية هو إتاحة الوقت للمحكمة لتحديد أي جمال يستلزم املزيد من األساسي من تدقي
وهو العام الذي ستصدر فيه احملكمة أول جمموعة من البيانات املالية امتثاال للمعايري  0204االهتمام قبل عام 

السياسات احملاسبية وإعادة صياغة احملاسبية الدولية للقطاع العام، ما يقلل خطر أن تؤثر هذه التغيريات يف 
 البيانات املالية يف قدرة احملكمة على احلصول على تدقيق نظيف.
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 الخالصة -رابعا
مل حتدد بعد أية تعديالت أخرى يستلزم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إدخاهلا على  -00

ملعايري حسب اجلدول الزمين املوضوع هلا وستنفذ احملكمة النظام املايل والقواعد املالية. وتسري أنشطة تنفيذ ا
 .0204كانون الثاين/يناير   0مجيع جوانب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من 

، املعاد 0202واتفقت احملكمة مع مراجع احلسابات اخلارجي على تدقيق البيانات املالية لعام  -02
احملاسبية الدولية للقطاع العام، ألغراض خاصة يف إطار والية منفصلة. وستشمل هذه  صياغتها امتثاال للمعايري

الوالية أيضا النظر يف تعديالت النظام املايل والقواعد املالية. وإذا حددت أية تغيريات أخلى على النظام املايل 
 دورهتا الثالثة والعشرين.والقواعد املالية يف هذه املرحلة سرتفع احملكمة تقريرا هبا إىل اللجنة يف 

___________ 


