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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20خطاب اإلحالة

٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

مراِجعحسابات الفرتة املالية إىل املسجِّليقدم ظام املايل، من الن١-١١للبند وفقاً 
من املمتدة عن الفرتة املالية وأتشرف بأن أقّدم البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.احلسابات

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١
(توقيع) هريمان فون هيبل
املسّجل
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

المسجِّلإلى رسالة
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

، املسجِّلالسيد عزيزي 
جملس اإلدارة جيب أن يقدِّم(ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ٧٧باملادةعمالً 

ارجي.اخلسابات احلمراِجعيستعرضها كي ة للصندوق االسئتماين للضحايا لالبيانات املالياحلسابات و 
احلساباتمراِجعخطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل علىلو وّقعتموأكون ممتناً 

اخلارجي.
مع وافر االحرتام،

(توقيع) موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

الماليةاعتماد البيانات
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

تُعتمد البيانات املالية واملستندات الداعمة.
(توقيع) موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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المستقل للحسابات مراِجعالرأي 
هية يف فرتة اإلثين عشر شهرًا املنتلللصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية 

يف اتالتغريّ بيان الوضع املايل، وبيان . وتشمل هذه البيانات املالية ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
تشمل ومالحظات وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية،،ةالنقديات، وبيان التدفقصايف األصول

.ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى
جملس إدارة فإن ، لصندوق االستئماين للضحاياالباب الرابع من نظام ان م٧٧الفقرة ومبوجب 

لمعايري احملاسبية طبقاً لإعداد هذه البيانات وجيريمسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها. دوق الصن
مان . وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضالدولية للقطاع العام

امن أي أخطاء وعرضها عرضاً متوازناً على حنو خيلولبيانات املالية اإعداد  االحتيال أو تنتج عنيُعتد 
للظروف. تبعاً . وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة الغلط

بشأن هذه البيانات املالية باالستنادالمسؤوليتنا يف إبداء وتتمثل إىل املراجعة اليت نقوم رأي ٍ
هذه املعايري منا االلتزام وتتطلبللمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وفقاً مراجعتناا. وقد أجرينا 

لتوصل إىل تأكيد معقول على حنو ميّكننا من ابقواعد السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها 
.امللموسةخطاء األبأن البيانات املالية ختلو من 

مراجعة أدلةتنفيذ إجراءات املراجعة من أجل جتميعللحساباتمراجعةأيوتتضمن
املهين للتقديراإلجراءاتتصميموخيضع. املاليةالبياناتيفاملعروضةواملعلومات املبالغبشأناحلسابات

ا أخطاء ية علىاملالالبياناتتشتملاحتمال أن كما خيضع لتقييم،اخلارجياحلساباتراِجعمل يُعتد 
املراقبة يفاحلساباتمراِجعينظراملخاطر،هذهوعند تقدير. الغلطاالحتيال أو كانت ناجتة عنسواء

املناسبةاملراجعةإجراءاتتصميمأجلوعرضها مناملاليةالبياناتاملتعلقة بإعدادالقائمةالداخلية
ما إذا كانتتقييم أيضاً مراجعة احلساباتوتشمللية.وليس من أجل إبداء أي رأي يف املراقبة الداخ

.معقولةاحملاسبيةوما إذا كانت التقديراتمناسبني البيانات املالية ضاملطبقة وعر احملاسبيةة الطريق
رأينا.بداء إلمعقوالً اً أساسألن توّفرومالئمةكافيةّمجعناهااليتاملراجعةأدّلةأنونعتقد

للصندوق الوضع املايلعنسليمةفإن البيانات املالية تقدم نظرة ،اجعتناإىل مر استناداً و 
صايف والتغريات يف ، وكذلك عن األداء املايل،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف االستئماين للضحايا 

٣١تهية يف املنشهراً عشر لفرتة االثىنوالتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعليةاألصول،
.الدولية للقطاع العامللمعايري احملاسبية طبقاً ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

ديدييه ميغو
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ICC-ASP/10/20لصندوق االستئماني للضحايالخارجية لحسابات اامراجعةالتقرير

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر٣١في ةالمنتهيالسنة- البيانات المالية 
احملتويات

الصفحة
جها.اهلدف من املراجعة  ٤. ..........................................................ونطاقها و

..................................................................................التوصيات
٥.............................................................لسنوات السابقة.امتابعة توصيات 

..................................االنتقال إىل استعراض عام للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
..............................................................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية

.............................................املسجِّلمن حانب لسلطة لالتفويض اإلداري -١
.............................................................األدوار واملسؤوليات اإلدارية-٢
....... .... ...........التعديالت املدخلة على البيانات املالية أثناء عملية مراجعة احلسابات-٣

٥...................................................................شكر وتقدير ............
٦.........مرفق: متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و 
راجعة ملللمعايري الدولية وفقاً لضحايا للصندوق االستئماين لقمنا مبراجعة البيانات املالية - ١

، مبا يف ذلك النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدوليةمن ١٢لبند وفقًا لاحلسابات و 
مراجعة احلسابات.حتكماليت اإلضافيةاالختصاصات

ا إذا كانت اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عمو - ٢
مراِجعميّكن ، مما الغلطكان مرجعه االحتيال أو سواء  ملموسختلو من أي خطأ ككلالبيانات املالية

وفقاً اجلوانب، من حيث مجيععدت، رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أُ المن إبداءاحلسابات
.لإلطار املايل املنطبق

ومجيع الصناديق الدولية نائية مراجعة حسابات احملكمة اجلاإلضافية اليت حتكماالختصاصاتو - ٣
النظام املايل (ج) من ٦يف املرفق املبينة،لصندوق االستئماين للضحايامبا يف ذلك ا،االستئمانية

احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول مراِجعاملسائل األخرى اليت يرى تعّدد والقواعد املالية للمحكمة
بشكل أو أصوله األخرى أو إنفاقهالصندوق االستئماين للضحايااا، مثل تبديد أموال األطراف علماً 

يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف.غري سليم
:مهامرحلتنيمراجعة احلساباتمهمة ومشلت- ٤

اسبية ومسائل االنتقال إىل العمل باملعايري احملمراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية)أ(
؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٩إىل ٨من خالل الفرتة، أُجريتالدولية للقطاع العام
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ICC-ASP/10/20 ائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات اإلفصاح وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية (ب)  مراجعة 
إىل ١من ة خالل الفرت ، وهي مراجعة أُجريتالتنظيمية واإلداريةاملراقبةللقطاع العام وأوجه 

. ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩
مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين ختامياجتماع ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨يف قد وعُ - ٥

.موظفي الربامجكبري مع  و للضحايا
من الصندوق املرسلةالتعليقات املكتوبة هذا التقرير أُخذت يف احلسبان عند إعداد قد و - ٦

. ٢٠١٥متوز/يوليه ٦اريخ للضحايا بتيناالستئما
للسنة املنتهيةللضحايا ينوأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق االستئما- ٧

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

التوصيات
١التوصية رقم 

إىل أمانة الصندوق االستئماين املسجِّلمن أحل توضيح نطاق تفويض السلطة من جانب 
احلسابات اخلارجي مبا يلي:مراِجع، يوصي للتعويضات

استعراض مدى ‘ ١’بـ، املسجِّلأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور مع قيام)(أ
تفويض السلطة هذا من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات خبصوص مجيع االحتماالت، مثل 

ائها ومتنفِّذينإبرام العقود مع الشركاء امل ضمان منح موظفي أمانة ‘ ٢’ديدها؛ ووتعليقها وإ
م وأنشطتهم كما هي  الصندوق االستئماين السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا عمليا

نظام الصندوق االستئماين.مبينة يف 
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ،عند الضرورة،إنشاء آلية حتكيم مناسبة تشمل(ب)

إجياد طراف أو جهازًا فرعيًا مناسبًا آخر من أجهزة اجلمعية، لضمان ومكتب مجعية الدول األ
عملية سلسلة الختاذ القرارات ولتجنب التأخريات والتوترات اليت ال داعي هلا.

٢التوصية رقم 
اء أوجه الغموض اإلدارية احلالية القائمة داخل أمانة مراِجعيوصي  احلسابات اخلارجي بإ

لضحايا واليت تؤدي إىل انعدام الوضوح بشأن املساءلة واملسؤوليات، وذلك عن الصندوق االستئماين ل
طريق توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق خبصوص عمليات مجع التربعات والعالقات مع 
املاحنني وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب حاالت التداخل وزيادة فعالية وتنسيق قرارات الصندوق 

ن القيام بذلك عن طريق مراجعة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل وتوصيف وأنشطته. وميك
خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق واليت حتدد األدوار واملسؤوليات الوظائف؛ واعتماد 

ّنب أي خلط.وتكفل جتَ 

السابقة توصيات السنواتمتابعة 
. نُفذتمجيع التوصيات قدبقة، لوحظ أنالساتوصيات السنواتتنفيذ ةبعد مراجعة حال- ٨

ا مكتب  ولوحظ كذلك أنه من بني التوصيات القائمة الناجتة عن عمليات مراجعة احلسابات اليت قام 
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ICC-ASP/10/20 اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات، وجمموعها ثالث توصيات، جرى تنفيذ توصية واحدة، ويُرى

أن توصية ثالثة قد انقضى أجلها ولذلك مل تعد واجبة يُرىزئيًا كما أن توصية أخرى تُعترب قد نُفذت ج
التنفيذ. وهذه األمور مبينة يف مرفق هذا التقرير.

االنتقال إلى استعراض عام للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

دولية للقطاع العام.يقدم الفرع التايل استعراضاً عاماً خمتصراً لالنتقال إىل املعايري احملاسبية ال- ٩
عدت وفقًا للمعايري ول جمموعة من البيانات املالية أُ أ٢٠١٤وتشكل البيانات املالية لعام -١٠

ببيان األداء احملاسبية الدولية للقطاع العام. ومل يكن من املطلوب تقدمي املعلومات املقارنة فيما يتعلق 
١٥١يف الفقرة الواردةوفقًا لألحكام االنتقالية املعلومات هذه املايل وببيان التدفقات النقدية ومل تُقدَّم 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املتعلق بعرض البيانات املالية.١من املعيار 
يف حني أن البيانات املالية السابقة كانت وقد أُعدت هذه البيانات املالية على أساس اكتواري -١١

احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. ويُعرتف بآثار املعامالت عند حدوثها (وليس عند تُعد وفقًا للمعايري 
ا هذه املعامالت. وختتلف  استالم النقود أو عند الدفع) وُتسجَّل يف البيان املايل للفرتات اليت تتصل 

ا حتاول املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عن املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املت حتديد حدة يف أ
وضع التدفقات االقتصادية الفعلية الداخلة إىل الكيان واخلارجة منه.

وينبغي أن تستند هذه البيانات املالية إىل تقدمي سجل كامل وموثَّق ألصول الكيان وخصومه -١٢
املوارد.وإيراداته ونفقاته يف بياناته املالية، مبا يؤدي إىل حتسني التوجيه املايل وتوجيه 

، فإن التغيري الرئيسي باملقارنة مع املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة احملاسبيةومن الناحية-١٣
، أي تسجيل اإليرادات والنفقات اسبة على أساس االستحقاقات الكاملةيتعلق بعملية االنتقال إىل احمل

ا، بغض النظر عما إذا كان يوجد  التزام قانوين أو عما إذا كان قد مت تلّقي أو يف الفرتة اليت تتعلق 
تقدمي مدفوعات.

يف بيان أن ُتدرجكما أن االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة ينطوي على -١٤
الوضع املايل األصول الطويلة األجل (األصول الثابتة) واخلصوم (مثل التأمني الصحي ملا بعد انتهاء 

ا من تغيري كإيراد أو كمصروف.بيان األداء املايلوتضمني اخلدمة)  ما حيدث 
موعتني من املعايري احملاسبية، فسيوجد من اآلن فصاعداً -١٥ وبالنظر إىل االختالف بني هاتني ا

للقطاع الدولية احملاسبية املعايرياختالف بني بيان التدفقات النقدية وفائض أو عجز امليزانية يف إطار 
هذا االختالف مشروح وُمسوَّى بشكل كامل يف املالحظات املتعلقة بالبيانات املالية.العام. و 

وبالنظر إىل أن الصندوق االستئماين للضحايا يعمل انطالقًا من مكاتب احملكمة اجلنائية -١٦
، الدولية بدون تكلفة وإىل أن موظفيه يشاركون يف نظام املعاشات التقاعدية والنظام الصحي باحملكمة

ا يف األرصدة الواردة يف البيانات املالية يف أعقاب اعتماد املعايري احملاسبية  فال توجد تغيريات يُعتد 
الدولية للقطاع العام.

ومن حيث اإلفصاح، تتعلق االختالفات الرئيسية باقتضاء عرض كشف ميزانية ُيسّمى بيان -١٧
للتدفقات النقدية ويصاحب هذين البيانني بيانايل. الوضع املايل وبيان إيرادات ُيسّمى بيان األداء امل
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ICC-ASP/10/20 وبيان يورد تفاصيل التغّريات يف صايف األصول (صايف ثروة املنظمة اليت متتلكها فعًال الدول األطراف
بصورة مشرتكة).

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
المسجِّلتفويض السلطة اإلدارية من جانب -١

علق باإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف حالة حدوث اختالف يف الرأي ال يوجد وضوح فيما يت-١٨
بني الصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة بشأن بعض املسائل الناشئة عن تنفيذ املشاريع. وعلى 
ت العقد املربم مع  سبيل املثال، فإن كبرية موظفي الربامج، بصفتها مديرة برامج الصندوق، قد أ

) يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب خمالفات مالية يف املشروع أثبتها KAF‘ (كاف’نفِّذ الشريك امل
التحكيم عن طريق احملكمة الدائمة ‘ كاف’حسابات خارجي يف أحد التقارير. وطلبت مراِجع

‘األونسيرتال’للتحكيم يف الهاي. وبدًال من ذلك، اتُفق على إجراءات مصاحلة عمًال بقواعد جلنة
ا طرف خارجي ١)األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل(جلنة  وهو ما ينطوي على وساطة يقوم 

عن إبرام اتفاق ٢٠١٥مستقل، على النحو املتوخَّى يف العقد. وقد أسفر ذلك يف كانون الثاين/يناير 
أنشطة واحملكمة والصندوق االستئماين للضحايا نص على توسيع نطاق‘ كاف’مصاحلة رمسي بني 
جزء من األموال غري املستخَدمة يف إطار املشروع السابق.املشروع املموَّلة من 

ورغم استقاللية الصندوق االستئماين للضحايا اليت يكفلها نظام روما األساسي، ال ميتلك -١٩
ض السلطة الصندوق األهلية القانونية إلبرام اتفاقات بصورة مستقلة عن احملكمة اجلنائية الدولية. وتفوي

ل املدير التنفيذي للصندوق سلطة التوقيع على العقود اليت ال تزيد قيمتها عن خيوّ املسجِّلمن جانب 
.املسجِّليورو، أما العقود اليت تزيد قيمتها عن ذلك فتتطلب توقيع ٠٠٠٢٥٠
الت تعليق نها من إدارة حابيد أنه ال يوجد تفويض للسلطة ممنوح ألمانة الصندوق القائمة ميكّ -٢٠

ائها أو متديدها. وقد نتج عن هذا الوضع حدوث تأخريات نفِّذينالعقود املربمة مع الشركاء امل أو من إ
حتياجات امليدان من ناحية كما أّدى هذا الوضع، من الناحية الاالستجابةيف اإلجراءات وعدم 

األخرى، إىل حدوث توتّرات بني أمانة الصندوق وقلم احملكمة.
ن شأن إحياد آلية حتكيم بني الصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة، تضم جملس وم-٢١

إدارة الصندوق وأحد األجهزة الفرعية املناسبة التابعة جلمعية الدول األطراف، أن يكفل حتسني 
االستجابة الحتياجات امليدان وجتّنب حدوث توتّرات ال داعي هلا بني أمانة الصندوق وقلم احملكمة.

١التوصية رقم 
لصاحل أمانة الصندوق االستئماين املسجِّلمن أجل توضيح مدى تفويض السلطة من 

احلسابات اخلارجي مبا يلي:مراِجعللضحايا، يوصي 
استعراض مدى ‘ ١’، مبا يلي: املسجِّلقيام أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور مع (أ)

خبصوص مجيع االحتماالت، مثل إبرام دوار واملسؤولياتتفويض السلطة من أجل توضيح األ
ائها ومتديدها؛ ونفِّذينالعقود مع الشركاء امل مانة أضمان منح موظفي ‘ ٢’وتعليقها وإ

جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل.‘ = األونسيرتال’١
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 م وأنشطتهم، على النحو املوّضح الصندوق السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا عمليا

يف نظام الصندوق االستئماين للضحايا.
إنشاء آلية حتكيم مناسبة، تضم حبسب الضرورة جملس إدارة الصندوق ومكتب مجعية الدول (ب)

األطراف أو أحد األجهزة الفرعية املناسبة التابعة للجمعية، بغية ضمان إجياد عملية مرنة 
الختاذ القرارات وجتّنب التأخريات والتوتّرات اليت ال داعي هلا.

ةاألدوار والمسؤوليات اإلداري-٢

يعاين الصندوق االستئماين للضحايا من وجود أوجه غموض إدارية ناشئة عن االفتقار إىل -٢٢
وجود خلط يتصل باملسؤوليات واملساءلة. ورغم أن األدوار الوضوح يف األدوار واملسؤوليات مما نتج عنه

كما أن قد ُحددت يف توصيفات الوظائف، فإن أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا قد تطورت  
األدوار قد جتاوزت بكثري ما هو منصوص عليه يف توصيفات الوظائف، ولذلك فإن املسؤوليات ذات 

الصلة غري واضحة والسيما فيما يتعلق مبنصيب املدير التنفيذي وكبري موظفي الربامج.
أثّر وقد أّدى عدم الوضوح هذا إىل حدوث توّترات بني املدير التنفيذي وكبري موظفي الربامج-٢٣

على عملية صنع القرار وعلى بيئة العمل داخل الصندوق على أساس يومي وأسفر عن اللجوء إىل 
ري بطريقة سرية مناقشة عدد من املسائل اليت ظلت توقع االضطراب يف عالقة وسيط خارجي لكي جتَ 

العمل بينهما وتؤثّر على فريق العمل.
مشروع خريطة لتحديد املسؤوليات باعتبارها اياوقد أدرجت أمانة الصندوق االستئماين للضح-٢٤

تدبريًا للتخفيف من املخاطر احملتملة يف برنامج إدارة املخاطر املرتبطة بالصندوق، وهو برنامج يشكل 
كما اعتمدها جملس ٢٠١٧- ٢٠١٤جزءاً من اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة 

لقرار جملس إدارة الصندوق املتخذ يف كانون األول/ديسمرب نتيجةً . و ٢٠١٤إدارة الصندوق يف عام 
بأن يطلب تطبيق عملية مشروع "الرؤية اجلديدة" على الصندوق، مبا يف ذلك إجراء تقييم ٢٠١٤

هليكل أمانة الصندوق، اُختذ قرار بتأجيل إعداد خريطة حتديد املسؤوليات إىل ما بعد ظهور الناتج 
ع "الرؤية اجلديدة"، مبا يف ذلك اختاذ قرار من جملس إدارة الصندوق بشأن هيكل النهائي لعملية مشرو 

أمانة الصندوق.
متّكن خريطة حتديد املسؤوليات من توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين و -٢٥

ن أجل جتنب للضحايا فيما يتعلق مثًال جبمع التربعات والعالقات مع املاحنني وإدارة عقود املشاريع م
حاالت التداخل وزيادة فعالية قرارات الصندوق وأنشطته.

٢التوصية رقم 
اء أوجه الغموض اإلدارية القائمة داخل أمانة الصندوق مراِجعيوصي  احلسابات اخلارجي بإ

االستئماين للضحايا واليت تؤّدي إىل عدم الوضوح بشأن املسؤوليات واملساءلة، وذلك بتوضيح أدوار 
ؤوليات موظفي الصندوق االستئماين للضحايا فيما يتعلق جبمع التربعات وبالعالقات مع املاحنني ومس

قرارات الصندوق وأنشطته.وتنسيق وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب حاالت التداخل وزيادة فعالية 
ل وتوصيفات وميكن القيام بذلك عن طريق إعادة النظر يف الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعم

الوظائف؛ واعتماد خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق.
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ICC-ASP/10/20التعديالت المدخلة على البيانات المالية أثناء عملية مراجعة الحسابات-٣

احلسابات اخلارجي أثناء عملية مراِجعلها أُدخلت التعديالت التالية على البيانات املالية وقبِ -٢٦
املراجعة:

مالحظة على البيانات اخلتامية تصف العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية والصندوق إدراج)(أ
االستئماين للضحايا واإلسهامات العينية املقدَّمة من احملكمة إىل الصندوق.

سبب يف عدم اإلفصاح عن املبلغ التقديري للخصوم الطويلة األجل املتعلقة باملوظفني وشرح ال(ب)
يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية.لغ إالتسجيل هذه املبا

شكر وتقدير
احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي مراِجعيود -٢٧

م مع  احلسابات وعلى الدعم العام الذي مراِجعمكتب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على تعاو
ة املراجعة.قدموه إليه أثناء عملي
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20مرفق

لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

التوصياتالرقمالسنة املالية 
ذت

نُف
امل

الك
ذتب

نُف
جزئياً 

نفذ
مل ت

مل 
لكا

با بعد

جلها
ى أ

قض
ان

باتينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع مكتب املراجعة الداخلية للحسا٢٠١١٣
مالءمة وفعالية هيكل تسيري الصندوق بشأنلقى ضمانات كافية يتلكفالة أنه 

وإدارته للمخاطر ومراقبته.
X

األهداف مجيععملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون حبثجيب ٢٠١٠١
قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

X

لدعم املطلوبة للضحايا يف املوارد الالزمة الصندوق االستئماين بأن ينظر نوصي ٢٠١٠٦
حجم التربعات عرب نظرًا إىل أناإلدارية واملالية للصندوق االحتياجات

.القادمةاإلنرتنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى الفرتات املالية 
X

١- ٣١١مجموع عدد التوصيات: 

توصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين بعد إجراء استعراض دقيق حلالة تنفيذ ال- ١
أنه من بني التوصيات القائمة وجمموعها ثالث توصيات، جرى تنفيذ توصية لوحظ ملراجعة احلسابات، 

واحدة، ويُرى أن توصية أخرى تُعترب قد نُفذت جزئياً كما يُرى أن توصية ثالثة قد انقضى أجلها ولذلك 
مل تعد واجبة التنفيذ. 

) قد نُفذت بالكامل بالنظر إىل أنه يوجد اآلن إطار إلدارة ٢٠١١(٣ويُرى أن التوصية رقم - ٢
املخاطر وإىل أن أنشطة الصندوق االستئماين قد ُأخِضعت ملراجعة داخلية للحسابات.

) قد انقضى أجلها بالنظر إىل أن الصندوق االستئماين ٢٠١٠(١يُرى أن التوصية رقم و - ٣
تشمل أهدافاً اسرتاتيجية.٢٠١٧-٢٠١٤حدث خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة للضحايا قد است

املوارد ) قد نُفذت جزئيًا بالنظر إىل أنه جيري حاليًا مراجعة ٢٠١٠(٦يُرى أن التوصية رقم و - ٤
وذلك كجزء من مشروع "الرؤية اجلديدة" اإلدارية واملالية للصندوقاالحتياجاتلدعم املطلوبة الالزمة 

حكمة.للم
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ICC-ASP/10/20البيان األول
الصندوق االستئماني للضحايا

)هاتاليورو آالف (ب٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في الوضع الماليبيان 

٢٠١٤م املالحظةرق
١الرصيد االفتتاحي يف 

كانون الثاين/يناير 
، معاد صياغته٢٠١٤

األصول
األصول الجارية

٣٤٠٧٦٠٧٩٨نقدية وما يف حكمها
- ٤٤٣٧٥ودائع ألجل

٥٤٥٤٣٤٤وأصول جارية أخرىاً مقدَّممدفوعة مبالغ 
٣٣٤١٢٤٢٣٨األصول اجلاريةجمموع 

األصول غير الجارية
٦٤٠٣٣٩٢مبالغ مستحقة القبض من احملكمة

٤٠٣٣٩٢األصول غري اجلاريةجمموع 
٧٣٧١٢٨١٥٨مجموع األصول

الخصوم
لجاريةالخصوم ا

- ٧٦٢حسابات مستحقة الدفع
- ٨٣٧إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

- ٩٩جمموع اخلصوم اجلارية
- ٩٩مجموع الخصوم

٩٦٣٨١٢٨١٥٨صايف األصول/حقوق امللكية
٧٣٧١٢٨١٥٨الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 

جزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يت
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ICC-ASP/10/20البيان الثاني

الصندوق االستئماني للضحايا
بآالف (٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في األداء المالي للسنة المنتهيةبيان 

)اليوروهات
٢٠١٤املالحظةرقم

اإليرادات
١٠٥٨٦١االشرتاكات املقررة

١٠٠٢٧٥التربعات
١٠١١٠اإليرادات املالية

٧٢٣٦اإليراداتمجموع 
المصروفات

٤٣٣١املصروفات اإلدارية العادية
٣٢٤١املصروفات الربناجمية

١١٧٥٧٢المصروفاتمجموع 
٩٦٦٣المعنيةالفائض/(العجز) للفترة

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20البيان الثالث
ق االستئماني للضحاياالصندو 
كانون ٣١للفترة المنتهية في التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية بيان 

)بآالف اليوروهات(٢٠١٤األول/ديسمبر 

صناديق أخرىالصندوق العام
جرب احتياطي 

األضرار
(التعويضات)

جمموع صايف 
األصول/حقوق 
امللكية

كانون ٣١صافي األصول/حقوق الملكية في 
٧٧٨٤٦٠٠٢٣٧٨٧- ٢٠١٣األول/ديسمبر 

تعديالت األرصدة االفتتاحية لصافي 
األصول/حقوق الملكية تبعًا للمعايير المحاسبية 

الدولية للقطاع العام
٣٢٩- ٣٢٩- نفِّذينة إىل الشركاء املقدَّماملُسَلفبالاالعرتاف

من احملكمة باملبالغ املستحقة القبضاالعرتاف 
٣٩٢- - ٣٩٢األمانةلصاحل

٧١٦- ٧١٦- إلغاء االعرتاف بااللتزامات غري املصّفاة
ا يف صايف األصول/ جمموع  التغيريات املعرتف 

٤٣٧١- ٣٩٢٠٤٥١حقوق امللكية
لمعايير المحاسبية وفقًا لألرصدة االفتتاحية ا

كانون الثاني/يناير ١الدولية للقطاع العام في 
٢٠١٤٣٩٢٨٢٣٥٦٠٠٢٨١٥٨

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٤

٩٦٦٣- ١٥٤٨١٢٣الفائض/(العجز)
)١٤٣(- - )١٤٣(ة إىل الدول األطراف/املاحننيقدَّماالئتمانات امل

- ١٠٠٠)١٠٠٠(- النقل إىل االحتياطي
١١٨١٢٢١٠٠٠٨٢٣٣احلركة خالل السنةجمموع 

٣١في ول/حقوق الملكيةصافي األصمجموع 
٢٠١٤٤٠٣٦٣٥٨٦٠٠٣٦٣٨١٢كانون األول/ديسمبر

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20

الرابعالبيان 
الصندوق االستئماني للضحايا

بآالف (٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في التدفقات النقدية للسنةبيان 
)هاتاليورو 

٢٠١٤
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٩٦٦٣الفائض/(العجز) للفرتة املعنية (البيان الثاين)
)١٢(فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

)٤٧٣٥(زيادة/(اخنفاض) يف الودائع ألجل
)١١(زيادة/(اخنفاض) يف املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

)٩٣(واألصول اجلارية األخرىاً مقدَّماملبالغ املدفوعة زيادة/(اخنفاض) يف
٥٧زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع

٣٧زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
)٦٢(مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

)٥٩١١(صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من االستثمار

٦٢مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة
٦٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)١٤٣(ة إىل الدول األطرافقدَّماالئتمانات امل

)١٤٣(صايف التدفقات القدية من أنشطة التمويل
)٦٧٢١(لزيادة/(االخنفاض) يف النقدية وما يف حكمها صايف ا

٠٧٩٨، معاد صياغتهاالنقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية
٤٠٧٦كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في 

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20الخامسان البي
الصندوق االستئماني للضحايا

كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةمقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعليةبيان 
)بآالف اليوروهات(٢٠١٤

جمموع الفائضجمموع اإلنفاقاالعتماد املواَفق عليهوجه اإلنفاق*
)٧(٧٣٠٧٣٧تكاليف املوظفني
٢٨١٢٦٤١٧لعامةاملساعدة املؤقتة ا

١١٠٧٧٣٣اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٩١٣٤١٥٠ا

٢٣٣١٥١٨٢السفر
- ٢٢الضيافة

- ١٨٠١٨٠اخلدمات التعاقدية
٢٢١٥٧التدريب

١٥- ١٥مصروفات التشغيل العامة
٣- ٣اللوازم واملواد

١٠- ١٠األثاث واألجهزة/املعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني ٤٦٥٣٤٨١١٧ا

٥٨٦١٤٢٦١١٦٠المجموع
* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحاياملحقةالالحظات الم

الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١
للتقريرقدِّمالكيان امل١- ١

، ("الصندوق االستئماين")أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا
اختصاص احملكمةمنض، لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل )ICC-ASP/1/Res.6(١/٦مبوجب قرارها

واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا ، ولصاحل أُسر هؤالء الضحايا.اجلنائية الدولية ("احملكمة")
م على التغّلب على الضرر املتكّبد وعلى أن يعيشوا حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق  وأُسرهم ومساعد

م. املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعا
عن إدارة عية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوالً كما أنشأت مج

الصندوق االستئماين.
وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري 

لس اإلدارة. ولألغراض إىل جملس اإلدارة واجتماعاته اإلدارية، فإن وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة –إىل جانب موظفيها –األمانة 

ومن مث جزءًا من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات 
واالستحقاقات.

ألطراف نظام الصندوق )، اعتمدت مجعية الدول اICC-ASP/4/Res.3(٤/٣ومبوجب القرار 
تقارير مستقلة. مستقل يعدّ االستئماين للضحايا، الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان 

وخيضع الصندوق االستئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كيانًا اقتصاديًا منفصًال ألغراض 
ما الصندوق االستئماين.تقدمي التقارير املالية. وُيشار إىل الصندوق االستئماين و  األمانة معاً على أ

لمحاسبة وإعداد التقارير المالية المتعلقة باملخص السياسات الهامة -٢
أساس إعداد اليبانات

للنظام املايل والقواعد املالية وفقاً البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا إعدادجيري ١- ٢
-ICC(١/٦قرارهامجعية الدول األطراف يف مرفق حددتهما للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب

ASP/1/Res.6(. وقد أُعدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس
هذه املالحظات تشكل . و مبا يشكل امتثاًال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماالستحقاقات الكاملة

جزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.ال يتجزءاً 
هذه هي أول جمموعة من البيانات املالية جيري إعدادها وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع و ٢- ٢

العام. وقد تطلب اعتماد هذه املعايري إدخال تغيريات على السياسات احملاسبية اليت كان الصندوق 
وهذا يشمل اعتماد السياسات احملاسبية اجلديدة الناجتة عن التغيريات املدخلة سابقاً.االستئماين يطبقها 

ا يف بيان الوضع املايل. وتبعًا لذلك، أُعيدت صياغة آخر بيان عن  على األصول واخلصوم املعرتف 
لتغيريات ا، وجرى إيراد٢٠١٣كانون األول/ديسمرب٣١الوضع املايل متت مراجعته، وهو البيان املؤرخ 

. ١٦(البيان الثالث) واملالحظة ‘التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية’الناجتة عن ذلك يف بيان 



ICC-ASP/14/13

1813-A-040815

ICC-ASP/10/20 ُيشار إليه يف هذه البيانات املالية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١وبيان الوضع املايل املنقَّح املؤرخ
تغيريات الناجتة عن تنفيذ املعايري احملاسبية باعتباره الرصيد االفتتاحي املعاد صياغته. واألثر الصايف لل

الدولية للقطاع العام يف بيان الوضع املايل قد متثل يف زيادة جمموع صايف األصول/حقوق امللكية مببلغ 
.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١ألف يورو يف ٤٣٧١

الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية:٣- ٢
احملاسبة القائمة أساس : تُعد البيانات املالية على التكلفة احملسوبة تارخيياً احملاسبة هوأساس ٤- ٢

.على التكلفة احملسوبة تارخيياً 

التغيريات يف السياسات احملاسبية واألحكام االنتقالية
ل من التغيريات املدخلة على السياسات احملاسبية، والناجتة عن االنتقا١٦ُتشرح يف املالحظة ٥- ٢

املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل األخذ باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، من حيث 
االعرتاف باإليرادات واملصروفات واألصول واخلصوم باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس 

االستحقاقات الكاملة.
ل مرة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، جرى على النحو املسموح به، عند األخذ ألو ٦- ٢

عرض البيانات من هذه املعايري، أي ١تطبيق احلكم االنتقايل املسموح به املنصوص عليه يف املعيار 
والذي ال تُقدَّم وفقًا له يف بيان األداء املايل وبيان التدفقات النقدية معلومات مقارنة عن السنة ،املالية

السابقة.

ومعاملة حركة أسعار صرف العمالتة احلساباتعمل
العملة الوظيفية للصندوق االستئماين وعملة عرض بياناته هي اليورو.٧- ٢
إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية وُترتجم ٨- ٢

ا يف األمم املتحدة ئدة يف تواريخ املعامالت املعنية. ويُعرتف يف اليت تقارب أسعار الصرف السااملعمول 
بيان األداء املايل مبكاسب وخسائر صرف النقد األجنيب الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن القيام يف 

اية السنة بتحويل أسعار صرف األصول واخلصوم النقدية املقوَّمة بعمالت أجنبية.
على أساس التكلفة احملسوبة تارخييًا بالنقد األجنيب تُقاس أما األصول والبنود غري النقدية اليت٩- ٢

فتحوَّل باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ.

والنظرة التقديريةاستخدام التقديرات 
تطرح اإلدارة يتطلب إعداد البيانات املالية طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن ١٠- ٢

ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها  ا وافرتاضا ا التقديرية وتقديرا نظر
ا على  املتعلقة باألصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 

ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة اخلربة السابقة وعلى عوامل أخرى شىت يُعتقد  أ
يف تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم 
واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. 

ية عن هذه التقديرات.وقد ختتلف النتائج الفعل
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20وجيري على أساس مستمر استعراض التقديرات هي واالفرتاضات األساسية. ويُعرتف ١١- ٢

بتنقيحات التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت يُنقَّح فيها التقدير وأي فرتات مستقبلية متأثرة. 
ا اإلدارة عند ت١٢- ٢ طبيق املعايري احملاسبية الدولية وفيما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 

ا بدرجة كبرية أن  للقطاع العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ
ختضع لتعديل ملموس يف السنة القادمة:

يعرتف الصندوق االستئماين باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى (أ) 
يع على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود التوق

ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل  على استخدام األموال املعنية فإ
حني استيفاء الشروط؛

على أساس نفِّذينكاء املًا من األموال إىل الشر ُسَلفيقدم الصندوق االستئماين (ب)
قابلة لالستعادة بالكامل. نفِّذينة إىل الشركاء املقدَّمالقائمة املُسَلفأحكام تعاقدية. وتعتقد اإلدارة أن ال

واالعتماد املخصص للديون املشكوك يف حتصيلها غري معرتف به فيما يتعلق بأي مستحقات من 
.نفِّذينالشركاء امل

النقدية وما يف حكمها
ُحيتفظ بالنقدية وما يف حكم النقدية بالقيمة اإلمسية وهي تشمل النقد احلاضر، واألموال ١٣- ٢

ا يف حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل  احملتفظ 
استحقاقها عن ثالثة أشهر.

األدوات املالية
وحسابات مستحقة القبضأدواته املالية باعتبارها قروضًا الصندوق االستئماينيصنِّف١٤- ٢

وحسابات وخصومًا مالية أخرى. واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل 
.مستحقة الدفع. بينما تتألف اخلصوم املالية من حسابات القبضمستحقة 

ا يف بادئ او ١٥- ٢ ألمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية العادلةمجيع األدوات املالية يُعرتف 
ة عن طريق باإلضافة إىل تكاليف املعامالت. وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بالتكلفة املهَلكَ 

املستحقة الدفع سابات احلو املستحقة القبضسابات حلامبلغأما استخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
فيقارب القيمة العادلة للمعاملة.واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادية املتضمن للتكلفة التارخيي

املخاطر املالية
وضع الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقاً للنظام ١٦- ٢

تلزم لالحتياجات املايل والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال 
العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية 

(أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر سيولة.
لتدفقات النقدية تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو اخماطر العمالت:١٧- ٢

املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق 
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ICC-ASP/10/20 االستئماين معرض ملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة باملشاريع اليت
ميوهلا الصندوق.

ة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة هي خطر تقّلب القيمخماطر أسعار الفائدة:١٨- ٢
مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف 
حسابات قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضًا ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار 

الفائدة.
يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث تمثِّلهو اخلطر املن:خماطر االئتما١٩- ٢

خسارة مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر 
. ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارفنفِّذينلف اليت يقدمها إىل الشركاء املائتمانية عن طريق السُّ 

وتوجد لدى الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي 
مؤسسة مالية.

ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات خماطر السيولة:٢٠- ٢
على نفِّذيناملنح إىل الشركاء املاألمانة مموَّلة من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم 

أساس التربعات الواردة.

املبالغ املستحقة القبض
واملخصصات املرصودة يف بادئ األمر بالقيمة اإلمسية. ُتدرجُسَلفاملبالغ املستحقة القبض وال٢١- ٢

ا من باب املبالغ املستحقة القبض وال عند وجود َلفسُ للمبالغ املقدَّرة غري القابلة للتحصيل يُعرتف 
يف بيان األداء املايل.خسائر االضمحالل ُتدرج دليل موضوعي على أن األصل قد اضمحلت قيمته، إذ 

فيما يتعلق مببلغ االشرتاكات املقررة هذه املبالغ ُتدرج املبالغ املستحقة القبض من احملكمة:٢٢- ٢
دة من هذه االشرتاكات املقررة.املرصودة لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكب
ويف انتظار )، ICC-ASP/3/Res. 7(٣/٧وكانت مجعية الدول األطراف قد قررت، يف قرارها 

امليزانية العادية. ويقدم جملس اإلدارة ل األمانة من يمزيد من التقييم من جانب اجلمعية، أن جيري متو 
س الرئيسي) يف رئيسي مستقل (الربنامج السادميزانية مقرتحة من أجل األمانة تُعرض يف شكل برنامج

املقررة للدول األطراف يف ميزانية األمانة. عتمد من اجلمعية. وحتدد احملكمة االشرتاكاتميزانية احملكمة وتُ 
ومن حيث اجلوهر، تقوم احملكمة بتحصيل االشرتاكات باعتبارها وكيًال عن الصندوق االستئماين وال 

ا ولكنها ُتدرَ تؤدي هذه االشرتاكات إ ج بوصفها ىل حدوث زيادة يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا
وُختفَّض املبالغ املستحقة القبض نظرًا إىل تكّبد مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين.

األمانة ملصروفات. أما اخلصوم املستحقة للبائعني (مقدي اخلدمات) وموظفي األمانة فهي ُتسوَّى 
ائية املبالغ املستحقة الدفع عندما تقوم احملكمة، وفقًا للنظام املايل مب اشرة يف احملكمة. وُتسوَّى بصورة 

الدول األطراف.إىلأي فائض نقدي يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس بردوالقواعد املالية للمحكمة، 

األصول اجلارية األخرى
ة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.تتضمن األصول اجلارية األخرى الفائد٢٣- ٢
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ICC-ASP/10/20احلسابات الواجبة الدفع

أفضل تقدير للمبلغ متثِّلتُدرج يف بادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت ٢٤- ٢
املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.

اإليرادات املؤجَّلة واملصروفات املستحقة
االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخرى تشمل اإليرادات املؤجلة ٢٥- ٢

الواردة ولكنها مل ُحتصَّل بعد.
وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ٢٦- ٢

ا. واليت مل ترد فواتري بشأ

ن األطراف ذات الصلةبشأاإلفصاحات
الرقابةيُفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة ٢٧- ٢

على الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يُفصح عما إذا  
املعامالت اليت تدخل مشرتكة. أما لرقابةان كان أحد األطراف ذات الصلة والصندوق االستئماين خيضع

أحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن واحملكومة بضمن العالقات املعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي 
تلك القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين وأطرافه ذات الصلة 

ا على مع امالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها. فلن تعاَمل على أ
ما خيضعان للرقابة املشرتكة من جانب  والصندوق االستئماين واحملكمة طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ

مجعية الدول األطراف.
ما  وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومها هل٢٨- ٢

الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة عليها كليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة 
والتأثري يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني 

ا معامالت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح عن على أ
أي معامالت حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.

واخلصوم العرضيةاملخصصات
عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين املخصصاتذه يُعرتف ٢٩- ٢

إىل خارج املوارد فقتدلزم حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَ 
تسوية هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديراً يُعوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات لالصندوق

لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم هذا التقدير يف هو أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب
وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات لنقود ملموساً.احلاالت اليت يكون فيها أثر القيمة الزمنية ل

ا باملخصصات يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق  اليت يُعرتف يف شأ
تسوية االلتزامات مل يعد حمتمًال.من أجل االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق 

ل ينشأ عن أحداث وقعت يف املاضي وال يتأكد وجود فهي التزام حمتماخلصوم العرضيةوأما ٣٠- ٢
أو أكثر من األحداث غري املتيّقن منها اليت واحد هذا االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي 

ال ختضع متامًا لسيطرة احملكمة، أو التزام حايل من احملتمل أال ينتج عنه تدفق املوارد 
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ICC-ASP/10/20أو الذي ال ميكن قياس مبلغه بدقة كافية. وجيري ارج الصندوقإىل خ/احتماالت اخلدماتاالقتصادية
اإلفصاح عن اخلصوم العرضية، لو ُوجد أي منها، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.

االلتزامات
هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت االلتزامات٣١- ٢

ذه االلتزامات خارج تقوم بتنفيذ م شاريع باالستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 
فعًال أو إىل حني نطاق امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال

ا تقدمي الشريك املنفذ تقارير مالية تربهن على أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواًال بشأ
ا. قد جرى االضطالع 

ات املعامالت غري التبادليةإيراد
ا لدى التربعات:٣٢- ٢ اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 

يرادات املتأتية من التوقيع على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإل
التربعات اليت تتضمن شروطاً خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقدِّم 
ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه  هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، فُيعرتف 

أما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة الشروط، يُعرتف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. و 
ا إيرادات عند تسّلمها. ا على أ باتفاقات ملزمة فُيعرتف 

املقابلة إذا مل تكن تبقيمتها السوقية العادلة ويُعرتف فورًا باإليراداالتربعات العينيةبيُعرتف ٣٣- ٢
ا. أما إذا كانت توجد شروط مل ا من اخلصوم إىل حني حقةتوجد شروط ملحقة  فُتدرج على أ

استيفاء الشروط املعنية والوفاء بااللتزام املعين. ويُعرتف باإليرادات بقيمتها السوقية العادلة اليت ُحتدد 
ا. اعتباراً من التاريخ الذي حتاز فيه األصول املتربع 

ية. وجيري اإلفصاح يف البيانات ال ُتدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عيناخلدمات العينية:٣٤- ٢
املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية العادلة عندما يكون حتديد قيمتها أمراً 

عملياً.

إيرادات املعامالت التبادلية
هي إيرادات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب صرف اإليرادات املالية:٣٥- ٢

خذ يف احلسبان تُؤ األجنبية. وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها و العمالت 
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب عندئذ احلصيلة الفعلية  من األصول. ويف 

وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.

صروفاتامل
تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت املصروفات املالية:٣٦- ٢

اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت  األجنبية. ويف 
األجنبية، إذا كان سلبياً، يُدرج باعتباره من املصروفات.
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ICC-ASP/10/20ا يف اللحظة اليت يكون فيها عن شراء السلع واخلدماتاملصروفات الناشئةأما ٣٧- ٢ فإنه يُعرتف 

لبضائع واخلدمات قد استلم االصندوق االستئماين ما يكوناملورِّد قد أدى التزاماته التعاقدية، أي عند
.وقبلها

ا عند تقدمينفِّذيناملصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املوأما ٣٨- ٢ البضائع فإنه يُعرتف 
على النحو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو نفِّذينواخلدمات من جانب الشركاء امل

التقارير املالية أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال 
األموال.تشمل شروط أداء قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلنفاق عند دفع

احملاسبة على أساس الصناديق واإلبالغ القطاعي
ا ٣٩- ٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

اإلبالغ عن املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر 
ستئماين. فلكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: التمويل الرئيسية للصندوق اال

أنه ينّفذ األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، 
الدعم وأنه يقدم املساعدة إىل الضحايا وأُسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي 

املادي.
جيري اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص قطاعني اثنني مها: برامج جرب األضرار و ٤٠- ٢

وبرامج املساعدة.
نظام احملاسبة على باالستناد إىلك حبسابات الصندوق ُميسَ احملاسبة على أساس الصناديق:٤١- ٢

الستالم املسامهات املخصصة واألموال أساس الصناديق بغية السماح بالفصل بني الصناديق تيسرياً 
ا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد هلأو املصادرة واليت حتوّ واملمتلكات األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات 

فيها احملكمة استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار.

مللكيةصايف األصول/حقوق ا
وميكن إنشاء احتياطي يف الصندوق.الفائض أو العجزيشمل صايف األصول/حقوق امللكية ٤٢- ٢

على أساس قرار من جملس اإلدارة.

ةامليزانياملتعلقة بقارنة امل
الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية بالغ واملبني املبالغ الفعليةمقارنةتُعرض يف البيان اخلامس٤٣- ٢
صلية والنهائية. وقد أُجريت هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد األ

فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.
على أساس نقدي معدَّل واملبالغ احملددة تسوية بني املبالغ الفعلية ١٢وُتدرج يف املالحظة ٤٤- ٢

احملاسبة على أساس االستحقاقات نظرًا إىل وجود اختالف بنيملالية، الفعلية املعروضة يف البيانات ا
وامليزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.الكاملة 
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ICC-ASP/10/20النقدية وما في حكمها- ٣
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٤٠٧١٦٩٩احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٠٠٠٥٣٨٠٧دخارياحلساب اال–النقدية املودعة يف املصرف 

٤٠٧٦٠٧٩٨المجموع

تشتمل النقدية وما يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي ١- ٣
لالطالع على معلومات قطاعية). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ ١٣تتعلق به (انظر املالحظة 

ا بعمالت غري اليورو.اً ألف يورو) حمتفظ٢٦: ٢٠١٣ألف يورو (٥٠تعادل 

وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية ٢- ٣
يف املائة.٠,٦٢مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 

الودائع ألجل- ٤
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

- ٤٧٣٥الودائع ألجل
- ٤٧٣٥المجموع

حقاق التعاقدي املتبقي للودائع بأجل هو أقل من أربعة أشهر.ل االستوأجَ ١- ٤

واألصول الجارية األخرىاً مقدَّمالمدفوعة المبالغ - ٥
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٤٣٥٣٢٩نفِّذينة إىل الشركاء املقدَّماملُسَلفال
١٩١٥الفائدة املصرفية املستحقة

٤٥٤٣٤٤المجموع

القبض من المحكمةالمبالغ المستحقة - ٦
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

١٤٣- ٢٠١٢الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٣٢٤٩٢٤٩الفائض لدى األمانة لعام 
- ٢٠١٤١٥٤الفائض لدى األمانة لعام 

٤٠٣٣٩٢المجموع
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ICC-ASP/10/20ىل لالطالع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، يُرجى الرجوع إ١- ٦

.٢٢- ٢املالحظة 

وأجل االستحقاق التعاقدي املتبقي للمبالغ املستحقة القبض من احملكمة هو ما بني سنتني ٢- ٦
وثالث سنوات.

الحسابات المستحقة الدفع- ٧
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

- ٦٢نفِّذيناحلسابات املستحقة الدفع للشركاء امل
- ٦٢المجموع

نفِّذيناألرصدة املستحقة هلؤالء الشركاء املنفِّذينستحقة الدفع للشركاء املاحلسابات املمتثِّل١- ٧
اية العام. اليت مل ُتسوَّ يف 

اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة- ٨
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

- ٣٧املصروفات املستحقة
- ٣٧المجموع

وهي تتعلق بآخر قسط نفِّذيناجبة الدفع للشركاء املاملصروفات املستحقة األرصدة الو متثِّل١- ٨
واجب الدفع خبصوص املشاريع اليت أُغلقت يف انتظار الدفع.

صافي األصول/حقوق الملكية- ٩
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٦٠٠٣٦٠٠٢احتياطي جرب األضرار
٦٣٥٨٨٢٣٥أموال أخرى

٤٠٣٣٩٢الصندوق العام
٦٣٨١٢٨١٥٨المجموع

الفارق الرتاكمي بني احملاسبة ميثِّلجزء من فائض/عجز الصندوق العام غري قابل للتوزيع و ١- ٩
القائمة على االستحقاقات الكاملة وحساب الفائض على أساس احملاسبة النقدية، على النحو املنصوص 

من النظام املايل والقواعد املالية.٦- ٤عليه يف البند 
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ICC-ASP/10/20اإليرادات- ١٠
٢٠١٤اليوروهاتبآالف

٥٨٦١االشتراكات المقررة
١٧٩٢املخصَّصةالتربعات
٨٤٨٢غري املخصَّصةالتربعات

موع الفرعي للتربعات ٠٢٧٥ا
اإليرادات المالية

٦٢إيرادات الفائدة املصرفية
٤٨صايف مكاسب صرف العمالت األجنبية

موع الفرعي لإليرادات املالية ١١٠ا
٧٢٣٦جموعالم

التبرعات العينية

تستضاف أمانة الصندوق االستئماين يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. وتقدم ١-١٠
احملكمة شىت اخلدمات إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، واألثاث 

املالية والبشرية، واخلدمات اإلدارية األخرى.واألجهزة/املعدات، واألمن، وتكنولوجيا املعلومات، واملوارد 

المصروفات- ١١
٢٠١٤رقم املالحظةبآالف اليوروهات

١١١٥١- ١١مصروفات استحقاقات املوظفني
١٥٠السفر والضيافة

٤٩٢١اخلدمات التعاقدية
٧٥٧٢المجموع

ايا وفقًا للنظام األساسي تُقدَّم إىل موظفي أمانة الصندوق االستئماين استحقاقات ومز ١- ١١
ا يتسق مع استحقاقات ومزايا موظفي احملكمة اجلنائية الدولية. وهذه االستحقاقات تشمل مبللموظفني و 

واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة مثل ِمنح اإلعادة إىل ،استحقاقات طويلة األجل مثل زيارة الوطن
قدَّم هذه االستحقاقات على أساس جممَّع يضم موظفي الوطن والتأمني الصحي ملا بعد انتهاء اخلدمة. وتُ 

٣١ألف يورو يف ٢٢٠احملكمة؛ وُتسجَّل يف حسابات احملكمة اجلنائية الدولية التزامات ُقدرت مببلغ 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

لى وقيمة اإلجازة السنوية املستحقة ملوظفي أمانة الصندوق االستئماين، اليت تُقدَّم أيضًا ع٢-١١
كانون ٣١ألف يورو يف ٥٢أساس جممَّع وُتسجَّل يف حسابات احملكمة اجلنائية الدولية، قد بلغت 

.٢٠١٤األول/ديسمرب 
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ICC-ASP/10/20يشرتك املوظفون يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة عن طريق و ٣-١١

اركة ملخاطر اكتوارية ترتبط بوضع املوظفني احملكمة اجلنائية الدولية. ويعّرض هذا النظام املنظمات املش
احلاليني والسابقني للمنظمات األخرى، ما ينتج عنه عدم وجود أساس متسق وميكن التعويل عليه لتوزيع 

كة يف النظام. وليست هذا االلتزام وللتخطيط للمسائل املتعلقة باألصول فيما بني املنظمات املشاِر 
نها من أن حتدد بدرجة تيّقن كافية نصيبها شاركة األخرى، يف وضع ميكّ احملكمة، فضًال عن املنظمات امل

ا ومن مث من الوضع املايل األساسي واألداء املايل هلذا النظام لألغراض احملاسبية،  تسهم يف هذا فإ
النظام كما لو كان نظاماً ذا إسهامات حمددة.

مبلغ خمصص على سبيل اهلبة.ومل يدفع الصندوق االستئماين خالل هذه الفرتة أي ٤-١١

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية- ١٢
جيري إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل ١-١٢

عها وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجي
باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ 

.الفعلية (البيان اخلامس) يُعد باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل
لعام، ففي احلاالت اليت ال من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا٢٤وفقًا ملقتضيات املعيار و ٢-١٢

تُعد فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، فإن املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن مع 
امليزانية يتعني مواءمتها مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي 

األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة تلف. وتوجد أيضًا اختالفات يف أساس أو توقيت أو كيان خم
لعرض البيانات املالية وامليزانية.

دة خمتلفًا عن وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتمَ ٣-١٢
أعاله.١- ١٢األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

عنها املبينة بلَّغفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املوحتدث اختال٤-١٢
وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض يف البيانات املالية.

مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال٥-١٢

وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانات تشكل جزءًا من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية.
األموال املخصصة جلرب األضرار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عنها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال ُتدرج 

نية.يف عملية امليزا
وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة ٦-١٢

لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
انية ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليز ٧-١٢

واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
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ICC-ASP/10/20موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليوروهات ا
المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان 

١٦٠- - ١٦٠الخامس)
)١٨(- - )١٨(االختالفات املتعلقة باألساس
)١٤٣()١٤٣(- - االختالفات املتعلقة بالعرض

)٦٧١١(- ٦٢)٧٣٣١(االختالفات املتعلقة بالكيانات
المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية (البيان 

)٦٧٢١()١٤٣(٦٢)٥٩١١(الرابع)

االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل متعلقة باألساسفات وتُعرض كاختال٨-١٢
ة إىل الدول قدَّماملصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات امل

معروضة بوصفها ،واليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية،األطراف
األنشطة املموَّلة من ُتدرج العرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، بمتعلقةالفات اخت

نظراً إىل هذه األنشطة غري مدرجة يف عملية امليزانية.وذلك عنها يف البيانات املالية بلَّغالتربعات امل
شرح ٢٠١٤براجمها لعام ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء٩-١٢

لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

اإلبالغ القطاعي- ١٣
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١تبعاً للحالة في بيان الوضع المالي بحسب القطاع 

برنامج جرب 
األضرار

برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

األصول
األصول الجارية

٤٠٧٦- ٤٠٧٦- النقدية وما يف حكمها
٤٧٣٥- ٦٠٠٣٨٧٣١الودائع ألجل

٤٥٤- ٤٥٤- واألصول اجلارية األخرىاً مقدَّماملدفوعة املبالغ 
٣٣٤١٢- ٦٠٠٣٧٣٤٨جمموع األصول اجلارية
األصول غير الجارية

٤٠٣٤٠٣- - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٤٠٣٤٠٣- - ع األصول غري اجلاريةجممو 

٦٠٠٣٧٣٤٨٤٠٣٧٣٧١٢مجموع األصول
الخصوم

الخصوم الجارية
٦٢- ٦٢- املستحقة الدفعاحلسابات
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ICC-ASP/10/20 برنامج جرب

األضرار
برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

٣٧- ٣٧- اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
٩٩- ٩٩- جمموع اخلصوم اجلارية

٩٩- ٩٩- مجموع الخصوم
٦٠٠٣٦٣٥٨٤٠٣٦٣٨١٢قوق امللكيةصايف األصول/ح

٦٠٠٣٧٣٤٨٤٠٣٧٣٧١٢مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فيالمالي بحسب القطاع تبعاً األداءبيان 

برنامج جرب 
األضرار

برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

اإليرادات
٥٨٦١٥٨٦١- - اكات املقررةاالشرت 

٠٢٧٥- ٠٢٧٥- التربعات
١١٠- ١١٠- اإليرادات املالية

١٣٧٥٥٨٦١٧٢٣٦- مجموع اإليرادات
المصروفات

٤٣٣١٤٣٣١- - املصروفات اإلدارية
شاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم املمصروفات 

٩٥٥- ٩٥٥- ين)على نوع اجلنس (العنف اجلنسا
٣٦٩- ٣٦٩- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٣٢٤١٤٣٣١٧٥٧٢- مجموع المصروفات
٨١٣٣١٥٣٩٦٦٣- الفائض/(العجز) للفترة

مل توجد خالل الفرتة املالية أنشطة تتعلق بربنامج جرب األضرار.١-١٣

االلتزامات- ١٤
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١- ١٤

.نفِّذينيورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املآالف٦٠٦تعاقدية تبلغ 

اإلفصاحات بشأن األطراف ذات الصلة- ١٥
ا مل تتش١-١٥ أتعاب موظفي اإلدارة الرئيسيني، مبا يف ذلك املرتبات على املصروفات املعرتف 

ة مقر العمل، واالستحقاقات، وِمنحة االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، ومسامهات الصافية، وتسوي
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ICC-ASP/10/20 ًجهة العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. وهي تشمل أيضا
واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.املصروفات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة

وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. ٢-١٥
ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.

ا أثناء السنة ولألرصدة ٣-١٥ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  وفيما يلي عرض للوضع يف 
اليت مل ُتسدد من املبالغ املستحقة القبض.

املبالغ املستحقة األتعاب اإلمجاليةعدد األفرادوروهاتبآالف الي
القبض

٦١٦٨٣موظفو اإلدارة الرئيسيون

ما خيضعان للرقابة املشرتكة من ٤-١٥ واحملكمة والصندوق االستئماين طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
جانب مجعية الدول األطراف.

اية العام قد ، فإن املبالغ ٢- ٢وكما ُشرح يف املالحظة ٥-١٥ املستحقة القبض من احملكمة يف 
ألف يورو ٥٨٦١، وافقت اجلمعية على اعتماد قدره ٢٠١٤آالف يورو. ويف عام ٤٠٣بلغت 

أما لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين وتقدم الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته.
مانة أثناء الفرتة املالية املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان النفقات، احملدَّدة على أساس نقدي معدَّل لأل

ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف املبلغ غري املنَفق من االعتمادات ١٤٢٦اخلامس، فتبلغ 
املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.

ئماين خدمات شىت ، تقدم احملكمة إىل الصندوق االست١- ١٠وكما هو مشروح يف املالحظة ٦-١٥
جماناً.

تعديالت األرصدة االفتتاحية- ١٦
، فإن هذه البيانات هي أول بيانات مالية عن الصندوق أُعدت وفقاً ٢كما ذُكر يف املالحظة ١-١٦

وكان الصندوق االستئماين يعد من قبل بياناته املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 
سبية ملنظومة األمم املتحدة.للمعايري احملا

قد طُبقت عند إعداد البيانات املالية عن السنة ٢والسياسات احملاسبية املبينة يف املالحظة ٢-١٦
طبقاً للمعايري احملاسبية - بيان افتتاحي وكذلك عند إعداد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

(تاريخ االنتقال إىل هذه ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١عن الوضع املايل يف- الدولية للقطاع العام 
املعايري).

وعند قيام الصندوق االستئماين بإعداد بيانه االفتتاحي عن الوضع املال، عّدل الصندوق ٣-١٦
املبالغ املذكورة سابقاً يف البيانات املالية املعدَّة وفقاً لألساس احملاسيب السابق الذي كان يَتبعه. ويُعرض يف

اجلدولني التاليني شرح لكيف أثّر االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام على الوضع املايل للصندوق.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20

٣١/١٢/٢٠١٣بآالف اليوروهات
التعديالتمراَجعة

، الرصيد االفتتاحي
، معاد ١/١/٢٠١٤

صياغته
األصول

صول الجاريةاأل
٠٧٩٨- ٠٧٩٨النقدية وما يف حكمها

١٥- ١٥حسابات أخرى مستحقة القبض
٣٢٩٣٢٩- اً وأصول جارية أخرىمقدَّممبالغ مدفوعة 

٠٩٤٨٣٢٩٤٢٣٨مجموع األصول الجارية
األصول غير الجارية

٣٩٢٣٩٢- مبالغ مستحقة القبض من احملكمة
٣٩٢٣٩٢- لجاريةمجموع األصول غير ا

٠٩٤٨٧٢١٨١٥٨مجموع األصول
الخصوم

- )٧١٦(٧١٦االلتزامات غري املصفاة
- )٧١٦(٧١٦مجموع الخصوم

٣٧٨٧٤٣٧١٨١٥٨صافي األصول/حقوق الملكية
٠٩٤٨٧٢١٨١٥٨مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

ألف يورو يف ٤٣٧١أرصدة الصندوق بسبب التعديالت هو وكان جمموع الزيادة الصافية يف ٤-١٦
. وتُعرض فيما يلي تفاصيل هذه التعديالت:٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١

اخلصوماألصولرقم املالحظةبآالف اليوروهات

األثر الصايف 
على صايف 

األصول/حقوق 
امللكية، 

١/١/٢٠١٤
الوصف

٣٩٢- ٣٩٢)أ(ن احملكمةاالعرتاف باملبالغ املستحقة القبض م
٣٢٩- ٣٢٩)ب(نفِّذينة إىل الشركاء املقدَّماملُسَلفاالعرتاف بال

٧١٦)٧١٦(- )ج(إلغاء االعرتاف بااللتزامات غري املصفَّاة
٤٣٧١)٧١٦(٧٢١المجموع

دوق األمانة ملحقة باحملكمة، لألغراض اإلدارية، ولكنها مسؤولة أمام جملس إدارة الصن(أ)
الصندوق االستئماين ليكون  ئاالستئماين للضحايا. ومبوجب قرار مجعية الدول األطراف، أُنش

كيانًا مستقًال يقدم تقارير مستقلة. ومن أجل الوفاء بأهداف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
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ICC-ASP/10/20ا إليه، ينبغي أن تشمل البي انات املالية العام املتعلقة مبساءلة الكيان عن املوارد املعهود 
للصندوق االستئماين املعدَّة وفقًا هلذه املعايري مجيع املوارد وعمليات ختصيص واستخدام املوارد 
املالية، مبا يف ذلك املوارد املتعلقة بأمانة الصندوق. واألثر املرتتب على ذلك هو االعرتاف بأي 

قررة واملصروفات، وكذلك فائض يتعلق باألمانة، وهو ما ميّثل الفارق بني االشرتاكات امل
ألف يورو.٣٩٢االعرتاف باملبالغ املستحقة القبض من احملكمة وقدرها 

مبوجب السياسة احملاسبية السابقة للصندوق االستئماين، كانت األموال املدفوعة للشركاء (ب)
ا باعتبارها مصروفات باملبلغ الكامل هلذه املدفوعات وقت الدفع. و نفِّذينامل نظراً إىل يُعرتف 

االلتزامتفرض شروطاً على األموال املدفوعة، مبا يف ذلك نفِّذينأن العقود املربمة مع الشركاء امل
يُعرتف ذه الشروط،بإعادة األموال إىل الصندوق االستئماين يف حالة عدم الوفاء 

ر. وإىل أن وذلك بتقدمي تقارير األداء واعتماد هذه التقاريباملصروفات عند الوفاء بالشروط
ًا إىل مقدَّمجيري استيفاء الشروط املعنية، يُعرتف باألموال املدفوعة بوصفها مبالغ مدفوعة 

ًا واألصول اجلارية مقدَّم. واألثر املرتتب على ذلك هو زيادة املبالغ املدفوعة نفِّذينالشركاء امل
ألف يورو وزيادة صايف األصول باملبلغ نفسه.٣٢٩األخرى مببلغ 

مبالغ مفتوحة تتعلق متثِّللغى الصندوق االستئماين االعرتاف بااللتزامات غري املصفَّاة اليت أ(ج)
ذه نفِّذينبالعقود املربمة مع الشركاء امل بشأن خدمات ستقدم يف املستقبل. ومل يعد يُعرتف 

تزامات بوصفها العنها ويُفصحخارج نطاق امليزانية املبالغ بوصفها من اخلصوم ولكنها ُتسجل
.١٤يف املالحظة 

ألف يورو وزيادة صايف ٧١٦واألثر املرتتب على ذلك هو إلغاء االعرتاف بالتزامات تبلغ 
األصول باملبلغ نفسه.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ- ١٧
أحداث ملموسة، مواتية أو غري مواتية، مل تكن توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات١-١٧

لفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُجيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على وقعت يف ا
هذه البيانات.

_________________


