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  خطاب اإلحالة
 2020 حزيران/يونيو 9

املالية إىل مراِجع  حسابات الفرتة رئيس قلم احملكمةمن النظام املايل، يقدم  1-11وفقا  للبند 
وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة احلسابات.  

  .2019كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1من 

 غيال أبيسادزي
 رئيس قسم املالية

 بيرت لويس 
 رئيس قلم احملكمة

Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,   

13  rue Cambon,   

75100  Paris Cedex  01  

  France 
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 بيان بشأن المراقبة المالية الداخلية 

 نطاق المسؤوليات

بصفته املوظف اإلداري  رئيس قلم احملكمة)ب( من القواعد املالية، يعّد  1-101عمال  بالقاعدة 
ويساءل، عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع ، مسؤوال  "الرئيسي للمحكمة 

أجهزة احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق 
ام من نظ 42من املادة  2باملهامّ التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 

 مسؤول رئيس قلم احملكمة، فإن 1-111من النظام املايل، والقاعدة  11وعمال  بالبند . ‘‘روما األساسي
 فرعيةسجالت مالية و  دعوت إىل إعمالاحلسابات. وامتثاال  هلذا البند وهذه القاعدة،  عن أمور منها

 ن أداء املهام احملاسبية.املوظفني املسؤولني ع عينتاإلجراءات احملاسبية للمحكمة، و  ت، ووضعوأعملتها

ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسؤوليات ’’ من النظام املايل للمحكمة، 4-1وطبقا  للبند 
من نظام  43( من املادة 1والفقرة ) 42( من املادة 2املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة )

املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة  روما األساسي.  ويتعاون
 .‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي

احملكمة، رئيس قلم من النظام املايل، تناط يب، بصفيت  1-10ذلك، وفقا  للبند  إضافة  إىلو 
بأول بفحص فعال و/أو استعراض املعامالت رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوال  ’’ املسؤولية عن ممارسة

 املالية لضمان مايلي:

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة، ومواردها املالية األخرى، وحفظها،  ‘1’
 والتصرف فيها؛ 

اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت تقرها  ‘2’
مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات مجعية الدول األطراف، أو 

 اخلاصة؛
 ‘‘.استخدام موارد احملكمة استخداما  اقتصاديا   ‘3’

الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام على النحو املنصوص  اختذتوإذ 
نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة  أنا متأكد من وجود)ب(،  1-101عليه يف القاعدة 

 . 2019لعام املالية 

 استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
 التنفيذيني )موظفي التصديق( باحملكمة.
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فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام ب شد االستعراض الذي أجريه فيما يتعلقويسرت 
املراجعون الداخليون للحسابات حىت اآلن، والتعليقات اليت  اضطلع بهاملايل والقواعد املالية بالعمل الذي 

 قدمها املراجعون اخلارجيون للحسابات حىت اآلن يف تقاريرهم.

املالية  بأنين تلقيت الضمانات الالزمة اليت تؤكد وجود إطار مناسب للمراقبة متأكد كما إنين
 .2019الداخلية خالل عام 

 بيرت لويس 
 رئيس قلم احملكمة

  
 2020 حزيران/يونيو 9
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 رأي المراجع المستقل للحسابات 

 ديوان احملاسبة 
France 

 الرئيس األول

 2020 حزيران/يونيو 30باريس، 

 السيد بيرت لويس لعناية
 رئيس قلم احملكمة

  احملكمة اجلنائية الدولية

 رأي المراجع المستقل للحسابات

 الرأي

 الشهور االثين عشرعن فرتة ‘‘( احملكمة)’’البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  انربينا ملراجعة
.  وتشمل هذه البيانات املالية بيانا  يتعلق بالوضع املايل يف 2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

بالتغيريات يف صايف األصول،  يتعلق باألداء املايل، وبيانا   يتعلق ، وبيانا  2019كانون األول/ديسمرب   31
ملخص  وبيانا  يتعلق بالتدفقات النقدية، وبيانا  يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية، ومالحظات تتضمن

املبادئ احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من سبعة 
جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وهي تقع خارج 

 نطاق هذه املراجعة.

كانون األول/ديسمرب   31املالية الوضع املايل للمحكمة يف  إىل مراجعتنا، تعرض البيانات واستنادا  
، وكذلك األداء املايل والتغيريات يف صايف األصول والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية عرضا  سليما   2019

للمعايري  وفقا   2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف  الشهور االثين عشرواملبالغ الفعلية لفرتة 
 احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 أساس الرأي

للصالحيات اإلضافية احملددة  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ووفقا   لقد أجرينا مراجعتنا وفقا  
وتتطلب هذه املعايري منّا االلتزام بالقواعد ايل والقواعد املالية للمحكمة. من النظام امل 12يف البند 
والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان معقول بأن البيانات املالية األخالقية 

خالية من األخطاء اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان احملاسبة الفرنسي، نضمن 
ذلك، حرصنا  ىلإضافة  إاستقالل املراجعني وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاءهتم التقديرية املهنية.  و 
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ؤسسات ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للم بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا   على الوفاء أيضا  
ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلسابات مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون العليا ملراجعة احلسابات. 

  ‘.‘مسؤوليات مراجع احلسابات عن مراجعة البيانات املالية’’

عتوحنن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت   لرأينا. معقوال   كافية ومناسبة لتشكل أساسا    مجم

 مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

عن إعداد البيانات املالية  املسؤوليةاحملكمة  رئيس قلم يتحملمن النظام املايل،  11مبوجب املادة 
هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشمل هذه املسؤولية وضع  وتمعدوعرضها.  

إعداد بياناٍت مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء  من أجلالضوابط الداخلية، وتنفيذها ورصدها، 
سؤولية أيضا  .  وتشمل هذه املنزيها   الغلط، وعرِضها عرضا   منت تلك األخطاء ناجتة  عن الغش أأكا

 إعداد التقديرات احملاسبية املعقولة يف ظل الظروف السائدة.

 لحسابات عن مراجعة البيانات الماليةل الخارجي مراجعالمسؤوليات 

يتمثل اهلدف من مراجعة احلسابات يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات 
اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة  مالغش أ أكانت ناجتة  عناملالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء 

مراجعة  ةبأن أي احلسابات يتضمن رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضمانا  
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ستؤدي دائما  إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال  رى وفقا  جتم 

توقع منها جوهرية إذا كان باإلمكان أن يم  تمعدوجوده.  وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ و 
ادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه بدرجة معقولة، منفردة أو جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتص

  البيانات املالية.

تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة املراجعة  يفمراجعة احلسابات  تتمثللذلك، 
ويراعي مراجع احلسابات اخلارجي الضوابط الداخلية يف البيانات املالية.  الواردةت بشأن املبالغ واملعلوما

املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق 
ويستند اختيار إجراءات التدقيق إىل رأي بشأن فعالية هذه املراقبة.  ، وليس هبدف إبداءللظروفاملالئمة 

خماطر البيانات املالية، لتقييم  إىل تقييماحلال بالنسبة  يملراجع احلسابات اخلارجي، كما ه احلكم املهين
 .بوجه عاممدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، ولتقدمي البيانات املالية 

 )توقيع(
 بيري موسكوفيسي
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 البيان األول
)بآالف  2019كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 اليورو(
 (أعيد حساهبا) 2018 2019 املالحظة  

       األصول
       األصول املتداولةا

 النقدية وما يف حكمها
  

 

 892 18 575 14 3 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 832 14 630 17 4 أخرى مستحقة القبضحسابات 

 352 1 243 1 5 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى

 935 2 732 2 6 مجموع األصول المتداولة

 011 38 180 36   األصول غير المتداولة

    حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 31 25 4 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 103 179 643 168 7 األصول غري امللموسة

 530 1 448 2 8 احلق يف االسرتداد

 648 28 897 31 10 مجموع األصول غير المتداولة

 312 209 013 203   مجموع األصول

 الخصوم
 

239 193 247 323 

 الخصوم المتداولة
 

    

 احلسابات املستحقة الدفع
  

 

 529 7 330 6 9 استحقاقات املوظفنيااللتزامات املرتتبة على 

 129 10 347 11 10 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 843 1 887 1 11 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

 955 6 749 7 12 املخصصات

 212 1 363 13 مجموع الخصوم المتداولة

 الخصوم غير المتداولة
 

27 676 27 668 

       الدفعاحلسابات املستحقة 

 636 282 9 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

 345 59 956 78 10 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 865 68 978 66 11 مجموع الخصوم غير المتداولة

 846 128 216 146   مجموع الخصوم

 صافي األصول/حقوق الملكية
 

173 892 156 514 

       صندوق الطوارئ

 243 5 242 5 14 صندوق رأس املال العامل

 058 9 951 5 14 أرصدة صناديق أخرى

 508 76 108 54 14 صافي األصول/حقوق الملكية



ICC-ASP/19/12 

 

10 12-A-051120 
 

 809 90 301 65   مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 املالحظات املصاحبة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 البيان الثاني

كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في   -المحكمة الجنائية الدولية 
 )بآالف اليورو( 2019

 (أعيد حساهبا) 2018 2019 املالحظة  

       اإليرادات

 446 145 122 143 15 الشرتاكات املقررةاا

 038 2 998 1 15 لتربعاتاا

 158 75 15 إيرادات مالية 

 413 073 1 15 إيرادات أخرى

 055 148 268 146   مجموع اإليرادات

       المصروفات

 099 108 892 114 16 ملصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفنياا

 668 5 592 5 17 السفر والضيافةا

 158 6 343 5 18 خلدمات التعاقديةاا

 603 5 322 5 19 أتعاب احملامني

 969 12 063 14 20 لنفقات التشغيليةاا

 456 2 658 1 21 للوازم واملواداا

 344 12 026 12 22 إلهالك واالستهالك اا

 860 1 840 1 23 املصروفات املاليةا

 157 155 736 160   مجموع المصروفات

(14 468)   الفائض/)العجز( للفترة المعنية  (102 7)  

 البيانات املالية.املالحظات املصاحبة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه 
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 البيان الثالث
بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31

  

 الصندوق

 العام 
 صناديق 

 جمموع 
 صايف 
 األصول/ 
 حقوق امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق 
 صندوق الطوارئ املال العاملرأس 

صناديق 
االلتزامات 
املتعلقة 
باستحقاقات 
 املوظفني

 النقدي  الرصيد
الفائض/  

 )العجز(

إعادة قياس 
خطط ما بعد 
 انتهاء اخلدمة

 أرصدة  
  الصندوق
 للصندوق العام

 الرصيد االفتتاحي  
(5 622) 479 764 3 17 2018كانون الثاين/يناير   1يف   (650 6)  105 142 1 695 98 825 

الحركة في صافي 
األصول/حقوق الملكية في عام  

2018 
  

    

(7 427)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(    325 (102 7)  

إعادة قياس مكاسب/)خسائر( 
(1 391)  -   -   -   -  خطط ما بعد انتهاء اخلدمة   -   -  (391 1)  

(216) 479 1 041 9 التحويالت  5 622  -  (926 15)   -   -  

 الفائض/)العجز( النقدي  
(2 993)  -  993 2  -   -   -  يف السنة املاضية   -   -  

 فائض أمانة الصندوق  
يف عام  للمجين عليهماالستئماين 

2016  -   -   -   -   -  476  -  476 

 مجموع الحركات  
(216) 479 1 041 9 أثناء العام  8 615 

(391 1)  
(870 25)  325 (016 8)  

 صافي األصول/حقوق الملكية 
كانون األول/ديسمبر   31

2018 
9 058 5 243 263 2 993 (041 8)  79 272 2 021 90 809 

حركات صافي األصول/حقوق 
 2019الملكية في عام 

  
    

(14 661)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(    193 (468 14)  

مكاسب/)خسائر( إعادة قياس 
 خطط ما بعد انتهاء اخلدمة

 -   -   -   -  (511 11)    -   -  (511 11)  

(3 076) التحويالت   -  29 (993 2)   -  6 040  -  - 

 الفائض/)العجز( النقدي  
 يف السنة املاضية

 -   -   -  (439 1)   -  1 439  -  - 

(31) إعادة األموال إىل الدول املنسحبة  (1)       (32)  
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 فائض أمانة الصندوق  
يف عام  للمجين عليهماالستئماين 

2017 
- -  -   -   -  505  -  505 

 مجموع الحركات  
 أثناء العام

(107 3)  (1)  29 (432 4)  (511 11)  (677 6)  193 (506 25)  

مجموع صافي األصول/حقوق 
كانون   31الملكية في 

 2019األول/ديسمبر 
5 951 5 242 292 (439 1)  (552 19)  72 594 2 213 65 301 

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 البيان الرابع
كانون األول/ديسمبر   31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  بيان -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019
 (حساهباأعيد ) 2018 2019 املالحظة 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(14 468)  فائض/)عجز( عن الفرتة )البيان الثاين(  (102 7)  

(8)  فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت  (56)  

 - -  اخلصم من قرض الدولة املضيفة 

 344 12 026 12  اإلهالك واالستهالك 

 23 -  املمتلكات واملنشآت واملعدات)الكسب(/اخلسارة من التصرف يف 

 784 1 742 1  مصروفات الفائدة

9 605 )زيادة(/اخنفاض يف حسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  605 9  
(224) 109  )زيادة(/اخنفاض يف حسابات أخرى مستحقة القبض  

(637) 205  )زيادة(/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى  

(3 249)  )زيادة(/اخنفاض يف حق االسرتداد  40 

(1 082)  زيادة/)اخنفاض( يف حسابات مستحقة الدفع  662 

 198 4 829 20  زيادة/)اخنفاض( يف التزامات استحقاقات املوظفني

(11 511)  إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمة  (391 1)  

(158) 794  زيادة/)اخنفاض( يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة  

(849)  زيادة/)اخنفاض( يف املخصصات  (168 1)  

(75)  ناقص: إيرادات الفوائد  (110)  

 810 17 670 1  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 133 73  املتلقاةزائد: الفوائد 

 - -  عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

(1 159)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات  (790 1)  

(1 324)  شراء أصول غري ملموسة  (814)  

(2 410)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (471 2)  

    التدفقات النقدية من األنشطة المالية

(32)  تسديد قرض الدولة املضيفة    - 

  32  صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية

(3 585)  صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمها  (585 3)  

(3 585) 3 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية  (585 3)  

(4 325)  مكاسب/)خسائر( النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت   11 754 

 082 7 892 18 3 كانون األول/ديسمبر )البيان األول(  31النقدية وما في حكمها في 

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 البيان الخامس
بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة   -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ ديسمبر   31المنتهية في 

 الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
 جرتاليت 

 املوافقة عليها

املصروفات  
  احململة على 
   الصندوق العام

  فائض/)عجز(  
   1الصندوق العام

املصروفات  
احململة على 
طلبات صندوق 
  الطوارئ

جمموع  
  املصروفات

الفائض/   
    2 )العجز(

طلبات  
صندوق 
  الطوارئ

الوصول إىل صندوق  
  الطوارئ

 
 

طلبات صندوق 
 الطوارئ

 1 2 3=2-1 4 5=2+5 6=1-5 7 8 9 
    -                   -                 515 593 11  - 515 593 11 108 12 اهليئة القضائية

    -                   -                 355 447 46  - 356 447 46 803 46 مكتب املدعي العام

(709) 360 77 926 1 216 1 435 75 651 76 قلم احملكمة   307                   -    

 أمانة 
 مجعية الدول األطراف

2 842 2 803 39   2 803 39 

 
       -           -    

    -                   -                 - 800 1 - - 800 1 800 1 املباين

 أمانة 
الصندوق االستئماين للمجين 

 عليهم
3 130 2 804 327 - 2 804 327 

 

               -                   -    

 آلية الرقابة 
 املستقلة 

531 522 9 - 522 9 

 
               -                   -    

مكتب املراجعة الداخلية 
 للحسابات 

686 686 - - 686 - 

 
               -                   -    

    -                   -                 - 585 3 - - 585 3 585 3 القرض املقدم من الدولة املضيفة

    -                   307                535     600 147     926 1      461 2     674 145     135 148   المجموع 

1)  
ICC-ASP/18/Res.1  اجلزء حاء ، 

2)  
ICC-ASP/18/Res.4   سني، اجلزء 

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 الملحقة بالبيانات المالية المالحظات

 المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها .1

 الكيان املعّد للتقرير: 1-1

مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ‘‘( احملكمة)’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية 
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي ’’دولة مشاركة يف  120، عندما اعتمدت 1998متوز/يوليه  17

ة قضائية دائمة مستقلة النظام األساسي.  واحملكمة مؤسس‘‘ للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية
هلا السلطة ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل )اإلبادة اجلماعية، 

جرمية العدوان(. وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة و جرائم احلرب، و اجلرائم ضد اإلنسانية، و 
تب املدعى ناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكالرئاسة والدوائر )املؤلفة من شعبة االستئ

عد البيانات املالية للمحكمة واهليئات الفرعية التابعة جلمعية الدول األطراف وتم العام، وقلم احملكمة. 
 .للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين  باستثناء)"اجلمعية"( 

روما األساسي يف الهاي هبولندا.  وأنشأت احملكمة أيضا  ستة من نظام  3ويقع مقر احملكمة وفقا  للمادة 
ا، ومجهورية الكونغو هذه املكاتب يف أوغند توجدمن أداء عملياهتا امليدانية.  و  لكي تتمكن قمطريةمكاتب 

 وجورجيا.  ومايل، ، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية كوت ديفوار،الدميقراطية

 الربناجمية: امليزانية 1-2

االعتمادات إىل تسعة برامج رئيسية هي: اهليئة القضائية )هيئة  قمسِّمت، 2019ألغراض الفرتة املالية 
، ‘‘(األمانة)’’الرئاسة والدوائر(، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف 

القرض الذي قدمته الدولة  –الدائمة ، ومشروع املباين للمجين عليهمواملباين، وأمانة الصندوق االستئماين 
من عناصر  ويرد أدناه تشكيل كل عنصر كتب املراجعة الداخلية.املضيفة، وآلية الرقابة املستقلة، وم

 الربامج الرئيسية للمحكمة ودوره وأهدافه:

 اهليئة القضائية:

 هيئة الرئاسة:  
 تتكون من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛ ‘1’
مجيع  تؤديتراقب وتدعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة و  ‘2’

 القضائية اليت تقع ضمن اختصاصها؛الوظائف 
تكفل اإلدارة السليمة للمحكمة )باستثناء مكتب املدعي العام( وتشرف على  ‘3’

احلصول على مساندته يف ستسعى إىل املدعي العام و  ستنسق معو  كمة؛عمل قلم احمل
 ؛اليت هتم كلتا اجلهتنياملسائل  مجيع
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توّسع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيلها يف احملافل   ‘4’
 الدولية.

 الدوائر: 
 تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية.  ‘5’
عة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة وتتكون شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأرب 

 من ستة قضاة على األقل؛ والشعبة التمهيدية االبتدائية
وشفافة حتمي حقوق مجيع  تكفل سري اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالةو  ‘6’

 األطراف.
 مكتب املدعي العام:

يتوىل مكتب املدعي العام إجراء عمليات التدارس األويل، والتحقيق يف حاالت ‘  1’
ارتكاب اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان ومقاضاة 
مرتكيب تلك اجلرائم، بطريقة فعالة وناجعة، عمال  بالوالية املنوطة به يف نظام روما 

 ؛األساسي 

 ؛ تنفيذا  مستقال  وغري متحيز وموضوعيا   هذه الوالية املكتبوينفذ   ‘2’

 ؛املكتب وإدارتهويرأسه املدعي العام الذي له السلطة الكاملة يف تسيري  ‘3’

ديوان املدعي العام )الذي يضم مجيع املوظفني الذين ويتكون من أربعة برامج:  ‘4’
كتب برمته وإسداء املشورة تنطوي وظائفهم على تقدمي الدعم إىل املدعي العام وامل

 ؛شعبة املقاضاةوشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، و إليهما(، 

 قلم احملكمة:
واجلودة إىل هيئة  املتسمة بالفعالية والنجاعةخدمات الدعم القضائية واإلدارية  يقدم ‘1’

 والشهود؛ اجملين عليهمالرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع و 
 حقوقهم. ضمانوالشهود والدفاع و  اجملين عليهمينفذ اآلليات الالزمة ملساعدة  ‘2’
 يدير شؤون األمن الداخلي للمحكمة؛و ‘      3’

 

 أمانة مجعية الدول األطراف: 

الذي اعتمدته يف أيلول/سبتمرب   ICC-ASP/2/Res.3نشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارهاأم 
.  2004كانون الثاين/يناير   1مجعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياهتا يف أمانة  2003

فرعية  اتهيئ إىل وكذلك ،‘‘(اللجنة)’’اجلمعية ومكتبها، وجلنة امليزانية واملالية  إىلاألمانة  قدموت
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وتنربي األمانة على وجه  ومساعدة إدارية وتقنية. مهمة مستقلةخدمات ، 1أخرى للجمعية
 التحديد:

اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية، مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  دورات لتنظيم ‘1’
 واملالية؛

ساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املسائل املتصلة ومل ‘2’  
بوجه خاص على وضع اجلداول الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسيريها  بالرتكيزبأعماهلا، 

 ؛ عن إجراء مشاورات ، فضال  تسيريا  سليما  من الناحية اإلجرائية

نوعية  بتقدمي نفيذ واليتها مبزيد من الفعاليةتمكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تول ‘3’
 يف ذلك اخلدمات التقنية. ، مباوخدمات الدعم إليها املهمةعالية من اخلدمات 

 املباين:

 الدائمة. لصيانة مبانيهااحملكمة  إليها املوارد اليت حتتاج حملة عناملعنية  إىل اجلهاتتمقدَّم 

 :للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين 

وتقدم الدعم  للمجين عليهمالصندوق االستئماين  للمجين عليهمتدير أمانة الصندوق االستئماين 
وقد أنشأت . لسلطة اجمللس الكاملة، وهي ختضع هإدارة الصندوق واجتماعات إىل جملساإلداري 

واعتمدت . ICC-ASP/1/Res.6 مبوجب قرارها للمجين عليهماجلمعية الصندوق االستئماين 
اللوائح التنظيمية للصندوق، اليت تنص على أن   ICC-ASP/4/Res.3اجلمعية مبوجب القرار

عن اإليرادات من  ويمبلغللبيانات املالية.  ممصدرا   الصندوق االستئماين يشكل كيانا  مستقال  
يف بيان األداء املايل  للمجين عليهماالشرتاكات املقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين 

جى . ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق، يمر للمجين عليهمللصندوق االستئماين 
  . 2019لعام  للمجين عليهمالرجوع إىل البيانات املالية للصندوق االستئماين 

 القرض الذي قدمته الدولة املضيفة: –مشروع املباين الدائمة 

القرض الذي قدمته الدولة املضيفة يف إطار امليزانية  –أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 
 فيما خيص مااملتوقع دفعه وأساس رأس املال غ عن الفائدةلإلبال 2011الربناجمية املعتمدة لعام 

 لطلبات اللجنة واجلمعية. تلبية  املباين الدائمة،  من أجل مشروعمبالغ القرض الذي تلقته احملكمة 
باين الدائمة خاص باملقبول اجلمعية العامة لعرض الدولة املضيفة بتقدمي قرض  عنذلك  ينشأو 
 يف املائة. 2.5سنة مبعدل فائدة قدره  30فرتة  مر د علىسدَّ ي

                                                 
املعين  الفريق العاملاملعين بالتعديالت و  الفريق العاملانتخاب املدعي العام و ب واللجنة املعنية املراجعةجلنة  2019ضمت هذه اهليئات يف عام   1

 مبراجعة أجور القضاة.
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 آلية الرقابة املستقلة:

آلية الرقابة املستقلة بوصفها   ICC-ASP/8/Res.1 أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها
مكتب املراجعة  من مقر بالقربآلية الرقابة املستقلة  ويقع مقربرناجما رئيسيا  من برامج احملكمة.  

الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي، لكن دون أن تكون جزءا  من هذا املكتب وال تابعة 
من نظام روما  112من املادة  4له. وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 

 األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة.

 عة الداخلية للحسابات:مكتب املراج

يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية والتشغيلية 
 رميوتيف مجيع جماالت عمل احملكمة.  استعراضا  منهجيا  من خالل استعراض النظم والعمليات 

ن إدارة التهديدات )عمليات مراجعة احلسابات( إىل حتديد مدى حس عمليات االستعراض هذه
وما إذا كان  بعمليات صحيحة تبيان ما إذا كان يمعمل والفرص احملتملة )املخاطر(، مبا يف ذلك

ية بناء على طلب إدارة خدمات استشار  باإلجراءات املتفق عليها.  ويقدم املكتب أيضا   يملتزم
 .جلنة املراجعةويقدم املكتب تقاريره إىل رئيس احملكمة. 

 من الضرائب: اإلعفاء 1-3

االتفاق املتعلق ‘2’منه، و 15اتفاق املقر املربم بني مملكة هولندا واحملكمة، وال سيما املادة  ‘1’مبوجب
 عفى احملكمة من الضرائب املباشرةمنه، تم  8بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، وال سيما املادة 

عفى أيضا  من الرسوم اجلمركية واألعباء املرافق العامة، وتم  ، باستثناء الرسوم اليت تستوجبها خدماتكافة
  اليت تستوردها أو تصدرها الستعماهلا الرمسي. باللوازمذات الطابع املماثل فيما يتعلق 

 ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية  .2

 أساس اإلعداد

تعد البيانات املالية للمحكمة وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمدهتا مجعية  2-1
 والتعديالت اليت أمدخلت عليهما.   2002الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب 

ية الدولية للقطاع حملاسبللمعايري ا وقد أمعدت البيانات املالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا   
األرقام يف البيانات  وق مرِّبتوتشكل هذه املالحظات جزءا  ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة. العام. 

 واملالحظات إىل ألف يورو.  وقد ال تؤدي املبالغ اإلضافية إىل فرق بسبب تقريب األرقام هذا.

 احدة. الفرتة املالية: الفرتة املالية هي سنة تقوميية و  2-2

 البيانات املالية على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة. تمعدأساس التكاليف التارخيية:  2-3
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 عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف
 تمعرض حسابات احملكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-4
 ألسعار الصرف املعمول هبا إىل العملة الوظيفية وفقا   أجنبيةبعمالت  جتريل املعامالت اليت وحتوَّ  2-5

ل األرباح واخلسائر وتسجَّ  ار تقارب أسعار الصرف السائدة.يف األمم املتحدة يف تاريخ املعاملة، وهي أسع
هذه املعامالت، وعن حتويل األصول واخلصوم النقدية املقومة بالعمالت األجنبية  مثل النامجة عن تسوية

  بسعر الصرف الساري يف هناية السنة، يف بيان األداء املايل. 

ل فتحوَّ  ألجنبيةاأما األصول والبنود غري النقدية اليت تمقاس على أساس التكلفة التارخيية بالعملة  2-6
 يف تاريخ اإلبالغ.  به يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها لسعر الصرف املعمول وفقا  

 المحاسبية األحكاماستخدام التقديرات و 

يتطلب إعداد البيانات املالية وفقا  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تستخدم   2-7
واالفرتاضات عند اختيار السياسات احملاسبية وتطبيقها، وعند حتديد قيم  األحكام والتقديراتاإلدارة 

وتستند هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة هبا إىل  األصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات املبلغ عنها.
حة يف تاريخ املعلومات املتاإىل و  ،عتقد أهنا معقولة يف ظل الظروفالتجربة السابقة وعوامل أخرى خمتلفة يم 

ال األصول واخلصوم اليت  محل قيمة بشأن األحكامأساس  اليت تشكل نتائجهاإعداد البيانات املالية، 
 وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.خرى. األصادر املمن  تتضح بسهولة

عرتف بتنقيحات ويم  . استعراضا  مستمرا  فرتاضات األساسية ستعرض التقديرات احملاسبية واالوتم  2-8
 فرتة مقبلة متأثرة. ةالتقديرات يف الفرتة اليت تمنقَّح فيها التقديرات ويف أي

اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  األحكامويرد أدناه بيان  2-9
ل جدا  أن ختضع لتعديل ملموس يف البيانات املالية والتقديرات اليت من احملتم يفاليت تؤثر بدرجة كبرية 

 السنة القادمة:

اليت من احملتمل أن تؤدي إىل املرفوعة ضدها  نتيجة املنازعاتاحملكمة باحتياطي  احتفظت )أ(
وتستند  .تقديرا  موثوقا  تدفق املوارد إىل اخلارج من أجل تسوية املطالبات، وميكن تقدير هذه املوارد 

 قانونية مهنية؛املبالغ املرصودة إىل نصيحة 
بناء  احملكمة سلفا   إليهاالعتماد املتعلق بالديون املشكوك يف حتصيلها من متهم قدمت  )ب(

 ويمعتقد أن استعادة هذه السلف غري مؤكدة. تكاليف التمثيل القانوين.لسد على قرار قضائي 
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 النقد وما يعادل النقد

تفظ بالنقد وما يعادل النقد  2-10 ، واألموال احملتفظ هبا يف احلاضر النقد يشملاالمسية و  بقيمته ُيم
حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن 

 ثالثة أشهر.

 األدوات المالية
وما  مالية ستحقة القبض وخصتصنِّف احملكمة أدواهتا املالية باعتبارها قروضا  وحسابات م   2-11

من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة  يف املقام األولواألصول املالية تتألف  أخرى.
 املباين  واحلسابات املستحقة الدفع. اخلاص ببناءالقبض.  وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل 

د مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة تقيَّ و   2-12
طريقة سعر  باستخدامإىل تكاليف املعامالت.  وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك 

للتكلفة  الفائدة الفعلي.  أما مبلغ احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع املتضمن
 التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 المخاطر المالية 

تتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق )أسعار    2-13
 الصرف وأسعار الفائدة(، وخماطر االئتمان وخماطر السيولة.

خماطر العمالت: تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية   2-14
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. واحملكمة معرضة املستقبلية ألداة مالية 

 امليدانية. عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بعملياهتا  ملخاطر العمالت

تتمثل يف تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية  خماطر أسعار الفائدة:  2-15
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة.  وال تودِع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل 

برية تتعلق بأسعار الفائدة. والقرض الذي قدمته ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك ليست معرضة ملخاطر ك
 الدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار الفائدة.

خماطر االئتمان: تتمثل يف تسبب أحد األطراف يف معاملة مالية يف خسارة مالية للطرف اآلخر   2-16
القبض املتعلقة ة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. واحملكم

املبالغ املستحقة الدول األطراف.  وتشمل االشرتاكات املقررة معظم  اليت تقدمها باالشرتاكات املقررة
يف غضون  -.  ويتعني على الدول األطراف أن تسدد االشرتاكات يف الوقت املناسب للمحكمة القبض

الدول األطراف اليت مع احملكمة بانتظام  تواصلتاملذكرة الشفوية من احملكمة.  وقد  تسلميوم ا من  30
ألطراف ذلك، يتعني على مجعية الدول ا إضافة  إىللديها اشرتاكات غري مسددة لتذكريها بالتزاماهتا. و 

)"اجلمعية"( وهيئاهتا اإلدارية زيادة اتصاالهتا السياسية والدبلوماسية مع الدول اليت لديها مسامهات معلقة، 
 ال سيما تلك اليت عليها متأخرات كبرية.

تتمثل املخاطر االئتمانية األخرى يف السلف املقدمة على أساس قرارات قضائية لتغطية التمثيل و   2-17
احملكمة سياسات حتد من  وتتبعلدى البنوك.  ويف الودائعمعوزين،  يمعدونمني الذين ال القانوين للمته
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  مؤسسة مالية واحدة. ةالتعرض ملخاطر الودائع يف أي

 ظليثري القلق وي خماطر السيولة:  ميثل املستوى املرتفع احلايل لالشرتاكات غري املسددة جماال    2-18
 .2019احملكمة وتدفقها النقدي يف عام  سيولةفيما خيص  ا  عامل خطر رئيسي

 المبالغ المستحقة القبض 

ر ل املبالغ اليت يقدَّ مسية.  وتسجَّ اليف البداية بقيمتها ا والسلف ل املبالغ املستحقة القبضتسجَّ   2-19
ل أهنا غري قابلة لالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أهنا فاقدة، وتسجَّ 

 اجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.ناخلسائر ال

 واألصول المتداولة األخرى المبالغ المدفوعة مقدما  

 .الودائعتشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية و    2-20
يف الفرتة الالحقة  د على أساس أهنا مصروفاتتقيَّ سوتشمل املدفوعات املسبقة املنح التعليمية اليت 

املشمولة بتقرير. وبيان الوضع املايل يمظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء من السلفة على املنحة 
د املصروفات املفرتض أهنا تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق للبيان املايل.  وتقيَّ  التعليمية

 على حساب امليزانية.ل بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتمَّ 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 ر لتوفري اخلدمات أو ألغراض إدارية. متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوال  ملموسة تسخَّ   2-21

وتقاس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات مبقدار تكلفتها ناقص االستهالك املرتاكم واخلسائر  2-22
 النامجة عن اإلهالك.

دَّ  2-23 ستخدم يف حالة األصل باستخدام املبادئ نفسها اليت تم  د تكلفة األصل املنشأ ذاتيا  وحتم
املكتسب. وال يمدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها 

من  مكونا   بوصفهال تكاليف االقرتاض وال تمسجَّ إنشاء أصل ذايت املنشأ.  عند ةاملتكبد من املوارد
 تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات. مكونات

جزءا  من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء، رسوم  بوصفهاوتشمل التكاليف املرمسلة،   2-24
باشرة باملستشارين امللة صالذات  غريها من الرسومإدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية و 

 .وتكاليف العمالة املباشرة والتكاليف املادية ،تصاريحالواخلرباء ورسوم 

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو  2009آذار/مارس  23 يف واستنادا  إىل العقد املؤرخ  2-25
للبناء  ةمعدت قطعة أرض أمجِّر ، العقد القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت

يف هناية والية احملكمة أو بقرار  بالرتاضيوعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه للمحكمة دون مقابل.  اعليه
 أصال  من أصول احملكمة. بوصفهال قطعة األرض صادر عن اجلمعية.  وتمسجَّ 
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واملعدات ضمن القيمة ل التكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت وتسجَّ   2-26
إىل  تدفققبلة اجملسدة يف ذلك اجلزء ستالدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية امل

 املقدَّمة إىل املمتلكات.  وتكاليف اخلدمات اليومية قياسا  موثوقا  بهاحملكمة وميكن قياس تكلفتها 
 تكبدها. ل فائضا  أو عجزا  عندواملنشآت واملعدات تسجَّ 

احلياة اإلنتاجية  مرفائض/عجز على أساس خط مستقيم على  خانةل االستهالك يف ويمسجَّ   2-27
 التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات.  وال ختضع قطعة األرض لإلهالك.

 ويرد أدناه تقدير مدة احلياة اإلنتاجية:  2-28
 2018 

 سنوات 6 -4 السيارات
 سنوات 5 - 3 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معدات

 سنوات 10 - 7 األثاث واللوازم
 سنة 40 -4 مكونات املباين 

 سنة 20 - 5 أصول أخرى

 المباني الدائمة
الذي أكد أن ، ICC-ASP/4/Res.2 أنشأت اجلمعية مشروع املباين الدائمة مبوجب القرار  2-29

"احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وبالتايل فهي تتطلب أماكن عمل دائمة لتمكني احملكمة من أداء 
شدِّدة  من جديد على مكافحة اإلفالت من العقاب"، مواجباهتا بفعالية و تعكس أمهية احملكمة يف 

 أمهية وجود أماكن دائمة ملستقبل احملكمة.

 مشروع املباين الدائمة: مّولت اجلهات التاليةو 

سنة  30فرتة  مر إىل احملكمة، على عرب تقدميها قرضا  )أ( وزارة خارجية الدولة املضيفة، هولندا، 
دفع وتم .  ICC-ASP/7/Res.1 يف املائة، استنادا  إىل املرفق الثاين للقرار 2,5بسعر فائدة قدره 

وقد بدأ سداد القرض، بأقساط ل استخدام لقرض الدولة املضيفة. من أو  ابتداء  الفائدة سنويا ، 
 .2016حزيران/يونيو  30سنوية عادية، بعد انتهاء عقد اإلجيار يف املبىن املؤقت يف 

،  ICC-ASP/7/Res.1 )ب( االشرتاكات املقررة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف القرار
 املقدرة ملرة واحدة.مدفوعات احلصة فيما خيص املرفق الثالث، 

)ج( التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، 
اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن إنشاء صندوق  ICC-ASP/6/Res.1 وفقا  للمرفق السادس من الوثيقة

 استئماين دائم لتشييد املباين الدائمة؛

 .ICC-ASP/15/Res.2 و  ICC-ASP/14/Res.1 .لقراري اجلمعية )د( املوارد األخرى وفقا  

رمسلة املبىن واستهالكه  جرت، 2015عند االنتهاء من تشييد املباين الدائمة يف تشرين الثاين/نوفمرب و 
 العمر النافع ملختلف عناصر املبىن. مرعلى 
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 اإليجارات

د مدفوعات اإلجيار إجيارات تشغيلية وتقيَّ  وصفهاب يف مقر احملكمةف عقود اإلجيار اليت تمربم تصنَّ  2-30
 فرتة اإلجيار. مرمصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على  بوصفهايف بيان األداء املايل 

 األصول غير الملموسة

 تتألف األصول غري امللموسة أساسا  من الرباجميات احلاسوبية والرتاخيص الالزمة الستعماهلا 2-31 
سب استهالك هذه األصول باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس .  وُيم أو املعدة داخليا   املشرتاة

 عمرها النافع التقديري الذي يبلغ مخس سنوات أو على أساس فرتة صالحية الرتخيص.

 للنقد المدرةفقد قيمة األصول غير 

ليس الغرض من األصول اليت متتلكها احملكمة عادة احلصول على عوائد جتارية ولذلك فإهنا  2-23
 .مدرة للنقدأصول غري 

اخلسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة لألصل  وميثل اضمحالل القيمة 2-33
ملرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة لألصل عن التسجيل املنهجي للخسارة يف الفوائد االقتصادية ا فضال  
 لإلهالك أو االستهالك. نتيجة  

قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة  يمعد أنو  2-34
مة لالسرتداد.  وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحا  منها تكاليف البيع وقي

 االستخدام.

ومتثل القيمة العادلة، مطروحا  منها تكلفة البيع، سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق  2-35
 بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.

األصل واملمكن حتديدها  يقدمهاوالقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن  2-36
باستخدام هنج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو هنج وحدات 

 اخلدمة.

ل فقدان للقيمة وحاملا يمسجَّ  الفائض/العجز. ل اخلسارة بسبب اضمحالل القيمة يف صايفوتمسجَّ  2-37
قبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات امل يمسوَّى

مطروحا  منها القيمة املتبقية )إن كانت هناك قيمة( على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية من عمره 
 النافع.

ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة  لتقييماحملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير  وستنربي 2-38
يف هذه احلالة  وتمزادسابقة مل تعد قائمة أو تناقصت.  لت يف فرتةالنامجة عن اضمحالل القيمة اليت سمجِّ 

القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال يتجاوز املبلغ 
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وتلك الزيادة هي عكس اخلسارة . يف بادئ األمراضمحالل القيمة  لوال تسجيلصل الذي عنده يمرحل األ
 يف صايف الفائض/العجز. تمسجَّلبسبب اضمحالل القيمة اليت 

 الحق في االسترداد

ل احملكمة احلق يف االسرتداد املستحق مبوجب وثيقة التأمني الذي يقابل، من حيث املبلغ تسجِّ  2-39 
ر القيمة العادلة االستحقاقات الواجبة السداد مبوجب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  وتقدَّ والتوقيت، 

 حلق االسرتداد بالقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.

 الحسابات المستحقة الدفع

، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ االمسيةد احلسابات املستحقة الدفع بداية بقيمتها تقيَّ  2-40
 املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

تشمل اإليرادات املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك من  2-41
 لكنها مل تمكتسب بعد. اليت تملقيِّتاإليرادات 

أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت  املقدَّمةد املصروفات املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات وتقيَّ  2-42
 .مل تمسدَّد املدفوعات املتعلقة هبا

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

السيطرة ستفصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة على ممارسة  2-43
بشأن خضوع  على احملكمة باختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات أو التأثري بدرجة كبرية

العالقات العادية للمورد أو  األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة مشرتكة. واملعامالت اليت تدخل يف نطاق
من األحكام والشروط املعتادة يف نفس  رعاية العميل/املستفيد مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل

  عنها. يمفصحمعامالت متعلقة بأطراف ذات صلة ولذلك لن  لن تمعدالظروف 

رئيس قلم واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس احملكمة، ومدير ديوانه، و  2-44
السلطة واملسؤولية عن ب ويتمتع مجيعهم، واملدعية العامة، ومساعد املدعية العامة، واملديرون، احملكمة

 ويمفصحالتأثري يف توجهها االسرتاتيجي. و  هباهبا احملكمة، والتحكم  تضطلعختطيط وتوجيه األنشطة اليت 
عن  ذلك إضافة  إىلاحملكمة  وستمفصحاملوظفون اإلداريون الرئيسيون.  عن األتعاب واملزايا اليت ُيظى هبا

 مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم. جتريمعامالت حمددة  ةأي
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 استحقاقات الموظفين الناجمة عنااللتزامات 

خدمات  بوصفهااستحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات  النامجة عنل االلتزامات تسجَّ  2-45
ف استحقاقات املوظفني بوصفها استحقاقات قصرية األجل، واستحقاقات ما صنَّ وتم إىل املوظفني.  قدَّمتم 

 بعد اخلدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو استحقاقات تسوية هناية اخلدمة.

التالية لتقدمي  الشهور االثين عشراألجل فهي واجبة التسوية يف حدود  أما االستحقاقات القصرية 2-46
د وتقيَّ دفوعة األجر واإلجازات السنوية. ىت البدالت واإلجازات املرضية املوش الرواتباخلدمة وتشمل 

ل االستحقاقات لقاء تقدمي خدمات.  مصاريف، وتمسجَّ  بوصفهااستحقاقات املوظفني القصرية األجل 
 ويمبلغد بعد على أساس أهنا مصاريف يف الفرتة ذات الصلة اليت مل تمسدَّ ل االستحقاقات املستحقة وتسجَّ 

 استحقاقات أو اعتمادات. بوصفهاعنها يف بيان الوضع املايل 

يقدمون خدمات تزيدهم مصروفات على أساس أن املوظفني  بوصفهاد اإلجازات السنوية وتقيَّ  2-47
 .تأهيال  للحصول على تعويضات عن غياهبم مستقبال  

والتأمني الصحي بعد انتهاء بعد اخلدمة استحقاقات املعاشات التقاعدية  وتشمل استحقاقات ما 2-48
 اخلدمة.

 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الصندوق املشرتك للمعاشاتواحملكمة منظمة عضو يف   2-49
استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة  لتقدمياجلمعية العامة لألمم املتحدة  الذي أنشأته )"الصندوق"(،

خطة استحقاقات حمّددة ممّولة  هواحملكمة.  والصندوق  إىل موظفيوغري ذلك من االستحقاقات  اإلعاقةو 
)ب( من النظام األساسي للصندوق، يمفتح باب العضوية  3للمادة  مبشاركة أرباب عمل متعددين. ووفقا  

 للرواتبيف النظام املوحد  املشاركةاحلكومية الدولية  فيه للوكاالت املتخصصة ولسائر املنظمات الدولية أو
 والبدالت وغريها من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة.

فيها ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظفي املنظمات  املشاركةومبوجب هذه اخلطة تتعّرض املنظمات  2-50
عدم وجود أساس متسق وموثوق  ينجم عنهاألخرى املشاركة يف الصندوق، احلاليني والسابقني، مما 

فيها.  وكما هو حال املنظمات األخرى  املشاركةلتزام وأصول اخلطة وتكاليفها للمنظمات لتخصيص اال
تستطيع احملكمة وال الصندوق املشرتك ضبط احلصة التناسبية للمحكمة يف التزام  املشاركة يف الصندوق، ال

، فقد لذااحملاسبية.  االستحقاقات احملددة ويف أصول اخلطة وتكاليفها بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض 
مع الشروط الواردة يف  تتماشىتعاملت احملكمة مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة حمددة االشرتاكات 

ويف بيان األداء املايل تظهر مسامهات احملكمة يف الصندوق من املعايري احملاسبية الدولية.  39 املعيار
 نفقات. بوصفهااملشرتك خالل الفرتة املالية 

نظام املعاشات التقاعدية للقضاة: يوفر هذا النظام اخلاص املزايا التالية ألعضائه: معاشا  تقاعديا   2-51
 مدهتا إذا مل يمتم والية املدة الفعليةتسع سنوات )أو ما يتناسب مع  مدهتاللقضاة الذين يتمون والية  حمددا  

 معاش إعاقةي على قيد احلياة، و ٪ من املعاش التقاعدي للزوج الباق50( ومعاشا  يبلغ تسع سنوات
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إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  وبدأ سريان  Allianz Netherlands نت شركة.  وعميِّ للقضاة
 حىت وظل ساريا   2008كانون األول/ديسمرب   31يف  Allianz Netherlandsالعقد بني احملكمة وشركة 

على عقد جديد لتأمني وقعت احملكمة  2019ويف هناية عام . 2019كانون األول/ديسمرب   31تاريخ 
املعاشات  إدارة AXA Franceمستحقات القضاة التقاعدية وإدارهتا. ومبوجب هذا العقد ستتوىل شركة 

التقاعدية املقدمة إىل قضاة احملكمة امتثاال  لقواعد نظام املعاشات التقاعدية املقدَّمة إىل القضاة ابتداء  من 
كانون   31ن حىت مخس سنوات ساريا  ملدة AXA France. وسيظل العقد مع 2020الثاين/يناير  كانون  1

يجوز متديد العقد لفرتات متالحقة تدوم مدة كل منها . وعند انتهاء سريانه، س2024األول/ديسمرب 
القضاة يف التأمني التام حلقوق  AXA Franceوستتوىل شركة مخس سنوات، بناء  على اتفاق الطرفني. 

 Allianzوستظل شركة  احلصول على معاشات تقاعدية مزيدة خالل الفرتة املشمولة بالعقد.

Netherlands  كانون   31مسؤولة عن دفع املعاشات التقاعدية للقضاة املستحقة حىت تاريخ
التغيري وال تتأثر املستحقات املتعلقة باملعاشات التقاعدية املدفوعة للقضاة ب. 2019الثاين/ديسمرب 

االلتزامات املتعلقة  يتأثر ما على احملكمة منوال  املذكور آنفا  يف مدير معاشات القضاة التقاعدية.
وما هلا من حقوق االسرتداد من جهة أخرى فيما خيص معاشات القضاة  من جهة باملعاشات التقاعدية

احملكمة، بسبب مني اليت تدفعها التقاعدية بتغيري مدير هذه الشؤون. غري أن التغيريات يف عالوات التأ
التغيريات يف االفرتاضات االكتوارية، مثل معدالت الفائدة، وطول العمر، ومعدل الوفاة، وافرتاضات 

عدد القضاة واألشخاص الذين العجز، وتكاليف االستثمار، وتكاليف اإلدارة، ناهيك عن تغيريات يف 
  يعيلوهنم.

  لشركة  2020بلغت العالوة اليت دمفعت يف عامAXA France 211 1 يورو  ألف
 Allianz Netherlands 367 1 لشركة 2019بينما بلغت تلك اليت دمفعت يف عام 

 يورو. ألف
  معدل الفائدة الذي استخدمته شركةAXA France النهائي ستقبلياملعدل امل ىنمنح هو 

يف  1يف املئة مقابل املعدل الثابت عند  0.10زائد  األوروبيةعدل فائدة عقود املبادلة مل
  . Allianz Netherlands املئة الذي استخدمته شركة

  تستند افرتاضات شركةAXA France إىل اجلدولني  فيما يتعلق مبعدل الوفاة وطول العمر
IPS55 و TGF05 بينما استندت افرتاضات شركة ،Allianz Netherlands  يف اجملال

 .AG2012-2062نفسه إىل اجلداول 
  وبلغت رسوم اإلدارة واالستثمار اليت دمفعت لشركةAXA France  10 2020يف عام 

فيما خيص  Allianz Netherlandsآالف يورو بينما بلغت الرسوم اليت دمفعت لشركة 
  . 2019ألف يورو يف عام  121 ، واملالءة املالية،والعمر املديد ،ضمان معدل الفائدة
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ملدة مخس  2020كانون الثاين/يناير   1ويبلغ التقدير االكتواري للعالوات اخلاصة بالقضاة النشطني يف 
ألف يورو. وسيتغري  3792(، مبا يف ذلك رسوم اإلدارة واالستثمار، 2024حىت  2020سنوات )من 

  واألشخاص الذين يعيلوهنم.احلساب االكتواري للعالوات حبسب العدد الفعلي للقضاة 
اح أيضا  للموظفني التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة: نظام التأمني الصحي اجلماعي هذا مت  2-52

والتأمني ن القسط الذي يدفعه املتقاعدون. يف املائة م 50وتوفر احملكمة إعانة تبلغ بعد تقاعدهم. 
 نظام حمدد االستحقاقات.  هو الصحي بعد انتهاء اخلدمة

احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس  يتعلق بالنظمفيما وتمستخدم،  2-53
االلتزامات والتكاليف.  وتمسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت ُيددها 

 استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة ناجم عناملخطط. والقيمة الراهنة اللتزام حمدد 
والقيمة احلالية ة الراهنة ويف الفرتات السابقة. املطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف يف الفرت 

سب باستخدام افرتاضات اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز  النامجة عنلاللتزامات احملددة  استحقاق حتم
 .ومتوافقة

 النامجة عناملوظفني، فهي تشمل املستحقات أما املستحقات األخرى الطويلة األجل لفائدة  2-54
انتهاء اخلدمة )مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر والشحن 

وزيارة األسرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو  زيارة الوطنوالتأمني على األمتعة الشخصية( وإجازة 
سب حبر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة طويلة األجل تقدَّ  األرملة. ومثة استحقاقات أخرى

 الوحدة املسقطة.

االستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من وينربي اكتواريون مستقلون حلساب  2-55
 االستحقاقات الطويلة األجل.

لقرار تتخذه احملكمة إلهناء  نتيجة   يستحق دفعها واستحقاقات إهناء اخلدمة هي استحقاقات 2-56
استحقاقات إهناء اخلدمة بوصفها التزاما  تقيَّد و . املقرَّروظفني قبل تاريخ تقاعده خدمة موظف من امل

 بسبب عملية إعادة اهليكلة.  سيمنهىومصروفا  عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني 

 القرض المقدم من الدولة المضيفة

)أ( بقيمته العادلة.  والقيمة العادلة  29-2القرض الوارد وصفه يف املالحظة  بادئ األمرق ميِّد يف  2-57
باستخدام سعر الفائدة  املستقبليةعند القيد األول تتمثل يف القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية 

 ئدة السائد.باستخدام سعر الفا ،حقا ، حبسب تكلفته بعد االستهالكد القرض، الالسائد.  ويقيَّ 

 المخصصات والخصوم الطارئة

ألحداث  املخصصات حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة   تقيَّد 2-58 
َتمل حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره  .  تقديرا  موثوقا  بهماضية، وُيم
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وإن حايل يف تاريخ إعداد التقرير.  أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزامويتمثل املبلغ املخصص يف 
 املخصص. فيملغىمل يعد التدفق اخلارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء بااللتزامات مرجحا  

وجوده حبدوث أو عدم حدوث  ويؤكَّداخلصم الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية  2-59
تمل أال يمسفر عن تدفق أو عن التزام راهن ُيم  ،كليا   هبااحملكمة التحكم  تستطيعة غري مؤكدة ال واقع

خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية. واخلصوم الطارئة إن 
 ومجدت يمعلن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.

 من معامالت غير تبادلية اإليرادات المتأتية

اجلمعية على االشرتاكات املقررة على الدول  حني توافقل االشرتاكات املقررة يف اإليرادات تسجَّ   2-60
 د فيها تلك االشرتاكات. يف بداية السنة الواجب أن تسدَّ  يزانية الربناجمية املعتمدةاألطراف يف امل

جلدول  نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا   يمقدَّرمن النظام املايل،  2-5ووفقا  للمادة   2-61
االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف العضوية 

وَّلمن النظام املايل،  8-5بني األمم املتحدة واحملكمة.  ووفقا  للمادة  اليت تقدمها الدول املدفوعات  حتم
 هناية املطاف إىل حساب االشرتاكات املستحقة ويف مث إىل صندوق رأس املال العاملإىل  أوال   األطراف

وَّلكاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. و   قمدِّرصندوق الطوارئ باملبلغ الذي  االشرتاكات املدفوعة  حتم
  الدفع.بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ 

ل التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها عند التوقيع على اتفاق ملزم بني التربعات: تسجَّ  2-62
استخدامها، مبا يف ذلك  املشروطل اإليرادات من التربعات وتسجَّ . إيراداتواجلهة املاحنة بوصفها احملكمة 

الوفاء وإىل حني . ذه الشروطهب الوفاء، عند التربع شروط إذا مل تمستوىفااللتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة 
م مبوجب اتفاقات ملزمة ل التربعات وغريها من اإليرادات اليت تقدَّ وتسجَّ ل االلتزام يف اخلصوم. ، يسجَّ هبا

 .تسلمهايف اإليرادات عند 

 األطراف عليهاشرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ بعد موافقة مجعية الدول اال تقيَّد 2-63
التجديد باستخدام فوائض نقدية، ال  جرىوإذا ليت أعيد جتديد املوارد بشأهنا. بوصفها إيرادات للفرتة ا

  بني الصناديق يف صايف األصول/املمتلكات.  انتقاال  بوصفها  بلد املوارد بوصفها إيرادات تقيَّ 

على الفور إذا مل تقرتن بشروط بوصفها من  تمسجَّلالتربعات العينية بقيمتها العادلة و تقيَّد  2-64
ل إىل حني استيفاء الشروط وأداء االلتزام يف االستحقاقات،  تسجَّ فساإليرادات. وإذا اقرتنت بشروط، 

عند استيفاء الشروط واحلصول على األصول املتربع هبا بقيمتها العادلة يف تاريخ  يف اإليرادات دوتقيَّ 
   .التسلم

عن أهم  ويمكشفة عن اخلدمات العينية املقدمة. د اإليرادات الناجتينية: ال تقيَّ اخلدمات الع 2-65
اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليا  حتديد هذه 

 القيمة.
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 معامالت تبادلية الناجمة عناإليرادات 

 .النامجة عن تبادل العمالت األجنبية صافيةالفائدة واألرباح التشمل اإليرادات املالية إيرادات  2-66
ويف هناية ستحقاقها مبعدل الفائدة الفعلي. ل إيرادات الفائدة املستحقة يف بيان األداء املايل عند اوتسجَّ 

ل ، ويسجَّ النامجة عن تبادل العمالت األجنبيةل الرصيد يف حساب األرباح واخلسائر الفرتة املالية، يسجَّ 
 يف حساب اإليرادات إذا كان إجيابيا . 

ر مبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية وتمدرج يف تقدَّ  باألصولاخلسائر واألرباح الناجتة عن التصرف  2-67
 بيان األداء املايل.

 المصروفات

تبادل النامجة عن املصروفات املالية األعباء املصرفية ومصروفات الفائدة وصايف اخلسارة  تشمل 2-68
عند  ل مصروفات الفائدة املستحقة عن الصكوك املالية اليت تأيت بفوائدوتسجَّ . العمالت األجنبية

. ويف هناية الفرتة املالية، وتقاس بتكلفة االستهالك باستخدام منهجية معدل الفائدة الفعلي تكبدها،
، يف إذا كان سلبيا  ، األجنبيةالنامجة عن تبادل العمالت حساب األرباح واخلسائر  رصيدل يسجَّ 

  املصروفات.

فيها املوّرد التزاماته  يؤدياملصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات يف اللحظة اليت تقيَّد   2-69
  التعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة السلع واخلدمات وتوافق عليها.

 القطاعياإلبالغ المحاسبة على أساس الصناديق و 

تقدميا  معلوماهتا املالية  تقدميالقطاع هو نشاط مميز أو جمموعة من األنشطة يكون من املناسب  2-70
معلومات  عن ويمبلغالرئيسية ومصادر متويل احملكمة. وتستند معلومات القطاعات إىل األنشطة . منفصال  

 الصناديق العامة والصناديق االستئمانية.عني: اقطفيما خيص مالية منفصلة 

تفظ حبسابات احملكمة استنادا  إىل احملاسبة على أساس  2-71 احملاسبة على أساس الصناديق: ُيم
 عربل كليا  أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متوَّ  لرئيس قلم احملكمةجيوز و الصناديق.  

 . يغلقهاالتربعات أو أن 

ار القطاع العاّم مبقتضى نظام روما وتشمل األنشطة األولية اليت تضطلع هبا احملكمة يف إط 2-72
 يلي: األساسي ما

 العام، الذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات احملكمة. الصندوق )أ(

، الذي أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من تسوية ما صندوق رأس املال العامل )ب(
صندوق رأس املال السيولة القصرية األجل رهنا  بتلقي االشرتاكات املقررة.  ومبلغ  مشكالتتواجهه من 

وفقا  جلدول األنصبة املقررة املستخدم يف حتديد  ويمقيَّمفرتة مالية  فيما خيص كلحتدده اجلمعية  العامل
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 من النظام املايل. 2-6خمصصات احملكمة وذلك وفقا  للبند 
نشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة حبالة صندوق الطوارئ الذي أ  )ج(

مفر منها والناشئة عن  غري متوقعة يف أعقاب قرار يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت ال
يزانية؛ أو واليت يتعذر التنبؤ هبا أو مل يتيسر تقديرها بدقة وقت اعتماد امل احلاالت القائمةتطورات تشهدها 

 التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات غري متوقعة.

املسرتجعة ل من التربعات واألموال ويشمل قطاع الصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متوَّ  2-73
حسابات الصناديق االستئمانية  إغالقإنشاء و  رئيس قلم احملكمةويتوىل من األشخاص املتهمني. 

خالل جلنة امليزانية  اخلاصة. ويقدم تقريرا  يف هذا الشأن إىل هيئة الرئاسة وإىل اجلمعية منواحلسابات 
أمانة هذا  أو للمجين عليهموقطاع الصناديق االستئمانية ال يشمل أنشطة الصندوق االستئماين واملالية. 

 يف بيانات مالية منفصلة. يمبلغ عنهاالصندوق اليت يتم 

 الملكيةصافي األصول/حقوق 

اللذين  صندوق رأس املال العامليتكون صايف األصول/حقوق امللكية من صندوق الطوارئ و  2-74
أنشأهتما اجلمعية وحتتفظ هبما يف مستوى حتدده، ومن مبالغ الفائض أو العجز يف الصندوق العام، مبا يف 

، والصناديق لنقدااستحقاقات املوظفني وفائض  النامجة عنذلك األموال املخصصة لاللتزامات 
 االستئمانية.

 فرتة مالية متثل أمواال  متأتية مما يلي: ةالفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف عن أي 2-75

 األرصدة احلرة للمخصصات؛ )أ(

 وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب(

 املقررة لدول أطراف جديدة؛مسامهات ناجتة عن االشرتاكات  )ج(

 التنقيحات اليت تمدخل على جدول األنصبة املقررة النافذة خالل السنة املالية؛ )د(

 من النظام املايل.  1-7إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند  (ه)

الفرتة املالية،  تتحقق يف هنايةالفوائض اليت  م على الدول األطرافتقسَّ اجلمعية خالف ذلك،  تقرروما مل 
، باالستناد إىل جدول األنصبة الفرتة املالية فيما خيص هذه أي اشرتاكات مقررة مل تسدَّدبعد خصم 

تتم   1املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق هبا الفائض.  وحىت  كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ختم
 فيما خيص هذهلتلك الدولة إذا كان نصيبها املقرر الفائض م فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، يمسلَّ 

هذه احلاالت، يمستخدم املبلغ للتعويض كليا  أو جزئيا  عن  مثل د بالكامل.  ويفالفرتة املالية قد سمدِّ 
واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية  صندوق رأس املال العاملاالشرتاكات الواجب تسديدها ل

  التالية للفرتة املالية اليت يتعلق هبا الفائض. 
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 عربل كليا  أو جزئيا  حسابات خاصة متوَّ  وجيوز للجمعية أن تنشئ حسابات احتياطية أو  2-76
 األنصبة املقررة.

 مقارنة الميزانية

رى الفعلية واملبالغ املدرجة يف امليزانية الربناجمية السنوية. وجتم  البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ يرد يف 2-77
 هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات املعتمد يف امليزانية الربناجمية السنوية.

عملية التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس نقدي معّدل واملبالغ الفعلية  24املالحظة  يف وتبنيَّ  2-78
املعروضة يف البيانات املالية، نظرا لالختالف بني اجملموع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس 

 نقدي.

  إعداد  بيان المبالغ المقارنة للسنة السابقة 

القرض املقدَّم من الدولة املضيفة  إعادة تصنيف لتبنيِّ  2018علومات املقارنة لعام صياغة امل تمعاد 2-79
من املصروفات املستحقة إىل احلسابات املستحقة الدفع يف شباط/فرباير ألف يورو  1801والبالغ 
  حقوق امللكية ويكون له التأثري التايل:صايف األصول/ يف ويب.  وال يؤثر هذا التص2019

 اليوروبآالف 
  2018البيانات املالية لعام 

ICC-ASP/18/12 التصويب 
املعلومات املقارنة يف 

 2019البيانات املالية لعام 
  529 7 801 1 728 5 اجلارية -حسابات الدفع 

(1 801) 756 8 اإليرادات املؤجَّلة واملصروفات املستحقة   6 955  

  809 90 - 809 90 صايف األصول/حقوق امللكية

 

 النقد وما يعادل النقد -3 -3
 

 2018 2019 بآالف اليورو
 94 63 حاضر نقد

 798 18 512 14 باملصارف نقد

 892 18 575 14 المجموع

تتوافق مع  حبيث ال متول إال األنشطة املعتمدة اليت يعادل النقدوما  النقدفروضة على هناك قيود م 3-1
ألف  206: 2018ألف يورو ) 289قدره  مبلغا   يعادل النقدويشمل النقد وما .  األموال املرصودة هلا

  يورو( حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو.

  الحسابات المستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية  -4
 2018 2019 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية
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 122 21 772 25 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 6 6 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض

 35 65 التربعات املستحقة القبض

   الحسابات غير الجارية

 31 26 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض

 194 21 869 25 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

8) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها  214)  (6  331)  

 863 14 655 17 المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض

معظم االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(:  تشمل االشرتاكات املقررة  4-1
 361قدره  ألف يورو مبلغا   25 772املستحقات من احملكمة. ويشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره 

 2019ألف يورو واجبة الدفع عن عام  14 411ألف يورو واجبة الدفع عن فرتات مالية سابقة و 11
(. ويمبلغ عن االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات الواجبة الدفع 1 )اجلدول

 1رد يف اجلدول تو   (.1-12)املالحظة  ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما   2 566قدرها  والبالغ
  . على كل دولة طرف 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة املسامهات املستحقة الدفع يف 

صندوق املقررة )األخرى( املستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غري املسددة املستحقة لاالشرتاكات   4-2
من الدول اليت انضمت إىل نظام ، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة رأس املال العامل

 .2015روما األساسي بعد عام 

مستحق القبض غري مسدد من اجلهات  ألف يورو مبلغا   65التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ  4-3
  .2019-2018املاحنة ملشاريع الفرتة 

شكوك يف قّيدت احملكمة خمصصا  يتعلق بالديون املصات الديون املشكوك يف حتصيلها: خمص 4-4
يف املائة من االشرتاكات املتبقي تسديدها على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات  90حتصيلها مببلغ 

من نظام روما األساسي على أال يكون للدولة الطرف اليت  112متأخرة بأكثر من سنتني.  وتنص املادة 
 اجلمعية ويف املكتب إذا كان تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف

.  عليها ا  تني الكاملتني السابقتني أو زائداملتأخر عليها مساويا  لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السن
وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن 

 رادة الدولة الطرف. عدم الدفع ناشئ عن أسباب خارجة عن إ

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
 اجملموع بآالف اليورو

 331 6 2019كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 883 1 زيادة/)االخنفاض( يف املخصصات 

 214 8 2019كانون األول/ديسمبر   31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 يوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة القبض حبسب العمر: 4-5
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 بآالف اليورو

مل ُيل 
موعد 
دفعها 
 بعد

 أقل 
من سنة 
 واحدة

1-3   
 سنوات

 أكثر من 
 اجملموع سنوات 3

 722 25 522 2 839 8 411 14  -  االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 32  -   1  - 31 املقررة )األخرى( املستحقة القبضاالشرتاكات 

 65  -   -  65  -  التربعات املستحقة القبض

 869 25 522 2 840 8 476 14 31 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 حسابات أخرى مستحقة القبض  -5

 2018 2019 بآالف اليورو
 1,118 496 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

 2,138 3,078 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 3,256 3,574 إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض

 (1,904) (2,331) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها 

 1,352 1,243 صافي الحسابات المستحقة القبض

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة القابلة لالسرتداد   5-1
 وضريبة القيمة املضافة. 

قرار من املبالغ اليت قدمتها احملكمة على أساس  يف املقام األولتتألف املبالغ األخرى املستحقة القبض  5-2
( بشأن ICC-01/05-01/08-568 )الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم 2011تشرين األول/أكتوبر  20 يف قضائي مؤرخ

  التمثيل القانوين لشخص متهم.

غري  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: مبا أن اسرتداد تكاليف املعونة القانونية املقدمة من احملكمة 5-3
صَّصمؤكد،  -ICCاملشار إليها بالرمز  القضيةويف  كتكاليف للمحكمة.  يمسجَّلاملبلغ املستحق بالكامل، و  خيم

يورو للمحكمة اليت كانت قد قدمت هذا املبلغ  ألف 453م طلب بتسديد مبلغ قمدِّ ، 01/05-01/13
، 2019ألف يف عام  26منه إال رسوم املعونة القانونية يف هذه القضية، ومل تسرتد احملكمة  دفع ألغراض

   ألف يورو.  427إىل زيادة املخصصات مببلغ األمر الذي أدى 

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 بآالف اليورو
مبالغ أخرى مستحقة 
 القبض

 904 1 2019كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 427 الزيادة يف املخصصات 

 331 2 2019كانون األول/ديسمبر   31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 ويوّضح اجلدول التايل احلسابات األخرى املستحقة القبض حبسب العمر: 5-4



ICC-ASP/19/12 

12-A-051120 

 35 

 سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة بآالف اليورو
 3أكثر من 

 اجملموع سنوات
  496    -    -  496 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

  078 3  418 1  554  106 1 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض
1 602  554  1 418  3 574  

 واألصول المتداولة األخرى لمبالغ المدفوعة مقدما  ا  -6
 2018 2019 بآالف اليورو

 049 2 111 2 سلف للموظفني

 831 564 سلف للبائعني

 55 57 الدفعمصروفات مسبقة 

 935 2 732 2 فوائد مرتاكمة

 049 2 111 2 المجموع

 .2020دراسية الذي ينتهي يف عام التعليم جلزء السنة ال منح سلف يف املقام األولتشمل السلف  6-1

مدفوعات للبائعني مقابل صيانة الرباجميات احلاسوبية والرتاخيص  مسبقا  متثل املصروفات املدفوعة و  6-2
  .2019كانون األول/ديسمرب   31املتعلقة بفرتات بعد 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -7

 األراضي بآالف اليورو
أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األثاث  
 والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
  املعلومات 
 واالتصاالت

 أرصدة  
 اجملموع أخرى

 التكلفة
 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاين/يناير   1يف         

 140 -   453 2 - 158  407  -   اإلضافات 

(704)  -   الرمسلة  -   -    -    -  704    -  

(259)  -   -   -   إعادة التصنيف  (3)  (905)  - (32)  

 631 2 704 139 9 620 636 3 636 197 - 741 9 التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر   31في 
2019 

 

       

 776 1 -   586 7 492 571 2  619 32  -    -   اإلهالك المتراكم 

 اإلهالك املرتاكم 
 2019كانون الثاين/يناير   1يف 

  -    -  9 973 405 27 1 007 12 196 

(259)  -    -    -   اإلهالك كلفة  (3)  (905)  - (32)  

  940 1  12  688 7  516  717 2  592 42  -    -   إعادة التصنيف

 التخلص من األصول/شطبها
        

كانون األول/ديسمبر   31في 
2019 

9 741 297 164 859 1 325 129 2 005 - 747 

 691 692 451 1 104 920 044 155 -   741 9 صافي القيمة الدفترية



ICC-ASP/19/12 

 

36 12-A-051120 
 

 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاين/يناير   1يف 

كانون األول/ديسمبر   31في 
2019 

  -  407  158 - 2 453   - 140 

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد  2009آذار/مارس  23واستنادا  إىل العقد املؤرخ يف  7-1
القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت، أمجِّرت قطعة أرض معدة للبناء عليها 

يف هناية والية احملكمة أو بقرار صادر عن  بالرتاضيوعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه  للمحكمة دون مقابل.
قطعة غري مدرّة  بوصفهاا اجلمعية.  ويقّدر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض باالستناد إىل طبيعته

 للربح.

 األصول غير الملموسة  -8

  2019كانون األول/ديسمبر   31في 

 بآالف اليورو
  الرباجميات املقتناة 
 من مصادر خارجية

  الرباجميات املقتناة 
 قيد التطوير

  الرباجميات املقتناة 
 اجملموع املطورة داخليا

 التكلفة
  

 
كانون الثاين/يناير   1يف  

2019 025 11  86          - 111 11  
  814 -  760  54 اإلضافات 

 - - - - التقاعد / الشطب
 - 328 (328) - الرمسلة

كانون   31في 
  11 925 328  518  11 079 2019األول/ديسمبر 

        االستهالك المتراكم
  10 002 -  -    10 002 2019كانون الثاين/يناير   1يف 

  393 5  -    388 االستهالككلفة 
كانون األول/ديسمبر   31في 

2019 390 10   -  5 395 10  
 صافي القيمة الدفترية

  
 

  1 109 -  86  1 023 2019كانون الثاين/يناير   1يف  
كانون األول/ديسمبر   31في 

2019 689  518  323 530 1  

التخزين الرقمي ألغراض االحتفاظ أ( : ثالثة برامجمتثل الرباجميات قيد التطوير تكاليف تطوير  8-1
.  ومن القضائي تدفق العملإعداد فواتري إلكرتونية للهواتف وج( منصة ب( و  الطب الشرعيلفات مب

 . 2021و 2020عامي املتوقع االنتهاء من هذه املشاريع يف 

 2رحلة ب( املو ، البشرية جتديد املوارد: أ( ليا  داخ نيغري ملموس ومضع أصالن، 2019ويف عام  8-2 
 .من حلول حل ختطيط املهمة
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 الحسابات المستحقة الدفع    -9
 (أعيد حساهبا) 2018 2019 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية
 801 1 843 1 حلسابات املستحقة الدفع للمحامنياا

 379 502 املوردونا

 630 4 052 3 الصندوق االستئماين للمجين عليهمأمانة 

 506 636 حلسابات املستحقة الدفع األخرىاا

 213 297 جمموع احلسابات اجلارية

 529 7 330 6 الحسابات غير الجارية

   الصندوق االستئماين للمجين عليهمأمانة 

 636 282 مجموع الحسابات غير الجارية

 636 282 جمموع احلسابات املستحقة الدفع

املبلغ املقّدر لتمويل األمانة بعد خصم  للمجين عليهممتثل اخلصوم جتاه أمانة الصندوق االستئماين   9-1
من حيث و تقيم احملكمة الدول األطراف مليزانية األمانة العامة. و املصروفات املتكبدة مقابل هذا التقييم. 

دوق االستئماين، وهذه التقييمات ال للصن املضمون، تقوم احملكمة جبمع االشرتاكات املقررة بصفتها وكيال  
هبا على أهنا مستحقة الدفع للصندوق االستئماين.  يمعرتفتزيد صايف أصول احملكمة أو إيراداهتا، ولكن 

فَّض تقوم احملكمة و املبالغ املستحقة الدفع إىل الصندوق االستئماين كلما تكبدت األمانة نفقات.  وختم
 أخريا  احلسابات املستحقة الدفع  وتمسوَّىالبائعني وموظفي األمانة مباشرة.  النامجة عنبتسوية االلتزامات 

للنظام املايل والقواعد املالية  وفقا  عندما تقيد احملكمة أي فائض نقدي يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس، 
 للمحكمة، إىل حساب  الدول األطراف.

 استحقاقات الموظفين  الناجمة عنااللتزامات  -10

 2018 2019 بآالف اليورو
   الحسابات الجارية

 468 839 املرتبات واالستحقاقات

 303 6 848 6 اإلجازات السنوية املرتاكمة

 867 1 155 2 استحقاقات أخرى طويلة األجل

 491 1 505 1 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 129 10 347 11 اجملموع الفرعي لالستحقاقات اجلارية

   الجارية االلتزامات غير

 939 9 450 12 استحقاقات أخرى طويلة األجل 

 406 49 506 66 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 345 59 956 78 اجملموع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية

 474 69 303 90 المجموع
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 االلتزامات الجارية المتعلقة باستحقاقات الموظفين

وغريها من االستحقاقات،  الرواتبتشمل االلتزامات اجلارية املبالغ املستحقة الدفع عن   10-1
واإلجازات السنوية املرتاكمة، واجلزء اجلاري من االستحقاقات الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء 

 اخلدمة.

، 2019نون األول/ديسمرب كا  31اإلجازات السنوية املرتاكمة: اإلجازات السنوية املرتاكمة: يف  10-2
  ألف يورو. 6848بلغت االلتزامات املتعلقة باإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين االلتزامات غير الجارية                      

قات الطويلة األجل األخرى ترد أدناه االفرتاضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقا  10-3
 وغريها من استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة:

 2018 2019 االفتراضات المالية
   معدل اخلصم:

%0.75 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة  1.65%  

%0.04 بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة  0.30%  

%0.04 إجازات املوظفني لزيارة الوطن واألسرة   0.30%  

%0.9 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  1.95%  

%0.74 منحة إعادة املوظفني إىل الوطن  1.42%  

%0.72 استحقاقات املوظفني األخرى  1.35%  

%1.50 تضخم األجور  1.50%  

%2.00 تضخم األسعار  2.00%  

%5.00 اجتاه معدل التكاليف الطبية  5.00%  

%1.20 معدل الزيادة يف فرادى األجور    1.20%  

   االفرتاضات الدميغرافيةا
 يف املائة حبسب الفئة العمرية  17من صفر يف املائة إىل  معدالت دوران فرادى املوظفني

 معدالت اإلعاقة
بناء على الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

 (2019) األمم املتحدة
 يف املئة 66.67 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةنسبة املشاركة يف 

 جداول الوفيات
لدى الصندوق املشرتك للمعاشات  النشطون وغري النشطني

 (2019التقاعدية )
 (فيما خيص النشطنيمقياس التحسن عرب األجيال ) التصويبات العمرية

 على أساس الفرق العمري الفعلي الفارق العمري ذكور/إناث

وتطابق حقاقات القيمة الزمنية لألموال. التزامات االستيبني معدل اخلصم املستخدم خلصم و  10-4
القيمة الزمنية لألموال العملَة واملدَة املقدرة لاللتزامات املتعلقة  لتبيانالعملةم ومدةم األداة املالية املختارتان 

  باالستحقاقات.
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التغريات يف  إىلاملالية  األرباح واخلسائر االكتوارية الناجتة عن التغيريات يف االفرتاضاتتمعزى و   10-5
االستحقاقات احملدَّدة وغريها من خطط  جلميع خططخلصم معدالت ا واخنفضتأسعار اخلصم. 

استحقاقات املوظفني على األمد البعيد. وتمعزى األرباح واخلسائر االكتوارية الناشئة عن تغريات يف 
وال ينطبق  واالستبدال واملشاركة. واإلعاقةإىل التغريات يف معدالت الوفاة  االفرتاضات املتعلقة بالسكان

وتمعزى األرباح الصحي بعد انتهاء اخلدمة. معدل املشاركة إال على خطة ما بعد التوظيف اخلاصة بالتأمني 
واخلسائر االكتوارية الناشئة عن تصويبات اخلربة يف املقام األول إىل اختالف االستحقاقات املدفوعة فعال  

، والزيادة يف عالوات التأمني الصحي، والزيادة يف الرواتب اليت فاق املتوقع دفعهاعن االستحقاقات 
     مقدارها الفعلي مقدارها املتوقع.

 التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة

 بآالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

القيمة الحالية اللتزامات 
  1االستحقاقات المحددة في 

 704 62 231 11 249 22 576 648 28  2019كانون الثاني/ يناير 

 995 5 482 2 401 2 231 882 تكاليف اخلدمة 

 118 1 160 480 2 475 مصروفات الفائدة

 423 15 848 030 11 233 313 3 إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر

(1 421) االستحقاقات املدفوعة   (218)  (46)  (941)  (226 2)  

القيمة الحالية اللتزامات 
  31االستحقاقات المحددة في 

 614 82 780 13 114 36 824 897 31 2019كانون األول/ ديسمبر 

 التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لحقوق االسترداد

 بآالف اليورو

 
نظام  املعاشات التقاعدية 
 للقضاة

 648 28 2019كانون الثاني/يناير   1حق االسترداد في 

 471 عائدات الفائدة

 832 2 إعادة قياس املكاسب/)اخلسائر(

 488 1 مسامهات رب العمل

1) الستحقاقات املدفوعة اا  421)  

(121) تكاليف اإلدارة  

 897 31 2019كانون األول/ديسمرب   31حق االسرتداد يف 

ودفعت تكاليف يمة احلالية لاللتزام ذي الصلة. القيمة العادلة حلقوق االسرتداد هي الق تمعد 6 -10
  .2019ألف يورو إىل مدير نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام  121إدارية قدرها 
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مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي األصول/حقوق 
 الملكية

 بآالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام 
املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
انتهاء  بعد

 اخلدمة
 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

 995 5 482 2 401 2 231 882 صايف تكلفة اخلدمة

 صايف الفائدة عن صايف التزامات/ 
 647 160 480 2 4 )أصول( االستحقاقات احملددة

 121 - - - 121 تكاليف إدارية

 إعادة قياس صايف التزامات  
 1080 848 - 233 - االستحقاقات احملددة

 تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة 
 844 7 490 3 881 2 466  007 1 يف الربح أو اخلسارة

 إعادة قياس صايف التزامات  
 510 11 - 030 11 - 481 االستحقاقات احملددة

 االستحقاقات احملددة املسجلة  
 510 11 - 030 11 - 481 يف صايف األصول/حقوق امللكية

 354 19 490 3 911 13 466 488 1 االستحقاقات المحددةتكلفة 

 تحليل الحساسية
معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة يف حتديد التزام االستحقاقات احملددة.  وقد مت  10-7

يف املائة يف االفرتاضات يف هناية الفرتة املشمولة  0.25حتديد حتليالت احلساسية بناء علی تغري بنسبة 
 بالتقرير.

 
النسبة املئوية 
 ملعدل اخلصم

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

معدل اخلصم 
بإضافة 

يف  0.25
 املائة

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

معدل اخلصم 
 0.25بطرح 

 يف املائة

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

       القضاة
 944 32 0.50 901 30 1.00 897 31 0.75 نظام املعاشات التقاعدية

(0.21) 95 0.29 95 0.04 استحقاقات إجازة زيارة الوطن  95 

(0.21) 116 0.29 117 0.04 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة  118 

(0.21) 597 0.29 602 0.04 بدل االنتقال  606 

(0.21) 11 0.29 11 0.04 استحقاقات اخللف  11 

       الموظفون

(0.21) 170 1 0.29 171 1 0.04 استحقاقات إجازة زيارة الوطن  1 173 

(0.21) 36 0.29 36 0.04 زيارة األسرة  36 

 091 3 0.47 967 2 0.97 028 3 0.72 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة

 281 9 0.49 879 8 0.99 076 9 0.74 منحة اإلعادة إىل الوطن



ICC-ASP/19/12 

12-A-051120 

 41 

 478 0.47 460 0.97 469 0.72 منحة الوفاة

 139 39 0.65 365 33 1.15 114 36 0.90 بعد انتهاء اخلدمةالتأمني الصحي 

ويرد أدناه تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة وتأثري النقص بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه  10-8
 التكاليف الطبية املفرتضة:

 اتجاه معدل التكاليف الطبية

 %6 %5 %4 بآالف اليورو
كانون األول/ديسمرب   31لتزام االستحقاقات احملددة يف اا

2019 29 826 36 114 44 175 

 113 4 360 3 773 2 2020تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 بإجراء تقييمجملس صندوق املعاشات  يعهدينص النظام األساسي لصندوق املعاشات على أن  10-9
وتتمثل املمارسة اليت خبري اكتواري استشاري.  إىل للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل اكتواري

طريقة حاصل اجملموعة  يتبعها جملس صندوق املعاشات يف إجراء تقييم اكتواري كل عامني باستخدام
ري هو حتديد ما إذا كانت أصول الصندوق احلالية وأصوله والغرض الرئيسي من التقييم االكتوااملفتوحة. 

 املقّدرة للمستقبل كافية  للوفاء بالتزاماته.  

ويتألف االلتزام املايل للمحكمة حيال صندوق املعاشات التقاعدية من اشرتاكها املقرر، وفق  10-10
وية من األجر الداخل يف حساب املعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يمقاس كنسبة مئ

يف املائة للمنظمات  15.8يف املائة للمشرتكني و  7.9 املعاش التقاعدي للمشرتكني )ويبلغ حاليا  
لنظام من ا 26األعضاء(، إضافة  إىل حصتها يف أي مبالغ تمدفع لسد أي عجز اكتواري مبوجب املادة 

ية العجز هذه إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم وال تمسدَّد مدفوعات تغطاألساسي لصندوق املعاشات. 
، وبعد أن يتقرر أن هناك حاجة  لسداد مدفوعات العجز 26املتحدة إىل تطبيق احلكم الوارد يف املادة 

وتساهم كل منظمة ات التقاعدية يف تاريخ التقييم. بناء على تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاش
أثناء السنوات الثالث  كل منهابلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعتها  عضو يف سد هذا العجز مب

  السابقة لتاريخ التقييم.  

رى 2017كانون األول/ديسمرب  31إجراء تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية  واكتمل  10-11 ، وجيم
ترحيل  . وجلأ الصندوق إىل2019األول/ديسمرب كانون   31ية حاليا  تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غا

إلعداد  2018كانون األول/ديسمرب   31إىل  2017كانون األول/ديسمرب   31بيانات املشرتكني من 
 . 2018بياناته املالية لعام 

 بلوغ إىل 2017كانون األول/ديسمرب   31وأدى التقييم االكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية  10-12
مولة من األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية، بافرتاض عدم إجراء تسويات مستقبلية املنسبة ال
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عندما ومِضع النظام  يف املائة 102.7يف املائة.  وبلغت النسبة املمولة  139.2للمعاشات التقاعدية، 
 احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان.  

االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلص اخلبري االكتواري إىل أنه ال وبعد تقييم الكفاية   10-13
، ما يستوجب تسديد مدفوعاٍت لتغطية العجز مبوجب املادة 2017 كانون األول/ديسمرب  31 يوجد، يف

القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية  بالنظر إىل أنمن النظام األساسي للصندوق،  26
.  ويضاف إىل ذلك أن القيمة السوقية لألصول يف إطار اخلطة ع اخلصوم املستحقة على الصندوقجلمي

القيمة االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة حىت تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا  جتاوزت هي أيضا  
 . 26التقرير، مل تلجأ اجلمعية العامة إىل أحكام املادة 

بسبب  مي، سواء أثناء العملية اجلارية أبسبب عجز اكتوار  26 املادة ويف حال اللجوء إىل  10-14
إهناء صندوق املعاشات التقاعدية، ستستند املدفوعات لتغطية العجز املطلوبة من كل منظمة من 
املنظمات األعضاء إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة العضو يف جمموع املسامهات املدفوعة إىل الصندوق 

وبلغ جمموع املسامهات املدفوعة إىل صندوق املعاشات  الثالث السابقة لتاريخ التقييم.يف السنوات 
مليون  7 131,56( ما قدره  2018و 2017و 2016التقاعدية خالل األعوام الثالثة السابقة )

 يف املائة منها.  1.06  بنسبة دوالر، سامهت احملكمة

  26,3، بلغت املسامهات املدفوعة إىل صندوق املعاشات التقاعدية 2019وخالل عام  15 -10
مليون يورو(.  وال يمتوقع أن ُيدث أيُّ اختالف كبري يف االشرتاكات  23,2: 2018مليون يورو )

 .2020املستحقة يف عام 

وصية وجيوز إهناء العضوية يف الصندوق بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على ت 10-16
وتمدفع إىل املنظمة العضو سابقا  حصة نسبية من جمموع أصول هناء من جملس الصندوق املشرتك. باإل

يف  لصاحل من كان من موظفيها مشرتكا   ص حصرا  صندوق املعاشات التقاعدية يف تاريخ اإلهناء ختصَّ 
د جملس الصندوق املشرتك وُيدِّ تفق عليه بني املنظمة والصندوق. الصندوق يف ذلك التاريخ، وفق ترتيب م

إىل تقييم اكتواري ألصول صندوق املعاشات التقاعدية وخصومه يف تاريخ اإلهناء؛ وال  املبلَغ استنادا  
 اخلصوم.  علىيتضمن املبلغ أي جزء من األصول الزائدة 

وجيري جملس مراجعي احلسابات التابع لألمم املتحدة مراجعة سنوية حلسابات صندوق  10-17
شات التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مراجعة احلسابات إىل جملس الصندوق املشرتك للمعاشات املعا

وينشر صندوق املعاشات التقاعدية تقارير  واجلمعية العامة لألمم املتحدة.التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
 .www.unjspf.org ق:فصلية عن استثماراته، وميكن االطالع عليها بزيارة املوقع الشبكي للصندو 

 اإلصابات بسبب الخدمة

أبرمت احملكمة اتفاقا  مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث بسبب اخلدمة واليت   10-18
وقسط التأمني، احملسوب ستشاريون واملساعدون املؤقتون. يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء اال

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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ونسبة مئوية مماثلة فيما  إىل املوظفنينسبة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة  بوصفه
 حساباتدرج يف خيص القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني ُيمل على ميزانية احملكمة ويم 

ألف  442ألغراض هذا التأمني  2019جمموع أقساط التأمني اليت سددت يف عام املصروفات. وبلغ 
 يورو.

 للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني 

مبزايا واستحقاقات وفقا  للنظام  للمجين عليهمُيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين  10-19
م هذه االستحقاقات على األساسي للموظفني، تتفق مع مزايا واستحقاقات موظفي احملكمة.  وتقدَّ 

ر اكتواري منفصل هلا.  وتقدَّ  إجراء تقييمأساس مشرتك مع موظفي احملكمة وال يمرى أن من اجملدي 
للمجين املتعلقة بأمانة الصندوق االستئماين  دمةاالستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات ما بعد اخل

 ألف يورو. 675واملدرجة يف التزامات احملكمة مببلغ  عليهم

للمجين انة الصندوق االستئماين وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية املستحقة ملوظفي أم 10-20
على أساس مشرتك، يف التزامات احملكمة  ، واملقدمة أيضا  2019كانون األول/ديسمرب   31يف  عليهم

  ألف يورو. 126وبلغت ما قدره  

 القرض المقدم من الدولة المضيفة  -11

 2018 2019 بآالف اليورو
 843 1 887 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول 

 865 68 978 66 القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول

 708 70 865 68 المجموع

وينطبق سعر الفائدة ة باستخدام سعر الفائدة السائد. د القرض على أساس التكلفة املستهلكيقيَّ  11-1
 السائد على كل جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح.

، وهو تاريخ انقضاء اتفاق 2016حزيران/يونيه  30وقد بدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف  11-2
دفعة  االشرتاكوتدفع الدول األطراف اليت مل تسدد ة فيما يتعلق باملباين املؤقتة. الذي أبرمته احملكماإلجيار 
 ويوّضح اجلدول التايل االستحقاقات املقبلة لتسديد القرض:لتسديد القرض.  أقساطا  سنوية  واحدة 

 اجملموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة بآالف اليورو
 590 98 250 84 755 10 585 3 املقدم من الدولة املضيفة القرض
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 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة  -12

 )أعيد حساهبا( 2018 2019 بآالف اليورو
 509 1 566 2 االشرتاكات املقررة الواردة مقدما

 191 1 097 1 التربعات املؤجلة

 471 2 344 2 املصروفات املستحقة

 784 1 742 1 املستحقة على قرض الدول املضيفةالفوائد 

 955 6 749 7 المجموع

ألف يورو من الدول األطراف قبل   2566: ورد مبلغ قدره االشرتاكات املقررة الواردة مقدما   12-1
يورو.   ألف 1057واخنفضت املسامهات الواردة سلفا  مببلغ سنة اليت ٌيستحّق فيها التسديد. حلول ال

 .1يف اجلدول  حبسب الدولة الطرف 2020املتعلقة بسنة  الواردةوترد تفاصيل املسامهات 

بشروط، يتوقع تنفيذها يف  رهنا  تمقدَّم من اجلهات املاحنة،  ا  متثل املسامهات الطوعية املؤجلة ِمَنحو  12-2
 الصندوق االستئماين بنشاطييورو يف املقام األول  ألف 1 097الفرتة املالية املقبلة.  ويتعلق مبلغ 

وستمسجَّل هذه فنيني املبتدئني". "بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون" و"برنامج املوظفني ال املسميني
تفاصيل املسامهات الطوعية اليت  6الشروط. وترد يف اجلدول  استوفيتاملسامهات كإيرادات، حيثما 

 .2019كانون األول/ديسمرب   31لشروط، حىت  ، واليت ختضعحموِّلت

الفواتري بشأهنا حىت تاريخ  تردمتثل املصروفات املستحقة كمية السلع واخلدمات املقدمة اليت مل و  12-3
 اإلبالغ. 

كانون   31للفرتة املمتدة حىت  ميثل االستحقاق على قرض الدولة املضيفة مبلغ قسط سنويو  12-4
 .2020يمستحّق الدفع يف شباط/فرباير  2019األول/ديسمرب 

 المخصصات  -13

 2018 2019 بآالف اليورو
 898 263 خمصصات قضايا النزاعات

 111 100 املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة 

 203 - خمصصات أخرى

 212 1 363 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو
خمصصات قضايا 
 النزاعات

املخصصات املتعلقة 
بضرائب الواليات 
 املتحدة

 خمصصات 
 اجملموع أخرى

 212 1 203 111 898 2019كانون الثاين/ يناير   1املخصصات يف 

 17 - 17 - الزيادة يف املخصصات 

(92) االخنفاض املرتتب على املدفوعات  (24)  (203)  (319)  
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(543) االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء  (4)  - (547)  

 363 - 100 263 2019كانون األول/ ديسمرب   31املخصصات يف 

ألف يورو، املسؤولية التقديرية للمحكمة  263، البالغة اخلاصة باملنازعاتويقابل املخصصات  13-1
عن القضايا اليت رفعها موظفون حاليون أو سابقون يف احملكمة، مبا يف ذلك احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل 

 يمعتقدكخصوم طارئة أو   تمكشف عالقةضافة إىل ذلك، هناك قضايا أخرى الدولية يف املقام األول. وباإل
 إىل اخلارج أمر مستبعد.أن إمكانية تدفق املوارد 

املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة:  بناء على املمارسة واملبادئ األساسية للخدمة  13-2
املدنية الدولية اليت حددهتا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، يمعفى مجيع موظفي احملكمة من 

فعها احملكمة. ويبلغ االلتزام الضرييب احملسوب يف عام واملكافآت والبدالت اليت تد الرواتبالضرائب على 
 الذين دفعت هلمدافعي الضرائب يف الواليات املتحدة فيما خيص ألف يورو  100ر ب   ما يقدَّ  2019
  خالل هذه الفرتة. مستحقات احملكمة

 صافي األصول/حقوق الملكية  -14

 2018 2019 بآالف اليورو
   الصندوق

 243 5 242 5 صندوق الطوارئ

 058 9 951 5 صندوق رأس املال العامل

    األموال العامة

 263 292 صناديق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

1) الفائض/)العجز( النقدي  439)   2 993  

 272 79 594 72 أموال عامة أخرى

19) إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة  552)  (8  041)  

 788 88 088 63 العامةجمموع األرصدة 

 021 2 213 2 الصناديق االستئمانية  

 809 90 301 65 المجموع

يورو خسائر  19 552إعادة قياس اخلطط املتعلقة مبرحلة ما بعد العمل: ميثل الرصيد البالغ  14-1
  اكتوارية تتعلق مبعاشات القضاة وخطة التأمني الصحي بعد اخلدمة ملوظفي احملكمة.

 اإليرادات  -15
 2018 2019 بآالف اليورو

   االشتراكات المقررة
 890 144 005 145 للميزانية الربناجمية 

(1 883) التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها  556  

  446 145  122 143 جملموع الفرعي لالشرتاكات املقررةا

   التبرعات
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 2018 2019 بآالف اليورو
  038 2    998 1 (6للصندوق االستئماين )اجلدول 

  038 2     998 1 اجملموع الفرعي للتربعات

   إيرادات مالية 

 110 75 عائدات الفائدة

 48 - األرباح الصافية من أسعار الصرف

 158 75 اجملموع الفرعي لإليرادات املالية

   إيرادات أخرى

 413 073 1 إيرادات أخرى متنوعة

  413    073 1   اجملموع الفرعي لإليرادات األخرى

  055 148   268 146  مجموع اإليرادات

على متويل  ICC ASP/17/Res.4 االشرتاكات املقررة للميزانية الربناجمية: وافقت اجلمعية يف قرارها 15-1
 2019كانون األول/ ديسمرب   31كانون الثاين / يناير إىل   1املمتدة من  اعتمادات احملكمة للفرتة املالية

 إىل أمانةمبسامهات مقدمة  يتعلق ألف يورو 3130 منها مبلغ ألف يورو، 148 135مببلغ إمجايل قدره 
   البيانات املالية للصندوق االستئماين. ويمبلغ عنه إبالغا  منفصال  يف، للمجين عليهمالصندوق االستئماين 

فع اقتصادية أو إىل الربنامج مناتعرتف احملكمة باإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق و  15-2
 ،لمستحقةا رةلمقرا مقارنة  باالشرتاكات صيلهاتح في كلمشكوا وفيما خيص الديونخدمات مستقبلية. 

فَّض قّدر تفعار، 2019 ويف عام .الشّك يف التحصيل لةإزا دبمجر وتمسرتجعيرادات إلا ختم
م
يون للد املبلغ امل

 يورو.  فأ 1183 ليبلغ صيلهاتح في كلمشكوا

 .6وترد تفاصيل املسامهات الطوعية من اجلهات املاحنة يف اجلدول   15-3

 المساهمات العينية

وتوفر جمانية لفرتات قصرية.  ، تلقت احملكمة خدمات عينية من املوظفني بطريقة2019يف عام  15-4
ر قيمة هذه اخلدمات اليت تلقتها هذه املوارد خربة يف جماالت حمددة تساعد يف دعم أنشطة احملكمة. وتقدَّ 

   يورو. مليون 1.2مببلغ  2019احملكمة يف عام 

عشرة جلمعية الدول األطراف يف مركز مؤمترات املنتدى  الثامنة، عمقدت الدورة 2019يف عام و  15-5
  .ألف يورو 326املبلغ التقرييب هلذا التربع العيين هو و . ووفرت الدولة املضيفة املباينالعاملي يف الهاي. 

 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين  -16
 2018 2019 بآالف اليورو

 373 3 401 3 مرتبات القضاة

 516 1 802 1 مستحقات وبدالت القضاة

 571 57 848 60 مرتبات املوظفني

 414 29 404 32 مستحقات وبدالت املوظفني

  225 16  437 16 املساعدة املؤقتة
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 099 108 892 114 المجموع

 دفعة على سبيل اهلبة. مل تمسدَّد أية، 2019يف عام  16-1

 المصروفات المتعلقة بالسفر والضيافة  -17

 2018 2019 بآالف اليورو
 31 14 الضيافة

  637 5    578 5   السفر

 668 5 592 5 المجموع

 المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية  -18

 2018 2019 بآالف اليورو
 489 185 اإلعالم

 489 89 الرتمجات اخلارجية

 851 696 التدريب 

 826 1 470 2 االستشاريون وفرادى املتعاقدين

  503 2  903 1 خدمات تعاقدية أخرى

 158 6 343 5 المجموع

 المصروفات المتعلقة بأتعاب المحامين  - 19

 2018 2019 بآالف اليورو
 191 4 044 4 الدفاع وحمام

  412 1  278 1 ين عليهماجمل وحمام

 603 5 322 5 المجموع

 النفقات التشغيلية -20

 2018 2019 بآالف اليورو
 038 6 922 6 اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة

 290 3 138 3 االتصاالت وصيانة الرباجميات

 895 1 807 1 املصروفات املتعلقة بالشهود

  746 1   196 2  مصاريف تشغيلية أخرى

 969 12 063 14 المجموع

 النفقات المتعلقة باللوازم والمواد  -21
 2018 2019 بآالف اليورو
 551 385 لوازم مكتبية

 333 255 كتب وجمالت واشرتاكات

 425 402 لوازم أخرى

  147 1   616  مشرتيات أصول منخفضة القيمة
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 456 2 658 1 المجموع

نخفضة القيمة األثاث والتجهيزات، ومعدات تكنولوجيا املعلومات املتشمل مشرتيات األصول و  21-1
 رمسلتها. جتريواالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال 

 اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة  -22

 2018 2019 بآالف اليورو
 951 11 620 11 اإلهالك

 393 406 االستهالك

 344 12 026 12 المجموع

 .2019مل تتكبد احملكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة يف عام  22-1

 المصروفات المالية -23

 2018 2019 بآالف اليورو
 76 70 رسوم مصرفية

 784 1  742 1 حساب الفائدة على قرض الدولة املضيفة

 - 28 المجموع

ألف يورو على  1 742قيدت مصروفات الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها  23-1
 أساس سعر الفائدة الساري.

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية  -24

فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان  .جيري إعداد ميزانية احملكمة على أسمس خمتلفة  1-24
التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تمعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 
أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( يمعد 

 إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.  باالستناد

يف احلاالت اليت ال يتعني من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،  24وفقا  ملقتضيات املعيار و  2-24
تمعد فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن 

دَّد على حنو منفصل أي أساس أو  بامليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُيم
توقيت أو كيان خمتلف.  وتوجد أيضا  اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض 

 البيانات املالية وامليزانية. 

ون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفا  عن وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يك 24-3
 أعاله.  1-24األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
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عنها املبينة يف  املبلغوحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة   24-4
البيانات املالية.  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص احملكمة ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية 

 واملبالغ الفعلية. 

للمجين وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات ألن امليزانية تتضمن أمانة الصندوق االستئماين   24-5
ومن ناحية عدت له البيانات املالية. الذي أم من الكيان  ي ليست جزءا  )ز(( وه 2-1)املالحظة  عليهم

أخرى، ال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية الصناديق املتعلقة مبشروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق 
  البيانات املالية األخرى. تشملهااالستئمانية يف حني 

وتمعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة  24-6
 لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

ويمعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية  24-7
بالغ الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفرتة وامل

 :2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

 اجملموع التمويل االستثمار  التشغيل بآالف اليورو
المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل 

  535 - -  535 )البيان الخامس(

  267 2  -   -    267 2 اختالفات األساس

(2 410) - اختالفات العرض  (585 3)  (995 5)  

(1 132) اختالفات الكيان    -  -  (132 1)  

المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية 
(2 410)  670 1 )البيان الرابع(  (585 3)  (325 4)  

ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وتمعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف  24-8
واملصروفات األخرى املتصلة  اإليراداتعرض واالستثمار والتمويل كاختالفات متعلقة باألساس.  وتم 

بالصناديق اليت ال تشكل جزءا  من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات متعلقة 
االختالفات املتعلقة  يف خانة للمجين عليهمدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماين ال تم بالعرض. و 
عملية امليزانية.  وتدرج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق  خانة درج يفتم  بلبالكيانات 

 رنة.من املبالغ الفعلية املقا لكنها ليست جزءا  البيانات املالية االستئمانية يف 
 

شرح  2019ويمدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  24-9
  الغ امليزانية واملبالغ الفعلية.لالختالفات امللموسة بني مب
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 اإلبالغ القطاعي   -25

 2019كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 بآالف اليورو
األرصدة 
 العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 
املشرتكة بني 
 اجملموع القطاعات

     األصول
     األصول املتداولةا
 575 14  -   384 3 191 11 النقدية وما في حكمها 

 630 17  -   65 565 17 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 243 1 86  -   157 1 حسابات أخرى مستحقة القبض

 732 2  -   3 729 2 المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى 

 180 36 86 452 3 642 32 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة

 25  -    -   25 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 643 168  -    -   643 168 املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 448 2  -    -   448 2 األصول غري امللموسة 

 897 31  -    -   897 31 حلق يف االسرتداداا

 013 203  -    -   013 203 جمموع األصول غري املتداولة

 193 239 86 452 3 655 235 مجموع األصول

     الخصوم

     اخلصوم املتداولة

 330 6 86 81 163 6 الدفعحلسابات املستحقة اا

 347 11  -   33 314 11 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 887 1  -    -   887 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 749 7  -   125 1 624 6 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  

 363  -    -   363 املخصصات 

 676 27 86 239 1 351 26 املتداولةجمموع اخلصوم 

     اخلصوم غري املتداولة

 282  -    -   282 حلسابات املستحقة الدفعاا

 956 78  -    -   956 78 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 978 66  -    -   978 66 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 216 146  -    -   216 146 جمموع اخلصوم غري املتداولة

 892 173 86 239 1 567 172 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 242 5  -    -   242 5 صندوق الطوارئ

 951 5  -    -   951 5 صندوق رأس املال العامل

 108 54  -   213 2 895 51 أرصدة صناديق أخرى

 301 65  -   213 2 088 63 صافي األصول/حقوق الملكية

 193 239 86 452 3 655 235 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية
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 2018كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو
 الصناديق 
 االستئمانية

األموال املشرتكة 
 اجملموع بني القطاعات

     األصول
     املتداولةاألصول 

 892 18 - 102 4 790 14 النقد وما يعادل النقد

 832 14 - 35 797 14 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

(823) - 175 2 حسابات أخرى مستحقة القبض  1 352 

 935 2 - 26 909 2 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى 

(823) 163 4 671 34 املتداولةجمموع األصول   38 011 

     األصول غري املتداولة

 31 - - 31 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 103 179 - - 103 179 املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 530 1 - - 530 1 األصول غري امللموسة 

 648 28 - - 648 28 احلق يف االسرتداد

 312 209 - - 312 209 غري املتداولةجمموع األصول 

(823) 163 4 983 243 مجموع األصول  247 323 

     الخصوم

     اخلصوم املتداولة

(823) 937 415 7 احلسابات املستحقة الدفع  7 529 

 129 10 - 8 121 10 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 843 1 -    -             843 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 955 6 - 196 1 759 5 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  

 212 1 -    -          212 1 املخصصات 

(823) 141 2 350 26 جمموع اخلصوم املتداولة  27 668 

     اخلصوم غري املتداولة

 636 -    - 636 احلسابات املستحقة الدفع

 345 59 -    - 345 59 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 865 68 -    -           865 68 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 846 128 -    -    846 128 جمموع اخلصوم غري املتداولة

(823) 141 2 196 155 مجموع الخصوم  156 514 

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 243 5 -    -                     243 5 صندوق الطوارئ

 058 9 -    -                     058 9 صندوق رأس املال العامل

 508 76 - 021 2 487 74 أرصدة صناديق أخرى

 809 90 - 021 2 788 88 صافي األصول/حقوق الملكية

(823) 163 4 983 243 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية  247 323 
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 2019كانون األول/ديسمبر    31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 122 143    -                     122 143 االشرتاكات املقررة

 998 1 998 1    -                     التربعات

 75    -                     75 إيرادات مالية 

 073 1 - 073 1 إيرادات أخرى

 268 146 998 1 270 144 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 892 114 730 162 114 املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 592 5 531 061 5 السفر والضيافة

 343 5 425 918 4 اخلدمات التعاقدية

 322 5 - 322 5 أتعاب احملامني

 063 14 101 962 13 النفقات التشغيلية

 658 1  18                     640 1 اللوازم واملواد

 026 12    -                     026 12 اإلهالك واالستهالك 

 840 1 - 840 1 املصروفات املالية 

 736 160 805 1 931 158 مجموع المصروفات

(14 661) الفائض/)العجز( للفترة المعنية  193 (468 14)  

 2018كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 446 145    -      446 145 املقررةاالشرتاكات 

 038 2 038 2    -        التربعات

 158    -         158 إيرادات مالية 

 413 2 411 إيرادات أخرى

 055 148 040 2 015 146 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 099 108 715 384 107 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين 

 668 5 379 289 5 والضيافةالسفر 

 158 6 412 746 5 اخلدمات التعاقدية

 603 5 1 602 5 أتعاب احملامني

 969 12 207 762 12 النفقات التشغيلية 

 456 2    -       456 2 اللوازم واملواد

 344 12    -     344 12 اإلهالك واالستهالك 

 860 1 1 859 1 المصروفات المالية 

 157 155 715 1 442 153 المصروفاتمجموع 

(7 427) الفائض/)العجز( للفترة المعنية  325 (102 7)  
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   االلتزامات واإليجارات التشغيلية -26

 اإليجارات التشغيلية

ألف يورو واملقيدة بوصفها  2 449تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإلجيار البالغ قدرها  26-1
مصروفات تشغيلية خالل العام.  ويتضمن هذا املبلغ مدفوعات اإلجيار الدنيا. ومل جتر احملكمة أو تتلق أي 

 مدفوعات إجيار من الباطن أو إجيار طارئ. 

 االلتزامات

، بلغت التزامات احملكمة التعاقدية، نتيجة لشراء ممتلكات 2019كانون األول/ديسمرب   31يف   26-2
   ألف يورو. 139، ومل تمتسلمالتعاقد عليها  جرىومعدات 

 االلتزامات الطارئة -27

احملكمة إىل احملكمة اإلدارية  يف موظف ارفعه قضية واحدة حمدِّدت، 2019يف هناية عام    27-1
ملنظمة العمل الدولية ال ُيتمل أن تؤدي إىل تدفق موارد اقتصادية إىل اخلارج.  وقد أفصح عن مبلغ 

. باإلضافة إىل ذلك، هناك قضايا القضيةالتزامات طارئة تتعلق بتلك  بوصفهألف يورو  65يقارب قدره 
وفيما يتعلق بإحدى هذه  .تقديرا  موثوقا  بهيتعذر تقديرها  رفعها موظفون حالييون أو سابقون يف احملكمة،

القضايا، هناك حجج قوية على وجه العموم بأن الشكوى خترج عن إطار اختصاص احملكمة اإلدارية 
مع ذلك، نواجه )سواء أكان يتعلق األمر جبوهر القضية أم باالختصاص الزمين(، وبالتايل أهنا غري مقبولة. 

غري أنه ال ميكن تقدير اخلصم املمكن أن تتكبده احملكمة اجلنائية الدولية بسبب  .قانوين طروء التزامخطر 
   تعدد الطرائق اليت قد تتبعها احملكمة لتناول هذه املسألة. 

 Jean-Pierre Bemba، قدم السيد جون بيري بيمبا غومبو )2019آذار/مارس  19يف و  27-2

Gombo من نظام روما  85للمادة  وفقا  (  نسخة ثانية منقحة عامة من مطالبته بالتعويضات واألضرار
 6يف  ا(. وقدم  كل من االدعاء وقلم احملكمة مالحظاهتمICC-01/05-01/08-3673-Red2األساسي )
-ICC-01/05-01/08-3681 و ICC-01/05-01/08-3680-Redعلى النحو املطلوب )) 2019أيار/مايو 

Redمن  مزيدا   امو السيد بيمباحم قدم.  و 2019أيار/مايو  9نية يف ، على التوايل(  و عمقدت جلسة عل
يف على هذه املذكرات كمة كل من االدعاء وقلم احمل  ورد، 2019حزيران/يونيو  4يف  بإيداعها املذكرات

تقدير مبلغ هذه ويف هذه املرحلة املبكرة من اإلجراءات، ال ميكن . 2019حزيران/يونيو  26
  .تقديرا  موثوقا  به ، إن ومجدت،املستحقات
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 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة   -28

 الموظفون اإلداريون الرئيسيون

، رئيس قلم احملكمة رئيس احملكمة، ورئيس ديوانه، و ني الرئيسيني اإلدارينياملوظفيشمل تعريف  28-1
 ن.يالعام، واملدير مة، ونائب املدعي واملدعية العا

، وتسويات الرواتباملدفوعة للموظفني اإلداريني الرئيسيني صايف  لألجورويشمل اجملموع الكلي  28-2
رب العمل يف  اشرتاكاتمن املنح، وإعانات اإلجيار، و  غريهامقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيني و 

 جمال التأمني الصحي.  املقدمة يف اجلارية نظام املعاشات التقاعدي، واملسامهات

 د خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف هناية السنة هي كاآليت:واملبالغ اليت تسدَّ  28-3

 بآالف اليورو
  عدد 
 املبالغ املستحقة القبض إمجايل األجور األشخاص

 211 811 2 13 املوظفون اإلداريون الرئيسيون

كذلك احلصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وُيق للمديرين اإلداريني الرئيسيني   28-4
 واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وبلغت االلتزامات املستحقة يف هناية السنة ما يلي:

 بآالف اليورو
اإلجازات السنوية 
 املرتاكمة

استحقاقات أخرى طويلة 
 األجل

استحقاقات ما بعد 
 اجملموع اخلدمة

 497 3 458 2 720 319 املوظفون اإلداريون الرئيسيون

 إنصافا   للمجين عليهمالصندوق االستئماين ، ICC-ASP/1/Res.6أنشأت اجلمعية مبوجب قرارها  28-5
 ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.ل

وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال  عن إدارة الصندوق االستئماين وقررت  28-6
أن يكون رئيس قلم احملكمة مسؤوال  عن تقدمي مثل هذه املساعدة الالزمة ألداء اجمللس وظائفه على الوجه 

 مهامه وأن يشارك يف اجتماعات اجمللس بصفة استشارية. تنفيذالصحيح يف 

ألف يورو ألمانة  3 130، وافقت اجلمعية على خمصصات يبلغ قدرها 2019ويف عام  28-7
إدارة الصندوق  إىل جملساليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري  للمجين عليهمالصندوق االستئماين 

درج املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة البالغ واجتماعاته. وأم 
ورصيدا  دائنا  للدول  للمجين عليهمألف يورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين  892قدره 

يب ، مبا يف ذلك احليز املكتللمجين عليهماألطراف. وتوفر احملكمة خدمات خمتلفة للصندوق االستئماين 
  واملعدات واخلدمات اإلدارية جمانا .

 والمبالغ المستحقة القبض النقدشطب خسائر  -29

 غري قابلة للتحصيل.تمعد حسابات متقادمة  بوصفهيورو  3 000 طب ما جمموعهشم  29-1
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 األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ -30

. واندلعت 2019األول/ديسمرب كانون   31تاريخ اإلبالغ للمحكمة اجلنائية الدولية هو   30-1
. وهذا حدث ال يؤثر يف البيانات املالية لعام 2019بعد إغالق حسابات عام  19-جائحة كوفيد

، وال 2020. غري أن اآلثار العاملية للجائحة قد تؤثر تأثريا  بالغا  يف عمليات املنظمة يف عام 2019
  وقت احلاضر.ميكن تقدير مدى هذه اآلثار تقديرا  موثوقا  به يف ال
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 المرفق
  1الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31حالة تسديد االشتراكات حتى 

 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتمانات من عام 
 جمموع املبالغ الباقية الباقياملبلغ  التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   -   -   161 15   -   161 15   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   104 21   -   104 21   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   299 13   -   299 13   -   -   -  أندورا

  -   299 22   534 5   -   -   534 5   765 16   -   765 16  أنتيغوا وبربودا

  -   479 303 4   357 421 2   -   -   357 421 2   122 882 1   342 303   464 185 2  األرجنتني

  -   -   -   204 848 5   -   204 848 5   -   -   -  أسرتاليا

  -   -   -   940 904 1   -   940 904 1   -   -   -  النمسا

  -   -   -   348 15   -   348 15   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   502 18   -   502 18   -   -   -  بربادوس 

  -   -   -   390 314 2   -   390 314 2   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  بليز

  -   -   -   380 8   -   380 8   -   -   -  بنن

  -   353 42   353 42   -   -   353 42   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   801 31   -   801 31   -   -    -  البوسنة واهلرسك

  -   -   -   274 39   -   274 39   -   -    -  بوتسوانا

  -   986 475 10   956 217 8   -   -   956 217 8   030 258 2   691 594 7   721 852 9  الربازيل

  -   -   -   390 128   -   390 128   -   -   -  بلغاريا

  227   -   -   115 8   -   115 8   -   480 14   480 14  بوركينا فاسو

  -   745 2   745 2   -   -   745 2   -   865 3   865 3  كابو فردي

  -   -   -   896 14   -   896 14   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   872 234 7   -   872 234 7   -   -   -  كندا

  -   057 11   745 2   -   -   745 2   312 8   -   312 8  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -   645 47   706 10   -   -   706 10   939 36   -   939 36 تشاد

  -   -   -   042 077 1   -   042 077 1   -   -   -  شيلي

  -   -   -   068 762   -   068 762   -   855 788   855 788  كولومبيا

  -   700 24   745 2   -   -   745 2   955 21   -   955 21  جزر القمر

  -   375 94   607 16   -   -   607 16   768 77   -   768 77  الكونغو

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  جزر كوك

  -   047 56   047 56   233 105   784 2   064 164   -   -   -  كوستاريكا

  337 11   -   -   394 12   572 23   966 35   -   -   -  كوت ديفوار

  -   -   -   717 221   -   717 221   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   258 95   -   258 95   -   -   -  قربص

  -   -   -   923 822   -   923 822   -   -   -  اجلمهورية التشيكية

  -   383   383   -   104 14   487 14   -   -    -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -   -   026 466 1   -   026 466 1   -   -    -  الدامنرك
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتمانات من عام 
 جمموع املبالغ الباقية الباقياملبلغ  التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   462 9   745 2   -   -   745 2   717 6   -   717 6  جيبويت 

  -   -   -   483 2   262   745 2   -   -   -  دومينيكا

  -   072 272   606 146   -   -   606 146   466 125   231 141   697 266  اجلمهورية الدومينيكية

  -   766 211   766 211   -   -   766 211   -   -   -  إكوادور

  167   -   -   801 31   -   801 31   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   209 103   -   209 103   -   -   -  استونيا

  -   -   -   380 8   -   380 8   -   -   -  فيجي

  -   -   -   047 114 1   -   047 114 1   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   604 509 12   -   604 509 12   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   544 41   -   544 41   -   -   -  غابون

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   8   8  غامبيا

  -   -   -   104 21   -   104 21   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   590 115 16   -   590 115 16   -   -   -  أملانيا

  -   222 4   222 4   515 37   -   737 41   -   781 45   781 45  غانا

  -   -   -   485 968   -   485 968   -   -   -  اليونان

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  غرينادا

  -   767 98   767 98   -   327   094 99   -   -   -  غواتيماال

  -   633 32   093 8   -   -   093 8   540 24   -   540 24  غينيا

  071 9   -   -   753 3   738 1   491 5   -   -   -  غيانا

  -   037 2   037 2   950 22   -   987 24   -   474 6   474 6  هندوراس

  -   -   -   687 550   -   687 550   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   154 74   -   154 74   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   784 981   -   784 981   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   057 751 8   -   057 751 8   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   348 201 24   -   348 201 24   -   -   -  اليابان

  18   -   -   507 55   -   507 55   -   -    -  األردن

  -   -   -   307 65   -   307 65   -   -   -  كينيا

  -   -   -   313 124   -   313 124   -   -   -  التفيا

  588 2   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  ليسوتو

  -   004 8   745 2   -   -   745 2   259 5   -   259 5  ليبرييا

  -   -   -   851 23   -   851 23   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   915 187   -   915 187   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   363 177   -   363 177   -   -   -  لكسمبورغ

  40   -   -   982 10   -   982 10   -   966 7   966 7  مدغشقر

  -   -   -   635 5   -   635 5   -   178 5   178 5  مالوي 

  -   695 10   695 10   -   -   695 10   -   -   -  ملديف

  -   -   -   126 11   -   126 11   -   -   -  مايل

  -   -   -   955 44   -   955 44   -   -   -  مالطة 

  20   -   -   745 2   -   745 2   -   551 8   551 8  جزر مارشال

  -   -   -   055 29   -   055 29   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   897 418 3   -   897 418 3   -   -   -  املكسيك
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتمانات من عام 
 جمموع املبالغ الباقية الباقياملبلغ  التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   -   -   299 13   -   299 13   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   552 10   -   552 10   -   -   -  اجلبل األسود

  -   -   -   851 23   -   851 23   -   -   -  ناميبيا

  585 2   -   -   745 2   -   745 2   -   537 2   537 2  ناورو

  -   -   -   309 588 3   -   309 588 3   -   -   -  هولندا

  -   -   -   970 805   -   970 805   -   -   -  نيوزيلندا

  -   597 42   635 5   -   -   635 5   962 36   -   962 36  النيجر

  -   853 687   390 674   -   -   390 674   463 13   586 545   049 559  نيجرييا

  -   -   -   638 19   -   638 19   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   140 116 2   -   140 116 2   -   -   -  النرويج

  -   369   369   403 119   86   858 119   -   -   -  بنما 

  -   977 15   977 15   799 27   -   776 43   -   414 65   414 65  باراغواي

  -   431 215   431 215   473 203   -   904 418   -   421 121   421 121  بريو

  -   -   -   448 111   -   448 111   -   -   -  الفلبني

  554 132 2   -   -   783 655   500 466 1   283 122 2   -   -   -  بولندا

  -   -   -   132 926   -   132 926   -   -   -  الربتغال

  -   -   -   598 229 6   -   598 229 6   -   -   -  مجهورية كوريا

  -   -   -   950 7   -   950 7   -   -   -  مجهورية مولدوفا

  -   -   -   994 523   -   994 523   -   -   -  رومانيا

  -   745 2   745 2   -   -   745 2   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  387   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  -   129   129   616 2   -   745 2   -   -   -  غرينادين 

  5   -   -   595 2   7   602 2   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   348 5   -   348 5   -   -   -  سان مارينو

  -   708 28   305 15   -   -   305 15   403 13   -   403 13  السنغال

  -   -   -   154 74   -   154 74   -   -   -  صربيا

  -   -   -   491 5   -   491 5   -   -   -  سيشيل

  -   661 3   745 2   -   -   745 2   916   -   916  سرياليون

  830 406   -   -   885 404   -   885 404   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   069 201   -   069 201   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   714 719   -   714 719   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   791 678 5   -   791 678 5   -   -   -  إسبانيا

  -   -   -   810 21   -   810 21   -   -   -  دولة فلسطني

  -   853 28   740 13   -   -   740 13   113 15   -   113 15  سورينام

  -   -   -   506 397 2   -   506 397 2   -   -    -  السويد

  -   -   -   813 045 3   -   813 045 3   -   -    -  سويسرا

  -   -   -   982 10   -   982 10   -   -    -  طاجيكستان

  -   -   -   348 5   -   348 5   -   369 7   369 7  تيمور ليشيت 

  -   811 105   811 105   -   -   811 105   -   287 83   287 83  ترينيداد وتوباغو

 14  تونس
551  

 14 551   -   71 316   -   41 411   29 905   29 905   -  
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتمانات من عام 
 جمموع املبالغ الباقية الباقياملبلغ  التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   420 24   305 15   -   -   305 15   115 9   -   115 9  أوغندا

  -   -   -   392 085 12   -   392 085 12   -   -   -  اململكة املتحدة

  -   956 17   348 15   -   -   348 15   608 2   -   608 2  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   -   -   268 230   -   268 230   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  فانواتو

  -   563 773 8   505 015 2   -   -   505 015 2   058 758 6   -   058 758 6  فنزويال

  -   544 59   305 15   -   -   305 15   239 44   -   239 44  زامبيا 

  -  553 3 -  -   -   -   553 3   35   588 3  (دولة منسحبة)بوروندي 

  -   -   -   130   -   130   -   -    -  الفرق بعد التقريب

  829 565 2   802 771 25   499 410 14   105 215 132   380 509 1   984 134 148   303 361 11   622 760 9   925 121 21  (دولة طرفا   123)اجملموع 
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 2الجدول 
 )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31في  وصندوق الطوارئ صندوق رأس المال العاملحالة 

  صندوق رأس المال العاملحالة 

 2019  2018 
 -  054 057 9 لرصيد يف بداية الفرتة املاليةاا

 782 15  8 ملبالغ الواردة من الدول األطرافاا

(30 557) (3)اجلدول  املبالغ املعادة للدول األعضاءا   - 

(5 589 156) لسحب املؤقت ألجل السيولةاا   - 

 272 041 9  - املواردمبالغ جتديد 

 - 1 816 512 2  (5النقد )اجلدول فائض 

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 

 000 600 11  000 600 11 ملستوى احملدداا

(945) (3املستحقات من الدول األطراف )اجلدول ا   (953)  

(59 734) من الفائض يف املستقبل وَّلنقص التمويل/مي  2 (993 541 2)  

(5 589 156) لسحب املؤقت ألجل السيولةاا    - 

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمبر  31لرصيد في اا

 
  صندوق الطوارئ حالة

 
 2019  2018 

 138 759 3  111 243 5 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 991 4  - املبالغ الواردة من الدول األطراف

(1 794) املبالغ املعادة للدولة املنسحبة    - 

 982 478 1   - مبالغ جتديد املوارد

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 

 000 000 7  000 000 7 املستوى احملدد

(295) (4املستحقات من الدول األطراف )اجلدول    (295)  

(1 756 594) النقص يف التمويل   (388 758 1)  

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 

1)  ICC-ASP/18/Res.1  ، 2اجلزء باء، الفقرة. 
2)  ICC-ASP/18/Res.4 ، 5اجلزء باء، الفقرة . 
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 3الجدول 

 2019كانون األول/ديسمبر   31في  صندوق رأس المال العاملحالة السلف المقدمة إلى 
  )باليورو(

 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

31/12/2018يف   
انقدي املطبَّق  الفائض 

2017لعام   
إعادة األموال إىل 

 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019  

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   042 1   042 1   -   251   791   أفغانستان 

  -   700 1   700 1   -   342   358 1  ألبانيا  

  -   317 1   317 1   -   256   061 1  أندورا

  -   383    383    -   85   298   أنتيغوا وبربودا

  -   081 130   081 130   -   177 38    904 91  األرجنتني

  -   006 423   006 423   -   020 100   986 322  أسرتاليا

  -   195 144   195 144   -   815 30   380 113  النمسا

  -   157 1   157 1   -   251   906  بنغالديش

  -   420 1   420 1   -   299   121 1  بربادوس 

  -   736 178   736 178   -   878 37   858 140  بلجيكا

  -   192   192   -   43   149  بليز

  -   574   574   -   128   446  بنن

  -   026 2   026 2   -   513   513 1  بوليفيا

  -   827 2   827 2   -   555   272 2  البوسنة واهلرسك

  -   844 2   844 2   -   598   246 2  بوتسوانا

  -   955 651   955 651   -   620 163   335 488  الربازيل

  -   760 8   760 8   -   925 1   835 6  بلغاريا

  -   678   678   -   171   507  بوركينا فاسو

  -   192   192   -   43   149  كابو فردي

  -   765   765   -   171   594  كمبوديا

  -   882 562   882 562   -   015 125   867 437  كندا

  8   184   192   -   43   149  مجهورية أفريقيا الوسطى

  393   301   694   -   214   480  تشاد

  -   468 70   468 70   -   077 17   391 53  شيلي

  -   945 55   945 55   -   780 13   165 42  كولومبيا

  8   184   192   -   43   149  جزر القمر

  335   719   054 1   -   256   798  الكونغو

  -   192   192   -   43   149  جزر كوك

  -   186 8   186 8   -   013 2   173 6  كوستاريكا

  -   891 1   891 1   -   384   507 1  كوت ديفوار 

  -   243 21   243 21   -   237 4   006 17  كرواتيا

  -   552 8   552 8   -   839 1   713 6  قربص

  -   305 69   305 69   -   723 14   582 54  اجلمهورية التشيكية

  -   872   872   -   251   621  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   377 119   377 119   -   995 24   382 94  الدامنرك

  -   192   192   -   43   149  جيبويت 

  -   192   192   -   43   149  دومينيكا
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 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

31/12/2018يف   
انقدي املطبَّق  الفائض 

2017لعام   
إعادة األموال إىل 

 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019  

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   687 8   687 8   -   968 1   719 6  اجلمهورية الدومينيكية

  -   776 10   776 10   -   867 2   909 7  إكوادور

  -   448 1   448 1   -   598   850  السلفادور

  -   426 7   426 7   -   626 1   800 5  استونيا

  -   574   574   -   128   446  فيجي

  -   512 92   512 92   -   517 19   995 72  فنلندا

  -   237 991   237 991   -   961 207   276 783  فرنسا

  -   509 3   509 3   -   729   780 2  غابون

  -   192   192   -   43   149  غامبيا

  -   437 1   437 1   -   342   095 1  جورجيا

  -   767 284 1   767 284 1   -   442 273   325 011 1  أملانيا

  -   879 2   879 2   -   686   193 2  غانا

  -   443 104   443 104   -   158 20   285 84  اليونان

  -   192   192   -   43   149  غرينادا

  -   257 5   257 5   -   199 1   058 4  غواتيماال

  134   161   295   -   85   210  غينيا

  -   295   295   -   85   210  غيانا

  -   524 1   524 1   -   342   182 1  هندوراس

  -   879 39   879 39   -   890 6   989 32  هنغاريا

  -   739 4   739 4   -   985   754 3  أيسلندا

  -   167 71   167 71   -   338 14   829 56  أيرلندا

  -   271 776   271 776   -   411 160   860 615  إيطاليا

  -   572 947 1   572 947 1   -   296 414   276 533 1  اليابان

  -   994 3   994 3   -   857   137 3  األردن

  -   004 3   004 3   -   771   233 2  كينيا

  -   283 9   283 9   -   141 2   142 7  التفيا

  -   192   192   -   43   149  ليسوتو

  -   192   192   -   43   149  ليبرييا

  -   508 1   508 1   -   299   209 1  ليختنشتاين

  -   824 13   824 13   -   081 3   743 10  ليتوانيا

  -   694 13   694 13   -   739 2   955 10  لكسمبورغ

  -   574   574   -   128   446  مدغشقر

  -   383   383   -   85   298  مالوي 

  -   295   295   -   85   210  ملديف

  -   661   661   -   128   533  مايل

  -   054 3   054 3   -   686   368 2  مالطة  

  -   192   192   -   43   149  جزر مارشال

  -   378 2   378 2   -   513   865 1  موريشيوس

  -   338 309   338 309   -   416 61   922 247  املكسيك

  -   782   782   -   214   568  منغوليا

  -   848   848   -   171   677  اجلبل األسود

  -   907 1   907 1   -   427   480 1  ناميبيا

  -   192   192   -   43   149  ناورو
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 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

31/12/2018يف   
انقدي املطبَّق  الفائض 

2017لعام   
إعادة األموال إىل 

 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019  

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   806 297   806 297   -   429 63   377 234  هولندا

  -   835 49   835 49   -   471 11   364 38  نيوزيلندا

  30   353   383   -   85   298  النيجر

  -   500 29   500 29   -   946 8   554 20  نيجرييا

  -   420 1   420 1   -   299   121 1  مقدونيا الشمالية

  -   178 162   178 162   -   335 36   843 125  النرويج

  -   788 5   788 5   -   455 1   333 4  بنما  

  -   321 2   321 2   -   598   723 1  باراغواي

  -   290 24   290 24   -   820 5   470 18  بريو

30)  061 7   461 23  الفلبني  522)   -   -   -  

  -   461 167   461 167   -   994 35   467 131  بولندا

  -   958 81   958 81   -   778 16   180 65  الربتغال

  -   161 385   161 385   -   268 87   893 297  مجهورية كوريا 

  -   678   678   -   171   507  مجهورية مولدوفا

  -   777 38   777 38   -   875 7   902 30  رومانيا

  -   192   192   -   43   149  سانت كيتس ونيفيس

  -   192   192   -   43   149  سانت لوسيا

  -   192   192   -   43   149  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   192   192   -   43   149  ساموا  

  -   574   574   -   128   446  سان مارينو

  -   039 1   039 1   -   214   825  السنغال

  -   805 6   805 6   -   369 1   436 5  صربيا

  -   192   192   -   43   149  سيشيل

  -   192   192   -   43   149  سرياليون

  -   491 31   491 31   -   847 6   644 24  سلوفاكيا

  -   426 17   426 17   -   596 3   830 13  سلوفينيا

  -   159 70   159 70   -   579 15   580 54  جنوب أفريقيا

  -   418 512   418 512   -   558 104   860 407  إسبانيا

  -   068 1   068 1   -   299   769  دولة فلسطني

  -   971   971   -   256   715  سورينام

  -   778 182   778 182   -   916 40   862 141  السويد

  -   423 209   423 209   -   791 48   632 160  سويسرا

  -   678   678   -   171   507  طاجيكستان

  -   486   486   -   128   358  تيمور ليشيت 

  -   358 7   358 7   -   455 1   903 5  ترينيداد وتوباغو

  -   042 6   042 6   -   199 1   843 4  تونس

  -   129 1   129 1   -   251   878  أوغندا

  -   016 914   016 914   -   012 191   004 723  اململكة املتحدة

  -   157 1   157 1   -   251   906  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   719 12   719 12   -   382 3   337 9  أوروغواي

  -   192   192   -   43   149  فانواتو

  -   839 113   839 113   -   437 24   402 89  فنزويال 

  37   092 1   129 1   -   251   878  زامبيا 
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 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

31/12/2018يف   
انقدي املطبَّق  الفائض 

2017لعام   
إعادة األموال إىل 

 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019  

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

(35)  35   -  بوروندي )دولة منسحبة(   -   -   -  

(4) الفرق بعد التقريب  13  -  9 9  -  

(30 557)  816 512 2   007 058 9  دولة طرفا ( 123لمجموع )اا   11 540 266  
 11 539 

321  
 945  
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 4الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31حالة تسديد االشتراكات في صندوق الطوارئ في 

 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
األول/ديسمرب 
 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018

كانون   31الباقي حىت 
 2019األول/ديسمرب 

  -   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   -  أندورا

  -  أنتيغوا وبربودا
 

 -   -  

  -   -   -   -  األرجنتني

  -   -   -   -  أسرتاليا

  -   -   -   -  النمسا

  -   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   -  بربادوس 

  -   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   -  بليز

  -   -   -   -  بنن

  -   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   -  البوسنة واهلرسك

  -   -   -   -  بوتسوانا

  -   -   -   -  الربازيل

  -   -   -   -  بلغاريا

  -   -   -   -  بوركينا فاسو

  -   -   -   -  كابو فردي

  -   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   -  كندا

  -   -   -   -  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -   -   -   -  تشاد

  -   -   -   -  شيلي

  -   -   -   -  كولومبيا

 46  -   -  46 جزر القمر

 73  -   -   73  الكونغو

  -   -   -   -  جزر كوك

  -   -   -   -  كوستاريكا

  -   -   -   -  كوت ديفوار 

  -   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   -  قربص

  -   -   -   -  اجلمهورية التشيكية

  -   -   -   -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -   -   -  الدامنرك

  -   -   -   -  جيبويت 

  -   -  -   -  دومينيكا

  -   -   -   -  اجلمهورية الدومينيكية
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
األول/ديسمرب 
 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018

كانون   31الباقي حىت 
 2019األول/ديسمرب 

  -   -   -   -  إكوادور

  -   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   -  استونيا

  -   -   -   -  فيجي

  -   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   -  غابون

  -   -   -   -  غامبيا

  -   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   -  أملانيا

  -   -   -   -  غانا

  -   -   -   -  اليونان

  -   -   -   -  غرينادا

  -   -   -   -  غواتيماال

 84  -   -   84  غينيا

  -   -   -   -  غيانا

  -   -   -   -  هندوراس

  -   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   -  اليابان

  -   -   -   -  األردن

  -   -   -   -  كينيا

  -   -   -   -  التفيا

  -   -   -   -  ليسوتو

  -   -   -   -  ليبرييا

  -   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   -  لكسمبورغ

  -   -   -   -  مدغشقر

  -   -   -   -  مالوي 

  -   -   -   -  ملديف

  -   -   -   -  مايل

  -   -   -   -  مالطة 

  -   -   -   -  جزر مارشال

  -   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   -  املكسيك

  -   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   -  اجلبل األسود

  -   -   -   -  ناميبيا

  -   -   -   -  ناورو

  -   -   -   -  هولندا
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
األول/ديسمرب 
 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018

كانون   31الباقي حىت 
 2019األول/ديسمرب 

  -   -   -   -  نيوزيلندا

  92   -   -   92  النيجر

  -   -   -   -  نيجرييا

  -   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   -  النرويج

  -   -   -   -  بنما 

  -   -   -   -  باراغواي

  -   -   -   -  بريو

  -   -   -   -  الفلبني

  -   -   -   -  بولندا

  -   -   -   -  الربتغال

  -   -   -   -  مجهورية كوريا 

  -   -   -   -  مجهورية مولدوفا

  -   -   -   -  رومانيا

  -   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  -   -   -   -  سانت لوسيا

  -   -   -   -  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   -  سان مارينو

  -   -   -   -  السنغال

  -   -   -   -  صربيا

  -   -   -   -  سيشيل

  -   -   -   -  سرياليون

  -   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   -  إسبانيا

  -   -   -   -  فلسطنيدولة 

  -   -   -   -  سورينام

  -   -   -   -  السويد

  -   -   -   -  سويسرا

  -   -   -   -  طاجيكستان

  -   -   -   -  تيمور ليشيت 

  -   -   -   -  ترينيداد وتوباغو

  -   -   -   -  تونس

  -   -   -   -  أوغندا

  -   -   -   -  اململكة املتحدة

  -   -   -   -  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   -  فانواتو

  -   -   -   -  فنزويال

  -   -   -   -  زامبيا 

  295   -   -   295  دولة طرفا ( 123المجموع )
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 5الجدول 
   المحكمة الجنائية الدولية

 (1))باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31حالة الفائض النقدي في 

 2018 2019 السنة اجلارية

   االئتمانات

  835 091 132         485 724 133        متحصالت االشرتاكات املقررة

  285 546                263 155 1  متحصالت إيرادات متنوعة

        134 879 748         132 638 120  

   التحمالت

  484 114 138         806 760 142        نفقات مصروفة

  319 054 6             336 043 4          التزامات غري مصفاة

  403 37                  180 17                املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

  330 179                622 427              الديون املشكوك يف حتصيلهاخمصصات 

  987 334                -              املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

  100 9                    -                املخصصات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

  800 295                000 351               لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني القضاةاجملموع الرتاكمي 

        147 599 944         145 025 423  

(12 720 196) الفائض/)العجز( النقدي المؤقت  (303 387 12)  

(1 438 691) (2املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ )اجلدول          - 

(307 000) العجز النقدي للسنة املاضية  - 

الفائض/)العجز( النقدي المؤقت بعد السحب من صندوق الطوارئ والعجز النقدي 
(14 465 887)   للسنة الماضية  (303 387 12)  

   التصرف في الفائض/)العجز( النقدي المؤقت في السنة السابقة

(12 387 303) الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية  (482 210 23)  

  833 265 25  622 760 9 مضافا  إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى

  165 937  990 187 1 الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

(1 438 691) الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة  2 992 516  

   الفائض/)العجز( المؤقت مع فائض)عجز( الميزانيةتسوية 

(12 387 303) الفائض/)العجز( النقدي المؤقت  (196 720 12)  

  884 339 15  499 410 14 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

(27)  شرتاكات املقررة/الفرق بني مبلغ قرض الدولة املضيفة املدرج يف امليزانية واملبلغ الفعلي الا    73  
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    -       -    املسامهات املقررة/صايف تسوية الدولة املنسحبة

(1 155 263) متحصالت إيرادات متنوعة  (285 546)  

  369 406 2   013 535 فائض/)عجز( الميزانية )البيان الخامس(

 .الصندوق االستئماين للمجين عليهميشمل الربنامج السادس:  أمانة ( 1)
2  )ICC-ASP/18/Res.4 اجلزء سني ، 
 



ICC-ASP/19/12 

 

70 12-A-051120 
 

 6الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية
  )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31حالة التبرعات في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 الرصيد املرحل اجلهات املاحنة الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2019عام 
التربعات املسجلة يف 

 2019عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2020 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
 65 012  - 708 365  - 643 353 املفوضية األوروبية 2018-2019

 65 012  - 708 365  - 643 353   المجموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
  - 711 614 138 386 850 000  - املفوضية األوروبية 2019-2020

  - 711 614 138 386 850 000  -   المجموع الفرعي

مكتب احملكمة اجلنائية الدولية  برنامج
القمطري يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

 يف اخلاص باالنتفاع بسبل االنتصاف
  -  - 68 772 68 772 - اململكة املتحدة  2019  عام

  -  - 68 772 68 772 -   المجموع الفرعي

 تنمية مهارات املتدربني
 واملهنيني الزائرين

  -  - 152 152  - هولندا

  -  - 5 521 5 521  - قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةا

  -  - 2 935 2 935  - موظفو احملكمة اجلنائية الدولية

  -  - 8 608 8 608  -   المجموع الفرعي

مشروع مكتب احملكمة اجلنائية القمطري 
يف أوغندا اخلاص باالنتفاع بسبل 

 خالل الفرتة املتدة االنتصاف
  -  - 133 224 133 224  - الدمنارك 2021إىل  2019من 

  -  - 133 224 133 224  -   المجموع الفرعي

  -  - 185 644 185 644  - أسرتاليا الصندوق اخلاص إلعادة التوطني

  -  - 95 000 95 000  - بلجيكا

  -  - 25 000 25 000 - لكسمبورغ

  -  - 305 644 305 644 -   المجموع الفرعي

  -  - 15 000 15 000  - أملانياا الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين

 - - 4 000 4 000 - هولندا 

 - - 1 596 1 596 - موظفو احملكمة اجلنائية الدولية 

  -  - 20 596 20 596  -   المجموع الفرعي



ICC-ASP/19/12 

12-A-051120 

 71 

 الرصيد املرحل اجلهات املاحنة الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2019عام 
التربعات املسجلة يف 

 2019عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2020 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

  - 296 360 364 972 356 208 305 124 لياباناا برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

  - 48 903 74 911 - 123 814 مجهورية كوريا

  - 40 395 78 133 - 118 528 سويسرا

  - 385 658 518 016 356 208 547 466   المجموع الفرعي

  -  - 24 000 24 000  - فنلندا البلدان منوا  أقل 

  -  - 10 000 10 000  - أيرلندا

  -  - 34 000 34 000  -   اجملموع الفرعي

  -  - 268 268  - أملانيا رعاية السفر إىل املؤمترات اخلارجية

  -  - 14 243 14 243  - أيرلندا

  -  - 21 589 21 589  - ليختنشتاين

  -  - 4 262 4 262  - لكسمربغ

 - - 5 670 5 670 - هولندا

 32 260 32 260 - مجهورية كوريا

  -  - 21 813 21 813  - جهات أخرى، غري حكومية  

  -  - 62 677 62 677  -   المجموع الفرعي

 65 012 1 097 272 1 998 288 1 839 729 1 190 819   مجموع التبرعات



ICC-ASP/19/12 

 

72 12-A-051120 
 

  7الجدول 
  المحكمة الجنائية الدولية

 2019كانون األول/ديسمبر   31حالة الصناديق االستئمانية في  -المحكمة الجنائية الدولية 
 )باليورو(

  املسامهات املسجلة  الرصيد املرحل لصندوق االستئماينا
اإليرادات 
  املالية/األخرى

املصروفات )مبا يف 
ذلك املبالغ 
املسرتدة من 
  الرصيد املرحل  املاحنني(

    -               -                   -                  -                   669 10 لصندوق االستئماين العام ا

    -            365 708    -                365 708            -               2018-2017بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

    -            386 138    -               386 138    -               2019-2018بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

    -               -                   -                -  152.00 10   2018، يف عام الذكرى العشرون لنظام روما األساسي

احملكمة اجلنائية الدولية القمطري يف مجهورية برنامج مكتب 
أفريقيا الوسطى اخلاص باالنتفاع بسبل االنتصاف يف عام  

2019  
              -              68 772                -    66 485       2 287  

 تطوير املتدربني الداخليني   
 واملهنيني الزائرين

142 557 8 608               -    118 523            -    

مشروع مكتب احملكمة اجلنائية القمطري يف أوغندا اخلاص 
 باالنتفاع بسبل االنتصاف خالل الفرتة املتدة

  2021إىل  2019من 
              -    133 224            239  46 913            -    

    -            000 95    -               644 305 002 696 1 الصندوق اخلاص إلعادة التوطني 

    -             945 18            -                596 20            658 15       الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين 

    -            016 518    -               016 518    -               برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

    -            444 25    -               000 34  835 24       أقل البلدان منوا  

 رعاية السفر إىل  
    -            677 62    -               677 62    -               املؤمترات اخلارجية

    -             025 5            110               -                   486 121 دعم الربامج  

 287 2 779 803 1 349 288 998 1 359 021 2 المجموع

 : 7المبينة في الجدول  2019الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 

 .2019تنفيذها خالل عام  عملِّقالصندوق االستئماين العام يتعلق باألموال غري املقيدة، واليت  -1

بناء اخلربات العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن  يئهتو          -2
  :تاليةال املشاريع الفرعيةلتنفيذ  ماليا   دعما   تعزيز التعاونبرنامج و  القانونية
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وتبادل اخلربات وبناء القدرات  احللقات الدراسية واملناسبات والتدريب من أجل تعزيز التعاون     ()أ
للممثلني واملهنيني القانونيني، من الدول األطراف والدول غري األطراف، مبا يف ذلك  تتيح، اليت الوطنية

املتسمة باألمهية لكل عن تبادل املعلومات  لتطوير معارفهم ومهاراهتم العملية فضال   بلدان احلاالت، فرصا  
من أجل حتقيق أمور منها تعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتسني التعاون  طرف

 ومجعيات القضائي؛  لتطوير املعرفة واملهارات العملية للمهنيني القانونيني، وبناء العالقات مع احملامني
 ؛لتشاور مع أعضاء مهنة احملاماةمنتدى ل هتيئةاحملامني واحلفاظ عليها، و 

بلدان احلاالت والبلدان اليت جتري  للمندوبني واملهنيني من يهيئ، الذي برنامج املهنيني القانونيني)ب(    
فيها احملكمة اجلنائية الدولية حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى من البلدان النامية ذات الصلة، فرصة 

على التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن  لتنمية معارفهم القانونية وتعزيز قدراهتم الوطنية مع احملكمة العمل
 ؛مرتكبيهاختصاص احملكمة ومقاضاة ا

سؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى تيسري مل ختضع :قاعدة البيانات اخلاصة باألدوات القانونية)ج(     
تطوير القدرة على التحقيق يف قضايا اجلرائم الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما على 

ملساعدة املهنيني القانونيني على تناول اجلرائم الدولية األساسية على النحو  وومضعتالصعيد الوطين.  
)أ(  إتاحةاملنصوص عليه يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل 

ات، حرية الوصول إىل املعلومات القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلوم
والرباجميات احلاسوبية املتخصصة للعمل هبذه القوانني؛ و)ب( التدريب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات 

يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز القدرات  هاما   مكتب املساعدة.  ويشكل هذا املشروع الفرعي عنصرا  
 للمعايري الدولية. ة وفقا  الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني بارتكاب تلك اجلرائم إىل العدال

هام يف مكافحة الفرعية جمتمعة عن اهلدف العام للربنامج وهو "اإلس املشاريعتنجم هذه و     -3
نظام روما األساسي وزيادة الدعم للمحكمة اجلنائية الدولية" وأهدافها  بتعزيز، اإلفالت من العقاب
اجلهات الفاعلة ( توسيع فهم احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي بني 1الفرعية من أجل: )

دول ال دعم وزيادة، ية الدولية واملهنيني القانونيني، وال سيما الدول األطراف يف احملكمة اجلنائالرئيسية
( تعزيز القدرات الوطنية يف التعامل مع اجلرائم املنصوص 2؛ و )وتعاوهنا معها للمحكمة اجلنائية الدولية

ضة على احملكمة اجلنائية عليها يف نظام روما األساسي ، ال سيما يف البلدان ذات الصلة باحلاالت املعرو 
 مبدأ التكامل.  بتعزيزالدولية، 

إىل زيادة  بالذكرى  العشرين لتأسيس نظام روما األساسيين لالحتفال ويهدف الصندوق االستئما  -4
رد إجيايب حقيقي يركز وتعزيز س به ، لزيادة االعرتاف العاموأمهته نظام روما األساسي ي بدورالوعي العامل

 وانتهي الفعالياتعدد من  عرباألهداف  وحتققت. والناجني منها أخطر اجلرائم يف العاملعلى ضحايا 
يف  2018 متوز/يوليو 17و  16املركزية يومي  الفعالياتمنها بالتعاون مع الدول األطراف. وجرت 

 .خرباء وحماوريناحملكمة، مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى من بلدان احلاالت باحملكمة اجلنائية الدولية، و 

باالنتفاع  اخلاص أفريقيا الوسطىمشروع مكتب احملكمة اجلنائية الدولية القمطري يف مجهورية أتاح  -5
توسيع نطاق نشاسا )مجهورية أفريقيا الوسطى( يالربيطانية يف كمتوله السفارة ، الذي بسبل االنتصاف
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وزيادة تأثري/آثار األنشطة املضطلع هبا خالل الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب إىل تشرين الثاين/نوفمرب 
ألفريد ييكاتوم وباتريس إدوارد ضية املدعي العام ضد يف سياق جلسة اعتماد التهم يف ق 2019

انطوى املشروع على ثالثة أنشطة رئيسية: زيارة قادة اجملتمعات احمللية املؤثرين وممثلي منظمات و نغايسونا. إ
اجملتمع املدين لالهاي ملتابعة جلسة اعتماد التهم والعروض اليت قدمها خمتلف اهليئات واألقسام يف 

تغطية إعالمية موجَّهة إىل فئات معيَّنة )مبا يف ذلك حبسب نوع املتابعني، من قبيل النساء احملكمة؛ 
ث املباشر جللسة اعتماد التهم، ؛ والبنغايسوناإ-والشباب( ألحداث قضائية رئيسية تتعلق بقضية ييكاتوم

بانغي وبربرايت يف وتوزيع ملخصات هلذه اجللسة وعرضها، وتوزيع مقاطع فيديوية أخرى تتعلق باحملكمة 
هيأ املشروع بيئة مؤاتية لالضطالع بأنشطة من قبيل تعزيز التواصل )مستواه وتأثريه( و  ويالوكي وبيسا.

وإتاحة سبل االنتصاف للمجتمعات احمللية املتضررة )مبا فيها اجملين عليهم( يف إطار إجراءات احملكمة يف 
ايل احملليني يف املضمار القضائي عرب هيئات وقنوات وأتاح التواصل مع األه. انغايسونا-ييكاتوم قضية

مألوفة وموثوق هبا تعزز احلوار املفتوح، وامللكية، والتفاهم، هيأ إىل جانب ذلك بيئة قضائية أقل 
للمحكمة وتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية  أدى أيضا  إىل حشد مزيد من الدعمعدوانية /أكثر إجيابية . و 

لطاملا تفاعلت مع اليت  هاتاجل بدل حمض التفرج، حىت ضمن)املتضررة يف احلوار القضائي مشاركة  نشطة  
           (.منها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية تواصل احملكمة،

دورات  لتمويل 2017يف عام  املتدربني واملهنيني الزائرينالصندوق االستئماين لتطوير وقد أنشئ  -6
ويتيح هذا  األطراف يف نظام روما األساسي. الزائرين من مواطين البلدان النامية للمهنينيفرص و  تدريبية

نوع من أنواع خاصة مبسار مهين أو هارات واملللنمو الفكري وتنمية املعارف  الربنامج للمشاركني فرصا  
 اليت يهمها األمر.  وتقدم الدول األطراف اليت ميكن نقلها، واكتساب املهارات املهنية ملهنيةاملسارات ا

 صندوق االستئماين.إىل التمويل 

، مشروع مكتب احملكمة اجلنائية القمطري يف أوغندا اخلاص باالنتفاع بسبل االنتصاف -7
منذ أن اصبحت أوغندا بلد حالة لدى احملكمة قبل :  2020 يونيو/حزيران - 2019 حزيران/يونيو

عاما ، اضطلع املكتب القمطري يف أوغندا، عرب برناجمها اخلاص بالتواصل، بأنشطة تواصل ذات صلة  12
باحلالة يف مجيع أرجاء مشال أوغندا. وعقب اعتقال دومينيك أونغوين واإلجراءات القضائية اليت تلته، 

وبسبب طلب احلصول على لية املعنية بالقضية اهتمامها مبتابعة احملاكمة. أبدت خمتلف اجملتمعات احمل
معلومات حصوال  منتظما  وضرورة متكني الغالبية العظمى من اجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة اليت 

كتب وجعلهم يضفون األمهية عليها، غدا من امللح أن يضع املتسكن مواقع نائية من متابعة اإلجراءات 
برامج إضافية ستسد احتياجاهتا إىل احلصول على معلومات، من أجل توسيع نطاق االنتفاع هبذه 

  فئات اجملتمعات احمللية املتضررة.احلوار وإشراك خمتلف وتيسري املعلومات 

بدعم من للمكتب،  أتاحتليس للمحكمة مكاتب فرعية لدى اجملتمعات احمللية املتضررة، لكنها  -8
متطوعا  جمتمعيا  دعما  لتنفيذ  52فرصة التعاون مع شبكة متكونة من هيئاهتا احمللية وشراكاهتا القائمة، 

رعية  كنسية ، معظمها يف املواقع ذات الصلة  25ة من وينحدر املتطوعون يف الشبكات املشكَّلاملشروع. 
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هور أتاحت ألعضاء رعيتهم الكنسية بالقضية. وما زالت تضطلع هذه الشبكات بأنشطة إلعالم اجلم
  متابعة اإلجراءات اجلارية يف حمكمة الهاي متابعة  مباشرة. 

 يفضي أيضا  االهتمام املتزايد مبتابعة حماكمة أنغوين إىل زيادة تعزيز توقع االنتفاع جبرب األضرار -9
لدى خمتلف اجملتمعات احمللية املتأثرة بالنزاع يف مشال أوغندا. وأجرى املكتب، على مر االضطالع 

بل ملباشرة تباحث باملشروع، حوارا  فعاال  ومفتوحا  ليس من أجل تقدمي معلومات بشأن احملاكمة فحسب، 
احلكم الذي سيصدر إبان ، بغض النظر عن أيضا   بشأن كيفية تعايش اجملتمعات احمللية تعايشا  سلسا  

ويتسم تبادل املعلومات تبادال  مستمرا  بني اجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة ببالغ األمهية احملاكمة. 
توليد توتر غري محيد فيما يتعلق ببعض لدحض املغالطات والتكهنات والتصورات اخلاطئة اليت من شأهنا 

لق جانب آخر من املشروع بتبادل املمارسات والتجارب الفضلى مع ويتعالقرارات أو النواتج القضائية. 
مثثلي اهليئة القضائية األوغندية وقطاع القانون والنظام يف أوغندا بغية اإلسهام يف تنمية قدراهتم ووضع 

      آليات أكثر فعالية وجناعة فيما خيص العدالة وإنفاذ القانون ملقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية.

إبرام اتفاقات  يفملساعدة الدول الراغبة  2010يف عام  الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ  -10
 يرميلول حمايدة من حيث التكلفة.  وهو حب من غري أن تكون قادرة  على ذلك إعادة التوطني مع احملكمة

ويتلقى الصندوق ود. ية الشهإىل زيادة عدد عمليات إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلما
نقلون إىل الدول تربعات من الدول األطراف ويغطي النفقات املباشرة لألشخاص املعرضني للخطر الذين يم 

    .املستضيفة

يف عام  الصندوق االستئماين للزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين أت مجعية الدول األطرافأنشو  -11
والغرض من ذلك هو متويل الزيارات  .ICC-ASP/8/Res.4 اداخل قلم احملكمة مبوجب قراره 2011

 التربعات.  عربالعائلية للمحتجزين املعوزين 

لة للمواطنني التعيينات املموَّ  إلتاحة الصندوق االستئماين لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيأنشئ و   -12
الربنامج الفرص للمهنيني الشباب لشغل وظائف برتبة املبتدئني، على  يتيحمن البلدان الراعية املشاركة. و 

حكوماهتم، سعيا  لتعريفهم باألعمال الداخلية للمحكمة والنظام القانوين الدويل ككل، هبدف زيادة  نفقة
ن الربنامج للمشاركني فرصة للتطور املهين وتنمية مهارات مستمدة م تيحالءمة للوظائف يف احملكمة.  ويامل

 العامل احلقيقي اليت ميكن تطبيقها على وظائفهم يف احملكمة والقطاع العام الدويل.

  ICC-ASP/2/Res.6القراروجب مب 2004يف عام  الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا  وأنشئ  -13
على  وتتوىل أمانة اجلمعية إدارة هذا الصندوق، وهو يشجع .ICC-ASP/4/Res.4  القراروجب مب عمدِّلو 

تغطية تكاليف  من خاللوالبلدان النامية األخرى يف أعمال اجلمعية  إشراك مندويب أقل البلدان منوا  
 سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي ُيدده الصندوق.

السفر واإلقامة  تكاليفَ  اجلهات املاحنة برعاية طرف ثالث متويل السفر إىل املؤمترات اخلارجيةيعين و  -14
ملسؤويل احملكمة واملندوبني اآلخرين للمشاركة يف املؤمترات اخلارجية والدورات التدريبية واملناسبات العامة. 
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احلكومات واجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى، واملنظمات  تتمثل رئيسيا  يفواجلهات الراعية هي 
 الدولية غري الرحبية.
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 أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال

للمعايري الدولية ملراجعة  وفقا  ‘‘( احملكمة)’’لقد راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  -1
املالية للمحكمة، مبا يف ذلك االختصاصات من النظام املايل والقواعد  12( واملادة ISA 21) احلسابات 

  .اجلنائية الدولية اإلضافية اليت تنظم مراجعة حسابات احملكمة

مراجعة للبيانات املالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية ككل  ةإن اهلدف العام ألي -2
ميّكن مراِجع احلسابات من إبداء رأي  اأ، ماخلط مبسبب االحتيال أ أكان ذلك من األخطاء املادية سواء

للمعايري احملاسبية الدولية من مجيع اجلوانب املادية، وفقا  بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أمعدت، 
  .2019( العام للسنة املالية 3 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامللقطاع )

)ج(  6 للفقرة عمل املراجع اخلارجي للحسابات وفقا   وتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم  -3
الذي ينص على أن االستخدام غري الالئق ألموال احملكمة وأصوهلا لنظام املايل والقواعد املالية، من ا

عرض على نظر مجعية جيب أن تم ‘‘( اجلمعية)’’نفقات ال تتفق مع نية مجعية الدول األطراف  ةاألخرى وأي
 الدول األطراف.

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان  وتتضمن البيانات املالية املعدة وفقا    -4
األداء املايل، وبيان التغيريات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والبيانات 

 التاريخ.  الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية يف ذلك

ال تدخل يف وقد أرفقت احملكمة ببياناهتا املالية جمموعة من سبعة بيانات تقدم معلومات إضافية  -5
مع البيانات  متسقةوأّكد فريق التدقيق أن هذه اجلداول . (7إىل  1)اجلداول من  نطاق هذه املراجعة

 املالية، لكن من دون ممارسة ما قد يلزم من احلرص الواجب بشأهنا.

مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعة احلسابات، يتعني على  610و 315ووفقا  للمعيارين الدوليني  -6
النظر أعمال املراجعة الداخلية للحسابات، وتقدير مستوى الدعم الذي ُيظى به فيما خيص مهام 

 املراجعة اخلارجية للحسابات.

اطلع على جع احلسابات اخلارجي، الذي وأمرسلت تقارير املراجعة الداخلية للحسابات إىل مرا -7
اليت تتسم ببالغ األمهية فيما يتعلق بأعماله، وال سيما  مضمامينها واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيها

   والتقرير عن إدارة املركبات ذات احملرك. وثائق االلتزام املتنوعة استخدام التقرير عن

 ألفت عملية املراجعة من مرحلتني:وت -8

  13 إىل 2خالهلا على اجلوانب املتصلة بالضوابط الداخلية )من  رمكِّز)أ( مراجعة مؤقتة للحسابات، 
 (؛ 2019كانون األول/ديسمرب 

                                                 

  
 املعايري الدولية ملراجعة احلسابات. 2

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  3
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على البيانات املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها  خالهلا  رمكِّز)ب( مراجعة هنائية للحسابات، 
 املراجعة النهائية من املقرر يف بادئ األمر أن ميتد إجراء. كان احملاسبية الدولية للقطاع العام املعايري

، ولكن تعذر إجراؤها إجراء  حضوريا  يف مقر احملكمة يف الهاي، 2020أيار/مايو  20إىل  4من 
السفر والزيارات واالجتماعات يف  للحد من  تدابريا  بسبب اختاذ السلطات الوطنية يف هولندا وفرنسا 

املراجعة واحملكمة، وال سيما قلمها، بروتوكوال  ووضع الفريق املعين ب .19-سياق جائحة كوفيد
وعمليات بديلة على أساس إجراء املراجعة عن بعد، األمر الذي تسىن من خالل االطالع اآلمن 

آليات و  النظم والتطبيقات واملنتجاتما تتيحه احملكمة من و  Citrixعلى املعلومات عرب نظام 
، واملؤمترات وخدمات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة البيانات اإللكرتونية تبادلالتحاور من خالل 

    الفيديوية احملمية الدورية.

قد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات وعم والتوصيات مع فريق قلم احملكمة. ونوقشت النتائج  -9
 . 2020أيار/مايو   20رئيس قسم املوارد البشرية يف نائب اإلدارية ورئيس قسم الشؤون املالية وفريقه و 

كانون   31بشأن البيانات املالية للمحكمة عن السنة املنتهية يف  معدَّلغير وحنن نديل هنا برأي  -10
  .2019األول/ديسمرب 

 قائمة التوصيات     -ثانيا  

الداعمة لألرقام املتصلة  يمفصح يف املالحظاتيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن :  1التوصية رقم 
باستحقاقات املوظفني عن مزيد من املعلومات املفصَّلة وبأن يمفرَّق فيها بني العوامل اخلارجية واألسباب 

 .الداخلية لتعليل االختالفات الرئيسية بالقياس إىل السنة املاضية

اء التشغيلي النموذجي بوضع الصيغة النهائية لإلجر  يوصي مراجع احلسابات اخلارجي: 2التوصية رقم 
 .اجلديد فيما خيص إعداد وثيقة االلتزامات املتنوعة واملبادئ التوجيهية املناسبة

 نظرة عاّمة على الوضع المالي   -ثالثا  

مقارنة مببلغ  2019كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  239.193متثل األصول ما قدره  -11
  31مليون يورو يف  254.082ومبلغ  2018كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  247.323

 8.13-)أي  يف املائة 3,3- ويبلغ االخنفاض بالقياس إىل السنة املاضية .2017كانون األول/ديسمرب 
 اخنفضو  . ، ما يمعزى رئيسيا  إىل اخنفاض قيمة املمتلكات واملرافق ومباين ختزين املعداتمليون يورو(

 -مليون، ) 14,575مليون يورو إىل  18,892من  إذ اخنفض  4للنقد وما يعادل النقداملستوى العام 
إىل حتسن  االخنفاض رئيسيا  ويمعزى هذا  .يف املائة( 22.85 بنسبة اخنفاضمليون يورو أي  4,317

 معدل حتصيل االشرتاكات املقررة. 

                                                 
4
 " األموال املتاحة على الفور أو الودائع حتت الطلب.قد وما يعادل النقدمتثل مبالغ "الن 
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قدره  ا  إمجالي ا  مبلغ غري املنطوية على التبادلوميثل إمجايل املبالغ املستحقة القبض من املعامالت  -12
مليون يورو  21.194، مقارنة  مببلغ 2019كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو  يف تاريخ  25.869

اليت تدفعها ت اإللزامية االشرتاكاويمعزى ذلك يف املقام األول إىل . 2018كانون األول/ديسمرب   31يف 
 مليون يورو 25.772األطراف. وتبلغ االشرتاكات اإللزامية غري املسددة من امليزانية العادية  الدول

مستوى املدفوعات املتوقعة يف إطار ويبني هذا أن  .(2018مليون يورو يف هناية عام  21.122)بلغت 
ستوى ال يضاهي الذروة اليت وصل إليها يف هناية عام وعلى الرغم من أن هذا امل االشرتاكات املقررة ارتفع.

. وبلغت القيمة الصافية مليون يورو، فإنه أعلى منه يف السنة املاضية 31.048حني بلغ  2017
كانون   31يف مليون يورو  14.863مقابل  ،مليون يورو 17.655ملستحقة الدفع للحسابات ا

 ، اليت ارتفعت إذ انتقلت منبعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ،2018األول/ديسمرب 
 املسددة ٪ من االشرتاكات غري 90 وميثل هذا االعتماد مليون يورو. 8.214إىل  مليون يورو 6.331

  .أكثر من عامني مدارعلى 

مببلغ  مليون يورو، مقارنة   168.643وتبلغ قيمة املمتلكات واملرافق والتجهيزات مبلغ  -13
يف املئة من األصول. وأظهرت عملية  70.5، ومتثل 2018يف هناية عام مليون يورو  179.103

مليون يورو، ما يكاد يكون مطابقا   9.973احلساب أن اخنفاض قيمة املبىن على مر سنة كاملة بلغ 
دفرتية الصافية مليون يورو(. وبلغت قيمة املبىن ال 10.365)حني بلغ  2018ملقدار اخنفاضها يف عام 

القيمة . وتبلغ 2018مليون يورو يف هناية عام  164.859مليون يورو مقارنة  مببلغ  155.044مبلغ 
مليون يورو، وتتمثل هذه  13.599 األخرى للممتلكات واملرافق والتجهيزات مبلغ اإلمجالية للمكونات

ليون يورو(، وجتهيزات تكنولوجيا م 9.741قطعة أرض املقر ) –املكونات يف املقام األول يف األراضي 
مليون يورو(، وخمتلف أنواع  0.920مليون يورو(، واملركبات ) 1.451املعلومات واالتصال )

   التجهيزات. 

، ومتثلت هذه األصول رئيسيا  يف مليون يورو 2.448 مبلغ امللموسة غري بلغت قيمة األصولو  -14
مليون يورو، ويف  1.161( بقيمة 2021أو  2020برجميات قيد التطوير )يمتوقع إجناز تطويرها يف عام 

 مليون يورو(.  0.846القيمة الصافية للربجميات املطوَّرة داخليا  )اليت بلغت 

لعادلة لعقد التأمني الذي تسهم فيه القيمة ا مليون يورو 31.897حقوق االسرتداد البالغة تناظر و  -15
وتعاقدت احملكمة مع جهة أخرى يف هناية عام  .احملكمة بغية تغطية معاشات ما بعد اخلدمة للقضاة

تغيري اجلهة املتعاقد معها يف مبلغ حقوق االسرتداد، الذي ينجم ارتفاعه بالقياس إىل . ومل يؤثر 2019
مليون يورو، عن متغريات احلساب، وال سيما معدالت  28.648، حني كان يمقدَّر أنه يبلغ 2018عام 

  من البيانات املالية. 10واملالحظة  2.59إىل  2.45يف املالحظات من  اخلصم، كما هو مفصح عنه

ديون املوردين واملوظفني والدولة املضيفة للحصول على قرض  يف املقام األولوتشمل االلتزامات   -16
تسب أيضا  لتمويل املباين الدائمة.   مبالغ املخاطر املؤكدة مبوجب خمصصات املخاطر والرسوم. وحتم
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إىل  رئيسيا  . ويستند هذا التمييز اجلارية وااللتزامات غري اجلاريةم االلتزامات بني االلتزامات وتقسَّ   -17
وفق ا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه  5مدة الدفع املتوقعة للمبلغ املخصص

أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  املنازعات اليت تسد بالغامل يف املقام األولاملخصصات 
(ILOAT .) 2019مليون يورو يف البيانات املالية لعام  0.263وواصل هذا املبلغ اخنفاضه ويبلغ ،

عزى هذا ويم  .2017مليون يورو يف عام  2.060و 2018مليون يورو يف عام  0.898مقارنة  مببلغ 
يف  املموَّلةإىل املدفوعات وعمليات إعادة الشطب املسجلة يف الدعاوى القضائية  يف املقام األول االجتاه

مليون  0.111مليون يورو ) 0.100السنوات املاضية. واستقرت خمصصات الضرائب األمريكية يف مبلغ 
  (.2018يورو لعام 

 بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية: م استحقاقات املوظفني أيضا  وتقسَّ   -18

استحقاقات وتظهر اإلجازات السنوية املرتاكمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل و  ()أ
 يورو( ؛مليون  11.347) اجلارية يف االلتزامات الواحدة ما بعد التوظيف املستحقة يف السنة

طويلة األجل للمحكمة مثل معاشات ال)ب(       ويتطابق اجلزء طويل األجل مع االلتزامات 
 مليون يورو(. ASHI( )78.956القضاة والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )

وواصل الدين م من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة.  القرض املقدَّ  كان يمرمى من -19
مليون يورو، مقارنة  مببلغ  68.865 2019املتبقي يف رأس املال اخنفاضه، ويبلغ يف هناية عام 

 . 2017مليون يورو يف هناية عام  72.509ومبلغ  2018مليون يورو يف هناية عام  70.708

واملصروفات املستحقة الدفع يف املقام األول من االشرتاكات املقررة  اإليرادات املؤجَّةتتكون  -20
مليون يورو( والفواتري اليت مل  1.097مليون يورو( والتربعات اجملموعة سلفا  ) 2.566اجملموعة سلفا  )

مليون  2.344إغالق احلسابات اخلاصة باخلدمات املتعلقة بعمليات احملكمة )مبلغها حبلول يمتلقى 
. 2019شباط/فرباير  1مليون يورو من الفوائد ذات الصلة بالقرض املستحق يف  1.742ومبلغ  يورو(،

مليون  8.756مبلغ  2018وبلغت قيمة اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة يف البيانات املالية لعام 
 1لبيان يف ا 2018مليون يورو يف عامود عام  6.955أعيد حساهبا فأشري إىل أهنا بلغت يورو و 

. ويمعزى ذلك إىل إعادة تصنيف 2.79. وتمعلَّل إعادة احلساب يف املالحظة 2019للبيانات املالية لعام 
، بالتفريق بني الفوائد وحصص رأي املال لقرض الدولة املضيفة 2018احلصة الرئيسية من اشرتاك سنة 

فق على إعادة تصنيف احلصة من االشرتاك السنوي. وبعد التحاور مع مراجع احلسابات اخلارجي، اتم 
الرئيسية من االشرتاك السنوي من املصروفات املستحقة إىل احلسابات املستحقة الدفع. وال تؤثر عملية 

يف األصول الصافية املبلغ عنها  2018إعادة التصنيف هذه سطرين خمتلفني من بيان الوضع املايل لعام 
    مليون يورو(. 90.809) 2018فيما خيص عام 

                                                 
 شهر ا قصرية األجل، بينما يتم تصنيف الديون األخرى على أهنا ديون طويلة األجل. 12تعترب الديون اليت تقل مدهتا عن   5
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مليون  90.809مقارنة  مببلغ مليون يورو  65.301 2019يف هناية عام صايف األصول  ويبلغ -21
 .صايف وضع احملكمة ، ويشكل2017مليون يورو يف عام  98.825ومبلغ  2018يورو يف عام 

وترد تفاصيل خمتَلف عناصره يف  وينخفض اخنفاضا  هيكليا  وخسر ثلث قيمته يف غضون ثالث سنوات.
 ، على النحو التايل: ‘‘ق امللكيةاألصول/حقو  بيان التغيريات يف صايف’’ملعنون البيان الثالث ا

يف هناية عام مليون يورو  79.272يورو )مقابل مليون  72.594)أ( ميثل الرصيد اإلجيايب البالغ 
 الدائمة" السابق واألموال العامة ( لعنصر الصندوق العام الذي جيمع "صندوق املباين2018
 البيان الثالث؛ - 2017منذ عام  "أموال عامة أخرى" باسماألخرى 

الذي  5.243قدر ، وهو مبلغ يقارب إىل حد كبري مليون يورو 5.242)ب( مبلغ إجيايب قدره 
يف احتياطي  اخنفاض؛ و الطوارئملسامهة الدول األطراف يف متويل صندوق  2018يف عام  بلغه

 مليون يورو 5.951 إىل 2018مليون يورو يف عام  9.058من  انتقلالذي رأس املال العامل 
  ؛2019كانون األول/ديسمرب   31يف 

مليون يورو لألموال املتبقية يف الصندوق العام.  20.699)ج(  وهناك احتياطيات سلبية قدرها  
مليون يورو(  0.292استحقاقات املوظفني ) ويشمل ذلك رأس املال اإلجيايب لصندوق التزامات

 فيما خيص رأس املال السليبمليون يورو(، باإلضافة إىل  1.439 -) السليب والفائض النقدي
 ؛مليون يورو( 19.552 -عد العمل )إعادة تقييم خطط استحقاقات املوظفني ب

مة املمولة من املسامهات الطوعية املقدَّ  صناديق االستئمانية الثالثة عشرةلل رأس املال اإلجيايب)د(  
، للمجين عليهمإىل احملكمة اجلنائية الدولية )جيب عدم اخللط بينها وبني الصندوق االستئماين 

 مليون يورو. 2.213ما جمموعه  بلغبياناته املالية اخلاصة(  يمصِدرل وهو كيان منفص

عجز عام  ما ميثل ضعفمليون يورو،  14.468-يظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها و   -22
 13.846 -) 2017، وما يزيد حىت على مستوى عام مليون يورو 7.102 – الذي بلغ 2018

نفقات استحقاقات املوظفني اليت ل الزيادة السريعة إىل ويمعزى هذا التحول يف املقام األول .مليون يورو(
٪ يف عام  1.15، مقابل + 2018/2019يف  ٪ 6.28ل أكرب حصة من النفقات )+ متث

ورسوم التعاقد،  مصاريف االستشارة القانونية واخنفضت مصاريف أخرى، منها(. 2017/2018
وظلت معظم املصاريف األخرى مستقرة أو ارتفعت ارتفاعا   .يف املئة 9.31اخنفاضا  زادت نسبته على 

 مرتفعا  ارتفاعا  قدره، مليون يورو 160.736مستوى إنفاق احملكمة  بلغ، على وجه العمومو  طفيفا .
يف الوقت نفسه اخنفضت اإليرادات إذ انتقلت من . يف املئة 3.6، أي بنسبة + مليون يورو 5.579

 1.787 -) 2019مليون يورو يف عام  146.268إىل  2018مليون يورو يف عام  148.055
وإىل جانب االرتفاع الكبري يف نفقات استحقاقات املوظفني، يعلل هذا يف املئة(.  1.2-مليون يورو، أي 

 االخنفاض يف اإليرادات تضاعف عجز هذه السنة.
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 مالحظات وتوصيات  -رابعا  

 ألف.  تعليقات عامة على ميزانية المحكمة الجنائية الدولية وتمويلها 

البيانات  مراجعةيف تقرير اختتم مراجع احلسابات اخلارجي التعليقات والتحليالت اليت أوردها   – 23
بسبب احتمال نقص النقد  باستمرارية احملكمة املاليةبالتعبري عن اخلطر فيما يتعلق  62017املالية لعام 
سداد متأخرات  نع تأخر بعض الدول األطراف املستمر. وكان يمعزى هذا الوضع إىل 2018خالل عام 

املقدَّم من صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف ذلك  وعدم كفاية التمويل، االشرتاكات املقررة
  .  2018عام ل يف تقاريرها السابقة احلني. وأشارت جلنة امليزانية واملالية أيضا  إىل هذا اخلطر

تبدو متكررة يف احملكمة على األمد البعيد، إذ تتناوب فرتات التوتر غري أن خماطر نقص السيولة   -24
 وفرتات التعايف. 

 2017رمصدت املخاطر املشار إليها يف تقرير مراجعة احلسابات بشأن البيانات املالية لعام   -25
 ، حني سمجِّل حتسن يف مستوى النقد، بسبب مدفوعات املتأخرات2018فخالل النصف الثاين من عام 

 واملدفوعات من الدول األطراف.

ي توقعات مراجع احلسابات اخلارج حّلل، 2019اجعة البيانات املالية لعام تقرير مر  إطار يفو   -26
وأمبِلغ عن االفرتاضات اليت استمند إليها يف عملية االستشراف هذه. ومفاد  .2020السيولة الشهرية لعام 

إال إذا أمخِّر أو أمجِّل دفع بعض االشرتاكات املقررة، وال هذه التوقعات أن سيولة احملكمة ستكون إجيابية، 
يئة الدولة خيضع كليا  ملشوال سلطة للمحكمة لتقرير تاريخ الدفع، الذي . 2020سيما يف أيلول/سبتمرب 

الطرف املسامهة. ويف وقت إعداد هذا التقرير، ال يتوافر لدى مراجع احلسابات اخلارجي مزيد من الوضوح 
    املناسب وباملبالغ املتوقعة.فيما خيص التزامات املسامهني املعنيني بتنفيذ املدفوعات يف الوقت 

الوضع االقتصادي واملايل لكثري من الدول ، وتبعاهتا اجلانبية على 19-جائحة كوفيدويف سياق   -27
طر مراجع احلسابات اخلارجي بتأثري غري متوقع يف قدرة هذه الدول االطراف على الوفاء  األطراف، مل خيم

 . 2020بالتزاماهتا فيما خيص اشرتاكاهتا املقررة لعام 

إشارة مادية إىل تأثري تبعات باالستناد إىل اآلفاق اخلاصة بتوقعات السيولة وبالنظر إىل غياب أية   -28
ال يشدد مراجع احلسابات ، 2020يف دفع الدول األطراف الشرتاكاهتا املقررة لعام  19-جائحة كوفيد

اخلارجي على أي خطر إضايف فيما يتعلق باستمرارية احملكمة املالية يف السنة اليت تلي إغالق احلسابات 
 .2020لعام 

                                                 
6
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 مسددةاالشتراكات المقررة غير ال -باء 

  تطور حالة المبالغ المستحقة -1
وما يتصل هبا من  سنة( 12على األمد الطويل ) اجلدول التايل تطور االشرتاكات املقررةيوضح   -29

 :غري مسددة مبالغ مستحقة
- : 1الجدول

  )بآالف اليورو( 2019إلى عام  2007االشتراكات المقررة غير المسددة من عام  

 االشرتاكات املقررة السنة
  املبالغ املسرتَجعة 
 للسنة احلالية

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

  املبالغ املستحّقة  
  31للسنة احلالية يف 

  كانون األول/ديسمرب
كانون   31

 األول/ديسمرب

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
  املاضية

  املبالغ املستحّقة  
  31للسنة املاضية يف 

 كانون األول/ديسمرب

 اجملموع 
  املبالغ املستحّقة  

كانون   31
 األول/ديسمرب

2007 88 872 83 021 93%  5 851 7%  9 672 2 298 8 149 

2008 90 382 90 077 100%  305 0%  7 896 252 557 

2009 96 230 95 469 99%  761 1%  225 332 1 093 

2010 103 623 97 849 94%  5 774 6%  612 481 6 255 

2011 103 608 101 222 98%  2 386 2%  5 849 406 2 792 

2012 108 800 102 640 94%  6 160 6%  2 382 410 6 569 

2013 112 040 105 380 94%  6 659 6%  6 248 321 6 980 

2014 118 706 110 672 93%  8 034 7%  525 6 455 14 489 

2015 125 598 112 959 90%  12 639 10%  6 343 8 147 20 786 

2016 138 786 124 726 90%  14 060 10%  16 440 4 345 18 405 

2017 144 587 126 353 87%  18 235 13%  5 592 12 813 31 048 

2018 147 432 132 092 90%  15 340 10%  25 266 5 782 21 122 

2019 148 135 133 724 90%  14 411 10%  9 760 11 361 25 772 

 املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا  إىل األرصدة الدورية.

بعد سنة من االخنفاض، وصلت االشرتاكات غري املسدَّدة إىل ثاين أعلى مستوى هلا وبلغت   -30
يف حني ظلت االشرتاكات  2019مليون يورو. وبالفعل، تضاعفت الديون غري املسدَّدة يف عام  25.8

   املقررة مستقرة. 

يف  90ع عنه يف السنة املاضية )وفيما يتعلق بعمليات اجلمع للسنة احلالية، مل خيتلف املبلغ اجملمو   -31
دول األطراف املتأخرة اشرتاكاهتا القدمية. ويبلغ مجع األموال ، سددت بعض ال2019املئة(. ويف عام 

مليون  25.3) 2018مليون يورو، أي ما هو أقل منه يف عام  9.8ذات الصلة مببالغ الفرتات املاضية 
. ومنذ عام 2016، باستثناء عام 2007ية منذ عام ولكن ما هو أعلى مننه يف السنوات املاضيورو(، 
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ذات الصلة بالسنوات املاضية أحد أعلى مستوياته. وتصل  غري املسدَّدة، بلغت االشرتاكات 2007
مليون يورو.  14.4ذات الصلة بالسنة احلالية إىل مستوى عاٍل أيضا ، إذ تبلغ  غري املسدَّدةاالشرتاكات 

أحد أعلى مستوياته منذ  2019كانون األول/ديسمرب   31حىت  غري املسدَّدةاملبالغ ويمعزى بلوغ إمجايل 
  إىل هذين العاملني.  2007عام 

أ : 2الجدول
  )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر   31حتى  غير المسدَّدةأكبر االشتراكات المقررة 

 الدول األطراف
دة ذات الصلة  املبالغ غري املسدَّ

  بالسنوات املاضية
دةاملبالغ   ذات الصلة بعام غري املسدَّ

2019 

عام ل املبالغ غري املسدَّدةإمجايل 
كانون   31حىت  2019

 2019األول/ديسمرب 

  476 10   218 8   258 2  الربازيل

  774 8   015 2   758 6  فنزويال

  303 4   421 2   882 1  األرجنتني

  688   675   13   نيجرييا

  272   147   125  اجلمهورية الدومينيكية

  513 24   476 13   036 11  جمموع الدول األطراف اخلمس

 % 95 % 94 % 97 النسبة املئوية من اجملموع

  772 25   411 14   361 11  االشتراكات المتأخرةمجموع 

  2019كانون األول/ديسمرب   31املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، من األرصدة الدورية، يف 

هيكلة  وكادتاشرتاكاهتا املقررة بالكامل.  طرفا   دولة   36، مل تدفع 2019حبلول هناية عام و   -32
املبالغ املتأخرة غري املسدَّدة اخلمسة  ومتثلت عليه يف العام املاضي. على ما كانتظل  األرصدة الدورية

  .2019كانون األول/ديسمرب   31يف  غري املسدَّدمن إمجايل الرصيد  املئةيف  95نسبة  األكرب

ب سنة  املبلغ الكامل املتعلق، لكن 2018كبري من متأخراهتا قبل عام   جزء علىالربازيل  وقضت -33
   .2019 ديسمرب/كانون األوليف   دفعتها األخرية الربازيل سّددتو . غري مسدَّد ما زال 2019

مليون  6.8. ومتثل مسامهاهتا غري املسددة )سنوات عدةدة منذ املبالغ غري املسدَّ  فنزويالراكمت   -34
احلسابات  وتمصنَّفمليون يورو(.  8.8٪ من املبلغ اإلمجايل )77يورو( املتعلقة بالسنوات السابقة 

   املستحقة امللحقة باملسامهني كديون مشكوك يف حتصيلها.

لذا، مل تعد تمدرج هذه مليون يورو(.  1.55) 2019وقضت كولومبيا على مجيع متأخراهتا لعام  -35
الدولة الطرف يف قائمة الدول األطراف اخلمس اليت يتعني عليها دفع أكرب االشرتاكات املقررة غري 

 املسدَّدة. 
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يف نيسان/أبريل  2019مدفوعات يف عام  واجلمهورية الدومينيكية ونيجرييا سددت األرجنتنيلئن و  -36
املتأخرات  سدادل سمخِّرت هذه املدفوعاتعلى التوايل،  ويف أيلول/سبتمرب، ،ويف نيسان/أبريل ،وأيلول/سبتمرب

  .املتصلة بالسنوات املاضية

 عدم األهلية للتصويت -2

يف املائة من رصيد  90ومتثل ديون مشكوك يف حتصيلها.  تعرتف احملكمة باملبالغ املرصودة لسداد أية  -37
 8.2، بلغ هذا الرصيد 2019كانون األول/ديسمرب   31دة ألكثر من عامني. ويف املستحقات غري املسدَّ 

واجلزء األكرب من هذه ون هلا حّق التصويت يف اجلمعية. يك أحد عشر ينبغي أال يكونمليون يورو ويتعلق ب
  مليون يورو. 7.9زويال مببلغ املخصصات يتعلق بفن

اخلارجي يف العام  مراجع احلساباتاملدفوعات املستحقة، أوصى من أجل تعزيز عملية اسرتداد و  -38
املاضي بالسماح للدول األطراف اليت عليها متأخرات من العامني السابقني بالتصويت فقط عند اكتمال 

عرضت احملكمة اجلنائية  ،لذلك . ونتيجة  األساسي من النظام 112، وفقا  للمادة جدول دفع املستحقات
الدولية على الدول األطراف اليت عليها متأخرات خطة سداد متعددة السنوات كآلية لتنظيم اشرتاكاهتا 

 القدمية.

 30من  ابتداء  خالل آخر مهمة له،  املتأخرات املستحقة  ،املراجع اخلارجي للحسابات وحّدث -39
 ذا يؤدي إىل اجلدول التايل:. وه2020نيسان/أبريل 

 حسب السنة )بآالف اليورو(بدة تصنيف االشتراكات المقررة غير المسدَّ  : 3الجدول

 
نيسان/أبريل  30املبالغ غري املسددة يف 

2020 
كانون   31املبالغ غري املسددة يف 

  2019األول/ديسمرب 
 اسرتداد املبالغ بالنسبة  

 للسنوات السابقة

2007 1 1 0 

2008 1 1 0 

2009 3 3 0 

2010 5 5 0 

2011 6 6 0 

2012 13 13 0 

2013 16 16 0 

2014 1 200 1 200 0 

2015 1 279 1 279 0 

2016 1 438 1 440 -2 

2017 1 519 1 528 -9 

2018 3 855 5 870 -2 015 
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2019 13 438 14 410 -972 

2020 50 205      

 998 2- 772 25 979 72 المجموع

 .2019كانون األول/ديسمرب   31ويف  2020نيسان/أبريل  30املصدر:  املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا  إىل األرصدة الدورية يف 

مليون  99، متكنت احملكمة اجلنائية الدولية من اسرتداد ما جمموعه  2020نيسان/أبريل  30يف   -40
كانت املدفوعات و و يف نفس الفرتة من السنة املاضية. مليون يور  92يورو من االشرتاكات املقررة، مقابل 

باالشرتاكات املقررة لعام  يف املقام األولمرتبطة  2020يف األشهر األربعة األوىل من عام  ن مفِّذتاليت 
ذات الصلة بالسنوات  دةاألرصدة غري املسدَّ  للقضاء علىيورو فقط  ماليني 3.0 وسمخِّر. 2020
 .املاضية

يدخل بلدان إضافيان يف عداد البلدان املشمولة ، جيب أن 2020وحبلول هناية نيسان/أبريل   -41
من نظام روما األساسي، وأن خيرج بلد واحد من هذه اآللية  112باآللية املنصوص عليها يف املادة 

 قد تكون مشمولة ويظل الرصيد غري املسدَّد املتعلق هبذه البلدان االثين عشر اليت. اخلاصة بعدم األهلية
 مليون يورو. 11.3على حاله، عند مبلغ  112باملادة 

 واستحقاقات الموظفين  الرواتبكشوف    -جيم 
الزيادة  ، مقابل2019يف عام  %6.28شهدت نفقات موظفي احملكمة زيادة كبرية بلغت   -42

 لذلك الذي بلغ وهذا النمو مماصل .2018و 2017اليت حصلت بني عامي  1.15 املتواضعة بنسبة
وارتفع املبلغ اإلمجايل ملصاريف استحقاقات  .2016بالقياس إىل عام  2017يف عام ٪ والذي 6.4

ماليني  106.9و 2018ماليني يورو يف عام  108.1مليون يورو، مقابل  114.892املوظفني إىل 
 . 2017يورو يف عام 

 )بآالف اليورو( 2019-2018استحقاقات الموظفين للفترة  : تطور نفقات4 الجدول

 

2018 2019 
التطور 

2018/2019 
 التطور 
 النسبة املئوية

  0.8 28 373 3 401 3 القضاة رواتب

 18.9 286  516 1 802 1 استحقاقات القضاة وبدالهتم

 5.7 277 3 571 57 848 60 املوظفني رواتب

 10.2 990 2 414 29 404 32 استحقاقات املوظفني وبدالهتم

 1.3  212 225 16  437 16 املوظفون املؤقتون

 6.28 793 6 099 108 892 114 المجموع

 .امللحقة بالبيانات املالية 16إىل املالحظة  املصدر:  املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا  
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مليون  114.9على الرغم من أن هذه الفئة من املصاريف هي األكرب لدى احملكمة، إذ متثل  -43
ختلو كليا  من  16يف املئة من املصاريف(، فإن املالحظة  71مليون يورو ) 160.7من أصل  يورو

 املوظفني واملساعدة املؤقتة.املعلومات عنها، ما عدا توزع األرقام بني تكاليف القضاة و 

 ى،بطريقة أخر  معلومات الدول األطراف اخلاصة بتكاليف املوظفني يف هناية السنة تمنشرعادة  ما و  -44
عرب التقرير الذي تقدمه إدارة املوارد البشرية إىل جلنة امليزانية واملالية، الذي مل يبلغ إال مرحلة اإلعداد خالل 

حملة عن األولويات االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية ترد يف هذا التقرير مراجعة احلسابات. عل أية حال، 
وال يمنشد منه تقدمي تقرير مايل عن تكاليف املوظفني. رم واألنشطة اليت اضطلعت هبا خالل العام املنص

. لذا، حىت بعد تنفيذ هذه 2018وقدم مراجع احلسابات اخلارجي توصية لتحسني هذا التقرير يف عام 
التوصية، األمر الذي مل يتحقق بعد، سينبغي اإلفصاح عن معلومات تلخيصية مناسبة بشأن تكاليف 

   املالحظات املرفقة بالبيانات املالية.املوظفني ومصاريفهم يف 
 

مليون يورو( رئيسيا  إىل  6.8يف املئة، + 6.28وتمعزى الزيادة الكبرية يف كشوف املوظفني )+  -45
جلنة اخلدمة تأثر رواتب املوظفني وبلدالهم بتحديث جداول رواتب املوظفني إثر املراجعة اليت أجرهتا 

، وإن كانت عملية التحديث تسري أيضا  سريانا  رجعيا  على 2019فيما خيص عام  املدنية الدولية
. وال يمفصح يف املالحظات عن مبلغ الزيادة املرتبطة ارتباطا  مباشرا  2018وأيار/مايو  2017أيار/مايو 

وحاول مراجع احلسابات اخلارجي مجع معلومات . تكاليف املوظفني هبذا احلدث اخلارجي اليت شهدهتا
املضمار. وشرحت احملكمة أنه مل يكن من املمكن تقدمي حتليل مفصَّل للمصاريف ذات  إضافية يف هذا

الصلة هبذا املوضوع يف غضون املدة القصرية املطلوبة، بسبب تعقيد املهمة التقين وتعدد العوامل املعنية 
من خالل السنة(. الزيادات يف الدرجات، والتغيريات يف التعيينات وإىل آخره، اليت حتصل بالتزا)من قبيل 

وأكدت احملكمة، يف تصرُياهتا وتعليقاهتا بشأن مشروع تقرير مراجعة احلسابات الذي ورد إىل مراجع 
ماليني يورو.  3.8، تقديرا  لتأثري هذه التغيريات يبلغ 2020حزيران/يونيو  20احلسابات اخلارجي يف 

يف االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات ملصار وإضافة  إىل ذلك، بلغت الزيادة يف التقييم االكتواري 
وبالنظر إىل أن التحديث يؤثر يف كشف الراتب لكل املوظفني، سواء ما بعد العمل مليوين يورو تقريبا . 

الفنيني أم من فئة اخلدمات العامة، سينبغي إلدارة املوارد البشرية توحيد التحديثات الفردية أكانوا من فئة 
 وتقدمي معلومات داعمة يف املالحظات املرفقة بالبيانات املالية.عرب نظم املعلومات 

 
يف املئة من  84متثل رواتب القضاة، اليت ظلت مستقرة، وغريها من رواتب املوظفني الدائمني،    -46

يف املئة من غري احتساب رواتب القضاة(، ما  80.3مصاريف استحقاقات املوظفني )تبلغ هذه النسبة 
ة تكاليف املوظفني. وال متثل تكاليف املساعدة املؤقتة، اليت تشمل رئيسيا  تكاليف يشهد على أمهي

املساعدة املؤقتة العامة والتعيينات القصرية األجلن سوى جزء بسيط من تكاليف املوظفني. وهذا ما يؤكد 
 ف ثابتة.أن استحقاقات املوظفني هي املكون الرئيسي ملصاريف احملكمة، وأن معظمها تتمثل يف تكالي
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وضمن استحقاقات املوظفني، شهدت مصاريف العمل اإلضايف إحدى أكرب الزيادات، إذ  -47
يف  173)+  2019يورو يف عام  452 135إىل  2018يورو يف عام  165 441انتقلت من 

واحد ويمعزى ذلك يف املقام األول إىل تكاليف الدعم األمين فيما يتعلق باإلفراج املشروط عن فرد املئة(. 
للمحكمة اجلنائية الدولية، إذ  7من مركز االحتجاز، على النحو املفصَّل يف حكم دائرة االستئناف

 تكبدت احملكمة مصاريف يف هذا املضمار. 

يمفصح يف املالحظات الداعمة ألرقام يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن :  1التوصية رقم 
املالية عن مزيد من املعلومات املفصَّلة وأن يمفرَّق فيها بني العوامل استحقاقات املوظفني الواردة يف البيانات 

 اخلارجية واالسباب الداخلية لتعليل االختالفات الرئيسية بالقياس إىل السنة املاضية.

 خصوم استحقاقات الموظفين  -دال

من أرقام فضال  عن مستحقات الرواتب واإلجازات السنوية املرتاكمة،يتكون اجلزء األكرب  -48
استحقاقات ما بعد التوظيف واستحقاقات إهناء اخلدمة وغريها من التزامات  استحقاقات املوظفني من

 ،من خطة معاشات القضاةوتتكون هذه االستحقاقات األخرى  .استحقاقات املوظفني الطويلة األجل
طويلة ال االستحقاقاتوغريها من  ،والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني، وتعويضات انتهاء العقد

 وتستند األرقام ذات الصلة بكل هذه االستحقاقات إىل احلسابات والتقديرات. األجل.

 اجملموعات اليت ُيق هلا االستفادة هي:  -49

ة )أ( القضاة، الذين يتلقون استحقاقات املعاش والعجز احملددة مبوجب احلقوق املكتسبة واملشمول
 اسرتداد؛ كحق  لبعقد تأمني مسجَّ 

"التأمني الصحي بعد  املسمى)ب( املوظفون الذين يستفيدون من النظام الصحي للمتقاعدين، 
ن و املهني ُيصلباإلضافة إىل ذلك، و يف املائة.  50احملكمة بنسبة  متوله الذيانتهاء اخلدمة"، 

أخرى طويلة األجل مثل إجازة زيارة الوطن،  استحقاقاتعلى ن دوليا  بعقود طويلة األجل و املعين
ونقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة، وبدل االنتقال، واستحقاقات اخللف، والزيارات العائلية، 

 ومنحة اإلعادة إىل الوطن ومنحة الوفاة.

 82.614بلغت استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل و  -50
وشهدت هذه االستحقاقات جمددا  زيادة   . 2018مليون يورو يف عام  62.704مقابل ون يورو ملي

على تأثري اخنفاض معدل  10كبرية ، فاقت حىت النمو املسجَّل يف السنوات املاضية. ويمشدَّد يف املالحظة 
جل األخرى. وترد اخلصم املفرتض يف زيادة استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات الطويلة األ

                                                 
 81بشأن اسنئاف املدعية العامة القرار الشفهي الذي اختذته الدائرة االبتدائية األوىل عمال  باملادة  "حكماحلكم الصادر عن دائرة االسنئناف،   7
 ICC-02/11-01/15-1251-Red2، 2019شباط/فرباير  20( من النظام األساسي"، 1( )ج( )3)
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شركة يف التقرير الصادر عن اخلبري االستشاري ) 10تفاضيل بشأن االفرتاضات امللخَّصة يف املالحظة 
 (، الذي راجعه قسم املالية يف قلم احملكمة، والذي اطلع عليه مراجع احلسابات اخلارجي. ديلويت

من  1مسجَّلة يف جانب األصول من البيان حقوق االسرتداد املتعلقة مبعاشات القضاة التقاعدية  -51
مليون يورو يف  28.648مليون يورو، مقابل  31.879البيانات املالية. وتثقدَّر هذه احلقوق مببلغ 

. وعلى النحو املطلوب يف التقرير السابق الصادر عن مراجع احلسابات 2018البيانات املالية لعام 
ت املفصَّلة بشأن االفرتاضات وأساس حساب حقوق االسرتاداد اخلارجي، قدم اخلبري االستشاري املعلوما

  اللذين رصدمها قسم املالية.

وأمعِلم مراجع احلسابات اخلارجي بتغيري اجلهة املتعاقد معها فيما خيص خطة معاشات القضاة. وال  -52
صه . وترد تفاصيل بشأن خصائيؤثر هذا احلدث يف حساب التزامات املعاشات وحقوق االسرتداد

-2قاقات املوظفني يف املالحظة وتداعياته من ناحية التغريات اليت ستطرأ على مصاريف العالوات واستح
51. 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  39وإن احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املوظفني مبوجب املعيار  -53
مببالغ طويلة األجل  واألرقام مهمة جدا  إذ تتعلقدة من الناحية التقنية العام )"استحقاقات املوظفني"( معقَّ 

  على خدمات خبري استشاري. احملكمة تعتمدلذا، وبالكثري من االفرتاضات التقنية. 

تلخيص املعلومات ذات الصلة بالتزامات استحقاقات يمسعى يف البيانات املالية للمحكمة إىل   -54
كثر من أربع صفحات، بسبب تعقيد املسألة اليت يف أ 10املوظفني يف املالحظات. وتقع املالحظة 

اخلاصة بالسياسة احملاسبية أيضا  مقاطع طويلة بشأن التزامات استحقاقات  2تتناوهلا. وتتضمن املالحظة 
اليت تقع يف أكثر من صفحة واحدة. وسيكون من  56-2إىل  45-2املوظفني، يف الفقرات من 

 ة يف املالحظة من أجل مستخدمي البيانات املالية.  احلصيف تلخيص املعلومات الغزيرة الوارد

وترد تفاصيل بشأن املبادئ األساسية لإلفصاح عن املعلومات يف املالحظات يف الفصل الثامن من  -55
على أن "إيراد كمية مفرطة  26-8احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتنص الفقرة اإلطار املفاهيمي للمعايري 

يصّعب على املستخدمني فهم املغزى الرئيسي وُيول دون حتقوق أهداف إعداد التقارير". من املعلومات 
واملعلومات املفصَّلة  بني املعلومات الرئيسية املوردة )ال سيما يف البيانات اإللزامية( 15-8ويمفرَّق يف الفقرة 

اء. ويبنغي أن للمحكمة أن املفصح عنها يف املالحظات، بغرض جعل املعلومات املوردة أكثر إفادة  للقر 
 بشأن استحقاقات املوظفني.  10تسرتشد هبذه املبادئ بوصفها مبادئ توجيهية لتقليص طول املالحظة 

ورأت  10وأشارت احملكمة يف تعليقاهتا على مشروع التقرير، إىل صعوبة تقليص حجم املالحظة  -56
صًّص احملاسبية الدولية للقطاع العام. و  ايرياملعأن هذه املالحظة، وإن اعرتفت بطوهلا، تفي مبتطلبات  خيم

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم جزء كبري من املالحظة إليراد معلومات بشأن 
موحَّدا  بني املنظمات املنضوية يف منظومة األمم الذي ترى احملكمة فيما ينشره نصا  منوذجيا   املتحدة

سياساهتا، على الرغم من أهنا ليست عضوا  يف منظومة األمم املتحدة، مع وتواءم احملكمة املتحدة. 
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ممارسات املنظمات املنضوية يف هذه املنظومة واليت تشهد حالة  مماثلة، فيما يتعلق مبسألة اإلفصاح عن 
  .  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةمعلومات 

 االلتزام المتنوعةوثائق المشتريات و  -هاء

إىل  12-110 من للقواعد وفقا  ، اليب شراء خمتلفة: عمليات الشراءتستخدم احملكمة أس  -57
 وثائق االلتزام املتنوعةتخدام من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، واس 110-19

(MOD)   اإلدارة املالية.من قواعد  8-110 للقاعدة  وفقا  

 )"وثائق االلتزام"( من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة،  8-110للقاعدة املالية  وفقا  و   -58
على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو شكل آخر من أشكال  جيب أن يكون أي التزام قائما  ”

  “.بوثيقة التزام مناسبة دا  وجيب أن يكون كل التزام مؤيَّ على أساس دين تعرتف به احملكمة. التعهد، أو 

 املعياري "اإلجراء التشغيلي على العالمة املعيارية املسماةمراجع احلسابات اخلارجي  حصلو   -59
(SOP)   "اعدة ويشري هذا اإلجراء إىل الق. 2013كانون الثاين/يناير   2 بتاريخلوثيقة االلتزام املتنوعة

أنه "ينبغي جتنب وثيقة االلتزام املتنوعة، وينبغي التقليل من حجم ب يقضيللمحكمة و  8-110املالية 
ملا  قا  وفهذه الوثائق  ويوّقع مسؤول التصديق علىوثيقة االلتزام املتنوعة إىل أدىن حد ممكن يف احملكمة".  

 .4-110تقتضيه القاعدة املالية 

كمة اجلنائية الدولية اليت تتطلب املتنوعة لالضطالع ببعض أنشطة احمل االلتزاموتمستخدم وثائق  -60
أنشطة منها، من أجل أي السرية حني ينبغي أال يتدخل سوى القليل من األطراف الثالثة احلاظية بالثقة، 

على سبيل املثال، تلك اليت يضطلع هبا قسم اجملين عليهم والشهود. وتستخدمها أيضا  اقسام أخرى من 
  احملكمة مثل قسم دعم احملامني.  

مليون يورو يف عام  6.8و 2019مليون يورو يف عام  6.9  نسبة االلتزام املتنوعة ائقبلغت وثو  -61
% من مصاريف غري املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية )باستثناء االستهالك  22أي  ،2018

 4.8امني مببلغ احمل قسم دعم واألقسام اليت تلجا إىل هذا اإلجراء هي بالدرجة األوىلوالتكاليف املالية(.  
  .2019مليون يورو يف عام  1.1وقسم اجملين عليهم والشهود مببلغ مليون يورو 

فيما  8-110وفقا  للقاعدة املالية  املتنوعة يعرض اجلدول أدناه املبلغ التفصيلي لوثائق االلتزامو   -62
 .من البيانات املالية 21إىل  17يتعلق بإمجايل النفقات يف املالحظات من 

غير الموظفين )باستثناء ليورو( ، مقارنة  بإجمالي نفقات )بآالف ا 8-110لنفقات الموثقة وفق ا للقاعدة المالية : ا5الجدول 
 االستهالك والتكاليف المالية(

  21إىل  17نفقات املالحظات من 
 من البيانات املالية

 جمموع النفقات 
2019 

وثائق االلتزام لعام 
2019 % 

 جمموع النفقات 
2018 

وثائق االلتزام لعام 
2018 % 

 86 839 4 612 5 90 824 4 334 5 قسم دعم احملامني

 50 104 1 221 2 58 239 1 143 2 قسم اجملين عليهم والشهود
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 16 455 880 2 16 434 756 2 نائب املدعي العام املعين  بالتحقيقات

 12 312 596 2 12 267 320 2 املكاتب امليدانية

 1 89 545 19 1 163 426 19 أخرىأقسام 

 21 779 6 854 32 22 927 6 979 31 المجموع

من البيانات املالية )تشمل هذه املصروفات نفقات السفر والضيافة واخلدمات التعاقدية وأتعاب احملامني وتكاليف  21إىل  17املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، بناء  على املالحظات من 
 (.واإلمداد وتكاليف املعداتالتشغيل 

ويوصي مكتب املراجعة الداخلية، يف تقريره عن استخدام وثائق االلتزام املتنوعة يف احملكمة، على  -63
الرغم من اعرتافه وإقراره باملمارسات اجليدة يف إدارة هذه الوثائق، باملسارعة إىل حتديث اإلجراء التشغيلي 

 وإدخال تعديالت عليه. املعياري القائم بشأن هذه الوثائق

وينبغي رصد استخدام وثائق االلتزام املتنوعة مبستوى معقول، وال سيما يف اخلدمات اليت ختطت  -64
شعبة  فيها هذه الوثائق ختطيا  كبريا  عمليات الشراء األخرى. وأحاط مراجع احلسابات اخلارجي علما  بأن

ي جديد فيما يتعلق بتقرير املراجعة الداخلية عن إعداد إجراء تشغيلي معيار  اخلدمات اإلدارية بصدد
استخدام وثائق االلتزام املتنوعة. وينربي قسم املالية أيضا  إلعداد مبادئ توجيهية مفصَّلة بشأن هذا 

 اإلجراء التشغيلي املعياري. وستتيح هذه الوثائق للمحكمة إيضاح استخدام وثائق االلتزام املتنوعة. 

بوضع الصيغة النهائية لإلجراء التشغيلي املعياري يوصي املراجع اخلارجي للحسابات :  2التوصية رقم 
 اخلاص بوثائق االلتزام املتنوعة واملبادئ التوجيهية املناسبة.

 متابعة التوصيات السابقة  -خامسا  

استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات اليت كانت ال تزال معلقة يف تاريخ مراجعة  -65
تقارير أخرى أصدرها  يفعمليات مراجعة سابقة للبيانات املالية أو  مجيعها يف قمدِّماحلسابات، واليت 

 املراجع اخلارجي.

ذ قرار  -66 متابعة التوصيات املعلَّقة املقدَّمة  زء عنبأن يمفَصح يف هذا اجلوألغراض العرض، سبق أن اختم
التوصيات املقدَّمة يف تقارير مراجعة  متابعةيف تقارير مراجعة البيانات املالية، وأن يمفَصح يف املرفقات عن 

 احملكمة.  عرضها علىاألداء اليت سبق 

تقارير املراجعة  يفوقمدِّم ستة منها . 2020نيسان/أبريل  30يف معلَّقةتوصية  25كانت هناك و   -67
بشأن البيانات املالية لعام  قرير املراجعةت ثالث توصيات قمدِّمت يف ، منهاالبيانات املالية بشأنقة الساب

قمدِّمت توصية و  (2015)باالحتياطيات النقدية  اخلاصالتقرير  يفتوصية واحدة  قمدِّمت.  و 2018
وقمدِّمت سبع توصيات يف تقرير مراجعة األداء بشأن ، (2017) تقرير شعبة العمليات اخلارجية يف أخرى

 (2019عملية امليزنة )متوز/يوليو بشأن إدارة أضافت مراجعة األداء و .  (2018إدارة املوارد البشرية )
   عشر توصيات جديدة.



ICC-ASP/19/12 

12-A-051120 

 93 

)توصية االحتياطيات النقدية داء بشأن تقارير األ يفمتابعة التوصيات الواردة  وترد تفاصيل بشأن  -68
وإدارة عملية  توصيات( سبع( وشعبة املوارد البشرية ) توصية واحدة) شعبة العمليات اخلارجيةواحدة( و 

 يف املرفقات.  امليزنة )عشر توصيات(

 يف الواردة، و 2019يف بداية عام  جزئيا   ما زال تنفيذهايعرض اجلدول التايل التوصيات اليت و   -69
 أجراهاالبيانات املالية، وكذلك تقييم تنفيذها يف هناية مراجعة احلسابات اليت  تقارير املراجعة السابقة بشأن

  املراجع اخلارجي للحسابات. 

 ن مفِّذت أربعالبيانات املالية،  املتعلقة مبراجعة الستهذه التوصيات  أصل، من بوجه عامو   -70
املتبقية يف تقارير مراجعة  وسيتعني مراجعة تنفيذ التوصيات جزئيا . ون مفِّذت توصيتان تنفيذا  توصيات، 

تقرير املراجعة هذا بشأن البيانات املالية  الواردة يفاحلسابات املستقبلية، إىل جانب التوصيات اجلديدة 
 بشأنجزئيا  الناجتة عن عمليات مراجعة األداء السابقة  املنفَّذة تنفيذا  ، وكذلك التوصيات 2019لعام 
  .، وإدارة عملية امليزنةوإدارة املوارد البشرية ،تياطيات النقدية، وشعبة العمليات اخلارجيةاالح

التوصيات املعلَّقة الواردة يف تقارير املراجعة السابقة بشأن اليانات  تنفيذ ويبنّي اجلدول التايل حالة -71
 .  2020نيسان/أبريل  30املالية يف هناية الفرتة املشمولة باملراجعة، أي حىت 

 2020 أبريل/نيسان 30التوصيات الناتجة عن تقرير مراجعة الحسابات المالية التي ال تزال معلقة حتى 
 ذتنفَّ مل  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ICC-2018-1 

الرقابة على اخلرباء 
االستشاريني 

 اخلارجيني

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن يشدد قسم املالية رقابته على صحة األرقام 
للمحكمة اجلنائية  اليت يقرتحها اخلرباء االستشاريون واليت ستوَرد يف البيانات املالية

الدولية فيما يتعلق باستحقاقات املوظفني، وال سيما عرب احلصول على مزيد من 
 املعلومات املفصَّلة.

X   

ICC-2018-2 
حقوق الوصول إىل 

  SAPنظام 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبمارسة الرقابة ملنع منح حقوق الوصول بطريقة 
تؤدي إىل الوصول غري املناسب إىل نظام املعلومات أو انتهاك مبادئ الفصل بني 
الواجبات يف سياق نظام متكامل ومركزي للمعلومات. ويوصي مراجع احلسابات 

ل( الكتشاف أي حقوق وصول أيضا  بتنفيذ مراجعة رقابية كل سنة )على األق
 . SAPممنحت غري غري حق ضمن نظام 

X   

ICC-2018-3 

االختبار السنوي 
ملدى حتصن 

 تكنولوجيا املعلومات 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بإجراء اختبار سنوي بغية التأكد من إعادة بيئة 
   X تكنولوجيا املعلومات إىل نصاهبا كاملة  إذا حدثت كارثة. 

ICC-2017-1 
من  112املادة 

 نظام روما األساسي

من أجل تعزيز عملية حتصيل االشرتاكات غري املسددة ، يوصي املراجع اخلارجي 
بأال يسمح للدول األطراف املتأخرة يف سداد اشرتاكاهتا بالنسبة لسنتني منصرمتني 

من  112ة إال عندما  االلتزام جبدول تسديد املبالغ املستحقة، مبوجب شروط املاد
 نظام روما األساسي.

 X  

ICC-2017-2 
اإلفصاح عن شروط 

 عقد تأمني القضاة

ونظر ا للطبيعة اخلاصة لعقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية للقضاة، 
يوصي املراجع اخلارجي بأن تقدم احملكمة اجلنائية الدولية إرشادات أكثر دقة يف 

املالية لشرح العواقب اليت قد تنجم عن قرار تغيري شركة املالحظات على البيانات 
 التأمني أو تغيري شروط بوليصة التأمني احلالية.

X   
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 ذتنفَّ مل  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ICC-2015-3 املباين الدائمة 

من أجل احلصول على رؤية أفضل لنفقات الصيانة املراد حتقيقها وتوقعها يف 
( كخطوة 1مبا يلي: ) امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية

( 2أوىل، وضع الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوقة يف أقرب وقت ممكن و )
مراجعة تصنيف املكونات على التوايل لتتماشى مع توقعات خطة الصيانة ومتييز 

 املكونات بشكل صحيح.

 X  

ICC-2015-6 
الرقابة احملاسبية 

 الداخلية 

الفعالة والكفؤة، يوصي املراجع اخلارجي بأن من أجل ضمان الرقابة الداخلية 
تكمل احملكمة اجلنائية الدولية النشر الكامل لنظام املعلومات من أجل إعداد 
البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واحلفاظ على استقرار عملية 

 احملاسبة  وتعزيزها.

X   

ICC-2013/1 

خمصصات الديون 
املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
الواردة من املّدَعى 

 عليهم 

من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع األموال الواردة ذات 
الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع احملكمة توجيهات رمسية 

يف خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة 
تعريف واضح للمهام واملسؤوليات ضمن نظام احملكمة.  وستشكل هذه 
التوجيهات األساس لتناول تلك األموال من حيث احملاسبة وامليزانية بصورة 

 مالئمة.

X   

  2 4 6 مجموع عدد التوصيات  

االتشاريني اخلارجيني. يمعد أنه اكتمل تنفيذ هذه الرقابة على اخلرباء . ICC-2018-1التوصية  -72
التوصية. وأكدت األدلة على إجراء أعمال رقابة والتعديالت اليت أدخلها اخلرباء االستشاريون اخلارجيون 

 على مشروع التقرير التقييم اخلاص بتشديد الرقابة.

 تنفيذ هذه التوصية. يمعد أنه اكتمل. SAPحقوق الوصول إىل نظام . ICC-2018-2التوصية  -73
حصول املرء  SAPأوال ، يقتضي العمل بإجراء تشغيلي معياري خاص بوصول املستخدمني إىل نظام 

على موافقة املشرف املباشر على عمله وعلى موافقة هنائية من صاحب عملية األعمال، ملنحه حقوق 
. وختفف هذه الرقابة من خطر الوصول غري املناسب إىل هذا النظام. SAPإضافية بالوصول إىل نظام 

، ومن اآلن فصاعدا  ستمجرى هذه 2019يف عام  SAPمراجعة جلميع منافذ نظام وثانيا ، أمجريت 
املراجعة كل سنة، على النحو املنصوص عليه يف اإلجراء التشغيلي املعياري اخلاص بوصول املستخدمني 

بعض األدوار املخصَّصة اليت عفا عنها الزمن يف نظام احت هذه املراجعة تصحيح . وأتSAPإىل نظام 
SAP قولبة هذه املراجعة. . غري أنه جيب حتسني 

يمعد أنه اكتمل تنفيذ هذه تكنولوجيا املعلومات. . اختبار مدى حتصن ICC-2018-3التوصية  -74
أمجري اختبار سنوي للتأكد من القدرة على إعادة بيئة تكنولوجيا املعلومات إىل نصاهبا كليا  يف  التوصية.

، على النحو SAPوتكلل بالنجاح. وومِضع إجراء تشغيلي معياري خاص بتعايف نظام  2019متوز/يوليو 
طَّط لكارثة. وأ SAPالتقرير عن ختطيط موارد املؤسسات يف حال تعرض نظام املوصى به يف  صبح خيم

طَّط بعد إلجراء  إلجراء هذا االختبار السنوي كل سنة )قبل الربع األخري من السنة عادة (، حىت ولو مل خيم
    )بالنظر إىل أن األزمة الصحية قد تؤثر يف التخطيط(.  2020اختبار يف عام 
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يمعد أن هذه التوصية منفَّذة تنفيذا   من نظام روما األساسي. 112املادة . CPI-2017-1التوصية  -75
اليت وضعتها  توجيهيةالبادئ بامل مجعية الدول األطراف رّحبت، 2019يف كانون األول/ديسمرب  جزئيا .

. بشأن مراجعة املتأخرات وما قد يكون هلا من آثار على حقوق التصويت احملكمة بناء  على طلبها
، بالنظر إىل أنه عام ستمجرى فيه انتخابات، فرصة قياس تأثري املراجعة واستخدام 2020وسيتيح عام 

وفرصة تقييم ما إذا أمكن إعادة وصف حالة تنفيذ التوصية، بنقلها من خانة  112اللجوء إىل املادة 
  التنفيذ اجلزئي إىل خانة التنفيذ املكتمل.  

اح عن شروط عقود تأمني القضاة. يمعد أنه اكتمل تنفيذ هذه اإلفص. CPI-2017-2  التوصية -76
من املالحظات املالية وقّدمت معلومات مهمة بشأن تغيري  2التوصية. ونّقحت احملكمة صياغة املالحظة 

 اجلهة املتعاقد معها. 

أمعدت اخلطة اخلاصة . يكتمل تنفيذ هذه التوصية مل املباين الدائمة. يمعد أنه. CPI-2015-3التوصية  -77
باستبدال األصول الرأمسالية بالتعاون مع اجلهة املتعاقد معها اجلديدة وعمرضت على جلنة امليزانية واملالية. 
وأمجري جرد للمكّونات وخمطِّط له أن يدعم خطة االستبدال. وسريى مراجع احلسابات اخلارجي إذا  

الدعم املناسب لالعرتاف باألصول الثابتة اخلاصة  كانت هذه العناصر، يف حال التصديق عليها، ستقّدم
 باملباين وقياسها وتقييمها يف البيانات املالية القادمة." 

 شكر وتقدير -سادسا  

 هيئة احملكمة اجلنائية الدولية ب عن تقديره العميق ملديرييود املراجع اخلارجي للحسابات أن يعر   -78
 املعلومات اليت قدموها.استقباهلم ودقة فاوة حل وأعضائها

 

 انتهت مالحظات املراجعة
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 المرفقات

 المرفق األول

 ات النقديةيمتابعة التقرير بشأن االحتياط

 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ICC-2015-6-3 
ات ياالحتياط

 النقدية

تمل أنة النفقات اليت تقابلها، واليت باملوظفني لتغطي وضع خطة لتمويل االلتزامات املتعلقة  ُيم
تزيد يف املستقبل.  وينبغي إجراء دراسة ملعرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد 

 مبلغه احملتمل.
 X  

  1  1: مجموع عدد التوصيات

 
، اليت تظل قيد النظر على CPI-2015-6-3على التوصية  2019ظ أي تعديل يف عام مل يالحَ  -1

وأحالت احملكمة هذه املسألة إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها إبان مستوى احملكمة اجلنائية الدولية. 
-، بسبب جائحة كوفيد2020دورهتا الرابعة والثالثني اليت أمجِّل إجراؤها الذي كان مقرَّرا  يف أيار/مايو 

ن الدول األطراف هي اليت جيب أن تقّرر االختيار بني إنشاء احتياطي ويرى املراجع اخلارجي أ. 19
    التزامات مستحقات املوظفني املستقبلية.ب للوفاءص وضمان تدفق املوارد ذات الصلة خمصَّ 
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 المرفق الثاني

  متابعة التقرير بشأن شعبة العمليات الخارجية

 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

DEO-2017-1 
هيئات التآزر بني 

 احملكمة

عندما تستقر آثار مشروع جتديد الرؤية، يوصي املراجع اخلارجي بإجراء مزيٍد من 
احملكمة فيما يتعلق بالعمليات  هيئاتالتفكري من أجل تعميق التآزر بني خمتلف 

الوقت القواعد القانونية األساسية  يف ن العالقات اخلارجية، وضمان احرتامو 
اتساما  أكثر واقعية وعقالنية، وبالتايل أقل  يتطلب اتباع هنج األمر الذي، نفسه

من النهج  ،احلياد واالستقاللية والسرية فيما خيص مبادئ بالطابع العقائدي،
ئات هي خمتلف يف الوقت احلايل، حىت لو ومجد بالفعل تآزر بني الذي يبدو سائدا  

 .احملكمة

 X  

  1  1مجموع عدد التوصيات: 

ت ذِ اختم و . تنفيذا  جزئيا  ذت فِّ ن م  بني هيئات احملكمة املتعلقة بالتآزر  DEO-2017-1 التوصيةيمعد أن  -1
وقّيمت شعبة العمليات اخلارجية ما زال حتقيقها جاريا . ثالثة  منها تدابري يف إطار خطة العمل،تسعة 

حالة حتقيقها املتقدمة تقدما  جيدا . ورمسيا ، ما زال جيب التأكد من حتقيق خطوتني لعد التوصية مكتملة 
املعين باإلرهاب، األمر الذي لن يتحقق قبل االجتماع  الفريق العامل اختصاصاتالتنفيذ: املوافقة على 

التطبيق اخلاص بتخطيط مهام تكنولوجيا املعلومات، الذي كان السنوي للجنة تنسيق األمن، وتدشني 
 . 19-، لكنه أمجِّل بسبب آثار جائحة كوفيد2020مقرَّرا  يف النصف األول من عام 
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 المرفق الثالث

 (2018متابعة التقرير بشأن إدارة الموارد البشرية )تموز/يوليو 

 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

HR-2018-1 املساواة 

من أجل احرتام التوازن بني اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية، يوصي 
احملكمة، على أساس دراسة يعدها قسم املوارد  تتخذاملراجع اخلارجي بأن 

مثل  املوظفات على مستويات أرفع،إضافية لزيادة متثيل  ا  البشرية، تدابري 
  للنساء. اتصال تعيني جهةربنامج التوجيه أو العمل ب

 X  

HR-2018-2 
سياسات إدارة 

 املوارد البشرية

يوصي املراجع اخلارجي بأن تطبق مجيع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية 
نفس سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل القواعد التشغيلية املشرتكة. 

هذه  احملكمة مسؤوال  عن تطوير البشرية يف قلم جيب أن يكون قسم املوارد
 ، بعد التشاور والتعاون مع اهليئات األخرى.وحتديثها القواعد املشرتكة

 X  

HR-2018-3 
إدارة املواصفات 

 املهنية

 فيما يتعلق بإدارة املواصفات املهنية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:
لتحسني حتديد االحتياجات  لإلدارة إجراء عمليات استعراض)أ( 

 ؛ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية التطوراإلمنائية وإمكانات 
)ب( الدخول يف مفاوضات هبدف حتقيق إدماج احملكمة اجلنائية الدولية 

 سريةيع آفاق امليف اتفاق األمم املتحدة املشرتك بني املنظمات من أجل توس
 ؛املهنية ملوظفيها

من  تعديال  حمدودا  )ج( أن يقرتح على احملكمة تعديل قواعد التعيني 
موظفي احملكمة اجلنائية الدولية لنسبة من احلفاظ على أولوية  خالل

حمدودة  منعا  خلطر القضاء هذه النسبة  الشاغرة، على أن تكون الوظائف
 .٪( 10)على سبيل املثال  الفعلي على معظم التوظيف اخلارجي

 X  

HR-2018-6 
املوظفون  
 املنتخبون

 :بأحد اخليارين التالينييوصي املراجع اخلارجي احملكمة 
والرتشح يف  كموظَّف  احملكمة العمل لدىعدم التوافق بني إما )أ( 

 ؛االنتخابات
شروط صارمة تضمن عدم تعريض خمتلف إدارات  وإما وضع)ب( 

 الواقعة على عاتقالواجبات احملكمة خلطر تضارب املصاحل يف أداء 
 . للوظائف االنتخابيةداخليني الرشحني امل

 X  

HR-2018-8 
وظيفة أمني 

 املظامل

بشأن  الصيغة النهائية لتأمالهتااحملكمة  تضعيوصي املراجع اخلارجي بأن 
مع مؤسسة أو أكثر من  ستكون مشرتكة  شاء وظيفة ألمني املظامل إن

 .القريبةاملؤسسات 
 X  

HR-2018-9 أخالقيا   ا  ميثاق كمة اجلنائية الدوليةاحمل ضعيوصي املراجع اخلارجي بأن ت امليثاق األخالقي
 .وبأن تنشره

 X  

HR-2018-10 
التقرير السنوي 

إلدارة املوارد 
 البشرية

يوصي املراجع اخلارجي بإكمال التقرير السنوي عن سياسة إدارة املوارد 
ضم مجيع املعلومات املفيدة )أ(  البشرية املقدم إىل االحتاد من خالل:

مجيع  تتناولتقرير شامل عن املوارد البشرية، أي وثيقة موحدة  إلعداد
وإىل ، والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، اليد العاملةاجلوانب الكمية )

 X  
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 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
)ب( حتديد معيار ثابت حلساب عدد عمليات التوظيف اليت  .( ؛آخره

رد يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية خالل العام على النحو الوا جرت
املساعدة تعيينات أدوات اجلرد وحتديد  حتسني)ج(  يف جلنة امليزانية واملالية.

والقياس الدقيق لعدد املوظفني  التقييم،تتبع تقارير  من خاللالعامة املؤقتة، 
 البشرية. إلدراجهم يف التقرير عن املواردني يف املساعدة العامة املؤقتة ناملعيَّ 

  - 7 0 7 مجموع عدد التوصيات  

مخس  وقررت احملكمة/قلم احملكمة إعمال. تنفيذا  جزئيا   ممنفَّذة)املساواة(   HR-2018-1التوصية  -1
والتدريب اخلاص بالتحيز غري الواعي، وجهة  التدابري، أال وهي برنامج توجيه النساء،جمموعات من 

. وتدابري إضافية فيما خيص التوظيف اختاذ القرارات بشأن التوظيف،وإطار  االتصال اخلاصة بالنساء،
ولوحظ إحراز تقدم يف تنفيذ مجيع جمموعات التدابري، وتمتوقع اآلثار األوىل القابلة للقياس يف النصف الثاين 

 .2020من عام 

يف مجيع هيئات  سياسات إدارة املوارد البشريةتوحد )  HR 2018-2 التوصية ترى احملكمة أن -2
غري أن هذا التقييم أقرب إىل املبدأ واهلدف منه إىل اإلجناز املوثَّق. لذا، جيب . "منفَّذة بالفعل"(  احملكمة

 عد أهنا ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا . 

ولوحظ إحراز تقدم يف تنفيذ . ممنفَّذة تنفيذا  جزئيا  )إدارة املواصفات املهنية(   HR 2018-3التوصية  -3
واإلعمال القريب لنظام  ،باالستناد إىل الذكاء االصطناعي اإلدارة اجلديدة لألداءمثل  يع أساسيةمشار 

. بيد أنه رمِفض بشأن التنقل اتفاق األمم املتحدة املشرتك بني املؤسساتوانضمام احملكمة إىل  إدارة التعلم،
 مكّون التوصية املتعلق بالتنقل الداخلي. 

 منذ بدء، تنفيذا  جزئيا  بون وعدم التوافق( إال )املسؤولون املنتخ  HR 2018-6 ذ التوصيةنفَّ مل تم  -4
 .وحلها املشكالت القانونية املعقدة حبث األمر الذي يستدعي، بشأهناشاورات امل

وقّدم اخلبري اخلارجي  منفَّذة تنفيذا  جزئيا .)وظيفة أمني املظامل(   HR 2018-8التوصية  عدميكن  -5
، 2019 كانون األول/ديسمرب يف نظام بديل حلل املنازعات على مستوى احملكمةاملنتقى تقريره عن وضع 

 .واعتممدت خطة لتنفيذ هذا املشروع

ترمي احملكمة إىل إحراز تقدم يف  منفَّذة تنفيذا  جزئيا . )امليثاق األخالقي(  HR 2018-9التوصية  -6
الربط بالتقييمات والتوصيات الواردة يف استعراض اخلرباء املستقلني اجلاري يف إطار الدورة التاسعة عشرة 

  جلمعية الدول األطراف. 

ومل يكن  .منفَّذة تنفيذا  جزئيا  )التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية(   HR 2018-10التوصية  -7
متاحا  يف وقت  2019املقدَّم إىل جلنة امليزانية واملالية بشأن إدارة املوارد البشرية يف عام  2020عام  تقرير

  . 19-إجراء هذه املراجعة )غمريِّ اجلدول الزمين للجنة امليزانية واملالية يف سياق جائحة كوفيد
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 المرفق الرابع

 (2019)تموز/يوليو  الدوليةللمحكمة الجنائية  الميزانية متابعة التقرير عن 

، الصادر يف متوز/يوليو للمحكمة اجلنائية الدولية امليزانية عن أداء عمليةتقرير املراجعة يتضمن  -1
وتأيت هذه املراجعة بعد إصدار هذه التوصيات باقل من عام. لذا، من الطبيعي عشر توصيات. ، 2019

راحله األوىل، وومصفت هذه التوصيات الثماين أن يكون تنفيذ مثاين من هذه التوصيات العشر يف م
 ب"املنفَّذة تنفيذا  جزئيا " يف اجلدول التايل. ولتوصيتني وصف خمتلف:

بني الربامج الرئيسية. مل تمنفَّذ هذه التوصية. وناقشت جلنة  التحويالت: BS-2018-7التوصية  -2
من النظام املايل والقواعد  8-4امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثة والثالثني التوصية ورفضت تعديل القعادة 

 املرنة بني الربامج الرئيسية؛ التحويالتمزيد من املالية واملضي قدما  حنو 

موعد نشر وثيقة امليزانية. تمعد هذه التوصية منفَّذة. ويف شباط/فرباير : BS 2018-6التوصية  -3
ن أعدت احملكمة وأعدت وثيقة تلخيصية ترد فيها جداول امليزانية اخلاصة بكل برنامج رئيسي 2020

وبرنامج فرعي/شعبة. وخططت احملكمة لنشر النسخة املفصَّلة يف االنرتنت الداخلي، األمر الذي حتقق يف 
   . 19-ر/مايو، مبراعاة آثار جائحة كوفيدأيا

 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

BS-2018-1 
 2الفقرة  تفسري

 42من املادة 

األطراف يف جدول أعماهلا،  يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع مجعية الدول
تفسري الفقرة  أي منتدى آخر، من خاللتقييم احملكمة املقبل أو يف سياق 

من نظام روما األساسي، وذلك من أجل توضيح إىل  (42) من املادة 2
، بصفته مقدم قلم احملكمةإىل  أن ينقلمدى متنع املدعي العام من  أي

 .ءلة عن املهام اإلدارية املشرتكةاملشرتكة، املسا اخلدمات

 X  

BS-2018-2 امليزانية الصفرية 

 مباإعداد عروض امليزانية السنوية،  ، عنداحملكمةَ  اخلارجيم  املراجعم يوصي 
التعديالت التدرجيية  يف أال تكتفي مبراعاةينبغي أن تستمر  : )أ(يلي

االعتمادات احلالية من خالل عملية طلبات اخلدمة فيما يتعلق  ملستويات
انية على "مليز  اتباع هنج شامل )ب( أيضا   ينبغي هلا بالسنة السابقة؛ بل

طبيعة تلك االعتمادات فيها وحبد  والتساؤل عن، "الصفرية"أساس التعادل 
 اعتمادات امليزانية. دوث احنراف تدرجيي يفحل تفاديا  ذاهتا، وذلك 

 X  

BS-2018-3 
الوفورات 

 والكفاءات

 )أ( اخلارجي مبا يلي: فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات، يوصي املراجع
ورشة العمل السنوية  استهالل شخصيا   قلم احملكمة رئيسجيب أن يرتأس 

استخدام النماذج القياسية على نطاق  )ب( والكفاءات؛ الوفورات بشأن
واملعتمدة، واإلفصاح عن مستوى  أوسع لدعم الوفورات والكفاءات املقرتحة

توفريها ومنشأ  جرى خط األساس، ومبالغ الوفورات املقرتحة واملعتمدة اليت
التكلفة  تفاديخفض التكلفة احلالية أو )بالتحديد  بيعتهاالدخار وط

ة املخصص للوفورات يشري ملحق وثيقة امليزانية املقرتح )ج( ؛(احملتملة
وذات التأثري النامجة عن مبادرات إدارية حقيقية  فقط إىل تلك اتوالكفاء

هنج متماثل "من األعلى إىل األسفل"،  تصميمينبغي )د( خط األساس؛ يف

 X  
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 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
مستوى كبار املسؤولني، ويؤدي إىل حتد منتظم مبستويات  كل عام علىيبدأ  
 املوظفني. ألغراض قيود (، وتنفيذ هذا النهجواألقسام الشعبأي )أقل 

BS-2018-4 
 الوظائف
 الداخلية

اإلداري للموظفني حبيث  يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتكييف النظام
عدد  ختفيضعبء العمل إىل  تطور يؤدي فيها يف احلاالت اليت قد ،أنه

 لتوظيف شاغلي الوظائفقصوى أولوية  توىلاملوظفني يف بعض القطاعات، 
شريطَة أن تكون  ، بدل فصلهم عن العمل،يف وظائف داخلية أخرى

  مؤهالهتم مالئمة  مالءمة  واضحة  ملهامهم اجلديدة.

 X  

BS-2018-5 
هيكل وثيقة 

 امليزانية

لوثيقة ميزانية  ا  العامل مقرتحامليزانية فريق  يدرسيوصي املراجع اخلارجي بأن 
على املسائل املتعلقة بامليزانية  تركيزا  صارما  جمددة ومبسطة وأقصر، تركز 

إىل جلنة  ، وبأن يقدم هذا املقرتحوتستند إىل اخلربة املكتسبة من احملكمة
وسيكون من . ، للموافقة عليهالهاي امليزانية واملالية وإىل الفريق العامل يف

املمكن أن توافق مجعية الدول األطراف على هيكل الوثيقة اجلديد، بشرط 
 . والفريق العامل يف الهاي جلنة امليزانية واملالية أن تقره

 X  

BS-2018-6 
موعد نشر وثيقة 

 امليزانية
أقصاه يف موعد  النهائية للسنة يوصي املراجع اخلارجي بنشر وثيقة امليزانية

  هناية كانون الثاين/يناير من نفس العام.
X   

BS-2018-7 
التحويالت بني 
 الربامج الرئيسية

عمليات  حاليا  اليت حتظر  يوصي املراجع اخلارجي بتكييف القواعد املالية،
التحويالت  التحويل بني الربامج الرئيسية، من أجل السماح مبثل هذه

الرئيسية األصغر، مثل آلية  على الربامجمرونة إدارية كافية  إضفاءوبالتايل 
 املستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي. الرقابة

  X 

BS-2018-8 

املوافقة على 
املشاريع املتعددة 

 السنوات

 موافقة مجعية الدول األطراف على بني املوافقة على ضمانا  لالتساق املبسَّط
، رات امليزانية السنوية ذات الصلةالسنوات وقراتعددة املاالستثمارية املشاريع 

 مقرتحا  األطراف  يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بأن تقدم إىل مجعية الدول
اخلاص حاليا   املتعدد السنواتنطاق اجملاالت املشمولة باحلساب لتوسيع 

ميكن استخدامه كآلية متعددة  )أ( حبيث: املعلومات تكنولوجيا باسرتاتيجية
امليزانية العادية غري املنفقة  بنقل موارد تسمحاض ومتعددة السنوات األغر 

السنوات اليت  املتعددة األخرى االستثمارية اهلامة املشاريعإىل قائمة من 
، مناسبةتصميم قواعد ب )ب(ويوصي  وافقت عليها مجعية الدول األطراف؛

مشروع معتمد  بني االعتمادات املخصصة لكل القاطعَ  تضمن الفصلَ 
  تقرير سنوي إىل مجعية الدول األطراف. وتقدميَ 

 X  

BS-2018-9 العجز يف السيولة 

حدوث عجز يف  يف حال وتلك املتعلقة بالسمعةاملالية  للعواقب تفاديا  
بعض  مجعية الدول األطراف تفّوضالسيولة، يوصي املراجع اخلارجي بأن 

 نحمب )أي، يف الوقت احملدد يعلنأن  )أ( املسؤولية إىل املكتب، من أجل:
 ، سيتعني حتديدها حتديدا  أدق،مدة معقولة، مثل أسبوعني/ثالثة أسابيع

واحد من  قبل أن ميثل املال النقدي املتاح املتوقع مدة تقل عن شهر 
على استخدام  موافقة  استثنائية  ، أن احملكمة وافقت (املدفوعات القياسية

النقد بالقدر الكايف يف لة عدم توفر الطوارئ، و/أو، يف حا صندوق
السماح  )ب( على اعتماد خط مايل؛ للتفاوض مسبق الصندوق،

للمحكمة باستخدام أي من هذين التسهيلني أو كليهما بفعالية، ولكن 

 X  
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 ذمل تنفَّ  ن مفِّذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
على ))أزمة السيولة  أنه ال ميكن تفادي الواضح عندما يصبح من فقط

من ، و (يومني فقط من النقدواحد أو  سبيل املثال، عندما ال يتبقى إال يوم
 ؛حتديدا  دقيقاص جدا  مسبقا (إىل  ا  هذا التأخري أيض الضروري أيضا  حتديد

إىل الدول األطراف بشأن كل من  فورا  تقدمي تقرير عن هذا الوضع و  )ج(
 السابقني. القرارين

BS-2018-10  

أداء امليزانية، مرفقات تقرير  فيما يتعلق مبؤشرات األداء الرئيسية الواردة يف
أداء امليزانية  بشأن من أجل تقدمي تقرير )أ( يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:

 عن نشراحملكمة  تتوقفامليزانية،  على وتركيزا   اتساقا  أكثر  يكونالسنوي 
 اخلاصة بالربامج ملؤشرات األداء الرئيسية حاليا  امللحقات املخصصة 

ال  أهنا بأداء امليزانية، أي س وغري متصلةومعظمها غري قابلة للقياالرئيسية، 
  تكلفة/النتائج؛فيما خيص ال قابلة للقياسمؤشرات  حىت تقدم
باإلفصاح عن  للجهات املعنية اخلارجيةالسماح  تفاديمن أجل  )ب(

املعلومات  إىلتستند  فيما خيص امليزانيةمضللة إن كانت بسيطة و  مؤشرات
امليزانية الفعلية للمحكمة اجلنائية  نفقاتعلى سبيل املثال، بتقسيم )العامة 

األفراد املعنيني،  الدولية على عدد أحكام اإلدانة بالذنب، واألحكام بشأن
 أن تغتنم احملكمة فرصة أعماهلا احلالية بشأن اخلطة (،واحلاالت، اخل.
حيثما الختيار،  2021إىل  2019من  املمتدة للفرتة االسرتاتيجيتها

 تنطوي على ترابط واضحمؤشرات األداء الرئيسية احملددة اليت  ، بعضأمكن
امليزانية لتحل حمل مؤشرات األداء الرئيسية غري اجملدية  مع استخدام موارد

تكون غري مرتبطة   عادة  ما اليتو أداء امليزانية  عنها يف تقارير كمشفاليت  
همة، ختتار كل هيئة بعد االنتهاء من هذه امل )ج( بامليزانية؛ ارتباطا  مباشرا  

بني )القابلة للقياس املتعلقة بامليزانية  من أهم املؤشرات عددا  حمدودا  جدا  
جيب عدم التوقف  امليزانية. ، إلرفاقها بتقرير أداء(اثنني وأربعة، إن وجدت

 .بامليزانيةذات صلة  مؤشرات جديدة تتوافراحلالية حىت  عن نشر املؤشرات

   

  1 8 1 10 مجموع عدد التوصيات  

بأنه،  2020حزيران/يونيو  20صرحت احملكمة يف تعليقاهتا على مشروع تقرير املراجعة حىت  -1
مل يكن من الضروري تعديل قواعد املوظفني، ألن املمارسة الدارجة يف  ، BS 2018-8فيما يتعلق بالتوصية 

هبا يف تقرير مراجعة األداء فيما خيص التوظيف الداخلي. احملكمة متماشية بالفعل مع األولوية املوصى 
وسيجري التأكد من هذا التصريح خالل محلة املراجعة القادمة. ويف الوقت نفسه، تمعد هذه التوصية 

 منفَّذة تنفيذا  جزئيا ، باالستناد إىل الوثائق املتاحة ملراجع احلسابات اخلارجي يف وقت إعداد تقرير املراجعة.

_______________ 


