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  خطاب اإلحالة
 2021 حزيران/يونيو 30

المالية  حسابات الفترة رئيس قلم المحكمةمن النظام المالي، يقدم  1-11وفقا  للبند 

وأتشرف بأن أقدم البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية  إلى مراِجع الحسابات.

كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير إلى  1عن الفترة المالية الممتدة من 

2020.  

 غيال أبيسادزي

 رئيس قسم المالية

 بيتر لويس 

 رئيس قلم المحكمة

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  رئيس قلم المحكمة)ب( من القواعد المالية، يعدّ  1-101عمال  بالقاعدة 

، ويساءل، عن كفالة إدارة هذه القواعد مسؤوال  "الموظف اإلداري الرئيسي للمحكمة 
مترابط من جانب جميع أجهزة المحكمة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ  على نحو

الترتيبات المؤسسية المالئمة مع مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالمهامّ التنظيمية 
من نظام  42من المادة  2واإلدارية التي تندرج ضمن سلطة هذا المكتب بموجب الفقرة 

رئيس قلم ، فإن 1-111ظام المالي، والقاعدة من الن 11وعمال  بالبند . ‘‘روما األساسي

دعوت إلى الحسابات. وامتثاال  لهذا البند وهذه القاعدة،  عن أمور منها مسؤول المحكمة

اإلجراءات المحاسبية للمحكمة،  ت، ووضعوأعملتها فرعيةسجالت مالية و إعمال

 الموظفين المسؤولين عن أداء المهام المحاسبية. عينتو

ينفذ هذا النظام المالي بما يتفق مع ’’ من النظام المالي للمحكمة، 4-1وطبقا  للبند 
 42( من المادة 2مسؤوليات المدعي العام والمسّجل على النحو المحدد في الفقرة )

ويتعاون المدعي العام والمسّجل،  من نظام روما األساسي. 43( من المادة 1والفقرة )
ي العام في ممارسة مهامه بموجب النظام مع األخذ في االعتبار استقاللية المدع

 .‘‘األساسي

رئيس قلم من النظام المالي، تناط بي، بصفتي  1-10ذلك، وفقا  للبند  إضافة  إلىو

رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوال  بأول بفحص ’’ المحكمة، المسؤولية عن ممارسة
 :يما يلفعال و/أو استعراض المعامالت المالية لضمان 

قانونية عمليات قبض جميع أموال المحكمة، ومواردها المالية  ‘1’
 األخرى، وحفظها، والتصرف فيها؛ 

مع االعتمادات أو األحكام المالية  المصروفاتاتفاق االلتزامات و ‘2’
األخرى، التي تقرها جمعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد المتعلقة 

 الخاصة؛ بالصناديق االستئمانية والحسابات

 ‘‘.استخدام موارد المحكمة استخداما  اقتصاديا   ‘3’

الترتيبات المؤسسية المالئمة بالتعاون مع مكتب المدعي العام على  اتخذتوإذ 

نظم مناسبة للمراقبة  أنا متأكد من وجود)ب(،  1-101النحو المنصوص عليه في القاعدة 

 . 2020لعام المالية الداخلية طوال الفترة المالية 

 استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية واالمتثال للنظام المالي والقواعد المالية 

 على المديرين التنفيذيين )موظفي التصديق( بالمحكمة.

فعالية نظام المراقبة المالية ب ويسترشد االستعراض الذي أجريه فيما يتعلق

ن للحسابات، ين الداخلييمل المراجععداخلية واالمتثال للنظام المالي والقواعد المالية بال

 التعليقات التي قدمها المراجعون الخارجيون للحسابات في تقاريرهم.بو

بأنني تلقيت الضمانات الالزمة التي تؤكد وجود إطار مناسب  متأكدإنني و

 .2020المالية الداخلية خالل عام  للمراقبة

 بيتر لويس 
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 رئيس قلم المحكمة

  

 2021 حزيران/يونيو 30
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 رأي المراجع المستقل للحسابات 

 ديوان المحاسبة 
France 

 الرئيس األول

 2021 حزيران/يونيو 30باريس، 

 لعناية السيد بيتر لويس

 رئيس قلم المحكمة

  المحكمة الجنائية الدولية

 رأي المراجع المستقل للحسابات

 الرأي

عن فترة ‘‘( المحكمة)’’البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية  لمراجعةانبرينا 

وتشمل هذه البيانات  .2020كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في  الشهور االثني عشر

  يتعلق، وبيانا  2020كانون األول/ديسمبر  31المالية بيانا  يتعلق بالوضع المالي في 

بالتغييرات في صافي األصول، وبيانا  يتعلق بالتدفقات  لقيتع باألداء المالي، وبيانا  

، لمقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية باالنقدية، وبيانا  يتعلق 

 المحاسبية وغير ذلك من المعلومات. السياساتومالحظات تتضمن ملخص 

 31إلى مراجعتنا، تعرض البيانات المالية الوضع المالي للمحكمة في  واستنادا  

، وكذلك األداء المالي والتغييرات في صافي عرضا  سليما   2020كانون األول/ديسمبر 

 الشهور االثني عشراألصول والتدفقات النقدية ومقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية لفترة 

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع  وفقا   2020بر كانون األول/ديسم 31المنتهية في 

 العام.

 أساس الرأي

للصالحيات  للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ووفقا   أجرينا مراجعتنا وفقا  

وتتطلب هذه مالي والقواعد المالية للمحكمة. من النظام ال 12اإلضافية المحددة في البند 

األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل المعايير منّا االلتزام بالقواعد 

الحصول على ضمان معقول بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية. وعلى 

نحو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان المحاسبة الفرنسي، نضمن استقالل المراجعين 

ذلك، حرصنا  إضافة  إلىو وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاءتهم التقديرية المهنية.

لمدونة قواعد السلوك للمنظمة  بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا   على الوفاء أيضا  

ويرد وصف مسؤوليات مراجع الحسابات ؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. الدولية للم

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة ’’بمزيد من التفصيل في الجزء المعنون 

 ‘‘. المالية البيانات

 لرأينا. معقوال   كافية ومناسبة لتشكل أساسا   ُجمعتونعتقد أن أدلة المراجعة التي 
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 مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

عن  المسؤوليةالمحكمة  رئيس قلم يتحملمن النظام المالي،  11بموجب المادة 

هذه البيانات وفق المعايير المحاسبية الدولية  وتُعد إعداد البيانات المالية وعرضها.

من وتشمل هذه المسؤولية وضع الضوابط الداخلية، وتنفيذها ورصدها،  للقطاع العام.

نت تلك األخطاء ناتجة  إعداد بياناٍت مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء أكا أجل

المسؤولية أيضا  إعداد وتشمل هذه  .نزيها   الغلط، وعرِضها عرضا   معن الغش أ

 التقديرات المحاسبية المعقولة في ظل الظروف السائدة.

 عن مراجعة البيانات المالية مراجع الحسابات الخارجيمسؤوليات 

يتمثل الهدف من مراجعة الحسابات في الحصول على توكيد معقول بشأن ما إذا 

الغش  أكانت ناتجة  عناء كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سو

مراجعة  ةبأن أي الخطأ. والتوكيد المعقول هو ضمان رفيع المستوى، ولكنه ليس ضمانا   مأ

للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ستؤدي دائما  إلى اكتشاف أي خطأ  جرى وفقا  تُ 

جوهرية إذا  تُعدويمكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ و جوهري في حال وجوده.

توقع منها بدرجة معقولة، منفردة أو مجتمعة، أن تؤثر في القرارات كان باإلمكان أن يُ 

 االقتصادية التي يتخذها المستعملون بناء على هذه البيانات المالية. 

تنفيذ إجراءات مراجعة الحسابات من أجل  فيمراجعة الحسابات  تتمثللذلك، 

ويراعي في البيانات المالية.  الواردةت جمع أدلة المراجعة بشأن المبالغ والمعلوما

مراجع الحسابات الخارجي الضوابط الداخلية المعمول بها في المؤسسة فيما يتعلق 

، للظروفالمالئمة بإنشاء وإعداد البيانات المالية، وذلك من أجل تحديد إجراءات التدقيق 

ويستند اختيار إجراءات التدقيق إلى رأي بشأن فعالية هذه المراقبة.  وليس بهدف إبداء

مخاطر  إلى تقييمالحال بالنسبة  يالمهني لمراجع الحسابات الخارجي، كما ه التقدير

يم البيانات المالية، لتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية، ولتقد

 .بوجه عامالبيانات المالية 

 )توقيع(

 بيير موسكوفيسي
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 البيان األول
 2020كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو(
 2019 2020 المالحظة  

      األصول

    الجارية األصول
 

 575 14 27,093 3 وما يعادل النقد النقد

مستحقة القبض )معامالت غير  حسابات

 4 تبادلية(
28,375 17 630 

 243 1 741 5 حسابات أخرى مستحقة القبض

 الجاريةالمبالغ المدفوعة مقدما واألصول 

 6 األخرى
2,914 2 732 

 180 36 59,123  الجاريةمجموع األصول 

  غير المتداولةاألصول 
  

حسابات مستحقة القبض )معامالت غير 

 4 تبادلية(
23 25 

 643 168 160,154 7 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 448 2 2,620 8 األصول غير الملموسة

 897 31 33,029 10 الحق في االسترداد

 013 203 195,826   غير المتداولةمجموع األصول 

  مجموع األصول
254,949 239 193 

  الخصوم
   

  الجاريةالخصوم 
 

 

 330 6 5,798 9 الدفعالحسابات المستحقة 

 347 11 15,026 10 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

 887 1 1,932 11 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 749 7 26,641 12 المستحقة المصروفاتاإليرادات المؤجلة و

 363 93 13 المخصصات

 676 27 49,490  الجاريةمجموع الخصوم 

      المتداولةغير الخصوم 

 282 225 9 الحسابات المستحقة الدفع

 956 78 91,388 10 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

 978 66 65,046 11 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 216 146 156,659   غير المتداولةمجموع الخصوم 

  مجموع الخصوم
206,149 173 892 

      الملكيةصافي األصول/حقوق 

 242 5 5,242 14 صندوق الطوارئ

 951 5 11,540 14 صندوق رأس المال العامل

 108 54 32,018 14 أرصدة صناديق أخرى

 301 65 48,800   صافي األصول/حقوق الملكية

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

  الملكية
254,949 239,193 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية.المالحظات المصاحبة تشكل جزءا  ال 
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 البيان الثاني

كانون  31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2020األول/ديسمبر 

 2019 2020 المالحظة  

      اإليرادات

 122 143 143,679 15 المقررة االشتراكات

 998 1 1,416 15 التبرعات

 75 43 15 إيرادات مالية 

 073 1 883 15 إيرادات أخرى

 268 146 146,021   مجموع اإليرادات

      المصروفات

 892 114 116,700 16 المتعلقة باستحقاقات الموظفين المصروفات

 592 5 2,072 17 والضيافة السفر

 343 5 5,109 18 التعاقدية الخدمات

 322 5 5,149 19 أتعاب المحامين

 063 14 13,909 20 التشغيلية المصروفات

 658 1 1,409 21 والمواد اللوازم

 026 12 9,733 22 واالستهالك  اإلهالك

 840 1 1,764 23 المالية المصروفات

 736 160 155,845   المصروفاتمجموع 

(14 468) (9,824)   الفائض/)العجز( للفترة المعنية  

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.المالحظات المصاحبة تشكل 



ICC-ASP/20/12 

11  12-A-051021 

 البيان الثالث
بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2020كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

  

 الصندوق

الصناديق 
  االستئمانية

 مجموع 
 صافي 
 األصول/ 
 حقوق الملكية

 الصندوق العام  

 صندوق 
رأس المال 
 العامل

صندوق 
 الطوارئ

صناديق 

االلتزامات 

المتعلقة 

باستحقاقات 

 الموظفين

 
الفائض/  

 )العجز(
 النقدي

إعادة قياس 

خطط ما بعد 

 انتهاء الخدمة

 أرصدة
  أخرى

للصندوق 
 العام

  الرصيد االفتتاحي

كانون الثاني/يناير  1في 

2019 

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

الحركة في صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

   2019 عام
    

  

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

إعادة قياس 

مكاسب/)خسائر( خطط ما 

 بعد انتهاء الخدمة

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

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

  الفائض/)العجز( النقدي

 في السنة الماضية
 -   -   -  (1,439)  -  1,439  -  - 

إعادة األموال إلى الدول 

 المنسحبة
(31) (1)  -   -   -   -   -  (32) 

  فائض أمانة الصندوق

في  للمجني عليهماالستئماني 

 2017عام 

 -   -   -   -   -  505  -  505 

  مجموع الحركات

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

صافي األصول/حقوق 

 الملكية 

كانون األول/ديسمبر  31

2019 

5,951 5,242 292 (1,439) (19,552) 72,594 2,213 65,301 

حركات صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

         2020عام 
 (9,824) (77) (9,747)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس 

مكاسب/)خسائر( خطط ما 

 بعد انتهاء الخدمة

 -   -   -   -  (7,317)  -   -  (7,317) 

 0  -  (7,393)  -  1,439 365  -  5,589 التحويالت

  الفائض/)العجز( النقدي

 في السنة الماضية
 -   -   -  (8,339)  -  8,339  -  0 

  فائض أمانة الصندوق

في  للمجني عليهماالستئماني 

 2018عام 

 -   -   -   -   -  636  -  636 

  مجموع الحركات

 أثناء العام
5,589 - 365 (6,900) (7,317) (8,165) (77) (16,505) 

مجموع صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

كانون األول/ديسمبر  31

2020 

11,540 5,242 657 (8,339) (26,869) 64,430 2,138 48,800 
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 البيان الرابع
كانون  31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  بيان -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2020األول/ديسمبر 

 

المالح

 ظة
2020 

2019 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(14 468) (9,824)  فائض/)عجز( عن الفترة )البيان الثاني(  

(8) 3  فروق لم تتحقق في أسعار صرف العمالت  

 - -  الخصم من قرض الدولة المضيفة 

 026 12 9,733  اإلهالك واالستهالك 

 - (8)  والمنشآت والمعدات )الكسب(/الخسارة من التصرف في الممتلكات

 742 1 1,698  الفائدة مصروفات

 9 605  )زيادة(/انخفاض في حسابات مستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية

 109 527  )زيادة(/انخفاض في حسابات أخرى مستحقة القبض

 205 (220)  )زيادة(/انخفاض في مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

(3 249) (1,132)  )زيادة(/انخفاض في حق االسترداد  

(1 082) 25  زيادة/)انخفاض( في حسابات مستحقة الدفع  

 829 20 16,111  زيادة/)انخفاض( في التزامات استحقاقات الموظفين

(11 511) (7,317)  انتهاء الخدمة دما بعإعادة قياس )المكاسب(/الخسائر في خطط   

 794 18,893  مستحقة مصروفاتإيرادات مؤجلة وزيادة/)انخفاض( في 

(849) (270)  زيادة/)انخفاض( في المخصصات  

(75) (44)  ناقص: إيرادات الفوائد  

 670 1 17,440  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 73 83  زائد: الفوائد المتلقاة

 - 14  عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

(1 159) (792)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات  

(1 324) (636)  شراء أصول غير ملموسة  

(2 410) (1,331)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

    التدفقات النقدية من األنشطة المالية

(32) -  تسديد قرض الدولة المضيفة    

 32 -  صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية

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

(3 585) (3,585) 3 في بداية الفترة المالية النقد وما يعادل النقد  

التي لم تتحقق في أسعار صرف  النقد وما يعادل النقدمكاسب/)خسائر( 

(4 325) 12,524  العمالت   

 892 18 14,575 3 كانون األول/ديسمبر )البيان األول( 31في  النقد وما يعادل النقد

  (6)  

  27,093  

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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 البيان الخامس
بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2020كانون األول/ ديسمبر  31الفعلية للسنة المنتهية في 

 البرنامج الرئيسي

االعتمادات 

 جرتالتي 

الموافقة 

 عليها

 
 المصروفات

  المحملة على
الصندوق 

  العام

 
فائض/)عجز

)  
الصندوق 

  1العام

 
 المصروفات

المحملة على 

طلبات 

صندوق 

  الطوارئ

مجموع  

  المصروفات

الفائض/  

  1 )العجز(

الرصيد 

 المرحل

الستراتيجية 

تكنولوجيا 

دإالمعلومات/

ارة 

المعلومات 

 2020لعام 

الوصول إلى  

  صندوق الطوارئ

 
 

طلبات 

صندوق 

 الطوارئ

 1 2 3=2-1 4 5=2+5 6=1-5 7 8 9 

  -   -  888 11,193  - 888 11,193 12,082 الهيئة القضائية

  -   12  2,368 45,016 155 2,523 44,861 47,383 مكتب المدعي العام

  -  153  507 75,410 2,508 3,015 72,902 75,917 قلم المحكمة

 أمانة 

 جمعية الدول األطراف
3,317 2,994 323 -  2,994 323  -   -  

  -   -  - 2,270 - - 2,270 2,270 المباني

 أمانة 

الصندوق االستئماني 

 للمجني عليهم

3,226 2,956 271 - 2,956 271  -   -  

 آلية الرقابة 

 المستقلة 
705 590 114 - 590 114  -   -  

مكتب المراجعة الداخلية 

 للحسابات 
721 711 10 - 711 10  -   -  

القرض المقدم من الدولة 

 المضيفة
3,585 3,585 () - 3,585 -  -   -  

  -   165    4,480   144,725   2,663   7,143   142,062   149,206  المجموع 

          

المرحل  الرصيد

الستراتيجية تكنولوجيا 

المعلومات/إدارة 

 20192المعلومات لعام 

307 248 59  -   -  59   -   -  

المجموع بما في ذلك 

الرصيد المرحل 

 لالستراتيجية

149,513 142,310 7,202 2,663 144,973 4,539  165  -  

          

1) 
1.Res/9ASP/1-ICC  سين، الجزء 

2)  1 Res/8ASP/1-ICC سين، الجزء 

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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 المالحظات الملحقة بالبيانات المالية

 المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها .1

 المعدّ للتقرير: الكيان 1-1

بموجب نظام روما األساسي للمحكمة ‘‘( المحكمة)’’أنشئت المحكمة الجنائية الدولية 

دولة مشاركة في  120، عندما اعتمدت 1998تموز/يوليه  17الجنائية الدولية في 

‘‘ مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية’’

ي. والمحكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة لها السلطة لممارسة النظام األساس

اختصاصاتها على مرتكبي أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي )اإلبادة 

جريمة العدوان(. وتتكون وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، والجماعية، 

ة من شعبة االستئناف، المحكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرئاسة والدوائر )المؤلف

عد وتُ تب المدعى العام، وقلم المحكمة. والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومك

البيانات المالية للمحكمة والهيئات الفرعية التابعة لجمعية الدول األطراف )"الجمعية"( 

 .للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني  باستثناء

 من نظام روما األساسي في الهاي بهولندا.  3لمادة ويقع مقر المحكمة وفقا  ل

 البرنامجية: الميزانية 1-2

مت، 2020ألغراض الفترة المالية  االعتمادات إلى تسعة برامج رئيسية هي: الهيئة  قُّسِ

القضائية )هيئة الرئاسة والدوائر(، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، وأمانة جمعية 

، للمجني عليهم، والمباني، وأمانة الصندوق االستئماني ‘‘(األمانة)’’الدول األطراف 

، وآلية الرقابة المستقلة، ضيفةالقرض المقدم من الدولة الم –ومشروع المباني الدائمة 

من عناصر البرامج الرئيسية  ويرد أدناه تشكيل كل عنصر كتب المراجعة الداخلية.وم

 للمحكمة ودوره وأهدافه:

 الهيئة القضائية:

 هيئة الرئاسة: 

 تتكون من رئيس المحكمة والنائبين األول والثاني للرئيس؛ ‘1’

منصفة وشفافة وفعّالة تراقب وتدعم سير اإلجراءات بطريقة  ‘2’

 القضائية التي تقع ضمن اختصاصها؛جميع الوظائف  تؤديو

اإلدارة السليمة للمحكمة )باستثناء مكتب المدعي  مسؤولة عن ‘3’

المدعي  معالرئاسة ستنسق و .حكمةالعام( وتشرف على عمل قلم الم

التي تهم المسائل  الحصول على مساندته في جميعستسعى إلى العام و

 ؛الجهتين كلتا

توّسع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العالمي ألعمال المحكمة  ‘4’

 بتمثيلها في المحافل الدولية.

 الدوائر: 
تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة  ‘5’

 التمهيدية. 

وتتكون شعبة االستئناف من رئيس المحكمة وأربعة قضاة آخرين؛  

 من ستة قضاة على األقل؛ والشعبة التمهيدية وتتكون الشعبة االبتدائية
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وشفافة  سير اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة الدوائر تكفلو ‘6’

 تحمي حقوق جميع األطراف.

 مكتب المدعي العام:

إجراء عمليات التدارس األولي، يتولى مكتب المدعي العام  ‘1’

والتحقيق في حاالت ارتكاب اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية 

وجرائم الحرب وجريمة العدوان ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم، بطريقة 

 ؛فعالة وناجعة، عمال  بالوالية المنوطة به في نظام روما األساسي

 ؛ ستقال  وغير متحيز وموضوعيا  تنفيذا  م هذه الوالية المكتبوينفذ  ‘2’

المكتب ويرأسه المدعي العام الذي له السلطة الكاملة في تسيير  ‘3’

 ؛وإدارته

ديوان المدعي العام )الذي يضم جميع ويتكون من أربعة برامج:  ‘4’

الموظفين الذين تنطوي وظائفهم على تقديم الدعم إلى المدعي العام 

وشعبة االختصاص والتكامل والمكتب برمته وإسداء المشورة إليهما(، 

 ؛شعبة المقاضاةوالتعاون، وشعبة التحقيق، و

 قلم المحكمة:

 المتسمة بالفعالية والنجاعةخدمات الدعم القضائية واإلدارية  يقدم ‘1’

المجني والجودة إلى هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب المدعى العام والدفاع و

 والشهود؛ عليهم

 ضمانوالشهود والدفاع و المجني عليهمينفذ اآلليات الالزمة لمساعدة و ‘2’

 حقوقهم.

 يدير شؤون األمن الداخلي للمحكمة؛و ‘3’
 

 أمانة جمعية الدول األطراف: 

الذي اعتمدته في  ICC-ASP/2/Res.3نشأت جمعية الدول األطراف بموجب قرارهاأُ 

 1أمانة جمعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياتها في  2003أيلول/سبتمبر 

الجمعية ومكتبها، ولجنة الميزانية  إلىاألمانة  قدم. وت2004كانون الثاني/يناير 

مهمة خدمات ، أخرى للجمعيةفرعية  اتهيئ إلى وكذلك ،‘‘(اللجنة)’’والمالية 

 وتنبري األمانة على وجه التحديد: ومساعدة إدارية وتقنية. مستقلة

الجمعية واجتماعات هيئاتها الفرعية، بما فيها المكتب  دورات لتنظيم ‘1’

 ولجنة الميزانية والمالية؛

مساعدة الجمعية، بما في ذلك المكتب والهيئات الفرعية، في جميع ول ‘2’ 

بوجه خاص على وضع الجداول  بالتركيزالمسائل المتصلة بأعمالها، 

، تسييرا  سليما  من الناحية اإلجرائيةالزمنية الفعالة لالجتماعات وتسييرها 

 ؛ عن إجراء مشاورات فضال  

 نفيذ واليتها بمزيد من الفعاليةمن تتمكين الجمعية وهيئاتها الفرعية ول ‘3’

، بما في ذلك نوعية عالية من الخدمات المهمة وخدمات الدعم إليها بتقديم

 الخدمات التقنية.

 المباني:

لصيانة المحكمة  إليها الموارد التي تحتاج لمحة عنالمعنية  إلى الجهاتتُقدَّم 

 الدائمة. مبانيها
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 :عليهمللمجني أمانة الصندوق االستئماني 

للمجني الصندوق االستئماني  للمجني عليهمتدير أمانة الصندوق االستئماني 

، وهي تخضع هإدارة الصندوق واجتماعات إلى مجلسوتقدم الدعم اإلداري  عليهم

 للمجني عليهموقد أنشأت الجمعية الصندوق االستئماني . لسلطة المجلس الكاملة

-ICCالجمعية بموجب القرارواعتمدت . ICC-ASP/1/Res.6 بموجب قرارها

ASP/4/Res.3  اللوائح التنظيمية للصندوق، التي تنص على أن الصندوق االستئماني

عن اإليرادات من االشتراكات  ويُبلغللبيانات المالية.  ُمصدرا   يشكل كيانا  مستقال  

في بيان األداء  للمجني عليهمالمقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماني 

. ولالطالع على مزيد من المعلومات للمجني عليهمالمالي للصندوق االستئماني 

للمجني بشأن الصندوق، يُرجى الرجوع إلى البيانات المالية للصندوق االستئماني 

  .2020لعام  عليهم

 :القرض المقدم من الدولة المضيفة –مشروع المباني الدائمة 

في  القرض المقدم من الدولة المضيفة –لمباني الدائمة أنشأت المحكمة مشروع ا

وأساس رأس  لإلبالغ عن الفائدة 2011إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام 

من أجل مبالغ القرض الذي تلقته المحكمة  فيما يخص ماالمتوقع دفعه المال

قبول  عنذلك  ينشأو لطلبات اللجنة والجمعية. تلبية  المباني الدائمة،  مشروع

د سدَّ يمباني الدائمة خاص بالالجمعية العامة لعرض الدولة المضيفة بتقديم قرض 

 في المائة. 2.5سنة بمعدل فائدة قدره  30فترة  مر على

 آلية الرقابة المستقلة:

آلية الرقابة  ICC-ASP/8/Res.1 أنشأت جمعية الدول األطراف بموجب قرارها

آلية الرقابة  ويقع مقرالمستقلة بوصفها برنامجا رئيسيا  من برامج المحكمة. 

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بمقر المحكمة في  من مقر بالقربالمستقلة 

جزءا  من هذا المكتب وال تابعة له. وتختص آلية  اآللية الهاي، لكن دون أن تكون

من نظام روما  112من المادة  4حو المتوخى في الفقرة الرقابة المستقلة، على الن

 األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة.

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات:

يساعد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات المحكمة على تحقيق أهدافها 

 استعراضا  منهجيا  االستراتيجية والتشغيلية من خالل استعراض النظم والعمليات 

)عمليات  عمليات االستعراض هذه رميوتفي جميع مجاالت عمل المحكمة. 

مراجعة الحسابات( إلى تحديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص المحتملة 

وما إذا كان  بعمليات صحيحة تبيان ما إذا كان يُعمل )المخاطر(، بما في ذلك

ية بناء على خدمات استشار باإلجراءات المتفق عليها. ويقدم المكتب أيضا   يُلتزم

 .لجنة المراجعةويقدم المكتب تقاريره إلى رئيس طلب إدارة المحكمة. 

 اإلعفاء من الضرائب: 1-3

منه،  15اتفاق المقر المبرم بين مملكة هولندا والمحكمة، وال سيما المادة  ‘1’بموجب

 8بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وال سيما المادة االتفاق المتعلق ‘2’و

، باستثناء الرسوم التي تستوجبها خدمات كافة عفى المحكمة من الضرائب المباشرةمنه، تُ 

عفى أيضا  من الرسوم الجمركية واألعباء ذات الطابع المماثل فيما المرافق العامة، وتُ 

  التي تستوردها أو تصدرها الستعمالها الرسمي. باللوازميتعلق 



ICC-ASP/20/12 

 

12-A-051021  18 

 ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية  .2

 أساس اإلعداد

تعد البيانات المالية للمحكمة وفقا  للنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة التي  2-1

والتعديالت  2002أيلول/سبتمبر اعتمدتها جمعية الدول األطراف في دورتها األولى في 

  التي أُدخلت عليهما.

لمحاسبية للمعايير ا وقد أُعدت البيانات المالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا   

وتشكل هذه المالحظات جزءا  ال يتجزأ من البيانات المالية للمحكمة. الدولية للقطاع العام. 

بت إلى ألف يورو. وقد ال تؤدي المبالغ اإلضافية األرقام في البيانات والمالحظات  وقُّرِ

 إلى فرق بسبب تقريب األرقام هذا.

 الفترة المالية: الفترة المالية هي سنة تقويمية واحدة.  2-2

البيانات المالية على أساس التكاليف التاريخية  تُعدأساس التكاليف التاريخية:  2-3

 للمحاسبة.

 سعر الصرفعملة الحسابات ومعاملة التقلبات في 
 تُعرض حسابات المحكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-4

ألسعار  إلى العملة الوظيفية وفقا   أجنبيةبعمالت  تجريل المعامالت التي وتحوَّ  2-5

ار تقارب أسعار في األمم المتحدة في تاريخ المعاملة، وهي أسع الصرف المعمول بها

هذه المعامالت،  مثل والخسائر الناجمة عن تسويةل األرباح وتسجَّ  الصرف السائدة.

وعن تحويل األصول والخصوم النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف 

  الساري في نهاية السنة، في بيان األداء المالي.

أما األصول والبنود غير النقدية التي تُقاس على أساس التكلفة التاريخية بالعملة  2-6

في  لسعر الصرف المعمول به في تاريخ المعاملة وال يعاد تحويلها ل وفقا  فتحوَّ  األجنبية

 تاريخ اإلبالغ. 

 المحاسبية األحكاماستخدام التقديرات و

يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   2-7

واالفتراضات عند اختيار السياسات المحاسبية  األحكام والتقديراتأن تستخدم اإلدارة 

 المبلغ عنها. المصروفاتوتطبيقها، وعند تحديد قيم األصول والخصوم واإليرادات و

وتستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى 

ات المتاحة في تاريخ المعلومإلى و ،السائدة عتقد أنها معقولة في ظل الظروفمختلفة يُ 

األصول  حمل قيمة بشأن األحكامأساس  التي تشكل نتائجهاإعداد البيانات المالية، 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن خرى. األمصادر المن  ال تتضح بسهولةوالخصوم التي 

 تلك التقديرات.

 .مستمرا  استعراضا  فتراضات األساسية ستعرض التقديرات المحاسبية واالوتُ  2-8

فترة مقبلة  ةعترف بتنقيحات التقديرات في الفترة التي تُنقَّح فيها التقديرات وفي أيويُ 

 متأثرة.

التي أخذت بها اإلدارة عند تطبيق المعايير المحاسبية  األحكامويرد أدناه بيان  2-9
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تي من البيانات المالية والتقديرات ال فيالدولية للقطاع العام التي تؤثر بدرجة كبيرة 

 المحتمل جدا  أن تخضع لتعديل ملموس في السنة القادمة:

التي من المرفوعة ضدها  نتيجة المنازعاتالمحكمة باحتياطي  احتفظت )أ(

المحتمل أن تؤدي إلى تدفق الموارد إلى الخارج من أجل تسوية المطالبات، 

إلى نصيحة  وتستند المبالغ المرصودة .تقديرا  موثوقا  ويمكن تقدير هذه الموارد 

 قانونية مهنية؛

 إليهقدمت  شخصاالعتماد المتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها من  )ب(

ويُعتقد أن تكاليف التمثيل القانوني. لسد بناء على قرار قضائي  المحكمة سلفا  

 استعادة هذه السلف غير مؤكدة.

 النقد وما يعادل النقد

، واألموال الحاضر النقد يشملاالسمية و بقيمته يُحتفظ بالنقد وما يعادل النقد 2-10

المحتفظ بها في حسابات جارية، والحسابات المصرفية المدّرة لفائدة مصرفية، 

 والودائع ألجل التي يقل أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر.

 األدوات المالية

ستحقة تصنِّف المحكمة أدواتها المالية باعتبارها قروضا  وحسابات م  2-11

من ودائع مصرفية  باألساسواألصول المالية تتألف  القبض وخصوما  مالية أخرى.

من  باألساس االلتزامات المالية وتتكون قصيرة األجل وحسابات مستحقة القبض.

 حسابات مستحقة الدفع.من المباني و خاص ببناءقرض طويل األجل 

بيان الوضع المالي بقيمتها د جميع األدوات المالية في بادئ األمر في تقيَّ و  2-12

وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة  العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت.

أما مبلغ الحسابات المستحقة القبض  طريقة سعر الفائدة الفعلي. باستخداماالستهالك 

والحسابات المستحقة الدفع المتضمن للتكلفة التاريخية والخاضع لشروط االئتمان 

 التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 المخاطر المالية 

تتعرض المحكمة، أثناء سير أعمالها المعتادة، لمخاطر مالية مثل مخاطر   2-13

 السوق )أسعار الصرف وأسعار الفائدة(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

مخاطر العمالت: تتمثل في احتمال حدوث تقلبات في القيمة العادلة أو   2-14

معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار صرف التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 

عن طريق المعامالت في  العمالت األجنبية. والمحكمة معرضة لمخاطر العمالت

 الميدانية. العمالت األجنبية المتعلقة في الغالب بعملياتها 

تتمثل في تقلّب القيمة الحقيقية أو التدفقات النقدية  مخاطر أسعار الفائدة: 2-15

القرض ينطوي  المستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار الفائدة. و

الدولة المضيفة على سعر فائدة ثابت وال يعّرض المحكمة لمخاطر تغير  المقدم من

، ظل سعر الفائدة األساسي للبنك المركزي األوروبي 2020وفي عام  أسعار الفائدة.

في المائة. وباإلضافة إلى ذلك، ظل سعر الفائدة  0عند مستوى قياسي منخفض بلغ 

في المائة.  0.5- عند نسبةعلى الودائع لدى البنك المركزي األوروبي منخفضا 

عند تجاوز ئة أو أعلى في الما 0.5عدة مصارف أسعار فائدة سلبية بنسبة  وتفرض

رصيد معين على جميع الحسابات. والمحكمة ال تخاطر، وستظل أولويتها األولى 

استثمارها مواصلة الحفاظ على أموالها. وستسعى المحكمة جاهدة إلى تحقيق عائدات و

ي سوق صعبة، مع الحفاظ على األموال من خالل االلتزام بسياساتها على نحو أمثل ف

ستثمار األموال الفائضة. ومع ذلك، وبالنظر إلى قرارات السياسة الصارمة بشأن ا
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النقدية األخيرة للبنك المركزي األوروبي واالتجاه المستمر النخفاض أسعار الفائدة، 

  .2021تجنب بعض رسوم الفائدة السلبية في عام  يتسنىلن 

مخاطر االئتمان: تتمثل في تسبب أحد األطراف في معاملة مالية في خسارة  2-16

مالية للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. والمحكمة معرضة لمخاطر االئتمان 

الدول  التي تقدمها القبض المتعلقة باالشتراكات المقررةمن خالل المبالغ المستحقة 

. للمحكمة المبالغ المستحقة القبضمعظم وتشمل االشتراكات المقررة  األطراف.

في غضون  -ويتعين على الدول األطراف أن تسدد االشتراكات في الوقت المناسب 

ا من  30 مع المحكمة بانتظام  تواصلتوقد  المذكرة الشفوية من المحكمة. تسلميوم 

 إلى إضافة  الدول األطراف التي لديها اشتراكات غير مسددة لتذكيرها بالتزاماتها. و

ذلك، يتعين على جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( وهيئاتها اإلدارية زيادة 

اتصاالتها السياسية والدبلوماسية مع الدول التي لديها مساهمات معلقة، ال سيما تلك 

 التي عليها متأخرات كبيرة.

تتمثل المخاطر االئتمانية األخرى في السلف المقدمة على أساس قرارات و 2-17

لدى  وفي الودائعمعوزين،  يُعدونية لتغطية التمثيل القانوني للمتهمين الذين ال قضائ

مؤسسة مالية  ةالمحكمة سياسات تحد من التعرض لمخاطر الودائع في أي وتتبع. البنوك

  واحدة.

 مخاطر السيولة: 2-18

مليون يورو  12.6غير المسددة بمقدار  االشتراكات، زادت 2020في نهاية عام  -

مليون يورو.  38.4حوالي  ناهزوبلغت مبلغا غير مسبوق  2019مقارنة بنهاية عام 

باألنصبة المقررة لعام مليون يورو  20.7البالغ عددها  االشتراكاتمجموع وارتبط 

(. 1مقدما )الجدول  2020التي وردت من بعض الدول األطراف في عام  2021

 2020عجز السيولة في نهاية السنة المالية  مقدما  لبلغالمتلقاة  االشتراكاتهذه ولوال 

جزئيا بالمستوى  ممكنة إال تغطيته لم تكنمليون يورو، وهو ما  14.3 ما قدره

ترك عجزا نقديا يمليون يورو، مما  11.5البالغ  العاملالحالي لصندوق رأس المال 

 .مليون يورو 2.8قدره 

، وضعت المحكمة تقديرات للتدفقات النقدية، بما في ذلك تقديرات 2021وفي عام  -

 2020الواردة في عام  االشتراكاتبشأن االشتراكات الواردة، استنادا إلى اتجاهات 

و/أو اإلشارة إلى المدفوعات المحتملة التي تقدمها الدول األطراف. وإذا تحقق هذا 

 ات. ووفقا لتوقعات التدفق2021ولة قبل نهاية عام السي مشاكل فياالتجاه، فقد تنشأ 

، من المتوقع أن يبلغ العجز النقدي 2021التي أجريت في نهاية أيار/مايو  ةالنقدي

، في نهاية العامليورو، بعد االستخدام الكامل لصندوق رأس المال  ماليين 8.5نحو 

يورو. وإذا  يينمال 5.2صندوق الطوارئ البالغ  التوقع. وال يشمل هذا 2021عام 

وتقديم  سدادهامتأخرة من تحسين أنماط  كبيرةتمكنت الدول األطراف التي لها مبالغ 

 .سينقضيالعجز النقدي في نهاية السنة أو  فسينخفض، 2021في عام  اشتراكات

وتواصل المحكمة جهودها الرامية إلى العمل مع الدول األطراف لتخفيض  -

متأخراتها. ولما كان نقص السيولة يشكل خطرا كبيرا على المحكمة الجنائية الدولية، 

والميسر بشأن المتأخرات جمعية الدول األطراف باإلضافة إلى العمل مع رئيس 
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العام، فقد وضعت المحكمة المتعلقة بتحصيل االشتراكات غير المسددة طوال 

 .استراتيجية لمعالجة العجز المحتمل في السيولة المذكور أعاله

 المبالغ المستحقة القبض 

ل المبالغ وتسجَّ  سمية.الفي البداية بقيمتها ا والسلف ل المبالغ المستحقة القبضتسجَّ  2-19

وجود دليل موضوعي ر أنها غير قابلة لالسترداد في المخصصات والسلف عند التي يقدَّ 

 اتجة عن الفقد في بيان األداء المالي.نل الخسائر العلى أنها فاقدة، وتسجَّ 

 األخرى الجاريةواألصول  المبالغ المدفوعة مقدما  

األخرى الفوائد المستحقة على الحسابات المصرفية  الجاريةتشمل األصول  2-20

د على أساس أنها تقيَّ سوتشمل المدفوعات المسبقة المنح التعليمية التي  .الودائعو

بيان الوضع المالي الدفع يُظهر في الفترة الالحقة المشمولة بتقرير. و مصروفات

المفترض أنها تتصل  المسبق على أنه ذلك الجزء من السلفة على المنحة التعليمية

بانتظام على  المصروفاتد وتقيَّ  بيان المالي.بباقي السنة الدراسية في التاريخ الالحق لل

 ل على حساب الميزانية.مدار السنة الدراسية وتحمَّ 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

ر لتوفير الخدمات أو تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات أصوال  ملموسة تسخَّ  2-21

 ألغراض إدارية. 

بمقدار تكلفتها ناقص االستهالك وتقاس بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات  2-22

 المتراكم والخسائر الناجمة عن اإلهالك.

ستخدم في حالة باستخدام المبادئ نفسها التي تُ  د تكلفة األصل المنشأ ذاتيا  وتُحدَّ  2-23

األصل المكتسب. وال يُدرج في تكلفة األصول أي مبلغ غير عادي من التلف الالحق 

وال إنشاء أصل ذاتي المنشأ.  عند ةالمتكبد الموارد من ذلك بالمواد والعمالة أو غير

تكاليف الممتلكات والمنشآت  مكوناتمن  مكونا   بوصفهال تكاليف االقتراض تُسجَّ 

 .وتُسدَّد عند تكبدها والمعدات

جزءا  من المباني الدائمة، رسوم إدارة  بوصفهاوتشمل التكاليف المرسملة،  2-24

صلة الذات  غيرها من الرسومالمشروع ورسوم الهندسة المعمارية والرسوم القانونية و

وتكاليف العمالة المباشرة والتكاليف  ،تصاريحالمباشرة بالمستشارين والخبراء ورسوم ال

 .المادية

المبرم بين الدولة المضيفة  2009آذار/مارس  23 في واستنادا  إلى العقد المؤرخ 2-25

، والمحكمة، وهو العقد القاضي بتأجير قطعة أرض مقرون بحقوق إقامة مبان ومنشآت

ر عقد اإليجار يمكن إنهاء ودون مقابل. من للمحكمة  اللبناء عليه ةمعدت قطعة أرض أُّجِ

ل قطعة وتُسجَّ  في نهاية والية المحكمة أو بقرار صادر عن الجمعية. بالتراضيهذا 

 أصال  من أصول المحكمة. بوصفهااألرض 

ل التكاليف المتصلة باستبدال جزء من بند الممتلكات والمنشآت والمعدات وتسجَّ  2-26

المجسدة مقبلة ضمن القيمة الدفترية للبند إذا كان هناك احتمال أن المنافع االقتصادية ال

ل و .قياسا  موثوقا  بهإلى المحكمة ويمكن قياس تكلفتها  تدفقفي ذلك الجزء ست تكاليف تُسجَّ

 والمنشآت والمعدات فائضا  أو عجزا  عند تكبدها. المقدَّمة إلى الممتلكاتالخدمات اليومية 
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الحياة  مرفائض/عجز على أساس خط مستقيم على  خانةل االستهالك في ويُسجَّ  2-27

وال تخضع قطعة  اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من الممتلكات أو المنشآت أو المعدات.

 األرض لإلهالك.

 ويرد أدناه تقدير مدة الحياة اإلنتاجية: 2-28

 2020 

 سنوات 6 -4 السيارات

 سنوات 5 - 3 معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سنوات 10 - 7 األثاث واللوازم

 سنة 40 -4 مكونات المباني 

 سنة 20 - 4 أصول أخرى

 المباني الدائمة

الذي ، ICC-ASP/4/Res.2 أنشأت الجمعية مشروع المباني الدائمة بموجب القرار 2-29

أكد أن "المحكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وبالتالي فهي تتطلب أماكن عمل دائمة 

مكافحة اإلفالت لتمكين المحكمة من أداء واجباتها بفعالية و تعكس أهمية المحكمة في 

دة  من جديد على من العقاب"، م  أهمية وجود أماكن دائمة لمستقبل المحكمة.شدِّ

 وع المباني الدائمة:مشر مّولت الجهات التاليةو

إلى المحكمة،  عبر تقديمها قرضا  )أ( وزارة خارجية الدولة المضيفة، هولندا، 

في المائة، استنادا  إلى المرفق الثاني  2,5سنة بسعر فائدة قدره  30فترة  مر على

ل استخدام لقرض من أو ابتداء  دفع الفائدة سنويا ، وتُ  .ICC-ASP/7/Res.1 للقرار

وقد بدأ سداد القرض، بأقساط سنوية عادية، بعد انتهاء عقد الدولة المضيفة. 

 .2016حزيران/يونيو  30اإليجار في المبنى المؤقت في 

 )ب( االشتراكات المقررة على أساس المبادئ المنصوص عليها في القرار

ICC-ASP/7/Res.1  ،المقدرة لمرة مدفوعات الحصة فيما يخص ، المرفق الثالث

 واحدة.

)ج( التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية واألفراد والشركات 

التي  ICC-ASP/6/Res.1 والكيانات األخرى، وفقا  للمرفق السادس من الوثيقة

 اعتمدتها الجمعية بشأن إنشاء صندوق استئماني دائم لتشييد المباني الدائمة؛

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

رسملة  جرت، 2015عند االنتهاء من تشييد المباني الدائمة في تشرين الثاني/نوفمبر و

 العمر النافع لمختلف عناصر المبنى. مرالمبنى واستهالكه على 

 اإليجارات

د إيجارات تشغيلية وتقيَّ  وصفهاب في مقر المحكمةف عقود اإليجار التي تُبرم تصنَّ  2-30

مصاريف باالستناد إلى خط األساس  بوصفهامدفوعات اإليجار في بيان األداء المالي 

 فترة اإليجار. مرالمستقيم على 

 األصول غير الملموسة

تتألف األصول غير الملموسة أساسا  من البرامجيات الحاسوبية والتراخيص  2-31 

حسب استهالك هذه األصول باستخدام ويُ  .المشتراة أو المعدة داخليا   الالزمة الستعمالها
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طريقة القسط الثابت على أساس عمرها النافع التقديري الذي يبلغ خمس سنوات أو على 

 أساس فترة صالحية الترخيص.

 للنقد المدرةقيمة األصول غير  اضمحالل

ليس الغرض من األصول التي تمتلكها المحكمة عادة الحصول على عوائد  2-32

 .مدرة للنقدتجارية ولذلك فإنها أصول غير 

الخسارة في الفوائد االقتصادية المرتقبة أو إمكانات  ويمثل اضمحالل القيمة 2-33

عن التسجيل المنهجي للخسارة في الفوائد االقتصادية  الخدمة المقبلة لألصل فضال  

 لإلهالك أو االستهالك. المرتقبة أو إمكانات الخدمة المقبلة لألصل نتيجة  

قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تفوق قيمة  يُعد أنو 2-34

من القيمة  األعلى المبلغوقيمة الخدمة القابلة لالسترداد هي  الخدمة القابلة لالسترداد.

 لألصول مطروحا  منها تكاليف البيع وقيمة االستخدام. العادلة

وتمثل القيمة العادلة مطروحا  منها تكلفة البيع سعر العطاء في السوق أو سعر  2-35

 .منافسة حرةضمن معاملة على أساس  ملزمالبيع في اتفاق بيع 

األصل  يقدمهاهي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة الممكن أن  المنتفَع بهاوالقيمة  2-36

والممكن تحديدها باستخدام نهج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب 

 تكلفة االستعادة أو نهج وحدات الخدمة.

ل وحالما يُسجَّ ي الفائض/العجز. ل الخسارة بسبب اضمحالل القيمة في صافوتُسجَّ  2-37

ىلقيمة ل اضمحالل جانب االستهالك في األصل في الفترات المقبلة من أجل  يُسوَّ

تخصيص القيمة الدفترية المنقحة لألصل مطروحا  منها القيمة المتبقية )إن كانت هناك 

 قيمة( على أساس منهجي طوال فترة األصل المتبقية من عمره النافع.

ما إذا كان هناك ما يدل على أن الخسارة الناجمة عن  تقييمبالمحكمة  وستقوم 2-38

إذا كان األمر وسابقة لم تعد قائمة أو تناقصت.  لت في فترةاضمحالل القيمة التي ُسجِّ 

القيمة الدفترية لألصل إلى الحد الذي يمثل مبلغ الخدمة القابلة لالسترداد  تُزادكذلك س

اضمحالل القيمة  لوال تسجيلرحل األصل ولكن على نحو ال يتجاوز المبلغ الذي عنده يُ 

لوتلك الزيادة هي عكس الخسارة بسبب اضمحالل القيمة التي . في بادئ األمر في  تُسجَّ

 صافي الفائض/العجز.

 الحق في االسترداد

ل المحكمة الحق في االسترداد المستحق بموجب وثيقة التأمين الذي يقابل، تسجِّ  2-39 

االستحقاقات الواجبة السداد بموجب نظام المعاشات التقاعدية من حيث المبلغ والتوقيت، 

 ر القيمة العادلة لحق االسترداد بالقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.وتقدَّ  للقضاة.

 الحسابات المستحقة الدفع

، التي تقدّر على النحو األفضل االسميةد الحسابات المستحقة الدفع بداية بقيمتها تقيَّ  2-40

 المبلغ المطلوب لتسوية االلتزام في تاريخ اإلبالغ. 



ICC-ASP/20/12 

 

12-A-051021  24 

 المستحقة المصروفاتاإليرادات المؤجلة و

المعلن عن تقديمها خالل الفترات المالية  االشتراكاتتشمل اإليرادات المؤجلة  2-41

 لكنها لم تُكتسب بعد. التي تُلقيِّتالمقبلة وغير ذلك من اإليرادات 

أثناء الفترة  المقدَّمةالمتراكمة فيما يخص السلع والخدمات  المصروفاتد وتقيَّ  2-42

 .لم تُسدَّد المدفوعات المتعلقة بهاالمشمولة بالتقرير والتي 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

التي لها القدرة على ستفصح المحكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة  2-43

على المحكمة باتخاذ قرارات مالية أو تشغيلية،  ممارسة السيطرة أو التأثير بدرجة كبيرة

بشأن خضوع األطراف ذات الصلة والمحكمة لرقابة مشتركة.  أو ستفصح عن معلومات

م العالقات العادية للمورد أو العميل/المستفيد بموجب أحكا والمعامالت التي تدخل في نطاق

لن من األحكام والشروط المعتادة في نفس الظروف  وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية

 عنها.  يُفصحمعامالت متعلقة بأطراف ذات صلة ولذلك لن  تُعد

والموظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس المحكمة، ومدير  2-44

، والمدعية العامة، ومساعد المدعية العامة، والمديرون، رئيس قلم المحكمةديوانه، و

بها  تضطلعالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه األنشطة التي ب ويتمتع جميعهم

عن األتعاب والمزايا  ويُفصحالتأثير في توجهها االستراتيجي. و بهاالمحكمة، والتحكم 

عن  ذلك إضافة  إلىالمحكمة  وستُفصحالموظفون اإلداريون الرئيسيون.  التي يحظى بها

 مع الموظفين اإلداريين الرئيسيين وأفراد أسرهم. تجريمعامالت محددة  ةأي

 استحقاقات الموظفين الناجمة عنااللتزامات 

استحقاقات الموظفين وما يقابلها من التزامات  الناجمة عنل االلتزامات تسجَّ  2-45

ف استحقاقات الموظفين بوصفها استحقاقات صنَّ وتُ إلى الموظفين.  قدَّمخدمات تُ  بوصفها

قصيرة األجل، واستحقاقات ما بعد الخدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو 

 استحقاقات تسوية نهاية الخدمة.

الشهور االثني األجل فهي واجبة التسوية في حدود  أما االستحقاقات القصيرة 2-46

شتى البدالت واإلجازات المرضية و مرتباتالالتالية لتقديم الخدمة وتشمل  عشر

د استحقاقات الموظفين القصيرة األجل وتقيَّ دفوعة األجر واإلجازات السنوية. الم

ل االستحقاقات وتسجَّ  ل االستحقاقات لقاء تقديم خدمات.مصاريف، وتُسجَّ  بوصفها

عنها  ويُبلغد بعد على أساس أنها مصاريف في الفترة ذات الصلة التي لم تُسدَّ المستحقة 

 استحقاقات أو اعتمادات. بوصفهافي بيان الوضع المالي 

يقدمون على أساس أن الموظفين  مصروفات بوصفهاد اإلجازات السنوية وتقيَّ  2-47

 .خدمات تزيدهم تأهيال  للحصول على تعويضات عن غيابهم مستقبال  

والتأمين الصحي بعد الخدمة استحقاقات المعاشات التقاعدية  وتشمل استحقاقات ما 2-48

 بعد انتهاء الخدمة.

التقاعدية لموظفي األمم  الصندوق المشترك للمعاشاتوالمحكمة منظمة عضو في  2-49

استحقاقات  لتقديمالجمعية العامة لألمم المتحدة  الذي أنشأته )"الصندوق"(، المتحدة

 لمحكمة.ا إلى موظفيوغير ذلك من االستحقاقات  اإلعاقةالمعاش التقاعدي والوفاة و

 خطة استحقاقات محدّدة ممّولة بمشاركة أرباب عمل متعددين. ووفقا   هووالصندوق 
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)ب( من النظام األساسي للصندوق، يُفتح باب العضوية فيه للوكاالت  3للمادة 

في النظام الموحد  المشاركةالحكومية الدولية  المتخصصة ولسائر المنظمات الدولية أو

 والبدالت وغيرها من شروط الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة. مرتباتلل

لمخاطر اكتوارية ترتبط بموظفي  المشاركةالمنظمات  الصندوق عّرضوي 2-50

عدم  ينجم عنهالمنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، الحاليين والسابقين، مما 

خطة وتكاليفها للمنظمات وجود أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول ال

 وكما هو حال المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، ال .الصندوق في المشاركة

تستطيع المحكمة وال الصندوق المشترك ضبط الحصة التناسبية للمحكمة في التزام 

االستحقاقات المحددة وفي أصول الخطة وتكاليفها بدرجة كافية من الموثوقية لألغراض 

، فقد تعاملت المحكمة مع هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة االشتراكات لذا المحاسبية.

وفي بيان من المعايير المحاسبية الدولية.  39 مع الشروط الواردة في المعيار تتماشى

األداء المالي تظهر مساهمات المحكمة في الصندوق المشترك خالل الفترة المالية 

 .مصروفات بوصفها

ظام المعاشات التقاعدية للقضاة: يوفر هذا النظام الخاص المزايا التالية ن 2-51

تسع سنوات )أو ما  مدتهاللقضاة الذين يتمون والية  محددا  ألعضائه: معاشا  تقاعديا  

٪ من المعاش 50( ومعاشا  يبلغ تسع سنوات مدتها إذا لم يُتم والية المدة الفعليةيتناسب مع 

 Allianz نت شركةوُعيِّ  .للقضاة معاش إعاقةعلى قيد الحياة، و التقاعدي للزوج الباقي

Netherlands كانون  31للفترة من  إلدارة نظام المعاشات التقاعدية للقضاة

وقعت  2019وفي نهاية عام . 2019كانون األول/ديسمبر  31 إلى 2009األول/ديسمبر 

على عقد جديد لتأمين مستحقات القضاة التقاعدية وإدارتها. وبموجب هذا العقد المحكمة 

قضاة المحكمة لالمعاشات التقاعدية  إدارةمسؤولة عن  AXA Franceشركة  أصبحت

 16في  ICC-ASP/19/Res.3اعتمد القرار و .2020كانون الثاني/يناير  1ابتداء  من 

، ويتعلق بأجور قضاة المحكمة ويعدل شروط الخدمة 2020كانون األول/ديسمبر 

باالستعاضة  2021آذار/مارس  11والتعويض للقضاة المتفرغين للمحكمة اعتبارا من 

وكيل األمين العام للنظام الموحد لألمم المتحدة، بما في ذلك المشاركة في  بشروط اعنه

 11رك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة. وفي صندوق األمم المتحدة المشت

على التوالي )باستثناء التمديدات القصيرة األجل الطفيفة( أغلقت  2021آذار/مارس 

 Allianz شركة  خطة معاشات القضاة وجمد استحقاق المعاش التقاعدي. وستظل

Netherlands و AXA France المستحقة خالل مسؤولتين عن دفع معاشات القضاة

 . ين لخطة المعاشات التقاعديةتا فيها مديرتالفترات التي كان

اح أيضا  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: نظام التأمين الصحي الجماعي هذا مت 2-52

ن القسط الذي يدفعه في المائة م 50وتوفر المحكمة إعانة تبلغ للموظفين بعد تقاعدهم. 

 نظام محدد االستحقاقات.  حي بعد انتهاء الخدمةوالتأمين الصالمتقاعدون. 

المحددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد  بالخططفيما يتعلق وتُستخدم،  2-53

وتُسند استحقاقات لقاء فترات الخدمة بموجب  المسقطة لقياس االلتزامات والتكاليف.

استحقاق  ناجم عن. والقيمة الراهنة اللتزام محدد الخطةحددها تصيغة االستحقاق التي 

هي القيمة الراهنة للمدفوعات المقبلة المتوقعة المطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة 

القيمة الحالية لاللتزامات تحسب وة الراهنة وفي الفترات السابقة. أداها موظف في الفتر

استحقاق باستخدام افتراضات اكتوارية مقارنة مجردة من االنحياز  الناجمة عنالمحددة 

 .ومتوافقة

أما المستحقات األخرى الطويلة األجل لفائدة الموظفين، فتشمل المستحقات  2-54

انتهاء الخدمة )بما في ذلك منحة اإلعادة إلى الوطن وبدل النقل إلى مكان  الناجمة عن
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لى األمتعة الشخصية( وإجازة زيارة الوطن عمل آخر والسفر والشحن والتأمين ع

وزيارة األسرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو األرملة. وثمة استحقاقات أخرى 

 حسب الوحدة المسقطة.بر باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة طويلة األجل تقدَّ 

ما بعد الخدمة  االستحقاقات المتعلقة بفترةوينبري اكتواريون مستقلون لحساب  2-55

 وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل.

لقرار تتخذه المحكمة  نتيجة   دفعها يتعين واستحقاقات إنهاء الخدمة هي استحقاقات 2-56

روظفين قبل تاريخ تقاعده إلنهاء خدمة موظف من الم استحقاقات إنهاء تقيَّد و. المقرَّ

 سيُنهىالخدمة بوصفها التزاما  ومصروفا  عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من الموظفين 

 بسبب عملية إعادة الهيكلة. 

 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 )أ( بقيمته العادلة. 29-2القرض الوارد وصفه في المالحظة  قُيِّد في بادئ األمر 2-57

 المستقبليةوالقيمة العادلة عند القيد األول تتمثل في القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية 

 ،حقا ، بحسب تكلفته بعد االستهالكد القرض، الويقيَّ  باستخدام سعر الفائدة السائد.

 باستخدام سعر الفائدة السائد.

 المخصصات والخصوم الطارئة

المخصصات حين يكون على المحكمة التزام قانوني حالي أو التزام ضمني  تقيَّد 2-58 

ألحداث ماضية، ويُحتَمل حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام  نتيجة  

ويتمثل المبلغ المخصص في أفضل تقدير  .تقديرا  موثوقا  بهويمكن تقدير مقداره 

وإن لم يعد التدفق اريخ إعداد التقرير. حالي في ت الالزمة لتسوية التزام مصروفاتلل

 فيُلغىالخارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء بااللتزامات مرجحا  

 المخصص.

وجوده بحدوث  ويؤكَّدالخصم الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية  2-59

أو عن التزام  ،كليا   فيهاالمحكمة التحكم  تستطيعأو عدم حدوث واقعة غير مؤكدة ال 

حتمل أال يُسفر عن تدفق خارجي لموارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ راهن يُ 

االلتزام بما يكفي من الموثوقية. والخصوم الطارئة إن ُوجدت يُعلن عنها في المالحظات 

 .المالية الملحقة بالبيانات

 اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية

الجمعية على االشتراكات  حين توافقل االشتراكات المقررة في اإليرادات تسجَّ  2-60

في بداية السنة الواجب  يزانية البرنامجية المعتمدةالمقررة على الدول األطراف في الم

 د فيها تلك االشتراكات. أن تسدَّ 

مادات نصيب الدول األطراف في االعت يُقدَّرمن النظام المالي،  2-5ووفقا  للمادة  2-61

لجدول االشتراكات الذي تعتمده األمم المتحدة لميزانيتها العادية بعد تعديله للتعبير  وفقا  

من النظام  8-5ووفقا  للمادة  عن االختالفات في العضوية بين األمم المتحدة والمحكمة.

لالمالي،  صندوق رأس المال إلى  أوال   التي تقدمها الدول األطرافالمدفوعات  تُحوَّ

صندوق الطوارئ  نهاية المطاف إلى حساب االشتراكات المستحقة وفي ثم إلى العامل

ربالمبلغ الذي  لكاشتراك مقرر على الدولة الطرف. و قُدِّ االشتراكات المدفوعة  تُحوَّ

 بعمالت أخرى إلى اليورو بسعر الصرف الساري في تاريخ الدفع. 
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د على استخدامها عند التوقيع على ل التبرعات المصحوبة بقيوالتبرعات: تسجَّ  2-62

ل اإليرادات من وتسجَّ . إيراداتوالجهة المانحة بوصفها اتفاق ملزم بين المحكمة 

إذا استخدامها، بما في ذلك االلتزام برد األموال إلى الجهة المانحة  المشروطالتبرعات 

ل االلتزام يسجَّ  ،الوفاء بهاوإلى حين . هذه الشروطب الوفاء، عند شروط التبرع لم تُستوف

م بموجب اتفاقات ملزمة ل التبرعات وغيرها من اإليرادات التي تقدَّ وتسجَّ في الخصوم. 

 .تسلمهافي اإليرادات عند 

شتراكات المقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ بعد موافقة جمعية اال تقيَّد 2-63

وإذا لتي أعيد تجديد الموارد بشأنها. بوصفها إيرادات للفترة ا الدول األطراف عليها

بوصفها  بلد الموارد بوصفها إيرادات التجديد باستخدام فوائض نقدية، ال تقيَّ  جرى

  بين الصناديق في صافي األصول/الممتلكات. انتقاال  

لالتبرعات العينية بقيمتها العادلة وتقيَّد  2-64 على الفور إذا لم تقترن بشروط  تُسجَّ

ل إلى حين استيفاء الشروط وأداء تسجَّ فبوصفها من اإليرادات. وإذا اقترنت بشروط، 

عند استيفاء الشروط والحصول على  في اإليرادات دوتقيَّ  االلتزام في االستحقاقات،

  .التسلماألصول المتبرع بها بقيمتها العادلة في تاريخ 

 ويُكشفجة عن الخدمات العينية المقدمة. د اإليرادات الناتة: ال تقيَّ الخدمات العيني 2-65

عن أهم الخدمات العينية في البيانات المالية مع بيان قيمتها العادلة حين يكون من الممكن 

 عمليا  تحديد هذه القيمة.

 معامالت تبادلية الناجمة عناإليرادات 

الناجمة عن تبادل  صافيةواألرباح ال تشمل اإليرادات المالية إيرادات الفائدة 2-66

ستحقاقها ل إيرادات الفائدة المستحقة في بيان األداء المالي عند اوتسجَّ  .العمالت األجنبية

الرصيد في حساب األرباح صافي ل وفي نهاية الفترة المالية، يسجَّ بمعدل الفائدة الفعلي. 

ل في حساب اإليرادات إذا كان ، ويسجَّ الناجمة عن تبادل العمالت األجنبيةوالخسائر 

 إيجابيا . 

 والمنشآت والمعدات باألصولالخسائر واألرباح الناتجة عن التصرف تقدر  2-67

 بمقارنة العوائد بالقيمة الدفترية وتُدرج في بيان األداء المالي.

 المصروفات

الفائدة وصافي  مصروفاتالمالية األعباء المصرفية و المصروفات تشمل 2-68

الفائدة المستحقة عن  مصروفاتل وتسجَّ . الناجمة عن تبادل العمالت األجنبيةالخسارة 

وتقاس بتكلفة االستهالك باستخدام منهجية  عند تكبدها، الصكوك المالية التي تأتي بفوائد

حساب األرباح والخسائر  رصيدل . وفي نهاية الفترة المالية، يسجَّ معدل الفائدة الفعلي

  .المصروفات، في إذا كان سلبيا  ، الناجمة عن تبادل العمالت األجنبية

فيها  يؤديالناجمة عن شراء سلع وخدمات في اللحظة التي  المصروفاتتقيَّد  2-69

  .وتقبلهاالموّرد التزاماته التعاقدية أي عندما تتلقى المحكمة السلع والخدمات 

 القطاعياإلبالغ الصناديق و المحاسبة على أساس

 تقديمالقطاع هو نشاط مميز أو مجموعة من األنشطة يكون من المناسب  2-70

الرئيسية وتستند معلومات القطاعات إلى األنشطة . تقديما  منفصال  معلوماتها المالية 
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عين: اقطفيما يخص معلومات مالية منفصلة  عن ويُبلغومصادر تمويل المحكمة. 

 العامة والصناديق االستئمانية.الصناديق 

المحاسبة على أساس الصناديق: يُحتفظ بحسابات المحكمة استنادا  إلى المحاسبة  2-71

صناديق استئمانية  إنشاء وإغالق لرئيس قلم المحكمةيجوز و على أساس الصناديق.

 التبرعات.  عبرل كليا  وحسابات خاصة تموَّ 

تضطلع بها المحكمة في إطار القطاع العامّ بمقتضى وتشمل األنشطة األولية التي  2-72

 يلي: نظام روما األساسي ما

 المحكمة. مصروفاتالعام، الذي أنشئ ألغراض المحاسبة فيما يتعلق ب الصندوق )أ(

، الذي أنشئ لكفالة رأس المال للمحكمة لتمكينها من صندوق رأس المال العامل )ب(

السيولة القصيرة األجل رهنا  بتلقي االشتراكات  مشكالتتسوية ما تواجهه من 

وفقا   ويُقيَّمفترة مالية  كلل صندوق رأس المال العاملمبلغ تحدد الجمعية و المقررة.

 2-6لجدول األنصبة المقررة المستخدم في تحديد مخصصات المحكمة وذلك وفقا  للبند 

 من النظام المالي.

عية لضمان قدرة المحكمة على الوفاء صندوق الطوارئ الذي أنشأته الجم  )ج(

بالتكاليف المرتبطة بحالة غير متوقعة في أعقاب قرار يصدر عن المدعي العام بفتح 

 الحاالت القائمةمفر منها والناشئة عن تطورات تشهدها  التي ال المصروفاتتحقيق؛ و

أو التكاليف  والتي يتعذر التنبؤ بها أو لم يتيسر تقديرها بدقة وقت اعتماد الميزانية؛

 التي تقترن بعقد الجمعية اجتماعات غير متوقعة.

ل من التبرعات ويشمل قطاع الصناديق االستئمانية مختلف األنشطة التي تموَّ  2-73

 إغالقإنشاء و رئيس قلم المحكمةويتولى من األشخاص المتهمين.  المحصلةواألموال 

حسابات الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة. ويقدم تقريرا  في هذا الشأن إلى هيئة 

وقطاع الصناديق االستئمانية خالل لجنة الميزانية والمالية.  الرئاسة وإلى الجمعية من

يُبلغ أمانة هذا الصندوق التي يتم  أو للمجني عليهمال يشمل أنشطة الصندوق االستئماني 

 انات مالية منفصلة.في بي عنها

 صافي األصول/حقوق الملكية

صندوق رأس المال يتكون صافي األصول/حقوق الملكية من صندوق الطوارئ و 2-74

اللذين أنشأتهما الجمعية وتحتفظ بهما في مستوى تحدده، ومن مبالغ الفائض أو  العامل

 الناجمة عنالعجز في الصندوق العام، بما في ذلك األموال المخصصة لاللتزامات 

 ، والصناديق االستئمانية.النقداستحقاقات الموظفين وفائض 

فترة مالية تمثل أمواال  متأتية مما  ةالفوائد النقدية المستحقة للدول األطراف عن أي 2-75

 يلي:

 األرصدة الحرة للمخصصات؛ )أ(

 وفورات تحققت اللتزامات الفترة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب(

 مساهمات ناتجة عن االشتراكات المقررة لدول أطراف جديدة؛ ج()

 التنقيحات التي تُدخل على جدول األنصبة المقررة النافذة خالل السنة المالية؛ )د(

 من النظام المالي.  1-7إيرادات متنوعة على نحو ما هو محدد في البند  (ه)
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تتحقق في الفوائض التي  األطرافم على الدول تقسَّ الجمعية خالف ذلك،  تقرروما لم 

الفترة  فيما يخص هذه أي اشتراكات مقررة لم تسدَّدبعد خصم نهاية الفترة المالية، 

، باالستناد إلى جدول األنصبة المقررة الساري في الفترة المالية التي يتعلق بها المالية

مراجعة حسابات الفترة كانون الثاني/يناير التالي للسنة التي تُختتم فيها  1وحتى  الفائض.

الفترة المالية  فيما يخص هذهلتلك الدولة إذا كان نصيبها المقرر الفائض م المالية، يُسلَّ 

هذه الحاالت، يُستخدم المبلغ للتعويض كليا  أو جزئيا  عن  مثل وفي د بالكامل.قد ُسدِّ 

المستحقة واألنصبة المقررة  صندوق رأس المال العاملاالشتراكات الواجب تسديدها ل

  عن السنة المالية التالية للفترة المالية التي يتعلق بها الفائض.

ل كليا  أو حسابات خاصة تموَّ  ويجوز للجمعية أن تنشئ حسابات احتياطية أو 2-76

 األنصبة المقررة. عبرجزئيا  

 مقارنة الميزانية

البيان الخامس مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المدرجة في الميزانية  يرد في 2-77

جرى هذه المقارنة على نفس األساس النقدي المعدّل للحسابات البرنامجية السنوية. وتُ 

 المعتمد في الميزانية البرنامجية السنوية.

ى أساس نقدي معدّل عملية التوفيق بين المبالغ الفعلية عل 24المالحظة  في نوتبيَّ  2-78

والمبالغ الفعلية المعروضة في البيانات المالية، نظرا لالختالف بين المجموع التراكمي 

 للحسابات والميزانية المعدلة على أساس نقدي.

 النقد وما يعادل النقد -3 -3
 

 2019 2020 بآالف اليورو

 63 53 حاضر نقد

 512 14 27,040 نقد بالمصارف

 575 14 27,093 المجموع

 2019مقارنة بعام  2020في المائة في عام  86بنسبة وما يعادل النقد  زاد النقد 3-1

عام لمليون يورو من االشتراكات المقررة  20.7 ورد مقدَّما قدره مبلغ بسبب تلقي

2021. 

بحيث ال تمول إال األنشطة المعتمدة  يعادل النقدوما  النقدفروضة على هناك قيود مو 3-2

 153قدره  مبلغا   ويشمل النقد وما يعادل النقد .تتوافق مع األموال المرصودة لها التي

  ألف يورو محتفظ بها بعمالت غير اليورو.

  الحسابات المستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية -4

 2019 2020 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية

 772 25 38,402 )الميزانية العادية(االشتراكات المقررة المستحقة القبض 

 6 6 االشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة القبض

 65 5 التبرعات المستحقة القبض

   غير المتداولةالحسابات 

 26 23 االشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة القبض

 869 25 38,436 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

8) (10,038) الديون المشكوك في تحصيلهامخصصات   214)  

 655 17 28,398 المجموع الصافي للحسابات المستحقة القبض
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تشمل االشتراكات  االشتراكات المقررة المستحقة القبض )الميزانية العادية(: 4-1

 402معظم المستحقات من المحكمة. ويشمل الرصيد غير المدفوع البالغ قدره المقررة 

 075ألف يورو واجبة الدفع عن فترات مالية سابقة و 20 327قدره  ألف يورو مبلغا   38

(. ويُبلغ عن االشتراكات الواردة 1 )الجدول 2020ألف يورو واجبة الدفع عن عام  18

ألف  20 701قدرها  من الدول األطراف الزائدة عن االشتراكات الواجبة الدفع والبالغ

حالة  1رد في الجدول تو (.1-12)المالحظة  يورو بوصفها اشتراكات واردة مقدما  

  .على كل دولة طرف 2020كانون األول/ديسمبر  31المستحقة الدفع في  االشتراكات

المقررة )األخرى( المستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غير المسددة االشتراكات  4-2

، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلجمالية للمباني العاملصندوق رأس المال المستحقة ل

 .2015الدائمة من الدول التي انضمت إلى نظام روما األساسي بعد عام 

مستحق القبض غير  يورو مبلغا   آالف 5التبرعات المستحقة القبض: يمثل مبلغ  4-3

  .2020انحة لمشاريع الفترة جهة ممسدد من 

قيّدت المحكمة مخصصا  يتعلق بالديون صات الديون المشكوك في تحصيلها: مخص 4-4

في المائة من االشتراكات المتبقي تسديدها على الدول  90المشكوك في تحصيلها بمبلغ 

من نظام  112وتنص المادة  األطراف والتي هي اشتراكات متأخرة بأكثر من سنتين.

التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في روما األساسي على أال يكون للدولة الطرف 

تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساويا  

 .عليها ا  تين الكاملتين السابقتين أو زائدلقيمة االشتراكات المستحقة عليها في السن

وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب 

 إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة الطرف. 

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 المجموع بآالف اليورو

 8,214 2020كانون الثاني/يناير  1مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 1,824 زيادة/)االنخفاض( في المخصصات 

 10,038 2020كانون األول/ديسمبر  31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 يوضح الجدول التالي الحسابات المستحقة القبض بحسب العمر: 4-5

 بآالف اليورو

لم يحل 
موعد 
دفعها 
 بعد

 أقل 
من سنة 
 واحدة

1-3  
 سنوات

 أكثر من 
 المجموع سنوات 3

االشتراكات المقررة المستحقة القبض )الميزانية 

 العادية(
 -  18,075 16,378 3,949 38,402 

 30 1  -   5 24 االشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة القبض

 5  -   -  5  -  التبرعات المستحقة القبض

 38,436 3,950 16,378 18,085 24 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 حسابات أخرى مستحقة القبض -5

 2019  2020 بآالف اليورو

 496 319 مبالغ مستحقة القبض من الحكومات

 3,078 2,362 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 3,574 2,681 إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض

 (2,331) (1,940) مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 1,243 741 صافي الحسابات المستحقة القبض
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تمثل المبالغ المستحقة القبض من الحكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة  5-1

 القابلة لالسترداد وضريبة القيمة المضافة. 

من المبالغ التي قدمتها  المقام األولفي تتألف المبالغ األخرى المستحقة القبض  5-2

)الدائرة  2011تشرين األول/أكتوبر  20 في قرار قضائي مؤرخالمحكمة على أساس 

  التمثيل القانوني لشخص متهم.( بشأن ICC-01/05-01/08-568 االبتدائية الثالثة، رقم

القانونية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: بما أن استرداد تكاليف المعونة  5-3

لالمبلغ المستحق بالكامل، و يُخصَّصغير مؤكد،  المقدمة من المحكمة كتكاليف  يُسجَّ

ألف يورو  300، ورد ما مجموعه 2021وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  للمحكمة.

فض االعتماد القانونية. واستنادا إلى تلك المعلومات، خُ  المعونةلتكاليف  كتسديدمن المدين 

 .المذكورالمبلغ مقدار المخصص للديون المشكوك في تحصيلها حتى تاريخ اإلبالغ ب

   

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 بآالف اليورو

مبالغ أخرى 
 مستحقة القبض

 2 331 2020كانون الثاني/يناير  1مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 391 في المخصصات )النقصان( الزيادة 

1 940  2020كانون األول/ديسمبر  31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في   

 ويوّضح الجدول التالي الحسابات األخرى المستحقة القبض بحسب العمر: 5-4

 سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة بآالف اليورو

 3أكثر من 
 المجموع سنوات

 2,362  1,724  536 101 مبالغ مستحقة القبض من الحكومات

 319  -                  25 294 مبالغ أخرى مستحقة القبض

إجمالي الحسابات األخرى المستحقة 

 القبض
395 561 1,724  2681 

 األخرى الجاريةواألصول  لمبالغ المدفوعة مقدما  ا -6
 2019 2020 بآالف اليورو

 2,111 2,226 سلف 

 564 670 مسبقة الدفع مصروفات

 57 18 فوائد متراكمة

 2,732 2,914 المجموع

دراسية الذي ينتهي التعليم لجزء السنة ال منح سلف في المقام األولتشمل السلف  6-1

 .2020في عام 

مدفوعات للبائعين مقابل صيانة البرامجيات  مسبقا  المدفوعة  المصروفاتتمثل و 6-2

  .2020كانون األول/ديسمبر  31الحاسوبية والتراخيص المتعلقة بفترات بعد 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات -7

  2020كانون األول/ديسمبر  31في 

 األراضي بآالف اليورو

أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األثاث 
 والتجهيزات

معدات 

تكنولوجيا 

 المعلومات 
 واالتصاالت

تحسين 
األصول 
 أرصدة  المستأجرة

 المجموع أخرى

          التكلفة
 224,108 2,631 704 9,139 620 3,636 197,636 - 9,741 2020كانون الثاني/يناير  1في 

 794 65 - 605 2 - 62 60  -     اإلضافات 
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 -  -     49  -      -      -     - (49)  -     الرسملة

 (571) (52) - (156) (9) (354)  -     -  -     التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2020 
9,741 11 197,698 3,282 613 9,588 753 2,644 224,331 

  اإلهالك المتراكم 
        

 اإلهالك المتراكم 

 2020كانون الثاني/يناير  1في 
    -     -  42,592  2,717  515  7,689  12  1,940  55,465  

 9,269 201 142 659 26 346 7,895  -     -     كلفة اإلهالك

 (558) (52) - (151) (9) (346)  -      -     -     التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2020 
    -     -  50,487  2,717  532  8,196  154  2,089  64,176  

          

          صافي القيمة الدفترية

 168,643 691 692 1,451 104 920 155,044  -    9,741 2020كانون الثاني/يناير  1في 

كانون األول/ديسمبر  31في 

2020 
9,741 11 147,211 565 81 1,392 599 555 160,154 

المبرم بين الدولة المضيفة  2009آذار/مارس  23واستنادا  إلى العقد المؤرخ في  7-1

والمحكمة، وهو العقد القاضي بتأجير قطعة أرض مقرون بحقوق إقامة مبان ومنشآت، 

رت قطعة أرض معدة للبناء عليها للمحكمة دون مقابل. وعقد اإليجار هذا يمكن إنهاؤه  أُّجِ

ويقدّر خبير مستقل في  في نهاية والية المحكمة أو بقرار صادر عن الجمعية. بالتراضي

 قطعة غير مدّرة للربح. بوصفهاالتقييم قيمة األرض باالستناد إلى طبيعتها 

  2019كانون األول/ديسمبر  31في 

 األراضي بآالف اليورو

أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األثاث 
 والتجهيزات

معدات 

تكنولوجيا 

 المعلومات 
 واالتصاالت

تحسين 
األصول 
 أرصدة  المستأجرة

 المجموع أخرى

          التكلفة
 224,147 2,523 -   9,591 621 3,896  197,478  297 9,741 2019كانون الثاني/يناير  1في 

 1,160 140 -   453 2 - 158  407  -   اإلضافات 

 -  -    704  -    -    -   - (704)  -   الرسملة

 (1,199) (32) - (905) (3) (259)  -   -   -   التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019 
9,741 - 197,636 3,636 620 9,139 704 2,631 224,108 

  اإلهالك المتراكم 
        

 اإلهالك المتراكم 

 2019كانون الثاني/يناير  1في 
  -    -  32,619  2,571 492 7,586   - 1,776 45,044 

 11,620 196 12 1,007 27 405 9,973  -    -   كلفة اإلهالك

 (1,199) (32) - (905) (3) (259)  -    -    -   التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019 
  -    -  42,592  2,717  516  7,688  12  1,940  55,465  

          

          صافي القيمة الدفترية

 179,103 747 - 2,005 129 1,325 164,859 297 9,741 2019كانون الثاني/يناير  1في 

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019 
9,741   - 155,044 920 104 1,451 692 691 168,643 
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 األصول غير الملموسة -8

  2020كانون األول/ديسمبر  31في 

 بآالف اليورو

  البرامجيات المقتناة
 خارجية من مصادر

البرامجيات 

  الموجودة
 قيد التطوير

 البرامجيات 
 المجموع المطورة داخليا

     التكلفة
كانون  1في 

 2020الثاني/يناير 
11,164  1,161  924  13,249  

  636  21                     574  41 اإلضافات 

 0 - - - التقاعد / الشطب

 0  262                  (262) - الرسملة

كانون  31في 

 2020األول/ديسمبر 
11,205  1,473  1,207  13,885  

        االستهالك المتراكم

كانون الثاني/يناير  1في 

2020 
10,723                         -                     78  10,801  

  464  214                   -                         250 كلفة االستهالك

كانون  31في 

 2020األول/ديسمبر 
10,973                         -  292  11,265  

         صافي القيمة الدفترية

كانون الثاني/يناير  1في 

2020 
441  1,161  846  2,448  

كانون  31في 

 2020األول/ديسمبر 
232  1,473  915  2,620  

 األعمالمثل تكلفة تطوير منصة سير ت، والموجودة قيد التطويرمجيات االبر 8-1

 ها، وتبادلوإدارتها، مواد القضايانظام متكامل تماما لمعالجة  يوه -( JWPالقضائية )

: اإليداعات، وتشمل عملية تسجيل القضايا ها. وستدعم المنصةوعرض هاوتحليل

البصرية، والمعلومات المتعلقة -والقرارات الشفوية، والمحاضر، والتسجيالت السمعية 

بالشهود، والمعلومات المتعلقة بالضحايا المشاركين في اإلجراءات، وأي معلومات 

لتقديم مستوى أعلى من الدعم  وستقدم المنصةأخرى تتماشى مع متطلبات المستخدمين.  

المنصة عزز توسيحسن عرض األدلة في المحكمة؛ وس .اءات القانونيةالطلبات واإلجر

ستزداد باإلضافة إلى ذلك، والشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات القضائية؛  

 اإلنتاجية التنظيمية اإلجمالية. وتبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة للمشروع

 2022وع في عام ألف يورو. ومن المتوقع االنتهاء من هذا المشر 3 520

: أ( هما تم تطوير أصلين غير ملموسين داخليا 2020في عام و 8-2 

Ephonebilling هو برنامج إلدارة التكاليف، ال سيما في مجال فواتير الهاتف و

فوترة عملية  فيما يخص رصدالتنسيق وبتحسين المراقبة والسمح يوتجوال البيانات. وس

تكلفة فواتير الهاتف لكل للمسببات الحقيقية ل دقيقمن خالل تحديد ا بأكمله الهواتف

 آالف 103 التسجيللتكلفة. وكانت قيمة افهم  إتاحة إمكانيةإلدارة، وبالتالي لمستخدم و

لكتروني لضمان اإل المستودعتطوير  يجريب( . سنوات 5نافع مدته يورو مع عمر 

ملفات الحفظ ب EVault برنامجيحتفظ االحتفاظ الدائم باألدلة اإللكترونية. وينبغي أن 

الرقمي من مختلف فئات األدلة. وسيتيح ذلك التقاط وإدارة المعلومات السياقية المرتبطة 

وعملية النسخ االحتياطي المنهجية عمليات  EVault برنامج يدعموبحاويات األدلة؛ 

النافع ألف يورو. تم تحديد العمر  164 التسجيل. وكانت قيمة ةالكاملالمراجعة 

 سنوات. 5دة في ماالفتراضي 
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  2019كانون األول/ديسمبر  31في 

 بآالف اليورو

 البرامجيات المقتناة 
 من مصادر خارجية

البرامجيات 

  الموجودة
 قيد التطوير

 البرامجيات 
 المجموع المطورة داخليا

     التكلفة
كانون  1في 

 2019الثاني/يناير 
11,079  518  328  11,925  

  1,324  228                   1,011  85 اإلضافات 

  -                  - - - التقاعد / الشطب

    -                 368                  (368) - الرسملة

كانون  31في 

 2019األول/ديسمبر 
11,164  1,161  924  13,249  

        االستهالك المتراكم

كانون الثاني/يناير  1في 

2019 
10,390                         -  5  10,395  

  406              73                     -                         333 كلفة االستهالك

كانون  31في 

 2019األول/ديسمبر 
10,723                         -  78  10,801  

         الدفتريةصافي القيمة 

كانون الثاني/يناير  1في 

2019 
689  518  323  1,530  

كانون  31في 

 2019األول/ديسمبر 
441  1,161  846  2,448  

 

 الحسابات المستحقة الدفع  -9

 2019  2020 بآالف اليورو

    الحسابات الجارية

ألصل القرض المقدم من الدولة الحساب المستحق الدفع 

 المضيفة
1,887 

 
1 843 

 502  424 للمحامين الدفع الحسابات المستحقة

 052 3  2,777 الموردون

 636  282 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 297  428 حسابات مستحقة أخرى 

 330 6  5,798 مجموع الحسابات الجارية

    غير المتداولةالحسابات 

 282  225 عليهمأمانة الصندوق االستئماني للمجني 

 282  225 غير المتداولةمجموع الحسابات 

 6,612  6,023 مجموع الحسابات المستحقة الدفع

المبلغ المقدّر لتمويل  للمجني عليهمتمثل الخصوم تجاه أمانة الصندوق االستئماني  9-1

المبالغ  المحكمة وتقدرالمتكبدة مقابل هذا التقييم.  المصروفاتاألمانة بعد خصم 

من حيث المضمون، تقوم والدول األطراف لميزانية األمانة العامة.  وتقتطعها من

المبالغ للصندوق االستئماني، وهذه  المحكمة بجمع االشتراكات المقررة بصفتها وكيال  

لال تزيد صافي أصول المحكمة أو إيراداتها، ولكن  المستقطعة على أنها مستحقة  تُسجَّ

المبالغ المستحقة الدفع إلى الصندوق االستئماني  وتُخفَّضستئماني. الدفع للصندوق اال

البائعين  الناجمة عنتقوم المحكمة بتسوية االلتزامات و. مصروفاتكلما تكبدت األمانة 

ىوموظفي األمانة مباشرة.  عندما تقيد المحكمة  أخيرا  الحسابات المستحقة الدفع  وتُسوَّ
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للنظام المالي والقواعد المالية  وفقا  الرئيسي السادس، أي فائض نقدي يتعلق بالبرنامج 

 الدول األطراف. للمحكمة، إلى حساب

 استحقاقات الموظفين  الناجمة عنااللتزامات  -10

 2019 2020 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية

 839 618 المرتبات واالستحقاقات

 848 6 9,532 اإلجازات السنوية المتراكمة

 155 2 3,299 أخرى طويلة األجل استحقاقات

 505 1 1,577 استحقاقات ما بعد الخدمة

 347 11 15,026 المجموع الفرعي لالستحقاقات الجارية

   الخصوم غير المتداولة

 450 12 13,005 استحقاقات أخرى طويلة األجل 

 506 66 78,383 استحقاقات ما بعد الخدمة

 956 78 91,388 المتداولةغير المجموع الفرعي لالستحقاقات 

 303 90 106,414 المجموع

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوم المتداولة

وغيرها من  مرتباتالالمبالغ المستحقة الدفع عن  الخصوم المتداولةتشمل  10-1

االستحقاقات، واإلجازات السنوية المتراكمة، والجزء الجاري من االستحقاقات الطويلة 

 األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة.

كانون  31اإلجازات السنوية المتراكمة: اإلجازات السنوية المتراكمة: في  10-2

السنوية المتراكمة لكافة  ، بلغت االلتزامات المتعلقة باإلجازات2020األول/ديسمبر 

 2 648ألف يورو. وزاد استحقاق اإلجازة السنوية بمقدار  9 532 موظفي المحكمة

، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى تأثير عدم أخذ 2019مقارنة بعام  2020يورو في عام 

نتيجة للقيود المفروضة على  2020الموظفين استحقاقات إجازاتهم المقررة في عام 

وتخفيف القيود العادية المفروضة على ترحيل  19 -كوفيد  جائحةسيلة الحتواء السفر كو

 أرصدة اإلجازات السنوية في نهاية العام.

 

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوم غير المتداولة           

ترد أدناه االفتراضات االكتوارية المستخدمة في تحديد قيمة االستحقاقات الطويلة  10-3

 األجل األخرى وغيرها من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة:

 2019 2020 االفتراضات المالية

   معدل الخصم:

%0.75 %0.25 نظام المعاشات التقاعدية للقضاة  

%0.04 %(0.2) بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة  

%0.04 %(0.2) إجازات الموظفين لزيارة الوطن واألسرة   

%0.9 %0.25 الصحي بعد انتهاء الخدمةالتأمين   

%0.74 %0.13 منحة إعادة الموظفين إلى الوطن  

%0.72 %0.11 استحقاقات الموظفين األخرى  

%1.50 %1.50 تضخم األجور  

%2.00 %2.00 تضخم األسعار  

%5.00 %5.00 اتجاه معدل التكاليف الطبية  
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%1.20 %1.20 معدل الزيادة في فرادى األجور   

   الديمغرافية االفتراضات

 معدالت دوران فرادى الموظفين

في المائة بحسب الفئة  17من صفر في المائة إلى 

 العمرية 

 معدالت اإلعاقة

بناء على الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 

  لموظفي األمم المتحدة

التأمين الصحي بعد انتهاء نسبة المشاركة في 

 في المئة 66.67 الخدمة

 (2020) جدول وفيات باك جداول الوفيات

 (2020تصويب باك ) التصويبات العمرية

 على أساس الفرق العمري الفعلي الفارق العمري ذكور/إناث

حقاقات القيمة الزمنية يبين معدل الخصم المستخدم لخصم التزامات االستو 10-4

القيمة الزمنية لألموال  لتبيانوتطابق العملةُ ومدةُ األداة المالية المختارتان لألموال. 

  العملةَ والمدةَ المقدرة لاللتزامات المتعلقة باالستحقاقات.

األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغييرات في االفتراضات تُعزى و 10-5

 لجميع خططلخصم معدالت ا وانخفضتالتغيرات في أسعار الخصم.  إلىالمالية 

وغيرها من خطط استحقاقات الموظفين على األمد البعيد. وتُعزى االستحقاقات المحدَّدة 

إلى  األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن تغيرات في االفتراضات المتعلقة بالسكان

االكتوارية  للخسائرويعزى السبب الرئيسي  في معدالت الوفاة. الحاصلة التغيرات

القضاة إلى إغالق خطة اء خدمة ما بعد انتهالناجمة عن تسويات الخبرة في خطة 

المكاسب االكتوارية أما المعاشات التقاعدية واالنحراف عن معدالت الوفيات المتوقعة. 

 للموظفين االستحقاقات األخرى الطويلة األجلوالناجمة عن تسويات الخبرة للقضاة 

تعزى أساسا إلى انخفاض متوسط المرتب األساسي الصافي بسبب تقلبات أسعار ف

   الصرف واالنحراف بين االستحقاقات المتوقعة واالستحقاقات المحققة المدفوعة.

التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات 

 المحددة

 بآالف اليورو

  الموظفون القضاة

نظام المعاشات 

 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

الصحي التأمين 
بعد انتهاء 
 الخدمة

 التزامات أخرى 
 المجموع طويلة األجل

القيمة الحالية اللتزامات 

 1االستحقاقات المحددة في 

 82,614 13,780 36,114 824 31,897  2020كانون الثاني/ يناير 

 7,167 2,716 3,360 51 1,040 تكاليف الخدمة 

 699 102 355 0 242 الفائدة مصروفات

قياس إعادة 

 8,072 (424) 7,158 47 1,291 )المكاسب(/الخسائر

 (2,288) (761) (55) (32) (1,440) االستحقاقات المدفوعة 

القيمة الحالية اللتزامات 

 31االستحقاقات المحددة في 

 96,264 15,413 46,931 890 33,029 2020كانون األول/ ديسمبر 

 الختامي لحقوق االستردادالتوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد 

 بآالف اليورو

 

المعاشات التقاعدية  نظام

 للقضاة

 31,897 2020كانون الثاني/يناير  1حق االسترداد في 
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 238 عائدات الفائدة

 1,132 إعادة قياس المكاسب/)الخسائر(

 1,212 مساهمات رب العمل

 (1,440) المدفوعة  االستحقاقات

 (10) تكاليف اإلدارة

 33,029 2020كانون األول/ديسمبر  31حق االسترداد في 

ودفعت يمة الحالية لاللتزام ذي الصلة. القيمة العادلة لحقوق االسترداد هي الق تُعد 6 -10

يورو إلى مدير نظام المعاشات التقاعدية للقضاة في عام  آالف 10تكاليف إدارية قدرها 

2020.  

المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة 

 األصول/حقوق الملكية

 بآالف اليورو

  الموظفون القضاة

نظام 

المعاشات 

 التقاعدية

التزامات 
 أخرى 
 طويلة األجل

التأمين 
الصحي بعد 
 انتهاء الخدمة

التزامات 
 أخرى 
 المجموع طويلة األجل

 7,167 2,716 3,360 51 1,040 صافي تكلفة الخدمة

 صافي الفائدة عن صافي التزامات/ 

 461 102 355 - 3 )أصول( االستحقاقات المحددة

 10 - - - 10 تكاليف إدارية

 إعادة قياس صافي التزامات 

 (377) (424) - 47 - االستحقاقات المحددة

 تكلفة االستحقاقات المحددة المسجلة 

 7,260 2,394 3,715 98 1,053 في الربح أو الخسارة

 إعادة قياس صافي التزامات 

 7,317 - 7,158 - 159 االستحقاقات المحددة

 االستحقاقات المحددة المسجلة 

 7,317 - 7,158 - 159 في صافي األصول/حقوق الملكية

 14,577 2,394 10,873 98 1,212 تكلفة االستحقاقات المحددةمجموع 

 تحليل الحساسية

االكتوارية الهامة في تحديد التزام االستحقاقات معدل الخصم من االفتراضات  10-7

في المائة في  0.25وقد تم تحديد تحليالت الحساسية بناء علی تغير بنسبة  المحددة.

 االفتراضات في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

 

النسبة 

المئوية 

لمعدل 

 الخصم

التزام 

االستحقاقات 

 المحددة

معدل 

الخصم 

بإضافة 

في  0.25

 المائة

التزام 

االستحقاقات 

 المحددة

معدل 

الخصم 

بطرح 

في  0.25

 المائة

التزام 

االستحقاقات 

 المحددة

       القضاة

 34,126 0.0 31,988 0.5 33,029 0.25 نظام المعاشات التقاعدية

 87 (0.45) 87 0.05 87 (0.2) استحقاقات إجازة زيارة الوطن

نقل األمتعة/السفر عند إنهاء 

 151 (0.45) 149 0.05 150 (0.2) الخدمة

 /بدل االنتقال

 منحة اإلعادة إلى الوطن

(0.2)/ 

0.13 644 

0.05/ 

0.38 641 

(0.45)/ 

(0.12) 646 

 /استحقاقات الخلف

 منحة الوفاة 

(0.2)/ 

0.11 10 

0.05/ 

0.36 10 

(0.45)/ 

(0.14) 10 
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       الموظفون

 1,552 (0.45) 1,549 0.05 1,550 (0.2) استحقاقات إجازة زيارة الوطن

 26 (0.45) 26 0.05 26 (0.2) زيارة األسرة

نقل األمتعة/السفر عند إنهاء 

 3,720 (0.14) 3,568 0.36 3,643 0.11 الخدمة

 9,600 (0.12) 9,182 0.38 9,387 0.13 منحة اإلعادة إلى الوطن

 823 (0.14) 792 0.36 807 0.11 منحة الوفاة

 50,968 0.0 43,270 0.5 46,931 0.25 انتهاء الخدمةالتأمين الصحي بعد 

ويرد أدناه تأثير الزيادة بنقطة مئوية واحدة وتأثير النقص بنقطة مئوية واحدة في  10-8

 معدالت اتجاه التكاليف الطبية المفترضة:

 التكاليف الطبيةاتجاه معدل 

 %6 %5 %4 بآالف اليورو

كانون  31االستحقاقات المحددة في  التزام

 57,873 46,931 38,447 2020األول/ديسمبر 

 4,930 4,003 3,284 2021تكلفة الخدمة الجارية للسنة المالية 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 مجلس صندوق المعاشات يعهدينص النظام األساسي لصندوق المعاشات على أن  10-9

للصندوق مرة كل ثالث سنوات  اكتواري بإجراء تقييم خبير اكتواري استشاري إلى

وتتمثل الممارسة التي يتبعها مجلس صندوق المعاشات في إجراء تقييم . على األقل

والغرض الرئيسي طريقة حاصل المجموعة المفتوحة.  اكتواري كل عامين باستخدام

ري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية وأصوله المقدّرة من التقييم االكتوا

  للمستقبل كافية  للوفاء بالتزاماته.

صندوق من اشتراكها المقرر، وفق الويتألف االلتزام المالي للمحكمة حيال  10-10

في المائة للمشتركين  7.9 المعدل الذي تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة )ويبلغ حاليا  

في أي مبالغ تُدفع لسد ة حصأي في المائة للمنظمات األعضاء(، إضافة  إلى  15.8و 

وال تُسدَّد لنظام األساسي لصندوق المعاشات. من ا 26عجز اكتواري بموجب المادة 

م مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا لجأت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تطبيق الحك

، وبعد أن يتقرر أن هناك حاجة  لسداد مدفوعات العجز بناء على 26الوارد في المادة 

وتساهم كل منظمة عضو في سد هذا في تاريخ التقييم. صندوق لتقييم الكفاية االكتوارية ل

أثناء السنوات الثالث  كل منهاالعجز بمبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي دفعتها 

  السابقة لتاريخ التقييم.

لجأ سيو، 2019كانون األول/ 31في  للصندوق تقييم اكتواري آخر واكتمل 10-11

 31إلى  2019كانون األول/ديسمبر  31ترحيل بيانات المشتركين من  الصندوق إلى

 . 2020إلعداد بياناته المالية لعام  2020كانون األول/ديسمبر 

 إلى 2019كانون األول/ديسمبر  31 الذي أجري فيوأدى التقييم االكتواري  10-12

في  144.2قدرها  نسبة ممولة من األصول االكتوارية إلى الخصوم االكتوارية بلوغ

وبلغت النسبة الممولة  .(في المائة 139.2 بمقدار 2017)كانت النسبة في  المائة

عندما ُوِضع النظام الحالي لتسوية  (2017في المائة عام  102.7) في المائة 107.01

  المعاشات التقاعدية في الحسبان.
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وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية، خلص الخبير  10-13

، ما يستوجب تسديد 2019 كانون األول/ديسمبر 31 االكتواري إلى أنه ال يوجد، في

بالنظر إلى من النظام األساسي للصندوق،  26مدفوعاٍت لتغطية العجز بموجب المادة 

القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة على  القيمة االكتوارية لألصول تجاوزت أن

ويضاف إلى ذلك أن القيمة السوقية لألصول تجاوزت هي  .في إطار الخطة الصندوق

ة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة حتى تاريخ التقييم. وفي وقت إعداد القيم أيضا  

 . 26هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى أحكام المادة 

ي، سواء أثناء العملية بسبب عجز اكتوار 26وفي حال اللجوء إلى المادة  10-14

بسبب إنهاء صندوق المعاشات التقاعدية، ستستند المدفوعات لتغطية العجز  مالجارية أ

المطلوبة من كل منظمة من المنظمات األعضاء إلى نسبة مساهمات تلك المنظمة العضو 

الثالث السابقة لتاريخ المدفوعة إلى الصندوق في السنوات  االشتراكاتفي مجموع 

ة إلى صندوق المعاشات التقاعدية خالل المدفوع االشتراكاتوبلغ مجموع  التقييم.

مليون دوالر،  7 546,92 ( ما قدره2019و 2018و 2017األعوام الثالثة السابقة )

 في المائة. 1 بنسبة المحكمة فيها ساهمت

مليون  26,0صندوق الالمدفوعة إلى  االشتراكات، بلغت 2020وخالل عام  15 -10

وال يُتوقع أن يحدث أيُّ اختالف كبير في  مليون يورو(. 26,3: 2019يورو )

 .2020االشتراكات المستحقة في عام 

ويجوز إنهاء العضوية في الصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة،  10-16

وتُدفع إلى المنظمة العضو نهاء من مجلس الصندوق المشترك. بناء على توصية باإل

وق المعاشات التقاعدية في تاريخ اإلنهاء سابقا  حصة نسبية من مجموع أصول صند

في الصندوق في ذلك التاريخ،  لصالح من كان من موظفيها مشتركا   ص حصرا  تخصَّ 

د مجلس الصندوق المشترك المبلَغ تفق عليه بين المنظمة والصندوق. وفق ترتيب م ويحدِّ

إلى تقييم اكتواري ألصول صندوق المعاشات التقاعدية وخصومه في تاريخ  استنادا  

 الخصوم.  علىاإلنهاء؛ وال يتضمن المبلغ أي جزء من األصول الزائدة 

ويجري مجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المتحدة مراجعة سنوية لحسابات  10-17

اجعة الحسابات إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مر

والجمعية العامة لألمم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

وينشر صندوق المعاشات التقاعدية تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن  المتحدة.

 .www.unjspf.org االطالع عليها بزيارة الموقع الشبكي للصندوق:

 اإلصابات بسبب الخدمة

أبرمت المحكمة اتفاقا  مع شركة تأمين توفر التغطية لإلصابات التي تحدث  10-18

ستشاريون بسبب الخدمة والتي يتعرض لها موظفو المحكمة والقضاة والخبراء اال

نسبة مئوية من األجر الداخل  بوصفهوقسط التأمين، المحسوب والمساعدون المؤقتون. 

ونسبة مئوية مماثلة فيما يخص القضاة  إلى الموظفينفي حساب المعاش بالنسبة 

درج في والخبراء االستشاريين والمساعدين المؤقتين يحمل على ميزانية المحكمة ويُ 

ألغراض  2020ي عام . وبلغ مجموع أقساط التأمين التي سددت فالمصروفات حسابات

 ألف يورو. 438هذا التأمين 

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/


ICC-ASP/20/12 

 

12-A-051021  40 

 للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني 

بمزايا  للمجني عليهميحظى العاملون في أمانة الصندوق االستئماني  10-19

واستحقاقات وفقا  للنظام األساسي للموظفين، تتفق مع مزايا واستحقاقات موظفي 

م هذه االستحقاقات على أساس مشترك مع موظفي المحكمة وال يُرى أن وتقدَّ  المحكمة.

االستحقاقات الطويلة األجل  وتُقدَّر اكتواري منفصل لها. إجراء تقييممن المجدي 

والمدرجة  للمجني عليهمالمتعلقة بأمانة الصندوق االستئماني  واستحقاقات ما بعد الخدمة

 ألف يورو. 939في التزامات المحكمة بمبلغ 

انة الصندوق وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية المستحقة لموظفي أم 10-20

على  ، والمقدمة أيضا  2020كانون األول/ديسمبر  31في  للمجني عليهماالستئماني 

  ألف يورو. 192 أساس مشترك، في التزامات المحكمة وبلغت ما قدره

 القرض المقدم من الدولة المضيفة -11

 2019 2020 اليوروبآالف 

 887 1 1,932 القرض المقدم من الدولة المضيفة المتداول 

 978 66 65,046 القرض المقدم من الدولة المضيفة غير المتداول

 865 68 66,978 المجموع

وينطبق ة باستخدام سعر الفائدة السائد. د القرض على أساس التكلفة المستهلكيقيَّ  11-1

 على كل مجموعة من المسحوبات من المبلغ اإلجمالي المتاح.سعر الفائدة السائد 

، وهو تاريخ 2016حزيران/يونيه  30وقد بدأ تسديد قرض الدولة المضيفة في  11-2

وتدفع الدول ة فيما يتعلق بالمباني المؤقتة. انقضاء اتفاق اإليجار الذي أبرمته المحكم

ويوّضح لتسديد القرض.  أقساطا  سنوية  دفعة واحدة  االشتراكاألطراف التي لم تسدد 

 الجدول التالي االستحقاقات المقبلة لتسديد القرض:

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

 005 95 665 80 755 10 585 3 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 المستحقة المصروفاتاإليرادات المؤجلة و -12

 2019 2020 اليوروبآالف 

 566 2 20,701 االشتراكات المقررة الواردة مقدما

 097 1 1,301 التبرعات المؤجلة

 344 2 2,941 المستحقة المصروفات

 742 1 1,698 الفوائد المستحقة على قرض الدول المضيفة

 749 7 26,641 المجموع

ألف يورو من الدول  20 701: ورد مبلغ قدره االشتراكات المقررة الواردة مقدما   12-1

الواردة  االشتراكاتوانخفضت سنة التي يٌستحّق فيها التسديد. األطراف قبل حلول ال

 2021المتعلقة بسنة  الواردة االشتراكاتوترد تفاصيل  يورو. ألف 18 135سلفا  بمبلغ 

 .1في الجدول  بحسب الدولة الطرف

بشروط، يتوقع  رهنا  تُقدَّم من الجهات المانحة،  ا  المؤجلة ِمنَح التبرعاتتمثل و 12-2

يورو في المقام األول  ألف 1 194ويتعلق مبلغ  تنفيذها في الفترة المالية المقبلة.

"بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون"  المسميين الصندوق االستئماني بنشاطي

ل هذه فنيين المبتدئين". و"برنامج الموظفين ال كإيرادات، حيثما  راكاتاالشتوستُسجَّ
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لتالتي  التبرعاتتفاصيل  6الشروط. وترد في الجدول  استوفيت ، والتي تخضع ُحّوِ

 .2020كانون األول/ديسمبر  31لشروط، حتى 

 تردالمستحقة كمية السلع والخدمات المقدمة التي لم  المصروفاتتمثل و 12-3

 الفواتير بشأنها حتى تاريخ اإلبالغ. 

للفترة الممتدة  االستحقاق على قرض الدولة المضيفة مبلغ قسط سنوييمثل و 12-4

 .2021يُستحّق الدفع في شباط/فبراير  2020كانون األول/ديسمبر  31حتى 

 المخصصات -13

 2019 2020 بآالف اليورو

 263 7 مخصصات قضايا النزاعات

المخصصات المتعلقة بضرائب الواليات 

 100 86 المتحدة 

 363 93 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو

مخصصات 

 قضايا النزاعات

المخصصات 

المتعلقة 

بضرائب 

 المجموع الواليات المتحدة

كانون الثاني/ يناير  1المخصصات في 

2020 263 100 363 

 60 60 - الزيادة في المخصصات 

 (10) (10) - االنخفاض المترتب على المدفوعات

 (320) (64) (256) على حاالت اإللغاءاالنخفاض المترتب 

كانون األول/  31المخصصات في 

 93 86 7 2020ديسمبر 

يورو، المسؤولية  آالف 7، البالغة الخاصة بالمنازعاتويقابل المخصصات  13-1

التقديرية للمحكمة عن القضايا التي رفعها موظفون حاليون أو سابقون في المحكمة، 

ضافة إلى ذلك، هناك قضايا أخرى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية. وباإل لدى

 أن إمكانية تدفق الموارد إلى الخارج أمر مستبعد. يُعتقدكخصوم طارئة أو  تُكشف عالقة

بناء على الممارسة والمبادئ  المخصصات المتعلقة بضرائب الواليات المتحدة: 13-2

لدولية التي حددتها المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية، األساسية للخدمة المدنية ا

والمكافآت والبدالت التي  مرتباتاليُعفى جميع موظفي المحكمة من الضرائب على 

ألف  86قدره ما  2020تدفعها المحكمة. ويبلغ االلتزام الضريبي المحسوب في عام 

 المحكمة الذين دفعت لهمدافعي الضرائب في الواليات المتحدة فيما يخص يورو 

  خالل هذه الفترة. مستحقات

 صافي األصول/حقوق الملكية -14

 2019 2020 بآالف اليورو

   الصندوق

 242 5 5,242 صندوق الطوارئ

 951 5 11,540 صندوق رأس المال العامل

    األموال العامة
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 292 657 صناديق االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين

1) (8,339) الفائض/)العجز( النقدي  439)   

 594 72 64,430 أموال عامة أخرى

19) (26,869) إعادة قياس خطط ما بعد الخدمة  552)  

 088 63 46,661 مجموع األرصدة العامة

 213 2 2,138 الصناديق االستئمانية 

 301 65 48,800 المجموع

 869: يمثل الرصيد البالغ التوظيفإعادة قياس الخطط المتعلقة بمرحلة ما بعد  14-1

يورو خسائر اكتوارية تتعلق بمعاشات القضاة وخطة التأمين الصحي بعد الخدمة  26

  لموظفي المحكمة.

 اإليرادات -15

 2019 2020 بآالف اليورو

   االشتراكات المقررة

 005 145 145,500 للميزانية البرنامجية 

 - 4 لعمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية

التغيير في مخصصات الديون المشكوك في 

 تحصيلها
(1,825)  (883 1)  

  122 143  143,679 لمجموع الفرعي لالشتراكات المقررةا

   التبرعات

  998 1  1,416 (6للصندوق االستئماني )الجدول 

  998 1  1,416 المجموع الفرعي للتبرعات

   إيرادات مالية 

 75 43 عائدات الفائدة

 - - األرباح الصافية من أسعار الصرف

 75 43 المجموع الفرعي لإليرادات المالية

   إيرادات أخرى

 073 1 883 إيرادات أخرى متنوعة

  073 1   883   المجموع الفرعي لإليرادات األخرى

  268 146   146,021  مجموع اإليرادات

-ICC االشتراكات المقررة للميزانية البرنامجية: وافقت الجمعية في قرارها 15-1

ASP/18/Res.1 كانون الثاني /  1الممتدة من  على تمويل اعتمادات المحكمة للفترة المالية

 ألف يورو، 149 206بمبلغ إجمالي قدره  2020كانون األول/ ديسمبر  31يناير إلى 

 3 226مبلغ  يتعلق. و2017لعام  ممول من الفائض النقدي ألف يورو 480 منها مبلغ

ويُبلغ عنه إبالغا  ، للمجني عليهمالصندوق االستئماني  إلى أمانةبمساهمات مقدمة  يورو

  البيانات المالية للصندوق االستئماني. منفصال  في

فع اقتصادية أن تتدفق إلى البرنامج منااحتمال  تعترف المحكمة باإليرادات عندو 15-2

 مقارنة  باالشتراكات صيلهاتح في كلمشكوا وفيما يخص الديونأو خدمات مستقبلية. 

وفي  الشّك في التحصيل. لةإزا دبمجر وتُسترجعيرادات إلا تُخفَّض ،لمستحقةا رةلمقرا

 يورو. لف أ 1825 صيلها ليبلغتح في كلمشكوايون للد قدّرـُ المبلغ الم تفعار، 2020 عام

 .6من الجهات المانحة في الجدول  التبرعاتوترد تفاصيل  15-3
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 المساهمات العينية

مجانية لفترات  ، تلقت المحكمة خدمات عينية من الموظفين بطريقة2020في عام  15-4

وتوفر هذه الموارد خبرة في مجاالت محددة تساعد في دعم أنشطة المحكمة. قصيرة. 

  يورو. مليون 1.8بمبلغ  2020المحكمة في عام  ر قيمة هذه الخدمات التي تلقتهاوتقدَّ 

عشرة لجمعية الدول األطراف في مركز  التاسعة، ُعقدت الدورة 2020في عام و 15-5

المبلغ التقريبي و. ووفرت الدولة المضيفة المبانيمؤتمرات المنتدى العالمي في الهاي. 

  .ألف يورو 75لهذا التبرع العيني هو 

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين المصروفات -16

 2019 2020 بآالف اليورو

 401 3 3,260 مرتبات القضاة

 802 1 1,692 مستحقات وبدالت القضاة

 848 60 61,638 مرتبات الموظفين

 404 32 33,011 مستحقات وبدالت الموظفين

  437 16  17,099        المساعدة المؤقتة

 892 114 116,700 المجموع

 :استحقاقات الموظفين مصروفاتفي الحاصلة فيما يلي األسباب الرئيسية للفروق  16-1

. 2020ألف يورو في عام  141انخفض إجمالي مرتبات القضاة بمقدار  - 

 اواليتهم انتهتإلى تمديد عمل قاضيين  2019في عام  المصروفاتويعزى ارتفاع 

  على التوالي؛ 2019أغسطس آب/فبراير وشباط/حتى نهاية 

آالف يورو  110 بمقدارحدث انخفاض في استحقاقات القضاة وبدالتهم  - 

الخدمة المدفوعة للقضاة المنتهية  نهايةباستحقاقات  أساسا  ، وهو ما يتعلق 2020في عام 

الخدمة في  لنهايةتكبد أي استحقاقات ألف يورو(. ولم تُ  321) 2019واليتهم في عام 

المقدمة تعليم المنحة  مصروفاتألف يورو في  63. كما حدث انخفاض قدره 2020عام 

 االنخفاض وعّوِضأحد القاضيين.  انتهاء خدمةالقضاة، وهو ما يعزى أساسا إلى إلى 

ألف يورو في  281زيادة قدرها باستحقاقات القضاة جزئيا  مصروفاتفي  الحاصل

التقييم االكتواري للمعاشات التقاعدية وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل للقضاة 

 االلتزاماتمدفوعة أساسا بتضخم األسعار وانخفاض معدل الخصم المستخدم في تقييم ال

 .الطويلة األجل

أساسا بزيادة ألف يورو  790تصل الزيادة في مرتبات الموظفين البالغة  - 

مليون  1.4مليون يورو وانخفاض صافي المرتبات البالغ  2.19تسوية مقر العمل بمبلغ 

، 2019أكتوبر تشرين األول/في حيز التنفيذ زيادة تسوية مقر العمل  دخلتيورو. و

، 2020شهرا من عام  12 شملت ، ولكن2019أشهر فقط من عام  3حيث أثرت على 

العامين. وثمة عامل آخر للزيادة في تسوية مقر العمل  مما أظهر زيادة كبيرة بين

 وانخفاضيتصل باألثر الموازن لتسوية مقر العمل ووانخفاض صافي المرتبات باليورو 

 الحاصلة ما يعادل اليورو من صافي المرتبات المقومة بالدوالر األمريكي بسبب التقلبات

لحفاظ على صافي أجور في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو، وذلك ل

باليورو. وانخفض صافي المرتبات بشكل أكبر بسبب انخفاض  من غير تأثرلموظفين ا

 .2019مقارنة بعام  2020معدل شغل الوظائف الثابتة في عام 

آالف يورو  607 بمقداروترتبط زيادة في استحقاقات الموظفين وبدالتهم  - 

اإلجازة السنوية المستحقة للموظفين تراكم ألف يورو في  1 349أساسا بزيادة قدرها 
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المزدوج المترتب على يقابلها جزئيا األثر و، 19-كوفيد  بسبببسبب القيود المفروضة 

يورو في التقييم االكتواري الستحقاقات منحة اإلعادة إلى الوطن  1 417انخفاض قدره 

صرف  انخفاض متوسط صافي المرتب األساسي باليورو بسبب تقلب سعرنتيجة 

زيادة في التقييم االكتواري للتأمين الصحي بعد على اليورو، ومقابل  الدوالر األمريكي

ألف يورو  279ألف يورو و 824انتهاء الخدمة وااللتزامات المتعلقة بمنحة الوفاة بمبلغ 

الزيادة في استحقاقات ُعوضت كذلك على التوالي، وذلك بسبب انخفاض معدل الخصم. و

 مبالغها ألف يورو في التكاليف التي صرفت 391انخفاض قدره بتهم الموظفين وبدال

زيارة الوطن والزيارات العائلية بسبب القيود  ات، وال سيما في فئة إجاز2020في عام 

 .19-ة بكوفيدذات الصل

ألف يورو في تكاليف المساعدة المؤقتة أساسا  662زيادة قدرها وارتبطت  - 

السنوية المستحقة للموظفين بسبب  اتاإلجازتراكم ألف يورو في  473بزيادة قدرها 

وزيادة تكاليف الترجمة الشفوية المرتبطة مباشرة  19-بكوفيد المرتبطةالقيود المفروضة 

ثل سرعة تناوب م 19-كوفيد فيما يتعلق ببتدابير التخفيف التي كان ال بد من اتخاذها 

قلم المحكمة التكيف بسرعة واستباقية، من خالل تنفيذ لالمترجمين الفوريين، مما أتاح 

حلول بديلة لدعم موظفي دعم عمليات قاعات المحكمة من جانب قسم إدارة المحكمة 

 .لقسم خدمات اللغات التعاقديةوالترجمة الشفوية 

 ى سبيل الهبة.يُدفع أي مبلغ علم ل، 2020في عام و 16-2

 المتعلقة بالسفر والضيافة المصروفات -17

 2019 2020 بآالف اليورو

 14 9 الضيافة

  578 5   2,063   السفر

 592 5 2,072 المجموع

 2020عام  المائةفي  63والضيافة بواقع  رالسف مصروفات وانخفضت  17-1

 .19-بسبب جائحة كوفيدعمليات الحظر والقيود المفروضة نتيجة 

 المتعلقة بالخدمات التعاقدية المصروفات -18

 2019 2020 بآالف اليورو

 185 164 اإلعالم

 89 26 الترجمات الخارجية

 696 394 التدريب 

 470 2 2,683 االستشاريون وفرادى المتعاقدين

  903 1  1,842          خدمات تعاقدية أخرى

 343 5 5,109 المجموع

 المتعلقة بأتعاب المحامين المصروفات - 19

 2019 2020 بآالف اليورو

 044 4 3,632 الدفاع ومحام

  278 1  1,517          مجني عليهمال ومحام

 322 5 5,149 المجموع

 التشغيلية المصروفات -20

 2019 2020 بآالف اليورو
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 922 6 6,657 اإليجارات والمرافق العامة والصيانة

 138 3 3,888 االتصاالت وصيانة البرامجيات

 807 1 1,421 المتعلقة بالشهود المصروفات

  196 2   1,943          مصاريف تشغيلية أخرى

 063 14 13,909 المجموع

في المائة  24مجيات بنسبة ااالتصاالت وصيانة البر مصروفاتوزادت   20-1

بسبب التكاليف اإلضافية التي تكبدتها المحكمة لوضع تدابير الستيعاب ظروف العمل 

. وقابل هذه الزيادة انخفاض في 19-كوفيد جائحة)عن بعد وداخل المباني( في ظل 

-كوفيد ، ويرجع ذلك في معظمه أيضا إلىيةالتشغيل مصروفاتللالمكونات األخرى 

تقريبا  2020في عام  يةالتشغيل المصروفات مجموعة لذلك، لم يتغير . ونتيج1919

 .2019بالمقارنة مع عام 

 المتعلقة باللوازم والمواد المصروفات -21

 2019 2020 بآالف اليورو

 385 378 لوازم مكتبية

 255 199 كتب ومجالت واشتراكات

 402 332 لوازم أخرى

  616   500             مشتريات أصول منخفضة القيمة

 658 1 1,409 المجموع

منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات، ومعدات التشمل مشتريات األصول و 21-1

 تجريتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال 

 رسملتها.

 اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة -22

 2019 2020 بآالف اليورو

 620 11 9,269 اإلهالك

 406 464 االستهالك

 026 12 9,733 المجموع

 .2020لم تتكبد المحكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة في عام  22-1

 المالية المصروفات -23

 2019 2020 بآالف اليورو

 70 51 رسوم مصرفية

  742 1  1,698 حساب الفائدة على قرض الدولة المضيفة

 28 15 المجموع

 1,764 1,840 

 1 698الفوائد المتعلقة بقرض الدولة المضيفة البالغ قدرها  مصروفاتقيدت  23-1

 ألف يورو على أساس سعر الفائدة الساري.

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية -24

فبيان الوضع المالي وبيان  .يجري إعداد ميزانية المحكمة على أُسس مختلفة 24-1

األداء المالي وبيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية 

تُعد جميعها باالستناد إلى المحاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، في حين أن بيان 

إلى المحاسبة  مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( يُعد باالستناد

 القائمة على أساس نقدي معدَّل. 
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يتعين من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  24وفقا  لمقتضيات المعيار و 24-2

في الحاالت التي ال تُعد فيها البيانات المالية والميزانية على أساس مقارن، مواءمة 

مع المبالغ الفعلية المعروضة في  بالميزانيةالمبالغ الفعلية المعروضة على أساس مقارن 

 البيانات المالية، على أن يُحدَّد على نحو منفصل أي أساس أو توقيت أو كيان مختلف.

وتوجد أيضا  اختالفات في األشكال ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض البيانات 

 المالية والميزانية. 

ن أساس إعداد الميزانية المعتَمدة وتحدث اختالفات من حيث األساس عندما يكو 24-3

 أعاله.  1-24مختلفا  عن األساس المحاسبي، على النحو المذكور في الفقرة 

 المبلغوتحدث اختالفات من حيث التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة  24-4

 وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما يخص عنها المبينة في البيانات المالية.

 المحكمة ألغراض مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. 

وتحدث االختالفات المتعلقة بالكيانات ألن الميزانية تتضمن أمانة الصندوق  24-5

عدت الذي أُ من الكيان  )ز(( وهي ليست جزءا   2-1)المالحظة  للمجني عليهماالستئماني 

ومن ناحية أخرى، ال تشمل الميزانية البرنامجية السنوية قطاعات له البيانات المالية. 

  البيانات المالية األخرى. تشملهاالصناديق االستئمانية في حين 

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إلى اختالفات في الشكل ومخططات  24-6

نية والمبالغ التصنيف المعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ الميزا

 الفعلية. 

ويُعرض أدناه التوفيق بين المبالغ الفعلية المعدة على أساس مقارن في بيان مقارنة  24-7

مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( والمبالغ الفعلية الواردة في بيان التدفقات 

 :2020يسمبر كانون األول/د 31النقدية )البيان الرابع( للفترة المنتهية في 

 المجموع التمويل االستثمار  التشغيل بآالف اليورو

المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس 

 مماثل )البيان الخامس(
4,480  - - 4,480  

  12,679  -  -  12,679 اختالفات األساس

 (4,916) (3,585) (1,331) - اختالفات العرض

  281  -  -  281 اختالفات الكيان

الفعلي في بيان التدفقات النقدية  المبلغ

 )البيان الرابع(
17,440  (1,331) (3,585) 12,524  

وتُعرض االلتزامات المفتوحة بما في ذلك أوامر الشراء وصافي التدفقات  24-8

عرض وتُ  النقدية من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل كاختالفات متعلقة باألساس.

األخرى المتصلة بالصناديق التي ال تشكل جزءا  من بيان  المصروفاتو اإليرادات

بوصفها اختالفات متعلقة المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 

 في خانة للمجني عليهمدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماني بالعرض. وال تُ 

وتدرج الصناديق  ة الميزانية.عملي خانة درج فيتُ  بلاالختالفات المتعلقة بالكيانات 

 من المبالغ الفعلية المقارنة. لكنها ليست جزءا  البيانات المالية االستئمانية في 

 

ويُدرج في التقرير المتعلق بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأداء برامجها لعام  24-9

 الميزانية والمبالغ الفعلية. المدرجة في الغمبالشرح لالختالفات الملموسة بين  2020

  يقدم الجدول التالي التسوية بين الفائض/و
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والمبالغ الفعلية )البيان  الميزانية بين المبالغ المدرجة في مقارنةال)العجز( وفقا لبيان 

 الخامس( والفائض/العجز في بيان األداء المالي )البيان الثاني(.
 2020 بآالف اليورو

مقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية الفائض/)العجز( لكل بيان 

 )البيان الخامس(والمبالغ الفعلية 
4,480 

  تسويات اإليرادات

)الزيادة(/النقصان في االعتماد المخصص للديون المشكوك في تحصيلها من االشتراكات 

 المقررة
(1,825) 

 (3,226) للمجني عليهماالعتمادات المخصصة ألمانة الصندوق االستئماني 

 (480) 2017االعتمادات الممولة من الفائض النقدي لعام 

 4 المساهمة في المباني الدائمة )دولة طرف جديدة(

 926 إيرادات أخرى

 1,416 إيرادات الصناديق االستئمانية

 (3,185) الفرعيالمجموع تسويات إيرادات 

  المصروفاتتسويات 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
 

1,107 

 2,956 للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني  مصروفات

 785 المستحقة المصروفاتااللتزامات و -فرق التوقيت 

 103 الدفعات المسبقة –فرق التوقيت 

 (4,825) استحقاقات العمل بالتزاماتالمتعلقة  المصروفات

 واستهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة إهالك
 

(9,733) 

 (18) المالية المصروفات

 (1,493) الصناديق االستئمانية مصروفات

 الفرعي المجموع المصروفاتتسويات 
(11,119

) 

 (9,824) الفائض/)العجز( للفترة )البيان الثاني(

 

 اإلبالغ القطاعي  -25

 2020كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 بآالف اليورو

األرصد

 ة العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 

المشتركة 

بين 

 المجموع القطاعات

     األصول

     الجارية األصول

 27,093   -   3,931 23,162 يعادل النقدالنقد وما  

 28,375   -   5 28,370 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 741 (30)  2   769 حسابات أخرى مستحقة القبض

 2914   -   2 2,912 األخرى الجاريةالمبالغ المدفوعة مقدما واألصول  

 59,123 (30) 3,940 55,213 الجاريةمجموع األصول 

     غير المتداولةاألصول 

 23   -     -   23 مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(حسابات 

 160,154   -     -   160,154 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 2,620   -     -   2,620 األصول غير الملموسة 

 33,029   -     -   33,029 في االسترداد الحق

 195,826   -     -   195,826 غير المتداولةمجموع األصول 

 254,949 (30) 3,940 251,039 مجموع األصول

     الخصوم
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 بآالف اليورو

األرصد

 ة العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 

المشتركة 

بين 

 المجموع القطاعات

     الجاريةالخصوم 

 5,798 (30) 455 5,373 المستحقة الدفع الحسابات

 15,026   -   29 14,997 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 1,932   -     -   1,932 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 26,641   -   1,318 25,323 المستحقة المصروفاتاإليرادات المؤجلة و 

 93   -     -   93 المخصصات 

 49,490 (30) 1,802 47,718 الجاريةمجموع الخصوم 

     غير المتداولةالخصوم 

 225   -     -   225 المستحقة الدفع الحسابات

 91,388   -     -   91,388 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 65,046   -     -   65,046 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 156,659   -     -   156,659 غير المتداولةمجموع الخصوم 

 206,149 (30) 1,802 204,377 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 5,242   -     -   5,242 صندوق الطوارئ

 11,540   -     -   11,540 صندوق رأس المال العامل

 32,018   -   2,138 29,880 أرصدة صناديق أخرى

 48,800   -   2,138 46,662 صافي األصول/حقوق الملكية

 254,949 (30) 3,940 251,039 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

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

 بآالف اليورو

األرصدة 

 العامة 

 الصناديق 
 االستئمانية

األموال 

المشتركة بين 

 المجموع القطاعات

     األصول

     الجاريةاألصول 

 14,575  -   3,384 11,191 النقد وما يعادل النقد

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

 1,243 86  -   1,157 حسابات أخرى مستحقة القبض

 2,732  -   3 2,729 األخرى الجاريةالمبالغ المدفوعة مقدما واألصول  

 36,180 86 3,452 32,642 الجاريةمجموع األصول 

     غير المتداولةاألصول 

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

 168,643  -    -   168,643 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 2,448  -    -   2,448 األصول غير الملموسة 

 31,897  -    -   31,897 الحق في االسترداد

 203,013  -    -   203,013 غير المتداولةمجموع األصول 

 239,193 86 3,452 235,655 مجموع األصول

     الخصوم

     الجاريةالخصوم 

 6,330 86 81 6,163 الحسابات المستحقة الدفع

 11,347  -   33 11,314 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 1,887  -    -   1,887 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 7,749  -   1,125 6,624 المستحقة المصروفاتاإليرادات المؤجلة و 

 363  -    -   363 المخصصات 
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 بآالف اليورو

األرصدة 

 العامة 

 الصناديق 
 االستئمانية

األموال 

المشتركة بين 

 المجموع القطاعات

 27,676 86 1,239 26,351 الجاريةمجموع الخصوم 

     غير المتداولةالخصوم 

 282  -    -   282 الحسابات المستحقة الدفع

 78,956  -    -   78,956 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 66,978  -    -   66,978 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 146,216  -    -   146,216 غير المتداولةمجموع الخصوم 

 173,892 86 1,239 172,567 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 5,242  -    -   5,242 صندوق الطوارئ

 5,951  -    -   5,951 صندوق رأس المال العامل

 54,108  -   2,213 51,895 أرصدة صناديق أخرى

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

 239,193 86 3,452 235,655 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 2020 كانون األول/ديسمبر 31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة  اليوروبآالف 

 الصناديق 
 المجموع االستئمانية

    اإليرادات 

 143,679  -   143,679 االشتراكات المقررة

 1,416 1,416  -   التبرعات

 43  -   43 إيرادات مالية 

 883  -   883 إيرادات أخرى

 146,021 1,416 144,605 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 116,700 566 116,134 المتعلقة باستحقاقات الموظفين المصروفات

 2,072 92 1,980 السفر والضيافة

 5,109 359 4,750 الخدمات التعاقدية

 5,149  -   5,149 أتعاب المحامين

 13,909 468 13,441 التشغيلية المصروفات

 1,409  10   1,399 اللوازم والمواد

 9,733  -   9,733 اإلهالك واالستهالك 

 1,764 (2) 1,766 المالية المصروفات 

 155,845 1,493 154,352 المصروفاتمجموع 

 (9,824) (77) (9,747) الفائض/)العجز( للفترة المعنية

 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو

 الصناديق 
 المجموع االستئمانية

    اإليرادات 

 143,122    -                     143,122 االشتراكات المقررة

 1,998 1,998    -                     التبرعات

 75    -                     75 إيرادات مالية 

 1,073 - 1,073 إيرادات أخرى

 146,268 1,998 144,270 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 114,892 730 114,162 المتعلقة باستحقاقات الموظفين المصروفات 

 5,592 531 5,061 السفر والضيافة

 5,343 425 4,918 الخدمات التعاقدية

 5,322 - 5,322 أتعاب المحامين

 14,063 101 13,962 التشغيلية المصروفات 
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 1,658  18                     1,640 اللوازم والمواد

 12,026    -                     12,026 اإلهالك واالستهالك 

 1,840 - 1,840 المالية المصروفات 

 160,736 1,805 158,931 المصروفاتمجموع 

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

  االلتزامات واإليجارات التشغيلية -26

 اإليجارات التشغيلية

ألف يورو  2 682تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإليجار البالغ قدرها  26-1

ويتضمن هذا المبلغ مدفوعات اإليجار  تشغيلية خالل العام. مصروفاتوالمقيدة بوصفها 

 الدنيا. ولم تجر المحكمة أو تتلق أي مدفوعات إيجار من الباطن أو إيجار طارئ. 

 االلتزامات

، بلغت التزامات المحكمة التعاقدية، نتيجة 2020كانون األول/ديسمبر  31في  26-2

  ألف يورو. 2307، ولم تُتسلمالتعاقد عليها  جرىلشراء ممتلكات ومعدات 

 االلتزامات الطارئة -27

المحكمة اإلدارية ضد المحكمة أمام مرفوعة هناك قضايا ، 2020في نهاية عام  27-1

  .داخليا تقدير المسؤولية عنها بشكل موثوقيمكن ال ولمنظمة العمل الدولية 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة  -28

 الموظفون اإلداريون الرئيسيون

ن رئيس المحكمة، ورئيس ديوانه، ين الرئيسيين اإلدارييالموظفيشمل تعريف  28-1

 ن.يمة، ونائب المدعي العام، والمديروالمدعية العا، رئيس قلم المحكمةو

المدفوعة للموظفين اإلداريين الرئيسيين صافي  لألجورويشمل المجموع الكلي  28-2

من المنح،  غيرها، وتسويات مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيين ومرتباتال

 االشتراكاترب العمل في نظام المعاشات التقاعدي، و اشتراكاتوإعانات اإليجار، و

 المقدمة في مجال التأمين الصحي.  الجارية

د خالل السنة واألرصدة المستحقة القبض في نهاية السنة هي والمبالغ التي تسدَّ  28-3

 كاآلتي:

 بآالف اليورو

  عدد
 إجمالي األجور األشخاص

المبالغ المستحقة 
 القبض

 191 744 2 13 اإلداريون الرئيسيونالموظفون 

ويحق للمديرين اإلداريين الرئيسيين كذلك الحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء  28-4

الخدمة واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وبلغت االلتزامات المستحقة في نهاية السنة 

 ما يلي:

 بآالف اليورو

اإلجازات السنوية 
 المتراكمة

استحقاقات أخرى 
 طويلة األجل

استحقاقات ما بعد 
 المجموع الخدمة

الموظفون اإلداريون 

 262 4 021 3 805 436 الرئيسيون
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للمجني الصندوق االستئماني ، ICC-ASP/1/Res.6أنشأت الجمعية بموجب قرارها  28-5

 ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم.ل إنصافا   عليهم

وأنشأت الجمعية في مرفق هذا القرار، مجلس إدارة مسؤوال  عن إدارة الصندوق  28-6

المساعدة  ما يلزم مناالستئماني وقررت أن يكون رئيس قلم المحكمة مسؤوال  عن تقديم 

مهامه وأن يشارك في اجتماعات  تنفيذألداء المجلس وظائفه على الوجه الصحيح في 

 المجلس بصفة استشارية.

ألف  3 226، وافقت الجمعية على مخصصات يبلغ قدرها 2020وفي عام  28-7

التي تدير الصندوق وتقدم الدعم  للمجني عليهميورو ألمانة الصندوق االستئماني 

درج المبلغ الذي لم يصرف من إدارة الصندوق واجتماعاته. وأُ  إلى مجلساإلداري 

يورو  آالف 507الغ قدره المخصصات خالل الفترة الراهنة والفترات السابقة الب

ورصيدا  دائنا  للدول األطراف.  للمجني عليهمبوصفه من خصوم الصندوق االستئماني 

، بما في ذلك الحيز للمجني عليهموتوفر المحكمة خدمات مختلفة للصندوق االستئماني 

  المكتبي والمعدات والخدمات اإلدارية مجانا .

 والمبالغ المستحقة القبض النقدشطب خسائر  -29

غير قابلة تُعد حسابات متقادمة  بوصفهيورو  3 000 طب ما مجموعهشُ  29-1

 للتحصيل.

 األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ -30

بين تاريخ اإلبالغ وتاريخ اإلذن  تقعفي تاريخ التوقيع على هذه الحسابات، لم  30-1

  .هذه البيانات فيأثرت  أحداث مادية، مواتية أو غير مواتية بإصدار البيانات المالية
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 اتالمرفق
 1الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2020كانون األول/ديسمبر  31حالة تسديد االشتراكات حتى 

 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2019

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 

 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 

 2019 السنوات السابقة 2020

  -  -  -  15,220  -  15,220  -   -  - أفغانستان 

  -  -  -  21,336  -  21,336  -   -  - ألبانيا 

  -  -  -  13,353  -  13,353  -   -  - أندورا

  -  27,855  5,556  -  -  5,556  22,299   -  22,299  أنتيغوا وبربودا

  -  4,666,140   2,432,995   -  -  2,432,995   2,233,145  2,070,334   4,303,479 األرجنتين

  4,000,145   -  -  5,876,461   -  5,876,461   -   -  - أستراليا

  790,000  -  -  1,913,568   -  1,913,568   -   -  - النمسا

  -  -  -  15,407  -  15,407  -   -  - بنغالديش

  -  -  -  18,578  -  18,578  -   -  - بربادوس 

  2,317,843   -  -  2,324,866   -  2,324,866   -   -  - بلجيكا

  -  2,756  2,756  -  -  2,756  -   -  - بليز

  -  -  -  8,413  -  8,413  -   -  - بنن

  -  42,526  42,526  -  -  42,526  -   42,353  42,353  بوليفيا

  -  -  -  31,931  -  31,931  -   -  - البوسنة والهرسك

  -  -  -  39,425  -  39,425  -   -  - بوتسوانا

  -  16,543,356   8,255,791   -  -  8,255,791   8,287,565  2,188,421   10,475,986 البرازيل

  -  -  -  129,033  -  129,033  -   -  - بلغاريا

  -  3,348  3,348  4,573  227  8,148  -   -  - بوركينا فاسو

  -  1,636  1,636  1,120  -  2,756  -   2,745  2,745  كابو فردي

  -  -  -  14,955  -  14,955  -   -  - كمبوديا

  7,246,426   -  -  7,269,812   -  7,269,812   -   -  - كندا

جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
 11,057  -   11,057  2,756  -  -  2,756  13,813  -  

  -  -  -  10,749  -  10,749  -   47,645  47,645 تشاد

  -  -  -  1,082,170   -  1,082,170   -   -  - شيلي

  -  46,163  46,163  719,600  -  765,763  -   -  - كولومبيا

  -  27,456  2,756  -  -  2,756  24,700   -  24,700  جزر القمر

  -  111,046  16,671  -  -  16,671  94,375   -  94,375  الكونغو

  2   -  -  2,756  -  2,756  -   -  - جزر كوك

  46,524  -  -  164,880  -  164,880  -   56,047  56,047  كوستاريكا

  -  24,770  24,770  -  11,337   36,107  -   -  - كوت ديفوار

  -  -  -  222,695  -  222,695  -   -  - كرواتيا

  -  -  -  95,793  -  95,793  -   -  - قبرص

  -  -  -  827,012  -  827,012  -   -  - الجمهورية التشيكية

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
383   383   -  14,546  -  14,546  -  -  -  

  -  -  Denmark -  -   -   1,473,179  -   1,473,179 الدانمرك

  5,512  -  -  2,756  -  2,756  -   9,462  9,462  جيبوتي 

  -  -  -  2,756  -  2,756  -   -  - دومينيكا

  -  2,732  2,732  144,592  -  147,324  -   272,072  272,072  الدومينيكيةالجمهورية 

  Ecuador  211,766  211,766   -  212,776  -  -  212,776  212,776 إكوادور

  819   -  -  31,764  167  31,931  -   -  - السلفادور

  -  -  -  103,776  -  103,776  -   -  - استونيا

  -  3,556  3,556  4,857  -  8,413  -   -  - فيجي

  1,100,000   -  -  1,119,471   -  1,119,471   -   -  - فنلندا

  290   -  -  12,566,339   -  12,566,339   -   -  - فرنسا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2019

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 

 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 

 2019 السنوات السابقة 2020

  -  41,707  41,707  -  -  41,707  -   -  - غابون

  -  -  -  2,756  -  2,756  -   -  - غامبيا

  -  -  -  21,336  -  21,336  -   -  - جورجيا

  291   -  -  16,193,649   -  16,193,649   -   -  - ألمانيا

  -  46,122  41,900  -  -  41,900  4,222   -  4,222  غانا

  -  -  -  973,169  -  973,169  -   -  - اليونان

  -  -  -  2,756  -  2,756  -   -  - غرينادا

  -  676   676   98,953  -  99,629  -   98,767  98,767  غواتيماال

  -  40,759  8,126  -  -  8,126  32,633   -  32,633  غينيا

  3,558  -  -  -  5,513   5,513  -   -  - غيانا

  -  37   37   25,047  -  25,084  -   2,037  2,037  هندوراس

  551,588  -  -  553,350  -  553,350  -   -  - هنغاريا

  -  -  -  74,457  -  74,457  -   -  - أيسلندا

  -  -  -  986,522  -  986,522  -   -  - أيرلندا

  145   -  -  8,793,501   -  8,793,501   -   -  - إيطاليا

  -  -  -  24,311,100   -  24,311,100   -   -  - اليابان

  -  -  -  55,861  18  55,879  -   -  - األردن

  -  -  -  65,712  -  65,712  -   -  - كينيا

  -  -  -  2,467  -  2,467  -   -  - كيريباس

  -  -  -  124,966  -  124,966  -   -  - التفيا

  -  168   168   -  2,588   2,756  -   -  - ليسوتو

  -  10,760  2,756  -  -  2,756  8,004   -  8,004  ليبيريا

  -  -  -  23,948  -  23,948  -   -  - ليختنشتاين

  22,700  -  -  188,828  -  188,828  -   -  - ليتوانيا

  -  -  -  178,088  -  178,088  -   -  - لكسمبورغ

  -  10,985  10,985  -  40  11,025  -   -  - مدغشقر

  -  -  -  5,657  -  5,657  -   -  - مالوي 

  10,704  -  -  10,738  -  10,738  -   10,695  10,695  ملديف

  -  -  -  11,169  -  11,169  -   -  - مالي

  -  -  -  45,139  -  45,139  -   -  - مالطة 

  -  2,736  2,736  -  20  2,756  -   -  - جزر مارشال

  -  -  -  29,318  -  29,318  -   -  - موريشيوس

  -  3,435,483   3,435,483   -  -  3,435,483   -   -  - المكسيك

  -  -  -  13,353  -  13,353  -   -  - منغوليا

  -  -  -  10,595  -  10,595  -   -  - الجبل األسود

  -  -  -  23,948  -  23,948  -   -  - ناميبيا

  2,569  -  -  171   2,585   2,756  -   -  - ناورو

  1,250,000   -  -  3,605,733   -  3,605,733   -   -  - هولندا

  807,209  -  -  809,698  -  809,698  -   -  - نيوزيلندا

  -  48,254  5,657  -  -  5,657  42,597   -  42,597  النيجر

  -  1,349,674   677,530  -  -  677,530  672,144   15,709  687,853  نيجيريا

  -  -  -  19,714  -  19,714  -   -  - مقدونيا الشمالية

  -  -  -  2,125,891   -  2,125,891   -   -  - النرويج

  -  1,061  1,061  119,284  -  120,345  -   369   369 بنما 

  -  59,926  43,949  -  -  43,949  15,977   -  15,977  باراغواي

  -  434,184  420,838  -  -  420,838  13,346   202,085  215,431  بيرو

  2,125,694   -  -  -  2,132,554  2,132,554   -   -  - بولندا

  -  -  -  930,643  -  930,643  -   -  - البرتغال

  -  -  -  6,258,761   -  6,258,761   -   -  - جمهورية كوريا

  -  -  -  7,983  -  7,983  -   -  - جمهورية مولدوفا

  145   -  -  526,426  -  526,426  -   -  - رومانيا

  -  5,501  2,756  -  -  2,756  2,745   -  2,745  سانت كيتس ونيفيس
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2019

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 

 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 

 2019 السنوات السابقة 2020

  -  -  -  2,369  387  2,756  -   -  - سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين 
129   129   -  2,756  -  2,756  -  -  -  

  18   -  -  2,608  5  2,613  -   -  - ساموا 

  -  -  -  5,370  -  5,370  -   -  - سان مارينو

  -  87   87   15,277  -  15,364  -   28,708  28,708  السنغال

  -  -  -  74,457  -  74,457  -   -  - صربيا

  -  -  -  5,513  -  5,513  -   -  - سيشيل

  -  -  -  2,756  -  2,756  -   3,661  3,661  سيراليون

  405,521  -  -  -  406,830   406,830  -   -  - سلوفاكيا

  -  -  -  202,036  -  202,036  -   -  - سلوفينيا

  -  -  -  723,237  -  723,237  -   -  - جنوب أفريقيا

  145   -  -  5,706,356   -  5,706,356   -   -  - إسبانيا

  -  -  -  22,042  -  22,042  -   -  - دولة فلسطين

  -  42,646  13,794  -  -  13,794  28,852   1   28,853  سورينام

  145   -  -  2,409,047   -  2,409,047   -   -  - السويد

  -  -  -  3,060,584   -  3,060,584   -   -  - سويسرا

  -  -  -  11,025  -  11,025  -   -  - طاجيكستان

  -  221   221   5,149  -  5,370  -   -  - تيمور ليشتي 

  12,692  -  -  106,388  -  106,388  -   105,811  105,811  ترينيداد وتوباغو

  -  15,945  15,945  55,641  -  71,586  -   29,905  29,905 تونس

  -  2,061  2,061  13,303  -  15,364  -   24,420  24,420  أوغندا

  145   -  -  12,143,931   -  12,143,931   -   -  - المملكة المتحدة

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 17,956  17,956   -  15,407  -  -  15,407  15,407  -  

  -  231,354  231,354  -  -  231,354  -   -  - أوروغواي

  -  2,756  2,756  -  -  2,756  -   -  - فانواتو

  -  10,798,393   2,024,830   -  -  2,024,830   8,773,563  -  8,773,563 فنزويال

  -  74,908  15,364  -  -  15,364  59,544   -  59,544  زامبيا 

دولة )بوروندي 

 (منسحبة
 3,553  3,553   -  -  -  -  - - -  

  -  -  -  267   -  267   -   -  - الفرق بعد التقريب

  38,401,740   18,074,972   128,088,541   2,562,271  148,725,784   20,326,768  5,445,034   25,771,802 المجموع 
 

20,700,830  
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 2الجدول 
كانون  31في  وصندوق الطوارئ العاملصندوق رأس المال حالة  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )باليورو( 2020األول/ديسمبر 

  صندوق رأس المال العاملحالة 

 2020  2019 

 054 057 9  5,950,165 في بداية الفترة المالية الرصيد

 8  602 الواردة من الدول األطراف المبالغ

(30 557)  - (3)الجدول  المعادة للدول األعضاء المبالغ  

(5 156 589)  - المؤقت ألجل السيولة السحب  

 -  5,589,156 مبالغ تجديد الموارد

 816 512 2  -  (5النقد )الجدول فائض 

 165 950 5  11,539,923 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

 000 600 11  11,600,000 المحدد المستوى

(945)  (552) (3من الدول األطراف )الجدول  المستحقات  

لنقص التمويل/ي (1 (59,525) من الفائض في المستقبل موَّ  (734 59)  

(5 156 589)  - المؤقت ألجل السيولة السحب  

 165 950 5  11,539,923 كانون األول/ديسمبر 31في  الرصيد

 

  صندوق الطوارئ حالة

 
 2020  2019 

 111 243 5  5,241,317 الرصيد في بداية الفترة المالية

 -  - المبالغ الواردة من الدول األطراف

(1 794)  - المبالغ المعادة للدولة المنسحبة   

 -   - مبالغ تجديد الموارد

 317 241 5   5,241,317 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

 000 000 7  7,000,000 المستوى المحدد

(295)  (295) (4المستحقات من الدول األطراف )الجدول   

 (1,758,388)  (1,758,388) النقص في التمويل

 317 241 5   5,241,317 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

1) Res.1/ASP/18-ICC  ، 5الجزء باء، الفقرة. 
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 3الجدول 

في  صندوق رأس المال العاملحالة السلف المقدمة إلى  -المحكمة الجنائية الدولية 

  )باليورو( 2020كانون األول/ديسمبر  31

 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل
31/12/2019في   

لعام المبلغ المقرر  
2020 

صندوق رأس 

المال العامل 

في 

31/12/2020  

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   1,042   1,042   -   1,042  أفغانستان 

  -   1,700   1,700   -   1,700  ألبانيا 

  -   1,317   1,317   -   1,317  أندورا

  -   383   383   -   383  أنتيغوا وبربودا

  -   130,081   130,081   -   130,081  األرجنتين

  -   423,006   423,006   -   423,006  أستراليا

  -   144,195   144,195   -   144,195  النمسا

  -   1,157   1,157   -   1,157  بنغالديش

  -   1,420   1,420   -   1,420  بربادوس 

  -   178,736   178,736   -   178,736  بلجيكا

  -   192   192   -   192  بليز

  -   574   574   -   574  بنن

  -   2,026   2,026   -   2,026  بوليفيا

  -   2,827   2,827   -   2,827  البوسنة والهرسك

  -   2,844   2,844   -   2,844  بوتسوانا

  -   651,955   651,955   -   651,955  البرازيل

  -   8,760   8,760   -   8,760  بلغاريا

  -   678   678   -   678  بوركينا فاسو

  -   192   192   -   192  كابو فردي

  -   765   765   -   765  كمبوديا

  -   562,882   562,882   -   562,882  كندا

  8   184   192   -   192  جمهورية أفريقيا الوسطى

  -   694   694   -   694  تشاد

  -   70,468   70,468   -   70,468  شيلي

  -   55,945   55,945   -   55,945  كولومبيا

  8   184   192   -   192  جزر القمر

  335   719   1,054   -   1,054  الكونغو

  -   192   192   -   192  جزر كوك

  -   8,186   8,186   -   8,186  كوستاريكا

  -   1,891   1,891   -   1,891  كوت ديفوار 

  -   21,243   21,243   -   21,243  كرواتيا

  -   8,552   8,552   -   8,552  قبرص

  -   69,305   69,305   -   69,305  الجمهورية التشيكية

  -   872   872   -   872  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  -   119,377   119,377   -   119,377  الدانمرك

  -   192   192   -   192  جيبوتي 

  -   192   192   -   192  دومينيكا

  -   8,687   8,687   -   8,687  الجمهورية الدومينيكية

  -   10,776   10,776   -   10,776  إكوادور

  -   1,448   1,448   -   1,448  السلفادور

  -   7,426   7,426   -   7,426  استونيا

  -   574   574   -   574  فيجي

  -   92,512   92,512   -   92,512  فنلندا

  -   991,237   991,237   -   991,237  فرنسا

  -   3,509   3,509   -   3,509  غابون

  -   192   192   -   192  غامبيا

  -   1,437   1,437   -   1,437  جورجيا

  -   1,284,767   1,284,767   -   1,284,767  ألمانيا

  -   2,879   2,879   -   2,879  غانا

  -   104,443   104,443   -   104,443  اليونان
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 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل
31/12/2019في   

لعام المبلغ المقرر  
2020 

صندوق رأس 

المال العامل 

في 

31/12/2020  

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   192   192   -   192  غرينادا

  -   5,257   5,257   -   5,257  غواتيماال

  134   161   295   -   295  غينيا

  -   295   295   -   295  غيانا

  -   1,524   1,524   -   1,524  هندوراس

  -   39,879   39,879   -   39,879  هنغاريا

  -   4,739   4,739   -   4,739  أيسلندا

  -   71,167   71,167   -   71,167  أيرلندا

  -   776,271   776,271   -   776,271  إيطاليا

  -   1,947,572   1,947,572   -   1,947,572  اليابان

  -   3,994   3,994   -   3,994  األردن

  -   3,004   3,004   -   3,004  كينيا

  -   209   209   209   -  كيريباس

  -   9,283   9,283   -   9,283  التفيا

  -   192   192   -   192  ليسوتو

  -   192   192   -   192  ليبيريا

  -   1,508   1,508   -   1,508  ليختنشتاين

  -   13,824   13,824   -   13,824  ليتوانيا

  -   13,694   13,694   -   13,694  لكسمبورغ

  -   574   574   -   574  مدغشقر

  -   383   383   -   383  مالوي 

  -   295   295   -   295  ملديف

  -   661   661   -   661  مالي

  -   3,054   3,054   -   3,054  مالطة 

  -   192   192   -   192  جزر مارشال

  -   2,378   2,378   -   2,378  موريشيوس

  -   309,338   309,338   -   309,338  المكسيك

  -   782   782   -   782  منغوليا

  -   848   848   -   848  الجبل األسود

  -   1,907   1,907   -   1,907  ناميبيا

  -   192   192   -   192  ناورو

  -   297,806   297,806   -   297,806  هولندا

  -   49,835   49,835   -   49,835  نيوزيلندا

  30   353   383   -   383  النيجر

  -   29,500   29,500   -   29,500  نيجيريا

  -   1,420   1,420   -   1,420  مقدونيا الشمالية

  -   162,178   162,178   -   162,178  النرويج

  -   5,788   5,788   -   5,788  بنما 

  -   2,321   2,321   -   2,321  باراغواي

  -   24,290   24,290   -   24,290  بيرو

  -   167,461   167,461   -   167,461  بولندا

  -   81,958   81,958   -   81,958  البرتغال

  -   385,161   385,161   -   385,161  جمهورية كوريا 

  -   678   678   -   678  جمهورية مولدوفا

  -   38,777   38,777   -   38,777  رومانيا

  -   192   192   -   192  سانت كيتس ونيفيس

  -   192   192   -   192  سانت لوسيا

  -   192   192   -   192  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   192   192   -   192  ساموا 

  -   574   574   -   574  سان مارينو

  -   1,039   1,039   -   1,039  السنغال

  -   6,805   6,805   -   6,805  صربيا

  -   192   192   -   192  سيشيل

  -   192   192   -   192  سيراليون

  -   31,491   31,491   -   31,491  سلوفاكيا

  -   17,426   17,426   -   17,426  سلوفينيا

  -   70,159   70,159   -   70,159  أفريقياجنوب 
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 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل
31/12/2019في   

لعام المبلغ المقرر  
2020 

صندوق رأس 

المال العامل 

في 

31/12/2020  

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   512,418   512,418   -   512,418  إسبانيا

  -   1,068   1,068   -   1,068  دولة فلسطين

  -   971   971   -   971  سورينام

  -   182,778   182,778   -   182,778  السويد

  -   209,423   209,423   -   209,423  سويسرا

  -   678   678   -   678  طاجيكستان

  -   486   486   -   486  تيمور ليشتي 

  -   7,358   7,358   -   7,358  ترينيداد وتوباغو

  -   6,042   6,042   -   6,042  تونس

  -   1,129   1,129   -   1,129  أوغندا

  -   914,016   914,016   -   914,016  المملكة المتحدة

  -   1,157   1,157   -   1,157  جمهورية تنزانيا المتحدة

  -   12,719   12,719   -   12,719  أوروغواي

  -   192   192   -   192  فانواتو

  -   113,839   113,839   -   113,839  فنزويال 

  37   1,092   1,129   -   1,129  زامبيا 

  -  9 9  -  9 الفرق بعد التقريب

  552   11,539,923  11,540,475  209  11,540,266  دولة طرفا ( 123) المجموع
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 4الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2020 لعامحالة تسديد االشتراكات في صندوق الطوارئ 

 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2019

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2020 

  -   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   -  أندورا

  -   -    -  أنتيغوا وبربودا

  -   -   -   -  األرجنتين

  -   -   -   -  أستراليا

  -   -   -   -  النمسا

  -   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   -  بربادوس 

  -   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   -  بليز

  -   -   -   -  بنن

  -   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   -  البوسنة والهرسك

  -   -   -   -  بوتسوانا

  -   -   -   -  البرازيل

  -   -   -   -  بلغاريا

  -   -   -   -  بوركينا فاسو

  -   -   -   -  كابو فردي

  -   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   -  كندا

  -   -   -   -  جمهورية أفريقيا الوسطى

  -   -   -   -  تشاد

  -   -   -   -  شيلي

  -   -   -   -  كولومبيا

 46  -   -  46 جزر القمر

 73  -   -   73  الكونغو

  -   -   -   -  جزر كوك

  -   -   -   -  كوستاريكا

  -   -   -   -  كوت ديفوار 

  -   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   -  قبرص

  -   -   -   -  الجمهورية التشيكية

  -   -   -   -  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  -   -   -   -  الدانمرك

  -   -   -   -  جيبوتي 

  -   -  -   -  دومينيكا

  -   -   -   -  الجمهورية الدومينيكية

  -   -   -   -  إكوادور

  -   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   -  استونيا

  -   -   -   -  فيجي

  -   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   -  غابون

  -   -   -   -  غامبيا

  -   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   -  ألمانيا

  -   -   -   -  غانا

  -   -   -   -  اليونان

  -   -   -   -  غرينادا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2019

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2020 

  -   -   -   -  غواتيماال

 84  -   -   84  غينيا

  -   -   -   -  غيانا

  -   -   -   -  هندوراس

  -   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   -  اليابان

  -   -   -   -  األردن

  -   -   -   -  كينيا

     كيريباس

  -   -   -   -  التفيا

  -   -   -   -  ليسوتو

  -   -   -   -  ليبيريا

  -   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   -  لكسمبورغ

  -   -   -   -  مدغشقر

  -   -   -   -  مالوي 

  -   -   -   -  ملديف

  -   -   -   -  مالي

  -   -   -   -  مالطة 

  -   -   -   -  جزر مارشال

  -   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   -  المكسيك

  -   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   -  الجبل األسود

  -   -   -   -  ناميبيا

  -   -   -   -  ناورو

  -   -   -   -  هولندا

  -   -   -   -  نيوزيلندا

  92   -   -   92  النيجر

  -   -   -   -  نيجيريا

  -   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   -  النرويج

  -   -   -   -  بنما 

  -   -   -   -  باراغواي

  -   -   -   -  بيرو

  -   -   -   -  بولندا

  -   -   -   -  البرتغال

  -   -   -   -  جمهورية كوريا 

  -   -   -   -  جمهورية مولدوفا

  -   -   -   -  رومانيا

  -   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  -   -   -   -  سانت لوسيا

  -   -   -   -  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   -  سان مارينو

  -   -   -   -  السنغال

  -   -   -   -  صربيا

  -   -   -   -  سيشيل

  -   -   -   -  سيراليون

  -   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   -  إسبانيا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2019

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2020 

  -   -   -   -  دولة فلسطين

  -   -   -   -  سورينام

  -   -   -   -  السويد

  -   -   -   -  سويسرا

  -   -   -   -  طاجيكستان

  -   -   -   -  تيمور ليشتي 

  -   -   -   -  ترينيداد وتوباغو

  -   -   -   -  تونس

  -   -   -   -  أوغندا

  -   -   -   -  المملكة المتحدة

  -   -   -   -  جمهورية تنزانيا المتحدة

  -   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   -  فانواتو

  -   -   -   -  فنزويال

  -   -   -   -  زامبيا 

  295   -   -   295  دولة طرفا ( 123المجموع )



ICC-ASP/20/12 

 

12-A-051021  62 

 5الجدول 
  المحكمة الجنائية الدولية

 (1))باليورو( 2020كانون األول/ديسمبر  31حالة الفائض النقدي في 

 2019 2020 السنة الجارية

   االئتمانات

  485 724 133      130,650,812      متحصالت االشتراكات المقررة

  263 155 1   641,052 متحصالت إيرادات متنوعة

 -  479,700 (2)2017المرحل / الفائض النقدي 

 -  307,000 (3)المرحل /  مشروع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

      132,078,564      134 879 748  

   التحمالت

  806 760 142      139,199,965      مصروفة مصروفات

  336 043 4       5,362,741          التزامات غير مصفاة

  180 17          59,915               المخصصات المتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات المتحدة

  622 427         -  مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  000 351         351,000             المجموع التراكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطين القضاة

      144,973,621      147 599 944  

(12 196 720) (12,895,057)      الفائض/)العجز( النقدي المؤقت  

(000 307) (8,338,981)        العجز النقدي للسنة الماضية  

  (165,000)           (3)المرحل للسنة المقبلة لمشروع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات

(14 887 465) (21,399,038)      التسويةالفائض/)العجز( النقدي المؤقت بعد   

   لسنة السابقةلالتصرف في الفائض/)العجز( النقدي المؤقت 

(12 303 387) (14,465,887)      السابقةالفائض/)العجز( المؤقت للسنة   

  622 760 9  5,445,034          متحصالت االشتراكات المقررة للفترة السابقة وإيرادات أخرى

  990 187 1  681,872             الوفورات من التزامات الفترات الماضية أو إلغاؤها

(1 691 438) (8,338,981)        الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة  

   الفائض/)العجز( المؤقت مع فائض)عجز( الميزانية توفيق

(12 303 387) (12,895,057)      المؤقت الفائض/)العجز( النقدي  

  499 410 14  18,074,972        االشتراكات المقررة المستحقة القبض

شتراكات المقررة/الفرق بين مبلغ قرض الدولة المضيفة المدرج في الا

 الميزانية والمبلغ الفعلي 
                   (27)  (27)   

(1 263 155) (641,052)           متحصالت إيرادات متنوعة  

  013 535  4,538,836          فائض/)عجز( الميزانية )البيان الخامس(

 .الصندوق االستئماني للمجني عليهمأمانة  يشمل البرنامج السادس:( 1)

(2) ICC-ASP/18/Res.1 اوو، الجزء 

(3) ICC-ASP/18/Res.1 ، ؛ سينالجزءICC-ASP/19/Res.1 سين، الجزء 
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 6الجدول 

 2020كانون األول/ديسمبر  31حالة التبرعات في  -المحكمة الجنائية الدولية 

  )باليورو(

 الرصيد المرحل الجهات المانحة الصندوق االستئماني

التبرعات الواردة 

 2020في عام 

التبرعات المسجلة في 

 2020عام 

 التبرعات المتعلقة بعام 
2021 

 الرصيد 
المستحق من 

 الجهات المانحة

 الرصيد 
المستحق 

لجهات ل

 المانحة

 األرجنتين الصندوق االستئماني العام

 المملكة المتحدة

- 

- 

2492 

- 

2094 

- 

- 

- 

- 

- 

398 

49415 

 49813   - 2094  2492 -   المجموع الفرعي

بناء الخبرة القانونية وتعزيز 

 2019-2018التعاون، 

 - - - - 65012  - المفوضية األوروبية

 -  - - - 65012  -   المجموع الفرعي

بناء الخبرة القانونية وتعزيز 

 2020-2019التعاون، 

 293872 - - 711614 - 711614 األوروبيةالمفوضية 

 293872   711614  711614  المجموع الفرعي

بناء الخبرة القانونية وتعزيز 

 2021-2020التعاون، 

 المفوضية األوروبية

 فرنسا

- 

- 

900000 

15000 

175507 724493 

15000 

- - 

 - - 874493 175507 1050000   المجموع الفرعي

القضائية افتتاح السنة 

والحلقة الدراسية القضائية، 

2020 

 قبرص

 نيجيريا

 هولندا

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1000 

2000 

875 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - - - 3875    المجموع الفرعي

مكتب المحكمة الجنائية  برنامج

الدولية القُطري في جمهورية 

أفريقيا الوسطى الخاص 

 سبل االنتصافبالوصول إلى 

  2019في عام 

 - - المملكة المتحدة

 

- -  -  2401 

 2401  -  -   -   المجموع الفرعي

اللغة الفرنسية والمنظمة 

 الدولية للفرنكوفونية

المنظمة الدولية 

 للفرنكوفونية

- - 5341 - 5341 - 

 - 5341 - 5341 - -  المجموع الفرعي

التعاون بين المحكمة الجنائية 

الدولية ومركز التعاون 

-2020الدولي، القانوني 

2022 

مركز التعاون 

 القانوني الدولي

 3427 3427 - - - 

 - - - 3427 3427 -  المجموع الفرعي

 تنمية مهارات المتدربين

 والمهنيين الزائرين

       

قضاة المحكمة 

 الجنائية الدولية

-  3600 3600 -  -  - 

موظفو المحكمة 

  -  - 11062 11062  - الجنائية الدولية

- 

 -  -  - 14662 14662  -   المجموع الفرعي
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 الرصيد المرحل الجهات المانحة الصندوق االستئماني

التبرعات الواردة 

 2020في عام 

التبرعات المسجلة في 

 2020عام 

 التبرعات المتعلقة بعام 
2021 

 الرصيد 
المستحق من 

 الجهات المانحة

 الرصيد 
المستحق 

لجهات ل

 المانحة

الصندوق الخاص إلعادة 

 التوطين
 

      

 -  -  - 90 000 90 000  - بلجيكا

 -  -  - 35 000 35 000 - لكسمبورغ

 -  -  - 125000 125000 -   المجموع الفرعي

الزيارات العائلية للمحتجزين 

  -  - 15 214 15 214  - مالي المعوزين

- 

 

 - - - 8 000 8 000 - هولندا

 -   16000 16000 - سويسرا 
 

موظفو المحكمة 

 - - 60 60 - الجنائية الدولية

- 

 -  -  - 39274 39274  -   المجموع الفرعي

برنامج الموظفين الفنيين 

 المبتدئين

 -  - 231600 236402 171642 296360 اليابان

 -  - 122643 19124 92864 48903 جمهورية كوريا

 -  - 72396 45813 77814 40395 سويسرا

 -  - 426639 301339 342320 385658   المجموع الفرعي

 - - -     أقل البلدان نموا  

 -  -  - 10 000 10 000  - أيرلندا

 -  -  - 10000 10000  -   المجموع الفرعي

رعاية السفر إلى المؤتمرات 

 الخارجية

 - - - 15665 15665 - جمهورية كوريا

 - - - 3491 3491 - هولندا

جهات أخرى، غير 

  -  - 4984 4984  - حكومية

- 

      - 

    - - - 

    
  

- 

      - 

 -  -  - 24140 24140  -   المجموع الفرعي

 346 086 5 341 1 301 132 1 416 273 1 676 327 1 097 272   مجموع التبرعات
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  7الجدول 
كانون األول/ديسمبر  31حالة الصناديق االستئمانية في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )باليورو( 2020

 لصندوق االستئمانيا

الرصيد 

  المرحل

 االشتراكات

  المصروفات  المسجلة

المبالغ 

المستردة من 

 المانحين

الرصيد 

  المرحل

  10,669          -             2,094            2,094             10,669 لصندوق االستئماني العام ا

-2019بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون، 

2020 
              -            711,614  417,742   293,872                -    

-2020بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون، 

2021 
              -    175,507 175,507            -                  -    

افتتاح السنة القضائية والحلقة الدراسية 

 2020القضائية، 
              -    3,875 3,875            -                  -    

    -                  -            5,341 5,341    -               اللغة الفرنسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية

التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية 

المؤسسة القضائية المتخصصة المنقولة في و

 كوسوفو

              -                      -                   -               -                  -    

ومركز التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية 

 2022-2020التعاون القانوني الدولي، 
              -    3,427 3,427            -                  -    

، في الذكرى العشرون لنظام روما األساسي

  2018عام 
      10,152                    -                   -          3,875          6,277  

برنامج مكتب المحكمة الجنائية الدولية 

القُطري في جمهورية أفريقيا الوسطى الخاص 

  2019سبل االنتصاف في عام بالوصول إلى 

              -                      -    (114)          114                -    

المتدربين الداخليين والمهنيين  تنمية مهارات

 الزائرين
32,642 14,662                -               -          47,304  

مشروع مكتب المحكمة الجنائية القُطري في 

سبل االنتصاف بالوصول إلى أوغندا الخاص 

 ةالممتدخالل الفترة 

  2021إلى  2019من 

      86,550                    -    41,313            -          45,237  

  1,851,392     -            180,254 125,000 1,906,646 الصندوق الخاص إلعادة التوطين 

  53,599          -             2,984            39,274            17,309       الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين 

    -                  -            301,339 301,339    -               برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين

 10,000  33,391       أقل البلدان نموا  
             

(5,001)    
           -          48,392  

    -                  -               -                   -                      -               تعيينات القضاة –سفر أقل البلدان نموا 

 رعاية السفر إلى 

 المؤتمرات الخارجية
              -    24,140 24,140            -                  -    

 2,062,870 297,861 1,152,901 1,416,273 2,097,359 المجموع

 : 7المبينة في الجدول  2020الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 

، قدمت الشعبة الوطنية للشؤون الدولية 2020الصندوق االستئماني العام: في عام  -1

 أعمال إنتاج وتركيبتبرعا  لفائدة التابعة لوزارة العدل وحقوق اإلنسان في األرجنتين 

لعرض القطع األثرية المتبرع بها  الواجهةستخدم وتعلى الحائط.  ةمثبت ةزجاجي واجهة

صرف األموال األخرى  ُعلق، 2020خالل عام ذات القيمة الرمزية والتاريخية. و

 الصندوق االستئماني العام التي قدمها المانحون دون أغراض محددة. الموجودة في
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العقود المبرمة مع المفوضية األوروبية والجهات المانحة األخرى بشأن  هيئتو -2

 المشاريع الفرعيةلتنفيذ  ماليا   دعما   تعزيز التعاونبرنامج و الخبرات القانونيةبناء 

  :تاليةال

وتبادل  من أجل تعزيز التعاون اتالحلقات الدراسية والمناسبات والتدريب   ()أ
للممثلين والمهنيين القانونيين، من الدول  تتيح :الخبرات وبناء القدرات الوطنية

لتطوير معارفهم  األطراف والدول غير األطراف، بما في ذلك بلدان الحاالت، فرصا  

من أجل  المتسمة باألهمية لكل طرفعن تبادل المعلومات  ومهاراتهم العملية فضال  

 ئي؛تعزيز قدرة المحكمة على تنفيذ واليتها على أساس تحسين التعاون القضا

والمهارات العملية للمهنيين القانونيين، وبناء العالقات مع  المعارفلتطوير و

العاملين في لتشاور مع منتدى ل تهيئةالمحامين وجمعيات المحامين والحفاظ عليها، و

 ؛المهن القانونية

بلدان الحاالت والبلدان  للمندوبين والمهنيين من يهيئ: برنامج المهنيين القانونيين  )ب(

يعد  من البلدان النامية ذات الصلةبلد آخر  التي تجري فيها المحكمة تحقيقات أولية وأي

على  الوطنية القدراتتنمية معارفهم القانونية وتعزيز ، فرصة طرفا في نظام روما

 ؛ختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيهاالتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن ا

مسؤولية مكتب المدعي العام، ل تخضع :باألدوات القانونيةقاعدة البيانات الخاصة    )ج(

ومقاضاة تطوير القدرة على التحقيق في قضايا الجرائم الدولية األساسية وتيسر 

لمساعدة  القاعدة وُوضعت والفصل فيها، وال سيما على الصعيد الوطني. مرتكبيها

المهنيين القانونيين على تناول الجرائم الدولية األساسية على النحو المنصوص عليه 

)أ(  إتاحةفي نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل 

حرية الوصول إلى المعلومات القانونية في القانون الجنائي الدولي، والموجزات 

ات، والبرامجيات الحاسوبية المتخصصة للعمل بهذه القوانين؛ القانونية لهذه المعلوم

ويشكل هذا المشروع  و)ب( التدريب وإسداء المشورة وتقديم خدمات مكتب المساعدة.

في الجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز القدرات الوطنية وكفالة  هاما   الفرعي عنصرا  

 للمعايير الدولية. وفقا   تقديم المتهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى العدالة

هام في الفرعية مجتمعة عن الهدف العام للبرنامج وهو اإلس المشاريعتنجم هذه و  -3

المقدم إلى  نظام روما األساسي وزيادة الدعم بتعزيز، مكافحة اإلفالت من العقاب

في ( توسيع فهم المحكمة ونظام روما األساسي 1لمحكمة وأهدافها الفرعية من أجل: )ا

ية الدولية ، وال سيما الدول األطراف في المحكمة الجنائالجهات الفاعلة الرئيسية أوساط

( تعزيز القدرات 2؛ و )الدول للمحكمة وتعاونها معها دعم وزيادة، والمهنيين القانونيين

الوطنية في التعامل مع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي، ال سيما في 

مبدأ  بتعزيزضة على المحكمة الجنائية الدولية، الصلة بالحاالت المعروالبلدان ذات 

 التكامل. 

أنشئ الصندوق االستئماني الفتتاح السنة القضائية والحلقة الدراسية القضائية و  -4

كانون الثاني/يناير  23حفل االفتتاح الذي أقيم في في لتغطية تكاليف الطعام  2020لعام 

الدراسية القضائية السنوية الحدث الرئيسي المتكرر للمحكمة لتبادل الحلقة وتعد . 2020

األفكار والخبرات وكذلك للتواصل مع كبار القضاة من الواليات القضائية الوطنية للدول 

 .األطراف في نظام روما األساسي والمحاكم اإلقليمية والدولية

في عام  ية للفرنكوفونيةولمنظمة الدالالصندوق االستئماني للغة الفرنسية و وأنشئ -5

، وبدأته الرئاسة بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية. والهدف من ذلك هو 2020

لقضاة على جميع فائدة االلغة الفرنسية ل ية لتعلمالمساعدة في تمويل وضع برامج تدريب

كمة ( لتمكينهم من فهم المناقشات الشفوية في قاعة المحC2إلى  A1المستويات )من 
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من أثناء اإلجراءات، وإذا لزم األمر، التواصل  في باللغة الفرنسية المحررةوالوثائق 

 .تحريرية ترجمة/ترجمة شفويةدون 

لتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسة الصندوق االستئماني لأنشئ و -6

بين مكتب  المبرمة على أساس مذكرة التفاهمالقضائية المتخصصة المنقولة في كوسوفو 

مكتب  بموجبها سيساعدالتي المدعي العام للمحكمة ومكتب المدعي الخاص للمؤسسة، 

من خالل توفير االستخراج التقني للبيانات من  الخاصالمدعي العام مكتب المدعي 

إلى مكتب  الخاصدفع مكتب المدعي وسيأجهزة الهاتف، بما في ذلك الهواتف المحمولة. 

المباشرة وغير المباشرة التي يمكن تحديدها نتيجة لتوفير  كاليفالت كاملالمدعى العام 

 الخدمات المتفق عليها.

 أنشئ الصندوق االستئماني للتعاون في شمال أفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرينو -7

على  (لتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومركز التعاون الدوليا( واالتجار بالبشر

المحكمة والمركز الدولي في سياق مشروع مكافحة أساس مذكرة التفاهم المبرمة بين 

الجهات الفاعلة الرئيسية في الشبكات اإلجرامية  مقاضاة، الذي يركز على التهريب

االتجار بالبشر والجرائم األخرى المتعلقة بالهجرة و، رالناشطة في مجال تهريب البش

، مرورا بليبيا إلى االتحاد األوروبي. ويشمل نطاق التعاون بين من بلدان القرن األفريقي

أمور أخرى، مشاركة موظفي مكتب المدعي العام  من جملة، والمركز الدوليالمحكمة 

في االجتماعات مع الشركاء الخارجيين وتبادل المعلومات والخبرات لدعم المشروع. 

قامة اليومي لمشاركة موظفي الدولي للمحكمة بدل اإل المركزسدد يوفي المقابل، س

 المحكمة.

العشرين لتأسيس نظام روما  بالذكرىهدف الصندوق االستئماني لالحتفال تمثل و -8
، لزيادة االعتراف وأهمته نظام روما األساسي ي بدورزيادة الوعي العالم في األساسي

والناجين  العالمأخطر الجرائم في رد إيجابي حقيقي يركز على ضحايا وتعزيز س به العام

منها بالتعاون مع الدول األطراف.  وانتهي الفعالياتعدد من  عبراألهداف  وتحققت. منها

في المحكمة، بمشاركة  2018 تموز/يوليو 17و  16المركزية يومي  الفعالياتوجرت 

خبراء المحكمة، والتي تنظر فيها  مسؤولين رفيعي المستوى من بلدان الحاالت

 .ومحاورين

مشروع مكتب المحكمة الجنائية الدولية الُقطري في جمهورية أفريقيا أتاح  -9
تموله السفارة البريطانية في ، الذي سبل االنتصافبالوصول إلى  الخاص الوسطى

توسيع نطاق وزيادة تأثير/آثار األنشطة المضطلع نشاسا )جمهورية أفريقيا الوسطى( يك

في سياق  2019بها خالل الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 

ألفريد ييكاتوم وباتريس في قضية المدعي العام ضد  التهم )جلسة التأكيد( تأكيدجلسة 

انطوى المشروع على ثالثة أنشطة رئيسية: زيارة قادة المجتمعات ونغايسونا. إدوارد إ

التهم  تأكيدالمحلية المؤثرين وممثلي منظمات المجتمع المدني لالهاي لمتابعة جلسة 

هة إلى  صحفيةتغطية والعروض التي قدمها مختلف الهيئات واألقسام في المحكمة؛  موجَّ

ين، من قبيل النساء والشباب( ألحداث فئات معيَّنة )بما في ذلك بحسب نوع المتابع

 تأكيدجلسة  وفرز وتوزيع ملخصات؛ نغايسوناإ-قضائية رئيسية تتعلق بقضية ييكاتوم

، وتوزيع مقاطع فيديو أخرى تتعلق بالمحكمة في بانغي وبربراتي بشكل مباشر التهم

هيأ المشروع بيئة مؤاتية لالضطالع بأنشطة من قبيل تعزيز التواصل وويالوكي وبيسا. 

لمجتمعات المحلية المتضررة )بما فيها المجني الوصول إلى العدالة لفائدة اسبل  وتحسين

وأتاح التواصل مع . انغايسونا-ييكاتوم عليهم( في إطار إجراءات المحكمة في قضية

ر هيئات وقنوات مألوفة وموثوق بها تعزز األهالي المحليين في المضمار القضائي عب

هيأ إلى جانب ذلك بيئة قضائية أقل عدوانية /أكثر والحوار المفتوح، والملكية، والتفاهم، 

للمحكمة وتشجيع مشاركة  أيضا  إلى حشد مزيد من الدعم المشروع أدىإيجابية . و
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التفرج، حتى  من بدالالحوار القضائي مشاركة  نشطة  )المتأثرة بالمجتمعات المحلية 

منها المنظمات الحكومية و تواصل المحكمة،لطالما تفاعلت مع التي  جهاتال ضمن

      (.الدولية والمنظمات غير الحكومية

 2017في عام  الصندوق االستئماني لتطوير المتدربين والمهنيين الزائرينوأنشئ  -10

األطراف  الزائرين من مواطني البلدان النامية للمهنيينفرص و دورات تدريبية لتمويل

للنمو الفكري وتنمية  ويتيح هذا البرنامج للمشاركين فرصا   في نظام روما األساسي.

ل الصندوق االستئماني من  .التي يمكن نقلهااكتساب المهارات المهنية والمعارف  ويُموَّ

 .المنتخبين والموظفين والمسؤولينالبلدان المانحة  الجهات المهتمة من

سبل بالوصول إلى مشروع مكتب المحكمة الجنائية الُقطري في أوغندا الخاص  -11
منذ أن اصبحت أوغندا بلد  :2021 يونيو/حزيران - 2019 حزيران/يونيو، االنتصاف

عاما ، اضطلع المكتب القُطري في أوغندا، عبر برنامجه  12حالة لدى المحكمة قبل 

الخاص بالتواصل، بأنشطة تواصل ذات صلة بالحالة في جميع أرجاء شمال أوغندا. 

اشتد االهتمام بمتابعة وعقب اعتقال دومينيك أونغوين واإلجراءات القضائية التي تلته، 

وبسبب طلب الحصول على مختلف المجتمعات المحلية المعنية بالقضية.  اكمة لدىالمح

لغالبية العظمى أمرا  ممكنا وُمجديا  ل جعل متابعة اإلجراءاتوضرورة  ةمعلومات منتظم

، غدا من الملح من المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة التي تسكن مواقع نائية

توسيع نطاق ومعلومات، من الحتياجات لتلبية االة أن يضع المكتب برامج إضافي

فئات المجتمعات المحلية الحوار وإشراك مختلف وتيسير هذه المعلومات الوصول إلى 

  المتضررة.

 أتاحتليس للمحكمة مكاتب فرعية لدى المجتمعات المحلية المتضررة، لكنها و -12

فرصة التعاون مع شبكة متكونة بدعم من هيئاتها المحلية وشراكاتها القائمة، للمكتب، 

وينحدر المتطوعون في الشبكات متطوعا  مجتمعيا  دعما  لتنفيذ المشروع.  52من 

رعية  كنسية ، معظمها في المواقع ذات الصلة بالقضية. وما زالت  25المشكَّلة من 

الكنسية متابعة  اتضطلع هذه الشبكات بأنشطة إلعالم الجمهور أتاحت ألعضاء رعيته

  راءات الجارية في محكمة الهاي متابعة  مباشرة.اإلج

يفضي أيضا  االهتمام المتزايد بمتابعة محاكمة أنغوين إلى زيادة تعزيز توقع و -13

جبر األضرار لدى مختلف المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع في شمال الوصول إلى 

من أجل تقديم  الالمشروع، حوارا  فعاال  ومفتوحا  طيلة أوغندا. وأجرى المكتب، 

بشأن كيفية تعايش المجتمعات المحلية لبدء محادثة بل معلومات بشأن المحاكمة فحسب، 

تبادل استمرار  ويكتسيالمحاكمة.  ندالصادر عالحكم ، بغض النظر عن أيضا   في وئام

لدحض  بالغة أهمية المعلومات بين المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة

 ال لزوم لها اتتوليد توترالمغالطات والتكهنات والتصورات الخاطئة التي من شأنها 

ويتعلق جانب آخر من المشروع بتبادل فيما يتعلق ببعض القرارات أو النواتج القضائية. 

القانون والنظام في أوغندا  يوقطاع العدالةثلي مالممارسات والتجارب الفضلى مع م

اإلسهام في تنمية قدراتهم ووضع آليات أكثر فعالية ونجاعة فيما يخص العدالة بغية 

    وإنفاذ القانون لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.

لمساعدة الدول الراغبة  2010في عام  الصندوق الخاص إلعادة التوطينوأنشئ  -14

حلول ب من غير أن تكون قادرة  على ذلك إبرام اتفاقات إعادة التوطين مع المحكمة في

إلى زيادة عدد عمليات إعادة التوطين الفعلية  الصندوق يرميو محايدة من حيث التكلفة.

ويتلقى الصندوق تبرعات من الدول األطراف ية الشهود. وبناء القدرات المحلية لحما

نقلون إلى الدول المباشرة لألشخاص المعرضين للخطر الذين يُ  المصروفاتويغطي 

   .المستقبلة
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الصندوق االستئماني للزيارات العائلية للمحتجزين  أت جمعية الدول األطرافأنشو -15
والغرض  .ICC-ASP/8/Res.4 اداخل قلم المحكمة بموجب قراره 2011في عام  المعوزين

 التبرعات.  عبرمن ذلك هو تمويل الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين 

 إلتاحة 2015في  الصندوق االستئماني لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئينأنشئ و -16

البرنامج  يتيح. والراعية من البلدان المشاركةالقادمين لة للمواطنين التعيينات المموَّ 

حكوماتهم، سعيا   نفقةالفرص للمهنيين الشباب لشغل وظائف برتبة المبتدئين، على 

الءمة لتعريفهم باألعمال الداخلية للمحكمة والنظام القانوني الدولي ككل، بهدف زيادة الم

 تيحوي .وغيرها من المنظمات الدولية والنظم الوطنية لوظائف في المحكمةشغل ال

التي يمكن تطبيقها  المهنيةمهارات الالبرنامج للمشاركين فرصة للتطور المهني وتنمية 

 .مساراتهم المهنية في

-ICCالقرارموجب ب 2004في عام  الصندوق االستئماني ألقل البلدان نموا  وأنشئ  -17

ASP/2/Res.6 لو الدول  أمانة جمعية وتدير الصندوقَ  .ICC-ASP/4/Res.4 القرارموجب ب ُعدِّ

والبلدان النامية  مندوبي أقل البلدان نموا   مشاركةعلى الصندوق ، ويشجع األطراف

تغطية تكاليف سفرهم إلى الجمعية  من خاللالدول األطراف األخرى في أعمال جمعية 

 على النحو الذي يحدده الصندوق.

أنشئ الصندوق االستئماني لسفر المرشحين من أقل البلدان نموا إلى مكان إجراء و -18

بموجب  2020القضاة في عام اللجنة االستشارية المعنية بتعيين  تجريهاالمقابالت التي 

 القرار

 ICC-ASP/15/Res.5 ،أمانة جمعية الدول  الصندوقَ  )ه(. وتدير 6، المرفق األول

تقديم المساعدة المالية إلى المرشحين من أقل البلدان نموا، الذين تسميهم دولة لاألطراف 

تجريها اللجنة طرف، لتغطية تكاليف سفرهم ذهابا وإيابا إلى مكان المقابالت التي 

لمحكمة الجنائية الدولية على النحو الذي يحدده دى ااالستشارية بشأن تعيين القضاة ل

 الصندوق.

السفر واإلقامة  تكاليفَ  السفر إلى المؤتمرات الخارجية ويغطي صندوق رعاية -19

لمسؤولي المحكمة والمندوبين اآلخرين للمشاركة في المؤتمرات الخارجية والدورات 

ل الصندوق جهات مانحة متنوعة التدريبية والمناسبات العامة الجهات تتمثل . ووتمّوِ

الحكومات والجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى، والمنظمات  في أساسا  الراعية 

 الدولية غير الربحية.
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لفترة للبيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية امراجعة  تقرير

  2020كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

 المحتويات
الصفح 

 ة
  ..........................................................................أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال  

  ........................................................................................التوصيات  قائمة -ثانيا  

  .............................................................................نظرة عامة على الوضع المالي -ثالثا  

  ...................................................................................مالحظات  -رابعا  

  ..................................المحكمةتمويل  تعليقات عامة على -ألف   

  ....................................................................الغشخطر  – باء

                                                                         االشتراكات المقررة غير المسددة -جيم 

  ........................................................المبالغ المستحقة تطور حالة  -1

  ...............................................................عدم األهلية للتصويت -2

  ...........................................................واستحقاقات الموظفين كشوف المرتبات  - دال

  ..........................................................................م استحقاقات الموظفينوخص -هاء

المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ بيان  -واو
 .....................................................الفعلية

 

  أخرى مستحقة ومصروفات مبالغ –زاي 

  .............................................................................متابعة التوصيات السابقة  -خامسا  

  ..........................................................................................شكر وتقدير-سادسا  

  ...المرفقات...................................................................................................

  ......................................................متابعة التقرير بشأن االحتياطيات النقدية: األول المرفق 

  ............................................الخارجية المتعلق بشعبة العمليات تقريرالمتابعة ني: المرفق الثا

لموارد البشرية )تموز/يوليو إدارة االمتعلق بتقرير المتابعة  :لثالمرفق الثا
2018)...........................  

 

 (2019الميزانية )تموز/يوليو  المتعلق بإدارة عمليةمتابعة التقرير المرفق الرابع: 
...........................) 
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 أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال

للمعايير  وفقا  ‘‘( المحكمة)’’لقد راجعنا البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية  -1

للمحكمة، بما من النظام المالي والقواعد المالية  12والمادة  الدولية لمراجعة الحسابات

  .الجنائية الدولية في ذلك االختصاصات اإلضافية التي تنظم مراجعة حسابات المحكمة

مراجعة للبيانات المالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البيانات  ةإن الهدف العام ألي -2

يمّكن مراِجع  اأ، مالخط مأ الغشبسبب  أكان ذلك سواء تضاربأي المالية ككل من 

من جميع الجوانب الحسابات من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت، 

  .2020للسنة المالية  العامللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع المادية، وفقا  

 وفقا   مراجع الحسابات الخارجيوتنطبق االختصاصات اإلضافية التي تحكم عمل  -3

الذي ينص على أن االستخدام غير لنظام المالي والقواعد المالية، )ج( من ا 6 للفقرة

ال تتفق مع نية جمعية الدول  مصروفات ةالالئق ألموال المحكمة وأصولها األخرى وأي

 عرض على نظر جمعية الدول األطراف.يجب أن تُ ‘‘( الجمعية)’’األطراف 

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بيان  وتتضمن البيانات المالية المعدة وفقا   -4

الوضع المالي، وبيان األداء المالي، وبيان التغييرات في صافي األصول، وبيان التدفقات 

النقدية، ومقارنة بين الميزانية والبيانات الفعلية، ومالحظات عن السنة المالية المنتهية 

 في ذلك التاريخ. 

 (7إلى  1)الجداول من  ا المالية مجموعة من سبعة بياناتوأرفقت المحكمة ببياناته -5

وأّكد فريق التدقيق أن هذه ال تدخل في نطاق هذه المراجعة. تقدم معلومات إضافية 

مع البيانات المالية، لكن من دون ممارسة ما قد يلزم من الحرص  متسقةالجداول 

 الواجب بشأنها.

مراجع مراجعة الحسابات، يتعين على ل 610و 315ووفقا  للمعيارين الدوليين  -6

الحسابات الخارجي النظر أعمال المراجعة الداخلية للحسابات، وتقدير مستوى الدعم 

 الذي يحظى به فيما يخص مهام المراجعة الخارجية للحسابات.

وأُرسلت تقارير المراجعة الداخلية للحسابات إلى مراجع الحسابات الخارجي،  -7

التي تتسم ببالغ  مضمامينها واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيهااطلع على الذي 

عملية إدارة العقود، والتقرير المتعلق باألهمية فيما يتعلق بأعماله، وال سيما التقرير 

التقييم التقني في عملية الشراء واستعراض المتعلق ب تقريرالإدارة األصول، والمتعلق ب

 .علومات داخل مكتب المدعي العامعملية شراء معدات تكنولوجيا الم

 ألفت عملية المراجعة من مرحلتين:وت -8

 .على الجوانب المتصلة بالضوابط الداخلية تركزمراجعة مؤقتة للحسابات،  - 

 18إلى  7من  المؤقتةالمراجعة  كان من المقرر في بادئ األمر أن يمتد إجراءو

، ولكن تعذر إجراؤها حضوريا  في مقر المحكمة في 2020كانون األول/ديسمبر 

 تدابير الحد من السفر والزيارات واالجتماعات التي اتخذتهاالهاي، بسبب 

ووضع الفريق  .19-السلطات الوطنية في هولندا وفرنسا في سياق جائحة كوفيد

لى المراجعة والمحكمة، وال سيما قلمها، بروتوكوال  وعمليات بديلة عالمعني ب

أساس إجراء المراجعة عن بعد، األمر الذي تسنى من خالل االطالع اآلمن على 

النظم والتطبيقات ما تتيحه المحكمة من و Citrixالمعلومات عبر نظام 

التحاور من خالل آليات و ،في إطار التخطيط المركزي للموارد والمنتجات
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، والمؤتمرات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة تبادل البيانات اإللكترونية

 ؛الفيديوية المحمية الدورية

 تركزمراجعة نهائية للحسابات، في مقر المحكمة الجنائية الدولية في دن هاغ،  - 

على البيانات المالية والتزامات اإلفصاح التي تفرضها المعايير المحاسبية الدولية 

 (.2021ونيو حزيران/ي 4مايو إلى أيار/ 17)من 

قد وعُ فريق قلم المحكمة. الخدمات اإلدارية في شعبة والتوصيات مع ونوقشت النتائج  -9

وحدة  شعبة ورئيس قسم الشؤون المالية وفريقه ورئيسالاالجتماع النهائي مع مدير 

، ورئيس قسم خدمات إدارة المعلومات وموظف شؤون النظم الموارد البشريةعمليات 

 . 2021 حزيران/يونيو 4في  والتطبيقات والمنتجات

بشأن البيانات المالية للمحكمة عن السنة المنتهية  معدَّلغير ونحن ندلي هنا برأي  -10

  .2020األول/ديسمبر كانون  31في 

 قائمة التوصيات   -ثانيا  

بشأن تقديم أي توصية جديدة ل. لم ير مراجع الحسابات الخارجي ضرورة ال شيء -11

. غير أنه يحدد مالحظاتنا الرئيسية في الجزء الرابع 2020مراجعة البيانات المالية لعام 

 من هذا التقرير.

وترد متابعة التوصيات السابقة الواردة في التقارير السابقة عن البيانات المالية  -12

في وتقارير األداء التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي في الجزء الخامس وكذلك 

 أدناه. 4إلى  1التذييالت من 

وقام مراجع الحسابات الخارجي، على حد علمنا، بتقييم التقدم الذي أحرزته  -13

جزئيا ولكنها مغلقة،  ومنفذةالمحكمة في كل توصية. وتعتبر بعض التوصيات منفذة، 

الخارجي  الحسابات جزئيا، وال تزال مفتوحة. وهذا سيعطي لخليفتنا، مراجع ومنفذة

 الجديد، الحرية والمرونة الالزمة في عمله.

 نظرة عاّمة على الوضع المالي  -ثالثا  

كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  254.949 تمثل األصول ما قدره -14

 2019كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  193.239.مقارنة بمبلغ 2020

وتبلغ الزيادة  .2018كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  247.323ومبلغ 

، ما مليون يورو( 15.756-)أي  في المائة 7السابقة بالقياس إلى السنة  الحاصلة

القبض التي قلت بفعل  والحسابات المستحقة زيادة النقد وما يقابل النقدإلى  أساسا  يُعزى 

للنقد وما يعادل المستوى العام  وارتفع .معداتوال والمنشآتقيمة الممتلكات  انخفاض

مليون يورو  12.518، )يورو مليون 27.093مليون يورو إلى  14.575 من 1النقد

ويرتبط مستوى النقد أساسا بسداد عدة دول أطراف  .ي المائة(ف 86 بنسبة زيادةأي 

  .2021لعام  ها المقررةسلفا الشتراكات

 غير المنطوية على التبادلويمثل إجمالي المبالغ المستحقة القبض من المعامالت  -15

، 2020كانون األول/ديسمبر  31في تاريخ  مليون يورو 48.436قدره  ا  إجمالي ا  مبلغ

ويُعزى ذلك . 2019كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  25.869مقارنة  بمبلغ 

األطراف. وتبلغ  التي تدفعها الدولاالشتراكات اإللزامية في المقام األول إلى 

                                                 
1

 " األموال المتاحة على الفور أو الودائع تحت الطلب.قد وما يعادل النقدتمثل مبالغ "الن 
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مليون يورو  38.402 االشتراكات اإللزامية غير المسددة من الميزانية العادية

مستوى المدفوعات المتوقعة ويبين هذا أن  .(2019في نهاية عام  مليون يورو 25.772)

صل إليها في نهاية عام الذروة التي و وتجاوز في إطار االشتراكات المقررة ارتفع

 لمستحقة الدفعوبلغت القيمة الصافية للحسابات ا. مليون يورو 31.048حين بلغ  2017

كانون األول/ديسمبر  31في  ،مليون يورو 17.655 مليون يورو، مقابل 28.398

 8.214 ، التي ارتفعت منبعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،2019

من  في المائة 90 ويمثل هذا االعتماد يورو. ماليين 10.038إلى  مليون يورو

 . أكثر من عامين مدارر المسددة على االشتراكات غي

مليون يورو، مقارنة   160.154مبلغ  والمنشآت والمعداتوتبلغ قيمة الممتلكات  -16

المئة من األصول. في  63ل ، وتمث2019في نهاية عام مليون يورو  168.643بمبلغ 

 7.895 كان بواقعوأظهرت عملية الحساب أن انخفاض قيمة المبنى على مر سنة كاملة 

بسبب بلوغ مكون في  يورو( ماليين 9.973) 2019أقل من قيمة عام  يورو ماليين

وبلغت قيمة المبنى الدفترية ، استهلكت قيمته كليا  و 2020نهاية عمره النافع في  المبنى

مليون يورو في نهاية  155.044مليون يورو مقارنة  بمبلغ  147.211الصافية مبلغ 

األخرى للممتلكات والمرافق والتجهيزات  القيمة اإلجمالية للمكونات. وتبلغ 2019عام 

 –مليون يورو، وتتمثل هذه المكونات في المقام األول في األراضي  12.944 مبلغ

مليون يورو(، وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصال  9.741قطعة أرض المقر )

   ليون يورو(، ومختلف أنواع التجهيزات.م 0.565مليون يورو(، والمركبات ) 1.392)

، وتمثلت هذه األصول مليون يورو 2.620 مبلغ الملموسة غير قيمة األصول وتبلغ -17

 1.473( بقيمة 2022في برمجيات قيد التطوير )يُتوقع إنجاز تطويرها في عام  أساسا  

رة داخليا  )التي بلغت  مليون  0.915مليون يورو، وفي القيمة الصافية للبرمجيات المطوَّ

 يورو(. 

القيمة العادلة لعقد التأمين  مليون يورو 33.029حقوق االسترداد البالغة تناظر و -18

المحكمة  وغيَّرت .لمحكمة بغية تغطية معاشات ما بعد الخدمة للقضاةالذي تسهم فيه ا

في مبلغ حقوق االسترداد،  العقد الجديد. ولم يؤثر 2019في نهاية عام  شركة تأمينها

مليون يورو،  31.897 بمبلغ، حين كان يُقدَّر 2019عام  منذارتفاعه  يعود سببالذي 

في المالحظات  معدالت الخصم، كما هو مفصح عنه من قبيلمتغيرات الحساب،  إلى

  البيانات المالية. في 10والمالحظة  2.56إلى  2.45من 

ديون الموردين والموظفين والدولة المضيفة  في المقام األولوتشمل االلتزامات  -19

مبالغ المخاطر المؤكدة  وتُحتسب أيضا  للحصول على قرض لتمويل المباني الدائمة. 

 بموجب مخصصات المخاطر والرسوم.

. ويستند هذا الخصوم غير المتداولةو الخصوم المتداولةم االلتزامات بين وتقسَّ  -20

وفق ا للمعايير المحاسبية الدولية  2ةلغ المخصصاإلى مدة الدفع المتوقعة للمب رئيسيا  التمييز 

 المنازعات الحكم النهائي في تغطيالتي  مبالغالللقطاع العام. وتشمل هذه المخصصات 

وواصل هذا المبلغ (. ILOATأمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ) المعروضة

 ألف 263 مقارنة  بمبلغ ، 2020يورو في البيانات المالية لعام  آالف 7انخفاضه ويبلغ 

في المقام  االتجاهعزى هذا ويُ  .2018يورو في عام ألف  898و 2019يورو في عام 

لةإلى المدفوعات وعمليات إعادة الشطب المسجلة في الدعاوى القضائية  األول  المموَّ

                                                 
ا قصيرة األجل، بينما يتم تصنيف الديون األخرى على أنها ديون طويلة األجل. 12تعتبر الديون التي تقل مدتها عن  2  شهر 
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 0.086في السنوات الماضية. واستقرت مخصصات الضرائب األمريكية في مبلغ 

  (.2019مليون يورو لعام  0.100مليون يورو )

 :غير المتداولةو تداولةالخصوم المبين  م استحقاقات الموظفين أيضا  وتقسَّ  -21

اإلجازات السنوية المتراكمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة تظهر  -

الخصوم في  الواحدة المستحقة في السنة التوظيفما بعد استحقاقات األجل و

 مليون يورو(؛ 15.026) المتداولة

طويلة األجل للمحكمة مثل اليتطابق الجزء طويل األجل مع االلتزامات  -

 مليون يورو(. 91.388معاشات القضاة والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )

 م من الدولة المضيفة تمويل مشروع المباني الدائمة.القرض المقدَّ  من القصدكان  -22

في نهاية  مليون يورو 66.978وواصل الدين المتبقي في رأس المال انخفاضه، ويبلغ 

 70.708ومبلغ  2019مليون يورو في نهاية عام  66.865، مقارنة  بمبلغ  2020عام 

 . 2018يورو في نهاية عام  ماليين

المستحقة الدفع من االشتراكات  المصروفاتو ةلاإليرادات المؤجَّ تتكون و -23

 1.301سلفا  ) المحصلةمليون يورو( والتبرعات  20.701سلفا  ) المحصلةالمقررة 

إغالق الحسابات الخاصة بالخدمات المتعلقة بحلول ترد مليون يورو( والفواتير التي لم 

مليون يورو من الفوائد ذات  1.698مليون يورو(، ومبلغ  2.941بعمليات المحكمة )

   .2021شباط/فبراير  1الصلة بالقرض المستحق في 

مقارنة  مليون يورو  48.800 الممتلكات/صافي األصول بلغ 2020في نهاية عام و -24

مليون يورو في عام  90.809ومبلغ  2019مليون يورو في عام  65.301بمبلغ 

قرابة وينخفض انخفاضا  هيكليا  وخسر  .المحكمة حقوق ملكيةصافي  ، ويشكل2018

وترد تفاصيل مختلَف عناصره في البيان الثالث  قيمته في غضون ثالث سنوات. نصف

 ، على النحو التالي: ‘‘ق الملكيةاألصول/حقوي بيان التغييرات في صاف’’لمعنون ا

مليون يورو  72.594يورو )مقابل مليون  64.430 قدرهرصيد إيجابي  - 

( لعنصر الصندوق العام الذي يجمع "صندوق المباني 2019في نهاية عام 

 "للصندوق العام أخرىأرصدة " باسمالعامة األخرى  واألموالالدائمة" السابق 

 البيان الثالث؛ - 2017منذ عام 

لمساهمة  2019في عام كما ، مليون يورو 5.242مبلغ إيجابي قدره  - 

في احتياطي رأس المال  وزيادة؛ الطوارئالدول األطراف في تمويل صندوق 

مليون  11.540 إلى 2019يورو في عام  ماليين 5.951من  انتقلالذي العامل 

  ؛2020كانون األول/ديسمبر  31في  يورو

مليون يورو لألموال المتبقية في  34.551  قدره سلبي عام رصيد - 

الصندوق العام. ويشمل ذلك رأس المال اإليجابي لصندوق التزامات استحقاقات 

يورو(،  ماليين 8.339 -) النقدي والعجزمليون يورو(  0.657الموظفين )

خطط استحقاقات  قياسإعادة  فيما يخص السلبيرأس المال باإلضافة إلى 

 ؛مليون يورو( 26.869 -) التوظيفعد الموظفين ب

الممولة من  صناديق االستئمانية الثالثة عشرلل رأس المال اإليجابي - 

مة إلى المحكمة الجنائية الدولية )يجب عدم الخلط بينها وبين المقدَّ  التبرعات

بياناته المالية  يُصِدرل ، وهو كيان منفصللمجني عليهمالصندوق االستئماني 

 مليون يورو. 2.138ما مجموعه  بلغالخاصة( 
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 و مما يشكليور ماليين 9.824-درها ة قسلبي نتيجة المالي األداء بيان ويظهر -25

 من أعلى لكنه 2018  عامالمسجل  يورو مليون 14.468 عجز بالنسبة إلى تحسنا

 التطور هذا يفسر الذي الرئيسي العاملوماليين يورو(.  7.102-) 2018 عام مستوى

 4.330 - بمقدار الموظفين استحقاقات مصروفات بخالف المصروفات انخفاض هو

 أهم وهي الموظفين، استحقاقات مصروفات بزيادة جزئيا تعويضها تم يورو ماليين

المائة في  في1.6 + بزيادة نسبة أي  يورو، مليون 1.808 +) المصروفات من جزء

 .(2019-2018المائة في الفترة  يف6.28 + نسبة ب مقارنة ،2020/2019 الفترة 

 مصروفاتعلى  19-كوفيدأساسا إلى آثار جائحة  المصروفاتويعزى انخفاض  -26

في المائة(. أما  63 -يورو ) ماليين 3.520 -السفر والضيافة التي انخفضت بمقدار 

ومصروفات التشغيل  المحاميناألخرى والخدمات التعاقدية وأتعاب  المصروفات

 في المائة(. 3.07 -مليون يورو ) 0.810واإلمدادات والمواد فانخفضت بمقدار 

أي بانخفاض مليون يورو،  155.845وبشكل عام، بلغ مستوى نفقات المحكمة  -27

 في المائة.  3.0 - وبنسبة يورو، ماليين 4.891 قدره

 2019مليون يورو في عام  146.268وفي الوقت نفسه، انخفضت اإليرادات، من  -28

في المائة(.  0.2 -مليون يورو،  0.247 -) 2020مليون يورو في عام  146.021إلى 

مليون يورو(، فإن هذا يفسر  4.891 -وإلى جانب االنخفاض الكبير في المصروفات )

 يورو(. ينمالي 4.644 -في العام )المسجل تحسن العجز 

يورو، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة  ماليين 9.824ويظهر بيان األداء المالي عجزا قدره 

 يورو(.  ماليين 4.644)تحسن قدره  2019مليون يورو لعام  14.468بالعجز البالغ 

 - بواقععلى السفر والضيافة  المصروفاتر هذا االختالف في الغالب بانخفاض ويفسَّ 

. 19-كوفيد إلى جائحةئة( ويرجع ذلك أساسا افي الم 63 -) يورو ماليين 3.520

التشغيل واللوازم والمواد  ومصروفات وأتعاب المحامينوانخفضت الخدمات التعاقدية 

 في المائة(. 3.07 -مليون يورو ) 0.810 -بمقدار 

 مالحظات وتوصيات  -رابعا  

 المحكمة تمويلتعليقات عامة على  ألف.

في تقرير اختتم مراجع الحسابات الخارجي التعليقات والتحليالت التي أوردها   – 29

 بالقلق المستمر فيبالتعبير عن خطر يتعلق  3 2017البيانات المالية لعام  مراجعة

 عنهذا الوضع  ونتج. 2018خالل عام  ينقص نقد وقوع بسبب احتمالالمحكمة 

، سداد متأخرات االشتراكات المقررة عن التخلففي بعض الدول األطراف  استمرار

المقدَّم من صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ في ذلك  وعدم كفاية التمويل

   .2018عام ل في تقاريرها السابقة لجنة الميزانية والمالية أيضا  هذا الخطر وأكدتالحين. 

تبدو متكررة في المحكمة على األمد البعيد، إذ غير أن مخاطر نقص السيولة  -30

 تتناوب فترات التوتر وفترات التعافي. 

ُرصدت المخاطر المشار إليها في تقرير مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية و -31

ل تحسن في مستوى النقد، 2018فخالل النصف الثاني من عام  2017لعام  ، حين ُسّجِ

 والمدفوعات من الدول األطراف. بسبب مدفوعات المتأخرات

                                                 
312/17ASP/-ICC  
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مراجع  حلّل، 2020اجعة البيانات المالية لعام مرالمتعلق ب تقريرهذا ال إطار فيو -32

وأُبِلغ عن االفتراضات التي  .2021ي توقعات السيولة الشهرية لعام الحسابات الخارج

. ومفاد هذه التوقعات أن المحكمة ويبدو أنها معقولة استُند إليها في عملية االستشراف هذه

باستثناء النقد  ماليين يورو 8.5ماليين يورو ) 3.3نقصا في السيولة بمقدار ستواجه 

 .2021في كانون األول/ديسمبر  المقيد الوارد من صندوق الطوارئ(

ل دفع بعض وقد ينشأ هذا النقص في السيولة في وقت مبكر  -33 ر أو أُّجِ إذا أُّخِ

يخضع كليا  لمشيئة وال سلطة للمحكمة لتقرير تاريخ الدفع، الذي المقررة. االشتراكات 

الدولة الطرف المساهمة. وفي وقت إعداد هذا التقرير، ال يتوافر لدى مراجع الحسابات 

الخارجي مزيد من الوضوح فيما يخص التزامات المساهمين المعنيين بتنفيذ المدفوعات 

   وقعة.المناسب وبالمبالغ المتفي الوقت 

الوضع االقتصادي والمالي ، وتبعاتها الجانبية على 19-جائحة كوفيدوفي سياق  -34

لكثير من الدول األطراف، لم يُخطر مراجع الحسابات الخارجي بتأثير غير متوقع في 

قدرة هذه الدول االطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص اشتراكاتها المقررة لعام 

2020 . 

في السيولة الذي سيحدث في  النقصلمواجهة  التخفيفوحددت المحكمة تدابير  -35

  .لبيانات الماليةبا 18-2، على النحو المفصل في المالحظة 2021كانون األول/ديسمبر 

االنتباه إلى  ويوجهمعقولة  التخفيفويرى مراجع الحسابات الخارجي أن تدابير  -36

لتي تفصل النقص في السيولة والتمويل النقدي البيانات المالية اب 18-2المالحظة 

 .المحتمل

يورو باستثناء النقد  ماليين 8.5يورو ) ماليين 3.3النقدي  النقصمن المتوقع أن يبلغ 

. وتعمل المحكمة باستمرار 2021من صندوق الطوارئ( في نهاية العام الوارد المقيد 

 النقصلتغطية  2021نهاية عام بهذه المسألة وتتوقع التوصل إلى حلول  حل على

 .النقدي

وحتى لو بدت توقعات المحكمة معقولة، يالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن الحل 

في  الشتراكاتها ومتأخراتها سداد الدول األطراف يظل متمثال فيالمستدام الوحيد 

 .الوقت المناسب

 الغشخطر  -باء

من  هفقراتفي  يشير لمراجعة الحسابات من المعايير الدولية 240المعيار  إذا كان -37

وكشفه،  الغشحدود مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بمنع  إلى 8إلى  5

 اإلدارةأن يستفسر من مراجع ال علىأن "على ب منه  17في الفقرة الفرعية  ينصفإنه 
واالستجابة لها، بما في ذلك أي  المنشأةفي  الغشاإلدارة لتحديد مخاطر  آلية)...(  ]عن[

 ."إليها نظرهاأو تم لفت  بتحديدها اإلدارةمن مخاطر الغش قامت  معينةمخاطر 

ومدونة  2014أيار/مايو  13 بتاريخوعلى الرغم من وجود سياسة لمكافحة الغش  -38

 الغش، فإن المحكمة لم تنفذ أي آلية لمنع 2011نيسان/أبريل  4 بتاريخلقواعد السلوك 

 .والكشف عنه

 غشوأبلغت آلية الرقابة المستقلة مراجع الحسابات الخارجي بأنه لم يكتشف أي  -39

عدم وجود  إلى خلصوأنه لم يتم إجراء سوى استعراض أولي واحد  2020في عام 

 .غش
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وقدمت المنظمة الدولية للهجرة إلى جمعية الدول األطراف معلومات تتعلق  -40

 2019تشرين األول/أكتوبر  1التي أجريت في الفترة من  باالستعراضات والتحقيقات

  2020 أيلول/سبتمبر 30إلى 

(ICC-ASP/19/26.) 

ي آلية محددة لمنع ألالمحكمة عدم تنفيذ يالحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه رغم 

 .2014 بتاريخسياسة لمكافحة الغش  توجدوكشفه،  الغش

 االشتراكات المقررة غير المسددة - جيم

  المتأخراتتطور حالة  -1

وما  سنة( 14على األمد الطويل ) الجدول التالي تطور االشتراكات المقررةيوضح  -41

 :غير مسددة متأخراتيتصل بها من 

 - : 1الجدول
  )بآالف اليورو( 2020إلى عام  2007االشتراكات المقررة غير المسددة من عام 

 السنة

االشتراكات 

 المقررة

  المحصلةالمبالغ 
 الحاليةللسنة 

 المحصلةالمبالغ 

للسنة 

الحالية/االشتراكات 

 المقررة 

   المبالغ المستحقّة
للسنة الحالية في 

كانون  31

  األول/ديسمبر
كانون  31

 األول/ديسمبر

 المستحقةالمبالغ 

للسنة 

الحالية/االشتراكات 

 المقررة 

 المحصلةالمبالغ 

 للسنة الماضية 

   المبالغ المستحقّة
في للسنة الماضية 

كانون  31

 األول/ديسمبر

 المجموع 
   المبالغ المستحقّة

كانون  31

 األول/ديسمبر

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 

2020 148,726 130,651 88% 18,075 12% 5,445 20,327 38,402 

 ، استنادا  إلى األرصدة الدورية.مراجع الحسابات الخارجيالمصدر: 

 38.402 وبلغت 2020 عام في لها مستوى أعلى المسددة غير االشتراكات وبلغت -42

 السنوات من المسددة غير الديون أن والواقع(. في المائة 49زيادة بنسبة ) يورو مليون

 بنسبة الحالي العام في المسددة غير الديون وزادت ،2020عام في تضاعفت السابقة

 .بالكاد إال زدت لم المقررة االشتراكات أن حين في المائة في 25

 يف 88)المحصل المبلغ انخفض الحالية، لسنةبالمبالغ المحصلة ل يتعلق وفيما -43

. متأخرة اشتراكات ما بذمتها من األطراف الدول بعض سددت ،2020 عام (. وفيالمائة
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 عام من أقل أي يورو، ماليين 5.4 السابقة بالفترات المتعلقة المبالغ المحصلة قيمة وتبلغ

(. يورو مليون 25.3) 2018 بعام مقارنة ذلك من أقلبل  (يورو ماليين 9.8) 2019

 أعلى السابقة بالسنوات المتصلة المسددة غير االشتراكات بلغت ،2008 عام ومنذ

 الحالية بالسنةالمرتبطة  المسددة غيراالشتراكات  وتعد(. يورو مليون 20.3) لها مستوى

 إجمالي وصول سبب العامالن هذانيفسر و .يورو مليون 18.1 تبلغ حيث أيضا، مرتفعة

 عام منذ اله مستوى أعلى إلى 2020 األول/ديسمبر كانون 31 حتى المستحقة المبالغ

2007 . 

أ : 2الجدول
  )بآالف اليورو( 2020كانون األول/ديسمبر  31حتى  غير المسدَّدةأكبر االشتراكات المقررة 

 

 المرتبطة المبالغ غير المسدَّدة

  بالسنوات الماضية

 المرتبطة المبالغ غير المسدَّدة

 2020 بعام

 المبالغ غير المسدَّدةإجمالي 

كانون  31حتى  2020عام ل

 2020األول/ديسمبر 

  16,543                     8,256  8,287 البرازيل

  10,798                     2,025               773 ,8              فنزويال

  666 ,4                        2.433                   2.233 األرجنتين

  3,435                        3,435              -  المكسيك

  1,350                        678                   672                  نيجيريا

مجموع الدول األطراف 

 الخمس
           19,965             16,827                     36,792  

 %96 %93 %98 النسبة المئوية من المجموع

  38,402                     075 ,18             20,327            االشتراكات المتأخرةمجموع 

  2020كانون األول/ديسمبر  31، من األرصدة الدورية، في مراجع الحسابات الخارجيالمصدر: 

اشتراكاتها المقررة  طرفا   دولة   إحدى وأربعون، لم تدفع 2020بحلول نهاية عام و -44

المبالغ المتأخرة غير  وتمثل. 2019في وكانت هذه الدول ستا وثالثين دولة بالكامل. 

كانون  31في  غير المسدَّدمن إجمالي الرصيد  المئةفي  96نسبة  المسدَّدة الخمسة األكبر

 .2019في المائة عام  95وكانت النسبة  .2020األول/ديسمبر 

في المائة من  43) 2020عام  مليون يورو في 16.5البرازيل  متأخرات وبلغ -45

ماليين يورو مستحقة  8.3وتنقسم المتأخرات إلى مبلغ  إجمالي المبالغ غير المسددة(.

. ودفعت البرازيل مبلغ 2020بعام ماليين يورو مرتبطة  8.3للسنوات السابقة ومبلغ 

  .2020مليون يورو في كانون األول/ديسمبر  2.2

غير المسددة  اشتراكاتها. وتمثل سنوات عدةلدة مبالغ غير مسدَّ  فنزويالراكمت و -46

 10.8من المبلغ اإلجمالي )في المائة  81يورو( المتعلقة بالسنوات السابقة  ماليين 8.8)

ديون بهذه االشتراكات ضمن فئة الالحسابات المستحقة الملحقة  وتُصنَّفيورو(.  ماليين

وُسددت آخر دفعة في تشرين  .ماليين يورو 9.7بواقع  مشكوك في تحصيلهاال

  .2018الثاني/نوفمبر 

مليون يورو من اشتراكاتها غير  2.1، دفعت األرجنتين 2020وفي عام  -47

لعام  اشتراكهاالمسددة عن السنوات السابقة. غير أن متأخرات األرجنتين زادت بمقدار 

2020 . 
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، سددت الجمهورية الدومينيكية جميع اشتراكاتها المستحقة عن 2020وفي عام  -48

ألف  145) 2020ألف يورو( ودفعت جزئيا اشتراكات عام  272السنوات السابقة )

يورو(. وبالتالي، لم تعد هذه الدولة الطرف مدرجة في قائمة الدول األطراف الخمس 

 ددة.المقررة غير المسأكبر االشتراكات التي لها 

مبلغ غير مدفوع قدره ففي ذمتها ، ولذلك 2020لعام  اشتراكهاولم تسدد المكسيك  -49

 . 2020كانون األول/ديسمبر  31يورو حتى  ماليين 3.435

ألف يورو، فإن هذه  16مبلغ  2020وفي حين سددت نيجيريا في حزيران/يونيه  -50

 الحالية.الدفعة لم تكن كافية لتسوية المتأخرات قبل السنة 

 38.402وبلغت  2020غير المسددة أعلى مستوى لها في عام  االشتراكات وصلت

 في المائة( في نهاية العام. 49مليون يورو )+ 

 

 عدم األهلية للتصويت -2

وتمثل ديون مشكوك في تحصيلها.  تعترف المحكمة بالمبالغ المرصودة لسداد أية -51

 31. وفي كاملين دة ألكثر من عامينالمسدَّ في المائة من رصيد المستحقات غير  90

ينبغي  بتسعة بلدانيورو ويتعلق  ماليين 10، بلغ هذا الرصيد 2020كانون األول/ديسمبر 

الجزء األكبر من هذه يتعلق و. الدول األطراف لها حّق التصويت في جمعية أال يكون

  يورو. ماليين 9.7المخصصات بفنزويال بمبلغ 

 مراجع الحساباتالمستحقة، أوصى  المتأخراتمن أجل تعزيز عملية استرداد و -52

 الخارجي في العام الماضي بالسماح للدول األطراف التي عليها متأخرات من العامين

لمادة حكام ا، وفقا  ألالسابقين بالتصويت فقط عند اكتمال جدول دفع المستحقات الكاملين

عرضت المحكمة الجنائية الدولية على  ،لذلك ة  . ونتيجاألساسي روما من نظام 112

الدول األطراف التي عليها متأخرات خطة سداد متعددة السنوات كآلية لتنظيم اشتراكاتها 

 القديمة.

المتأخرات المستحقة  خالل آخر مهمة له، ،مراجع الحسابات الخارجي وحدّث -53

 التالي: . وهذا يؤدي إلى الجدول2021نيسان/أبريل  30من  ابتداء  

ت : 3الجدول
 حسب السنة )بآالف اليورو(بدة صنيف االشتراكات المقررة غير المسدَّ 

 

 30المبالغ غير المسددة في 

 2021نيسان/أبريل 

كانون  31المبالغ غير المسددة في 

  2020األول/ديسمبر 

المرتبطة المبالغ  تحصيل
 لسنوات السابقةبا

2007 1 1 0 

2008 1 1 0 

2009 1 3 -2 

2010 2 5 -3 

2011 3 6 -3 

2012 10 13 -3 

2013 12 16 -4 

2014 1,196 1,200 -0,003 
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2015 1,274 1,278 -0,152 

2016 1,422 1,426 1,278 

2017 1,498 1,503 -0,005 

2018 1,552 1,627 -0,075 

2019 11,592 13,248 -1,656 

2020 14,353 18,075 -3,722 

2021 63,258     

 5,485 38,402 96,175 المجموع

كانون  31وفي  2021نيسان/أبريل  30، استنادا  إلى األرصدة الدورية في مراجع الحسابات الخارجي المصدر:

 .2020األول/ديسمبر 

ما  تحصيل، تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من  2021نيسان/أبريل  30في و -54

مليون يورو في نفس  102مليون يورو من االشتراكات المقررة، مقابل  91مجموعه 

في األشهر األربعة األولى من  نُفِّذتكانت المدفوعات التي والفترة من السنة الماضية. 

في المائة  93) 2020باالشتراكات المقررة لعام  في المقام األولمرتبطة  2021عام 

ر. من إجمالي المبلغ(  دةاألرصدة غير المسدَّ  للقضاء علىيورو فقط  ماليين 5.5 وُسّخِ

 .ذات الصلة بالسنوات الماضية

 30يالحظ مراجع الحسابات الخارجي ارتفاع مستوى االشتراكات غير المسددة حتى 

 مليون يورو(. 96.2) 2021نيسان/أبريل 

 واستحقاقات الموظفين  مرتباتالكشوف  - دال

مقارنة  2020بالمائة في عام  1.57موظفي المحكمة بنسبة ت مصروفات ارتفع -55

 2018بالمائة في الفترة من  6.28، وذلك على النقيض من الزيادة التي بلغت 2019عام ب

مقارنة  2018في عام  ُسجلتفي المائة التي  1.15. ويشبه هذا التقدم نسبة 2019إلى 

مليون يورو،  116.7فين إلى ارتفع إجمالي مصروفات استحقاقات الموظو. 2017عام ب

. 2019مليون يورو في عام  114.9بعد أن كان 
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)بآالف  2020-2019استحقاقات الموظفين للفترة  مصروفات تطور: 4 الجدول

 اليورو(

 2020 2019 

التطور 
2019/2020 

 التطور 
 النسبة المئوية

  4.15-  141               -  3,401   3,260  القضاة مرتبات

 6.10-  110               -  1,802   692 1  استحقاقات القضاة وبدالتهم

 1.30  790                   60,848   638 ,61  الموظفين مرتبات

 1.87  607                   404 ,32   33,011  استحقاقات الموظفين وبدالتهم

 4.03  662                   437 ,16   17,099  الموظفون المؤقتون

 1.57  1,808               892 ,114   116,700   المجموع

 .SAPنظام بالتدقيق عبر ، الملحقة بالبيانات المالية 16إلى المالحظة  ، استنادا  الخارجي لحساباتامراجع  المصدر:

مليون يورو  116.7هي األكبر لدى المحكمة، إذ تمثل  المصروفاتهذه الفئة من  -56

 .في المئة من المصاريف( 75مليون يورو )156من أصل 

معلومات الدول األطراف الخاصة بتكاليف الموظفين في نهاية  تُنشرعادة  ما و -57

عبر التقرير الذي تقدمه إدارة الموارد البشرية إلى لجنة الميزانية  بطريقة أخرى، السنة

في و. 2018وقدم مراجع الحسابات الخارجي توصية لتحسين التقرير في عام . والمالية

معلومات لتضمينها بالبيانات المالية المرفقة  16، جرى تحديث المالحظة 2020

  .همومصروفاتتلخيصية مناسبة بشأن تكاليف الموظفين 

 

في  1.6استحقاقات الموظفين )+  مصروفاتفي إجمالي  ويفسر جزئيا الزيادةَ  -58

على مرتبات الموظفين. ويتعلق ذلك  الحاصلتأثير المليون يورو(  1.8المائة، + 

الموظفين بعد المراجعة التي أجرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية  مرتباتبتحديث جداول 

 ألول مرة على 2020حتى في عام  2019أكتوبر تشرين األول/التي تم إنفاذها من 

إلى جانب ذلك ، من بين مزايا الموظفين ، ترتبط بعض التطورات ومدار عام كامل. 

عن تكاليف مباشرة مثل زيادة  19-كوفيد ت جائحة وقد أسفر .2019-كوفيدبقيود 

تكاليف الترجمة الشفوية المرتبطة بتدابير التخفيف التي وضعت، مثل سرعة تناوب 

تكاليف غير مباشرة مثل تراكم اإلجازة نجمت عن الجائحة المترجمين الشفويين. كما 

 2019مليون يورو في عام  0.76السنوية، التي شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 

 في المائة(. 267)+  2020مليون يورو في عام  2.80إلى 

 

ألف يورو  251القضاة ومستحقاتهم، التي انخفضت بنحو  مرتباتوفيما يخص   -59

واستحقاقات الموظفين، تبلغ  مرتباتو، 2020بسبب انخفاض عدد القضاة في عام 

 دونمن في المائة  81استحقاقات الموظفين ) مصروفاتفي المائة من  85التكلفة 

ة المؤقتة، التي قضاة(، مما يدل على صالبة تكاليف الموظفين. وتمثل المساعداحتساب ال

تشمل في معظمها المساعدة المؤقتة العامة والتعيين قصير األجل، جزءا طفيفا من 

في المائة من  14.6في المائة إلى  14.3نسبة من  انتقلت وإنتكاليف الموظفين 

. وهذا يؤكد أن استحقاقات 2020و 2019استحقاقات الموظفين بين عامي  مصروفات

 المحكمة، وأن معظمها تكاليف ثابتة. مصروفاتيسي في الموظفين هي العنصر الرئ
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موظفي المحكمة  مصروفاتآثار مباشرة وغير مباشرة على  19-لجائحة كوفيد تكان

للقضاة  المتراكمة. ويتمثل األثر الرئيسي في زيادة اإلجازة السنوية 2020لعام 

مليون يورو في عام  2.80إلى  2019مليون يورو في عام  0.76والموظفين من 

مليون يورو(. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن القيود المفروضة  2.04)+  2020

 أدت إلى عدم أخذ الموظفين إلجازتهم المقررة. 19 -كوفيد  جائحةعلى السفر خالل 

 خصوم استحقاقات الموظفين -دال

يتكون الجزء  واإلجازات السنوية المتراكمة، مرتباتفضال  عن مستحقات ال -60

استحقاقات ما بعد التوظيف واستحقاقات إنهاء  األكبر من أرقام استحقاقات الموظفين من

وتتكون هذه  .الخدمة وغيرها من التزامات استحقاقات الموظفين الطويلة األجل

والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  ،ةمن خطة معاشات القضااالستحقاقات األخرى 

وتستند  طويلة األجل.ال االستحقاقاتوغيرها من  ،للموظفين، وتعويضات انتهاء العقد

 قديرات.تاألرقام ذات الصلة بكل هذه االستحقاقات إلى حسابات و

 التي يحق لها االستفادة: وفيما يلي الفئات -61

المعاش والعجز المحددة بموجب القضاة، الذين يتلقون استحقاقات  - 

 استرداد؛ ل كحقة بعقد تأمين مسجَّ الحقوق المكتسبة والمشمول

 المسمىالموظفون الذين يستفيدون من النظام الصحي للمتقاعدين،  - 

في المائة.  50المحكمة بنسبة  تموله الذي"التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة"، 

على ن دوليا  بعقود طويلة األجل والمعينن والمهني يحصلباإلضافة إلى ذلك، و

أخرى طويلة األجل مثل إجازة زيارة الوطن، ونقل األمتعة/السفر  استحقاقات

عند إنهاء الخدمة، وبدل االنتقال، واستحقاقات الخلف، والزيارات العائلية، 

 ومنحة اإلعادة إلى الوطن ومنحة الوفاة.

بلغت استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل و -62

وشهدت هذه . 2019مليون يورو في عام  82.614مقابل مليون يورو  96.264

ل في السنوات  لكنها دوناالستحقاقات مجددا  زيادة  كبيرة ،  . ويُشدَّد السابقةالنمو المسجَّ

معدل الخصم المفترض في زيادة استحقاقات ما  على تأثير انخفاض 10في المالحظة 

بشأن  تفاصيلبعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات الطويلة األجل األخرى. وترد 

في التقرير الصادر عن الخبير االستشاري  10االفتراضات الملخَّصة في المالحظة 

مراجع (، الذي راجعه قسم المالية في قلم المحكمة، والذي اطلع عليه شركة ديلويت)

 الحسابات الخارجي. 

لة في جانب وترد  -63 حقوق االسترداد المتعلقة بمعاشات القضاة التقاعدية مسجَّ

مليون  33.029من البيانات المالية. وتقدَّر هذه الحقوق بمبلغ  1األصول من البيان 

. وعلى النحو 2019مليون يورو في البيانات المالية لعام  31.897يورو، مقابل 

المطلوب في التقرير السابق الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي، قدم الخبير 

لة بشأن االفتراضات وأساس حساب حقوق   االسترداداالستشاري المعلومات المفصَّ

  اللذين رصدهما قسم المالية.

طة وأُعِلم مراجع الحسابات الخارجي بتغيير الجهة المتعاقد معها فيما يخص خ -64

. معاشات القضاة. وال يؤثر هذا الحدث في حساب التزامات المعاشات وحقوق االسترداد

وترد تفاصيل بشأن خصائصه وتداعياته من ناحية التغيرات التي ستطرأ على مصاريف 

 .51-2العالوات واستحقاقات الموظفين في المالحظة 
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إلى  2020لجميع الموظفين في عام  المتراكمة ارتفع استحقاق اإلجازة السنويةو -65

(. 2019ديسمبر كانون األول/ 31يورو في  ماليين 6.848يورو )مقابل  ماليين 9.532

 التي، 19-كوفيد جائحةويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على السفر خالل 

هذه  . وفي ظل2020إلى عدم أخذ الموظفين الستحقاقات إجازتهم المقررة في عام  تأد

إجازاتهم السنوية بانتظام وفقا للمادة  أخذن بقوة على يالموظف تشجيع ورغمالظروف، 

من النظام اإلداري للموظفين، قررت المحكمة التنازل عن الحد األقصى البالغ  105-2

يوما.  90يوما لإلجازات التي يمكن للموظفين المضي فيها ورفع رصيد اإلجازة إلى  60

المسموح به وهو ويجب أن تؤخذ جميع أيام اإلجازة الزائدة التي تتجاوز الحد األقصى 

كانون األول/ديسمبر  31( بحلول 2021يوما )بما في ذلك تلك المستحقة في عام  60

اإلجازة السنوية غير مبلغ يدفع عن الخدمة، فإن أي سيغادر ؛ وإذا كان الموظف 2021

تجاوز الحد األقصى المسموح به بموجب النظام اإلداري لن يالتي قد تستحق  المأخوذة

 يوما. 60للموظفين وهو 

من المعايير  39وإن المحاسبة المتعلقة باستحقاقات الموظفين بموجب المعيار  -66

دة من الناحية التقنية المحاسبية الدولية للقطاع العام )"استحقاقات الموظفين"( معقَّ 

لذا، بمبالغ طويلة األجل وبالكثير من االفتراضات التقنية.  واألرقام مهمة جدا  إذ تتعلق

  على خدمات خبير استشاري. لمحكمةا تعتمد

تلخيص المعلومات ذات الصلة بالتزامات يُسعى في البيانات المالية للمحكمة إلى و -67

في أكثر من أربع صفحات،  10استحقاقات الموظفين في المالحظات. وتقع المالحظة 

المحاسبية الخاصة بالسياسة  2بسبب تعقيد المسألة التي تتناولها. وتتضمن المالحظة 

-2إلى  45-2أيضا  مقاطع طويلة بشأن التزامات استحقاقات الموظفين، في الفقرات من 

التي تقع في أكثر من صفحة واحدة. وسيكون من الحصيف تلخيص المعلومات  56

  الغزيرة الواردة في المالحظة من أجل مستخدمي البيانات المالية.

وترد تفاصيل بشأن المبادئ األساسية لإلفصاح عن المعلومات في المالحظات  -68

المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتنص في الفصل الثامن من اإلطار المفاهيمي للمعايير 

على أن "إيراد كمية مفرطة من المعلومات يصعّب على المستخدمين فهم  26-8الفقرة 

ق في المالية ق أهداف إعداد التقاريرين تحقدو بالتالي المغزى الرئيسي ويحول ". ويُفرَّ

 بين المعلومات الرئيسية الموردة )ال سيما في البيانات اإللزامية( 15-8الفقرة 

لة المفصح عنها في المالحظات، بغرض جعل المعلومات الموردة  والمعلومات المفصَّ

ئ بوصفها مبادئ توجيهية للمحكمة أن تسترشد بهذه المباد وينبغيأكثر إفادة  للقراء. 

 بشأن استحقاقات الموظفين.  10المالحظة  لتبسيط شكل

ورأت أن هذه  10وأشارت المحكمة إلى صعوبة تقليص حجم المالحظة  -69

المحاسبية الدولية للقطاع العام.  المعاييرالمالحظة، وإن اعترفت بطولها، تفي بمتطلبات 

الصندوق المشترك للمعاشات يُخصًّص جزء كبير من المالحظة إليراد معلومات بشأن و

دا  بين الذي ترى المحكمة فيما ينشره نصا  نموذجيا   التقاعدية لموظفي األمم المتحدة موحَّ

وتواءم المحكمة سياساتها، على الرغم المنظمات المنضوية في منظومة األمم المتحدة. 

في منظومة األمم المتحدة، مع ممارسات المنظمات المنضوية في  من أنها ليست عضوا  

هذه المنظومة والتي تشهد حالة  مماثلة، فيما يتعلق بمسألة اإلفصاح عن معلومات 

   .الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

أساسا إلى أثر  2020يعزى ارتفاع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في عام 

وغيرها من  التوظيفالخصم على استحقاقات ما بعد  تانخفاض افتراضات معدال

كوفيد  بجائحةاالستحقاقات الطويلة األجل وارتفاع استحقاق اإلجازة السنوية المرتبط 
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. وفيما يتعلق بالنقطة األخيرة، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تتنازل في 19 -

، جمعهايوما لإلجازات التي يمكن للموظفين  60األقصى البالغ عن الحد  2020عام 

 يوما. 90وأن ترفع رصيد اإلجازة إلى 

 الفعليةمبالغ الميزانية بالمبالغ  بيان مقارنة -واو

 مبالغبين المقارنة  العاملقطاع لمن المعايير المحاسبية الدولية  47تتطلب الفقرة  -70

الميزانية والمبالغ الفعلية الناشئة عن تنفيذ الميزانية التي ستدرج في البيانات  المدرجة في

 .لبيانات المالية هذه المعلومات المطلوبةلالمالية. ويقدم البيان الخامس 

المبالغ الفعلية،  مطابقةمن المعايير المحاسبية الدولية أن تتم  47كما تقتضي الفقرة  -71

المقدمة على أساس "قابل للمقارنة" مع الميزانية، مع المبالغ المعروضة في البيانات 

: المبالغ أي المالية، مع تحديد أي أساس وتوقيت وعرض وفروق بين الكيانين على حدة

ومجموع الميزانية هي مجموع اإليرادات  عجز/مع فائض مطابقتهاالتي يتعين 

أنشطة االستثمار وأنشطة وي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، وصاف المصروفات

 .البيانات المالية هذه المعلوماتالمرفقة ب 24قدم المالحظة تالتمويل. و

المصروفات )أي بيان  ومجموعمجموع اإليرادات المطابقة بين تعرض ولم  -72

المنظمة استكمال  إلىاألداء( في السنوات السابقة. وطلب مراجع الحسابات الخارجي 

المحاسبية الدولية.  من المعايير 24المعيار المتثال  24المعلومات الواردة في المالحظة 

 بين فائض الميزانية البالغ المطابقةالمحكمة المذكرة بجدول إضافي يعرض  أكملتوقد 

 .يورو ماليين 9.8المعايير المحاسبية الدولية البالغ  حسبيورو والعجز  ماليين 4.5

أن االختالفات الرئيسية بين فائض  24تبين المعلومات اإلضافية الواردة في المالحظة 

 9.8المعايير المحاسبية الدولية البالغ  حسبيورو والعجز  ماليين 4.5الميزانية البالغ 

 والمصروفاتماليين يورو  9.7ماليين يورو تتعلق باإلهالك واالستهالك البالغ 

 .ماليين يورو 4.8المتصلة باستحقاقات الموظفين البالغة 

 

 المستحقات والمصروفات المستحقة األخرى -يزا

 المستحقة والمصروفاتكشف عملنا عن وجود تناقضات غير مادية في المستحقات  -73

على  تصويبات، تجاوزت عتبة موجز فروق مراجعة الحسابات. وقد أجريت األخرى

 .البيانات المالية

 متابعة التوصيات السابقة  -خامسا  

استعرض مراجع الحسابات الخارجي تنفيذ التوصيات التي كانت ال تزال معلقة  -74

مفي تاريخ مراجعة الحسابات، والتي  عمليات مراجعة سابقة للبيانات  جميعها في قُدِّ

 تقارير أخرى أصدرها المراجع الخارجي. فيالمالية أو 

متابعة  جزء عنبأن يُفَصح في هذا الوألغراض العرض، سبق أن اتُخذ قرار  -75

في تقارير مراجعة البيانات المالية، وأن يُفَصح في المرفقات التوصيات المعلَّقة المقدَّمة 

 عرضها علىالتوصيات المقدَّمة في تقارير مراجعة األداء التي سبق  متابعةعن 

 المحكمة. 

م. 2021 مايو/أيار 31 معلَّقةتوصية  22كانت هناك و -76 تقارير  منها في أربع توقُدِّ

مت ناتتوصي ، منهاالبيانات المالية بشأنقة المراجعة الساب بشأن  قرير المراجعةت في اقُدِّ
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متو .2019البيانات المالية لعام  باالحتياطيات  الخاصالتقرير  فيتوصية واحدة  قُدِّ

مت توصية أخرىو (2015)النقدية  ، (2017) تقرير شعبة العمليات الخارجية في قُدِّ

مت   (2018سبع توصيات في تقرير مراجعة األداء بشأن إدارة الموارد البشرية )وقُدِّ

  .(2019عملية الميزنة )إدارة  وتسع من تقرير مراجعة األداء بشأن

داء بشأن تقارير األ فيمتابعة التوصيات الواردة  تفاصيل بشأن في التذييالت وترد -77

( وشعبة توصية واحدة) العمليات الخارجيةشعبة )توصية واحدة( واالحتياطيات النقدية 

 . توصيات( تسعوإدارة عملية الميزنة ) توصيات( سبعالموارد البشرية ) 

ان ت)اثن 2021أيار/مايو  31ويبين الجدول التالي حالة جميع التوصيات في  -78

وعشرون توصية(. وعندما تصدر توصية مماثلة في تقرير استعراض الخبراء 

جمعية أو  لجنة الميزانية والماليةالمستقلين، أو عندما تبلغ المحكمة عن توصية إلى 

 اعتبرنا، فإننا نعتبر التوصية مغلقة عموما )إحدى عشرة حالة(. كما الدول األطراف

جزئيا )أربع حاالت(. وبالنسبة لهذه الفئة  ةنفذم)سبع حاالت( أو  ةذنفَّ مبعض التوصيات 

أولوية توصيتان لهما األخيرة )التوصيات المنفذة جزئيا والتي ال تزال مفتوحة(، هناك 

 : التوصيةوهما من المستوى األول

 ICC-2017-1 التوصية( و6من نظام روما األساسي )الجدول  112بشأن المادةBS-

  .(4نقص السيولة )التذييل بشأن   2018-9
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حتى  السابقة : حالة تقارير المراجعة المالية وتوصيات تقارير مراجعة األداء5الجدول 

 2021مايو أيار/ 31

 المرجع التوصيات
العدد 

 اإلجمالي
 منفذَّة

منفذة جزئيا 

 )معتبرة مغلقة(

 ال) جزئيا منفذة

 مفتوحة( تزال

تقارير المراجعة  –المحكمة 

 المالية
 1 - 3 4 7الجدول 

تقرير  -االحتياطي النقدي

 بشأن االحتياطي النقدي
 - 1 - 1 1التذييل 

 - 1 - 1 2التذييل  شعبة العمليات الخارجية

 1 4 2 7 3التذييل  إدارة الموارد البشرية

 2 5 2 9 4التذييل  إدارة عملية الميزنة

 4 11 7 22  إجمالي عدد التوصيات

 

، 2020في بداية عام  جزئيا   ما زال تنفيذهايعرض الجدول التالي التوصيات التي و -79

تقارير المراجعة السابقة بشأن البيانات المالية، وكذلك تقييم تنفيذها في  في الواردةو

  .مراجع الحسابات الخارجي أجراهانهاية مراجعة الحسابات التي 

البيانات المالية،  المتعلقة بمراجعة األربعهذه التوصيات  أصل، من بوجه عامو -80

تنفيذ  استعراضوسيتعين  جزئيا . تنفيذا   توصية واحدةونُفِّذت توصيات،  ثالثنُفِّذت 

المنفَّذة ، إلى جانب التوصيات المقبلةالمتبقية في تقارير مراجعة الحسابات  ةالتوصي

االحتياطيات النقدية،  بشأنجزئيا  الناتجة عن عمليات مراجعة األداء السابقة  تنفيذا  

  .، وإدارة عملية الميزنةوإدارة الموارد البشرية ،وشعبة العمليات الخارجية

التوصيات المعلَّقة الواردة في تقارير المراجعة  تنفيذ ويبيّن الجدول التالي حالة -81

 مايو/أيار 31المالية في نهاية الفترة المشمولة بالمراجعة، أي حتى  تالبياناالسابقة بشأن 

2021.  
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 2021 أيار/مايو 31مراجعة الحسابات المالية حتى  تقاريرالناتجة عن السابقة التوصيات حالة  -6الجدول 

 ذتنفَّ لم  ُنّفِذت جزئيا   ُنفذت التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

ICC-2019-1 

مالحظات ال

ألرقام  الداعمة

استحقاقات 

الموظفين في 

 البيانات المالية

الخارجي بأن تكشف المالحظات الداعمة الحسابات يوصي مراجع 

ألرقام استحقاقات الموظفين في البيانات المالية عن معلومات أكثر 

تفصيال وأن تميز العوامل الخارجية عن األسباب الداخلية لتفسير 

 االختالفات الرئيسية عن السنة السابقة
X   

ICC-2019-2 

 الصيغةوضع 

النهائية 

إلجراءات 

التشغيل الموحدة 

لوثيقة التزامات 

 متنوعة

لمبادئ لو

  ةالتوجيهي

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع الصيغة النهائية 

متنوعة ات إلجراءات التشغيل الموحدة الجديدة لوثيقة التزام

 .لمبادئ التوجيهية المناسبةلو

X   

ICC-2017-1 
من  112المادة 

نظام روما 

 األساسي

االشتراكات، يوصي  متأخرات تعزيز عملية تحصيل من أجل

الخارجي بأال يسمح للدول األطراف المتأخرة في الحسابات مراجع 

االلتزام  إال عندكاملتين سداد اشتراكاتها بالنسبة لسنتين منصرمتين 

من نظام  112شروط المادة ل وفقابجدول تسديد المبالغ المستحقة، 

 روما األساسي.

  X 

ICC-2015-3 المباني الدائمة 

الصيانة المراد  مصروفاتمن أجل الحصول على رؤية أفضل ل

تحقيقها وتوقعها في الميزانية، يوصي المراجع الخارجي المحكمة 

، وضع الصيغة النهائية لخطة صيانة موثوقة في أوال( 1بما يلي: )

( مراجعة تصنيف المكونات لتتماشى مع 2) ثمأقرب وقت ممكن 

 توقعات خطة الصيانة وتمييز المكونات بشكل صحيح.

X   

 1  3 4 مجموع عدد التوصيات  

المالحظات الداعمة ألرقام استحقاقات الموظفين في . ICC-2019-1التوصية  -82

 الحاصلة االختالفاتبقدمت المحكمة معلومات ذات صلة فقد . تُعد منفَّذة. البيانات المالية

البيانات المرفقة ب 1-16في استحقاقات الموظفين، التي تم الكشف عنها في المالحظة 

 .2020المالية لعام 

وضع الصيغة النهائية إلجراءات التشغيل الموحدة لوثيقة . ICC-2019-2التوصية  -83

من إجراءات التشغيل  . انتهت المحكمةتُعتبر منفَّذة. ةالتوجيهيالتزامات متنوعة وللمبادئ 

رئيس وقد أحالها والمبادئ التوجيهية المناسبة،  متنوعة اتالموحدة الجديدة لوثيقة التزام

 . 2021يناير كانون الثاني/إلى موظفي التصديق في  اإلدارية خدماتشعبة ال

 جزئيا .منفَّذة تنفيذا  تعد من نظام روما األساسي.  112المادة . CPI-2017-1التوصية  -84

التي  توجيهيةالمبادئ بال جمعية الدول األطراف رّحبت، 2019في كانون األول/ديسمبر 

بشأن مراجعة المتأخرات وما قد يكون لها من آثار  وضعتها المحكمة بناء  على طلبها

فرصة قياس تأثير المراجعة أتاح  عام انتخابات 2020عام  وكان. على حقوق التصويت

. ولم يالحظ أي تحسن بشأن هذه المسألة في أثناء انتخابات 112 للجوء إلى المادةوا

   .، وتظل التوصية في حكم المنفَّذة جزئيا  2020

تقرير المحكمة عن الخطط  قُدم. تعد منفَّذةالمباني الدائمة. . CPI-2015-3التوصية  -85

 الثابتة األصولالخاصة باستبدال  المحدّثة والمفصلة وآلية التمويل المتعددة السنوات

( ، ICC-ASP/19/8) 2020في نهاية عام  لجنة الميزانية والمالية إلى 2020عام ل

المكونات ليكون متوافقا بشكل أفضل مع  للتصنيف حسباستعراضا  التقرير ويتضمن

 .على المدى المتوسط والطويل األصول الثابتةمتطلبات خطط استبدال 
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سابقة مفتوحة في نهاية والية مراجع الحسابات إجماال، لم يبق سوى أربع توصيات 

  .ذةالخارجي الحالي، وتعتبر ثالث توصيات من أصل هذه التوصيات األربع منفَّ 

 

 شكر وتقدير -سادسا  

هيئة المحكمة  تقديره لمديريبالغ ب عن أن يعر مراجع الحسابات الخارجييود  -86

 المعلومات التي قدموها. استقبالهم ودقةحفاوة ل وموظفيها الجنائية الدولية

 

 انتهت مالحظات المراجعة
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 التذييالت

 1 التذييل

 ات النقديةيمتابعة التقرير بشأن االحتياط

 ُنفذت التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

 ُنّفِذت جزئيا  

 معتبرة مغلقة()

 ُنّفِذت جزئيا  

)ال تزال 
 مفتوحة(

ICC-2015-6-3 
ات ياالحتياط

 النقدية

التي  المصروفاتة االلتزامات المتعلقة بالموظفين لتغطي وضع خطة لتمويل

وينبغي إجراء دراسة لمعرفة ما  تزيد في المستقبل. يُحتمل أنتقابلها، والتي 

 إذا كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وتحديد مبلغه المحتمل.

 X  

  1  1: مجموع عدد التوصيات

 

، التي تظل قيد CPI-2015-6-3على التوصية  2020في عام  تغييرظ أي لم يالحَ  -1

وأحالت المحكمة هذه المسألة إلى لجنة النظر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. 

دورتها الرابعة والثالثين في أيار/مايو  تدرجها في جدول أعمالالميزانية والمالية لكي 

لالتي و، 2020  أعمال اللجنة منذئذ. ولم تدرج في جدول 19-بسبب جائحة كوفيدت أُّجِ

ويرى مراجع الحسابات الخارجي أن االختيار بين إنشاء احتياطي مخصص وتأمين 

يجب أن  المقبلةتدفق ذي صلة للموارد لتتناسب مع التزامات استحقاقات الموظفين 

تقوم به الدول األطراف. ولذلك، وحتى لو نفذت هذه التوصية جزئيا، فإنها لم تعد 

 .تعتمد على مديري المحكمة ويعتبرها مراجع الحسابات الخارجي مغلقة

.   
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 2 التذييل

  متابعة التقرير بشأن شعبة العمليات الخارجية

 ُنفذت التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

 ُنّفِذت جزئيا  

 )معتبرة مغلقة(

 ُنّفِذت جزئيا  

)ال تزال 
 مفتوحة(

DEO-2017-1 
التآزر بين 

  الهيئات

عندما تستقر آثار مشروع تجديد الرؤية، يوصي المراجع الخارجي 

 هيئاتبإجراء مزيٍد من التفكير من أجل تعميق التآزر بين مختلف 

العالقات الخارجية، وضمان المحكمة فيما يتعلق بالعمليات و

 األمر الذي، نفسه الوقتفي  القواعد القانونية األساسية احترام

اتساما  بالطابع أكثر واقعية وعقالنية، وبالتالي أقل  يتطلب اتباع نهج

من النهج  ،الحياد واالستقاللية والسرية فيما يخص مبادئ العقائدي،

 في الوقت الحالي، حتى لو ُوجد بالفعل تآزر بين الذي يبدو سائدا  

 .المحكمةهيئات  فمختل

 X  

  1  1مجموع عدد التوصيات: 

جزئيا. وقد أطلقت  منفَّذة( الهيئات)التآزر بين  DEO-2017-1التوصية  تعد -1

واتُخِذت ها. واحدة من خطة العمل لهذه التوصية تسعة إجراءات، ال يزال يتعين إنجاز

تحقيقه جاريا . وقيّمت شعبة تسعة تدابير في إطار خطة العمل، منها تدبير واحد ما زال 

العمليات الخارجية حالة تحقيقها ووثقت ذلك. ورسميا ، ما زال يجب التأكد من تحقيق 

خطوة واحدة لعد التوصية مكتملة التنفيذ وهي: الموافقة على اختصاصات الفريق العامل 

وقدمت  المعني بمسألة اإلرهاب، ويتعين انتظار االجتماع السنوي للجنة تنسيق األمن.

هذه وتوجد  . R7توصية مماثلة في تقرير استعراض الخبراء المستقلين تحت رقم

المسؤولة عن تنفيذ بعض  استعراض الخبراء المستقلينآلية  قيد متابعة التوصية اآلن

. ولذلك، وحتى لو نفذت هذه التوصية جزئيا، فإنها لم تعد الخبراء المستقلينتوصيات 

 مراجع الحسابات الخارجي مغلقة. يعدهاولذلك على مستوى المحكمة 
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 3 التذييل

 (2018متابعة التقرير بشأن إدارة الموارد البشرية )تموز/يوليو 

 ُنفذت التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

 ُنّفِذت جزئيا  

 )معتبرة مغلقة(

 ُنّفِذت جزئيا  

)ال تزال 
 مفتوحة(

HR-2018-1 
بين  المساواة

 الجنسين

بين الجنسين في المساواة  مسألة )عدم(معالجة من أجل 

 تتخذالمحكمة الجنائية الدولية، يوصي المراجع الخارجي بأن 

المحكمة، على أساس دراسة يعدها قسم الموارد البشرية، 

 الموظفات على مستويات أرفع،إضافية لزيادة تمثيل  ا  تدابير

  للنساء. اتصال تعيين جهةبرنامج التوجيه أو العمل بمثل 

  X 

HR-2018-2 
سياسات إدارة 

الموارد 

 البشرية

يوصي المراجع الخارجي بأن تطبق جميع هيئات المحكمة 

الجنائية الدولية نفس سياسات إدارة الموارد البشرية من خالل 

القواعد التشغيلية المشتركة. يجب أن يكون قسم الموارد 

هذه القواعد  المحكمة مسؤوال  عن تطوير البشرية في قلم

، بعد التشاور والتعاون مع الهيئات وتحديثها المشتركة

 األخرى.

X   

HR-2018-3 
إدارة 

المواصفات 

 المهنية

فيما يتعلق بإدارة المواصفات المهنية، يوصي المراجع 

 الخارجي بما يلي:

لتحسين تحديد  لإلدارة إجراء عمليات استعراض)أ( 

لموظفي المحكمة  التطوراالحتياجات اإلنمائية وإمكانات 

 ؛الجنائية الدولية

)ب( الدخول في مفاوضات بهدف تحقيق إدماج المحكمة 

الجنائية الدولية في اتفاق األمم المتحدة المشترك بين المنظمات 

 ؛المهنية لموظفيها مسيرةيع آفاق المن أجل توس

تعديال  )ج( أن يقترح على المحكمة تعديل قواعد التعيين 

موظفي المحكمة الجنائية الحفاظ على أولوية  خاللمن  محدودا  

هذه النسبة  الشاغرة، على أن تكون الدولية لنسبة من الوظائف

محدودة  منعا  لخطر القضاء الفعلي على معظم التوظيف 

 .(في المائة 10)على سبيل المثال  الخارجي

 X  

HR-2018-6 
 الموظفون

 المنتخبون

 :بأحد الخيارين التاليينيوصي المراجع الخارجي المحكمة 

 كموظَّف المحكمة العمل لدىعدم التوافق بين إما )أ( 

 ؛والترشح في االنتخابات

شروط صارمة تضمن عدم تعريض  وإما وضع)ب( 

مختلف إدارات المحكمة لخطر تضارب المصالح في أداء 

للوظائف داخليين المرشحين ال الواجبات الواقعة على عاتق

 . االنتخابية

 X  

HR-2018-8 
وظيفة أمين 

 المظالم

الصيغة النهائية المحكمة  تضعيوصي المراجع الخارجي بأن 

مع  ستكون مشتركة  شاء وظيفة ألمين المظالم بشأن إن لتأمالتها

 .القريبةمؤسسة أو أكثر من المؤسسات 

 X  

HR-2018-9 
الميثاق 

 األخالقي

 الدوليةكمة الجنائية المح ضعيوصي المراجع الخارجي بأن ت

 .أخالقيا  وبأن تنشره ا  ميثاق
 X  

HR-2018-10 

التقرير 

السنوي إلدارة 

الموارد 

 البشرية

يوصي المراجع الخارجي بإكمال التقرير السنوي عن سياسة 

ضم )أ(  إدارة الموارد البشرية المقدم إلى االتحاد من خالل:

تقرير شامل عن الموارد  جميع المعلومات المفيدة إلعداد

اليد جميع الجوانب الكمية ) تتناولالبشرية، أي وثيقة موحدة 

.( وإلى آخره، والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، العاملة

)ب( تحديد معيار ثابت لحساب عدد عمليات التوظيف التي  ؛

 X  



ICC-ASP/20/12 

 

12-A-051021  92 

 ُنفذت التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

 ُنّفِذت جزئيا  

 )معتبرة مغلقة(

 ُنّفِذت جزئيا  

)ال تزال 
 مفتوحة(

خالل العام على النحو الوارد في التقرير السنوي عن  جرت

أدوات  تحسين)ج(  الموارد البشرية في لجنة الميزانية والمالية.

تتبع  من خاللالمساعدة العامة المؤقتة، تعيينات الجرد وتحديد 

ين في نوالقياس الدقيق لعدد الموظفين المعيَّ  التقييم،تقارير 

اجهم في التقرير عن الموارد إلدرالمساعدة العامة المؤقتة 

 البشرية.

  1 5 1 7 مجموع عدد التوصيات  

وقررت المحكمة/قلم المحكمة . تنفيذا  جزئيا   ُمنفَّذة)المساواة(  HR-2018-1التوصية  -1

والتدريب الخاص  التدابير، أال وهي برنامج توجيه النساء،خمس مجموعات من  إعمال

اتخاذ القرارات بشأن وإطار  االتصال الخاصة بالنساء،بالتحيز غير الواعي، وجهة 

التدابير الثالثة األولى. وجري نُفذت . وتدابير إضافية فيما يخص التوظيف التوظيف،

، وتُتوقع اآلثار األولى القابلة للقياس في التدبيرين األخيرينفي تنفيذ  المحرز تقدمتقييم ال

 .2021النصف الثاني من عام 

في  سياسات إدارة الموارد البشريةتوحد ) HR 2018-2 التوصية المحكمة أنترى  -2

مقترح  وقد وضعت عملية تشاورية بين الهيئات بشأن. منفَّذة (جميع هيئات المحكمة

 . (ICC/AI/2004/001التعليمات اإلدارية )

جزئيا. وقد تم تقييم التقدم  منفذة)إدارة المواصفات المهنية(  HR 2018-3التوصية  -3

بشأن نظام ودارة األداء الجديد، إلالمحرز في المراحل الهامة مثل الذكاء االصطناعي 

، وانضمت المحكمة إلى اتفاق 2020إدارة التعلم الذي بدأ العمل به في نيسان/أبريل 

تعلق بين المنظمات الذي أنشأته األمم المتحدة. بيد أن عنصر التوصية الم االنتقال

فض. واقترحت المحكمة إدخال تعديالت على النظام المالي والقواعد الداخلي رُ  باالنتقال

على لجنة الميزانية الموظفين بين البرامج الرئيسية  انتقالالمالية تهدف إلى ضمان 

، حتى لو تم تنفيذ وعليه. 2021مايو أيار/السادسة والثالثين في تها دوروالمالية في 

 مغلقة.يعدها الخارجي  فإن مراجع الحساباتجزئيا،  HR 2018-3التوصية 

التوصية ، وبون وعدم التوافق()المسؤولون المنتخ HR 2018-6 ذ التوصيةنفَّ لم تُ  -4

HR 2018-8 )وظيفة أمين المظالم(، التوصية وHR 2018-9 )جزئيا  إال  )الميثاق األخالقي .

وتهدف المحكمة إلى إحراز تقدم فيما يتصل بالتقييم والتوصيات ذات الصلة المنبثقة عن 

لجمعية الدول  19الدورة استعراض الخبراء المستقلين الجاري حاليا في نطاق 

( 105-83)الفقرات  الخبراء المستقلين. وقدمت توصيات مماثلة في تقرير األطراف

-R119 ((HR 2018إلى  R115 ومن R78 (HR 2018-6،) إلى R76 من تحت األرقام

اآللية محل متابعة من هذه التوصيات اآلن  وتوجدR106 (HR 2018-9 .)و، 8

. ولذلك، حتى لو نفذت الخبراء المستقلينالداخلية للمحكمة المكلفة بتنفيذ بعض توصيات 

 مغلقة.يعتبرها مراجع الحسابات الخارجي  فإنهذه التوصيات جزئيا، 

. 

وقد  .منفَّذة)التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية(  HR 2018-10التوصية  -5

التشغيل  وهي قررت المحكمة/قلم المحكمة إدخال ثالث مجموعات من اإلجراءات،

الموارد بشأن  إنشاء تحليالت/لوحات معلوماتواآللي وتوحيد تقارير الموارد البشرية، 

التقرير االجتماعي. وقد تم تقييم التقدم المحرز في هذه المجموعات من  وإعداد، البشرية

اإلجراءات، مع آثار قابلة للقياس. وأعدت تقارير موحدة عن الموارد البشرية، وتم 
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بالفعل إصدار خمسة تقارير. ويمكن الوصول إلى تسع لوحات معلومات من خالل 

حول  لجنة الميزانية والمالية إلىالمقدم  2020كان تقرير عام والشبكة الداخلية للمحكمة. 

 2021وكان تقرير عام  2020مايو أيار/متاحا في  2019إدارة الموارد البشرية لعام 

متاحا في  2020حول إدارة الموارد البشرية لعام لجنة الميزانية والمالية إلى المقدم 

 .2021مارس آذار/

 .  
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 :4 التذييل

 (2019)تموز/يوليو  الميزانية بإدارة عمليةالمتعلق متابعة التقرير  

، للمحكمة الجنائية الدولية الميزانية عن أداء عمليةتقرير المراجعة يتضمن  -1

 .نُفذت واحدة منها في العام الماضي عشر توصيات، 2019الصادر في تموز/يوليو 

 إصدار. ويأتي هذا االستعراض بعد أقل من سنتين على وال تزال تسع منها مفتوحة

  هذه التوصيات.

 

 ذلم تنفَّ  ُنّفِذت تنفيذا  جزئيا   اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم

BS-2018-1 

الفقرة  تفسير

من المادة  2

42 

األطراف  يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية الدول

 في جدول أعمالها، في سياق تقييم المحكمة المقبل أو من خالل

من نظام روما  (42) من المادة 2تفسير الفقرة  آخر،أي منتدى 

مدى تمنع المدعي  األساسي، وذلك من أجل توضيح إلى أي

 ، بصفته مقدم الخدماتقلم المحكمةإلى  أن ينقلالعام من 

 .المشتركة، المساءلة عن المهام اإلدارية المشتركة

 X  

BS-2018-2 
الميزانية 

 الصفرية

إعداد عروض  ، عندالمحكمةَ  الخارجيُ  يوصي المراجعُ 

في أال تكتفي ينبغي أن تستمر  : )أ(يلي بماالميزانية السنوية، 

االعتمادات الحالية  التعديالت التدريجية لمستويات بمراعاة

 من خالل عملية طلبات الخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقة؛ بل

"لميزانية على أساس  اتباع نهج شامل  )ب(أيضا   ينبغي لها

طبيعة تلك االعتمادات  والتساؤل عن، "الصفرية"عادل الت

 حدوث انحراف تدريجي فيل تفاديا  فيها وبحد ذاتها، وذلك 

 اعتمادات الميزانية.

X   

BS-2018-3 
الوفورات 

 والكفاءات

الخارجي  فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات، يوصي المراجع

 شخصيا   رئيس قلم المحكمةيجب أن يترأس  )أ( بما يلي:

 والكفاءات؛ الوفورات بشأنورشة العمل السنوية  استهالل

استخدام النماذج القياسية على نطاق أوسع لدعم الوفورات  )ب(

والمعتمدة، واإلفصاح عن مستوى خط  والكفاءات المقترحة

 جرى األساس، ومبالغ الوفورات المقترحة والمعتمدة التي

خفض التكلفة )يد بالتحد االدخار وطبيعتهتوفيرها ومنشأ 

يشير ملحق وثيقة  )ج( ؛(التكلفة المحتملة تفاديالحالية أو 

فقط إلى  اتالميزانية المقترحة المخصص للوفورات والكفاء

خط  وذات التأثير فيالناجمة عن مبادرات إدارية حقيقية  تلك

نهج متماثل "من األعلى إلى  تصميمينبغي )د( األساس؛

ستوى كبار المسؤولين، ويؤدي م األسفل"، يبدأ كل عام على

(، وتنفيذ واألقسام الشعبأي )إلى تحد منتظم بمستويات أقل 

 الموظفين. ألغراض قيود هذا النهج

X   

BS-2018-4 
 الوظائف

 الداخلية

اإلداري  يوصي المراجع الخارجي المحكمة بتكييف النظام

 يؤدي فيها تطور في الحاالت التي قد ،للموظفين بحيث أنه

عدد الموظفين في بعض القطاعات،  تخفيضعبء العمل إلى 

في وظائف  لتوظيف شاغلي الوظائفقصوى أولوية  تولى

شريطةَ أن تكون  ، بدل فصلهم عن العمل،داخلية أخرى

  مؤهالتهم مالئمة  مالءمة  واضحة  لمهامهم الجديدة.

 X  

BS-2018-5 
هيكل وثيقة 

 الميزانية

العامل الميزانية فريق  يدرسيوصي المراجع الخارجي بأن 

تركيزا  لوثيقة ميزانية مجددة ومبسطة وأقصر، تركز  ا  مقترح

على المسائل المتعلقة بالميزانية وتستند إلى الخبرة  صارما  

إلى لجنة  ، وبأن يقدم هذا المقترحالمكتسبة من المحكمة

، للموافقة الهاي الميزانية والمالية وإلى الفريق العامل في

 X  
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سيكون من الممكن أن توافق جمعية الدول األطراف و. عليه

لجنة الميزانية  على هيكل الوثيقة الجديد، بشرط أن تقره

 . والفريق العامل في الهاي والمالية

BS-2018-7 

التحويالت بين 

البرامج 

 الرئيسية

التي  يوصي المراجع الخارجي بتكييف القواعد المالية،

عمليات التحويل بين البرامج الرئيسية، من أجل  حاليا  تحظر 

مرونة إدارية  إضفاءالتحويالت وبالتالي  السماح بمثل هذه

 الرئيسية األصغر، مثل آلية الرقابة على البرامجكافية 

 المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

 X  

BS-2018-8 

الموافقة على 

المشاريع 

المتعددة 

 السنوات

موافقة جمعية  بين الموافقة على المبسَّطضمانا  لالتساق 

متعددة السنوات الاالستثمارية المشاريع  الدول األطراف على

، يوصي المراجع رات الميزانية السنوية ذات الصلةوقرا

األطراف  الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية الدول

المتعدد نطاق المجاالت المشمولة بالحساب لتوسيع  مقترحا  

 المعلومات تكنولوجيا الخاص حاليا  باستراتيجية السنوات

يمكن استخدامه كآلية متعددة األغراض ومتعددة  )أ( بحيث:

الميزانية العادية غير المنفقة إلى  بنقل موارد تسمحالسنوات 

 المتعددة األخرى االستثمارية الهامة المشاريعقائمة من 

ويوصي  السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول األطراف؛

بين  القاطعَ  تضمن الفصلَ ، مناسبةتصميم قواعد ب )ب(

تقرير  وتقديمَ مشروع معتمد  االعتمادات المخصصة لكل

  سنوي إلى جمعية الدول األطراف.

  X 

BS-2018-9 
العجز في 

 السيولة

حدوث  في حال وتلك المتعلقة بالسمعةالمالية  للعواقب تفاديا  

 تفّوضعجز في السيولة، يوصي المراجع الخارجي بأن 

بعض المسؤولية إلى المكتب، من  جمعية الدول األطراف

مدة معقولة،  منحب )أي، في الوقت المحدد يعلنأن  )أ( أجل:

قبل  ، سيتعين تحديدها تحديدا  أدق،مثل أسبوعين/ثالثة أسابيع

واحد  ل عن شهرأن يمثل المال النقدي المتاح المتوقع مدة تق

 موافقة  استثنائية  ، أن المحكمة وافقت (من المدفوعات القياسية

الطوارئ، و/أو، في حالة عدم توفر  على استخدام صندوق

على اعتماد  للتفاوض مسبق النقد بالقدر الكافي في الصندوق،

السماح للمحكمة باستخدام أي من هذين  )ب( خط مالي؛

 عندما يصبح من ولكن فقط التسهيلين أو كليهما بفعالية،

على سبيل المثال، ))أزمة السيولة  أنه ال يمكن تفادي الواضح

من ، و(واحد أو يومين فقط من النقد عندما ال يتبقى إال يوم

 دقيقاتحديدا  إلى  ا  هذا التأخير أيض الضروري أيضا  تحديد

إلى  فورا  تقديم تقرير عن هذا الوضع و )ج( ؛جدا  مسبقا (

 السابقين. طراف بشأن كل من القرارينالدول األ

  X 

BS-2018-10 

بمؤشرات 

األداء 

 الرئيسية

المتعلقة 

 بالميزانية

مرفقات  فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية الواردة في

 )أ( تقرير أداء الميزانية، يوصي المراجع الخارجي بما يلي:

أكثر  يكونأداء الميزانية السنوي  بشأن من أجل تقديم تقرير

 عن نشرالمحكمة  تتوقفالميزانية،  على وتركيزا   اتساقا  

الخاصة  لمؤشرات األداء الرئيسية حاليا  الملحقات المخصصة 

 ومعظمها غير قابلة للقياس وغير متصلةالرئيسية،  بالبرامج

 قابلة للقياسمؤشرات  حتى ال تقدم أنها بأداء الميزانية، أي

  تكلفة/النتائج؛فيما يخص ال

 للجهات المعنية الخارجيةالسماح  تفاديمن أجل  )ب(

فيما يخص مضللة إن كانت بسيطة و باإلفصاح عن مؤشرات

على سبيل المثال، )المعلومات العامة  إلىتستند  الميزانية

الميزانية الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية  مصروفاتبتقسيم 

األفراد  على عدد أحكام اإلدانة بالذنب، واألحكام بشأن

أن تغتنم المحكمة فرصة أعمالها  (،المعنيين، والحاالت، الخ.

 X  
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 2019من  الممتدة للفترة االستراتيجية الحالية بشأن الخطة

مؤشرات األداء  ، بعضحيثما أمكنالختيار،  2021إلى 

مع استخدام  تنطوي على ترابط واضحالرئيسية المحددة التي 

داء الرئيسية غير الميزانية لتحل محل مؤشرات األ موارد

عادة   التيوأداء الميزانية  عنها في تقارير ُكشفالمجدية التي 

بعد  )ج( بالميزانية؛ تكون غير مرتبطة  ارتباطا  مباشرا   ما

من  عددا  محدودا  جدا  االنتهاء من هذه المهمة، تختار كل هيئة 

بين اثنين )القابلة للقياس المتعلقة بالميزانية  أهم المؤشرات

يجب  الميزانية. ، إلرفاقها بتقرير أداء(ربعة، إن وجدتوأ

 تتوافرعدم التوقف عن نشر المؤشرات الحالية حتى 

 .بالميزانيةذات صلة  مؤشرات جديدة

  2 5 2 9 مجموع عدد التوصيات  

 (( من نظام روما األساسي2)42تفسير المادة ) BS 2018-1 تعتبر التوصية -1

جزئيا. وتهدف المحكمة إلى إحراز تقدم فيما يتصل بالتقييم والتوصيات ذات  منفَّذة

للمحكمة. وقدمت  ين التابعالصلة المنبثقة عن تقرير استعراض الخبراء المستقل

. R6و R4و R2و R1 تحت الرقم خبراء المستقلينتوصيات مماثلة في تقرير ال

لية للمحكمة المكلفة بتنفيذ بعض اآللية الداخقيد متابعة هذه التوصيات اآلن  وتوجد

 فإنجزئيا،  BS 2018-1 . ولذلك، حتى لو نفذت التوصيةالخبراء المستقلينتوصيات 

 .مغلقةيعتبرها مراجع الحسابات الخارجي 

. وبفضل تعزيز منفذة( ية)الميزانية الصفر BS 2018-2 تعتبر التوصية -2

في كل  وتبريرها، أعيد تقييم االحتياجات والموارد المتاحة الهيئاتالتشاور الوثيق بين 

في  75مقترح للميزانية قدمته المحكمة. وعالوة على ذلك، تبلغ تكاليف الموظفين نحو 

 .المائة من الميزانية اإلجمالية، وتستعرضها المحكمة استعراضا دقيقا كل عام

( منفذة. وقد أطلقت اتوالكفاء الوفورات) BS 2018-3 وتعتبر التوصية -3

 2020في شباط/فبراير  اتالوفورات والكفاء بشأنالمحكمة أول حلقة عمل سنوية 

 ألقسام المحكمة القتراح مبادرات جديدةمتاحا نموذج موحد ويوجد  قدمها المسجل.

والوفورات، تجمع بعد استعراضها من قبل المديرين وميسري  اتلكفاءبشأن ا

على نطاق المحكمة، في المرفقين السادس عشر والعاشر للميزانية  المشاريع

 .البرنامجية المقترحة كل عام

-HR 2018 )الوظائف الداخلية( تحل محلها التوصية BS 2018-4 التوصية -4

 .ويعتبرها المدقق الخارجي مغلقة 3

ت مناقشة تمفقد ( منفذة جزئيا. الميزانية)هيكل وثيقة  BS 2018-5 تعتبر التوصية -5

التابع مشروع مقترح بشأن تبسيط وثيقة الميزانية في الفريق العامل المعني بالميزانية 

 ُعرض، ثم 2021أبريل نيسان/و 2020مارس آذار/ المسجل في وعرض علىلمحكمة ل

في حال . و2021مايو أيار/في  لجنة الميزانية والماليةفي الدورة السادسة والثالثين ل

إلى استخدام هذه الوثيقة في  تهدف المحكمةاعتماد جمعية الدول األطراف للمشروع، 

. ولذلك، وحتى لو نفذت هذه التوصية جزئيا، 2023الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 .فإنها لم تعد على مستوى المحكمة ويعتبرها مراجع الحسابات الخارجي مغلقة
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)التحويالت بين البرامج الرئيسية(. وقد  BS-2018-7 لم يتم تنفيذ التوصية -6

 تعديال تالتوصية ورفض هذه الثالثة والثالثين اي دورتهت لجنة الميزانية والمالية فناقش

أكثر مرونة  تحويالتواالنتقال إلى  النظام المالي والقواعد الماليةمن  8-4على المادة 

في تقرير استعراض الخبراء المستقلين دمت توصية مماثلة بين البرامج الرئيسية. وقُ 

اآللية الداخلية للمحكمة المكلفة  قيد متابعة هذه التوصية اآلن وتوجد .R134 تحت الرقم

-BS 2018 لذلك، حتى لو لم تنفذ التوصيةو. الخبراء المستقلينبتنفيذ بعض توصيات 

 .مغلقة يعتبرها الخارجيفإن مراجع الحسابات ، 7

)الموافقة على المشاريع متعددة السنوات( منفذة  BS 2018-8 تعتبر التوصية -7

جزئيا. وتهدف المحكمة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق باستعراض الصندوق المتعدد 

قبل توسيع نطاقه ليشمل مشاريع السنوات الحالي الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات "
". وستقدم المحكمة تقريرا األمر ، إذا لزمالنظام المالي والقواعد الماليةأخرى وتعديل 

ه. ة بشأنتوصيتقديم الستعراضه و لجنة الميزانية والماليةإلى  2022في آذار/مارس 

 .2022هو كانون األول/ديسمبر  إلنجاز التقرير وأقرب موعد قدمته المحكمة

ت لجنة )نقص السيولة( منفذة جزئيا. وقد تناول BS 2018-9 تعتبر التوصية -8

 ى جمعية الدول األطرافإل المقدم األخير اهذا الموضوع في تقريره والماليةالميزانية 

(ICC-ASP/19/15 وفي 164، الفقرة .)القرار ICC-ASP/18/Res.1  الفقرة(

لما بتوصيات اللجنة والمراجع الخارجي بشأن ع"تحيط جمعية الدول األطراف  ( 3-جيم

من خالل النظر في هذه المسألة مسائل السيولة وتالحظ أن الدول األطراف ستواصل 

الميزانية". ولم يقدم أي تاريخ ب والمعنيةلفريق العامل في الهاي آلية التيسير التابعة ل

 .لإلنجاز إلى مراجع الحسابات الخارجي

المتعلقة بالميزانية( منفذة  )مؤشرات األداء الرئيسية  BS 2018-10وتعتبر التوصية  -9

 لتوصيةالمعدة لجزئيا. وترتبط خطة العمل التي اقترحتها المحكمة لهذه التوصية بخطة 

BS-2018-5  أعاله. وعالوة على ذلك، تضطلع المحكمة بعملها لتبسيط وصقل

مؤشرات األداء الرئيسية لديها من أجل إظهار صلة مفهومة بين الخطة االستراتيجية 

تها البرنامجية المقترحة. وقد نوقش مشروع اقتراح بشأن تبسيط وثيقة الميزانية وميزانيا

المسجل في  وُعرض علىفي الفريق العامل المعني بالميزانية التابع للمحكمة 

في  على لجنة الميزانية والمالية ، ثم عرض2021أبريل نيسان/و 2020آذار/مارس 

وفي حال اعتماد جمعية الدول األطراف . 2021السادسة والثالثين في أيار/مايو  تهادور

للمشروع، تهدف المحكمة إلى استخدام هذه الوثيقة في الميزانية البرنامجية المقترحة 

 متوقفة على مديري. ولذلك، وحتى لو نفذت هذه التوصية جزئيا، فإنها لم تعد 2023لعام 

 .لحسابات الخارجي مغلقةالمحكمة ويعتبرها مراجع ا

 

_______________ 


