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 والثالثون االجتماع الحادي  
 2021حزيران/يونيه   25-21نيويورك،  

 )ب( من جدول األعمال المؤقت*  11البند 
النظر في المسااااااااااةاو امدالقا  والمتية ا  حممةا  ا  المح ما   

الخالجي  ت رقر مراجع الحسااااااااحا     الدول   ل ا ون البحال:
 2020- 2019عن الفترة المال    

   
، المشااافوع  2020-2019ت رقر مراجع الحسااااحا  الخالجي عن الفترة المال      

 كااا ون األول   31حااالا ااا ااا  المااال اا  لةمح ماا  الاادول اا  ل ااا ون البحااال  ت   
 2020ديسمار 

 
 )م دم من المح م (  

(  BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftلمراجعة الحسابات )   BDO AGقامت شركة   - 1
)المشاااااااااااااااار بليمااا ايمااا بعااد بااارااااااااااااام لمراجة الحساااااااااااااااابااات ( بمراجعااة البيااانااات الماااليااة ل مح مااة الاادوليااة لقااانون 

في   2020كاانون األول/يسسااااااااااااامبر    31بلى   2019كاانون الاااني/ينااير   1الفترة الماالياة الممتادة من   عن  البحاار 
)انظر المرفق(. وأجرى مراجٌة ل حسااااااااابات   2021شاااااااابا /فبراير   19، وقدمت تقريرها في  2021راير فب / شاااااااابا  

شاااير بليه في رراااالة التعاقد المؤر ة  أ   أسضاااا مراجعة لبعو جوانإل ااجرا ات التشااالي ية ل مح مة، ع ى نحو ما 
 .، والموقعة من رئيس ق م المح مة 2019أي ول/ربتمبر   13

ير أن مراجة الحسااااااااااااااابات رأى أن البيانات المالية المرفقة، ارااااااااااااااتنايا بلى المعرفة ويالَحظ من التقر  - 2
الم تسااابة لدى مراجعة الحساااابات، تمتاج، من جمية النواحي المايسة، ل نظال المالي والقواعد المالية ل مح مة،  

 ول/كاااانون األ  31وتقااادل ر ياااة حويوياااة ولااااااااااااااريحاااة أللااااااااااااااول المح ماااة والتزامااااتماااا ومركزهاااا الماااالي في  

 ، وأليائما المالي وفقا لنظامما المالي وقواعدها المالية.2020 يسسمبر

من النظاال الماالي ع ى أن لتفحص المح ماة البيااناات الماالياة وتقاارير مراجعاة    8-12وتنص المااية   - 3
 الحسابات وتحي ما بلى اجتماع الدول األطراف مة ما تراه مالئما من مالحظات ع يما .

  
 

 * SPLOS/31/L.1. 
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 المحتوقا  
 الصفحة    

. االلتزال بتدقيق الحسابات  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  4 

. تقرير مراجة الحسابات المستقج  -ثانيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  4 

. موضوع المراجعة  -ثالاا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

. طابة المراجعة ونطاقما  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  7 

. التفسيرات المتع قة بالمحاربة  - امسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  9 

. النتائج المستخ صة من تورية نطاق االلتزال بتدقيق الحسابات  -رايرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

. البيان الختامي وتوقية مراجعي الحسابات -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  10 

  التذييالت

. البيانات المالية ل مح مة الدولية لقانون البحار - األول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  11 

كانون الااني/يناير   1بيان اايرايات والنفقات والتليرات في االحتياطيات وأرلاااااااااااااادة الصااااااااااااااناييق ل فترة الممتدة من   
. 2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  11 

. 2020كانون األول/يسسمبر  31الصناييق حتى بيان األلول والخصول واالحتياطيات وأرلدة    . . . . . . . .  12 

. 2020-2019بيان التدفقات النقدسة لفترة السنتين    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  13 

. 2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019كانون الااني/يناير  1المالحظات ع ى البيانات المالية ل فترة من    .  14 

. 2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019كانون الااني/يناير  1التقرير المالي عن الفترة المالية من   -  الااني  . . . . .  22 

. 2020كانون األول/يسسمبر  31حتى  2020-2019تقرير أيا  الميزانية ل فترة  - الاالث  . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

، حتى 2020-2019بلى    1997/1996حاااالاااة التبرعاااات ل مح ماااة الااادولياااة لقاااانون البحاااار ل فترات الماااالياااة من   - الرابة 
. 2020كانون األول/يسسمبر  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  28 

مة بلى المح مة الدولية لقانون البحار - الخامس  . تقارير األيا  عن الِمَنح المقدَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

. 2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019كانون الااني/يناير  1منحة مؤرسة نيبون ل فترة من  -ألف    .  37 



SPLOS/31/4  

 

21-04735 3/42 

 

 كانون األول/ 31بلى   2019كانون الااني/يناير   1البحار ل فترة من الصاااااااااااندوق االرااااااااااات ماني لقانون   -با     
. 2020 يسسمبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  38 

 كانون األول/ 31بلى   2019كانون الااني/يناير   1الصاااااااندوق االرااااااات ماني للممورية كوريا ل فترة من   -جيم   
. 2020 يسسمبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  39 

. الحسابات ااضااية بجرا ات مراجعة الحسابات ونتائج نطاق مراجعة  - السايس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
 

 قد تنشأ فروق نتيلًة الرتخدال مبالغ ونسإل م وية مقربة. :مالحظة 

 
  



 SPLOS/31/4 

 

4/42 21-04735 

 

 االلتةام بتدقمق الحساحا   -   أوال  
في االجتماع الاامن والعشاااااااااااارين ل دول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، الذ  ع قد  

ا لحساااااااااااااااابااات المح مااة الاادوليااة لقااانون 2018حزيران/يونيااه    14بلى    11في الفترة من   ، جرى تعييننااا مراجعااً
.  2020كانون األول/يسسااااااااااامبر  31بلى   2019كانون الااني/يناير   1البحار، في هامبورغ، ل فترة المالية من  

انون  كاا   1وعقااإل كلاال، ك فنااا رئيس ق م المح مااة بمراجعااة البيااانااات الماااليااة ل مح مااة عن الفترة الممتاادة من  
 ، وفقا ل نظال المالي والقواعد المالية ل مح مة.2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019الااني/يناير  

أ( من قانون المحارااابة األلماني، نؤكد أننا تقيدنا بشااارو  االراااتقاللية الساااارية  4) 321ووفقا ل فقرة   
 أثنا  مراجعة البيانات المالية.

 ا.وهذا التقرير مخصص ل مح مة حصر  

وقد أعدينا هذا التقرير عن مراجعة الحساااااابات طبقا ل معايير األلمانية المتعارف ع يما عمومًا المتع قة  
 .بإعداي تقارير عن مراجعة البيانات المالية، التي ألدرها معمد مراجعي الحسابات القانونيين في ألمانيا 

الشااااااااارو   واألح ال  -تلاه أطراف ثالاة أسضاااااااااا  -وتنظم أيا نا ل مممة الم  فين بما ولمساااااااااؤولياتنا   
الخالااااة لمراجة الحسااااابات ول شاااارو  العامة لتعيين مراجعي الحسااااابات القانونيين األلمان وشااااركات مراجعة  

)انظر الوثيقاااة   2017كاااانون الاااااني/ينااااير    1الحساااااااااااااااااباااات القاااانونياااة األلماااانياااة، بصاااااااااااااايلتماااا المعااادلاااة في  
SPLOS/192.)المرفق األول، التذييج السايس ، 

  
 ت رقر مراجع الحساحا  المست و  -  ثا  ا  

أيرجنا في هذا التقرير البيانات المالية المرفقة الخالااة بالمح مة الدولية لقانون البحار في هامبورغ   
)انظر التاذيياج األول(. وهي  2020كاانون األول/يسساااااااااااااامبر    31بلى   2019انون الاااني/ينااير  كا   1ل فترة من  

تشاااااامج بيان اايرايات والنفقات والتليرات في االحتياطيات وأرلاااااادة الصااااااناييق، وبيان األلااااااول والخصااااااول  
، في النسااال التي واالحتياطيات وأرلااادة الصاااناييق، وبيان التدفقات النقدسة والمالحظات ع ى البيانات المالية

قِ ة بشأنما رأ  مراجعة الحسابات المشفوع بتحفظ وأ لدر في لوبيل في   .2021شبا /فبراير  19و 
 

 إل  المح م  الدول   ل ا ون البحال   

راجعناا البيااناات الماالياة ل مح ماة الادولياة لقاانون البحاار، بماامبورغ، التي تتاألف من بياان اايرايات   
ي االحتياطيات وأرلااااادة الصاااااناييق، وبيان األلاااااول والخصاااااول واالحتياطيات وأرلااااادة والنفقات والتليرات ف

الصاااااااااااااانااييق، وبياان التادفقاات النقادساة، والمالحظاات ع ى البيااناات الماالياة، بماا في كلال عر  رااااااااااااااياارااااااااااااااتي 
 والوياس. القيد

 
 لأي مراجيي الحساحا    

بات، أن البيانات المالية المرفقة تمتاج،  في رأينا، وارااتنايا بلى المعرفة الم تساابة لدى مراجعة الحسااا 
من جمية النواحي المايسة، ل نظال المالي والقواعد المالية ل مح مة، وتقدل ر ية حويوية ولاااااااااااريحة أللاااااااااااول  

، وأليائماا الماالي وفقاا لاذلال النظاال 2020كاانون األول/يسساااااااااااااامبر  31المح ماة والتزامااتماا ومركزهاا الماالي في 
 لية.المالية والقواعد الما

https://undocs.org/ar/SPLOS/192
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 أساس لأي مراجي  الحساحا     

اضاااااااااااط عنا بمراجعة البيانات المالية طبقا ل معايير األلمانية المتعارف ع يما عمومًا المتع قة بإعداي   
تقاارير عن مراجعاة البيااناات الماالياة، التي ألاااااااااااااادرهاا معماد مراجعي الحساااااااااااااااباات العموميين في ألماانياا. وتري  

سااااااااؤوليات التي تقة ع ى عاتقنا بموجإل ت ل المتط بات والمباي . ونحن الفرع ك  الصاااااااا ة أيناه كذلل الم في
مساااااااااتق ون عن المح مة، وفقا لمقتضااااااااايات القانون الممني األلماني، وقد أوفينا بمساااااااااؤولياتنا الممنية األ رى  

نارابة الخالاة بألمانيا وفقا لت ل المقتضايات. ونعتقد أن األيلة التي اراتقيناها من مراجعة الحساابات كااية وم
 ألن تش ج أرارا نويم ع يه رأينا بصفتنا مراجعين ل بيانات المالية.

 
 مسؤول ا  لة س قةم المح م  المتية   حالا ا ا  المال     

تولى رئيساااة الق م المساااؤولية عن بعداي البيانات المالية التي تمتاج، من جمية النواحي المايسة، ل نظال ت  
، وتقادل ر ياة حويوياة ولاااااااااااااريحاة أللاااااااااااااول المح ماة والتزامااتماا ومركزهاا الماالي الماالي والقواعاد الماالياة ل مح ماة 

تولى رئيسااااااااة الق م المسااااااااؤولية عن الرقابة الدا  ية التي تعتبر ضاااااااارورية ت وأيائما المالي. وبااضااااااااافة بلى كلل، 
 .و الخطأ بعداي البيانات المالية الخالية من األ طا  اللوهرية، روا  كان كلل بسبإل اللش أ  ل تم ين من 

تولى رئيساااة الق م، لدى بعداي البيانات المالية، المساااؤولية عن تقييم قدرة المح مة ع ى االراااتمرار  ت و  
تولى رئيسااة الق م أسضااا المسااؤولية عن السشااف، حسااإل االقتضااا ، عن المسااائج  ت باعتبارها مؤرااسااة عام ة. و 

المحاراااااااابة القائمة ع ى أراااااااااس ارااااااااتمرارية األعمال، المتع قة بارااااااااتمرارية األعمال وعن اابالغ المالي عن  
 شريطة أال تتعار  مة أسة ظروف فع ية أو قانونية.

 
 مسؤول ا  مراجع الحساحا  المتية   حالا ا ا  المال     

تتمااج أهادافناا في التاأكاد بادرجاة معقولاة من أن البيااناات الماالياة ك اج  االياة من األ طاا  اللوهرياة،  
طا  ناتلة عن غش أو  طأ، وفي بلاادار تقرير مراجعة حسااابات سشاامج رأينا باعتبارنا رااوا  كانت هذه األ 

 مراجًعا ل حسابات.

والتأكيد بدرجة معقولة هو مسااااتوى عال من التأكيد، ولسنه ال سضاااامن أن تساااافر عم ية التدقيق التي  
ن مراجعاة البيااناات الماالياة، التي تتم طبقاا ل معاايير األلماانياة المتعاارف ع يماا عموماًا المتع قاة باإعاداي تقاارير ع

ألااااادرها معمد مراجعي الحساااااابات العموميين في ألمانيا يائًما عن أ طا  جوهرية. ويم ن أن تنلم األ طا   
عن غش أو  طاااأ، وتعتبر جوهرياااة بكا كاااان من المتوقة ع ى نحو معقول أن تؤثر، منفرية أو ملتمعاااة، 

 دمون ع ى أراس هذه البيانات المالية.القرارات االقتصايسة التي يتخذها المستخ في

ونتح ى بااالح مااة الممنيااة ونتبة منملااًا سقول ع ى الشاااااااااااااااال الممني طوال عم يااة المراجعااة. ونحن  
 نضط ة أسضا باألنشطة التالية:

تحاديد وتقييم مخااطر وروي أ طاا  جوهرية في البياانات الماالياة، رااااااااااااااوا  بسااااااااااااااباإل اللش أو الخطاأ    • 
مراجعة الحسااااااااابات التي تسااااااااتليإل لت ل المخاطر  والحصااااااااول ع ى أيلة  تصااااااااميم وتنفيذ بجرا ات  

 مراجعة حساااااابات تسون كااية ومنارااااابة لتوفير أرااااااس نبني ع يه رأينا باعتبارنا مراجة ل حساااااابات. 
واحتمال عدل السشف عن  طأ جوهر  ناجم عن غش سفوق احتمال عدل السشف عن  طأ جوهر  
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 ى تواطؤ أو تزوير أو برااااقا  متعمد أو تقدسم بيانات كاكبة ناجم عن  طأ، ألن اللش قد ينطو  ع
 أو التفاف ع ى ضوابط الرقابة الدا  ية.

وفمم ضااااوابط الرقابة الدا  ية كات الصاااا ة بعم ية مراجعة البيانات المالية من أجج وضااااة بجرا ات   • 
جعة الحسااابات  لمراجعة الحسااابات تسون مالئمة ل ظروف السااائدة، ولسن ليس للر  ببدا  رأ  مرا

 بشأن فعالية أنظمة المح مة.

وتقييم مدى مال مة الساااايارااااات المحاراااابية التي سسااااتخدمما المديرون التنفيذيون ومعقولية التقديرات  • 
 التي سقدمما المديرون التنفيذيون وااقرارات كات الص ة.

 ى أرااااااااااس اراااااااااتمرارية والبت في مدى مال مة اراااااااااتخدال المديرين التنفيذيين ل محارااااااااابة القائمة ع • 
األعمال وما بكا كان هناك، ارااتنايًا بلى األيلة المسااتمدة من مراجعة الحسااابات، عدل سقين جوهر  
متصاج بأحدا  أو ظروف قد تاير شا وكًا كبيرة في قدرة المح مة ع ى االراتمرار باعتبارها مؤراساة  

مال في تقريرنا عن مراجعة  عام ة. فإكا   صاااااانا بلى وجوي شاااااال ماي ، يتعين ع ينا ارااااااترعا  االهت 
الحسابات بلى ااقرارات المتص ة بذلل في البيانات المالية، أو يتعين ع ينا، بكا كانت هذه ااقرارات  
غير كااية، تعديج رأينا. وتساااتند اراااتنتاجاتنا بلى األيلة المساااتقاة من مراجعة الحساااابات حتى تاريل  

و ظروف مقب ة بلى توقف المح مة عن االرااااتمرار  تقريرنا. بيد أنه من المم ن أن ت فضااااي أحدا  أ
 باعتبارها مؤرسة عام ة.

تقييم العر  العاال ل بيااناات الماالياة واي  ماا ومضااااااااااااامونماا، بماا في كلال ااقرارات، وتقييم ماا بكا كاانات   • 
البيانات المالية تعر  المعامالت واألحدا  األرااااارااااية بطريقة تقدل ر ية حويوية ولااااريحة أللااااول  

 .ة والتزاماتما ومركزها المالي وأليائما المالي امتااال لمباي  المحاربة األلمانية المط وبة قانوًنا المح م 

ونتوالاج مة الم  فين باايارة بخصاوج جم ة مساائج منما النطاق المقرر لمراجعة الحساابات وتوقيتما   
 .حديها أثنا  مراجعتنا ل حسابات ونتائلما المامة، بما في كلل أ  أوجه قصور هامة في الرقابة الدا  ية ن 

  
 موضوع المراجي   -  ثالثا  

كانت البيانات المحاراااااااابية والمالية هي مواضااااااااية مراجعتنا ل حسااااااااابات، وتتألف من بيان اايرايات   
والنفقات والتليرات في االحتياطيات وأرلااااادة الصاااااناييق، وبيان األلاااااول والخصاااااول واالحتياطيات وأرلااااادة 

دفقات النقدسة، والمالحظات ع ى البيانات المالية، وقد أ عدت هذه البيانات طبقا ل نظال  الصااااااااااااناييق، وبيان الت 
 المالي والقواعد المالية ل مح مة.

وجرى توراااااية نطاق المراجعة ايما يتع ق بفحص جوانإل معينة من بجرا ات التشاااااليج ل فترة المالية  
، بنا  ع ى ط إل المح مة. وشااااااااامج  2020بر كانون األول/يسسااااااااام  31بلى  2019كانون الااني/يناير   1من 

 نطاق المراجعة المورة ما ي ي:

مااا بكا كاااناات النفقااات المتسباادة  الل الفترة الماااليااة مطااابقااة لالعتمااايات التي وافق ع يمااا   )أ( 
 اجتماع الدول األطراف 

الواجإل  ما بكا كانت النفقاات المتسباَّدة قد أكن بماا الطرف المعين لذلل اللر  ع ى النحو  )ب( 
 في الئحة المح مة أو في النظال المالي والقواعد المالية ل مح مة 
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ما بكا كان الموظفون واألشاااااخاج الذين يتقاضاااااون أجورهم من المح مة قد جرى تعيينمم   )ج( 
أو التعاقد معمم وفقا ل طريقة المنصاااااااااااوج ع يما في الئحة المح مة أو في النظامين اايار  واألراااااااااااارااااااااااي  

 ة لموظفي المح م

ما بكا كانت الس ة والخدمات اشتريت وفقا لإلجرا ات المنصوج ع يما في النظال المالي  )ي( 
 والقواعد المالية ل مح مة 

ما بكا كانت السا ة والخدمات التي اشاتريت تتماشاى مة الميزانية المعتَمدة ومسالَّ ة حساإل   )ها( 
 المح مة وممامما األلول وغير زائدة عن الحاجة بالنظر بلى ظروف 

ما بكا كانت المنح المقدمة بلى المح مة من مؤرااسااة نيبون والصااندوق االراات ماني لقانون   )و( 
 البحار، والمويعة في حسابات ارت مانية منفص ة، ت دار وفقا لمذكرات التفاهم واال تصالات كات الص ة.

  
 طاحع المراجي  و طاقها  -  لاحيا  

المشااااااااااركة المنلزة ونطاقما، نشاااااااااير بلى الولاااااااااف العال ألرااااااااااس رأ  مراجعي  ايما يتع ق بطابة  
الحساااااااااابات ومساااااااااؤوليات مراجة الحساااااااااابات ايما يتع ق بمراجعة البيانات المالية وتقرير اايارة في األقسااااااااال  

الصااااااااا ة من تقرير مراجة الحساااااااااابات، المبين في الفرع الااني من هذا التقرير. وفي هذا الصااااااااادي، نقدل  كات
 ااسضاحات في الفقرات التالية. مزيد منال
 

  هج مراجي  الحساحا  ال اةم عة  المخاطر والنظم   

سساااااتند نملنا في المراجعة القائم ع ى المخاطر والمتوافق أسضاااااا مة المعايير الدولية ل مراجعة، بلى  
تند بلى تقييم مركز وضااة ارااتراتيلية لمراجعة الحسااابات. ومن ثم فإن تح يج المخاطر الذ  سقتضاايه كلل سساا 

 المح مة، ومخاطر األعمال، والبي ة، ونظال الضوابط الدا  ية المحاربي ل مح مة.

ولاادى تقييم المخاااطر المتصاااااااااااااا ااة بوروي أ طااا  جوهريااة في البيااانااات الماااليااة، قمنااا بتحااديااد وتقييم  
ة ع ى كلل، لااااانفنا المخاطر ع ى مساااااتوى البيانات المالية وع ى مساااااتوى التأكيدات، ع ى حد راااااوا . وعالو 

هاذه المخااطر تحات أنواع مخت فاة من المخااطر، فاأبرزناا المخااطر السبيرة التي تتط اإل اهتمااماا  االااااااااااااااا أثناا  
المراجعة، والمخاطر التي ال توفر ااجرا ات الموضااااااااااااويية وحدها يلياًل مناراااااااااااابا وكاايا بشااااااااااااأنما ألغرا   

شااااااامج المخاطر السبيرة أسضاااااااا  طر تلاوز اايارة  المراجعة. وحساااااااإل التعريد الواري في معايير المراجعة، ت 
 ل ضوابط، و طر اللش عند تقييد اايرايات.

ل مخاااااطر، قمنااااا بتحااااديااااد ملاااااالت المراجعااااة والمعااااايير كات الصاااااااااااااا ااااة    وع ى أرااااااااااااااااااس تح ي نااااا 
  البيانات المالية(، وكذلل الملاالت الرئيساااااااية لمراجعة الحساااااااابات، ووضاااااااعنا برامج ل مراجعة. ويري  )تأكيدات

 تفصيج الطابة المتع ق بمخت ف بجرا ات المراجعة ونطاقما في  طة مراجعة الحسابات.

وشاااام ت بجرا ات المراجعة ألغرا  الحصااااول ع ى أيلة المراجعة ا تبارات التصااااميم، وااجرا ات   
التح ي ية الموضاااااويية، وفحوج التفالااااايج )ماال: بجرا ات موضاااااويية أ رى( لملاالت المراجعة المختارة.  

 من ثم أ  ذت في االعتبار اللوانإل المتع قة باألهمية النسبية.و 
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 وصف عمة   مراجي  الحساحا    

قمنا بتصااااااانيد فرعي لعم ية مراجعة الحساااااااابات بلى مراحج رئيساااااااية، بد ا من االراااااااتحواك، وقبول  
 لرئيسية.االلتزامات، وانتما  بحفظ الوثائق وإغالق االلتزامات. وي ظمر الش ج أيناه ت ل المراحج ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

تاأ اذ المراحاج الرئيسااااااااااااااياة في االعتباار المعاايير األلماانياة المتعاارف ع يماا عموماًا المتع قاة باإعاداي   
عن مراجعة البيانات المالية، التي ألاااااااادرها معمد مراجعي الحسااااااااابات العموميين في ألمانيا. ووفًقا   تقارير 

مباادئياًاا باإجرا  مراجعااة لماادى مال ماة نظااال الرقااباة الادا  يااة المتع ق باالمحاااراااااااااااااابااة في السيااان   لاذلال، قمنااا 
التصاااميم(. واراااتنايا بلى المعرفة التي اكتسااابناها من يراراااة تصاااميم وتنفيذ بجرا ات الرقابة الدا  ية   )تقييم 

قمنا بتعريد وتحديد طابة ونطاق  المتصااااااااا ة بالمحارااااااااابة ايما يتع ق بتقييم مخاطر وروي أ طا  جوهرية، 
وإجرا ات المراجعة التح ي ية، وفحوج التفالااايج التي يتعين بجرا ها ألغرا     وتوقيت فحوج الضاااوابط، 

 .محدية في رياق مراجعة الحسابات 

وقد أجريت جمية بجرا ات مراجعة الحساابات باراتخدال عينة من عنالار مختارة ع ى وجه التحديد  
وقد ا تيرت كج عينة ارتنايا بلى المعرفة التي اكتسبناها من تقييم نظال الرقابة الدا  ية    أو ألغرا  التمايج.

 المتصج باللوانإل المحاربية، وإلى فممنا لطابة المعامالت ونطاقما.

 وكانت ملاالت المراجعة الرئيسية موضوع تركيزنا كما ي ي: 

 مراجعة عم ية بقفال اابالغ المالي • 

 وفعالية الرقابة الدا  ية في العم يات المتع قة بالتبرعات والنفقات  تصميم وتنفيذ • 

 الويائة النقدسة والويائة ألجج • 

 التبرعات المستحقة الوبو من الدول األطراف • 

 التبرعات المحص ة مقدماً  • 

 

 المرحلة الرئيسية
0 

  المرحلة الرئيسية
1 

  المرحلة الرئيسية
2 

  المرحلة الرئيسية
3 

االستحواذ وقبول 

 االلتزامات
تحديد المخاطر  تحديد النطاق

 وتقييمها

تصميم رد مراجعة 

 الحسابات

  المرحلة الرئيسية
4 

  المرحلة الرئيسية
5 

  المرحلة الرئيسية
6 

 قبول االلتزام وتنفيذه
الحصول ع ى المع ومات 

 معالجة المخاطر المقيَّمة وتقييم المخاطر

  المرحلة الرئيسية
7 

 الحصول على أدلة 

 مراجعة الحسابات

 حفظ الوثائق التقرير بناء الرأي

 إغالق االلتزام معالجة المخاطر المقيَّمة التقريربناء الرأي وكتابة 
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 بعاية وفورات من رنوات رابقة • 

 التزامات الفترة الحالية • 

 النفقات الرئيسية • 

وبالنسبة لفحص التفاليج، حص نا من مصارف المح مة ع ى تأكيدات أو بيانات تتع ق بأرلدتما  
 في هذه المصارف.

، وأ غ قااات 2021)مراجعاااة مرح ياااة( وفي شااااااااااااااباااا /فبراير    2020وأجريناااا المراجعاااة في أساااار/ماااايو   
 .2021شبا /فبراير  19 في

 شاااااااااااااابااا /  19مااة  طاااب تمايااج مؤر   ق م المح   ةلنااا رئيسااااااااااااااا   توفي  تااال عم يااة المراجعااة، قاادماا  
اكتمال جمية التفساايرات واأليلة المتاحة لنا، وكذلل البيانات المحاراابية   فيما رئيسااة الق م ت، أكد2021 فبراير

 نا رئيسة الق م بلمية التفسيرات واأليلة المط وبة.ت والمالية. وقد زويَ 
  

 التفسمرا  المتية   حالمحاسب   -   خامسا  
 ا   الميايمر المحاس   

بلى   2019كااانون الااااني/يناااير    1مرفق بمااذا التقرير البيااانااات الماااليااة ل فترة الماااليااة الممتاادة من   
التي قمناا بمراجعتماا )انظر التاذيياج األول(. ونرى، ارااااااااااااااتناايا بلى نتاائج   2020كاانون األول/يسساااااااااااااامبر   31

 ة.مراجعتنا ل حسابات، أنما تمتاج ل نظال المالي والقواعد المالية ل مح م

وارااااااات مد بيان اايرايات والنفقات والتليرات في االحتياطيات وأرلااااااادة الصاااااااناييق، وبيان األلاااااااول   
والخصااااااول واالحتياطيات وأرلاااااادة الصااااااناييق، وبيان التدفقات النقدسة، حسااااااإل األلااااااول من مساااااال الدفاتر  

حساااإل األلاااول من البيانات   والوثائق التي اراااتندت بليما المراجعة. ور حِ  ت أرقال كشاااوف الميزانية االفتتاحية
المالية ل ساااانة السااااابقة. وجرى التقيد بال وائح السااااارية بالنساااابة بلى المح مة ايما يتع ق بمسااااائج القيد والعر  
والوياس. وتشاااااتمج المالحظات المتع قة بالبيانات المالية ع ى جمية ااقرارات وااسضااااااحات الالزمة، فضاااااال  

 عن المع ومات ااضااية المط وبة.
 

 أسس الق اس الجوهرق    

تتضااااامن المالحظات ع ى البيانات المالية )انظر التذييج األول( ولااااافا ل ساااااياراااااات المحارااااابية   
 .وطرائق الوياس 

واراااااااااااتنايا بلى الفحص الذ  قمنا به، ثبت لنا أن المباي  المحارااااااااااابية التي اراااااااااااتخدمتما المح مة   
الفترة المالية السااااابقة. ونبين في الفقرة التالية ت ل ط بقت وفق أرااااس تتماشااااى مة األرااااس المعمول بما في  قد

 السيارات المحاربية وطرائق الوياس التي نعتقد أنما جوهرية.

واتساااااًقا مة الفترات المالية السااااابقة، تحتسااااإل النفقات ع ى أراااااس االرااااتحقاقات، بارااااتانا  النفقات  
لمعاشااات التقاعدسة، التي تقيَّد ع ى أراااس  المتصاا ة بارااتحقاقات الموظفين وارااتحقاقات قضاااة المح مة من ا

نقااد . ومن ثم، ال ت رلاااااااااااااااد في البيااانااات الماااليااة ل مح مااة أ  اعتمااايات لاللتزامااات الناااشاااااااااااااا ااة مسااااااااااااااتقبال 
اراتحقاقات الموظفين المترتبة عن ااعاية بلى الوطن وااجازات السانوية المتراكمة وااجازات التعويضاية  عن
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كما هو م بي ن في المالحظات ع ى البيانات المالية )انظر التذييج األول(. وتري    والمعاشااااات التقاعدسة ل قضاااااة
المبالغ المتصاااااا ة بااللتزامات الطارئة الناشاااااا ة عن ااجازات الساااااانوية المتراكمة واالرااااااتحقاقات المترتبة ع ى 

أماا المباالغ المتصاااااااااااااا ة  ااعااية بلى الوطن في بياان االلتزاماات الطاارئاة في المالحظاات ع ى البيااناات الماالياة. 
بااللتزامات الطارئة الناشااااا ة عن تساليد نظال المعاشاااااات التقاعدسة ل قضااااااة ف م تسااااالج في المالحظات ع ى 

 البيانات المالية بسبإل عدل بجرا  حساب اكتوار  لاللتزامات المتص ة بالمعاشات التقاعدسة حتى اآلن.
  

 االلتةام بتدقمق الحساحا  النتاةج المستخةص  من توس ع  طاق   -  سادسا  
لم تنشاأ أسة تحفظات نتيلة لويامنا بفحص ااجرا ات التشالي ية، بما فيما بيارة منحة مؤراساة نيبون  

اليابانية والصااااندوق االراااات ماني لقانون البحار والصااااندوق االراااات ماني للممورية كوريا. ونشااااير بلى بجرا ات  
 ية في التذييج السايس.وشروح مراجعة الحسابات التي قمنا بما الوار 

  
 الا ان الختامي وتوق ع مراجيي الحساحا   -  ساحيا  

 نؤكد أننا قمنا بمراجعة البيانات المالية وفقا ل وائح المعمول بما بشأن االرتقاللية. 

ولقاد قمناا بتلمية هذا التقرير عن مراجعاة البياانات الماالياة ل مح ماة الدولياة لقاانون البحاار، هامبورغ،   
، امتااااًل لننظماة  2020كاانون األول/يسساااااااااااااامبر    31بلى    2019كاانون الاااني/ينااير    1الماالياة من    ل سااااااااااااااناة

القانونية والمعايير األلمانية المقبولة عموما لإلبالغ عن عم يات مراجعة البيانات المالية الوارية في النساااااااااااخة  
 وميين في ألمانيا.الصاير عن معمد مراجعي الحسابات العم 450الحالية من معيار التدقيق 

 ويري تقرير مراجة الحسابات الذ  ألدرناه في الفرع الااني من هذا التقرير. 
 

 2021شبا /فبراير  19لوبيل،  

 لمراجعة الحسابات  BDO AGشركة 
(BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) 
 

 (لوتجي)  )توقية(
   )مراجة حسابات قانوني ألماني( 

 (ف سمان)  )توقية(
 مراجة حسابات قانوني ألماني( )
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 التذيمو األول 
 الا ا ا  المال   لةمح م  الدول   ل ا ون البحال   

 
ب ان اميرادا  والنف ا  والتغمرا  في اال ت اط ا  وألصااااادة الصاااااناديق لةفترة الممتدة من    

 2020كا ون األول ديسمار    31إل     2019كا ون الثا ي يناير   1
 
 )باليورو( 2018-2017 )باليورو( 2020-2019 مالحظة 
   3 اميرادا     

 904 119 21 200 521 20  االشتراكات المقررة )التذييج األول(
     رى األيرايات اا

 514 27 109 25  الوفورات نتيلة اللا  التزامات الفترة السابقة 
 (918 2) (368 20)  أرباح أو  سائر ناجمة عن تق إل أرعار الصرف 
 57 668 3  بيرايات متنوعة 

 244 1 –  بيرايات الفوائد
 801 145 21 609 529 20  مجموع اميرادا  
   4 النف ا 

 (109 105 18) (263 922 19)  ملموع النفقات وااللتزامات )التذييج الااني(
 692 040 3 346 607  زقادة اميرادا  عن النف ا 

 692 040 3 346 607  الةقادة النهاة   لإليرادا  عن النف ا 
     رك  اال ت اط ا 

 – (912 956 2)  المبالغ المعاية ل دول األطراف
 692 040 3 (566 349 2)  مجموع  رك  اال ت اط ا  

 493 339 3 185 380 6  أرلدة الصناييق في بداسة الفترة المالية
 185 380 6 619 030 4  2020كا ون األول ديسمار  31ألصدة الصناديق  ت  
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  األول  كا ون   31ب ان األصااااااااول والخصااااااااوم واال ت اط ا  وألصاااااااادة الصااااااااناديق  ت     
 2020 ديسمار

 

 مالحظة 
 كااااااانون األول/ 31المب ااااااغ فااااااي 

 )باليورو( 2020يسسمبر 
 كااااااانون األول/ 31المب ااااااغ فااااااي 

 )باليورو( 2018يسسمبر 
    األصول    

 322 272 8 562 951 7  الويائة النقدسة والويائة ألجج
 356 244 1 438 618 1  المساهمات المستحقة الوبو من الدول األطراف  
 760 77 113 115  رداي الضرائإل المستحقة 
 146 83 207 54  حسابات أ رى  -حسابات مستحقة الوبو  
 361 69 182 98  المصروفات المدفوعة مقدما 
 945 746 9 502 837 9  مجموع األصول 
   7 خصوم

 996 963 2 639 219 2  التبرعات المحص ة مقدماً 
 058 17 909 969 2  رابقةبعاية وفورات من رنوات 

 027 384 904 536  التزامات الفترة الحالية
 37 33  مرتبات الموظفين   الحساب الخاج لالقتطاعات االزامية من 

 642 1 398 80  حسابات مستحقة الدفة
 760 366 3 883 806 5  مجموع الخصوم 
 185 380 6 619 030 4  صافي األصول 

   8 وألصدة الصناديقاال ت اط ا   
 132 309 1 132 309 1  لندوق رأس المال المتداول

 361 030 2 141 114 2  احتياطي م ارإل الفترات السابقة
 692 040 3 346 607  زياية اايرايات عن النفقات

 185 380 6 619 030 4  مجموع اال ت اط ا  وألصدة الصناديق 
 185 380 6 619 030 4  مجموع اال ت اط ا  
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 2020-2019ب ان التدف ا  الن دي  لفترة السنتمن    
 
 )باليورو( 2018-2017 )باليورو( 2019-2020 
   التدف ا  الن دي  من األ شط  التشغمة     

 692 040 3 346 607 لافي زياية/)نقص( اايرايات عن النفقات
 (159 233) (082 374) )الزياية(/النقصان في المساهمات المستحقة الوبو

 (761 27) (353 37) )الزياية( النقصان في رداي الضرائإل المستحقة
 (141 7) 939 28 )الزياية( النقصان في الحسابات األ رى المستحقة الوبو

 (181 43) (821 28) )الزياية( النقصان في المصاريد المدفوعة مقدما
 983 47 877 152 الحاليةالزياية )النقصان( في التزامات الفترة 

 416 527 (357 744) الزياية)النقصان( في التبرعات المحص ة مقدماً 
 (460 28) 756 78 )الزياية( النقصان في الحسابات األ رى المستحقة الوبو

 (244 1) – : بيرايات الفوائدمخصوما منما
 145 275 3 (695 316) التدف ا  الن دي  المتأت   من األ شط  التشغمة   

   التدف ا  الن دي  المتأت   من أ شط  االستثمال والتموقو
 244 1 – : بيرايات الفوائدمضافا بليما

 389 276 3 (695 316) التدف ا  الن دي  المتأت   من أ شط  االستثمال والتموقو 
   التدف ا  الن دي  المتأت   من مصادل أخرى 

 – – رأس المال المتداولالزياية )النقصان( في لندوق 
 – (912 956 2) الزياية )النقصان( في احتياطي م ارإل الفترات السابقة

 (107 833 1) 847 952 2 الزياية )النقصان( في الوفورات المس مة من رنوات رابقة
 282 443 1 (760 320) صافي الةقادة )الن صان( في الوداةع الن دي  والوداةع ألجو 

 040 829 6 322 272 8 الوداةع الن دي  والوداةع ألجو في بداي  الفترة
 322 272 8 562 951 7 الوداةع الن دي  والوداةع ألجو في  هاي  الفترة
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 مال ظا  عة  الا ا ا  المال   لةفترة  
 2020كا ون األول ديسمار    31إل     2019كا ون الثا ي يناير    1من    

 
 1المال ظ     
 ب ان حأهداف المح م  وأ شطتها   

المح مة الدولية لقانون البحار هي ة قضاااائية يولية أنشااا ت بموجإل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  
من أجج تساااااااااااااوية المناازعات المتع قاة بتفساااااااااااااير أح اال االتفااقياة أو تطبيقماا. وقد بدأت المح ماة أنشاااااااااااااطتماا في  

بعو الحااالت، أماال كيااناات أ رى   . وبااب المح ماة مفتوح أماال الادول األطراف في االتفااقياة، وفي 1996 عاال 
الدول األطراف )من قبيج المنظمات الدولية واألشااااااخاج الطبيعيين أو االعتباريين(. ويشاااااامج ا تصاااااااج   غير 

المح مة جمية المنازعات المعروضااة ع يما وفقا ألح ال االتفاقية. وهو سشاامج أسضااا جمية المسااائج المنصااوج 
عضااااوا مسااااتقال تنتخبمم   21  تصاااااج ل مح مة. وتتألف المح مة من ع يما تحديدا في أ  اتفاق آ ر سمنح اال 

 .موظفا   38الدول األطراف في االتفاقية. ويتولى مساعدتما ق م المح مة وقوامه  
 

 2المال ظ     
 موجة ألهم الس اسا  المحاسا     

ح ماة، ، أقر االجتمااع الااالاث عشااااااااااااار ل ادول األطراف النظاال الماالي ل م 2003حزيران/يونياه    12في  
والفترات   2006- 2005، وط بق ع ى الفترة المالية 2004كانون الااني/يناير    1ألاااابح هذا النظال نافذا في   وقد 

)أ( من النظاااال الماااالي ل مح ماااة، اعتمااادت   1- 10(. وعمال باااالمااااية  SPLOS/100الماااالياااة الالحقاااة )انظر  
اجتمااااعماااا   . وأحااااطااات الااادول األطراف ع ماااا باااالقواعاااد الماااالياااة في 2004دهاااا الماااالياااة في عاااال  المح ماااة قواعااا 

 . 2005كانون الااني/يناير   1. وألبحت هذه القواعد رارية المفعول في  2004عشر الذ  ع قد في عال  الرابة 
 

 الفترة المال     

راااااااااااااانتين تقويميتين متتااليتين. وفي هاذا من النظاال الماالي، تتسون الفترة الماالياة من    2عمال باالبناد   
 .2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019كانون الااني/يناير   1التقرير، تمتد ت ل الفترة من 

 
 عمة  الحساحا    

 من النظال المالي، تعر  حسابات المح مة باليورو. 2-11عمال بالماية   
 

 الميامال  حاليمال  األجنا     

زة بعمالت ملايرة ل يورو بلى اليورو ع ى أرااااااااس راااااااعر الصااااااارف المعمول تحول المعامالت المنل 
في األمم المتحدة، وكلل باراااااااااااااتانا  االشاااااااااااااتراكات المقررة المسااااااااااااادية بدوالرات الوالسات المتحدة. ولتحويج  به

االشااااااااتراكات المساااااااادية بدوالرات الوالسات المتحدة بلى اليورو، سطبق أفضااااااااج رااااااااعر لاااااااارف متاح ل مح مة  
 من القواعد المالية ل مح مة. 2-105السداي، وكلل وفقا ل قاعدة تاريل   في

ج الفوارق في أرااااعار الصاااارف التي قد تحد  بين تاريل تسااااليج المعامالت وتاريل بتمامما،    وتساااالَّ
في بياان اايرايات والنفقاات والتليرات في االحتيااطياات وأرلااااااااااااااادة الصاااااااااااااانااييق لادى قيادهاا بااعتباارهاا أربااح 

 عن تق إل أرعار الصرف. سائر ناجمة  أو
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وي عاي تقييم األلاااول والخصاااول المقيدة بعمالت ملايرة ل يورو ع ى أرااااس أراااعار الصااارف الساااائدة  
المعمول بماا في األمم المتحادة في نمااساة الفترة الماالياة. وتقياَّد مباالغ بعااية التقييم في بياان اايرايات والنفقاات 

 ق باعتبارها أرباح أو  سائر ناجمة عن تق إل أرعار الصرف.والتليرات في االحتياطيات وأرلدة الصنايي 
 

 اميرادا    

م أنصاااابة االشااااتراكات    تتألف اايرايات من االشااااتراكات المقررة التي تسااااديها الدول األطراف. وتقساااا 
في المائة في الساااااانة   50في المائة في الساااااانة األولى و  50ل فترة المالية الممتدة ع ى راااااانتين ع ى أراااااااس  

نية. أما اايرايات األ رى التي توبضاااااما المح مة، فت صااااانَّف جميعما ع ى أنما بيرايات متنوعة وت قيَّد ع ى الاا
 (.3أنما مواري عامة )انظر المالحظة 

 
 النف ا    

صة لبنوي الميزانية.   ت قيَّد جمية نفقات المح مة ع ى حساب االعتمايات المخص 

ج نفقات المح مة ع ى أرااس    االراتحقاقات، باراتانا  النفقات المتصا ة باراتحقاقات الموظفين وت سالَّ
التي تقيد ع ى أراااااس مصااااروفاتما النقدسة. وال ي رلااااد أ  اعتماي ل خصااااول الناشاااا ة مسااااتقبال عن ارااااتحقاقات  
الموظفين المتع قة بااعاية بلى الوطن وااجازات السااااااانوية المتراكمة وعن اراااااااتحقاقات المعاشاااااااات التقاعدسة 

 (.5المح مة )انظر المالحظة  ألعضا 
 

 األصول والخصوم   

تويع جمية األموال المقبوضااااة في الحسااااابات المصااااراية ل مح مة، بما في كلل األموال الخاضااااعة   
لترتيبات الحسااااابات الخالااااة، وت قي د كموجويات نقدسة. وال تدرج المعدات غير المسااااتم سة )وبخالااااة األجمزة  

د األلااول، بج تقيد ع ى حساااب االعتمايات اللارية عند اقتنائما. وألغرا   والبرمليات الحارااوبية( تحت بن 
الرلاد، توضاة قائمة مساتق ة بالمعدات غير المساتم سة. وتقدر األلاول بالويمة االرامية. أما الخصاول فتقدر 

 بالويمة التي تسدي بما.
 

 صندوق لأس المال المتداول   

، بإنشاااااا  لاااااندوق لرأس المال المتداول 1998وي في عال أكن االجتماع الاامن ل دول األطراف، المعق  
لسفالة ارااااااااااااتمرارية عمج المح مة في حالة حدو  علز مالي مؤقت، وكذلل لتزويد المح مة باام انات المالية 

 (. SPLOS/31الالزمة لتناول القضاسا، وبخالة ت ل التي تست زل اتخاك بجرا ات عاج ة )انظر 

وقد أنشااااااق لااااااندوق رأس المال المتداول لضاااااامان توفير المواري المالية ل مح مة لمواجمة مشاااااااكج  
الساااايولة القصاااايرة األجج في انتظار ت قي االشااااتراكات. والمب غ المتاح حاليا ل مح مة من لااااندوق رأس المال  

من مب غ بالدوالر قدره   2005ااني/نوفمبر  يورو، وكان قد حول في شاااااامر تشاااااارين ال 542  118المتداول هو 
في المائة من ميزانية   2,64يوالر، بمقتضااااااااااااااى النظال المالي ل مح مة. وهو سماج نساااااااااااااابة قدرها   650 000

 .2020-2019المح مة المعتمدة ل فترة 

يورو المشار بليه آنفا، وافق االجتماع الااني عشر ل دول األطراف   542  118وإضافة بلى مب غ الاااا   
يوالر من يوالرات الوالسات  500  000، بصاااااااافة ارااااااااتانائية، ع ى اعتماي مب غ قدره  2002الذ  عقد في عال 
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( لصااااااااااااااندوق رأس المال المتداول ل مح مة، بمدف 2001المتحدة )وهذا المب غ جز  من وفورات الفترة المالية 
أجاج تنااول القضاااااااااااااااساا عنادماا   تزويادهاا بااام اانياات الماالياة الالزماة، في حاالاة حادو  علز ماالي مؤقات، من

تتعذر تلطية النفقات من األموال المخصاااصاااة لتلطية التساليد المتصااا ة بالقضااااسا أو من مناق ة األموال بين 
ل هذا المب غ بلى  SPLOS/89أبواب االعتمايات )انظر   و  نوفمبر  /يورو في تشرين الااني  417  014(. وقد ح 

 بمقتضى النظال المالي ل مح مة. 2005

، قررت الدول األطراف في اجتماعما الرابة والعشاااارين، بشاااا ج ارااااتانائي،  2014وفي حزيران/يونيه   
بلى لااااااااااااااناادوق رأس المااال    2012-2011يورو من الفااائو النقااد  عن الفترة    350  000نقااج مب غ قاادره  

ل المخصصة  المتداول، وكلل لتلطية ما يترتإل ع ى النظر في القضاسا من تس فة ال سم ن تلطيتما من األموا
 (.SPLOS/275ل تساليد المتص ة بالقضاسا )انظر 

يورو،   1  309 132وع ى هذا األراااااااس، يب غ ملموع رلاااااايد لااااااندوق رأس المال المتداول حاليا  
 يورو قد تستخدل لتلطية التساليد المتص ة بالقضاسا. 767 014منه 

 
 3المال ظ     
 اميرادا    

 يورو. 20 529 609ما ملموعه  2020-2019ب لت قيمة بيرايات المح مة في الفترة المالية  

يولة طرفًا )بما في كلل االتحاي األوروبي(،  168ويشاامج ملموع اايرايات االشااتراكات المقررة من  
 يورو. 20 521 200والبالغ ملموعما 

 ويشمج أسضا ما ي ي: 

 يورو الناجمة عن بللا  التزامات الفترة السابقة  25 109الوفورات الباللة قيمتما  )أ( 

يورو بساااااااااااابإل األرباح والخسااااااااااااائر الناجمة   20  368لااااااااااااافي الخسااااااااااااائر الباللة قيمتما   )ب( 
 معامالت بالعمالت األجنبية وإعاية تقييم أرلدة حسابات بالعمالت األجنبية  عن

يورو، بما في كلل التسويات ع ى ارتحقاقات    3  668المتنوعة ب غ لافي قيمة اايرايات   )ج( 
الموظفين في الفترات السااابقة، المبالغ المسااترية من موري  المياه وأحد بائعي الم تبة، ومبيعات ربطات عنق 

 يورو(. 25وأقالل رلاج، وضريبة الويمة المضافة غير القاب ة لالرترياي )قيمة الضريبة أقج من 
 

 4المال ظ     
 النف ا    

ع ى   2018وافقاات الاادول األطراف في اجتماااعمااا الاااامن والعشاااااااااااااارين، المعقوي في حزيران/يونيااه   
 (.SPLOS/322يورو )انظر  20 521 200، بمب غ قدره 2020-2019ميزانية الفترة المالية 

 ق بمرتبات الموظفين وبدالت القضاااااة بلى رااااعر لاااارف يوالر وارااااتندت تقديرات الميزانية ايما يتع 
يوالر. وفي نماااسااة الفترة   0,815والبااالغ    2018الوالسااات المتحاادة مقااابااج اليورو، المعمول بااه في آكار/مااارس  

يوالر أسضااااا. و الل الفترة المالية  0,815المالية، ألاااابح رااااعر لاااارف يوالر الوالسات المتحدة مقابج اليورو 
. ولم تتأثر 0,921 و 0,815، تراوح راااااااعر لااااااارف يوالر الوالسات المتحدة مقابج اليورو بين 2019-2020
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معظم نفقات المح مة بالتق بات في راااااااااااااعر الصااااااااااااارف، نظرا ألن معظم النفقات ت س بِ د باليورو، كما أن أجور  
متحدة مقابج اليورو القضااة والموظفين كانت تخضاة آللية تساوية تمدف بلى اراتيعاب تق بات يوالر الوالسات ال

سااابت   اراااتيعابا كبيرا. غير أن االعتمايات المخصاااصاااة لنظال المعاشاااات التقاعدسة ل قضااااة وبدل التمايج قد ح 
، 2باراااتخدال يوالر الوالسات المتحدة باعتباره العم ة المرجعية. وبالتالي، ورغم أن االعتماي المخصاااص ل باب 

، 4ايا ع ى الرغم من التق بات في رااااااعر الصاااااارف، فإن الباب ، كان كا نظال المعاشااااااات التقاعدسة ل قضاااااااةل
 يورو. 268، يبين رليدا ر بيا لليرا قدره  بدل التمايجل

يورو.    109 944، القضااااااااااااااة، االعتمايات المقررة بمب غ  1وتلاوز ملموع النفقات في بطار الباب  
نوية ، ما أيى بلى رليد ر بي قدره  وع ى وجه الخصوج، زايت النفقات في بطار بند الميزانية لالبدالت الس

يورو. ويعزى هاذا التلااوز في اانفااق عن المعتماد في الميزانياة في بطاار هاذا البناد من الميزانياة   267  433
بلى التنويحاات المتعادية لتسااااااااااااااوياة مقر العماج في هاامبورغ. ويم ن التعويو جزئياا عن التلااوز في اانفااق  

السنوية  عن طريق التخفيو في اانفاق في بطار بندين آ رين من الميزانية بطار بند الميزانية لالبدالت   في
)لالبدالت الخالاااااة  و لالسااااافر لحضاااااور الدورات ( في الباب نفساااااه. ويعزى التوفير في بطار بند  الميزانية 

يورو( بلى القيوي المفروضاااااة   69 266يورو( و لالسااااافر لحضاااااور الدورات  ) 59 785لالبدالت الخالاااااة  )
(، األمر الذ  حال يون 19-الساااااااااااااافر في جمية أنحاا  العاالم أثناا  جائحاة مر  فيروس كورونا )كوفياد ع ى

 رفر بعو القضاة بلى هامبورغ، ما أيى بلى عدل يفة بدل ااقامة اليومي لمم.

، التلاااوز في اانفاااق في بطاار ثالثاة بنوي من الميزانيااة: يبين   تساااليد الموظفينل،  3ويبين الباااب   
يورو بسبإل التنويح   64  179لميزانية لالوظائف الاابتة  زياية في اانفاق عن المعتمد في الميزانية بمب غ  بند ا

المذكور أعاله لتسوية مقر العمج في هامبورغ، ما أثر ع ى مرتبات موظفي الف ة الفنية والف ات الع يا. وترجة 
يورو في بطاار بناد الميزانياة لالموظفون المؤقتون   14  349الزيااية في اانفااق عن المعتماد في الميزانياة بمب غ  

كانا سعمالن لدى المح مة   2019لالجتماعات  بلى تقاعد اثنين من المترجمين الشااااااااااافويين المح يين في عال 
لسانوات عديدة. ولم ي زل تعيين مترجمين شافويين غير مح يين ي دفة لمم بدل ااقامة اليومي الذ  لم سخصص  

يورو   266زانيااة. وبااااضاااااااااااااااافااة بلى كلاال، ر فة معاادل باادل ااقااامااة اليومي لمااامبورغ من  لااه اعتماااي في المي 
وإلى   2019يورو في كاااانون الاااااني/ينااااير    306، عناااد لاااااااااااااايااااغاااة الميزانياااة، بلى  2018آكار/ماااارس   في

  ويبين بناااد الميزانياااة لالمساااااااااااااااااعااادة المؤقتاااة العااااماااة  زيااااية في اانفااااق  2020يورو في آكار/ماااارس   309
يورو، وهو ما سعزى بلى بعو الررااااااول غير المتوقعة التي تفرضااااااما   1 970الميزانية قدرها   المعتمد في عن

األمم المتحدة ع ى يرارات ارتقصائية مزمعة تتع ق بالمرتبات. ويم ن ارتيعاب التلاوز في اانفاق المذكور 
 يورو. 131 675، الذ  يب غ رليده 3نقج تحويج االعتمايات في بطار الباب  أعاله عن

الذ  سساااااااااااتند بلى مبالغ محساااااااااااوبة بدوالرات الوالسات المتحدة، تلاوًزا   بدل التمايجل 4ويبين الباب   
يورو، سعزى باالسااماج بلى انخفاا  قيماة اليورو مؤقتاا مقااباج يوالر الوالساات المتحادة   268اانفااق بمب غ   في

  الل الفترة المالية.

في المائة، بساااااااابإل القيوي  50نحو    لساااااااافر في ممال ررااااااااميةا، ل5وب غ مسااااااااتوى اانفاق في الباب  
 يورو. 94 265فيب غ  5. أما الرليد في الباب 19-المفروضة ع ى السفر في رياق كوفيد

يورو، لتلطية  2 690  100أ يرج اعتماي قدره    التساليد المتصاا ة بالقضاااسالوفي بطار اللز  جيم،  
قضااااااااااية الساااااااااافينة التلارية لنوررااااااااااتار   )  25ايما يتع ق بالقضااااااااااية رقم التساليد المتع قة بالمداوالت النمائية 
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. وفي  2020-2019، ولتم ين المح مة من تناول اثنتين من القضاااااسا العاج ة في الفترة  (ضااااد بسطاليا( )بنما
نيساااان/أبريج. وبااضاااافة    10وألااادرت ح مما في  25، أكم ت المح مة نظرها في القضاااية رقم 2019عال 

القضاااااية المتع قة باحتلاز ثال  ) 26: القضاااااية رقم 2019تناول قضااااايتين عاج تين في عال  بلى كلل، جرى 
قضاااااية السااااافينة )  27والقضاااااية رقم  رااااافن بحرية أوكرانية )أوكرانيا ضاااااد االتحاي الروراااااي(، التدابير المؤقتة(

 26 أن القضاية رقم. وألادرت المح مة أوامرها بشا (باير  بيو  )راويسارا ضاد نيليريا(، التدابير المؤقتة لراان
. وفي النصااااااااااااااف الاااااني من 2019تموز/يولياااه    6في    27وفي القضااااااااااااااياااة رقم    2019أساااار/ماااايو    25 في
، اراااتخدل االعتماي المتصاااج بالقضااااسا لتمويج التساليد المتصااا ة بالنظر في الدفوع االبتدائية التي 2020 عال

ي البحرية بين موريشيوس وم دسد في المحيط  النزاع المتع ق بتعيين الحدو ) 28أثارتما م دسد في القضية رقم  
المقدمة بلى يائرة  الااااة أنشااااأتما المح مة لتناول القضااااية. وتم نت المح مة    (المند  )موريشاااايوس/م دسد(

ارااتيعاب التساليد المتصاا ة بعإل  القضااية ااضااااية بفضااج كفا ة تخطيط ق م المح مة وكون الل سااات   من
يتين العاج تين كانت أقصااار ق يال مما كان متوقعا. وكانت هناك زياية وكذلل في القضااا  ،25القضاااية رقم  في
قاااادرهااااا   في المعتمااااد في الميزانيااااة  بنااااد الميزانيااااة لالموظفون المؤقتون   8  103اانفاااااق عن  يورو في بطااااار 

من اللز  المتع ق بالقضااااسا من الميزانية. وتعزى ت ل   تساليد الموظفينل 13لالجتماعات ، في بطار الباب 
لزياية في اانفاق بلى القضااااااية اضااااااااية المقدمة بلى الدائرة الخالااااااة المذكورة أعاله وما سقاب ما من ارتفاع   ا

ل ط إل ع ى المساااااااااعدة المؤقتة، فضااااااااال عن الزياية المذكورة أعاله في بدل ااقامة اليومي المدفوع ل موظفين 
 العتمايات في الباب نفسه.ال لويين المؤقتين. ويم ن تعويو ت ل الزياية عن طريق نقج ا

  بادل التماياجل  4، والبااب   القضااااااااااااااااةل  1ارااااااااااااااتوعبات الزيااية في اانفااق الماذكورة أعاله في البااب   
من النظااال المااالي، وفقااا لإلكن الااذ    6-4طريق بجرا  تحويالت بين أبواب االعتمااايات بموجااإل البنااد   عن

 (.SPLOS/30/17 مة )انظر منحه االجتماع الاالثين ل دول األطراف لرئيس ق م المح

رف مب غ قدره   ، 2020- 2019يورو من االعتمايات المقررة ل فترة   19  922 264  وفي الملموع، لاااااا 
 .في المائة   97,08يورو. وب غ معدل األيا  المقابج لذلل   598  936مما أيى بلى وفورات ب لت قيمتما  

 
 5المال ظ     
 الخصوم الطالة    

يورو،  553 125يتماج لااااااااافي الخصااااااااول الطارئة المتع قة بارااااااااتحقاقات الموظفين البالغ مقدارها  
 ، ايما ي ي:2020كانون األول/يسسمبر  31 في
 

 المب غ )باليورو( الخصم الطار  
 356 077 ااجازات السنوية المتراكمة  

 197 048 ارتحقاقات ااعاية بلى الوطن
 553 125 المجموع 

  
يتم فيما تقي د جمية النفقات الطارئة ع ى حسااااب االعتمايات المرلاااوية في الميزانية في الفترة التي  

الساااداي فعال. وتسااالج في البيانات المالية جمية التزامات الفترات المقب ة، التي راااتشااا ج أول نفقات تقيد ع ى 
حساااب االعتمايات كات الصاا ة متى وافق ع يما اجتماع الدول األطراف. وطبقا ل نظامين األرااارااي واايار  

 ع ى أراس األجر الصافي.لموظفي المح مة، احتسبت الخصول الطارئة المبينة أعاله 

https://undocs.org/ar/SPLOS/30/17
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وإضاافة بلى الخصاول الطارئة المبينة أعاله، هناك  صاول تتع ق بتساليد نظال المعاشاات التقاعدسة  
ألعضااااااااا  المح مة المنتخبين. غير أن هذه النفقات تقي د ع ى حساااااااااب االعتمايات المرلااااااااوية في الميزانية 

 الفترة التي يتم فيما السداي فعال. في
 

 6المال ظ     
 الحساحا  المستح   القبض   

  2020كانون األول/يسسااامبر    31ب غ ملموع المسااااهمات المساااتحقة الوبو من الدول األطراف حتى  
يورو ع ى النحو المبين باالتفصاااااااااااااياج أينااه. وب غ ملموع االشاااااااااااااتراكاات المقررة التي  1  618 438ماا ملموعاه 

 يورو.   1 289  090ما قيمته   2020- 2019تسدي في موعدها عن الفترة المالية   لم 

وقد والاااااا ت المح مة جمويها لتحصاااااايج االشااااااتراكات، وهو ما أراااااافر عن انخفا  في األرلاااااادة  
باااالفترات الماااالياااة من   . وب غ ملموع 2018-2017بلى    1997-1996المسااااااااااااااتحقاااة المتاااأ رة ايماااا يتع ق 

يورو،   329 348حتى اآلن    2018-2017بلى    1997-1996االشتراكات غير المسدية ل فترات المالية من 
لج في  1 244  356يورو، وهو أقج من مب غ   915 008أ  أنه قد انخفو بلى  كانون  31يورو الذ  راااااااااا 

 .2018األول/يسسمبر 
 

 السنة المالية
  كااانون األول/ 31المب غ في  

 )باليورو( 2020يسسمبر 
األول/  31المب غ في     كاااااانون 

 )باليورو( 2018يسسمبر 
   

1996/1997 5 592 5 780 
1998 1 342 1 410 
1999 1 832 1 910 
2000 5 477 6 049 
2001 6 354 6 958 
2002 6 100 6 683 
2003 3 987 4 498 
2004 3 357 3 987 
2005 6 981 8 359 
2006 8 693 10 277 
2007 10 129 11 835 
2008 10 581 12 287 
2009 11 123 12 859 
2010 12 679 14 415 
2011 16 064 18 086 
2012 17 438 19 460 
2013 19 954 22 157 
2014 23 731 28 559 
2015 25 136 40 229 
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 السنة المالية
  كااانون األول/ 31المب غ في  

 )باليورو( 2020يسسمبر 
األول/  31المب غ في     كاااااانون 

 )باليورو( 2018يسسمبر 
   

2016 28 056 43 036 
2017 36 114 85 722 
2018 68 627 879 800 
2019 478 647  
2020 810 444  
 356 244 1 438 618 1 المجموع 

  
يورو، بشاااا ج    115  113، والتي تب غ   رااااداي الضاااارائإل المسااااتحقةلتماج ف ة األلااااول تحت عنوان   

 أراري المبالغ المسترية باعتبارها ضريبة الويمة المضافة.

يورو(، تشااااامج رااااا فة   54 207والحساااااابات المساااااتحقة الوبو تحت عناوين أ رى، الباللة قيمتما ) 
يورو(، والمبااالغ المسااااااااااااااتحقااة    3  152فوعااات مقاادمااة ل بااائعين )يورو(، ومااد  4  472بطااار منح التع يم ) في
يورو(، ومب غ مساااتحق ل صاااندوق االرااات ماني لقانون   47 080السااا طات األلمانية )اتفاق أماكن العمج( ) من

 يورو(. 7 503يورو(، وبعو الررول المتنوعة البسيطة ) 8 000البحار )

ا بمب غ    وتتصااااااااااااااج  2020ي مباالغ مادفوعاة في نمااساة عاال  يورو ه  98 182والنفقاات المادفوعاة مقادماً
ع ى   2021. وباالتاالي، رااااااااااااااتقياد هاذه النفقاات في كاانون الاااني/ينااير  2022-2021بميزانياة المح ماة ل فترة  

 حذف من قائمة البنوي المستحقة الوبو.، ورت  2022-2021حساب االعتماي المرلوي لميزانية الفترة 
 

 7المال ظ     
 الخصوم   

 ، ما ي ي:2020كانون األول/يسسمبر  31المح مة حتى تشمج  صول  

  2022-2021االشااااااااااااااتراكاات المقبوضاااااااااااااااة مقادماا من الادول األطراف عن فترة الميزانياة   )أ( 
 يورو(  2 219 639)

الوفورات من الفترة الفترات المالية السااابقة، والتي رااتعاي بعد رااداي الدول األطراف المعنية  )ب( 
 ترات المالية المطابقة، ع ى النحو التالي:كامج اشتراكاتما عن الف

 ( SPLOS/180)انظر  2006-2005يورو من الفترة المالية  1 359 ‘1’ 

 ( SPLOS/217 و  SPLOS/203)انظر   2008- 2007يورو من الفترة المالية    3  210 ‘2’ 

 ( SPLOS/250)انظر  2010-2009يورو من الفترة المالية  2 894 ‘3’ 

 ( SPLOS/275)انظر  2012-2011مالية يورو من الفترة ال 949 ‘4’ 

 ( SPLOS/301)انظر  2014-2013يورو من الفترة المالية  4 858 ‘5’ 

، التي أعيدت 2018-2017يورو من الفترة المالية  2  956 912الوفورات الباللة قيمتما   )ج( 
 ( SPLOS/30/3) 2021و صمت من اشتراكات الدول األطراف لعال 

https://undocs.org/ar/SPLOS/180
https://undocs.org/ar/SPLOS/203
https://undocs.org/ar/SPLOS/217
https://undocs.org/ar/SPLOS/250
https://undocs.org/ar/SPLOS/275
https://undocs.org/ar/SPLOS/301
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  2020-2019االلتزامااات الناااشاااااااااااااا ااة عن شاااااااااااااارا  راااااااااااااا ة و اادمااات  الل الفترة الماااليااة   )ي( 
 يورو(  536 904)

  لخاج لالقتطاعات االزامية من مرتبات الموظفين يورو( من الحساب ا   33المب غ المتبقي ) )ها( 

 يورو. 80 398الحسابات المستحقة الدفة البالغ ملموعما  )و( 

وراااااااااااتعاي جمية الوفورات من السااااااااااانوات الساااااااااااابقة والمبالغ المساااااااااااتقطعة من االقتطاعات االزامية   
اشاتراكاتما عن الفترات المالية المطابقة، وفقا مرتبات الموظفين بملري راداي الدول األطراف المعنية كامج  من

 ل نظال المالي ل مح مة.
 

 8المال ظ     
 الصناديق واال ت اط ا    

يورو. ويقاب ه مب غ مماثج باليورو   1 309  132يب غ رلااااااااااايد لاااااااااااندوق رأس المال المتداول حاليا  
ااني عشااااااااااااار والرابة والعشااااااااااااارين  لالعتمايات التي قررتما الدول األطراف في اجتماعاتما الحاي  عشااااااااااااار وال

(. وراااي ساااتخَدل من هذا المب غ، SPLOS/275 ، وSPLOS/89، و SPLOS/70، و SPLOS/31 )انظر
يورو لتلطية تس فة النظر في القضاااسا بكا تعذر تلطية النفقات من األموال المخصااصااة   767  014مب غ قدره  

 لتلطية التساليد المتص ة بالقضاسا.

يورو، وتماج فائو اايرايات عن النفقات  2  114  141وتب غ م ارإل واحتياطيات الفترات السابقة  
 من النظال المالي ل مح مة. 4، وفقا ل ماية 2018-2017بلى  2006-2005من الفترات المالية السابقة )

 
  

https://undocs.org/ar/SPLOS/31
https://undocs.org/ar/SPLOS/70
https://undocs.org/ar/SPLOS/89
https://undocs.org/ar/SPLOS/275


 SPLOS/31/4 

 

22/42 21-04735 

 

 التذيمو الثا ي 
من     الماااال ااا   الفترة  عن  الماااالي  الثاااا ي ينااااير    1الت رقر  إل    2019كاااا ون 

 2020ديسمار  كا ون األول   31
 

 م دم    

لقااانون البحااار ايمااا ي ي التقرير المااالي عن الفترة الماااليااة الممتاادة سقاادل رئيس ق م المح مااة الاادوليااة   - 1
، وهو التقرير المالي الساااااايس عشااااار 2020كانون األول/يسسااااامبر    31بلى  2019كانون الااني/يناير   1 من

 ل مح مة عن فترتما المالية السايرة عشرة.

في االحتياطيات وأرلااااااادة الصاااااااناييق ويتضااااااامن التقرير المالي: بيان اايرايات والنفقات والتليرات   - 2
)التذييج األول(  وبيان    2020كانون األول/يسسااااااامبر  31بلى   2019كانون الااني/يناير   1ل فترة الممتدة من  

  2020كااانون األول/يسساااااااااااااامبر    31األلااااااااااااااول والخصااااااااااااااول واالحتياااطيااات وأرلااااااااااااااادة الصااااااااااااااناااييق حتى  
)انظر التاذيياج األول(  وتقرير   2020-2019لساااااااااااااانتين  األول(  وبياان التادفقاات النقادساة لفترة ا التاذيياج )انظر

)انظر التاذيياج الااالاث(  وحاالاة   2020كاانون األول/يسساااااااااااااامبر    31، حتى  2020-2019أيا  الميزانياة ل فترة  
،  2020-2019بلى    1996/1997التبرعااات المقاادمااة ل مح مااة الاادوليااة لقااانون البحااار عن الفترات الماااليااة  

ل التذييالت األول والااني والاالث والرابة بمدف   2020كانون األول/يسسااااااااامبر  31حتى  )التذييج الرابة(. وتقدَّ
تيساااااااااير اراااااااااتعرا  الدول األطراف ل تقرير. وتمتاج البيانات ل نظال المالي ل مح مة ولقواعدها المالية. ويبين  

ات التاالياة موجز  . ويري في الفقر 2020و  2019التقرير الماالي النتاائج الماالياة ألنشااااااااااااااطاة المح ماة في عاامي 
 األهمية الخالة. ل عنالر كات

ا   2020كانون األول/يسسااااااااامبر  31يورو حتى  7 951  562ويماج الرلااااااااايد النقد  البالغ   - 3 نقصاااااااااً
يورو. ونلم هذا النقص عن نقص  8  272 322، البالغ  2018بالمقارنة مة الرلااااااااااايد النقد  في نماسة عال  
مقااارنااة بميزانيااة   2020-2019في مب غ الميزانيااة المعتماادة لعااال  في مب غ التبرعااات الماادفوعااة مقاادمااا، ونقص  

 .2020-2019وارتفاع مستوى ملموع النفقات  الل الفترة المالية  2018-2017الفترة 
 

 اميرادا    

رة بمب غ    2020-2019شااااااااااااام ت اايرايات في الفترة المالية  - 4 يورو  20 521  200اشاااااااااااااتراكات مقرَّ
يولة طرفًا )بما في كلل االتحاي األوروبي(. وكان مسااااتحقًا من بجمالي مب غ االشااااتراكات ل فترة  168رااااديتما 
وفي كلاال يورو.    1  289  090مب غ قاادره    2020كااانون األول/يسساااااااااااااامبر    31حتى    2020-2019الماااليااة  

التاااريل، ب غ رلاااااااااااااايااد االشااااااااااااااتراكااات غير المسااااااااااااااادية ايمااا سخص الميزانيااة االجماااليااة ل مح مااة )من الفترة 
يورو. وإضاااااااااااااااافاة بلى كلال، توفرت من مصااااااااااااااااير    1  618  438(  2020-2019بلى الفترة    1996/1997

خسائر الناجمة عن الفوارق مخت فة، من قبيج اايرايات المتنوعة، وإللا  التزامات الفترات السابقة بعد تسوية ال
 يورو. 8 409في أرعار الصرف، بيراياٌت لااية أ رى ب غ ملموعما 

ووالاا ت المح مة جمويها الرامية بلى تحصاايج االشااتراكات غير المساادية، مما أراافر عن انخفا   - 5
، ال تزال  2020عال  في األرلادة المساتحقة المتأ رة الساداي ايما يتع ق بميزانياتما الساابقة. ولسن بح ول نماسة

يورو عن الفترة   15 674   و2004-1996/1997يورو عن الفترة  34  041المبالغ التالية غير مسااااااااااااادية: 
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   2010-2009يورو عن الفترة    23  802    و2008-2007يورو عن الفترة    20  710    و2005-2006
يورو   53 192   و2014-2013يورو عن الفترة    43 685   و2012-2011يورو عن الفترة  33  502 و

يورو عن الفترة   1  289  091    و2018-2017يورو عن الفترة    104  741    و2016-2015عن الفترة  
ية ايما سخص الميزانيات ااجمالية ل مح مة  2019-2020 . ومن ثم، ألااابح رلااايد االشاااتراكات غير المسااادَّ

ي نتظر، بموجااإل أح ااال النظااال يورو. وال    1  618  438(  2018-2017بلى الفترة    1996/1997)من الفترة  
المالي والقواعد المالية ل مح مة، تخصااايص اعتماي سلطي الحساااابات المساااتحقة الوبو المشااا وك في بم انية 

 تحصي ما لرليد االشتراكات المستحقة المتأ رة السداي.
 

 النف ا    

الفترة الماااااليااااة   - 6 نفقااااات المح مااااة عن  ورو، ي   19  922  263مااااا ملموعااااه    2020-2019ب لاااات 
، أكم ت  2019يورو(. وفي عال  20  521 200في المائة من ميزانية ت ل الفترة )  97,08سعايل نسااااااااابة  مما

وألااااااادرت ح مما   (قضاااااااية السااااااافينة لنورراااااااتار  )بنما ضاااااااد بسطاليا() 25المح مة نظرها في القضاااااااية رقم 
 26 : القضااااية رقم2019نيسااااان/أبريج. وبااضااااافة بلى كلل، جرى تناول قضاااايتين عاج تين في عال   10 في

( باحتلاز ثال  راااااااافن بحرية أوكرانية )أوكرانيا ضااااااااد االتحاي الرورااااااااي(، التدابير المؤقتة)القضااااااااية المتع قة 
. وألاااادرت  (قضااااية الساااافينة لرااااان باير  بيو  )رااااويساااارا ضااااد نيليريا(، التدابير المؤقتة)  27 والقضااااية رقم

 تموز/ 6في  27وفي القضااااااااااااااياة رقم  2019ايو أساار/ما  25في  26المح ماة أوامرهاا بشااااااااااااااأن القضااااااااااااااياة رقم 
، بدأت الدائرة الخالاااة التي أنشاااأتما المح مة لتناول القضاااية نظرها  2020. وفي أي ول/رااابتمبر  2019 يوليه

النزاع المتع ق بتعيين الحادوي البحرية بين  ) 28الدفوعات االبتادائياة التي أثارتماا م ادسد في القضااااااااااااااياة رقم  في
. وبسااااااااااااابإل جائحة مر  فيروس كورونا  (محيط المند  )موريشااااااااااااايوس/م دسد(موريشااااااااااااايوس وم دسد في ال

. وكااان 2020(، أ رج اات الل ساااااااااااااااات والمااداوالت التي كااان من المقرر بجرا هااا في تموز/يوليااه  19-)كوفيااد
 .2021المقرر بلدار الح م في كانون الااني/يناير   من

العمج المتع قة بمامبورغ ثال  مرات  الل  وقامت للنة الخدمة المدنية الدولية بمراجعة تسااوية مقر  - 7
. وأيت التعاديالت بلى زيااية أجور القضااااااااااااااااة. وقاد تلااوزت االعتماايات الموافق  2020-2019الفترة الماالياة  

يورو. ويم ن التعويو جزئيا عن الزياية في اانفاق   267 433مب غ   البدالت السااااانويةلع يما لبند الميزانية 
في بطاار بناد الميزانياة لالبادالت الساااااااااااااانوياة  عن طريق الوفورات المتاأتياة من بنادين   عن المعتماد في الميزانياة

يورو(.  69 266)  يورو( و لالساااااافر لحضااااااور الدورات   59 785آ رين من الميزانية )لالبدالت الخالااااااة  )
فاق  . وتب غ الزياية في اان 19-ونتلت هذه الوفورات عن القيوي المفروضااااااااة ع ى الساااااااافر  الل جائحة كوفيد

 يورو. 109 944ما قيمته   القضاةل ،1عن المعتمد في الميزانية في الفرع 

وأراااااااافر أسضااااااااا تنويح تسااااااااوية مقر العمج المتع قة بمامبورغ المذكورة أعاله عن زيايات في مرتبات   - 8
الميزان  تسااااليد الموظفينل،  3الموظفين في الف اااة الفنياااة والف اااات الع ياااا. وفي بطاااار البااااب   بناااد  ياااة ، يبين 

يورو. وتلادر ااشاااااااااااااااارة بلى   64  179لالوظاائف الااابتاة  زيااية في اانفااق عن المعتماد في الميزانياة قادرهاا  
هذه الزياية في اانفاق كان سم ن أن تسون أع ى لو شل ت الوظائف الشاغرة في ق م المح مة طوال الفترة  أن

في الباب نفساااااااااااه زياية   لمؤقتون لالجتماعاتالموظفون البأكم ما. ويبين بند الميزانية   2020-2019المالية 
في اانفاق نظرا لعدل تم ن المح مة من موالااااا ة تعيين مترجمين شااااافويين مح يين فحساااااإل. بااضاااااافة بلى 
المح يين،   غير  المؤقتين  ل موظفين  يااااادفة  والاااااذ   لماااااامبورغ،  اليومي  ااقااااااماااااة  بااااادل  معااااادل  رفة  تم  كلااااال، 
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  2019يورو في كانون الااني/يناير   306ساااااب الميزانية، بلى ، عند ح2018يورو في آكار/مارس  266 من
. ويبين بنااد الميزانيااة لالمسااااااااااااااااعاادة المؤقتااة العااامااة  زياااية في اانفاااق  2020يورو في آكار/مااارس   309 و

يورو، وهو ما سعزى بلى بعو الررااااااول غير المتوقعة التي تفرضااااااما   1 970الميزانية قدرها   المعتمد في عن
ع ى يراراااات اراااتقصاااائية مزمعة تتع ق بالمرتبات. ويم ن تعويو عن ت ل الزياية في اانفاق  األمم المتحدة 

. وب غ رلاايد هذا 3في بنوي الميزانية الاالثة جميعما عن طريق التحويالت بين بنوي الميزانية في بطار الباب 
 يورو في نماسة الفترة المالية. 131 675الباب 

يورو. وبدل التمايج هو اراااااااااتحقاق   268، ايظمر رلااااااااايدا راااااااااالبا قدره   بدل التمايجل، 4أما الباب  - 9
 بدوالرات الوالسات المتحدة، والرليد الس بي يرجة بالسامج بلى التق إل بين يوالر الوالسات المتحدة واليورو.

في المائة   50، لم سساااااتخدل راااااوى نحو 19- ونظرا ل قيوي المفروضاااااة ع ى السااااافر  الل جائحة كوفيد  - 10
 .يورو   94 265، وب غ الرليد غير المستخدل   السفر في ممال ررمية ل ،  5االعتمايات الموافق ع يما ل باب  من 

الموظفون  ل، تلاوز مخصاااصاااات بند الميزانية   التساليد المتصااا ة بالقضااااسالوفي بطار اللز  جيم،  - 11
ي الميزانية بشاااا ج رئيسااااي بلى يورو. وتعزى الزياية في اانفاق عن المعتمد ف  8 103   المؤقتون لالجتماعات

، عناادماا  2018يورو في آكار/ماارس    266الزيااية في معاادل بادل ااقااماة اليومي المطبق ع ى هاامبورغ من  
. ويم ن تعويضااااما بتحويج االعتمايات في بطار  2020يورو في آكار/مارس   309حساااااب الميزانية، بلى  تم

يورو. ويب غ الرليد ااجمالي ل لز  جيم  2  901فيب غ    13. أما رليد الباب  تساليد الموظفينل  ،13الباب 
 يورو. 271 003

في المااائااة. ويم ن   97,08مااا نساااااااااااااابتااه    2020-2019ويب غ المعاادل العااال أليا  الميزانيااة ل فترة   - 12
عن طريق    بدل التمايجل ،4، والباب  القضااااااااااااااةل ،1اراااااااااااااتيعاب الزياية في اانفاق المذكورة أعاله في الباب 

من النظال المالي، وفقا لإلكن الذ  منحه االجتماع   6-4حويالت بين أبواب االعتمايات بموجإل البند بجرا  ت 
 (.SPLOS/30/17الاالثين ل دول األطراف لرئيس ق م المح مة )انظر 

 
 تسة م المدخرا    

(  SPLOS/30/17)انظر   2020في كاانون األول/يسساااااااااااااامبر    أحاا  اجتمااع الادول األطراف ع ماا - 13
يورو. وتم تساااااااااااااا يم الفاائو النقاد  و صااااااااااااااماه    2  956  912والباالغ   2018-2017باالفاائو النقاد  ل فترة  

 النظال المالي والقواعد المالية ل مح مة.من  4، وفقا ل بند 2021االشتراكات المقررة ل دول األطراف لعال  من
 

 الحساحا  الخاص    

عقإل التوقية ع ى لاتفاق منحة مؤرااااااسااااااة    2007أ نشاااااا ت لمنحة مؤرااااااسااااااة نيبون  في آكار/مارس  - 14
يورو  200  000نيبون . وعمال باالت فاق المبرل بين المح مة ومؤراااااااااساااااااااة نيبون، تبرعت المؤراااااااااساااااااااة بمب غ  

ساااااة نيبون والمح مة الدولية لقانون البحار لبنا  القدرات والتدريإل بشاااااأن تساااااوية  ل برنامج المشاااااترك بين مؤرااااا 
من النظال المالي ل مح مة، أنشق  5-6المنازعات في بطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. ووفقًا ل ماية  

نيبون  لدى    الحقًا لااندوق اراات ماني، وف تح حساااب مصاارفي  اج باليورو أ ط ق ع يه اراام لمنحة مؤرااسااة
 المصرف األلماني ليويتشه بانل .

https://undocs.org/ar/SPLOS/30/17
https://undocs.org/ar/SPLOS/30/17
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، 2008يورو في آكار/ماارس  200 000وتبرعات مؤرااااااااااااااسااااااااااااااة نيبون مرة ثاانياة ل منحاة بمب غ قادره  - 15
  230 000. وتبرعت عشاااااااااار مرات أ رى بمب غ  2009تبرعت ل مرة الاالاة بالمب غ نفسااااااااااه في آكار/مارس  ثم

، وفي  2017، وفي نيساااااااان/أبريج  2016بلى   2010آكار/مارس من أعوال  يورو لسج منما، ق دمت في شااااااامر  
. وفي  2019يورو في آكار/ماارس   226  310، وقادمات تبرعاا بمب غ  2020  و 2018آكار/ماارس من عاامي  

يورو.  411  338، ب غ ملموع احتياطيات الصاااااااندوق االرااااااات ماني ما قدره  2020-2019بداسة الفترة المالية 
يورو. ويماج هذا المب غ فوائو البرامج  354 785رااا  ِ م بلى المؤراااساااة مب غ قدره  ،2020وفي آب/أغساااطس  

، ب غ ملموع الرلااااايد 2020كانون األول/يسسااااامبر  31. وحتى  2018و   2007السااااانوية المعنية بين عامي  
  يورو. وراااايلر  تعميم البيان المالي المراَجة لمنحة مؤرااااسااااة نيبون في اجتماع الدول 131  260االحتياطي 

 .2021األطراف الذ  ريعقد في حزيران/يونيه 

من نظامما المالي، لندوقا   5-6، أنشأت المح مة، عمال بالماية  2009وفي تشرين األول/أكتوبر  - 16
اراااااااات مانيا لقانون البحار. واللر  من هذا الصااااااااندوق االراااااااات ماني هو تشاااااااالية النمو  بالمواري البشاااااااارية  

البحاار وفي الشااااااااااااااؤون البحرية عمومًا. وت قى الصاااااااااااااانادوق االراااااااااااااات مااني   الب ادان الناامياة في ملاال قانون  في
. وراااااااااااااااهمات شااااااااااااااركاة كورويناد، وهي شااااااااااااااركاة من جممورياة كورياا  2016و  2009تبرعاات بين عاامي   عادة

ل معمااد كوريااا البحر  عاادة    25  000هااامبورغ، تعمااج في ملااال الطاااقااة المتلاادية، بمب غ   ومقرهااا يورو  وقاادَّ
يورو. و الل الفترة   150 000يورو  وقدمت الصااااااااااااااين تبرعا قدرها    245 482مساااااااااااااااهمات، ب غ ملموعما 

يورو في كااج منممااا، وتبرعاات   15  000، تبرع معمااد كوريااا البحر  مرتين بمب غ قاادره  2020-2019  الماااليااة
، اراااااات خدل الصااااااندوق االراااااات ماني لدعم برنامج التدريإل 2012يورو. ومنذ تموز/يوليه   8 000قبرج بمب غ  

لذ  تديره المح ماة، ولتقادسم المساااااااااااااااعدة الماالياة ل متادربين القاايمين من الب ادان الناامياة. و الل الفترة الدا  ي ا
ارت خدل الصندوق االرت ماني أسضا لتمويج ح قة عمج بق يمية ع قدت في مونتفيديو في    2020-2019 المالية

لموع الرلااااااااااايد االحتياطي  ، ب غ م2020كانون األول/يسسااااااااااامبر   31. وحتى  2019تشااااااااااارين الااني/نوفمبر  
يورو. وراااااايلر  تعميم البيان المالي المراَجة ل صااااااندوق االراااااات ماني في اجتماع الدول األطراف    202 792

 .2021الذ  ريعقد في حزيران/يونيه  

يوالرا.  195 595، ت قات المح ماة تبرعاا من جممورياة كورياا بمب غ  2020شااااااااااااااباا /فبراير   28وفي  - 17
يورو. وفتح الصااندوق االراات ماني  171 831ساااب مصاارفي مسااتقج حيث ح ولت بلى وأويعت األموال بلى ح

 لتقادسم المساااااااااااااااعادة الماالياة من أجاج تنظيم ح قاة عماج ل مسااااااااااااااتشااااااااااااااارين القاانونيين في المح ماة. ومناذ آكار/
فعت رراااول مصاااراية قدرها 2020 مارس يورو  171  603يورو. وب غ رلااايد الصاااندوق االرااات ماني   228، ي 

 .2020ن األول/يسسمبر كانو  31 في
 

 الترتمبا  المؤسس     

 .Infor SunSystemsأعدت السلالت المالية ل مح مة بارتخدال ملموعة البرامليات المالية  - 18
 

 همنرق س أوقالسي يمينا  )توقية(
 رئيسة الق م
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 التذيمو الثالث 
 2020كا ون األول ديسمار    31،  ت   2020- 2019ت رقر أداء الممةا    لةفترة   

 )باليورو(

 
 الالاز /

 أوجه اانفاق الباب
2019–2020  

 الميزانية المعتمدة

)في   2019بنفاق عال 
األول/  31   كااااااااانااااااااون 

 2019يسسمبر 

)في   2020بنفااااق عاااال  
األول/  31   كااااااااااناااااااااون 

 2020يسسمبر 

  2020- 2019نفقااااات الفترة  
األول/  31)فاااااااي     كااااااااناااااااون 

 الرليد (2020يسسمبر 
ملموع النفقااااات كنساااااااااااااابااااة 

  الميزانية المعتمدة م وية من  
 1       النف ا  المتكرلة ألف 1          
944- 109 844 559 4 613 326 2 231 233 2 900 449 4 ال ضاة 1 2  102,47 2 
433- 267 833 400 3 008 733 1 825 667 1 400 133 3 البدالت السنوية 1,1 3  108,53 3 
 4 92,83 785 59 815 773 808 351 007 422 600 833 البدالت الخالة 2,1 4
 5 76,82 266 69 534 229 447 101 087 128 800 298 السفر لحضور الل سات 3,1 5
 6 84,55 438 28 662 155 350 140 312 15 100 184 التساليد العامة 4,1 6
 7 95,65 657 70 243 555 1 827 760 416 794 900 625 1  ظام المياشا  الت اعدي  لة ضاة 2 7
 8 98,29 675 131 625 575 7 044 821 3 581 754 3 300 707 7 تكال ف الموظفمن 3 8
179-  64 979 100 5 736 606 2 243 494 2 800 036 5 الوظائف الاابتة 1,3 9  101,27 9 

 10 91,88 336 184 864 085 2 465 984 399 101 1 200 270 2 تساليد الموظفين العامة 4,3 10
 11 78,40 400 5 600 19 723 9 877 9 000 25 العمج ااضافي 5,3 11
349-  14 949 206 969 113 980 92 600 192 الموظفون المؤقتون لالجتماعات 6,3 12  107,45 12 
970- 1 870 109 736 74 134 35 900 107 المساعدة المؤقتة العامة 7,3 13  101,83 13 
 14 70,00 437 22 363 52 415 31 948 20 800 74 التدريإل 8,3 14
268- 668 12 434 6 234 6 400 12 بدل التمثمو 4 15  102,16 15 
 16 49,05 265 94 735 90 646 5 089 85 000 185 السفر في مهام لسم   5 16
 17 36,85 283 9 417 5 533 884 4 700 14 الض اف  6 17
 18 97,67 580 74 420 127 3 021 830 1 399 297 1 000 202 3  ف ا  التشغمو 7 18
 19 99,47 002 13 098 441 2 222 408 1 876 032 1 100 454 2 تعمد أماكن العمج )بما فيما األمن( 1,7 19
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 الالاز /

 أوجه اانفاق الباب
2019–2020  

 الميزانية المعتمدة

)في   2019بنفاق عال 
األول/  31   كااااااااانااااااااون 

 2019يسسمبر 

)في   2020بنفااااق عاااال  
األول/  31   كااااااااااناااااااااون 

 2020يسسمبر 

  2020- 2019نفقااااات الفترة  
األول/  31)فاااااااي     كااااااااناااااااون 

 الرليد (2020يسسمبر 
ملموع النفقااااات كنساااااااااااااابااااة 

  الميزانية المعتمدة م وية من  
 20 91,71 039 31 461 343 391 202 070 141 500 374 بسلار المعدات وليانتما 2,7 20          

 21 94,36 938 10 162 183 757 107 405 75 100 194 االتصاالت 3,7 21
 22 86,69 605 5 495 36 835 20 660 15 100 42  دمات وررول متنوعة )بما في كلل الررول المصراية(  4,7 22
 23 89,56 118 13 482 112 094 80 388 32 600 125 ال وازل والمواي 5,7 23
 24 92,43 878 722 10 722 10 – 600 11 الخدمات الخالة )المراجعة الخارجية ل حسابات( 6,7 24
 25 99,60 360 1 040 335 751 169 289 165 400 336 تكال ف الم تب  وما يتصو بها 8 25
 26 99,61 989 311 255 683 129 628 125 300 256 شرا  الستإل والمنشورات -الم تبة  1,8 26
 27 99,54 371 729 79 068 40 661 39 100 80 الطباعة والتل يد الخارجيان 3,8 27
28         28 
 29       النف ا  غمر المتكرلة حاء 29
 30       شراء الميدا  9 30
 31 99,45  862 638 156 204 110 434 46 500 157 األثا  والمعدات 1,9 31
 32 60,38 463 55 537 84 571 76 966 7 000 140 دعم تطامق الميايمر المحاسا   الدول   لة طاع اليام  11 32
 33 89,93 003 271 097 419 2 960 554 137 864 1 100 690 2 التكال ف المتصة  حال ضايا ج م 33
 34 86,63 102 268 798 736 1 448 262 350 474 1 900 004 2 ال ضاة 12 34
 35 88,16 752 178 848 330 1 037 177 811 153 1 600 509 1 البدالت الخالة 1,12 35
 36 92,27 729 13 971 163 681 56 290 107 700 177 تعويضات القضاة المخصصين 2,12 36
راااااااافر القضاااااااااة لحضااااااااور االجتماعات، بمن فيمم  3,12 37

 37 76,19 621 75 979 241 730 28 249 213 600 317 القضاة المخصصون 
 38 99,58 901 2 299 682 512 292 787 389 200 685 تكال ف الموظفمن 13 38
103- 8 403 659 297 286 106 373 300 651 الموظفون المؤقتون لالجتماعات 1,13 39  101,24 39 
 40 67,54 004 11 896 22 215 6 681 16 900 33 العمج ااضافي 13,2 40
41         41 
 42 97,08 936 598 264 922 19 604 662 9 660 259 10 200 521 20 المجموع  42
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 الراحع التذيمو 
 كاا ون األول   31  ، في 2020- 2019إل     1997  1996 االا  التارعاا  لةمح ما  الادول ا  ل اا ون البحاال لةفترا  الماال ا  من   

 2020ديسمار 
 )باليورو(

 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 (0) (0) 0 0 225 18 225 18 196 2 254 2 775 13 0,0108 ألبانيا           
 0 0 0 0 554 301 554 301 021 41 350 45 183 215 0,1867 اللزائر

 756 2 744 2 12 0 976 20 733 23 744 2 816 2 173 18 0,0135 أنلوال
 080 3 034 2 046 1 0 567 15 647 18 034 2 092 2 521 14 0,0100 أنتيلوا وبربويا

 967 247 967 247 0 0 529 530 1 496 778 1 968 247 258 251 270 279 1 1,2382 األرجنتين
 0 0 0 0 160 16 160 16 034 2 092 2 034 12 0,0100 أرمينيا
 (0) (0) 0 0 851 917 4 851 917 4 900 623 284 658 667 635 3 2,9907 أرتراليا
 (0) (0) 0 0 905 186 2 905 186 2 683 191 808 202 414 792 1 0,9161 النمسا

 0 0 0 0 355 34 355 34 953 14 900 16 502 2 0,0663 أكربيلان
 0 0 0 0 637 40 638 40 393 4 944 3 301 32 0,0244 جزر البماما

 80 80 0 0 161 88 241 88 901 12 394 12 946 62 0,0677 البحرين
 376 1 376 1 0 0 446 21 823 22 744 2 816 2 263 17 0,0135 بنلاليسش
 017 1 017 1 0 0 941 20 959 21 034 2 092 2 833 17 0,0100 بربايوس
 742 6 742 6 0 0 473 72 215 79 405 14 774 15 036 49 0,0663 بيالروس

 (0) (0) 0 0 044 554 2 044 554 2 076 234 286 249 682 070 2 1,1110 ب لي ا
 080 3 034 2 046 1 0 432 15 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 ب يز
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 017 1 017 1 0 0 988 16 004 18 034 2 092 2 878 13 0,0100 بنن           
)يولاااااااة    -بااولااياافااياااااااا 
 0 0 0 0 010 24 010 24 844 3 380 3 786 16 0,0217 المتعدية القوميات(

 0 0 0 0 459 28 459 28 430 3 662 3 367 21 0,0162 البورنة والمررل
 (0) (0) 0 0 401 36 402 36 842 3 944 3 616 28 0,0189 بوتسوانا
 605 677 605 677 0 0 070 972 4 676 649 5 799 928 858 076 1 019 644 3 3,9894 البرازيج

 (0) (0) 0 0 582 71 582 71 408 7 168 8 006 56 0,0338 بروني يار السالل
 0 0 0 0 548 86 548 86 488 12 676 12 384 61 0,0622 ب لاريا

 227 4 034 2 092 2 101 903 10 130 15 034 2 092 2 004 11 0,0100 بوركينا فارو
 (0) (0) 0 0 581 18 581 18 034 2 092 2 455 14 0,0100 كابو فيري 
 102 9 157 3 816 2 129 3 349 18 452 27 157 3 816 2 479 21 0,0176 الساميرون 

 (0) (0) 0 0 224 274 6 224 274 6 919 775 784 822 521 675 4 3,6998 كندا
 403 5 034 2 092 2 277 1 016 6 419 11 034 2 092 2 293 7 0,0100 تشاي
 0 0 0 0 968 661 968 661 604 110 390 112 974 438 0,5508 شي ي

 (829 631 1) (829 631 1) 0 0 578 183 12 749 551 10 825 735 2 178 231 2 746 584 5 16,2457 الصين
 418 18 034 2 092 2 292 14 94 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 جزر القمر

 991 6 034 2 092 2 865 2 288 5 279 12 034 2 092 2 153 8 0,0100 السونلو
 (2) (2) 0 0 514 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 )ي(جزر كوك
 997 997 0 0 718 86 714 87 963 14 238 13 513 59 0,0839 كورتاري ا

 789 1 789 1 0 0 078 24 868 25 021 3 536 2 311 20 0,0176 كوت يسفوار
 0 0 0 0 413 196 414 196 143 24 886 27 385 144 0,1042 كرواتيا

 (0) (0) 0 0 448 145 449 145 903 19 310 18 236 107 0,1083 كوبا
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 (134 4) (134 4) 0 0 629 112 495 108 838 10 112 12 545 85 0,0487 قبرج           
 0 0 0 0 940 732 941 732 867 89 898 96 176 546 0,4209 تشي يا

الاساونالاو   جاماماورياااااااة 
 976 19 471 2 254 2 251 15 94 070 20 471 2 254 2 345 15 0,0135 الدسمقراطية

 0 0 0 0 223 397 1 223 397 1 147 156 500 164 576 076 1 0,7497 الدانمرك
 231 14 034 2 092 2 105 10 281 4 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 جيبوتي
 025 1 025 1 0 0 487 17 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 يوميني ا

الااااااااالاااااااااماااااااااماااااااااورياااااااااة  
 (955 1) (955 1) 0 0 316 67 361 65 588 13 958 12 815 38 0,0717 الدوميني ية

 774 10 774 10 0 0 453 52 227 63 177 20 872 18 178 24 0,1083 بكوايور
 (0) (0) 0 0 824 292 825 292 393 46 816 42 616 203 0,2517 مصر

 668 9 570 3 816 2 282 3 758 11 426 21 570 3 816 2 040 15 0,0217 غينيا االرتوائية
 (817 4) (817 4) 0 0 932 66 116 62 566 10 704 10 846 40 0,0528 برتونيا

 937 3 034 2 903 1 0 411 4 348 8 034 2 092 2 222 4 0,0100 برواتيني
 0 0 0 0 274 729 1 274 729 1 000 185 000 190 274 354 1 غير متوفر )ها(االتحاي األوروبي

 017 1 017 1 0 0 903 17 920 18 034 2 092 2 794 14 0,0100 ايلي
 (0) (0) 0 0 779 370 1 779 370 1 330 120 446 128 003 122 1 0,5697 فن ندا
 0 0 0 0 167 275 15 167 275 15 080 274 1 678 368 1 409 632 12 5,9908 فرنسا

 064 2 064 2 0 0 944 33 009 36 390 4 788 4 831 26 0,0203 غابون 
 054 18 034 2 092 2 928 13 458 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 غامبيا

 0 0 0 0 739 31 739 31 196 2 254 2 289 27 0,0108 جورجيا
 (0) (0) 0 0 919 036 21 920 036 21 280 712 1 646 799 1 994 524 17 8,2413 ألمانيا

 305 2 305 2 0 0 322 24 627 26 254 4 506 4 867 17 0,0203 غانا
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 0 0 0 0 019 407 1 019 407 1 815 114 670 132 534 159 1 0,4953 اليونان           
 8 8 0 0 504 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 غرينايا

 127 127 0 0 552 71 679 71 786 8 888 7 005 55 0,0487 غواتيماال
 691 18 034 2 092 2 565 14 94 785 18 034 2 092 2 659 14 0,0100 غينيا

 418 18 034 2 092 2 292 14 94 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 بيساو  -غينيا  
 13 13 0 0 498 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 غيانا

 017 1 017 1 0 0 630 17 647 18 034 2 092 2 521 14 0,0100 هايتي
 262 1 262 1 0 0 450 18 712 19 333 2 254 2 125 15 0,0122 هندوراس

 (0) (0) 0 0 299 469 300 469 377 50 350 45 573 373 0,2788 هنلاريا
 (628 3) (628 3) 0 0 454 87 826 83 000 7 478 6 348 70 0,0379 آسس ندا

 (0) (0) 0 0 071 381 1 070 381 1 612 215 598 207 860 957 1,1286 المند
 (0) (0) 0 0 421 727 421 727 686 143 966 141 769 441 0,7348 بندونيسيا

 795 17 795 17 0 0 972 148 767 166 403 35 336 36 028 95 0,1746 العراق
 0 0 0 0 325 971 325 971 892 96 362 94 071 780 0,5021 أيرلندا
 (759 387) (759 387) 0 0 199 626 12 440 238 12 934 967 732 055 1 774 214 10 4,4752 بسطاليا

 0 0 0 0 082 25 083 25 333 2 536 2 214 20 0,0108 جاماس ا
 (0) (0) 0 0 878 521 35 878 521 35 056 503 2 652 726 2 170 292 30 11,5892 اليابان
 627 5 627 5 0 0 184 32 810 37 627 5 634 5 549 26 0,0284 األرين

 302 3 302 3 0 0 446 28 748 31 765 5 070 5 913 20 0,0325 كينيا
 (5) (5) 0 0 165 16 160 16 034 2 092 2 034 12 0,0100 كيريباس
 (52) (52) 0 0 930 569 877 569 676 73 278 80 923 415 0,3410 السويت
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

الو             جااااااااماااااااامااااااااوريااااااااة 
 151 2 034 2 117 0 589 15 740 17 034 2 092 2 614 13 0,0100 الدسمقراطية الشعبية

 0 0 0 0 548 72 548 72 309 13 084 14 155 45 0,0636 التفيا
 295 6 295 6 0 0 041 77 336 83 762 12 958 12 616 57 0,0636 لبنان

 346 13 034 2 092 2 220 9 0 346 13 034 2 092 2 220 9 0,0100 ليسوتو
 003 11 034 2 092 2 877 6 063 1 066 12 034 2 092 2 940 7 0,0100 ليبريا

 (0) (0) 0 0 250 115 250 115 623 19 280 20 347 75 0,0961 ليتوانيا
 (0) (0) 0 0 456 182 456 182 977 17 028 18 451 146 0,0907 لسسمبرغ
 168 3 034 2 134 1 0 685 13 853 16 034 2 092 2 727 12 0,0100 مدغشقر

 334 10 034 2 092 2 208 6 0 334 10 034 2 092 2 208 6 0,0100 مالو  
 921 46 921 46 0 0 148 592 069 639 985 90 700 90 384 457 0,4615 ماليزيا
 991 6 034 2 092 2 865 2 219 10 210 17 034 2 092 2 084 13 0,0100 م دسد

 117 1 117 1 0 0 594 17 711 18 034 2 092 2 585 14 0,0100 مالي
 0 0 0 0 756 40 756 40 529 4 506 4 721 31 0,0230 مالطة

 619 2 034 2 585 0 892 15 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 جزر مارشال
 354 11 034 2 092 2 228 7 158 7 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 موريتانيا

 (308 1) (308 1) 0 0 579 30 271 29 156 3 380 3 735 22 0,0149 موريشيوس
 1 1 0 0 224 443 4 226 443 4 150 374 210 404 866 664 3 1,7484 الم سيل

مااااااااياااااااا اااااااارونااااااااياااااااازيااااااااا  
 778 778 0 0 734 17 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 الموحدة( - )والسات
 0 0 0 0 226 22 226 22 882 2 816 2 528 16 0,0149 موناكو
 0 0 0 0 647 18 647 18 034 2 092 2 521 14 0,0100 منلوليا

 927 927 0 0 828 12 755 13 034 2 092 2 629 9 0,0100 اللبج األروي
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 0 0 0 0 643 96 643 96 958 14 210 15 475 66 0,0744 الملرب           
 835 835 0 0 480 17 314 18 034 2 092 2 188 14 0,0100 موزامبيق
 (0) (0) 0 0 790 23 790 23 744 2 816 2 230 18 0,0135 ميانمار
 442 6 606 2 816 2 020 1 850 15 292 22 606 2 816 2 870 16 0,0122 ناميبيا
 (88) (88) 0 0 600 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 ناورو
 (0) (0) 0 0 962 17 961 17 034 2 092 2 835 13 0,0100 نيبال

 0 0 0 0 494 383 4 494 383 4 388 389 448 417 658 576 3 1,8350 هولندا
 041 40 041 40 0 0 038 618 079 658 715 76 490 75 874 505 0,3938 نيوزي ندا
 (002 1) (002 1) 0 0 481 18 480 17 034 2 092 2 354 13 0,0100 ني اراغوا

 569 7 034 2 092 2 443 3 0 569 7 034 2 092 2 443 3 0,0100 النيلر
 017 91 000 63 017 28 0 317 162 335 253 000 63 870 58 465 131 0,3383 نيليريا

 017 1 017 1 0 0 738 12 755 13 034 2 092 2 629 9 0,0100 )ي(نيو  
 899 5 034 2 092 2 773 1 315 13 214 19 034 2 092 2 088 15 0,0100 مقدونيا الشمالية

 (0) (0) 0 0 419 000 2 419 000 2 931 219 146 239 342 541 1 1,0203 النرويج
 0 0 0 0 510 217 511 217 287 31 830 31 394 154 0,1556 عمان

 862 15 862 15 0 0 202 177 063 193 551 28 196 26 316 138 0,1556 باكستان
 118 6 034 2 092 2 992 1 287 12 405 18 034 2 092 2 279 14 0,0100 باالو
 787 10 787 10 0 0 580 51 367 62 845 10 578 9 944 41 0,0609 بنما

 180 5 393 2 092 2 695 313 14 493 19 393 2 092 2 008 15 0,0135 بابوا غينيا اللديدة
 (589 12) (589 12) 0 0 493 42 905 29 118 4 944 3 843 21 0,0217 باراغوا 

 0 0 0 0 025 302 026 302 787 50 478 46 761 204 0,2774 الف بين
 (718 96) (718 96) 0 0 653 706 1 935 609 1 441 225 892 236 602 147 1 1,0853 بولندا
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 (0) (0) 0 0 162 166 1 163 166 1 803 101 418 110 942 953 0,4736 البرتلال           
 (0) (0) 0 0 037 344 037 344 614 75 772 75 651 192 0,3816 قطر

 (0) (0) 0 0 097 947 4 095 947 4 964 590 344 574 787 781 3 3,0678 كورياجممورية 
 (017 1) (017 1) 0 0 576 14 559 13 034 2 092 2 433 9 0,0100 جممورية مولدوفا

 0 0 0 0 896 348 895 348 424 52 828 51 643 244 0,2679 رومانيا
 0 0 0 0 839 937 4 839 937 4 502 753 824 869 513 314 3 3,2546 االتحاي الروري

 601 4 034 2 092 2 475 911 13 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 رانت كيتس ونيفس
 15 15 0 0 497 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 رانت لوريا

راانت فنسانت وجزر  
 (364 1) (364 1) 0 0 876 19 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 غرينايين

 (30) (30) 0 0 543 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 راموا
تاااااااااوماااااااااي   رااااااااااااااااااااااان 

 418 18 034 2 092 2 292 14 94 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 وبرينسيبي
الااعااربااياااااااة   الاامااماا ااساااااااة 

 (016 68) (016 68) 0 0 254 220 2 238 152 2 091 318 804 322 343 511 1 1,5860 السعويسة
 083 1 083 1 0 0 111 18 194 19 034 2 092 2 068 15 0,0100 السنلال
 (0) (0) 0 0 854 83 854 83 232 8 014 9 608 66 0,0379 لربيا
 (0) (0) 0 0 647 18 647 18 034 2 092 2 521 14 0,0100 ريشيج

 944 3 034 2 910 1 0 568 14 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 ريراليون 
 (0) (0) 0 0 553 934 552 934 905 127 910 125 737 680 0,6563 رنلافورة
 (0) (0) 0 0 483 278 483 278 948 42 068 45 467 190 0,2070 ر وفاكيا
 (0) (0) 0 0 262 227 261 227 953 21 662 23 646 181 0,1028 ر وفينيا

 901 901 0 0 216 17 117 18 034 2 092 2 991 13 0,0100 جزر ر يمان
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 418 18 034 2 092 2 292 14 94 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 الصومال           
 (0) (0) 0 0 180 886 180 886 238 87 532 102 410 696 0,3681 جنوب أفريويا

 (0) (0) 0 0 306 044 7 305 044 7 599 629 142 688 564 726 5 2,9041 بربانيا
 630 9 630 9 0 0 828 45 458 55 296 10 732 8 430 36 0,0595 رر  النسا

 245 2 118 2 127 0 830 3 075 6 118 2 092 2 865 1 0,0108 يولة ف سطين
 048 23 744 2 816 2 488 17 060 1 108 24 744 2 816 2 548 18 0,0135 السويان
 892 3 034 2 858 1 0 147 14 039 18 034 2 092 2 913 13 0,0100 رورينال
 0 0 0 0 074 664 2 074 664 2 488 255 286 269 300 139 2 1,2260 السويد
 0 0 0 0 290 747 1 290 747 1 380 314 114 321 796 111 1 1,5576 رويسرا

 0 0 0 0 758 335 758 335 065 82 968 81 725 171 0,4154 تاي ند
 931 931 0 0 164 7 095 8 034 2 092 2 969 3 0,0100 ليشتي - تيمور
 (0) (0) 0 0 579 18 579 18 034 2 092 2 453 14 0,0100 توغو
 22 22 0 0 490 18 512 18 034 2 092 2 386 14 0,0100 تونلا

 (318 3) (318 3) 0 0 462 85 144 82 157 10 578 9 409 62 0,0541 ترينيداي وتوباغو
 0 0 0 0 787 79 787 79 272 7 888 7 627 64 0,0338 تونس
 711 8 034 2 092 2 585 4 449 7 160 16 034 2 092 2 034 12 0,0100 توفالو
 658 8 333 2 536 2 789 3 005 11 663 19 333 2 536 2 794 14 0,0108 أوغندا

 (0) (0) 0 0 406 205 406 205 938 21 012 29 456 154 0,0771 أوكرانيا
الاماتاحااااااادة   الاماما اساااااااة 
العظمى   لبريطااااااانيااااااا 

 (0) (0) 0 0 732 329 14 732 329 14 153 239 1 132 257 1 447 833 11 6,1803 وأيرلندا الشمالية
تااناازانااياااااااا   جااماامااورياااااااة 

 536 2 536 2 0 0 541 18 077 21 744 2 816 2 517 15 0,0135 المتحدة
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 الدول األطراف

جااااااااادول    2020
 األنصبة المقررة
 )النسبة الم وية(

 االشتراكات المقررة

االشاااااااااااتراكات  
 المحص ة

 المسديةاالشتراكات غير 

الااماااااااالااياااااااة   الاافااتاارات 
السااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااقااااااااااااااة  

بلى    1996/1997)
2015-2016) 

الماااااااالياااااااة   الفترة 
  )أ(السااااااااااااااااااااااباااقاااااااة

2017-2018 
  )أ(الفترة الماالياة الحاالياة

 ()أالملموع 2019-2020

الاااماااااااالاااياااااااة   الااافاااتااارات 
  (ب )السااااااااااااااااااااااااااباااااااااااقاااااااااااة

بلاى    1996/1997)
2015-2016) 

الفترة المالية الساااابقة  
(2017-2018) 

  )ج(الحاليةالفترة المالية  
(2019-2020) 

ااجماااااااالي غيااااااار 
 (ج)المسدي

 971 11 971 11 0 0 402 123 373 135 782 22 252 22 339 90 0,1177 أوروغوا            
 366 1 366 1 0 0 287 16 653 17 034 2 092 2 527 13 0,0100 فانواتو

 0 0 0 0 149 86 149 86 532 18 338 16 279 51 0,1042 فييت نال
 787 12 744 2 816 2 227 7 946 10 734 23 744 2 816 2 174 18 0,0135 اليمن
 838 18 255 2 092 2 491 14 94 932 18 255 2 092 2 585 14 0,0122 زامبيا

 684 17 034 2 092 2 558 13 632 2 316 20 034 2 092 2 190 16 0,0100 زمبابو  
 438 618 1 090 289 1 742 104 606 224 608 215 192 411 614 191 200 521 20 900 119 21 352 973 149 100,00 المجموع 

 
 أقرب رقم لحيح.سخضة الملموع ل فروق الناش ة عن تقريإل األرقال بلى  (أ) 

 .يول أطراف بعد أ  اشتراكات في ميزانيات المح مة   10يورو. وفي الملموع، لم تسدي    34  041. والمب غ غير المسدي لت ل الفترة هو  2004- 1996يولة من الدول األطراف اشتراكاتما كام ًة ل فترة    11لم ت سدي ما ملموعه   (ب) 
 يورو(. 2 219 639)بجماليما:  2021تعبر األرقال الموجوية بين قورين عن مبالغ يائنة مرح  ة بلى عال  (ج) 
 ليست عضوًا في األمم المتحدة  واحتسإل اشتراكما ع ى أراس الحد األينى. )ي( 
 .SPLOS/322، انظر الوثيقة 2020-2019اشتراكات متفق ع يما طبقا ل نظال المالي ل مح مة. ولالطالع ع ى اشتراكات الفترة  )ها( 
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 التذيمو الخامس 
م  إل  المح م  الدول   ل ا ون البحال     ت القر األداء عن الِمَنح الم دَّ

 )باليورو(
 

  كاا ون األول    31إل     2019كاا ون الثاا ي ينااير    1منحا  مؤساااااااااسااااااااا   ماون لةفترة من   -  ألف 
 2020ديسمار  

 2019-2020 
  اميرادا   

 310 456 الِمَنح المقدَّمة من مؤرسة نيبون  
 – بيرايات الفوائد 
 12 أرباح أو  سائر ناجمة عن تق إل أرعار الصرف 
 322 456 اميرادا  الصاف   
  النف ا 
 722 195 المشاركون )بدل المعيشة والسفر والتأمين( 
 197 83 المحاضرون )بدل المعيشة والسفر( 
 805 64 النفقات اايارية العامة 
 215 1 الضرائإل غير القاب ة لالرترياي 
  – االلتزامات 
 938 344 النف ا  الرة س   
  384 111 زقادة اميرادا  عن النف ا  
  األصول
 579 122 الويائة النقدسة والويائة ألجج 
  (189 1) الحسابات المستحقة الوبو 
 870 9 المصروفات المدفوعة مقدما 
  260 131 مجموع األصول 

  الخصوم
 – الحسابات المستحقة الدفة 
  260 131 صافي األصول 

  اال ت اط ا 
  876 19 االحتياطي من فترات رابقة 
  384 111 زياية اايرايات عن النفقات 
  260 131 اال ت اط ا مجموع  
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إل     2019كااا ون الثااا ي يناااير    1الصاااااااااناادوق االساااااااااتلمااا ي ل ااا ون البحااال لةفترة من   -  حاء 
 2020كا ون األول ديسمار   31

 
 2019-2020 
  اميرادا   

 000 38 التبرعات 
 – بيرايات الفوائد 
 (104) أرباح أو  سائر ناجمة عن تق إل أرعار الصرف 
 896 37 اميرادا  الصاف   
  النف ا 
 413 52 برنامج التدريإل الدا  ي 
 282 14 ح قات العمج 
 854 الررول المصراية 
 16 الضرائإل غير القاب ة لالرترياي 
 565 67 النف ا  الرة س   
 (669 29) زقادة اميرادا  عن النف ا  
  األصول
 792 194 الويائة النقدسة والويائة ألجج 
 000 8 الحسابات المستحقة الوبو 
 792 202 مجموع األصول 

  الخصوم
 – الحسابات المستحقة الدفة 
 792 202 صافي األصول 

  اال ت اط ا 
 461 232 االحتياطي من فترات رابقة 
 (669 29) زياية اايرايات عن النفقات 
 792 202 مجموع اال ت اط ا  
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إل     2019كاا ون الثاا ي ينااير    1الصااااااااانادوق االساااااااااتلماا ي لجمهولقا  كولقاا لةفترة من   -  ج م 
 2020كا ون األول ديسمار   31

 
 2019-2020 
  اميرادا   

 831 171 التبرعات 
 831 171 اميرادا  الصاف   
  النف ا 
 228 الررول المصراية 
 – االلتزامات 
 228 النف ا  الرة س   
 603 171 زقادة اميرادا  عن النف ا  
  األصول
 603 171 الويائة النقدسة والويائة ألجج 
 – الحسابات المستحقة الوبو 
 603 171 مجموع األصول 

  الخصوم
 – الحسابات المستحقة الدفة 
 603 171 صافي األصول 

  اال ت اط ا 
 – االحتياطي من فترات رابقة 
 – اايرايات عن النفقاتزياية   
 – مجموع اال ت اط ا  
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 التذيمو السادس
 إجراءا  مراجي  الحساحا  و تاةج  طاق مراجي  الحساحا  امضاف    

 
طبقا ل مممة التي ك  ِ فنا بما، قمنا بمراجعة اللوانإل التالية من بجرا ات التشاااااااااااليج، بااضاااااااااااافة بلى  

كاانون الاااني/ينااير    1ل بيااناات الماالياة لقاانون البحاار، في هاامبورغ، ل فترة الماالياة من  المراجعاة التي أجرينااهاا  
 :2020كانون األول/يسسمبر  31بلى  2019

مااا بكا كاااناات النفقااات المتسباادة  الل الفترة الماااليااة مطااابقااة لالعتمااايات التي وافق ع يمااا   )أ( 
 اجتماع الدول األطراف 

دة قااد أكن بمااا الطرف المعين لااذلاال اللر  ع ى نحو  مااا بكا هااج كاااناات النفقااا )ب(  ت المتسبااَّ
 منارإل في الئحة المح مة أو في النظال المالي والقواعد المالية ل مح مة 

ما بكا كان الموظفون واألشاااااخاج الذين يتقاضاااااون أجورهم من المح مة قد جرى تعيينمم   )ج( 
ة المح مة أو في النظامين اايار  واألراااااااااااارااااااااااي  أو التعاقد معمم وفقا ل طريقة المنصاااااااااااوج ع يما في الئح

 لموظفي المح مة 

ما بكا اشااااااااات ريت السااااااااا ة والخدمات وفقا لإلجرا ات المنصاااااااااوج ع يما في النظال المالي  )ي( 
 والقواعد المالية ل مح مة 

ما بكا كانت الساااا ة والخدمات التي جرى شاااارا ها تتماشااااى مة الميزانية المعتَمدة ومساااالَّ ة   )ها( 
 األلول وغير زائدة عن الحاجة بالنظر بلى ظروف المح مة وممامما  حسإل

ما بكا كانت المنح المقدمة بلى المح مة من مؤرااسااة نيبون والصااندوق االراات ماني لقانون   )و( 
 البحار، والمويعة في حسابات ارت مانية منفص ة، ت دار وفقا لمذكرات التفاهم واال تصالات كات الص ة.

 عتنا ل بيانات المالية، قمنا بااجرا ات ااضااية الوارية أيناه:وفي بطار مراج 
 

 اعتماد المصروفا   -   1 

دة  الل الفترة الماااالياااة   قمناااا، حسااااااااااااااااإل التع يماااات، بمراجعاااة ماااا بكا كاااانااات المصااااااااااااااروفاااات المتسباااَّ
 تتفق مة االعتمايات التي وافق ع يما اجتماع الدول األطراف. 2019-2020

يورو، أ نِفق مب غ  20 521 200الباللة   2020-2019الميزانية المعتمدة ل فترة المالية فمن ألاااااااج   
دة، وهو ماا أراااااااااااااافر عن تحقيق   19 922 263بجماالياه  يورو من األموال المرلااااااااااااااوية لبنوي الميزانياة المعتماَ

مماا كاان مقررا،   يورو )التاذيياج الااالاث(. وكاان اانفااق من الميزانياة االجماالياة أقاج  598  936وفورات بمب غ  
ولم تحد  زياية في اانفاق عما كان معتَمدا في بنوي الميزانية. ونشاااااااااير هنا أسضاااااااااا بلى الشاااااااااروحات الوارية 

 المالحظات ع ى البيانات المالية والتقرير المالي في التذيي ين األول والااني. في
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 امذن حالنف ا   -   2 

نحو الملماااج في النظاااال الماااالي والقواعاااد الماااالياااة  قمناااا بمراجعاااة بجرا ات ااكن باااالنفقاااات، ع ى ال 
ل مح مة وأجرينا ا تبارات ع ى أرااااس العينات المأ وكة لمعرفة ما بكا كانت المح مة قد التزمت التزاما يقيقا 

 بمذه ااجرا ات من جمية جوانبما اللوهرية.

ااكن باالنفقاات   ولم ي فات انتبااهناا أ  شااااااااااااااي  ك  شااااااااااااااأن نتيلاة ل عماج المنلز. ونرى أن بجرا ات 
 ن فِ ذت وفقا لالئحة المح مة ول نظال المالي والقواعد المالية ل مح مة. قد
 

 إجراءا  است دام الموظفمن التياقد ميهم  -   3 

أربعة موظفين جدي. وراجعنا ع ى أرااااااااس العينات   2020-2019اراااااااتقدمت المح مة  الل الفترة  
لموظفين اللاادي والتعاااقااد معمم مة الئحااة المح مااة ومة المااأ وكة ماادى تطااابق بجرا ات ارااااااااااااااتقاادال هؤال  ا

 النظامين اايار  واألراري لموظفي المح مة.

ولم ي فت انتباهنا أ  فروق نتيلة ل عمج المنلز. وقد نفَّذت المح مة بجرا ات ارااااااااااااااتقدال الموظفين  
  مة.والتعاقد معمم وفقا لالئحة المح مة أو ل نظامين اايار  واألراري لموظفي المح

 
 إجراءا  شراء السةع والخدما   -   4 

أجرينااا مراجعااة لمعرفااة مااا بكا كاااناات ااجرا ات التي تتبعمااا المح مااة في عم يااة الط بيااات متطااابقااة   
النظاااال الماااالي والقواعاااد الماااالياااة ل مح ماااة )أ  ماااا بكا كاااانااات قاااد اشاااااااااااااتم ااات ع ى ط باااات تقااادسم عطاااا ات   مة 
زيمة، وإبرال عقوي كتابية وما بلى كلل( وأجرينا ا تبارات ع ى أرااس  مناقصاات، وتح يج المناقصاات بصاورة ن  أو 

 .العينات المأ وكة لمعرفة ما بكا كانت المح مة قد التزمت بت ل ااجرا ات من جمية جوانبما اللوهرية 

ولم ي فت انتباهنا أ  مسااااااااااااألة نتيلة ل عمج المنلز. ونرى أن ااجرا ات المتع قة بشاااااااااااارا  الساااااااااااا ة  
 د ن فِ ذت وفقا ل نظال المالي والقواعد المالية ل مح مة.والخدمات ق

 
ة    -   5  التدقمق في ما إذا كا ت السااااةع والخدما  التي جرى شااااراشها تتماشاااا  مع الممةا    الميتَمدة ومسااااجَّ

  سب األصول وغمر زاةدة عن الحاج  حالنظر إل  ظروف المح م  ومهامها 

ما ي ي: )أ( هج أيرجت النفقات المب غ عنما ل فترة المالية قمنا بإجرا ات مراجعة الحساااااااابات لتحديد  
)ب( هج  حساااإل األلاااول في بيان اايرايات والنفقات ولااارفت من اعتمايات البند الصاااحيح في الميزانية  و

 كانت الس ة والخدمات المشتراة الزمة أو غير زائدة عن الحاجة بالنظر بلى ظروف المح مة وممامما.

الخالااة بالفترة المالية أيرجت حسااإل األلااول في بيان اايرايات والنفقات ولاارفت  ونرى أن النفقات  
من االعتمايات المخصاااصاااة لبند الميزانية ك  الصااا ة. أما حاالت التلاوز في اانفاق عن المعتمد في الميزانية 

تحققت تحت بنوي التي حدثت  الل الفترة المالية، فقد أم ن تبريرها بشاااا ج معقول، حيث تم تعويضااااما بوفورات  
، فمي مقيَّدة حساااااإل  2020- 2019  أ رى من الميزانية. وايما يتع ق بالمعدات التي اشاااااتريت  الل الفترة المالية 
 .األلول في قائمة اللري وت ستخَدل حسبما تقتضيه ظروف المح مة وممامما 
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الصااندوق االسااتلما ي  الفحص المتيةق حمنح  مؤسااساا   ماون، والصااندوق االسااتلما ي ل ا ون البحال، و  -   6 
 لجمهولق  كولقا 

 منحة مؤرسة نيبون   
قمنا بمراجعة ما بكا كانت المنحة المقدمة ل مح مة من مؤراااااااااااساااااااااااة نيبون، والموَيعة في حسااااااااااااب   

 ارت ماني مستقج، ت دار وفقا التفاقات منحة مؤرسة نيبون.

يورو في الفترة   456 310وبنا  ع ى ما جا  في االتفاقات، تبرعت مؤراااااااااااااساااااااااااااة نيبون بمب غ قدره   
ل برنامج المشاااااااااااترك بينما وبين المح مة الدولية لقانون البحار لبنا  القدرات والتدريإل بشاااااااااااأن   2019-2020

تسااااااااااااااويااة المنااازعااات في بطااار اتفاااقيااة األمم المتحاادة لقااانون البحااار. واللر  من المنحااة هو تمويااج نفقااات  
 عاله. وارت اِمرت منحة المؤرسة في حساب مصرفي  اج.مشاركة الب دان النامية في البرنامج المذكور أ 

ِحإل مب غ قدره  2020-2019و الل الفترة المالية   يورو من منحة المؤراااساااة بمدف  344  938، رااا 
 تمويج أنشطة البرنامج. و الل الفترة المالية نفسما، انضم بلى البرنامج مشاركون من عدة ب دان نامية.

، ب غ رلااااااااايد الحسااااااااااب المصااااااااارفي الخاج لمنحة 2020سسااااااااامبر  كانون األول/ي 31وحتى تاريل   
 يورو. 122 579مؤرسة نيبون  

 ونحيج  أسضا بلى تقرير األيا  عن منحة مؤرسة نيبون المبين في التذييج الخامس. 
 

 الصندوق االرت ماني لقانون البحار   
مت ل صاندوق االرات ماني تبرعات بجمالية ب لت   ح في التقرير   38 000ق دِ  يورو ع ى النحو الموضاَّ

 المالي الواري في التذييج الااني. وف ِتح حساب مصرفي  اج ل صندوق االرت ماني.

إل مب غ قاادره  2020-2019و الل الفترة الماااليااة    حااِ يورو لتمويااج برنااامج المح ماة    52  413، راااااااااااااا 
 لدا  ي.ل تدريإل ا

 كانون األول/ 31يورو حتى تاريل  194 792ويظمر في الحساااب المصاارفي الخاج رلاايد قدره  
 .2020يسسمبر 

 ونحيج  أسضا بلى تقرير األيا  عن الصندوق االرت ماني المبين في التذييج الخامس. 
 

 الصندوق االرت ماني للممورية كوريا   
مت ل صندوق االرت ماني تبرعات 2020في عال تأرس الصندوق االرت ماني للممورية كوريا    . وق دِ 

ح في التقرير المالي الواري في التذييج الااني. وف ِتح حساب    171 831بجمالية ب لت  يورو ع ى النحو الموضَّ
 مصرفي  اج ل صندوق االرت ماني.

حإل مب غ 2020-2019و الل الفترة المالية    يورو ليلطي الررول المصراية. 228، ر 

 كانون األول/ 31يورو حتى تاريل  171 603يظمر في الحساااب المصاارفي الخاج رلاايد قدره و  
 .2020يسسمبر 

 ونحيج  أسضا بلى تقرير األيا  عن الصندوق االرت ماني المبين في التذييج الخامس. 
 


