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  خطاب اإلحالة
٢٠١١مارس / آذار٣١    

  

، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام املايل ١-١١وفقاً للمادة 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ير إىل ينا/ كانون الثاين١عن الفترة من 

 
 
 
 
 
 
  سلفانا أربيا) التوقيع(

 املسجل

  

   

   

 
 
 

ة هيلني فيتنيبالسيد  
 مدير

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace road 

London SW1W 9SP 

  اململكة املتحدة
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  الداخليةاملالية بيان املراقبة 

  مسؤوليات املسجل

حملكمة، أنا املسؤولة با، وبصفيت املوظف اإلداري الرئيسي ١-١٠١ بالقاعدة املالية عمالً
انب مجيع أجهزة والقابلة للمساءلة عن ضمان إدارة النظام املايل والقواعد املالية على حنو مترابط من ج

، أنا املسؤولة عن البيانات املالية، وقمت بتحديد ومتابعة ١-١١١ومبوجب القاعدة . احملكمة
السجالت املالية الرئيسية والفرعية واحملافظة عليها، كما قمت بوضع مجيع اإلجراءات احملاسبية 

  .للمحكمة وبتسمية املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية

 من النظام املايل، ١٠-١ و٤-١بندين المبا يف ذلك ، النظام املايل والقواعد املاليةب مالًعو  
ويتوخى نظام املراقبة . بصفيت املسجل، أنا املسؤولة عن احلفاظ على نظام سليم للمراقبة املالية الداخلية

  :ليأو استعراض املعامالت املالية لضمان ما ي/بفحص فعال واملالية الداخلية القيام 

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها   ‘١’
  والتصرف فيها؛

تفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت ا  ‘٢’
تقرها مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية 

  ات اخلاصة؛واحلساب

  .استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا  ‘٣’

النظام املايل والقواعد يسترشد املوظفون، لدى تطبيق  ،)ج(١-١٠١ بالقاعدة املالية وعمالً  
  .، مببادئ اإلدارة املالية الفعالة وممارسة االقتصاداملالية

  .طوال الفترة املالية يةالداخلاملالية للمراقبة مناسبة وجود نظم وأعرب عن ارتياحي ل

  الداخليةاملالية استعراض فعالية نظام املراقبة 

تعتمد فعالية نظام املراقبة الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على العمل 
كد ؤبيانات الضمان اليت تلتقدمي  احملكمةب) عتمدون املونوظفامل(الذي يقوم به املديرون التنفيذيون 

ؤكد هذه الضمانات امتثال تو. ذات الصلةجراءات الالزمة لضمان االمتثال للقواعد والنظم إلاختاذهم ا
يف جماالت عملهم، وتسترعي النظر إىل أي قصور أو للنظام املايل والقواعد املالية املوظفني املعتمدين 

  .)١(خمالفات

                                                      
  .بأثر رجعي ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ وقّعت بيانات الضمان املتعلقة بالفترة املالية املنتهية يف  )١( 
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 مبراجعة حسابات اللجنة باتمكتب املراجعة الداخلية للحسا، قام ٢٠١٠كذلك، ويف عام 
وع املباين راملتنوعة، وإدارة مشات اللتزامااملعنية مبراجعة املشتريات، وإدارة املصروفات النثرية ووثائق 

  . ،وإدارة املخاطر، وإدارة هذه األنشطة للمشروعاملراقبة املالية والتشغيليةطار ، مبا يف ذلك االدائمة

تب املراجعة الداخلية للحسابات ضمانات لفعالية الضوابط ونتيجة هلذه املراجعة، قدم يل مك
  . املتنوعةاتيف اللجنة املعنية مبراجعة املشتريات، وإدارة املصروفات النثرية ووثائق االلتزام

أشار  و.يف إدارة مشروع املباين الدائمةمواطن الضعف بعض  عن كشفت املراجعةبيد أن 
  :ما يلي إىلمكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

بيد أن تنفيذه يواجه . أن تصميم اهليكل اإلداري يتفق عموما مع املمارسة اجليدة  )أ(
حتديد ج املشروع الذي ال يتفق مع السياسة األصلية جلمعية يف مشاكل يف عدة جماالت مبا يف ذلك 

  الدول األطراف؛

  االت؛ينبغي حتسني نوعية وفعالية عملية تقييم املخاطر يف عدة جمأنه   )ب(

  .وثيقها بصورة واضحةتيلزم توضيح العمليات والضوابط املالية للمشروع وأنه   )ج(

 ومواصلة ،حللهاالالزمة عمل الخطط حاليا احملكمة تعد املذكورة أعاله، لقضايا ملواجهة او
  .ات وحتسني املمارس، املاليةراقبةنظم املتعزيز 

من خالل رئيس جلنة مراجعة ، مليزانية واملالية، ستتلقى جلنة ا١-١١٠ بالقاعدة املالية وعمالً
  .لحساباتالداخلي لجع اراملأنشطة ن عتقريرا ، للحسابات

بعض  لبأن هناك جماالًأنشطة مراجعة احلسابات على الرغم من النتيجة اليت توصلت إليها و
يف الفترة لديها كان هو أن احملكمة  املراجعة هاالستنتاج العام من هذفإن الضوابط جمال يف التحسني 
ضعف كبرية من شأا أن تؤثر على ا مل توجد ا نقاط لداخلية وأاملالية ا مراقبةلل مناسب اًإطاراملالية 
 كافيةضمانات وأعرب عن ارتياحي للحصول على . الفترةهذه إطار املراقبة الداخلية خالل أعمال 

  .هذا البيانعلى توقيع الوحىت تاريخ  هذا العامالداخلية  املالية قبةارموجود إطار مناسب للل

  أربيا سلفانا )التوقيع(
  املسجل
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  وتقريره إىل مجعية الدول األطرافاملستقل حلسابات ارأي مراجع 

 كانون ٣١راجعت البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالفترة املالية املنتهية يف 
اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة  ،البيان األولت وتشمل هذه البيانا. ٢٠١٠يناير /األول

األصول واخلصوم  ،، والبيان الثاين٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق للفترة املنتهية يف 
التدفق النقدي  ،، والبيان الثالث٢٠١٠ديسمرب /ن األول كانو٣١اطات وأرصدة الصناديق يف واالحتي
يناير إىل / كانون الثاين١العتمادات للفترة من ا ،، والبيان الرابع٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  . احملاسبية املبينة يف كل منهاة للسياسوقد أعدت هذه البيانات وفقاً. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

  مسؤولية املسجل عن البيانات املالية

األمم يري احملاسبية ملنظومة  للمعالبيانات املالية وفقاًااملسجل هو املسؤول عن إعداد وعرض 
هو  واملسجل .مجعية الدول األطرافاليت حتددها والقواعد املالية ومتطلبات النظام املايل املتحدة 

أي بيانات غري عداد بيانات مالية خالية من إلضرورية راها ياليت الداخلية ضوابط عن الاملسؤول أيضاً 
  .تيالاالحبسبب و أاخلطأ بسبب سواء صحيحة جوهريا 

  مسؤولية مراجع احلسابات

املراجعة اليت إبداء الرأي بشأن البيانات املالية باالستناد إىل ابات مسؤول عن احلسمراجع   
راجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة هذه املد أجريت وق.  من النظام املايل١٢لبند قوم ا وفقا لي

وتقتضي هذه املعايري . ق احلسابات ومعايري الضماناحلسابات الصادرة من الس الدويل املعين بتدقي
ملراجعة عملية اوأداء ط يخطقوم بتأ وأن املهينلتزام بقواعد السلوك مين ومن املوظفني العاملني معي اال

  .خطأ ماديمن أي ختلو البيانات املالية  ة بأنقول معاتلتوصل إىل تأكيدل

 باراتعصول على أدلة بشأن املبالغ واللحاختاذ إجراءات لللحسابات مراجعة تضمن أي وت  
 هتقديرلذلك وختضع اإلجراءات املختارة لتقدير مراجع احلسابات، مبا يف . الواردة يف البيانات املالية

سواء كان الواردة يف البيانات املالية غري الصحيحة جوهريا البيانات اليت قد تؤدي إليها مخاطر لل
 هذه املخاطر، ينظر مراجع احلسابات يف الضوابط الداخلية ديرقولدى ت. االحتيالاخلطأ أو مرجعها 

 .للوضع القائمديد إجراءات املراجعة املناسبة إلعداد وتقدمي البيانات املالية يف احملكمة من أجل حت
ملسجل الصادرة عن االتقديرات احلسابية عملة والسياسات احملاسبية املستييم  تقوتشمل املراجعة أيضاً

  .للبيانات املاليةيم العرض العام وكذلك تقي
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   البيانات املاليةحولالرأي 

  :أرى

من كل جوانبه وقف املايل للمحكمة امل صحيحةصورة بعرض تالبيانات املالية أن   )أ(  
املنتهية يف العمليات والتدفقات النقدية للفترة  ونتائج ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املادية حىت 

   التاريخ؛هذا

وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم بشكل صحيح قد أعدت البيانات املالية أن   )ب(  
   .مجعية الدول األطرافالذي حددته م املايل اوالنظاملتحدة 

   الرأي بشأن االنتظام

اليت ألغراض مع ااملادية، مجيع النواحي من  ، يتفقاإليرادات والنفقاتاستخدام أن  أرى  
  . والقواعد املاليةمع النظام املايلتتفق املالية  املعامالت ، وأنرافعية الدول األطحددا مج

  :على سبيل االستثناءينبغي التنويه عنها األخرى اليت املسائل 

  :أن أعرب لكم عن رأيي بشأن ما يلي خطاب التعيني يفطُلب مين 

  سابية سليمة؛حم سجالتعدم وجود   )أ(
  وضيحات الالزمة للمراجعة؛صول على مجيع املعلومات والتاحلعدم   )ب(
  . للمراقبة الداخليةكافيةعدم وجود نظم   )ج(

  .شأنيف هذا الستحق الذكر ال يوجد ما يو

  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

يت للبيانات املالية مراجعيجة  من النظام املايل، أصدرت أيضاً تقريراً عن نت١٢عمال بالبند   
 . لمحكمة اجلنائية الدوليةل

مورس. ه. أمياس ج) وقيعالت(    
تاملراقب املايل واملراجع العام للحسابا  

 اململكة املتحدة
 املراجع اخلارجي للحسابات

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace road 

Victoria 
London SW1W 9SP 

  اململكة املتحدة

  
  
  
  

٢٠١١يوليه /متوز   
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  ٢٠١٠لية لعام  مراجعة البيانات املاتقرير

م اوتعزيز النظاهلدف من مراجعة احلسابات هو توفري ضمانات مستقلة للدول األطراف،   
 . للحسابات املراجعة اخلارجيةاملنظمة عن طريقهداف ألدعم توفري الومنظمة، ل لاملايل واإلداري

ات يف اململكة هو رئيس املكتب الوطين لتدقيق احلسابلحسابات العام لراجع واملاملايل واملراقب 
كتب واملراقب املايل العام وامل. يف اململكة املتحدةة العليا للرقابة املالية هو املؤسساملكتب ، واملتحدة
اإلنفاق الصحيح والفعال لألموال العامة يكفالن  عن حكومة اململكة املتحدة ونالمستقالوطين 

لقطاع العام  املركزية ليئات اهلحسابات مجيع ب ويدقق املكت .واملساءلة أمام الربملان يف اململكة املتحدة
 ويقدم املكتب خدمات املراجعة اخلارجية لعدد من املنظمات .فضال عن عدد من املنظمات الدولية

 .بشكل مستقل عن دوره باعتباره املؤسسة العليا للرقابة املالية يف اململكة املتحدة الدولية

  احملتويات

  ٩.......................................................................................... ملخص تنفيذي
  ٩..........................................................................................  العاماالستنتاج  
  ٩...........................................................................................نتائج املراجعة   

  ٩..........................................................................النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات 
  ١٠...........................................................................االستعراض املايل للصندوق العام 

  ١٠.......................................................................................األداء املايل الشامل   
  ١٣....................................................................................مشروع املباين الدائمة 

  ١٤...........................................................................................الوضع الراهن   
  ١٦..........................................................................................اهليكل اإلداري   
  ١٧........................................................................................فعالية االتصاالت   
  ١٨....................................................................................امليزانية وإدارة املخاطر   

  ١٩.....................................................اعتماد املعايري احملاسبية الدويل للقطاع العام للمرة األوىل 
  ٢٣..................................................  التقدم احملرز باملقارنة بتوصيات املراجعة السابقة–اخلالصة 

  ٢٣..............................................................................................نظرة عامة   
  ٢٣..............................................................................................جلنة املراقبة   
  ٢٤............................................................................................إدارة املخاطر   
  ٢٥......................................................................................بيان املراقبة الداخلية   
  ٢٦................................................................ت مكتب املراجعة الداخلية للحسابا  
  ٢٧................................................................القضايا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات   
  ٢٧................................................................استمرارية األعمال والتعايف من الكوارث   
  ٢٨........................................................................................السلوك األخالقي   
  ٢٩............................................................٢٠٠٩رد اإلدارة على توصيات املراجعة يف عام   
  ٢٩............................................................................................ شكر وتقدير  

  ٣٠............................................... ٢٠١٠ ملخص توصيات مراجعة احلسابات لعام –املرفق ألف 
  ٣٣................................................................ متابعة توصيات السنة السابقة –املرفق باء 
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  ملخص تنفيذي

  االستنتاج العام

 املالية البياناتفيما يتعلق ب حتفظ بدونرأيا للحسابات املراجع اخلارجي نوصي بأن يقدم   -١
ملايل للمحكمة اجلنائية للمركز ا، وانب املادية من مجيع اجل،صادقةصورة عطي  اليت ت٢٠١٠لعام 
 املنتهية يف ذلك التاريخ، واليت مت سنة ونتائج ال٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١  يف)"احملكمة("الدولية 
 والقواعد املالية اليت قا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة والنظام املايلبشكل صحيح وفإعدادها 

  .حددا مجعية الدول األطراف

  نتائج املراجعة

يف عام ، يركز تقريرنا ملراجعة احلسابات داء املايل للمحكمةباإلضافة إىل التعليقات على األ  -٢
لتنفيذ املعايري احملكمة يف مشروع املباين الدائمة، واخلطط اليت وضعتها رز  التقدم احملعلى ٢٠١٠

موجزاً بشأن توصياتنا السابقة والتقدم احملرز يف تنفيذ احملاسبية الدولية للقطاع العام، وقدمنا أيضاً تقريراً 
  .وصياتنا املتكررةت

لعام  نامل حيرز تقدم يذكر يف تنفيذ توصيات وجدنا أنهوفيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة،   -٣
 الوقت يفتسليم املشروع إىل عدم قد يؤدي لمشروع لاملراحل األوىل  املتواصل يفأخري الت وأن ٢٠٠٩
تنفيذ اهليكل سراع يف وصينا جلنة املراقبة باإلوفيما يتعلق بإدارة املشروع، أ. احملددةامليزانية بواحملدد 

  .حتقيق أهدافهاملشروع يف جناح احتمال عدم للتخفيف من للمشروع كثر فعالية اإلداري األ

تسريع اجلدول بأوصينا احملكمة وفيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،   -٤
عدات يف املواملنشآت وملمتلكات املتعلقة با احملاسبية ااساسيوبوجه خاص باستكمال الزمين لتنفيذها 

 الوقت املناسب توافر املعلومات املتصلة بتكاليف مشروع املباين الدائمة يفضمان من أجل  ٢٠١١عام 
  .ربجمياتاللتسحني االستثمارية املناسبة واختاذ القرارات 

الرئيسية اليت نعتربها هامة إلدارية ااالت بشأن اتوصيات ، قدمنا سنواتعدة على مدى و  -٥
ومن . حىت اآلنالتوصيات هذه عدد كبري من ومل يعاجل . حلماية مسعة احملكمة وتعزيز الرقابة الداخلية

راقبة جلنة امل وافق وأن ت لتنفيذ مجيع التوصيات السابقةاً واقعياً زمنيالًدارة جدوتضع اإلاألمهية مبكان أن 
  .ى تنفيذهعلى هذا اجلدول وتشرف عل

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

لمعايري الدولية ووفقا لاملالية نظام املايل والقواعد قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة وفقاً لل  -٦
  .ملراجعة احلسابات
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من العيوب أو األخطاء اليت نعتربها مؤثرة يف دقة واكتمال خلو احلسابات راجعة املوتبني من   -٧
 لية تعكس بوجه مالئم، من مجيع النواحيأن البيانات املاتؤكد املراجعة و. البيانات املاليةوصحة 

 ذلك املنتهية يفللسنة نتائج الو ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١للمحكمة يف املادية، املوقف املايل 
اليت لقواعد املالية واة وقد أعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحد. احلني

  .حددا مجعية الدول األطراف

وتؤكد املراجعة أن املعامالت اليت تنطوي عليها البيانات املالية قد متت، من مجيع النواحي   -٨
  .ألطرافاملادية، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية ولألغراض اليت حددا مجعية الدول ا

تقييماً ، ولمحكمةل لإلجراءات احملاسبية  عاماًتعراضاًمراجعة احلسابات اسوتضمنت   -٩
اليت اعتربناها ضرورية يف واالختبارات  اليت قد تؤثر على مراجعتنا للحسابات، لضوابط الداخليةل

 من إجراءات غرض األساسي وكان ال.للسجالت احملاسبية وغريها من األدلة الداعمةالظروف القائمة 
  .ن مراجعة احلساباتاملراجعة هو تكوين رأي يشأ

املالية وامليزانية  نظم املعلوماتاملتصلة بوانب اجل جلميع  تفصيلياًاستعراضاًعملنا تضمن ي ومل  -١٠
، أجري فحص للتأكد من أن البيانات وأخرياً. بشأا الً شاماًبيانال ينبغي اعتبار النتائج ، وباحملكمة

  .من تقدميها بشكل مناسبلمحكمة ولاملالية تعكس بدقة السجالت احملاسبية 

 يف املرفق نالتوصياتكما يرد ملخص أدناه للمراجعة اليت قمنا ا وترد املالحظات الرئيسية   -١١
املرفق  يف ٢٠٠٩اليت قدمناها يف عام لتوصيات لاإلجراءات اليت اختذا اإلدارة استجابة وترد . ألف
   .باء

  االستعراض املايل للصندوق العام

   الشاملاألداء املايل

يف الصندوق العام وصندوق سجلت احملكمة ألول مرة عجزاً يف اإليرادات مقارنة بالنفقات   -١٢
، بلغ جمموع النفقات حنو )البيان الرابع(فعلى النحو املبني يف بيان االعتمادات . رأس املال العامل

يبلغ قدره دى إىل عجز ا أ يورو، مم١٠٣,٦ يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها حنو ١٠٤,٥
ا  البالغ قدره املصرفيةالفائدةاإليرادات من هذا العجز بجزء من توعب يسوس.  يورو٨٧٦ ٠٠٠حنو 
 ٤١٢ ٠٠٠ يورو، وأصبح العجز الباقي ١٢١ ٠٠٠بلغ جمموعها ي يورو، وإيرادات أخرى ٣٤٣ ٠٠٠
  ).٢٠٠٩ يف عام  يورو٨٢٧ ٠٠٠مقابل فائض يبلغ  (ويور

  اإليرادات

والغرض من هذه . ) يف املائة٧,٧( مليون يورو ٧,٣زادت االشتراكات املقررة مبقدار   -١٣
وتلزم . ٢٠١٠نتيجة للمحاكمات الثالث املتوخاة يف عام متويل النمو املستمر للمحكمة الزيادة هو 
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 الرقابة ، وآليةهذه الزيادة أيضا لتمويل التكاليف املتصلة بإنشاء مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
  .املستقلة، واملؤمتر االستعراضي للمحكمة

  اإليرادات من الفائدة املصرفية

 ١,٣مقابل ( يورو ٣٤٣ ٠٠٠ حنو ٢٠١٠يف عام بلغت اإليرادات من الفائدة املصرفية   -١٤
ويرجع هذا االخنفاض إىل اخنفاض .  يف املائة٧٣أى باخنفاض يبلغ ) ٢٠٠٩مليون يورو يف عام 

  . واستمرار االخنفاض يف سعر الفائدةاألرصدة النقدية

  التربعات العينية

 املباين املؤقتةتلقت احملكمة خالل الفترة قيد البحث قدراً كبرياً من التربعات العينية من بينها   -١٥
. يف البيانات املاليةتربعات ومل تقدر قيمة هذا النوع من ال. لمحكمة يف الهاي بدون مقابللاملقدمة 

بدون مقابل يف املباين املؤقتة تقدم فيها الدولة املضيفة ستنتهي الفترة اليت س، ١٢ملالحظة وكما ذكر يف ا
 وتقدر التكاليف السنوية اإلضافية اليت سيلزم تكبدها لالبقاء على املباين املؤقتة احلالية ،٢٠١٢اية عام 

  . مليون يورو٦,٣باين الدائمة بنحو من تشييد املنتهاء االحني  إىل

  قاتلنفا

 مليون ٩٣,٨: ٢٠٠٩( مليون يورو ١٠٤,٥ يف املائة لتبلغ ١١,٤نسبة زادت النفقات ب  -١٦
وبينما تتفق املرتبات . لبيانات املالية الفئات املختلفة من النفقات بالتفصيلل ٢ويبني اجلدول ). يور

يزانية املعتمدة اليت مع امل إمجاالً مليون يورو ٧٥,٩والتكاليف األخرى املتصلة باملوظفني البالغ قدرها 
 ١,٨(التعاقدية هناك زيادة واضحة يف النفقات املتعلقة باخلدمات  مليون يورو، ٧٦,٣يبلغ قدرها 
نفقات التشغيل  يورو يف ٩٠٥ ٠٠٠البالغ قدره  الخنفاضومت استيعاب جزء منها با) مليون يورو

 ، نفقات إضافيةنتجت عنهاكينيا اليت يف النفقات إىل احلالة اجلديدة يف زيادة المعظم رجع ت و.العامة
بقدر مل يكن لعامة للمحكمة ااحملاكمتني املتوازيتني للوبانغا وكاتنغا اللتني رفعتا النفقات التشغيلية إىل و

  . عند إعداد امليزانيةاًمتوقع

األجازات رصيد للزيادة يف  يورو ٥٦٨ ٠٠٠وتتضمن النفقات املتصلة باملوظفني مبلغ   -١٧
 على سياستها احملاسبية ، أدخلت احملكمة تعديالت٢٠١٠عام ففي . ملستحقة للموظفنيالسنوية ا
وأدى هذا إىل إعادة النظر يف البيانات املالية . للموظفنياملستحقة ة السنوية ألجازااحتساب املتعلقة ب

املستحقة  الرصيد اإلمجايل لألجازات السنوية ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف  وبلغ ،للسنة السابقة
  ].بعد إعادة التسجيل[ مليون يورو ٣,٥: ٢٠٠٩(  مليون يورو٤,١للموظفني 

االلتزامات املتعلقة بقضايا الزيادة يف خمصصات وتشمل النفقات املتصلة باملوظفني أيضاً   -١٨
، واعتماد جديد للديون املشكوك يف حتصيلها البالغ قدرها ) يورو٣٣٠ ٠٠٠( العمل الدولية منظمة
احملكمة قضايا أمام ، رفع مخسة من املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠١٠عام ويف .  يورو٥١٠ ٠٠٠
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تعويضات بإلدارة القانونية باحملكمة أنه سيحكم على األرجح ترى او. اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
  .هلؤالء املوظفني

  :١ التوصية

ا بدقة لتحديد ما إذا كانت هناك نوصي بأن تستعرض احملكمة مجيع القضايا املطروحة عليه  -١٩
  .  حملكمةباسياسات املوارد البشرية ميكن االستفادة منها يف ودروس مشتركة ع يضامو

مواله دت أمجتهم باملبالغ املقدمة مل املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها علقتتو  -٢٠
 حتصيل هذه املبالغ  فيه من املشكوكوتوصلت اإلدارة إىل قرار بأن. أتعاب احملامنيتغطية من أجل 

  . الوقت احلايليف هلذا املتهم  نيوستواصل احملكمة دفع أتعاب احملام

  األصول واخلصوم

 مليون ١٩,٥، بلغ جمموع االحتياطي واألرصدة املالية ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف   -٢١
 أساساً تفظ ااحمليات النقدية طويرجع هذا االخنفاض يف االحتيا).  مليون يورو٣١,٤: ٢٠٠٩(يورو 

وأدى هذا .  يف االشتراكات قيد التحصيل واالخنفاض يف االشتراكات املدفوعة مقدماً املوقعةإىل الزيادة
 مما يفسر بوجه عام تدفق النقد الصايف ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٨,٧إىل تدفق سليب للنقدية يبلغ 

إىل )  مليون يورو٤,٥: ٢٠٠٩( مليون يورو ٨,٧لغ قدره ابالللمحكمة  التشغيلية ةنشطالناتج عن األ
  .اخلارج

 ٦,٢مليون يورو إىل  ٥,٢ نوزادت االشتراكات املقررة املستحقة على الدول األطراف م  -٢٢
وترى .  يورو٤١ ٠٠٠إىل  مليون يورو ٣,٦ ناخنفضت التربعات املدفوعة مقدماً ممليون يورو و

أا قد الضغوط املتزايدة على امليزانيات الوطنية للدول األطراف ومرجعها احملكمة أن هذه احلركات 
وزيادة النفقات الشهرية يات النقدية كذلك، ميثل اخنفاض االحتياط. على متويل احملكمة مستقبالتؤثر 

  .عند االستحقاقتغطية مصروفاا لما يكفي من املوارد لعدم وجود على احملكمة خطورة حقيقية 

ليصل جمموعها يف االلتزامات غري املصفاة مليوين يورو يف يبلغ اخنفاض كمة عن وأبلغت احمل  -٢٣
وواصلنا ). ٢٠٠٩ يف عام  مليون يورو٧,٧( مليون يورو ٥,٧  إىل٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

الدراسة التفصيلية اليت نقوم ا لضمان استعمال األموال امللتزم ا يف األغراض املقصودة ودعمها 
  .امات قانونية سارية يف اية العامبالتز

مبلغ حتمل صندوق الطوارئ  و. مليون يورو٧,٤ظل صندوق رأس املال العامل عند و  -٢٤
ويرجع ذلك إىل النفقات اإلضافية اليت مل تتمكن احملكمة من . ٢٠١٠يف عام  يورو ٤١٢ ٠٠٠

  . العاديةتهاميزانييف استيعاا 
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  ضاالحتيال املفتراالحتيال وحاالت 

املعايري وتتطلب منا . على قلم احملكمةاالحتيال  عن منع واكتشاف ألوليةتقع املسؤولية ا  -٢٥
، االحتيال املفترض كجزء من إجراءات املراجعةخماطر االحتيال والنظر يف  ملراجعة احلسابات الدولية

  .املاديواخلطأ الحتيال ابضمانات فيما يتعلق وتوفر مراجعتنا 

وكجزء من عملية مراجعة . كمة سجل مركزي حلاالت االحتيال املبلغ عنهاوال يوجد باحمل  -٢٦
احلسابات، سألنا املسؤولني عن اإلدارة واملراجعة الداخلية للحسابات، كل على حدة، عن معرفتهم 

 عدم وجود حاالت احتيال ة املسجلكدتأو .بأى حالة من حاالت االحتيال اليت تؤثر على احملكمة
وأفاد مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات باكتشاف سرقة مبلغ صغري . ٢٠١٠م باحملكمة يف عا
  .الحتيالاحاالت أي حالة من أثناء مراجعتنا  نكتشف ومل. حد املكاتب امليدانيةبأمن النقود 

ال توجد لدى املوظفني إجراءات و. وال توجد باحملكمة حىت اآلن سياسة ملكافحة االحتيال  -٢٧
واستعرضنا يف قسم السلوك األخالقي . غ عن األنشطة االحتيالية أو االحتيالية املفترضةحمددة لإلبال

  .   التابع لنا التقدم احملرز يف احملكمة بشأن توصياتنا السابقة يف هذا الشأن

  اخلسائر واملشطوبات ومدفوعات ااملة

فيما  يورو ١٣ ٠٠٠جمموعه ا عمال بالنظام املايل والقواعد املالية، أبلغنا املسجل بشطب م  -٢٨
ريبة القيمة املضافة فيما يتعلق بض يورو أخرى ٢١٧ ٠٠٠قابلة لالسترداد، والاملستحقات غري يتعلق ب

 يورو ٥٠٥ ٠٠٠وشطب هذا العام ما جمموعه . املشكوك يف حتصيلهاالواجبة االسترداد من أوغندا و
أساسا بشطب عدد كبري من احلواسيب بلغ املويتعلق هذا . املمتلكات غري املستهلكةفيما يتعلق ب

  .املكتبية

 من احملكمة اإلدارية ة، بلغت التعويضات والرسوم املتعلقة باألحكام الصادر٢٠١٠ويف عام   -٢٩
بلغ ، وتضمنت املدفوعات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة م يورو٢٤١ ٠٠٠ملنظمة العمل الدولية 

الذي وقع بينه وبني احملكمة رتاع ال لتسوية ندسني املعمارينيألحد امله مليون يورو الذي دفع ١,٦٥
  .التصميم لبناء املباين الدائمةمعه يف مرحلة 

  مشروع املباين الدائمة

  معلومات أساسية

تستضيف احملكمة مباين مؤقتة توفرها الدولة املضيفة، هولندا، كمسامهة عينية منها   -٣٠
 وافقت مجعية الدول األطراف على تشييد مباين دائمة ٢٠٠٧ديسمرب /ويف كانون األول. للمحكمة

وستتألف املباين اجلديدة من ستة مبان مترابطة، تشمل ثالث قاعات . جديدة للمحكمة يف الهاي
ومن املتوقع أن .  متراً مربعا٥٠ً ٥٦٠ مكان عمل يف مساحة إمجالية تبلغ ١ ٢٠٠حماكمات وحوايل 
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 ١٩٠، وأن تبلغ تكلفتها ٢٠١٥ديسمرب /مبوعد أقصاه كانون األولتكون املباين الدائمة عاملة متاماً 
  .مليون يورو

  :واهلدف األساسي من مشروع املباين الدائمة هو تشييد مباين دائمة للمحكمة  -٣١

  تعكس طابع احملكمة؛  )أ(  

تستوعب مجيع هيئات احملكمة يف مكان واحد يف األعوام اخلمسني املقبلة على   )ب(  
  األقل؛

توافق متاماً مع احتياجات احملكمة العملية والتنظيمية واألمنية العامة ومع سائر ت  )ج(  
  .احتياجاا

  نطاق مراجعتنا

  : القضايا التالية٢٠٠٩لقد حددنا يف تقريرنا لعام   -٣٢

ترتيبات إعداد التقارير واملساءلة النامجة عن الفصل بني تقسيم املسؤوليات بني   )أ(  
  ؛ الدول األطراف ومكتب املشروع يف قلم احملكمةمكتب املشروع يف مجعية

 يف املائة تقريباً من احتياطي ١٠وقد استخدم ما نسبته . مستوى احتياطي الطوارئ  )ب(  
، على الرغم من أن املشروع ال يزال يف مرحلة ٢٠١٠أبريل /الطوارئ املخصص للمشروع قبل نيسان

  التصميم؛

شروع، مما يصعب على الدول األطراف قياس مل توضع خطة لتحقيق الفوائد للم  )ج(  
  .جناح املشروع وقيمته يف مقابل املال

ونظرنا يف التقدم الذي أحرزته احملكمة مقارنة بنتائج مراجعة احلسابات اليت أجريناها يف عام   -٣٣
ومن املبكر لنا أن نكون رأياً يف تقدم املشروع نظراً ألنه يف مرحلة مبكرة، وقد ركزت . ٢٠٠٩
 ماليني يورو ٦,٤نشطة املنجزة حىت اآلن على وضع التصميم األويل يف صيغته النهائية، وأنفق مبلغ األ

اهليكل : واستعرضنا على وجه اخلصوص التقدم احملرز فيما يلي. ٢٠١٠يف ذلك قبل اية عام 
خاطر احملتملة اإلداري؛ وفعالية االتصاالت؛ وامليزانية؛ وإدارة املخاطر، وسلطنا الضوء على عدد من امل

  .اليت قد تؤثر يف تنفيذ املشروع

  الوضع الراهن

من املتوقع أن يسلم املشروع يف موعده يف نطاق امليزانية املخصصة له، على الرغم من   -٣٤
  ).١الشكل (حاالت التأخري ومن التغيري يف املتطلبات يف مرحلة التصميم األويل 
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  وضع مشروع املباين الدائمة : ١الشكل 

 

ديسمرب /نون األولكا
٢٠٠٧  

 )امليزانية األصلية(
 اإلسقاطات الراهنة

  متراً مربعا٥٠ً ٥٦٠  متراً مربعا٤٥ً ٥٥٢  احلجم اإلمجايل للمباين

  ٢٠١٥ ٢٠١٤ التامتاريخ التشغيل 

مباليني (تكلفة التشييد اإلمجالية 
 ١٩٠ ١٩٠ )٢٠١٤اليورو بأسعار عام 

ويعزى هذا التأخري . وعد املخطط لذلك بشهر وبشروط معينةواعتمد التصميم األويل بعد امل  -٣٥
 ماليني ٣,٣إىل نقص املوارد يف تنظيم احملكمة وإىل التغيري يف املتطلبات، ما ولّد تكاليف إضافية تبلغ 

وملوازنة هذه التكاليف اإلضافية نظرت جلنة املراقبة يف قائمة من البنود اليت ميكن حتقيق وفورات . يورو
  :ومشلت هذه البنود ما يليفيها، 

  تقليل عدد املصاعد البانورامية من أربعة مصاعد إىل مصعدين؛   )أ(  

  خفض سقف األدوار الثالثة العليا يف برج قاعة احملكمة؛  )ب(  

  .مواصلة حتسني مساحة موقف السيارات ومرافق التخزين  )ج(  

مرحلة التصميم األويل بشرط أن  وافقت جلنة املراقبة على ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٣٦
تشترك احملكمة مع مدير املشروع يف مجعية الدول األطراف يف استعراض شكل قاعة احملكمة، والطاقة 

  .االستيعابية ملركز املؤمترات واحلاجة إىل قاعة معدات أساسية ثانية والطاقة املطلوبة هلا

، لكنها مل ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاينوكان من املزمع البدء يف مرحلة التصميم النهائي   -٣٧
وينبغي للمحكمة أن تنظر يف وقع هذا التأخري على استكمال املشروع . ٢٠١١مارس /تبدأ حىت آذار

 مليون يورو تقريباً يف الشهر، ويشمل هذا املبلغ ١ألننا نفهم أن التجاوزات الزمنية ميكن أن تكلف 
 يف ذلك األتعاب والعمل اإلضايف، فضالً عن مبلغ إضايف  مليون يورو للتكاليف التشغيلية، مبا٠,٥
  . مليون يورو يف الشهر الستئجار املباين املؤقتة٠,٥قدره 

 ٢٠٠٧ديسمرب / متر مربع منذ كانون األول٥ ٠٠٠وزادت املساحة اإلمجالية للمباين حبوايل   -٣٨
ى مدير املشروع يف مجعية الدول وير. نتيجة للمتطلبات اإلضافية لقاعات احملكمة واملرافق اللوجستية

األطراف أن هذه الزيادة لن يترتب عليها أية تكاليف، نظراً ألن التصميم حقق تناسباً فعاالً بني 
وبالرغم من أنه قد يكون من الضروري إدخال بعض التغيريات نتيجة لتطور . الواجهة ومساحة األرض

مان أن تظل التغيريات يف حدها األدىن نظراً املشروع، جيب على مجعية الدول األطراف واحملكمة ض
وقد تبني التغيريات الكربى أن نطاق . ألا قد تكون مكلفة وقد ختل باجلدول الزمين لتسليم املشروع

  .املشروع مل حيدد بالشكل املناسب منذ البداية
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  اهليكل اإلداري

اهليكل املهام والعمليات لكي يكون اهليكل اإلداري للمشروع فعاالً، ينبغي أن يوضح هذا   -٣٩
ويوفر اهليكل . واإلجراءات واملسؤوليات اليت حتدد كيفية إعداد املشروع وإدارته والسيطرة عليه

  .اإلداري األساس لكل أنشطة إدارة املشروع ويكفل حتقيق النتائج املرتقبة

  :ويشمل مشروع املباين الدائمة ثالث جهات رئيسية صاحبة مصلحة وهي  -٤٠

  ية الدول األطراف اليت تتوىل املسؤولية عن املشروع واليت أعدته؛مجع  )أ(  

  احملكمة وهي املنظمة املستخدمة؛  )ب(  

الدولة املضيفة اليت تنفذ مشروع التشييد، وتوفر التمويل واملشورة بشأن إجراءات   )ج(  
  .البناء القانونية

  :دارية التالية اختذت اجلمعية الترتيبات اإلاملشروعوأثناء املوافقة على   -٤١

تكون جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف   )أ(  
  وتوفر الرقابة اإلستراتيجية للمشروع؛

يتوىل مدير املشروع يف مجعية الدول األطراف املسؤولية النهائية عن اإلدارة   )ب(  
ويتوىل مكتب .  الدول األطراف من خالل جلنة املراقبةالشاملة للمشروع، ويرفع التقارير إىل مجعية

  مدير املشروع املسؤولية عن اإلدارة اليومية للمشروع؛

يرأس مدير املشروع يف احملكمة مكتب مشروع املباين الدائمة ويكون عضواً يف   )ج(  
  وع؛جملس إدارة املشروع، بصفته الرابط الرئيسي بني املشروع واحملكمة وبصفته منسق املشر

املسجل هو املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة، وبالتايل فإنه مسؤول عن   )د(  
املشروع يف إطار والية احملكمة ودون اإلخالل باملسؤولية الشاملة ملدير املشروع يف مجعية الدول 

 املشروع ويتوىل املسجل املسؤولية املباشرة عن اجلوانب اإلدارة واملالية إلدارة مكتب مدير. األطراف
  يف مجعية الدول األطراف؛

يتوىل جملس إدارة املشروع توفري هيكل تعاوين واستشاري لإلدارة الشاملة   )ه(  
ويرأس هذا الس مدير املشروع يف مجعية الدول . للمشروع، جامعاً يف ذلك بني أصحاب املصاحل

  .ة بصفتها الدولة املضيفةاألطراف، ويضم هذا الس ممثلني عن احملكمة وعن احلكومة اهلولندي

 املراقبة، بعد الفترة األولية ةأن تستعرض جلن":  أوصينا مبا يلي٢٠٠٩ويف تقريرنا لعام   -٤٢
للعمليات، الترتيبات اإلدارية املتعلقة باملشروع، للتأكد من أا تفي بالغرض وتوفر القدرة على املساءلة 

ولنتائج املراجعة الداخلية للحسابات املشاة، واستجابة هلذه التوصية، . "بصورة واضحة وكاملة
كلفت جلنة املراقبة خرباء مستقلني باستعراض الترتيبات اإلدارية القائمة، وتقدمي توصيات يكل جديد 

وينبغي للمحكمة اجلنائية . ٢٠١٢-٢٠١١لكي تضعه اجلمعية يف صيغته النهائية وتوافق عليه يف الفترة 
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 كان ذلك الوقت متأخراً جداً لدرجة أنه يغري موعد التسليم الفعلي للمشروع الدولية أن تنظر فيما إذا
  .تأخرياً حقيقياً، وأن تنظر يف اإلسراع يف تنفيذ هذا اهليكل اجلديد

  :٢التوصية 

بضرورة وضع هياكل واضحة للمساءلة يف أسرع وقت ممكن لضمان مرة أخرى نوصي   -٤٣
  .املخاطر على حنو مناسبمراقبة املشروع والسيطرة عليه وإدارة 

واملشاريع الناجحة جيب أن يكون هلا أهداف وغايات مشتركة، باإلضافة إىل فهم واضح   -٤٤
وعلى الرغم من شعور كل من مجعية الدول األطراف وفريقي . لتصميمها وتكلفتها وزمن استكماهلا

هم خمتلف لكيفية االستفادة املشروع التابعني للمحكمة بأمهية مشروع املباين الدائمة، فلكل منها ف
وال تزال مراجعتنا للحسابات تبني أن مثة تطابقاً حمدوداً بني . بأقصى قدر ممكن من املوارد املستثمرة

وهذه التحديات إن مل تواجه، فإا ستعرض فعالية أي . احملكمة واألفرقة التابعة جلمعية الدول األطراف
توفيق بني خمتلف أراء أصحاب املصاحل يف التكاليف والوقت وبالتايل من املهم ال. هيكل إداري للخطر

وعلى النسق ذاته ينبغي إرساء عقلية الفريق الواحد لضمان أن كال الفريقني . واملفاضلة املتعلقة باجلودة
وينبغي لس إدارة املشروع أن يكون صادقاً يف تقييم . يتبع النهج ذاته يف حتقيق نتائج املشروع

  .تعرقل العمل بفعالية وأن يضع إستراتيجية لتخطي هذه احلواجزاحلواجز اليت 

  :٣التوصية 

نوصي باملوافقة على جمموعة مشتركة من األهداف والنتائج للمشروع، فضالً عن رؤية   -٤٥
  .واضحة للتكاليف والوقت واجلودة

 مجعية وقد أحطنا علماً بأن الغموض ال يزال يكتنف أدوار ومسؤوليات مدير املشروع يف  -٤٦
. الدول األطراف واحملكمة فيما يتعلق باألجزاء اإلدارية من املشروع مثل شؤون املالية واملشتريات
وينبغي جلمعية الدول األطراف أن توافق رمسياً على املسؤوليات اإلدارية وتفويض السلطات املتعلقة 

  .باملشروع

  فعالية االتصاالت

االت معدة إعداداً جيداً توثق كيفية تعميم يتطلب أي مشروع جناح إستراتيجية اتص  -٤٧
وتستخدم هذه اإلستراتيجية يف إقامة االتصاالت احلالية . املعلومات على أصحاب املصاحل وتلقيها منهم

 ٢٠٠٨أغسطس /وقد أعدت إستراتيجية اتصاالت ملشروع املباين الدائمة يف آب. وإدارا يف املشروع
  .لكنها مل حتدث منذ ذلك احلني

 استقال مدير املشروع يف مجعية الدول األطراف من منصبه اعتباراً من ٢٠١١ويف بداية عام   -٤٨
وقررت اللجنة كذلك أن يف حالة أي .  واستهلت اللجنة محلة لشغل هذا املنصب٢٠١١مارس /آذار

ي تأخري يف تعيني مدير املشروع يف مجعية الدول األطراف، تنظر الدول يف االستعانة خببري استشار
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وحددنا مع ذلك بعض أوجه اخللل يف الطريقة اليت تبلغ ا هذه املعلومات إىل أصحاب . كحل مؤقت
وال يشعر أصحاب املصاحل الرئيسيني بأم على علم تام باإلطار الزمين لعملية االختيار . املصاحل

اتنا الشواغل بأن وقد حددنا يف مناقش. والتداعيات احملتملة ألي تأخري على اجلدول الزمين للمشروع
  .االتصاالت بني أصحاب املصاحل الرئيسيني يشوا خلل وميكن هلا أن دد حتقيق األهداف

  امليزانية وإدارة املخاطر

، ووصلت ٢٠١٤ مليون يورو بأسعار عام ١٩٠تبلغ امليزانية اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة   -٤٩
  ).٢انظر الشكل ( ماليني يورو ٦,٤لغ  إىل مب٢٠١٠ديسمرب /النفقات حىت كانون األول

 تكبدت احملكمة تكاليف إضافية غري متوقعة ملرحلة التصميم مببلغ ٢٠١١فرباير /ويف شباط  -٥٠
 يورو من الدولة املضيفة لتمويل ١٥٠ ٠٠٠ مليون يورو، تلقت هلا احملكمة مسامهة مببلغ ١,٦٥

 مليون ١,٥ندسني، مبا يقلل النفقات الطارئة إىل خدمات املشورة القانونية املتعلقة بعملية اختيار امله
 يف املائة من احتياطي الطوارئ ١٠وقبل البدء يف التشييد، كان املشروع استهلك بالفعل . يورو

  .املخصص له

ونظراً للتأخري املذكور أعاله والتغيريات املخطط إدخاهلا على اهليكل اإلداري للمشروع،   -٥١
ومل يعد هناك . ن كثب لضمان أال تستمر التكاليف اإلمجالية يف الزيادةجيب رصد احتياطي الطوارئ ع

أية إرشادات بشأن بارامترات استخدام احتياطي الطوارئ، وال تزال اآلراء خمتلفة يف كيفية استخدام 
  .هذا االحتياطي

وال تشمل التكاليف اإلمجالية . وال تشمل ميزانية املشروع تكاليف املشروع الكاملة  -٥٢
أي تكاليف (مشروع خاصة األثاث املتهالك ومعدات املستخدمني باإلضافة إىل التكاليف التشغيلية لل

وميكن أن يؤدي فصل هذه التكاليف عن امليزانية الرئيسية للمشروع إىل صعوبة حتديد ). االنتقال
ليها مجعية وحنن نشجع على إعداد ميزانية تكاليف كاملة للمشروع لكي توافق ع. التكاليف اإلمجالية
  .الدول األطراف

  :٤ التوصية

عامة النفقات التحديد لتقييم شامل للتكاليف غري اهليكلية بعلى سبيل األولوية بالقيام نوصي   -٥٣
 ،يف امليزانيةالنفقات اإلضافية احملددة، اليت مل تدرج وينبغي أن تعرض . مل يتم احتساا يف السابقاليت 

  . عليهاةافقومللعلى مجعية الدول األطراف 
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  تكاليف مشروع البناء اجلديد: ٢الشكل 

  التكاليف

) ٢٠١٠- ٢٠٠٨(النفقات الفعلية 
 )٢٠١٤مباليني اليورو بأسعار عام (

امليزانية اإلمجالية املعتمدة 
 )٢٠١٤مباليني اليورو بأسعار عام (

١١٤,٩صفر تكاليف التشييد

 تكاليف أخرى

٢٩,٤)ب(صفر )الزيادات يف التكاليف(الزيادة 

٣,٣١٨,٥ )املصممون واملهندسون واخلرباء االستشاريون(األتعاب 

١,٦٥,٣ أتعاب إدارة املشروع

٣,٥صفر )مبا يف ذلك التصاريح االستشارية(التصاريح والرسوم 

١,١صفر املعامل املتخصصة املتكاملة

١٧,٢)أ(١,٥ الطوارئ املالية

٦,٤١٩٠ اموع الكلي
.  يورو من الدولة املضيفة لتمويل خدمات االستشارة القانونية املتعلقة بعملية اختيار املهندسني١٥٠ ٠٠٠لقت احملكمة ت  )أ(

  . مليون يورو١,٥ مليون يورو إىل ١,٦٥وبالتايل اخنفضت النفقات الطارئة من 
  . مليون يورو٠,٥والزيادة املتوقعة تبلغ . مل يوضع بعد يف صيغته النهائية  )ب(

  وثائق احملكمة اجلنائية الدولية: مصدر الشكل

ويعترب وضع سجل للمخاطر أداة رئيسية لتحليل املخاطر وإدارا، حبيث ترد فيه مجيع   -٥٤
املخاطر احملددة ويبني احتمال وقوع هذه املخاطر وحدة تأثريها وتدابري مواجهتها، كما يبني املعرضني 

إلدارة املخاطر، ومع ذلك تفتقر السجالت إىل التفاصيل ويستخدم املشروع سجالً . هلذه املخاطر
وفضالً عن ذلك ختتلف السجالت اليت تستخدمها أفرقة . الضرورية اليت تسمح باختاذ قرارات مستنرية

التصميم وأفرقة املشروع من حيث الشكل، وهي ال حتدد حجم اآلثار اليت ستترتب على املخاطر إذا ما 
.  احتياطي الطوارئ على أساس املخاطر احملدقة باملشروع اليت حدد حجمهاوبالتايل مل يعرف. وقعت

وينبغي تطوير ج أمشل لتقييم املخاطر، مبا يف ذلك تقييم حجم املخاطر الذي يتيح حتسني فهم التأثري 
  .احملتمل من حيث التكاليف والوقت واألداء ويقلل من احتمال حدوث زيادة يف التكاليف

  :٥التوصية 

 للمخاطر، مبا يف ذلك حتديد حجم املخاطر وآثارها احملتملة كثر مشوالنوصي بأن يعد تقييم أ  -٥٥
  . من حيث التكاليف والوقت واألداء

  اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام للمرة األوىل

  معلومات أساسية

إلعداد التقارير املالية، مبا يكفل املزيد توفر املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إطاراً شامالً   -٥٦
  .من الشفافية يف البيانات املالية ويسمح بإجراء مقارنات فعالة مع اهليئات األخرى
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وتعطي البيانات املالية املعدة مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام صورة أكمل عن   -٥٧
وموفرة مقياساً أكثر دقة لالستهالك وتقييم األصول الوضع املايل، بالربط بني اإليرادات بالنفقات 

من الكثري  لمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةوخيلو اإلطار احملاسيب ل. واخلصوم على األجل األطول
من هذه املعلومات، وحيول ذلك بالتايل دون تكوين فهم صحيح لدى الدول األطراف بالصحة املالية 

  .للمحكمة

ديسمرب /وافقة مجعية الدول األطراف يف دورا التاسعة املنعقدة يف كانون األولونرحب مب  -٥٨
وقد أعدت احملكمة اآلن جدوالً زمنياً للتنفيذ .  على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٠

اقترحت و. ٢٠١١أبريل /واقترحت ميزانية لذلك؛ وعرضتهما على جلنة امليزانية واملالية يف نيسان
احملكمة أن تقدم أول جمموعة من البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام 

  .ومن املتوقع أن يتكلف تنفيذ هذه املعايري مليوين يورو. ٢٠١٤

وقد استعرضنا اجلدول الزمين الذي وضعته احملكمة للتنفيذ مقارنة بالتوصيات اليت أصدرناها   -٥٩
وعموماً ميكننا أن نؤكد أن املخطط املقترح للمشروع يشمل مجيع . ن قبل خبصوص هذه املعايريم

  .اجلوانب الرئيسية اليت نتوقعها لالنتقال إىل اإلطار احملاسيب املنقح انتقاالً منتظماًً

  النظام املايل والقواعد املالية

ر من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع يتعني على اإلدارة أن جتري استعراضاً شامالً لكل معيا  -٦٠
وعلى الرغم من أن مقتضيات العديد . العام لتحديد وتوثيق كيف ميكن أن تؤثر هذه املعايري يف احملكمة

من هذه املعايري ال تبدو مرهقة بشكل خاص، فألغراض االكتمال يتعني النظر يف تأثري مجيع املعايري 
  .توثيق حكم احملكمة يف أثرها توثيقاً كامالًاحملاسبية للقطاع العام، وينبغي 

وبعد االنتهاء من إجراء حتليل كامل ألثر املعايري، سيتعني على احملكمة أن تقيم أثر التغيريات   -٦١
وينبغي . الالزم إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

وينبغي للمحكمة أن . ييم مبكراً نظراً للوقت الذي قد يستغرقه اعتماد الوثائق املنقحةإجراء هذا التق
تعد حتليالً واضحاً لكل معيار من املعايري، وأن حتدد املمارسة والسياسة العامة احملاسبية املقترحة وكيفية 

  .تأثري هذه املعايري يف النظام املايل والقواعد املالية

الراهن يف أن توافق جلنة امليزانية واملالية على التغيريات اليت يتعني إدخاهلا ويكمن االقتراح   -٦٢
وحنث احملكمة على عرض التنقيحات على جلنة مراجعة احلسابات . على النظام املايل والقواعد املالية

  .لدارستها قبل أن تقدمها رمسياً إىل جلنة الربنامج وامليزانية
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  :٦ التوصية

بأن تسرع يف حتليل أثر كل معيار من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، نوصي احملكمة   -٦٣
ونوصي بأن توافق مجعية . وأن تنظر يف التغيريات اليت سيلزم إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية

  .الدول األطراف على هذه التغيريات

  اجلدول الزمين للتنفيذ وميزانيته

 مبيزانية إمجالية ٢٠١٤ تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام تعتزم احملكمة  -٦٤
ووافقت على فتح منصبني خمصصني بالكامل لتنفيذ مشروع هذه املعايري . مقترحة تبلغ مليوين يورو

وحددت فترة انتقالية للتنفيذ من ثالث سنوات . ٢٠١١على أن يتم شغل أعالمها درجة يف عام 
  .٢٠١٤ يورو هلذه الفترة حىت عام ٧٠٠ ٠٠٠ إىل ٦٠٠ ٠٠٠غاً من وقدرت مبل

 عندما ٢٠١٥وينم اجلدول الزمين للتنفيذ عن العمل الالزم إجنازه يف النصف األول من عام   -٦٥
ومن واقع خربتنا عندما تنفذ . تعد وتراجع أول بيانات مالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

، ال ينبغي "استحقاقات"إىل " الرصيد النقدي املعدل"أطراً حماسبية جديدة، السيما بتحويل املنظمات 
  .وينبغي مراجعة التوقيت واملدى املقترحني حالياً للموارد. االستهانة مبستوى املوارد الالزمة

ة للقطاع وتعد احملكمة يف وضع جيد لالنتقال سريعاً وبفاعلية إىل املعايري احملاسبية الدولي  -٦٦
  :العام، وحنن حنثها على أن تنظر يف اعتمادها قبل الوقت املزمع، وخاصة ما يلي

أن عمليات احملكمة مباشرة نسبياً وتسري اإليرادات والنفقات يف تيارين رئيسيني   )أ(  
فيذ وستترتب على تن.  االشتراكات املقررة للميزانية العادية والنفقات املتعلقة بتكاليف املوظفني–فقط 

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إدخال تغيريات حمدودة على املعامالت احملاسبية هلذين التيارين؛

سيكون لدى احملكمة معلومات حمدثة ومفصلة عن التكاليف فيما يتعلق بأصوهلا   )ب(  
  ؛)املباين الدائمة ومعداا(غري املتداولة 

. ة تقييمها للخصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفنيسيلزم أن تنظر احملكمة يف كيفي  )ج(  
  ولن يتطلب ذلك أي جدول زمين، شريطة أن تكون البيانات متاحة بسهولة عن املوظفني؛

وتستخدم احملكمة بالفعل نظاماً حديثاً لتخطيط املوارد باملؤسسة، وهو نظام   )د(  
كن من اآلن احلصول على مناذجه مناسب حلساب املبالغ املستحقة، كما تستخدم نظام ساب الذي مي

، وال ضرورة لالنتقال إىل نظام حماسيب )عند االقتضاء(اجلديدة مثل النموذج اخلاص باألصول الثابتة 
  جديد؛

وتتركز عمليات احملكمة يف هولندا، وال يوجد عدد كبري من املكاتب امليدانية اليت   )ه(  
   احمللية؛جتري معامالت مادية تتطلب التدريب وتطوير النظم

  .أن يكون لدى احملكمة ما يكفي من املوظفني لدعم املشروع  )و(  
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وبناء على ما سلف، ويف ضوء تعيني موظفني متفرغني خمصصني للمشروع، ينبغي للمحكمة   -٦٧
ومن شأن اإلسراع يف تنفيذ . أن تستعرض اإلطار الزمين إلعداد أول جمموعة من البيانات املالية

 خفض كبري يف التكاليف املتعلقة باملشروع، وأن يضمن السرعة يف حتقيق فوائد املشروع أن يؤدي إىل
وقد أخربتنا احملكمة بالتقدمي يف موعد تنفيذ اجلدول الزمين الذي كان . حتسني إعداد التقارير املالية

  .٢٠١٥مقرراً أصالً يف عام 

  :٧ التوصية

يري احملاسبية الدولية للقطاع العام وبتقدمي نوصي باستعراض اجلدول الزمين لالنتقال إىل املعا  -٦٨
موعد تنفيذه، مع مراعاة تعقيد هذا االنتقال واملوارد املتاحة لدى احملكمة، خاصة وأن هذا اجلدول 

واحدة على األقل إلعداد احلسابات وفقاً للمعايري احملاسبية " جتريبية"الزمين ينبغي أن يتيح القيام بعملية 
، أو بإعداد حساب لستة أشهر من "التطبيق"م، إما بإعادة البيانات املالية قبل سنة الدولية للقطاع العا

وأن يستعرضها املراجعون " تطبيق"وينبغي أن تعد احملكمة احلسابات االفتتاحية ألول سنة . السنة املعنية
  .اخلارجيون يف أسرع وقت ممكن

  التخطيط املفصل

 ينبغي مواصلة تطوير مراحله الرئيسية إىل مهام فرعية عقب استعراض اجلدول الزمين للتنفيذ  -٦٩
مما سيؤدي إىل جتهيز خطة مفصلة ميكن استخدامها ملشروع املعايري احملاسبية الدولية . ومهل مسندة
وسيكفل رصد املشروع باالستناد إىل هذه اخلطة إدارة املوارد بفاعلية طوال تنفيذ . للقطاع العام

  .حملدقة بتسليم املشروع من حيث اجلودة والزمناملشروع وإدارة املخاطر ا

  :٨ التوصية

نوصي بأن تضمن احملكمة وضع خطة متينة ومفصلة ملشروع املعايري احملاسبية للقطاع العام،   -٧٠
  .وأن ترصد اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات التقدم احملرز إزاء اآلجال املتفق عليها

  )األصول غري املادية( واملباين واملعدات املمتلكات

األصول الرأمسالية يف ب  اخلاصةتنفيذاليرد يف اجلدول الزمين للتنفيذ أنه يتعني النظر يف خطة   -٧١
م حجم وقيم األصول احملفوظة وينبغي للمحكمة أن تقي. ذلكويف رأينا ينبغي اإلسراع يف . ٢٠١٢عام 

ستهلكة املسجلة يف البيانات املالية لعام  غري املاملمتلكاتوصلت تكلفة  (فوق حدود رمسلة خمتلفة
ومن مث ميكن للمحكمة . وذلك إلجياد حد مناسب لرمسلة األصول)  مليون يورو١٥ إىل مبلغ ٢٠١٠

  .أن حتدد الربجميات الالزمة لدعم إدارة أصوهلا، مع مراعاة التكلفة مقارنة باملتطلبات والفوائد

 واملباين باملمتلكات سياساا احملاسبية اخلاصة وينبغي للمحكمة كذلك أن تسرع يف تطوير  -٧٢
وتتكبد احملكمة حالياً . واملعدات لتجهيز هذه اخلطة قبل مرحلة التشييد يف مشروع املباين الدائمة
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ومن . نفقات قد تتطلب يف اية املطاف جتهيز رأمسال مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
مقتضيات هذه املعايري وأن حتدد سياسة مناسبة للمحاسبة للتعبري عن تكاليف املهم أن تقيم احملكمة 

املشروع وتسجيلها بشكل مناسب لتحديد قيمة األصول وسياسات االهتالك ولالمتثال متاماً إىل إطار 
  .احملاسبة املنقح

  :٩التوصية 

 واملباين باملمتلكاتلق نوصي باإلسراع يف النظر يف التقديرات والسياسات احملاسبية فيما يتع  -٧٣
واملعدات لتحديد الربجميات املناسبة إلدارة األصول ولضمان أن التكاليف املتعلقة باملباين الدائمة 

  .مسجلة بالشكل املناسب استعداداً لتجهيز رأس املال مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  راجعة السابقة التقدم احملرز باملقارنة بتوصيات امل-اخلالصة 

  نظرة عامة

ويستعرض هذا . لمحكمةاالدارية لسنوات توصيات بشأن الترتيبات ة على مدى عدقدمنا   -٧٤  
  .الا ااحملكمة يف هذذي أحرزته الالقسم التقدم 

  قبةرااملجلنة 

رة إداتحسني لكآلية أساسية  فعالة قبةمراجلنة أمهية وجود يف تقارير السنوات السابقة أكدنا   -٧٥
. اخلارجمن أعضاء مستقلني ، وعينت توصياتنا السابقةفيما يتعلق ب تقدماًاحملكمة أحرزت و .احملكمة
  .٢٠١٠ أبريل/ارجيني يف نيساناخلضاء مع األع اهلاجتماع أول ت اللجنة وعقد

جمموعة من ، نظرت اللجنة يف ٢٠١١فرباير /ويف االجتماع األخري، املعقود يف شباط  -٧٦
لمراجعة لعمل الوخطط  الدائمة، املباين، وتشييد لمحكمةن بينها اهليكل اإلداري الداخلي ل، ماملواضيع

 نفإ ،ن تنضج متاماأليف حني أن اللجنة مل تتح هلا الفرصة حىت اآلن و.  للحساباتالداخلية واخلارجية
  : اللجنةفيما يتعلق بتعزيز فعاليةلدينا املالحظات التالية و. اجيابية للغايةبدايتها كانت 

لضمانات الالزمة هي توفري امال اللجنة تكون الغاية من جدول أع ينبغي أن   )أ(
 عمليات إدارة املخاطر ؛تعزيز وللمحكمة 

 مراجعي مبا يتماشى مع عمل ينبغي إعادة النظر يف دورة اجتماعات اللجنة   )ب(
 ؛ني واخلارجينياحلسابات الداخلي

فصل للبيانات املستعراض ال مبا يف ذلك ا،ا احملاسبةى قضايينبغي زيادة التركيز عل   )ج(
 اختصاصات اللجنة؛ من  أساسياًجزءاًوينبغي أن يكون هذا . املالية
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ينبغي أن تعقد اللجنة املزيد من االجتماعات غري الرمسية كما ينبغي ختفيض عدد   )د(
  . التنفيذينياألعضاءقل من تيسري عملها بصورة فعالة بعدد أأعضائها ل

  :١٠ توصيةال

من الفعالية ممكن  لتحقيق أقصى قدر واحملكمة العمل معاً قبةتواصل جلنة املرانوصي بأن   -٧٧
على األقل اللجنة كل سنة ينبغي أن يعاد النظر يف اختصاصات و. هلالدعم املقدم لو  اللجنةعملل

  . واحتياجات احملكمةجنة مع املمارسات اجليدةاللعمل اتفاق لضمان 

  اطرإدارة املخ

على مزايا وجود نظام منتظم إلدارة املخاطر وأمهية التصدي  ٢٠٠٣عام أكدنا منذ   -٧٨
عملها يف بيئة و ،بني اجلمهورمكانتها العالية و ، لتعقيد هيكل احملكمة ونظراً.للمخاطر يف وقت مبكر

  .فعالة اإلدارة الفعالة للمخاطر أساسية لعمل احملكمة بصورة ، فإنالثقافيةمليئة بالتحديات 

.  إىل أن احملكمة يف سبيلها إىل وضع نظام لتحديد املخاطر٢٠٠٧وقد أشرنا يف عام   -٧٩
تبادر احملكمة بعد االنتهاء من بأن ينا ذه العملية، وأوصللقيام استشاريني واستعانت احملكمة خبرباء 

 إليه عند مواجهة عوبإعداد سجل هلا إلمكان الرجو عدد من املخاطر الرئيسية بتحديدهذه العملية 
واإلجراءات املتاحة ة بني املخاطر، وأن حيدد موقعها سجل أولوييضع الوينبغي أن . هذه املخاطر

اإلدارة بأن يتم حتديثه بانتظام كي تستخدمه  يعاد النظر يف سجل املخاطر ووأوصينا بأن. هالتخفيف
مجعية الدول دمي تقرير سنوي إىل وأوصينا أيضاً بتق. العليا كأداة تشخيصية فعالة إلدارة املخاطر

  .السترعاء انتباهها إىل املخاطر الرئيسيةاألطراف 

 ٢٠٠٨عام يف  نيستشارياخلرباء االتقرير يف عالية احملددة الولوية ذات األومت حتليل املخاطر   -٨٠
ل إىل أسف من تقييماًكمة أجرت احملويف الوقت نفسه . هاتخفيفلستراتيجيات إلجمموعة من ارحت واقت

 على مستوىو.  يف قسمهئيس كل قسم أن يضع سجال للمخاطرر وطلبت من ،للمخاطرأعلى 
خذت هذه السجالت يف وأُيت ختصه، لمخاطر الل السجمن أجهزة احملكمة ضع كل جهاز و، عبالش

 ذه العمليةهبني يتم اجلمع ومن املقرر أن . االعتبار عند إعداد السجل العام للمخاطر يف احملكمة
ستة جماالت استراتيجية حددت  و. يف تقرير اخلرباء االستشارينيقترحةاستراتيجيات التخفيف املو
، املوارد البشريةااالت هي  وهذه . للمحكمة املختلفة األجهزةيفالبحث حالياً قيد ي لمخاطر وهل
االتصاالت رية، والشؤون اإلدا و،قواعد الداخلية واخلارجيةللواالمتثال ، واملباين الدائمة، األمنو

  .اخلارجية

بشأن  وصاحلاً لالستعمال كامال سجال ٢٠١١يونيه /حىت حزيرانبيد أننا مل جند باحملكمة   -٨١
 . سنوات على توصيتنا األوىل يف هذا الشأنسبعرصد وإدارة املخاطر، على الرغم من مضي حوايل 



ICC-ASP/10/12 

 

12-A-220811    25 

 الداخليةاملراقبة بيان 

. ٢٠٠٨عام يف مع البيانات املالية  ن املراقبة الداخليةبشأبياناً  ألول مرةقدمت احملكمة   -٨٢
لتسليط الضوء أيضاً املصادر بعناية وهو وسيلة التأكيد على فحص وإدارة والغرض من هذا البيان هو 
  الدولوهو لذلك وثيقة حماسبية هامة إلحاطة.  يف نظام املراقبة الداخليةتملةعلى مواطن الضعف احمل

  . الرقابة الداخلية مبوقفاألطراف علماً

ال نزال ، فإننا ٢٠٠٨بيانات املالية منذ عام البيان املراقبة الداخلية إىل على الرغم من إضافة و  -٨٣
  .بيان املراقبة الداخليةيف ردة  الوافرداتملؤيد االضمانات الذي ي احملكمة إطار عززبأن تنوصي 

  ٢٠١٠بيانات املراقبة الداخلية لعام 

عن بيانتها بشأن املراقبة غري املالية رقابة املالية املا بشأن بيانا فصلت احملكمة ،٢٠١٠عام يف   -٨٤
 الرئيسيبيانا شأن املراقبة املالية الداخلية موقعا عليه من املسجل، بوصفه املوظف اإلداري بوقدمت 

ورئيس احملكمة قدمت بياناً منفصال بشأن املراقبة غري املالية موقعا عليه من املسجل باحملكمة، كما 
 يتمكن مراجع احلسابات  مليونيه فقط،/ونظراً لتطبيق هذا النظام اعتباراً من حزيران. واملدعي العام

  .يف هذا الشأناخلارجي من تكوين رأي 

 الواردة يف فرداتملؤيد اكمة يف تعزيز إطار الضمانات الذي ي احملشرعت، ٢٠١١ويف عام   -٨٥
وينبغي أن تواصل احملكمة . متثاهلا للنظام املايل والقواعد املاليةولني باإلقرار بامبطالبة املسؤ املراقبةبيانات 

كاملة هذه التطورات وأن تنشئ اآلن بياناً شامالً واحداً للمراقبة الداخلية، وأن تدعم هذا البيان بآلية 
أن وينبغي . جاح احملكمة بنعملقد حتول دون اليت مجيع املخاطر الرئيسية اليت تغطي لضمنات من ا
إدارة من اليت ختصه اجلوانب عن مبسؤولية كل منهم رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل يوقع 

  .احملكمة ومواردها

  :١١ التوصية

أن يصف هذا ب، و بشأن املراقبة الداخليةاحداً بياناً و٢٠١١يف عام تقدم احملكمة نوصي بأن   -٨٦
عامل مع قدرة احملكمة على التو ، املخاطربشأن إدارةكمة احملستراتيجية إلناصر الرئيسية البيان الع

د املسؤوليات يحتد، يف رأينا، وينبغي. لمخاطراملتغرية لالمح املإلدارة متلكها اليت والتجهيزات  ،ملخاطرا
اإلدارة العامة للمحكمة واستخدام فيما يتعلق باملدعي العام واملسجل احملكمة واملختلفة لرئيس 

  . على هذا البيان ينبغي توقيعهم مجيعاًها، كماموارد

 ٢٠١٠قبة املالية الداخلية لعام ارعدم وجود أدلة لدعم بيان امل

وقد . ٢٠١٠لعام رقابة املالية الداخلية بيان املمفردات الواردة يف األدلة الداعمة للمل جند   -٨٧
قبل إصدار بيان ها مل تعتمد ناليت ينبغي أن يوقع عليها املوظفون املعتمدون ولكضمان أعدت مناذج ال



ICC-ASP/10/12 

 

12-A-220811  26 

وجود األدلة الداعمة د يتأكمن نتمكن  كما مل من مراجعة بيانات الضمانبالتايل  نتمكن ملو. املراقبة
  .  احملكمة بأكملهايفملالية للبيانات ا

حلفاظ على نظام سليم احملكمة عن اوأقر مبسؤولية بيان ومؤرخة سجل على الع امل وقد وقّ -٨٨
نظرا لعدم قيام املراجعة الداخلية للحسابات  مبراقبة الضوابط يف مجيع الية الداخلية، ولكن رقابة اململل

يف حال عدم وجود قطعة املتمثل يف العمل من خالل التدقيق الداخلي النظر يف نظام أحناء احملكمة، 
،  الضوابط الداخليةالرقابة عرب احملكمة هناك كان حمدودا ضمان احلصول على تأييد التوقيع تأكيد فعالية

وبالتايل مل نكن قادرين على تقييم التأكيدات اليت وردت يف البيان الذي أدىل به رئيس قلم احملكمة على 
  .الرغم من أننا مل نر دليال على العكس من ذلك

 :١٢التوصية 

تصة  من الشعب املخ ضمانات خطيةىعلقبل إعداد بيان املراقبة الداخلية،  ،احلصولنوصي ب -٨٩
 .ملراقبةابيئة يف مدى فعالية بوجه مالئم بت إلمكان الباحملكمة 

 :١٣التوصية 

مبا رقابة الداخلية وقبل التوقيع على بيان املبأن تقدم املراجعة الداخلية للحسابات، وصي ن  -٩٠
شامل ، رأيا فنيا وتقييما موضوعيا ملدى مالئمة وفعالية اإلطار اإلداري ال مع أفضل املمارساتىتماشي

  .للمحكمة، مبا يف ذلك اإلطار اإلداري إلدارة املخاطر ومكافجتها

  راجعة الداخلية للحساباتمكتب امل

وينبغي . حسن اإلدارة الداخلية وتضماالعنصرا رئيسيا يف للحسابات املراجعة الداخلية متثل   -٩١
كيفية  بشأن شورة لإلدارة املميتقدفعالة للمراقبة وبيئة للحسابات وجود املراجعة الداخلية أن تكفل 
  .نظاما فعاال للمراجعة الداخلية للحساباتعلى مدى عدة سنوات احملكمة عت قد وضو. تعزيزها

 متابعة التوصيات

وجدنا و. توصيات لإلدارةويقدم  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عدة تقارير سنويا عدي  -٩٢
مما أدى للحسابات بانتظام املراجعة الداخلية فيذ توصيات وتنأنه مل تنشأ اآلليات املناسبة لضمان متابعة 

  . العمل الذي يقوم به املكتبأمهيةلتقليل من ا و،للتنفيذللغاية منخفض معدل إىل 

ملتابعة وضع نظام  ،٢٠١٠ويف عام . بعض التقدم يف هذا االنشري إىل أنه أحرز يسرنا أن و -٩٣
ووضعت احملكمة أيضا قاعدة بيانات مركزية لتتبع حالة . ابعةوحددت اجلهة املسؤولة عن املتالتوصيات 
وسيساعد هذا التطور اجلديد، إذا أدير بطريقة مناسبة، على ضمان تنفيذ التحسينات . التوصيات

  .احملددة يف اإلجراءات والضوابط الداخلية
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 :١٤التوصية 

بأن تقدم وللحسابات لداخلية متابعة توصيات املراجعة اتقدمها يف احملكمة تواصل  نوصي بأن -٩٤
 .راقبةكل من اإلدارة العليا وجلنة امللتنفيذ رير عن الابانتظام تق

 تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة بالقضايا 

 استمرارية األعمال والتعايف من الكوارث

للمحكمة الدفاتر احملاسبية  يستضيفالذي االلكتروين اخلادم تعطل ، ٢٠٠٧يوليو /متوزيف   -٩٥
 بعد شهر من رة ثانيةومل يعمل اخلادم م. حملكمةاملتعلقة با املعلومات املالية على مجيعذي حيتوي وال

الفاقدة املعلومات عادة حتميل إاألمر ى واقتضبشكل صحيح لوجود بسبب النسخة االحتياطية عطله 
 . الورقيةباستخدام الوثائق الداعمة

اليت تلحق لتعايف من الكوارث خطة ل وتنفذ  بأن تضع احملكمة٢٠٠٧منذ عام وقد أوصينا   -٩٦
فحسب ولكنه خيص أيضاً املعلومات املالية وال خيص ذلك . واستمرارية العمل تكنولوجيا املعلوماتب

مجيع اإلجراءات واألدلة املسجلة الكترونيا إذ قد تؤدي مثل هذه األعطال إىل اإلخالل باإلجراءات 
  . حىت اآلنساسية تنفيذاً كامالًومل تنفذ هذه التوصيات األ. القضائية

 استراتيجية تكنولوجيا املعلومات 

ستراتيجية تكنولوجيا املعلومات خارطة طريق لكيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات توفر إ-٩٧
 عالقة قوية وواضحة بني قرارات االستثمار يف تكنولوجيا واهلدف هو ضمان وجود. وتنفيذها

استراتيجية  ومل يتم حتديث. األهداف والغايات العامة للمحكمةاإلستراتيجيات واملعلومات و
 .٢٠٠٦منذ عام باحملكمة تكنولوجيا املعلومات 

املتصلة عمليات والنظم الحملكمة اإللكترونية قدم مؤخراً بشأن ا ي تقرير استشارواستعرض  -٩٨
، وحتديث االستراتيجيةونات للمكاستراتيجيات بديلة لوضع باحملكمة االلكترونية وقدم عدة توصيات 

  .اجليل اجلديد من املعداتو، لربجمياتا

اجلديدة للمحكمة وسيتم االنتقال اىل الدائمة املباين  بناء ٢٠١٤نتهي يف عام يومن املتوقع أن   -٩٩
تكنولوجيا املعلومات جزءاً حيوياً من أعمال تشكل و. املبىن املصممة حديثاًمبان حديثة التصميم 

 .حتسينات أو مشتريات جديدةعند النظر يف أي ن يؤخذ هذا االنتقال يف احلسبان احملكمة ويلزم أ

قد يؤدي عدم وجود  و. احتياجات املنظمةلىستراتيجية تكنولوجيا املعلومات عوتعتمد إ   -١٠٠
  .احملكمةموارد  إىل إساءة استعمال قدر كبري من تكنولوجيا املعلوماتلإستراتيجية 

 الصدد أن تقوم اإلدارة العليا بإعداد واستعراض إستراتيجية تكنولوجيا ومن احليوي يف هذا  -١٠١
واهلدف من ذلك هو أن تفي اإلستراتيجية باالحتياجات . املعلومات باعتبارها مسألة ذات أولوية
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لكترونية واالنتقال املقبل إىل املباين الدائمة يف احلاضرة واملقبلة للمحكمة مع أخذ عوامل مثل احملكمة اإل
 إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات إىل االتساق واستعراضؤدي قيام اإلدارة العليا بإعداد وسي. االعتبار

يف اخلطط املتوسطة إىل الطويلة األجل للمحكمة ويقدم ضمانات للدول األطراف بأن االملبالغ 
 .ستصرف حبكمة لصاحل األهداف الطويلة األجل للمحكمة

 :١٥التوصية 

ستراتيجية تكنولوجيا املعلومات باعتبارها مسألة إعداد وتنفيذ إشأن يتنا السابقة ب نكرر توص  -١٠٢
ة ضمان االتساق مع األهداف الطويلوينبغي أن تعتمد اإلدارة العليا هذه اإلستراتيجية ل. ذات أولوية
ا استمرار صالحيته لضمان هذه االستراتيجية وحتديثها سنوياًاستعراض ينبغي و . للمحكمةاألجل 
 .طابقتها للواقعوم

  السلوك األخالقي

من أجل رتاهة  من ال عال جداًبوصفها مؤسسة قانونية، ينبغي أن تعمل احملكمة على مستوى  -١٠٣
منا يف تقاريرنا السابقة توصيات لتحسني املمارسة فيما يتعلق بالسياسات دقو. احلفاظ على مسعتها

  .قدم يف هذا الشأنويلزم إحراز ت. واإلجراءات الداخلية ذات الصلة

  االحتيال

أوصينا يف تقاريرنا السابقة بأن تضع احملكمة سياسة ملكافحة االحتيال كجزء من استجابة   -١٠٤
وتشمل اجلوانب الرئيسية هلذه السياسة ما . ظ عليهافاواحل ضوابط فعالة ملنع االحتيال جوداحملكمة لو

  :يلي

 ؛مستفيضري وجراء حتقيق فوالالزمة إلجراءات اإلد يحتد  )أ(

  املناسبةاإلجراءات التأديبية والقانونية اختاذ على اليت تدل سياسة عدم التسامح االلتزام ب  )ب(

 ؛ مجيع احلاالتيف

ع ووقنع املتعلقة مبنظم املراجعة واإلجراءات املتعلقة بفحص حتديد اإلجراءات   )ج(
 عمليات االحتيال؛املزيد من 

مع املسؤولني رقابة واختاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة ليف اصور قالتحقيق فيما إذا كان هناك  )د(
  هذا القصور؛عن 

 .تسجيل حاالت االحتيال اليت يتم اكتشافها وتقدمي تقرير عنها )ه(

ملوظفني لتمكني ابالغ عن املخالفات نظاما لإل الحتيالسياسة مكافحة اتضمن وينبغي أن ت  -١٠٥
اليت سيتم اخلطوط العريضة للحماية االحتيال وة مشتبه فيها من حال إلبالغ عن أيمن ااحملكمة ب



ICC-ASP/10/12 

 

12-A-220811    29 

بسبب عن االبالغ  ونوظفيمتنع املس، الحتيالاوبدون إجراءات حمددة لإلبالغ عن . توفريها هلم
  . من التحرش م اإلساءة إليهم أواخلوف من

  ٢٠٠٩يف عام توصيات املراجعة رد اإلدارة على 

 من التوصيات بشأن املسائل املالية عدداً ٢٠٠٨ لعام احلسابات مراجعة قدمنا يف تقرير  -١٠٦
وترد . التوصياتيف تنفيذ هذه ته احملكمة التقدم الذي أحرزمبتابعة عملنا  وقمنا يف إطار .اإلداريةو

  .املرفق باءيف الردود ومالحظاتنا على هذه  الردود الواردة من احملكمة مبا يف ذلكتفاصيل املتابعة، 

نوقشت هذه التوصيات و. جاري تنفيذها وأينفذ عدد من هذه التوصيات حىت اآلن ومل   -١٠٧
  .أعاله يف املوجز املقدم بشأن توصيات مراجعة احلسابات السابقة

 شكر وتقدير

١٠٨-  ل وموظفو احملكمة اجلنائية الدولية نعبر عن امتناننا للمساعدة والتعاون اللذين أبدامها املسج
  .عة احلساباتأثناء قيامنا مبراج

  

  مورس. ه. أمياس ج) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة
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  املرفق ألف

  ٢٠٠٩ لعام ملخص توصيات مراجعة احلسابات

  :١التوصية 

نوصي بأن تستعرض احملكمة مجيع القضايا املطروحة عليها بدقة لتحديد ما إذا كانت هناك 
  .  وس ميكن االستفادة منها يف سياسات املوارد البشرية باحملكمةمواضيع مشتركة ودر

  :٢التوصية 

نوصي مرة أخرى بضرورة وضع هياكل واضحة للمساءلة يف أسرع وقت ممكن لضمان مراقبة 
  .املشروع والسيطرة عليه وإدارة املخاطر على حنو مناسب

  :٣التوصية 

النتائج للمشروع، فضالً عن رؤية واضحة نوصي باملوافقة على جمموعة مشتركة من األهداف و
  .للتكاليف والوقت واجلودة

  :٤التوصية 

نوصي بالقيام على سبيل األولوية بتقييم شامل للتكاليف غري اهليكلية لتحديد النفقات العامة 
ية، وينبغي أن تعرض النفقات اإلضافية احملددة، اليت مل تدرج يف امليزان. اليت مل يتم احتساا يف السابق

  .على مجعية الدول األطراف للموافقة عليها

  :٥التوصية 

 للمخاطر، مبا يف ذلك حتديد حجم املخاطر وآثارها احملتملة والمشكثر نوصي بأن يعد تقييم أ
  . من حيث التكاليف والوقت واألداء

  :٦التوصية 

ة للقطاع العام، وأن نوصي احملكمة بأن تسرع يف حتليل أثر كل معيار من املعايري احملاسبية الدولي
ونوصي بأن توافق مجعية الدول . تنظر يف التغيريات اليت سيلزم إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية

  .األطراف على هذه التغيريات

  :٧التوصية 

نوصي باستعراض اجلدول الزمين لالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وبتقدمي 
يذه، مع مراعاة تعقيد هذا االنتقال واملوارد املتاحة لدى احملكمة، خاصة وأن هذا اجلدول موعد تنف
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واحدة على األقل إلعداد احلسابات وفقاً للمعايري احملاسبية " جتريبية"الزمين ينبغي أن يتيح القيام بعملية 
و بإعداد حساب لستة أشهر من ، أ"التطبيق"الدولية للقطاع العام، إما بإعادة البيانات املالية قبل سنة 

وأن يستعرضها املراجعون " تطبيق"وينبغي أن تعد احملكمة احلسابات االفتتاحية ألول سنة . السنة املعنية
  .اخلارجيون يف أسرع وقت ممكن

  :٨التوصية 

نوصي بأن تضمن احملكمة وضع خطة متينة ومفصلة ملشروع املعايري احملاسبية للقطاع العام، وأن 
  .إلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات التقدم احملرز إزاء اآلجال املتفق عليهاترصد ا

  :٩التوصية 

 واملباين باملمتلكاتنوصي باإلسراع يف النظر يف التقديرات والسياسات احملاسبية فيما يتعلق 
اين الدائمة واملعدات لتحديد الربجميات املناسبة إلدارة األصول ولضمان أن التكاليف املتعلقة باملب

  .مسجلة بالشكل املناسب استعداداً لتجهيز رأس املال مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  :١٠التوصية 

من الفعالية ممكن  لتحقيق أقصى قدر واحملكمة العمل معاًتواصل جلنة املراقبة نوصي بأن   
على األقل اللجنة كل سنة  اختصاصات ينبغي أن يعاد النظر يفو. هلالدعم املقدم لو  اللجنةعملل

  . واحتياجات احملكمةجنة مع املمارسات اجليدةاللعمل فاق لضمان 

  :١١التوصية 

 بياناً واحداً بشأن املراقبة الداخلية، وبأن يصف هذا ٢٠١١تقدم احملكمة يف عام نوصي بأن 
عامل مع قدرة احملكمة على التو ، املخاطراحملكمة بشأن إدارةستراتيجية إلناصر الرئيسية البيان الع

د املسؤوليات يحتد، يف رأينا، وينبغي. لمخاطراملتغرية لالمح املإلدارة متلكها اليت والتجهيزات  ،ملخاطرا
اإلدارة العامة للمحكمة واستخدام فيما يتعلق باملدعي العام واملسجل احملكمة واملختلفة لرئيس 

  .ذا البيانها، كما ينبغي توقيعهم مجيعاً على هموارد

  :١٢التوصية 

 من الشعب املختصة  ضمانات خطيةىعلاحلصول، قبل إعداد بيان املراقبة الداخلية، نوصي ب
  .باحملكمة إلمكان البت بوجه مالئم يف مدى فعالية بيئة املراقبة
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  :١٣التوصية 

مبا ة ورقابة الداخليقبل التوقيع على بيان املبأن تقدم املراجعة الداخلية للحسابات، وصي ن
الشامل داري اإلاإلطار تقييما موضوعيا ملدى مالئمة وفعالية ، رأيا فنيا و مع أفضل املمارساتىتماشي

  .املخاطر ومكافجتهادارة اإلطار اإلداري إلمبا يف ذلك للمحكمة، 

  :١٤التوصية 

بأن وللحسابات متابعة توصيات املراجعة الداخلية تقدمها يف احملكمة تواصل نوصي بأن   
  .راقبةكل من اإلدارة العليا وجلنة امللتنفيذ دم بانتظام تقارير عن التق

  :١٥التوصية 

ستراتيجية تكنولوجيا املعلومات باعتبارها مسألة شأن إعداد وتنفيذ إكرر توصيتنا السابقة بن
ة لضمان االتساق مع األهداف الطويوينبغي أن تعتمد اإلدارة العليا هذه اإلستراتيجية ل. ذات أولوية
استمرار صالحيتها  لضمان هذه االستراتيجية وحتديثها سنوياًاستعراض ينبغي و .للمحكمةاألجل 

  .ومطاقتها للواقع
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  املرفق باء

  للسنة السابقةمتابعة توصيات املراجعة 

  تعليقات املراجع اخلارجي  رد اإلدارة  توصية املراجعة

نوصي بأن تستعرض جلنة  :١التوصية 
رة األولية للعمليات، املراقبة، بعد الفت

الترتيبات اإلدارية املتعلقة باملشروع، للتأكد 
من أا تفي بالغرض، وتوفر القدرة على 

  .املساءلة بصورة واضحة وكاملة

التمست جلنة املراقبة من اخلرباء املستقلني فيها 
وقد انتهى هذا . إجراء استعراض بني األقران

. ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤االستعراض يف 
وستدخل أية . وجيري فحص اهليكل اإلداري

تعديالت ضرورية يف النصف األول من عام 
 مؤقتاً ريثما تعتمدها مجعية الدول ٢٠١١
  .األطراف

يكل اهلمل يتفق على . جارية
 حىت وقت إجراء اإلداري املعدل
ومن املتوقع . هذه املراجعة

التوصل إىل اتفاق قبل أن يتوىل 
د مهام مدير املشروع اجلدي

  .منصبه

بتفويض االختصاصات ي نوص :٢التوصية
وحتديد السلطات على مستوى مناسب 
وبتوفري املعلومات والسلطات والرقابة 

 ألداء للموظفني املختصنيالكافية 
وينبغي أن يكون الترخيص يف . مسؤوليام

اية األمر يف أيدي اجلهة املسؤولة عن 
  .املشروع

التابع جلمعية يتوىل مكتب مدير املشروع 
الدول األطراف اإلدارة العامة، مبا يف ذلك 
عمليات العطاءات اخلاصة مبشروع املباين 

  .الدائمة
 من ١١وقد طلب من جلنة املراقبة يف الفقرة 

 أن تستعرض، ICC-ASP/9/Res.1القرار 
بالتعاون مع احملكمة، اإلطار املايل للمشروع؛ 

طات ويدعو القرار املسجل إىل تفويض السل
ملدير املشروع حيثما كان ذلك ضرورياً 
وحسب املستوى املطلوب وفقاً للنظام املايل 
والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات املالية 

وسبق وأن قرر املسجل . ملشروع املباين الدائمة
زيادة حد املبالغ املخصصة إلبرام العقود دون 
 تدخل مسبق من جلنة مراجعة املشتريات، من

 يورو؛ ٢٥٠ ٠٠٠ يورو إىل ٥٠ ٠٠٠
وتفويض السلطات إلبرام هذه العقود إىل 
رئيس قسم املشتريات؛ وزيادة القيمة النقدية 
لتجري جلنة مراجعة املشتريات استعراضاً 
إجبارياً يف حالة تعديل مبلغ العقود إىل 

  . يورو٥٠٠ ٠٠٠

  جارية

نوصي بإقامة قنوات اتصال  :٣التوصية 
لس إدارة املشروع وجلنة فعالة بني جم

املراقبة وجملس التنسيق باحملكمة من أجل 
ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية 
  .وصراحة إىل مجيع األجهزة داخل احملكمة

يتلقى جملس املشروع املساعدة من املسجل 
ومن مدير املشروع التابع للمحكمة وهو 

ويساعد املسجل . مسؤول مباشرة أمام املسجل
ة املراقبة وكثرياً ما يعد التقارير يف كذلك جلن

إطار جملس التنسيق التابع للمحكمة، حيث 
  . تتقاسم مجيع هيئات احملكمة املعلومات

تعديالت مل جتر أية . جارية
.  رمسيةإلقامة قنوات اتصال

ونوصي احملكمة بالنظر يف زيادة 
  .العمل يف هذا اال

نوصي بأن تعمل احملكمة على  :٤التوصية 
عزيز االتصاالت بني فريق املشروع ت

مان تلبية املشروع واملستخدمني لض
تطلعام، إىل  ةستجابلالالحتياجام، 

 ونوصي كذلك بأن. واإلبالغ عن التقدم
ينظر جملس اإلدارة يف استطالع رأي 

 مدي لتحديداملستخدمني الرئيسيني 
  .شعورهم بفعالية هذه االتصاالت

املشروع تتواصل اللقاءات بني فريق 
واموعات املستخدمة، وستتكثف هذه 

  .اللقاءات يف مرحلة التصميم النهائي

توصلت التحريات اليت . جارية
أجرينها أثناء مراجعة احلسابات 

 إىل أنه ال تزال ٢٠١٠يف عام 
هناك فروق بني توقعات 
اموعات املستخدمة وفريق 

وحنن نوصي بأن . املشروع
هذا تواصل احملكمة جهودها يف 

  . اال
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  تعليقات املراجع اخلارجي  رد اإلدارة  توصية املراجعة

نوصي بأن يضع فريق  :٥التوصية 
د، وأن تدرج املشروع خطة لتحقيق الفوائ

 دليل املشروع من أجل هذه اخلطة يف
معرفة األهداف والفوائد املتفق عليها اليت 
حتققت وإمكان تقييم القيمة مقابل 

  .التكلفة

نشجع احملكمة على  و.جارية  .جيري وضع خطة حتقيق الفوائد
هذه اخلطة يف املوعد استكمال 

يونيو /املستهدف يف حزيران
٢٠١١.  

نوصي بأن يقوم جملس  :٦التوصية 
اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري، 
باستعراض العمليات الستخالص الدروس 
اليت ميكن االستفادة منها يف عمليات 

  .الشراء املقبلة

نظراً للطبيعة احملددة لعملية اختيار املهندس 
لمحكمة واحدة لت عملية وقد كان(

، ال يتوقع مكتب مدير املشروع )وللمشروع
. أن جيري استعراضاً مفصالً هلذه العملية
ويعتزم املكتب النظر إىل املستقبل، وسيقوم 

 بإجراء حتليل املقبلةفيما يتعلق جبميع العطاءات 
معمق إلجراءات العطاءات وتطويرها مبشاركة 

ارجي الس واحملامي اخلكبرية من شركة 
  .وباالستعانة خبربة إدارة املشروع

مل يوثق أي استعراض . نفذت
رمسي، ومع ذلك فإننا نقبل برد 
مكتب املشروع ونوصي بأن 
تتخذ تدابري احليطة يف املشتريات 

  . يف املستقبل

نوصي بإعادة تقييم امليزانية  :٧التوصية 
واحتياطي الطوارئ املتعلقني باملشروع يف 

ايل للتأخري يف مرحلة ضوء املستوى احل
التصميم، وبإجراء تقييم للمخاطر النامجة 

  .عن االستمرار يف جتاوز التكاليف

حلل احتياطي الطوارئ عقب مرحلة التصميم 
. ويبدو احتياطي الطوارئ الراهن كافياً. األولية

وستتم إدارة امليزانية والتحكم ا بعناية بتطبيق 
  . املشروعإدارة مالية صارمة يف خمتلف مراحل

نوصي بأن تويل . غري منفذة
. احملكمة األولوية هلذه التوصية
ويرجى الرجوع إىل القسم 
اخلاص باملباين الدائمة والتوصية 

٥.  

 نوصي بأن تضع احملكمة خطة :٨التوصية 
لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
وأن تقدم اقتراحات إىل مجعية الدول 

  .قة عليهااألطراف للمواف

قدمت احملكمة إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة 
مخس دا امليزانية واملالية خطة شاملة م

سنوات؛ واستناداً إىل توصية اللجنة، أيدت 
الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف اعتماد 
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وختصيص 

  يورو للسنة٣٣٢ ٦٠٠مبلغ إضايف قدره 
  .األوىل من تنفيذ هذه املعايري

أعدت احملكمة خطة . جارية
رفيعة املستوى لالنتقال إىل 
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

ومع ذلك أوصينا بأن تعد . العام
ويرجى . خطة أكثر تفصيالً
 أعاله ٩االطالع على التوصية 

  .يف هذا التقرير

نوصي أيضاً بأن تتضمن خطة  :٩التوصية 
وع مراجعة داخلية للنظام املايل املشر

والقواعد املالية والسياسات احملاسبية 
باستخدام املعلومات الواردة يف هذا 

وينبغي أن تنظر هذه املراجعة فيما . التقرير
إذا كانت النظم املالية كافية لدعم املعايري 

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام

ة ، ستحدد دراس)٢٠١١(أثناء السنة األوىل 
 ومتطلبات نظيميللثغرات متطلبات اإلطار الت

تكييف ختطيط املوارد يف املؤسسة فيما يتعلق 
  .بإدارة التغيري

لقد أصدرنا توصيات . غري منفذة
ويرجى . أخرى يف هذا التقرير
 ١٠ و٧االطالع على التوصيتني 

  .أعاله يف هذا التقرير

نوصي بأن يعيد املسجل  :١٠التوصية 
 الضمانات املقدمة وأعمال النظر، يف سياق

جلنة مراجعة احلسابات اجلديدة، يف 
اإلجراءات املتبعة لوضع بيان املراقبة 
الداخلية، من أجل ضمان وجود أدلة 

  .كافية لتأييدها

بتوصية من جلنة مراجعة احلسابات سيقود 
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة العملية 

  .قوم بتنفيذهاوسين

كمة اآلن حققت احمل. جارية
عائدات نتيجة للضمانات ويلزم 
استكماهلا من املوظفني املعتمدين 

ومل . لدعم بيان املراقبة الداخلية
تكن هذه العملية مكتملة يف وقت 
إجرائنا ملراجعة احلسابات يف عام 

ونوصي بالتكليف بإجراء . ٢٠١٠
هذه العملية يف موعد مبكر من عام 

٢٠١١ .  
اخلاص وقد حذفت احملكمة اجلزء 

. باملخاطر من بيان املراقبة الداخلية
, ولقد أصدرنا توصيات أخرى
ويرجى االطالع على اجلزء اخلاص 

   .ببان املراقبة الداخلية
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  تعليقات املراجع اخلارجي  رد اإلدارة  توصية املراجعة

نوصي بأن يضع املسجل  :١١التوصية 
إجراءات مناسبة ألن يقدم له رؤساء 

ن عن االمتثال ون املسؤولواألجهزة واملوظف
ة عن آليات للقواعد والنظم تقارير كتابي
  .املراقبة ونظم إدارة املخاطر

  

بيانات (أعد ديوان قلم احملكمة منوذجاً 
وجتري مشاورات بني اهليئات ). الضمان

بغرض إعداد مشروعات ائية هلذه النماذج 
كي تتواصل مناقشتها وتعتمد أثناء االجتماع 
املقبل للجنة مراجعة احلسابات يف الفترة من 

  . ٢٠١١مارس / آذار١فرباير إىل / شباط٢٨

لقد نفذ ذلك لقسم . جارية
املشتريات، ومع ذلك ينبغي 

 ليشمل اإلدارة توسيع نطاقه
ونوصي بأن ينجز مزيد . العليا

من العمل ملواصلة تطوير هذا 
  .األمر

نوصي بأن تضع احملكمة  :١٢التوصية 
جدوالً زمنياً واضحاً للتخطيط الستمرارية 

االت اليت األعمال يف مجيع العمليات وا
تعترب جزءاً من تقييم تأثري األعمال مع 

تركيز املوارد على املهام والنظم اليت تعترب 
  .حامسة ألعمال احملكمة

يتألف إطار استمرارية سري األعمال من مخس 
حتليل اآلثار على األعمال، ) ١: (مراحل هي

حتليل املخاطر املتعلقة بتكنولوجيا ) ٢(
ستمرارية املتعلق إطار اال) ٣(املعلومات، 

التخطيط ) ٤(بتكنولوجيا املعلومات، 
مواصلة ) ٥(الستمرارية تكنولوجيا املعلومات، 

وقد أدت مرحلتا . تنفيذ التدابري ومراجعتها
حتليل اآلثار على األعمال وحتليل املخاطر 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات إىل إعداد التقرير 
املهام (ات املوحد الذي صنفت فيه مجيع العملي

والتطبيقات وفقاً للحد ) املتعلقة بسري األعمال
األقصى املسموح به لالنقطاع وللتأثري املترتب 

وباالستناد إىل هذه . على عدم توافر اخلدمة
النتائج صيغ إطار إدارة استمرارية العمل وفيه 
جمموعة من األهداف والضوابط اليت يتعني 

ة املطلوبة تنفيذها وقياسها لتحقيق االستمراري
وسيوفر إطار االستمرارية املتعلق . يف األعمال

بتكنولوجيا املعلومات تقديراً للنفقات فيما 
يتعلق بسيناريوهات حتليل اآلثار على األعمال 

باالستناد إىل احلد األقصى املسموح به 
 التقنية وغري التقنية التدابري ذلك يف مبا ،لالنقطاع

 إىل الراهنة احلالة من لالنتقال وضعها يتعني اليت
  .املعين السيناريو يف املبينة احلالة

يرجى االطالع على . جارية
القسم اخلاص بقضايا تكنولوجيا 
  .املعلومات ملعرفة املستجدات

نوصي بأن تضع احملكمة  :١٣التوصية 
بعد تعيني موظف التحقيقات سياسة 

 وبأن  وتعلن عنهاواضحة ملكافحة االحتيال
سة إجراءات معتمدة تتضمن هذه السيا

لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن 
  .شكوكهم

  

يعد االحتيال من سوء السلوك ويقتضي اختاذ 
. إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل وتشمله
وترد تفاصيل إجراءات احملكمة التأديبية 
واضحة يف النظام اإلداري للموظفني ويف 

وبالرغم من أن . التعليمات اإلدارية املتصلة به
لية الرقابة املستقلة مسؤولة عن التحقيق يف أي آ

سلوك احتيايل يصدر عن املوظفني واملسؤولني 
اخلرباء االستشاريني، /املنتخبني واملتعاقدين

ستعد احملكمة سياسة عامة ملكافحة االحتيال 
فور االنتهاء من إعداد إطار مناسب إلدارة 

  .املخاطر

مل يبدأ العمل على . غري منفذة
. اسة ملكافحة االحتيالإعداد سي

وقد أصدرنا توصيات أخرى من 
ويرجى . قبل يف هذا التقرير

االطالع على قسم السلوك 
  .األخالقي

نوصي بأن تضع احملكمة  :١٤التوصية 
نظاماً لتسجيل إقرارات الذمة املالية اخلاصة 
بكبار املوظفني واملوظفني املسؤولني عن 
 اختاذ القرارات املتعلقة باملشتريات

وينبغي استيفاء هذه . واالحتفاظ ا
  .السجالت على أساس سنوي

سيطلب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة 
من األقسام إعداد إقرار الذمة املالية باالستناد 
إىل مشروع مدونة السلوك الذي جيري وضعه 

وعقب . يف صيغته النهائية يف الوقت الراهن
إقرار مفصل املوافقة على هذه املدونة، سيعد 
  .بالذمة املالية، كما طلب ذلك

لقد نفذ ذلك لقسم . جارية
املشتريات، ومع ذلك ينبغي 

 ليشمل اإلدارة توسيع نطاقه
وحنن نوصي بأن ينجز . العليا

مزيد من العمل ملواصلة تطوير 
  .ذلك
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  البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

 كانون ٣١هية يف صدة الصناديق للفترة املنتبيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أر
  )بآالف اليورو (٢٠١٠ديسمرب /األول

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
 املالحظات

  أرقام الصناديق االستئمانية
  املالحظات

  أرقام  املباين الدائمة
 املالحظات

 اموع

 
٢٠٠٩ ٢٠١٠  

 معاد
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠١٠  

 معاد
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  

 معاد

      اإليرادات 

١-٢٣٠٤ ٦٢٣٩٦ ١٠٣ االشتراكات املقررة  -- ٤-١٥ ٠٩٢ ٥٤٨٢ ١٥  ٣٢٢ ١٧١٩٨ ١١٩

٢-٦٥٢٥ ٤٨٨١ ١ -- التربعات  --  ٦٥٢ ٤٨٨١ ١

٢-٢٩٢٤ ٣٤٣١ إيرادات الفائدة املصرفية  ٣-٤٤٥  ٢٩٧ ٣٩٧١  ٥٠١

٢-١٢١٢٩٤٤ متنوعة/إيرادات أخرى  -- --  ١٢١٢٩٤

٥٦٥ ١٧٧١٠١ ١٢١  ٠٩٣ ٥٩٨٢ ١٥ ٦٥٦ ٤٩٢١ ١ ٨١٦ ٠٨٧٩٧ ١٠٤ جمموع اإليرادات

     النفقات

٤-٣٩٩٤ ٨٠٨٨٤ ٩٥ النفقات املصروفة  ٤-٢٩٢٥ ٤٥٢١ ١  ٥-١٥ ٢٧٤ ٨١٣١ ٤  ٩٦٥ ٠٧٣٨٦ ١٠٢

٤-٧١٤٤ ٧٢٣٧ ٥ االلتزامات غري املصفاة  ٤-١٢٥١٧٢٥  ٥-١٥ ٣٢١٥  ٨٩١ ١٦٩٧ ٦

  لالجازات السنوية التراكمي  موع
٥٦٨٣٥٩

٢٤-٢  

٥-٤  -- --  ٥٦٨٣٥٩

  املتعلقة بااللتزامات  املخصصات
٦-٥٣٦٠٤  الضريبية للواليات املتحدة  -- --  ٥٣٦٠

  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
٦-٣٣٠٢٢٤٤   العمل الدولية  -- --  ٣٣٠٢٢٤

٦-٤-٥١٠  يون املشكوك يف حتصيلهاالد     ٥١٠-

٥-٠٩٥٤ ٥٠٧١ ١   التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن موع  (١)-٤-٥  --  ٠٩٥ ٥٠٦١ ١

٥٩٤ ٢٠٩٩٦ ١١١  ٢٧٩ ١٣٤١ ٥ ٤٦٤ ٥٧٦١ ١ ٨٥١ ٤٩٩٩٣ ١٠٤ جمموع النفقات

٩٧١ ٩٦٨٤ ٩  ٤٦٤٨١٤ ١٠ ١٩٢(٨٤) ٩٦٥ ٣(٤١٢) اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو
٧-١٦٢٤ ١٤٧٢ ٢  إلغاؤها  ٦-١٥ -- ١٧١٣  ١٧٥ ١٦٤٢ ٢

٨-٤(١٩٥ ١٩)(٦٧٩ ١٣)  ئتمانات للدول األطرافا  -- --  (٦٧٩ ١٣)(١٩٥ ١٩)

٥-٥(١٩)(٢٠) -- مبالغ معادة إىل اجلهات املاحنة  --  (٢٠)(١٩)

٩-٤-- صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل  -- --  --

٧٥٦ ٦٨٨٤٤ ٣٢  -٨١٤ ٤٦١٢٧٥ ٤٨١ ٤١٣٤٤ ٣١ أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية

   كانون٣١أرصدة الصناديق يف 
٦٨٨ ١٢١٣٢ ٣١  ٢٧٨٨١٤ ١١ ٣٧٤٤٦١ ٤١٣ ٤٦٩٣١ ١٩ ديسمرب/ األول

  .......................يزانيةرئيس قسم املالية وامل:التوقيع      :  التاريخ    
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  البيان الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  )بآالف اليورو(

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
 املالحظات

 اديق االستئمانيةالصن
  أرقام

  املالحظات
  املباين الدائمة

  أرقام
 املالحظات

 اموع

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  
 معاد

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠١٠  
 معاد

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  
 معاد

      األصول

 ٩٠٩ ٥١ ١٧٨ ٤٠  ١٤٤ ٣ ٥٤٧ ١١  ٠٠٥ ٢ ٧٦٤ ١  ٧٦٠ ٤٦ ٨٦٧ ٢٦ النقد والودائع بأجل

   التحصيل االشتراكات املقررة قيد
 ٢٥٥ ٦ من الدول األطراف

١٠-٤ ٠٩٣ ١  

- 

-  - -  ٠٩٣ ١ ٢٥٥ ٦ 

 ٢٦ (٣٠)  - -  ٢٦ (٣٠)  - - التربعات قيد التحصيل

١١-٤ - ٢٠ املسامهات األخرى قيد التحصيل  - -  - -  ٢٠ - 

١٢-٤ ١٤٠ ٢١٩  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل  - -  - -  ١٤٠ ٢١٩ 

١٣-٤ ٨١١ ٢ ٠٩٠ ٣  التحصيلاحلسابات األخرى قيد   - ٦-٥ ١  ٧-١٥ ٢٠٦ ١١١  ٠١٨ ٣ ٢٠١ ٣ 

  االستحقاقات املدفوعة مقدما
   منح التعليم– 

١٤-٤ ٦٨٨ ٩٨٧  - -  - -  ٦٨٨ ٩٨٧ 

 ٨٧٤ ٥٦ ٨٣٠ ٥٠  ٣٥٠ ٣ ٦٥٨ ١١  ٠٣٢ ٢ ٧٣٤ ١  ٤٩٢ ٥١ ٤٣٨ ٣٧ جمموع األصول

             اخلصوم

١٥-٤ ٦٧٢ ٣ ٤١ الواردة مقدماًاالشتراكات   ٧-٥ ٢٥٩ ١ ٠١٨ ١  - - ٩-١٥  ٩٣١ ٤ ٠٥٩ ١ 

٥-١٥ ٥ ٣٢١  ١٧٢ ١٢٥  ٧١٤ ٧ ٧٢٣ ٥ االلتزامات غري املصفاة  ٨٩١ ٧ ١٦٩ ٦ 

١٦-٤ ٣٣٩ ١ ٩٥٠ ٢  احلسابات األخرى مستحقة الدفع  - -  ٨-١٥ ١٠٦ ١ ٥٩  ٤٤٥ ٢ ٠٠٩ ٣ 

٨-٥ ١٤٠ ٢١٩  ٤٠ ١٠٠  األرصدة املستحقة بني الصناديق  - -  ١٨٠ ٣١٩ 

  املخصصات املتعلقة بااللتزامات
   الضريبية للواليات املتحدة

٦-٤ ٦٠ ٥٣  - -  - -  ٦٠ ٥٣ 

  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
   العمل الدولية

٦-٤ ٢٤٥ ٣٧٨  - -  - -  ٢٤٥ ٣٧٨ 

   اموع التراكمي ملنحة
   اإلعادة إىل الوطن

٥-٤ ٥١٢ ٣ ٦٥٩ ٤  (٢) -  - -  ٥١٢ ٣ ٦٥٧ ٤ 

  التراكمي اموع 
   لألجازات السنوية

٢٤-٢ ٤٩٧ ٣ ٠٦٥ ٤  

٥-٤  

- -  - -  ٤٩٧ ٣ ٠٦٥ ٤ 

١٠-١٥ ٤٢٥ ١ -  - -  - -  قرض الدولة املضيفة  - ٤٢٥ ١ 

 ١٨٦ ٢٤ ٧٠٩ ١٩  ٥٣٦ ٢ ٣٨٠  ٥٧١ ١ ٣٦٠ ١  ٠٧٩ ٢٠ ٩٦٩ ١٧ جمموع اخلصوم

            االحتياطي وأرصدة الصناديق

٩-٤ ٤٠٦ ٧ ٤٠٦ ٧ صندوق رأس املال العامل   - -  - -  ٤٠٦ ٧ ٤٠٦ ٧ 

١٧-٤ ١٦٩ ٩ ٧٥٧ ٨  صندوق الطوارئ  - -  - -  ١٦٩ ٩ ٧٥٧ ٨ 

١٧-٤ - ٤١٢  االحتياطي املؤقت لصندوق الطوارئ  - -  - -  ٤١٢ - 

١٨-٤ ٣٣٢ ٤٨٠ احتياطي االشتراكات غري املدفوعة  - -  - -  ٣٣٢ ٤٨٠ 

 ٧٨١ ١٥ ٠٦٦ ١٤  ٨١٤ ٢٧٨ ١١  ٤٦١ ٣٧٤ S٤ ٥٠٦ ١٤ ٤١٤ ٢  الفائض التراكمي

 ٦٨٨ ٣٢ ١٢١ ٣١  ٨١٤ ٢٧٨ ١١  ٤٦١ ٣٧٤  ٤١٣ ٣١ ٤٦٩ ١٩ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

  جمموع اخلصوم واالحتياطي 
 وأرصدة الصناديق

٨٧٤ ٥٦ ٨٣٠ ٥٠  ٣٥٠ ٣ ٦٥٨ ١١  ٠٣٢ ٢ ٧٣٤ ١  ٤٩٢ ٥١ ٤٣٨ ٣٧ 

  .......................ةيزانيرئيس قسم املالية وامل:التوقيع         :   التاريخ
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية
  )بآالف اليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 

  الصندوق العام 
  وصندوق رأس املال العامل

  اموع  املباين الدائمة الصناديق االستئمانية

  معاد٢٠٠٩ ٢٠١٠ معاد ٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩ معاد ٢٠١٠٢٠٠٩ 

   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

٩٧١ ٤ ٩٦٨ ٤٦٤٨١٤٩ ١٩٢١٠(٨٤) ٩٦٥ ٣(٤١٢) )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض

(٤٨٢) (١٢٦ ٥)--٥٦٥٣ (٥٣٥)(١٨٢ ٥)  قيد التحصيلالشتراكات ا)نقص/زيادة (

٤٢١ (٧٩)---- ٤٢١(٧٩)  التحصيلنقص األرصدة قيد)/زيادة(

٥٧٤ ١ (١٨٣)(٢٠٦)١٧٩٥ ٧٧٣ ١(٢٧٩) نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

٩٩ (٢٩٩)---- ٩٩(٢٩٩) االستحقاقات املدفوعة مقدما ) نقص/(زيادة (

(٤٥٨ ٨) (٨٧٢ ٣)--٩٦٠(٢٤١) (٤١٨ ٩)(٦٣١ ٣)  الواردة مقدمااالشتراكات) نقص/(زيادة (

(٣٠٩ ١) (٧٢٢ ١)٣١٦٥(٢٨)(٤٧) (٢٨٦ ١)(٩٩١ ١) االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة (

١٨ ١٣٩--(٨)٧٩ ٦٠٢٦ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة (

٤٢٥ ١ (٤٢٥ ١)٤٢٥ ١(٤٢٥ ١)-- --  قرض الدولة املضيفة

٣٥٩ ٥٦٨---- ٥٦٨٣٥٩ جازات السنويةلأل موع التراكمي )نقص/زيادة (

  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية )نقص/زيادة (
(١٤) (٧)---- (١٤)(٧)   للواليات املتحدة

٢١٠ ١٣٣---- ١٣٣٢١٠   االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية)نقص/زيادة (

٦٦٨ ١٤٥ ١---(٢) ١٤٧٦٦٨ ١  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

٦٥٤ ١ ١٠٦٥٦٤ ١(٠٤٧ ١)-- ٦١١٥٤٨ ١ احلسابات مستحقة الدفع) نقص/(زيادة (

(٢٩٧ ١) (٣٩٧)(١)(٥٠)(٤)(٤) (٢٩٢ ١)(٣٤٣) إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

(١٦١) (٥٩٣)١٤٣ ٣٥٣٣ ١٧٢٨ ١(٢٤٢) (٤٧٦ ٤)(٧٠٤ ٨) صايف النقد من األنشطة التشغيلية

   التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية 

٢٩٧ ١ ٢٩٢٤٤٥٠١٣٩٧ ١ ٣٤٣ إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

٢٩٧ ١ ٢٩٢٤٤٥٠١٣٩٧ ١ ٣٤٣ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

   التدفق النقدي من مصادر أخرى

- ------ - يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة

١٧٥ ٢ ١٦٤ ٢--١٦٢١٧١٣ ٢ ١٤٧ ٢ الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها

(١٩٥ ١٩) (٦٧٩ ١٣)----(١٩٥ ١٩) (٦٧٩ ١٣)  مانات على الدول األطرافإ

(١٩) (٢٠)--(١٩)(٢٠)- -  املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة

(٠٣٩ ١٧) (٥٣٥ ١١)--(٦)(٣)(٠٣٣ ١٧) (٥٣٢ ١١) صايف النقد من مصادر أخرى

(٩٠٣ ١٥) (٧٣١ ١١)١٤٤ ٤٠٣٣ ١٧٠٨ ١(٢٤١)(٢١٧ ٢٠) (٨٩٣ ١٩) يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة

٨١٢ ٦٧ ٩٠٩ ٥١-١٤٤ ٠٠٥٨٣٥٣ ٩٧٧٢ ٦٦ ٧٦٠ ٤٦ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

٩٠٩ ٥١ ١٧٨ ١٤٤٤٠ ٥٤٧٣ ٠٠٥١١ ٧٦٤٢ ٧٦٠١ ٤٦ ٨٦٧ ٢٦ )البيان الثاين(ديسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
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  البيان الرابع
    احملكمة اجلنائية الدولية

بآالف ( ٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 
  )اليورو

  الربنامج الرئيسي
  االعتمادات اليت

  متت املوافقة عليها
  املصروفات

االلتزامات غري 
  املصفاة

  األرصدة غري املربوطة  جمموع النفقات  االحتياطيات

 (١٣٩)٨٨٣ ٢١٠١٩٩٤٧٤١٠ ٧٤٤١٠ ١٠  اهليئة القضائية

 ٥٦٩ ٢٥٩١ ٥١٧٩٦٢٧٨٠٢٥ ٨٢٨٢٣ ٢٦  مكتب املدعي العام

 (٦٩٤ ٣)٣٢٥ ٦١٩٦٣ ٠٥٥١ ٦٥١٤ ٦٣١٥٧ ٥٩  قلم احملكمة

 ٥٩٠٦٨٣ ١٦٦٤٠١٢٣٣ ٢٧٣٣ ٤  أمانة مجعية الدول األطراف

 ٢٢٢٧٨٨٩٦٥٦٩٤٠٢٨٢ ١  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 ٥٨٤٣٨١٧٧٣٩٥١٨٩  مكتب مشروع املباين الدائمة

 ٣٤١٩٥٣٩١٠٧٢٣٤  آلية الرقابة املستقلة 

 (٨٧٦)٤٩٩ ٩٦٨١٠٤ ٧٢٣٢ ٨٠٨٥ ٦٢٣٩٥ ١٠٣  امــوع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو( ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١ات حىت حالة تسديد االشتراك

  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠١٠ 

التحصيالت 
 )أ(

 املبلغ الباقي

االشتراكات 
  قررةامل

إئتمانات من 
٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت 

جمموع املبالغ 
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠١٠ 

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠١١ 

 ٢٠١٠ السنوات السابقة  

 - - - - ١٥٤ ٦ - ١٥٤ ٦ - ٦٢٥ ٢ ٦٢٥ ٢ أفغانستان

 - - ٩ ٩ ٨٨٩ ١٤ ٤٨٨ ٣٨٦ ١٥ - - - ألبانيا

 - - ٢٢ ٢٢ ٠٩٠ ١٠ ٦٥٨ ٧٧٠ ١٠ - - - أندورا

 - - ٥٠٦ ٢ ٥٠٦ ٢ ٤٠٦ ١٦٥ ٠٧٧ ٣ - - - يغوا وباربوداتأن

 - ٤٧ - - ٠٩٢ ٢٦٥ ٤٩١ ١٧٦ ٥٨٣ ٤٤١ - - - األرجنتني

 - ٣٢٢ - - ١٦٩ ٨٢٧ ٢ ٩٧٨ ١٤٦ ١٤٧ ٩٧٤ ٢ - - - أستراليا

 - ١٤٣ - - ٥٤٦ ٣٠٥ ١ ٨١٧ ٣ ٣٦٣ ٣٠٩ ١ - - - النمسا

 - - ٩٧٥ ٨ ٩٧٥ ٨ - - ٩٧٥ ٨ - - -  بنغالديش

 - - - - ٥٧٠ ١١ ٧٣٩ ٣٠٩ ١٢ - - -  بربادوس

 - ١٨٢ - - ٣٧٦ ٥٦٣ ١ ٦٣٧ ٩٠ ٠١٣ ٦٥٤ ١ - - - بلجيكا

 - - - - ٥٣٩ ١ - ٥٣٩ ١ - ٦٢١ ٦٢١ بليز

 - ٥٨٤ - - - ٦١٦ ٤ ٦١٦ ٤ - - - بنن

متعددة -دولة (بوليفيا
 - - ٦٦٢ ٩ ٦٦٢ ٩ ١٠٨ ١ - ٧٧٠ ١٠ - ٥٦٩ ٨ ٥٦٩ ٨ )القوميات

 - ٤ - - ٠٤٨ ٢١ ٤٩٣ ٥٤١ ٢١ - - - البوسنه واهلرسك

 ١٤٣ ٢٤ - - - ٥٤٥ ٢٦ ١٥٠ ١ ٦٩٥ ٢٧ - - - بوتسوانا

 - - ٤٨٤ ٧٢٢ ٤٨٤ ٧٢٢ ٤٥٩ ٧٥٢ ١ ٧٦٩ ٣ ٧١٢ ٤٧٨ ٢ - - - الربازيل

 - ٧ - - ٨٢٣ ٥٦ ٦٤٤ ١ ٤٦٧ ٥٨ - - - بلغاريا

 - ٤٩ - - ٦١٦ ٤ - ٦١٦ ٤ - ٠٩٠ ١ ٠٩٠ ١  بوركينا فاسو

 - - ٩٥٣ ٦ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٤١٤ ٥ ٢٠٣ ٦١٧ ٥  بوروندي

 - - ١ ١ ٥٣٣ ٤ ٨٢ ٦١٦ ٤ - - - كمبوديا

 - ٥٣٤ - - ٤٩٠ ٦٨٩ ٤ ٨٥٤ ٢٤٤ ٣٤٤ ٩٣٤ ٤ - - - كندا

 أفريقيامجهورية 
 - - ٧٤٢ ٧ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٢٠٣ ٦ ٢٠٣ ٤٠٥ ٦ الوسطى

 - - ٨٥١ ٥ ٠٧٧ ٣ - - ٠٧٧ ٣ ٧٧٤ ٢ ٢٠٣ ٩٧٧ ٢  تشاد

 - ٣ - - ١١٤ ٣٦٣ - ١١٤ ٣٦٣ - - -  يليش

 - ٦٤٧ - - ٥٦١ ٢٢١ - ٥٦١ ٢٢١ - ٣٧٦ ٤١ ٣٧٦ ٤١  كولومبيا

 - - ٦٦٨ ٥ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ١٢٩ ٤ ٢٠٣ ٣٣٢ ٤  جزر القمر

 - - ٣٧٩ ٦ ٦١٦ ٤ - - ٦١٦ ٤ ٧٦٣ ١ ٢٠٤ ٩٦٧ ١ الكونغو

 - - ٣٠٤ ٣ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٧٦٥ ١ ١ ٧٦٦ ١  جزر كوك

 - - ٧٨٣ ٢ ٧٨٣ ٢ ٥٣٠ ٤٩ - ٣١٣ ٥٢ - ٨١٥ ٥ ٨١٥ ٥ كوستاريكا

 - ١٧ - - ١٣٥ ١٤٥ ١١١ ٤ ٢٤٦ ١٤٩ - - - كرواتيا

 - ٧ - - ٥٨٦ ٧٠ ١٩٠ ٧٧٦ ٧٠ - - - قربص

 - ٥٨ - - ٩٧٦ ٥٣٦ ١ ٩٧٧ ٥٣٦ - - -  اجلمهورية التشيكية

مجهورية الكونغو 
 - ٩٩٣ - - ٦١٦ ٤ - ٦١٦ ٤ - - - الدميقراطية

 - ١٢٤ - - ٦٣٨ ٠٧١ ١ ٧٨٤ ٦٠ ٤٢٢ ١٣٢ ١ - - - الدامنرك

 - - ٢٦١ ٥ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٧٢٢ ٣ ٢٠٤ ٩٢٦ ٣ جيبوتى
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠١٠ 

التحصيالت 
 )أ(

 املبلغ الباقي

االشتراكات 
  قررةامل

إئتمانات من 
٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت 

جمموع املبالغ 
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠١٠ 

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠١١ 

 ٢٠١٠ السنوات السابقة  

 - - ٣٣٦ ١ ٣٣٦ ١ ٢٠٣ - ٥٣٩ ١ - - - دومينكا

 - - ٣٢٣ ١٠٠ ٦٢٢ ٦٤ - - ٦٢٢ ٦٤ ٧٠١ ٣٥ ٧٧١ ٦٠ ٤٧٢ ٩٦ اجلمهورية الدومينيكية

 - - - - ٥٤٥ ٦١ - ٥٤٥ ٦١ - ٧٢٢ ٢٢ ٧٢٢ ٢٢  إكوادور

 - - ٢٤٤ ٢١ ٢٤٤ ٢١ ٩٨٦ ٣٨ ٣١٥ ١ ٥٤٥ ٦١ - - - استونيا

 - - - - ١٥٤ ٦ - ١٥٤ ٦ - ٥٤٩ ٩ ٥٤٩ ٩ فيجى

 - ٩٤ - - ٤٣١ ٨٦٨ ٤٢٦ ٢ ٨٥٧ ٨٧٠ - - - نلنداف

 - ١٠٠ - - ٧٠٥ ٩٠٢ ٨ ٢٤٧ ٥١٨ ٩٥٢ ٤٢٠ ٩ - - - فرنسا

 - - ٣٢٠ ٥١ ٥٤١ ٢١ - - ٥٤١ ٢١ ٧٧٩ ٢٩ ٦٢٨ ١ ٤٠٧ ٣١ غابون

 - - ٣٣٢ ١ ٣٣٢ ١ ٢٠٣ ٤ ٥٣٩ ١ - - - غامبيا

 - - - - ٩٨٥ ٨ ٢٤٧ ٢٣٢ ٩ - - - جورجيا

 - ١٣٠ - - ١٨٣ ٦٣١ ١١ ٤٤٨ ٧٠٥ ٦٣١ ٣٣٦ ١٢ - - - أملانيا

 - - ٨٣٠ ٥ ٨٣٠ ٥ ٥٩٣ ٨٠٩ ٢ ٢٣٢ ٩ - - - غانا

 - ١١٤ - - ١٦٥ ٠١٤ ١ ٠١٩ ٤٩ ١٨٤ ٠٦٣ ١ - - - اليونان

 - - ٥٣٤ ١٦ ٠٧٧ ٣ - - ٠٧٧ ٣ ٤٥٧ ١٣ ٢٠٤ ٦٦١ ١٣ غينيا

 - ٦١٠ ٤ - - - ٥٣٩ ١ ٥٣٩ ١ - - -  غيانا

 - - ٥٦٦ ٢٥ ٣٠٩ ١٢ - - ٣٠٩ ١٢ ٢٥٧ ١٣ ٠١٨ ١ ٢٧٥ ١٤ هندوراس

 - - ٦٦٠ ٢٠١ ٦٦٠ ٢٠١ ٠٧٨ ٢٤٦ - ٧٣٨ ٤٤٧ - ٨٢٥ ٢٠٥ ٨٢٥ ٢٠٥ هنغاريا

 - ٧ - - ٦٢٢ ٦٤ - ٦٢٢ ٦٤ - - - اأيسلند

 - ٨٣ - - ٦٣٢ ٧٢٩ ٥٩٩ ٣٦ ٢٣١ ٧٦٦ - - - أيرلندا

 - ٨٣١ - - ٨٠٥ ٢٧٣ ٧ ٧٤١ ٤١٧ ٥٤٦ ٦٩١ ٧ - - - إيطاليا

 - ٠٧٨ ٢ - - ٩٤٧ ٢١٤ ١٩ ٩٢٥ ٦٣ ٨٧٢ ٢٧٨ ١٩ - - -  اليابان

 - ٤ - - ٥٥٢ ٢٠ ٩٨٩ ٥٤١ ٢١ - - - األردن

 - ٥ - - ٩٥٨ ١٤ ٥٠٥ ٣ ٤٦٣ ١٨ - - -  كينيا

 - ١ - - ٩٨٦ ٥٦ ٤٨١ ١ ٤٦٧ ٥٨ - - - التفيا

 - - ٠٣٦ ٣ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٤٩٧ ١ ٢٠٤ ٧٠١ ١ ليسوتو

 - - ٣٠٢ ٣ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٧٦٣ ١ ٢٠٤ ٩٦٧ ١  ليبرييا

 - - - - ٠٢٧ ١٣ ٨٢١ ٨٤٨ ١٣ - - - ليختنشتاين

 - ١ - - ٤٦٠ ٩٧ ٥٥٠ ٢ ٠١٠ ١٠٠ - - - ليتوانيا

 - ١٥ - - ٤٨٥ ١٣١ ٩٩١ ٦ ٤٧٦ ١٣٨ - - - لكسمبورغ

 - - ٢٧٧ ٧ ٦١٦ ٤ - - ٦١٦ ٤ ٦٦١ ٢ ٢٣٨ ٨٩٩ ٢  مدغشقر

 - - ٦٣٧ ١ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٩٨ ٢٠٤ ٣٠٢  مالوي

 - ٩٥٧ ١ - - - ٦١٦ ٤ ٦١٦ ٤ - - - مايل

 - ٤ - - ٧٥٦ ٢٤ ٤٠٠ ١ ١٥٦ ٢٦ - - -  مالطة

 - - ٢٥٨ ٢ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٧١٩ ٢٥٤ ٣ ٩٧٣ ٣ جزر مارشال

 - - - - ٠٢٠ ١٦ ٩٠٥ ٩٢٥ ١٦ - - - موريشيوس

 - - ٦٥٤ ١٧٧ ٣ ٦٥٤ ١٧٧ ٣ ٣٢٨ ٤٤٧ - ٩٨٢ ٦٢٤ ٣ - - -  املكسيك

 - - - - ٩٩٥ ٢ ٨٢ ٠٧٧ ٣ - - - منغوليا

 - ١ - - ٠٧٢ ٦ ٨٢ ١٥٤ ٦ - - -  اجلبل األسود

 - - ٨١٦ ١٠ ٨١٦ ١٠ ٩٩٨ ٤٩٥ ٣٠٩ ١٢ - - - ناميبيا

 - - ٣٤٨ ٥ ٥٣٩ ١ - - ٥٣٩ ١ ٨٠٩ ٣ ٢٠٤ ٠١٣ ٤ ناورو
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠١٠ 

التحصيالت 
 )أ(

 املبلغ الباقي

االشتراكات 
  قررةامل

إئتمانات من 
٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت 

جمموع املبالغ 
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠١٠ 

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠١١ 

 ٢٠١٠ السنوات السابقة  

 - ٣١١ - - ٠٧٦ ٨٤٦ ٢ ٠٥٩ ٨ ١٣٥ ٨٥٤ ٢ - - - هولندا

 - ٤٥ - - ٩٨٩ ٣٩٨ ٠٥٣ ٢١ ٠٤٢ ٤٢٠ - - - نيوزيلندا

 - - ٢٥١ ٤ ٠٧٧ ٣ - - ٠٧٧ ٣ ١٧٤ ١ ٢٠٤ ٣٧٨ ١ النيجر

 - - ٣٦١ ١١٣ ٣٦١ ١١٣ ٦٥١ ٦ - ٠١٢ ١٢٠ - ٤٥٥ ٦٠ ٤٥٥ ٦٠ نيجرييا

 - ١٤٤ - - ٨١٩ ٢٧٥ ١ ٣١٧ ٦٤ ١٣٦ ٣٤٠ ١ - - - النرويج

 - - ٢٣٩ ٢٥ ٢٣٩ ٢٥ ٧٧٩ ٤ ٨٣٢ ٣ ٨٥٠ ٣٣ - - - بنما

 - - ٦ ٦ ٧٦٤ ١٠ - ٧٧٠ ١٠ - ٨٢٨ ٥ ٨٢٨ ٥ باراغواى

 - - ٨١٥ ٣٢٣ ٤٧٦ ١٣٨ - - ٤٧٦ ١٣٨ ٣٣٩ ١٨٥ ٩٨٣ ١٢٢ ٣٢٢ ٣٠٨ بريو

 - - ١٤٨ ٢٠ ١٤٨ ٢٠ ٦٧٢ ٢٥١ ١ ١٥٥ ٢ ٩٧٥ ٢٧٣ ١ - - - بولندا

 - ٨٥ - - ٨٨٧ ٧٤٢ ٣٤٦ ٤٣ ٢٣٣ ٧٨٦ - - - الربتغال

 - - ٦٢٦ ٦٦١ ٦٢٦ ٦٦١ ٣٠٠ ٨٠٦ ٢ ٣٤٩ ٩ ٢٧٥ ٤٧٧ ٣ - - - مجهورية كوريا

 - ٣ - - ٥٧٨ ٢٦٦ ٧٥٧ ٥ ٣٣٥ ٢٧٢ - - - رومانيا

 - - ٢٥٤ ١ ٢٥٤ ١ ٢٠٣ ٨٢ ٥٣٩ ١ - - -  سانت كيتس ونيفيس

 - - ٢٥٦ ٢٥٦ - - ٢٥٦ - - -  سانت لوسيا

 - - ١٣ ١٣ ٥٢٦ ١ - ٥٣٩ ١ - ٠٩٧ ١ ٠٩٧ ١  ادينسانت فنسنت وغرين

 - ١٢ - - ٤٥٩ ١ ٨٠ ٥٣٩ ١ - - - ساموا

 - - - - ٣٦٩ ٤ ٢٤٧ ٦١٦ ٤ - - - سان مارينو

 - - ٥٦٩ ١٠ ٢٣٢ ٩ - - ٢٣٢ ٩ ٣٣٧ ١ ٨١٦ ١٥٣ ٢ السنغال

 - ٦ - - ٢٠٢ ٥٥ ٧٢٧ ١ ٩٢٩ ٥٦ - - - صربيا

 - - ٥١٣ ٥١٣ - - ٥١٣ - - - سيشل

 - - ٣٣٨ ١ ٣٣٨ ١ ٢٠١ - ٥٣٩ ١ - ٩٨٣ ٥ ٩٨٣ ٥ سرياليون

 - ٢٢ - - ٣٠١ ٢١٣ ١٨٣ ٥ ٤٨٤ ٢١٨ - - - سلوفاكيا

 - ١٧ - - ٥٨٢ ١٥٠ ٨٩٦ ٧ ٤٧٨ ١٥٨ - - - سلوفينيا

 - ٦٤ - - ٥١٨ ٥٦٨ ٨٥٠ ٢٣ ٣٦٨ ٥٩٢ - - - جنوب أفريقيا

 - ٥٢٩ - - ٠٧٠ ٦٤٤ ٤ ١١٦ ٢٤٤ ١٨٦ ٨٨٨ ٤ - - - أسبانيا

 - - ١ ١ ٦١١ ٤ ٤ ٦١٦ ٤ - - -  سورينام

 - ١٧٨ - - ٠٠١ ٥٤٩ ١ ٠٨٨ ٨٨ ٠٨٩ ٦٣٧ ١ - - - السويد

 - ١٨٩ - - ٤٠٦ ٧٣٣ ١ ٢٣١ ٥ ٦٣٧ ٧٣٨ ١ - - - سويسرا

 - - ٤٥٤ ١ ٤٥٤ ١ ٦٢٣ ١ - ٠٧٧ ٣ - ٤٤٠ ٤٤٠ طاجيكستان

مجهورية مقدونيا 
 - - ٥٦٣ ٩ ٥٦٣ ٩ ٧٩٥ ٤١٢ ٧٧٠ ١٠ - - - اليوغوسالفية السابقة

 - - ٤٧٩ ١ ٤٧٩ ١ ٦٠ - ٥٣٩ ١ - ١٤٣ ١٤٣ ليشيت تيمور

 - ٧ - - ٤٧٩ ٦٥ ٢٢٠ ٢ ٦٩٩ ٦٧ - - - ترينيداد وتوباغو

 - - ٣٩٤ ٢ ٣٩٤ ٢ ٩٥٩ ٢ ٨٧٩ ٣ ٢٣٢ ٩ - - - أوغندا

 - ٠٩٥ ١ - - ٧٢٩ ٦١٤ ٩ ٢٩٨ ٥٤٦ ٠٢٧ ١٦١ ١٠ - - - اململكة املتحدة

 - - ٧٨ ٧٨ ٢٣١ ١٢ - ٣٠٩ ١٢ - ٤٧٢ ٦ ٤٧٢ ٦ مجهورية ترتانيا املتحدة

 - - - - ٩٧٦ ٢٨ ٥٦٧ ١٢ ٥٤٣ ٤١ - - - أوروغواى

 – مجهورية فرتويال
 - - ٢٨٥ ٦٤٧ ١٢٦ ٤٨٣ - - ١٢٦ ٤٨٣ ١٥٩ ١٦٤ ٧٣٠ ٤٠ ٨٨٩ ٢٠٤ )البوليفارية

 - - ١٥٤ ٦ ١٥٤ ٦ - - ١٥٤ ٦ - - -  زامبيا

 ١٤٣ ٢٤ ٤٦٣ ١٦ ٨٧٠ ٢٥٤ ٦ ٣٥٠ ٧٧٤ ٥ ٢٩٩ ١٨٤ ٩٤ ٦٥١ ٦٦٤ ١٠٣٣ ٦٢٣ ٣٠٠ ٥٢٠ ٤٨٠ ٤٩٣ ٦١٢ ٠١٢ ٠٩٣ ١ اموع

 يورو، وصفر ٤ ٦١٦ يورو، و١ ٥٣٩ يورو، و٤ ٦١٦وأدرجت .  يورو٨٢ يورو، و٦ ٥٩٠ يورو، و٥ ٩٤٦ يورو، و ٥ ٢١٨ على التوايل ٢٠٠٩، بلغت االئتمانات من متحصالت غانا وغيانا ومايل وزامبيا لعام ٢٠١٠يف عام * 
 يورو على التوايل لتسوية اجلزء غري املدفوع من صندوق ٨٢ يورو، و١ ٩٧٤ يورو، و٤ ٤٠٧ يورو، و٦٠٢وأستخدمت املبالغ الباقية البالغ قدرها . ٢٠١٠صيالت لالشتراكات املقررة يف عام   بوصفها حت٢٠١٠يورو فقط يف عام 

 .  راكات السنوات القادمة اليت ينبغي تطبيقها على اشت٢٠١٠رأس املال العامل وقد تدرج ضمن االئتمانات على متحصالت عام 
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  ٢اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١امل يف حالة صندوق رأس املال الع

  ٢٠١٠٢٠٠٩

٣٨٢ ٤٠٥ ٧١٣٧ ٤٠٥ ٧  الرصيد يف بداية الفترة املالية

  )التسديدات/(املتحصالت

٣٣١(٣١٩ ١٩)  متحصالت من الدول األطراف

--  مسحوبات

٧١٣ ٤٠٥ ٣٩٤٧ ٣٨٦ ٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

٩٨٣ ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٧  املستوى احملدد

٥٨٩٢٧٠ ١٩  )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : خمصوما منه

٧١٣ ٤٠٥ ٣٩٤٧ ٣٨٦ ٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 
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 ٣اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١امل يف لف املقدمة إىل صندوق رأس املال العحالة الس
  

 الدول األطراف
صندوق رأس املال 

 العامل
 الباقي ات التراكميةاملدفوع

املتحصالت املتعلقة بعام 
٢٠١١٠  

 - - ٤٤٠ ٤٤٠ أفغانستان

 - - ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ألبانيا

 - - ٧٧٠ ٧٧٠ أندورا

 - - ٢٢٠ ٢٢٠ ودايغوا وباربتأن

 - - ٥٥٧ ٣١ ٥٥٧ ٣١ األرجنتني

 - - ٥٤٢ ٢١٢ ٥٤٢ ٢١٢ أستراليا

 - - ٥٧١ ٩٣ ٥٧١ ٩٣ النمسا

 - ٠٩٨ ١ ١ ٠٩٩ ١  بنغالديش

 - - ٨٨٠ ٨٨٠  بربادوس

 - - ٢٠١ ١١٨ ٢٠١ ١١٨ بلجيكا

 - - ١١٠ ١١٠ بليز

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ بنن
متعددة -دولة (بوليفيا

 - - ٧٧٠ ٧٧٠ )القوميات

 - - ٥٣٩ ١ ٥٣٩ ١ البوسنه واهلرسك

 - - ٩٧٩ ١ ٩٧٩ ١ بوتسوانا

 - - ١٣٧ ١٧٧ ١٣٧ ١٧٧ الربازيل

 - - ١٧٨ ٤ ١٧٨ ٤ بلغاريا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠  بوركينا فاسو

 - ١ ١٠٩ ١١٠  بوروندي

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ كمبوديا

 - - ٦٢٤ ٣٥٢ ٦٢٤ ٣٥٢ كندا

 - ١٩ ٩١ ١١٠  الوسطىأفريقيامجهورية 

 - ١١١ ١٠٩ ٢٢٠  تشاد

 - - ٩٤٩ ٢٥ ٩٤٩ ٢٥  شيلي

 - - ٨٣٣ ١٥ ٨٣٣ ١٥  كولومبيا
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 الدول األطراف
صندوق رأس املال 

 العامل
 الباقي ات التراكميةاملدفوع

املتحصالت املتعلقة بعام 
٢٠١١٠  

 - ١ ١٠٩ ١١٠  جزر القمر

 - ٢٢١ ١٠٩ ٣٣٠ الكونغو

 - ٦١ ٤٩ ١١٠  جزر كوك

 - - ٧٣٨ ٣ ٧٣٨ ٣ كوستاريكا

 - - ٦٦٦ ١٠ ٦٦٦ ١٠ كرواتيا

 - - ٠٥٨ ٥ ٠٥٨ ٥ قربص

 - - ٣٧٤ ٣٨ ٣٧٤ ٣٨  اجلمهورية التشيكية
هورية الكونغو مج

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ الدميقراطية

 - - ٩٢٦ ٨٠ ٩٢٦ ٨٠ الدامنرك

 - ١ ١٠٩ ١١٠ جيبوتى

 - - ١١٠ ١١٠ دومينكا

 - ٩٩٣ ١ ٦٢٤ ٢ ٦١٧ ٤ اجلمهورية الدومينيكية

 - - ٣٩٨ ٤ ٣٩٨ ٤  إكوادور

 - - ٣٩٨ ٤ ٣٩٨ ٤ استونيا

 - - ٤٤٠ ٤٤٠ فيجى

 - - ٢٣٤ ٦٢ ٢٣٤ ٦٢ نلنداف

 - - ٢٥١ ٦٧٣ ٢٥١ ٦٧٣ فرنسا

 - ٦٦٣ ٨٧٥ ٥٣٨ ١ غابون

 - - ١١٠ ١١٠ غامبيا

 - - ٦٦٠ ٦٦٠ جورجيا

 - - ٦١٥ ٨٨١ ٦١٥ ٨٨١ أملانيا

 - - ٦٦٠ ٦٦٠ غانا

 - - ٩٧٩ ٧٥ ٩٧٩ ٧٥ اليونان

 - ٢٣٦ (١٦) ٢٢٠ غينيا

 - - ١١٠ ١١٠  غيانا

 - ٣٣٣ ٥٤٧ ٨٨٠ هندوراس

 - - ٩٩٧ ٣١ ٩٩٧ ٣١ هنغاريا

 - - ٦١٨ ٤ ٦١٨ ٤ اأيسلند

 - - ٧٥٧ ٥٤ ٧٥٧ ٥٤ أيرلندا

 - - ٦٦٢ ٥٤٩ ٦٦٢ ٥٤٩ إيطاليا
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 الدول األطراف
صندوق رأس املال 

 العامل
 الباقي ات التراكميةاملدفوع

املتحصالت املتعلقة بعام 
٢٠١١٠  

 - - ٧٢٩ ٣٧٧ ١ ٧٢٩ ٣٧٧ ١  اليابان

 - - ٥٣٩ ١ ٥٣٩ ١ األردن

 - - ٣١٩ ١ ٣١٩ ١  كينيا

 - - ١٧٨ ٤ ١٧٨ ٤ التفيا

 - ١ ١٠٩ ١١٠ ليسوتو

 - ١ ١٠٩ ١١٠  ليبرييا

 - - ٩٩٠ ٩٩٠ ليختنشتاين

 - - ١٤٧ ٧ ١٤٧ ٧ ليتوانيا

 - - ٨٩٦ ٩ ٨٩٦ ٩ لكسمبورغ

 - ١١١ ٢١٩ ٣٣٠  مدغشقر

 - ١ ١٠٩ ١١٠  مالوي

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ مايل

 - - ٨٦٩ ١ ٨٦٩ ١  مالطة

 - ١ ١٠٩ ١١٠ جزر مارشال

 - - ٢١٠ ١ ٢١٠ ١ موريشيوس

 - - ٠٥٣ ٢٥٩ ٠٥٣ ٢٥٩  املكسيك

 - - ٢٢٠ ٢٢٠ منغوليا

 - - ٤٤٠ ٤٤٠  اجلبل األسود

 - - ٨٨٠ ٨٨٠ ناميبيا

 - ١ ١٠٩ ١١٠ ناورو

 - - ٩٦٦ ٢٠٣ ٩٦٦ ٢٠٣ هولندا

 - - ٠١٨ ٣٠ ٠١٨ ٣٠ نيوزيلندا

 - ١١١ ١٠٩ ٢٢٠ النيجر

 - - ٥٧٦ ٨ ٥٧٦ ٨ نيجرييا

 - - ٧٧٠ ٩٥ ٧٧٠ ٩٥ النرويج

 - - ٤١٩ ٢ ٤١٩ ٢ بنما

 - - ٧٧٠ ٧٧٠ باراغواى

 - ٣٦٧ ١ ٥٢٨ ٨ ٨٩٥ ٩ بريو

 - - ٠٤٢ ٩١ ٠٤٢ ٩١ بولندا

 - - ١٨٧ ٥٦ ١٨٧ ٥٦ الربتغال
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 الدول األطراف
صندوق رأس املال 

 العامل
 الباقي ات التراكميةاملدفوع

املتحصالت املتعلقة بعام 
٢٠١١٠  

 - - ٤٩٧ ٢٤٨ ٤٩٧ ٢٤٨ مجهورية كوريا

 - - ٤٦٢ ١٩ ٤٦٢ ١٩ رومانيا

 - - ١١٠ ١١٠  سانت كيتس ونيفيس

 - ١١٠ - ١١٠  سانت لوسيا

 - - ١١٠ ١١٠ سانت فنسنت وغرينادين

 - - ١١٠ ١١٠ ساموا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ سان مارينو

 - ٢٢٣ ٤٣٧ ٦٦٠ السنغال

 - - ٠٦٨ ٤ ٠٦٨ ٤ صربيا

 - ٢٢٠ - ٢٢٠ سيشل

 - - ١١٠ ١١٠ سرياليون

 - - ٦١٤ ١٥ ٦١٤ ١٥ سلوفاكيا

 - - ٣٢٥ ١١ ٣٢٥ ١١ سلوفينيا

 - - ٣٣٢ ٤٢ ٣٣٢ ٤٢ جنوب أفريقيا

 - - ٣٢٥ ٣٤٩ ٣٢٥ ٣٤٩ أسبانيا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠  سورينام

 - - ٩٩٢ ١١٦ ٩٩٢ ١١٦ السويد

 - - ٢٤٩ ١٢٤ ٢٤٩ ١٢٤ سويسرا

 - - ٢٢٠ ٢٢٠ طاجيكستان
مجهورية مقدونيا 

 - - ٧٧٠ ٧٧٠ اليوغوسالفية السابقة

 - - ١١٠ ١١٠ ليشيتتيمور 

 - - ٨٣٨ ٤ ٨٣٨ ٤ ترينيداد وتوباغو

 - - ٦٦٠ ٦٦٠ أوغندا

 - - ١٣٩ ٧٢٦ ١٣٩ ٧٢٦ اململكة املتحدة

 - - ٨٨٠ ٨٨٠ مجهورية ترتانيا املتحدة

 - - ٩٦٩ ٢ ٩٦٩ ٢ أوروغواى
 –  مجهوريةفرتويال

 - ٦٥٩ ١٢ ٨٦٦ ٢١ ٥٢٥ ٣٤ )البوليفارية

 - - ١١٠ ١١٠  زامبيا
دولة  ١١٣ (اموع
 - ٥٨٩ ١٩ ٣٩٤ ٣٨٦ ٧ ٩٨٣ ٤٠٥ ٧ )طرفاً

 ٢٠٠٥يرجع الرقم السليب للمدفوعات التراكمية لغينيا إىل استرداد اجلزء من الفائض النقدي لصندوق رأس املال العامل لعام * 
   . يورو٢٩٠البالغ قدره 
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  ٤اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
  )باليورو( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١قدي يف حالة الفائض الن

  معدل٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 السنة اجلارية 

 االئتمانات 

٣٢٥ ٤٦٩ ٩٥٠٩٥ ٨٤٨ ٩٧ متحصالت االشتراكات املقررة
٠٩٧ ٥٨٦ ٢٥٥١ ٤٦٤ إيرادات متنوعة

 ٤٢٢ ٠٥٥ ٢٠٥٩٧ ٣١٣ ٩٨
 باءاألع 

٨٢١ ٣٩٨ ٥٧٧٨٤ ٨٠٧ ٩٥ نفقات مصروفة
٠٥٠ ٧١٤ ٥٤٤٧ ٧٢٢ ٥ التزامات غري مصفاة

١٦١ ١٥٦٦٠ ٥٣  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة
-٤٩١ ٥١٠  املخصصات املتعلقة باالديون املشكوك يف حتصيلها
٧٠٠ ٦٩٠٢٢٣ ٣٣٠ املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

٧٥٤ ٨٥٠٣٥٨ ٥٦٧  اموع التراكمي لألجازات السنوية
٤٨٧ ٠٩٥ ٦٩٢١ ٥٠٦ ١  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 ٩٧٣ ٨٥٠ ٠٠٠٩٣ ٤٩٩ ١٠٤
٤٢٨ ٦٦(٧٩٥ ١٨٥ ٦) النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

٥٧٥ ٣٥٠٧٦٠ ٧٧٤ ٥ االشتراكات قيد التحصيل
٠٢٤ ٩٦٥ ٣(٤٤٥ ٤١١) )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) قصالن/(زيادة
٠٢١ ١٣٨ ٣-  )ب (٥-٤املالحظة  –الحتياطي االفتتاحي اتسوية 

٠٠٣ ٨٢٧(٤٤٥ ٤١١) املؤقت للسنة املاضية) العجز/ (تسوية الفائض

   املؤقت للسنة املاضية) العجز/(الفائض  التصرف يف
٥٩٣ ٢٩٢ ٤٢٨١١ ٦٦ سنة املاضيةاملؤقت لل) العجز/(الفائض

٠٢٤ ٤٩٢٢٢٥ ٦١٢ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافاً إليه
٥٠٠ ١٦١ ٧٨٧٢ ١٤٦ ٢  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

١١٧ ٦٧٩ ٧٠٧١٣ ٨٢٥ ٢ النقدي للسنة املاضية) العجز/(الفائض

١٢٠ ٥٠٦ ٢٦٢١٤ ٤١٤ ٢ )يان الثاينالب(جمموع الفائض النقدي 
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 ٥اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو( ٢٠٠٩أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

  تاريخ االنضمام الدول األطراف
  جدول األنصبة املقررة

  ٢٠٠٩ يف عام  
 الفائض

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان

 ٢٥٢ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٣مايو /أيار ألبانيا

 ٣٣٦ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز أندورا

 ٨٤ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز يغوا وباربوداتأن

 ٦٣٩ ١٣ ٠,٤٨٢٦٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز األرجنتني

 ٩٩٣ ٧٤ ٢,٦٥٣٩٦  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أستراليا

 ٢٢٤ ٣٧ ١,٣١٧٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز النمسا

 ٣٧٨ ٠,٠١٣٣٧  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس

 ٢٤٧ ٤٦ ١,٦٣٦٦٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلجيكا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز بليز

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنن
متعددة - دولة (بوليفيا

 )القوميات
 ٢٥٢ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

 ٢٥٢ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز البوسنه واهلرسك

 ٥٨٧ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز بوتسوانا

 ٧٦٢ ٣٦ ١,٣٠٠٩٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ازيلالرب

 ٨٣٩ ٠,٠٢٩٧٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلغاريا

 ٨٤ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز كمبوديا

 ٩٣٣ ١٢٤ ٤,٤٢١٢٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز كندا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز طى الوسأفريقيامجهورية 

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٢٥٢ ٢ ٠,٠٧٩٧٠  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  شيلي

 ٤٠٦ ٤ ٠,١٥٥٩٤  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٨أكتوبر /ألولتشرين ا  جزر كوك

 ٣٤٣ ١ ٠,٠٤٧٥٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز كوستاريكا

 ٠٩٨ ٢ ٠,٠٧٤٢٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز كرواتيا

 ٨٤٧ ١ ٠,٠٦٥٣٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز قربص

 ٩٤٨ ٢ ٠,١٠٤٣٣  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  اجلمهورية التشيكية

 ١٢٦ ٠,٠٠٤٤٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠١٣ ٣١ ١,٠٩٧٥٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز الدامنرك

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز دومينكا
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  تاريخ االنضمام الدول األطراف
  جدول األنصبة املقررة

  ٢٠٠٩ يف عام  
 الفائض

 ٠٠٧ ١ ٠,٠٣٥٦٤  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية

 ٨٨١ ٠,٠٣١١٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز  إكوادور

 ٦٧١ ٠,٠٢٣٧٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز استونيا

 ١٢٦ ٠,٠٠٤٤٦  ٢٠٠٢ه يولي/متوز فيجى

 ٦٦٩ ٢٣ ٠,٨٣٧٦٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز نلنداف

 ٤٢٧ ٢٦٤ ٩,٣٥٧٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فرنسا

 ٣٣٦ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز غابون

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول غامبيا

 ١٢٦ ٠,٠٠٤٤٦  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول جورجيا

 ٩٤٣ ٣٥٩ ١٢,٧٣٨١٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز أملانيا

 ١٦٨ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز غانا

 ٠١٢ ٢٥ ٠,٨٨٥١٥  ٢٠٠٢أغسطس /آب اليونان

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول غينيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ٢١٠ ٠,٠٠٧٤٣  ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول هندوراس

 ٢٤٠ ١٠ ٠,٣٦٢٣٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز هنغاريا

 ٥٥٣ ١ ٠,٠٥٤٩٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز اأيسلند

 ٦٧٥ ١٨ ٠,٦٦٠٨٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيرلندا

 ١٤٤ ٢١٣ ٧,٥٤٣٠٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز إيطاليا

 ٦٥٦ ٦٢١ ٢٢,٠٠٠٠٠  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان

 ٥٠٤ ٠,٠١٧٨٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز األردن

 ٤٢٠ ٠,٠١٤٨٥  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا

 ٧٥٥ ٠,٠٢٦٧٣  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول التفيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليسوتو

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٤٢٠ ٠,٠١٤٨٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليختنشتاين

 ٣٠١ ١ ٠,٠٤٦٠٤  ٢٠٠٣أغسطس /آب ليتوانيا

 ٥٦٧ ٣ ٠,١٢٦٢٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز لكسمبورغ

 ٨٤ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالوي

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز مايل

 ٧١٣ ٠,٠٢٥٢٥  ٢٠٠٣فرباير /شباط  مالطة

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز جزر مارشال

 ٤٦٢ ٠,٠١٦٣٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز موريشيوس

 ٧١٧ ٩٤ ٣,٣٥١٩٩  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز منغوليا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود

 ٢٥٢ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ناميبيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز ناورو

 ٦٠٢ ٧٨ ٢,٧٨١٦٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز هولندا
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  تاريخ االنضمام الدول األطراف
  جدول األنصبة املقررة

  ٢٠٠٩ يف عام  
 الفائض

 ٧٤٣ ١٠ ٠,٣٨٠٢٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيوزيلندا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز النيجر

 ٠١٤ ٢ ٠,٠٧١٢٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيجرييا

 ٨١٧ ٣٢ ١,١٦١٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز النرويج

 ٩٦٥ ٠,٠٣٤١٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنما

 ٢١٠ ٠,٠٠٧٤٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز باراغواى

 ٢٧٣ ٣ ٠,١١٥٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز بريو

 ٠٢٥ ٢١ ٠,٧٤٤٠٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز بولندا

 ١١٦ ٢٢ ٠,٧٨٢٦٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز الربتغال

 ١٩٢ ٩١ ٣,٢٢٧٢٣  ٢٠٠٣فرباير /شباط مجهورية كوريا

 ٩٣٨ ٢ ٠,١٠٣٩٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز رومانيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣مارس /آذار سانت فنسنت وغرينادين

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ساموا

 ١٢٦ ٠,٠٠٤٤٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز سان مارينو

 ١٦٨ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز السنغال

 ٨٨١ ٠,٠٣١١٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز صربيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز سرياليون

 ٦٤٤ ٢ ٠,٠٩٣٥٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفاكيا

 ٠٢٩ ٤ ٠,١٤٢٥٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفينيا

 ١٧٠ ١٢ ٠,٤٣٠٦٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز جنوب أفريقيا

 ٥٥٥ ١٢٤ ٤,٤٠٧٩٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز أسبانيا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام

 ٩٤٦ ٤٤ ١,٥٩٠٦٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز السويد

 ٠٣١ ٥١ ١,٨٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سويسرا

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز طاجيكستان
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
  ٢٠٠٢يوليه /متوز

٢١٠ ٠,٠٠٧٤٣ 

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليشيتتيمور 

 ١٣٣ ١ ٠,٠٤٠١٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز ترينيداد وتوباغو

 ١٢٦ ٠,٠٠٤٤٦  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوغندا

 ٧٣٧ ٢٧٨ ٩,٨٦٤٣٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز اململكة املتحدة

 ٢٥٢ ٠,٠٠٨٩١ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٣٣ ١ ٠,٠٤٠١٠ ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول أوروغواى

 ٣٩٣ ٨ ٠,٢٩٧٠٣ ٢٠٠٢ يوليه/متوز ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال

 ٤٢ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط  زامبيا

 ٧٠٧ ٨٢٥ ٢ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دول أطراف١١٠(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١عات يف حالة الترب
املتحصالت للفترات  الباقي التربعات الواردة التربعات املعقودةاجلهة صاحبة التربع املشروعا

 املقبلة
املبالغ املعادة 
 للمتربعني

-٦٩١ ٢١٠(٤٨٩ ٥٠)٥٨١ ٠٩٢٨٤٦ ٧٩٦  املفوضية األوروبية*املهنيني الزائرين برنامج املتدربني وا

٢٣١ ١٠٠١ ٩-٣٠٠ ٣٠٠٢٧ ٢٧  فنلندا  
٨٥٥ ١--٠٠٠ ٠٠٠٢٠ ٢٠  لنرويجا  
---٥٠٠ ٥٠٠١٢ ١٢  أستراليا  

٦٠٢٢٧٠ ٤-٨٠٥ ٨٠٥١٨ ١٨  هولندا  
٢٤٠ ٧----  بلجيكا  
-٨٩٠ ١-٦٧٠ ٦٧٠٥ ٥  كوريا  

٥٦٦ ٦٨٨٤ ٥-٠٦٣ ٠٦٣١٧ ١٧  سويسرا
١٦٢ ٩٦٩١٥ ٢٣١(٤٨٩ ٥٠)٩١٨ ٤٣٠٩٤٧ ٨٩٧  اموع الفرعي
---٠٠٠ ٥٠-استراليا منواأقل البلدان

---٦٣٨ ٤٦-فنلندا

---٠٠٠ ٢٥-أيرندا

---٠٠٠ ٢٠-لكسمربغ

---٠٠٠ ١٠-بولندا

---٦٣٨ ١٥١-اموع الفرعي
---٠٠٠ ٠٠٠١٥ ١٥  فرنسا  احللقة الدراسية اإلقليمية

---٤٠٣ ٤٠٣٥٩ ٥٩  ة بالفرنسية املنظمة الدولية للبلدان الناطق

٤٠٣ ٤٠٣٧٤ ٧٤اموع الفرعي
-----  فرنسااحللقة الدراسية يف داكار

---٥٨٠ ٥٨٠٣ ٣  املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية 

---٥٨٠ ٥٨٠٣ ٣اموع الفرعي

-٩٨٢ ٢٤٩٦٩ ٩٨٧٦ ٢٣٦٤٩ ٥٦  املفوضية األوروبيةمشروع األدوات القانونية

٥٢٨ ٠٠٠٢ ٣٥-٠٠٠ ٠٠٠٣٥ ٣٥  فنلندا
---٥٠٠ ٥٠٠٤٤ ٤٤  أملانيا

٩٠٩ ١--٠٠٠ ٠٠٠١٠ ١٠  هولندا
٤٣٧ ٩٨٢٤ ٢٤٩١٠٤ ٤٨٧٦ ٧٣٦١٣٩ ١٤٥ اموع الفرعي

-٦٤٣ ٨٠٥٢١ ٩٣٠١٣ ٧٣٤٦٤ ٧٨  املفوضية األوروبيةاحللقة الدراسية حملامي الدفاع

-٩١٥ ٥-٧٤٤ ٧٤٤١٧ ١٧  مجهورية كوريا

-٩٠٠-٧٠٠ ٧٠٠٢ ٢  فنلندا

-٥٦٣-٦٨٨ ٢٥٠١ ٢  سويسرا

-٤٦٦-٣٩٨ ٣٩٨١ ١  هولندا

-٤٨٦ ٨٠٥٢٩ ٤٥٩١٣ ٨٢٧٨٨ ١٠٢اموع الفرعي

---٠٠٠ ١٠-النمسالصندوق االستئماين العام

---٥٤٩ ١٠-مجهورية كورياا

---٣٧٠ ٣٧٠٤٨ ٤٨أوغندا

---٨٥٠ ٨٥٠٨ ٨فنلندا

---٤٧٥ ٣٥-بلجيكا

---٢٤٣ ٢٢٠١١٣ ٥٧اموع الفرعي

-٨٨١ ١٣١---الدامنركالصندوق اخلاص إلادة توطني الشهود

-٠٠٠ ٢٠٠---املانيا

١٩٦ ٢٣٤---اململكة املتحدة
٠٧٧ ٥٦٦اموع الفرعي

٠٠٠ ٨٥---أملانياالزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين
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املتحصالت للفترات  الباقي التربعات الواردة التربعات املعقودةاجلهة صاحبة التربع املشروعا
 املقبلة

املبالغ املعادة 
 للمتربعني

٠٠٠ ٨٥اموع الفرعي
٥٩٩ ٥١٤١٩ ٠١٧ ١)٣٠ ٤٣٦(٧٢٨ ٥١٨ ١٩٤١ ٢٨١ ١جمموع التربعات
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  ٧اجلدول 
    احملكمة اجلنائية الدولية

  )اليوروب( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ يف حالة الصناديق االستئمانية

  الصندوق االستئماين

  األرصدة

  حلة يف  املر

 كانون ١
  املصروفات  املتحصالت  يناير/الثاين

االلتزامات 
 املخصصات   غري املصفاة

 جمموع 
  النفقات

إيرادات 
الفائدة 
  املصرفية

الوفورات يف 
التزامات 
الفترة السابقة 
  أو إلغاؤها

املبالغ املعادة 
  للمتربعني

األرصدة غري 
  ةاملربوط

 ٧٦٢ ٥٥ - - ٦٣ ٥٤٤ ٥٧ - - ٥٤٤ ٥٧ ٢٤٣ ١١٣ -الصندوق االستئماين العام

  برنامج املتدربني 
 (٨٨٧ ١٤٩) (١٦٢ ١٥) ٠٤٠ ١٤ ٥٠٦ ٢ ٢٥٧ ١٠٠ ١ (٦٢٢ ١) ٧٣٩ ٣١ ١٤٠ ٠٧٠ ١ ٩١٨ ٩٤٧ ٠٦٨ ١  *املهنيني الزائرينو

 ٩٦٢ ٢٢٠ - ٩٣٥ ١ ٥٤٦ ٥٠٤ ٩٤ - ٦١٥ ٨٤ ٨٨٩ ٩ ٦٣٨ ١٥١ ٣٤٧ ١٦١  أقل البلدان منوا

 (٣٠٩ ١٥) (٤٣٧ ٤) ١٩٥ ٢٤٦ ٢٧٧ ١٦٧ - ٤٩٥ ٧ ٧٨١ ١٥٩ ٤٨٧ ١٣٩ ٤٧٦ ١٦  مشروع األدوات القانونية 

برنامج تعزيز القدرات 

 ٦٩٤ ٢ - - ١٤ - - - - - ٦٨٠ ٢  القضائية

 ٣٥٨ ٢ - ٤٤٨ ٣ - - - - ٥٨٠ ٣ (٦٧٣ ١)  احللقة الدراسية يف داكار

  اإلقليميةاحللقة الدراسية 
 ٦٦٩ ٣٣ - - ٤٨ ٧٨٢ ٤٠ - - ٧٨٢ ٤٠ ٤٠٣ ٧٤ -  ندي يف ياو

 (٦٨٢ ١٥) - - ١٢٥ ٧٨٤ ١١٥ - ٣١٣ ١ ٤٧١ ١١٤ ٤٥٩ ٨٨ ٥١٨ ١١  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  الصندوق اخلاص
 ٢٢٨ - - ٢٢٨ - - - - - -   إلعادة التوطني

  الزيارات األسرية
 - - - - - - - - - -  للمحتجزين املعوزين

 ٧٩٦ ١٣٤ (٥٩٩ ١٩) ٦١٨ ١٦ ٧٧٩ ٣ ١٤٧ ٥٧٦ ١ (٦٢٢ ١) ١٦٢ ١٢٥ ٦٠٧ ٤٥٢ ١ ٧٢٨ ٥١٨ ١ ٤١٦ ١٩١اموع

 ترسيخ -، أصبح االسم الكامل لربنامج املتدربني واملهنيني الزائرين هو تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية٢٠١٠أبريل / نيسان١اعتباراً من * 
  .عاليةذي نوعية عاملية وتوفري دفاع المبدأ التكامل و
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  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١

 ١٧مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية   ١-١
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما اعتمدت ،١٩٩٨يوليه /متوز

مستقلة دائمة قضائية مؤسسة واحملكمة . النظام األساسي"  حمكمة جنائية دولية املعين بإنشاءللمفوضني
اإلبادة (على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل هلا السلطة ملمارسة اختصاصاا 

 وتتكون احملكمة ).اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً
لفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة ؤامل(هيئة الرئاسة والدوائر : من أربعة أجهزة هي

وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبين يف . ، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة)التمهيدية
  .د اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات الصلةنظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواع

وأنشأت احملكمة أيضاً .  من نظام روما األساسي يف الهاي ولندا٣ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة 
وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية . سبعة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياا امليدانية

ديسمرب /، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومنذ كانون األول)٢( ، وتشاد)٢(الكونغو الدميقراطية 
  .، يف كينيا٢٠١٠

هيئة  (قضائيةيئة الاهل: ، قسمت االعتمادات إىل سبعة برامج رئيسية٢٠١٠وألغراض الفترة املالية 
 ، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الصندوق) والدوائررئاسةال

تشكيل كل وفيما يلي . االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة
 :حتقيقهاإىل األهداف اليت يسعى برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة و

  هيئة الرئاسة  )أ(

  ؛تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس  ‘١’  

الة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق كف  ‘٢’
  والتعاون؛

مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفعالة وأداء مجيع الوظائف   ‘٣’
  القضائية اخلاصة اليت تكلف ا هيئة الرئاسة؛

كمة اجلنائية الدولية توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احمل  ‘٤’
  .بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية
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 الدوائر  )ب(

وتتكون : تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية  ‘١’
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة 

  ؛أن الشعبة التمهيديةقضاة على األقل؛ شأا ش

 . بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطرافاإلجراءاتكفالة سري ‘ ٢’

 مكتب املدعي العام  )ج(

مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة   ‘١’
  ؛مة واحملاكمة عليهااحملكمة، مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملك

عزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ت  ‘٢’
  وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛

  .بناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي  ‘٣’

 قلم احملكمة  )د(

تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل تقدمي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت   ‘١’
  ؛هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود

  إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٢’

  .الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهماآلليات وفري ت  ‘٣’

 أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(

ـ  ICC-ASP/2/Res.3رارهـا   قوجـب   مب األطـراف    مجعيـة الـدول   أنشأت    ١٢ؤرخ   امل
 كـانون  ١بدأ عملياـا يف   على أن ت)األمانة(مجعية الدول األطراف    ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
تزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفـويض وجلنـة         وختتص األمانة ب  . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

 جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صـريح  امليزانية واملالية والفريق العامل اخلاص املعين    
ومساعدة إداريـة وتقنيـة     موضوعية  من اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات         

  .مستقلة

تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  ‘١’
  واملالية؛
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ملكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك ا ‘٢’
املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات 

  واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية  ‘٣’
 . ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنيةعالية من خدمات

  :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  )و(

تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم   ‘١’
ولالطالع على مزيد من املعلومات . الدعم اإلداري لس إدارة الصندوق واجتماعات الس

ندوق االستئماين ماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية للصئق االستبشأن الصندو
  .ICC-ASP/6/Res.1 بقرارهاالذي أنشأته مجعية الدول األطراف ، ٢٠١٠للضحايا لعام  

  مكتب مشروع املباين الدائمة  )ز(

 ، قررت مجعية الدولICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار   ‘١’
األطراف إنشاء مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة 
للمحكمة لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع 

ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف . املباين الدائمة
ولالطالع على مزيد من . يقدم تقاريره مباشرة إليها عن طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامهاو

  . من هذا التقرير١٤املعلومات بشأن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 

  آلية الرقابة املستقلة  )ح(

ة املستقلة بوصفها  آلية الرقابICC-ASP/2/Res.3مبوجب قرارها مجعية الدول األطراف أنشأت   
شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع وت. الرئيسية للمحكمةربامج ال من  جديداًبرناجما رئيسياً

جزءاً دون أن تكون (الذي يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي 
 من ٤لنحو املتوخى يف الفقرة  وختتص آلية الرقابة املستقلة، على ا).تابعة لههذا املكتب وال من 
  . بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة من نظام روما األساسي، ١١٢املادة 

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

متسك حسابات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية ُ  ١-٢
.  وتعديالما٢٠٠٢سبتمرب / اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلولالدولية

وتشكل هذه املالحظات . األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معوتتفق حسابات احملكمة حاليا 
  .جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة
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 أساس احلسابات اخلاصة ىك حسابات املنظمة علمتسُ: احلسابات اخلاصة بالصناديق  ٢-٢
وجيوز .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق . بالصناديق

 .للمسجل إنشاء وقفل صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

وميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف الفترة املالية للمنظمة هي سنة تق: الفترة املالية  ٣-٢
 .خالف ذلك

أدناه يتم إثبات ) ب(١٦-٢باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية : أساس االستحقاق  ٤-٢
 . االستحقاق املعدل باملعايري احملاسبيةأساساإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل 

تعد احلسابات على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة وال يتم : يةأساس التكاليف التارخي  ٥-٢
 .تعديلها لتعكس اآلثار املترتبة على تغري أسعار السلع واخلدمات

ويتم . تعرض حسابات املنظمة باليورو: عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف  ٦-٢
 يف األمم املتحدةجب سعر الصرف التشغيلي يف حتويل البيانات املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبو

ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف . تاريخ البيان املايل
  . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالتشغيلي 

  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف 

جة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتي  )أ(
  متنوعة؛

 يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛  )ب(

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من   )ج(
ك صايف املكسب التراكمي وىف اية السنة يتر. األصول واخلصوم بوصفها اعتماداً يف صحيفة املوازنة

 كاعتماد يف صحيفة املوازنة يف حني يضاف اعتماد خاص لصاىف اخلسارة وتسجل بوصفها نفقات؛

تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات غري املصفاة   )د(
  .بوصفها نفقات ويتم تعديلها يف امليزانيات الربناجمية املناظرة

ويشمل الصندوق العام . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةندوق العام الص  ٧-٢
 والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة األمم املتحدةاالشتراكات املقررة واألموال املقدمة من 

 .من صندوق رأس املال العامل لتمويل النفقات

توفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة  هو الصندوق املنشأ لصندوق رأس املال العامل  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ . مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

 جلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً صندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية ويتم تقديره وفقاً
 . من النظام املايل٢-٦ بندلل
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سبتمرب / هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ٩-٢
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ ماليني يورو والذي أصبح نافذاً اعتباراً من ١٠ برصيد يصل إىل ٢٠٠٤

  :لتمكني احملكمة من تغطية ما يلي

  لعام بفتح باب التحقيق؛ التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي ا  )أ(

 بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل نبهاالنفقات اليت ال ميكن جت  )ب(
  يكن من املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ 

  .التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف  )ج(

عية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من وحتدد مج
  .الفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف

يقوم املسجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة،   ١٠-٢
ويتم متويلها بالكامل . ة الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملاليةعنها إىل هيئة الرئاسة واىل مجعي

 .من التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنة

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كلياً أو جزئياً من 
  .االشتراكات املقررة

  :ملباين الدائمةمتويل مشروع ا  ١١-٢

 مليون ٢٠٠ال يتجاوز مقداره قرضاً  لدولة املضيفة هولندااوزارة خارجية تقدم   )أ(
 يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من ٢,٥ عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠يورو، يسدد على مدى 

ويبدأ سداد . لقرضل  من تاريخ االستخدام األولوتسدد الفائدة سنوياً. ICC-ASP/7/Res.1 القرار
إذا و. للمباين املؤقتةالية أو املستقبلة  احلاتاإلجيارسداد االنتهاء من القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد 

على سبيل املكافأة الدولة املضيفة ختصم  مليون يورو بأكمله مع اية املشروع، ٢٠٠مل يستخدم مبلغ 
   ؛ يف املائة من القرض الذي يتعني سداده١٧,٥

  دفعة واحدةةها املقرربتنصأمن الدول األطراف اليت تقرر سداد املبالغ الواردة   )ب(
   ؛ICC-ASP/7/Res.1وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف املرفق الثالث من القرار 

التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي ) ج(
صندوق استئماين إنشاء بشأن ICC-ASP/6/Res.1   من القرارسادس للمرفق ال وفقاًكيانات أخرى

    ؛ املباين الدائمةتشييدل

  . هلذا الغرضاعتمادهااملوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف   )د(
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  :االشتراكات املقررة  ١٢-٢

طراف يف  من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األ٢-٥ مادة للوفقاً  )أ(
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن األمم املتحدةاالعتمادات وفقا جلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةاالختالفات يف العضوية بني 

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة ٨-٥ للمادة ووفقاً  )ب(
أس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشتراكات املستحقة ويف طرف أوال إىل صندوق ر

  صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك مقرر على الدولة الطرف؛

ويتم حتويل االشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف   )ج(
  الساري يف تاريخ الدفع؛

 يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشتراكها يف وىف حالة الدول األطراف اجلديدة  )د(
صندوق رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

  . من النظام املايل١٠-٥

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنالفوائض املستحقة للدول األطراف   ١٣-٢

  غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛األرصدة  )أ(

 الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛  )ب(

 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛  )ج(

  ا التنقيح أثناء السنة املالية؛ تنقيح جدول االشتراكات عندما يسري مفعول هذ  )د(

  .أدناه) ه (١٦-٢تنوعة احملددة يف الفقرة اإليرادات امل  )ه(

وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف اية الفترة املالية بعد 
خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفترة على الدول األطراف استناداً إىل جدول 

يناير الذي يلي / كانون الثاين١وىف .  اليت تتصل ا هذه الفوائضاالشتراكات املنطبق يف الفترة املالية
السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف 

وىف هذه احلاالت تستعمل . من الفائض إذا كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
ات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل هذه االعتماد

  .واالشتراكات املقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض

 اليت يدرج احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة: احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٤-٢
 .ظلت غري مدفوعة عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكمي
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تظهر االشتراكات الواردة مسبقاً يف صحيفة املوازنة يف عمود : االشتراكات الواردة مسبقاً  ١٥-٢
جها أوال مقابل أي سلف وتطبق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدرا. اخلصوم

  .مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :تتألف إيرادات املنظمة مما يلي: اإليرادات  ١٦-٢

ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة : االشتراكات املقررة  )أ(
 لدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛مجعية الدول األطراف على االشتراكات املقررة على ا

تسجل التربعات بوصفها إيرادات استناداً إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية   )ب(
وبالنسبة هلذه األموال يتم . أثناء السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع

  عات فعال من اجلهات املاحنة؛تسجيل اإليرادات عند تلقي الترب

املقررة دفعة األنصبة سداد يف إطار تسجل املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة   )ج(
 من الدول األطراف؛لورودها  يإيرادات يف التاريخ الفعلبوصفها واحدة 

 من ١١٥من املادة ) ب( وفقاً للفقرة الفرعية األمم املتحدةاألموال املقدمة من   )د(
 ام روما األساسي؛نظ

  :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي  )ه(

  مبالغ مستردة من نفقات فعلية متكبدة يف الفترات املالية السابقة؛  ‘١’

وتشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف : إيرادات الفائدة املصرفية  ‘٢’
  حسابات مصرفية بفائدة وعلى الودائع بأجل؛

   استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛اإليرادات املستمدة من  ‘٣’

يف اية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن   ‘٤’
اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة 

م حتويل ويت. تقييمها أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة
  أي رصيد سليب صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’

  :النفقات  ١٧-٢

. ١-١٠٤تدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ(
 تزامات غري املصفاة؛ويشمل جمموع النفقات املبلّغ عنه النفقات املصروفة واالل
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تقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة لالستهالك يف ميزانية   )ب(
ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة . الفترة اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها

 بالتكلفة التارخيية؛

ة املقبلة على حساب لألعباء املؤجلة وفقا حتمل االلتزامات املتصلة بالفترات املالي  )ج(
  .٧-١١١للقاعدة املالية 

.  هي االرتباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املاليةااللتزامات غري املصفاة  ١٨-٢
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

 شهراً بعد ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . ات أو إىل مديونية تعترف ا احملكمةاالرتباط
  .اية السنة املالية اليت تتصل ا

  : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٩-٢

، أوصت ٢٠٠٦توبر أك/ تشرين األول١٣ إىل ٩ يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة من
.  أليانز ولندا لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاةاللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة

 ،ICC-ASP/5/32انظر الوثيقة (ووافقت مجعية الدول األطراف على توصية اللجنة يف دورا اخلامسة 
 وبدأ سريان العقد املعاشات التقاعدية للقضاة،نظام وعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ). ٣١الفقرة 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بني احملكمة وشركة أليانز يف 

وبناء على هذه . يورو ٢ ٠٥٩ ٦٧٠احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً يبلغ ، دفعت ٢٠١٠يف عام و
اقات حمددة ويقدم ألعضائه األقساط، يكون نظام املعاشات التقاعدية للقضاة نظاما يتم متويله باستحق

أو ما يتناسب مع (معاشاً تقاعدياً حمدداًًً للقاضي الذي يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات  :املزايا التالية
 يف املائة من املعاش التقاعدي للزوج ٥٠، ومعاشاً يبلغ )ذلك إذا مل يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات

  . سنة من العمر أو أقل٦٥ للقاضي الذين يبلغ معاشاً للعجز، والباقي على قيد احلياة

تشمل األموال املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل النقد والودائع بأجل،   ٢٠-٢
  .واحلسابات حتت الطلب

، تشمل التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت اإليرادات املؤجلة  ٢١-٢
  .يتم بعد احلصول عليهاترد ولكن مل 

تشمل اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفترض أنه يتعلق : االستحقاقات املدفوعة مقدماً  ٢٢-٢
بالسنة الدراسية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدماً ألغراض 

ت قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابا. صحيفة املوازنة فقط
  .إىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجراء التسوية الالزمة
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املوظفني اليت تقتضي ستحقاقات المع املعايري احملاسبية الدولية األساليب السابقة لتقدير االلتزام تتفق و
سجيل التكاليف املتكبدة الستحقاقات للموظفني يف الفترة املالية الستحقاقها من من حيث املبدأ ت

  .املوظف وليس عند دفعها أو عندما تكون مستحقة الدفع

حيق للموظفني الدوليني الذين يتركون اخلدمة : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن  ٢٣-٢
كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة .  واحدة من اخلدمةاحلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة

   .خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة

يف :  للموظفني السنويةةجازاأللتسجيل الرصيد املتبقي من ة ياحملاسب السياسةالتغيريات يف   ٢٤-٢
 السنوية ةاألجازبقي من املتلرصيد لتسجيل اسياستها احملاسبية تغيريات يف احملكمة أدخلت ، ٢٠١٠عام 

 مرفقة كشوفيف  رصيدهذا الشري إىل  تيف الفترات السابقةكانت ف. املنتخبنيالدائمني وللموظفني 
ليت مل تستنفد  ااألجازات السنويةبالنفقات املتعلقة باالعتراف اآلن قررت ولكنها فقط  لبيانات املاليةبا

من وترى اإلدارة أن هذا النظام أفضل . املالية ابيانا  يف٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف حىت 
  احملكمةدخلت أو. فيةلشفامبزيد من االسنوية ألجازات نفقات املتعلقة بااليعاجل ألنه النظام السابق 

االحتياطي يف تسوية مما أدى إىل  غيري التاهذعكس  لت٢٠٠٩البيانات املالية لعام على التعديالت الالزمة 
ألجازات السنوية املستحقة التراكمي لموع احلساب   يورو٣ ١٣٨ ٠٢١يبلغ قدرها ي االفتتاح

سنوية اليت مل لجازات األاملتعلقة بانفقات وسجلت ال. ٢٠٠٢ يف عام إنشائهايف احملكمة منذ  موظفنيلل
بند يف  ٢٠٠٩لعام والنفقات  اإليرادات يورو يف بيان ٣٥٨ ٧٥٤ البالغ قدرها ٢٠٠٩ يف عام تستنفد

. ٤يف اجلدول مت تعديله و، ٢٠٠٩عام لهذه التسوية على حساب الفائض النقدي أثرت و. نفقاتال
يف يورو ٥٦٧ ٨٥٠البالغ قدره  ٢٠١٠ يف عام ةاملستحقلألجازات السنوية موع التراكمي وسجل ا 

  .نفقاتال حتت بند ٢٠١٠والنفقات لعام  اإليراداتبيان 

  .ن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية، إتسجل خلصوم احملتملةا  ٢٥-٢

 ملقرر مجعية الدول وفقاً: األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٦-٢
 كانون ٢٣ املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3األطراف 
دولية منظمة عضواً يف الصندوق املشترك للمعاشات ، أصبحت احملكمة ال٢٠٠٣ديسمرب /األول

ويقدم الصندوق ملوظفي . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من األمم املتحدةالتقاعدية ملوظفي 
 .احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة

ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه . متويله باستحقاقات حمددةوصندوق املعاشات التقاعدية نظام يتم 
 يف ١٥ر٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز 
وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة .  من النظام األساسي للصندوق٢٦االكتواري مبوجب املادة 

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦الدفع إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
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ومل تلجأ . إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق
 .ية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكماجلمع

  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

  .الفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك  ١-٣

والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء  اإليرادات والنفقات البيان األولويتضمن   ٢-٣
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات

  / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح   ٣-٣
 ).٦أنظر املالحظة (وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠١٠ديسمرب 

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالثو  ٤-٣
 .احملاسبة الدولية السابع

  .قة عليها للفترة املالية النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافالبيان الرابعويتضمن   ٥-٣

  الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ  -٤

على ، ICC-ASP/8/Res.7وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها : االشتراكات املقررة  ١-٤
 كانون ٣١ير إىل ينا/ كانون الثاين١ يورو لتمويل الفترة املالية من ١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠رصد ما جمموعه 

، كان عدد الدول األطراف يف نظام ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ وىف .٢٠١٠ديسمرب /ولاأل
  . دولة١١٣روما األساسي 

 يورو الفوائد ٣٤٣ ٠٤٢متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٤
أس املال العامل، املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق ر

  .وصندوق الطوارئ

 : يورو متثل ما يلي١٢١ ٢١٤بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

 )باليورو( تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

 ٥٩٧ ٧٠ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة

 ٦١٧ ٥٠  متنوعةإيرادات

 ٢١٤ ١٢١ اموع
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 يورو مبالغ مصروفة يبلغ ١٠٤ ٤٩٩ ٠٠٠يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٤-٤
ية لتغط يورو، واعتماد ٥ ٧٢٢ ٥٤٤ يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٩٥ ٨٠٧ ٥٧٧قدرها 

  . أدناه٢ل وترد تفاصيل النفقات يف اجلدو.  يورو٢ ٩٦٨  ٨٧٩ يبلغ ملخصصاتا

 )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول   

االلتزامات غري  املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات
 املصفاة

 جمموع النفقات  )أ(املخصصات

املرتبات والتكاليف 
 األخرى اخلاصة باملوظفني

٣٠٣ ٩٣١ ٧٥ ٣٨٨ ٤٥٨ ٢ ٣٦٣ ٩٣٣ ٥٥٢ ٥٣٩ ٧٢ ٥٠٠ ٢٩٠ ٧٦ 

 ٦٣٤ ٢٤٠ ٥ - ٩٧٦ ٠٦١ ١ ٦٥٨ ١٧٨ ٤ ١٠٠ ٣٠٩ ٥ السفر والضيافة

 ٢٦٤ ٥٩٧ ٩ ٤٩١ ٥١٠ ٣٠٩ ٠٢٣ ٢ ٤٦٤ ٠٦٣ ٧ ٢٠٠ ٧٨٧ ٧ اخلدمات التعاقدية

 ٩٧١ ٢٩٢ ١١ - ٠٢٠ ٥٢١ ١ ٩٥١ ٧٧١ ٩ ٤٠٠ ١٩٨ ١٢ مصروفات التشغيل

 ٨٢٨ ٤٣٦ ٢ - ٨٧٦ ١٨٢ ٩٥٢ ٢٥٣ ٢ ١٠٠ ٠٣٨ ٢ احليازات

 ٠٠٠ ٤٩٩ ١٠٤ ٨٧٩ ٩٦٨ ٢ ٥٤٤ ٧٢٢ ٥ ٥٧٧ ٨٠٧ ٩٥ ٣٠٠ ٦٢٣ ١٠٣ اموع
للواليات املتحدة اليت يبلغ املستحقة  الضريبية : التالية يورو املخصصات املتعلقة بااللتزامات٢ ٩٦٨ ٨٧٩ تشمل املخصصات البالغ قدرها )أ(

 يورو، ٣٣٠ ٦٩٠ يورو، وخمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية اليت يبلغ قدرها ٥٣ ١٥٦قدرها 
باموع التراكمي واملخصصات املتعلقة  يورو، ١ ٥٠٦ ٦٩٢واملخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن اليت يبلغ قدرها 

  . أدناه٦- ٤ و ٥-٤على النحو الوارد يف املالحظتني  يورو، ٥٦٧ ٨٥٠ألجازات السنوية املستحقة اليت يبلغ قدرها ل

من نظام  ٢٠٠٨يف عام انتقل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة  :تعلقة باملعاشات التقاعديةاملالنفقات 
ودفع القسط املستحق عن .  أليانزشركةاالستحقاق التراكمي إىل نظام األقساط السنوية الواجبة الدفع ل

  .يورو هلذه الشركة وقيد يف بند النفقات املصروفة ٢ ٠٥٩ ٦٧٠  والبالغ قدره٢٠١٠عام 

  الستحقاقاتا  ٥-٤

 قسمت املخصصات : املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطناالستحقاقات  )أ(
املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني فرعيني أحدمها للمجموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن 

 لعودة إىل الوطن البالغ قدرهااملتعلقة مبنحة ا  يورو واآلخر لاللتزامات٤ ٦٦٠ ٤١٨البالغ قدره 
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٣٦٧ ٩٧٩

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ني حىت املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظف
ويشري اموع .  املبالغ واجبة الدفع هلمأي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه

 كانون ٣١ون حىت التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهل
ديسمرب ألم ال يزالون / كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٠ديسمرب /األول

ن اليت محلت على ميزانية عام ة العودة إىل الوطوبلغت املخصصات املتعلقة مبنح. يعملون باحملكمة
  . يورو، ووزعت بني األجهزة املختلفة للمحكمة١ ٥٠٦ ٦٩٢ حنو ٢٠١٠

 ٢٠٠٩عدلت البيانات املالية لعام :  املتعلقة باألجازات السنوية للموظفنياالستحقاقات  )ب(
 تبلغاالفتتاحي  الحتياطيابند لتعكس هذا التغيري يف السياسة احملاسبية مما أدى إىل تسوية يف 
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 يورو، متثل اموع التراكمي لألجازات السنوية املستحقة للموظفني يف احملكمة منذ ٣ ١٣٨ ٠٢١
 ٢٠٠٩وسجلت التكاليف املتعلقة باألجازات السنوية اليت مل تستنفد يف عام . ٢٠٠٢إنشائها يف عام 
وأثرت هذه التسوية .  بوصفها نفقات٢٠٠٩ يورو يف بيان اإليرادات لعام ٣٥٨ ٧٥٤البالغ قدرها 

وسجل اموع التراكمي . ٤، ومت تعديله يف اجلدول ٢٠٠٩على حساب الفائض النقدي لعام 
  . بوصفه نفقات٢٠١٠ يورو يف بيان اإليرادات لعام ٥٦٧ ٨٥٠ البالغ قدره ٢٠١٠املستحق يف عام 

  املخصصات  ٦-٤

  :ارية ملنظمة العمل الدوليةخمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلد  )أ(

 من موظفني  احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةبلغ عدد القضايا املطروحة على، ٢٠١٠ عام يف
وقد يلزم . )السنة املاضيةيف االلتزامات احملتملة يف ثالثة منها أدرجت (سابقني باحملكمة  مخسة قضايا 

بناء على ،  بالتايل احملكمةتوأدرج، مبالغ هلؤالء املوظفنيوفقاً لتقديرات إدارة الشؤون القانونية دفع 
  . هلذا الغرض٢٠١٠يف ميزانية عام  يورو ٣٣٠ ٦٩٠ مبلغ القضايا،خربا السابقة يف مثل هذه 

  : املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة  )ب(

 واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية دوليةواملبادئ األساسية للخدمة املدنية الملمارسة ابناء على 
واملكافآت والبدالت رتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملمجيع ة، يعفى نظمة العمل الدوليمل

االلتزامات الضريبية التقديرية املستحقة للموظفني الدافعني للضرائب جمموع بلغ يو. اليت تدفعها احملكمة
 ٢٠١٠ستة موظفني يف عام الذين يبلغ عددهم حملكمة رتبات بادول املجني جباملدر للواليات املتحدة

  . يورو٣٥ ١٥٦حنو 

  :املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها  )ج(

 يورو ومت حتميله على تكاليف ٥١٠ ٤٩١خصم مبلغ تحصيل، قيد اليف إطار احلسابات األخرى 
 ٢٠ قضائي صادر يف حكمبناء على قد دفعت احملكمة ف. هاستردادإمكان للشك يف املساعدة القانونية 
 ٥١٠ ٤٩١، مبلغ )ICC-01/5-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم  (٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  .موالهأ مجدت ملتهمالتمثيل القانوين  يف إطار النفقات القانونية املتصلة بيورو

بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة : ة أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفترات السابق  ٧-٤
يورو وذلك بفضل  ٧ ٧١٤ ٠٥٠يورو من أصل يبلغ  ٥ ٥٦٧ ٢٦٣بالتزامات الفترات السابقة 

  . يورو٢ ١٤٦ ٧٨٧وفورات حتققت أو إلغاء التزامات مبقدار 

دول الفائض النقدي املقيد حلساب الجمموع بلغ : املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف  ٨-٤
 وقد ٢٠٠٨ويشمل هذا املبلغ الفوائض النقدية من عام .  يورو١٣ ٦٧٩ ١١٧  لهاألطراف املستحقة

مت ختصيصه وتوزيعه على الدول األطراف وفقاً لالشتراكات املقررة لكل واحدة منها عن تلك الفترة 
وقدره كامل البلغ املب قيدو من الفائض النقدي إىل الدول األطراف ال شئوأُعيد ما مقداره . املالية
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يف عام  حلساب االشتراكات املقررة الواجبة السداد يف بند املبالغ قيد التحصيليورو  ١٣ ٦٧٩ ١١٧
  ).١اجلدول  (٢٠١٠

 ،ICC-ASP/8/Res.7أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها : صندوق رأس املال العامل  ٩-٤
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ير إىل ينا/اين كانون الث١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  . يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفترة املالية السابقة٧ ٤٠٥ ٩٨٣مببلغ 

حنو  بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :االشتراكات املقررة قيد التحصيل  ١٠-٤
 يورو ٥ ٧٧٤ ٣٥٠ويورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة  ٤٨٠ ٥٢٠  يورو منها٦ ٢٥٤ ٨٧٠

وسجلت االشتراكات الواردة من الدول األطراف والزائدة عن ). ١اجلدول  (٢٠١٠مستحقة عن عام 
انظر املالحظة ( يورو بوصفها اشتراكات واردة مقدماً ٤٠ ٦٠٦ والبالغ قدرها االشتراكات املستحقة

  ). أدناه١٥-٤

غري املدفوع املستحق لصندوق رأس تشري إىل الرصيد االشتراكات األخرى قيد التحصيل   ١١-٤
 يورو ١٩ ٥٨٩، بلغ الرصيد غري املدفوع ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ويف . املال العامل

  ).٣ و٢اجلدوالن (

قيد د ي يورو الرص٢١٩ ٧٩٢ميثل مبلغ : األرصدة قيد التحصيل املشتركة بني الصناديق  ١٢-٤
 كانون ٣١ة اليت توجد حسابات منفصلة هلا يف التحصيل بالصندوق العام من الصناديق االستئماني

 .٢٠١٠ديسمرب /األول

خرى قيد التحصيل البالغ قدرها  ترد تفاصيل احلسابات األاحلسابات األخرى قيد التحصيل  ١٣-٤
  . أدناه٣ورو يف اجلدول  ي٣ ٠٨٩ ٦٠٤
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 )باليورو( تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل: ٣اجلدول 

  ٢٠٠٩املبلغ يف عام  ٢٠١٠املبلغ يف عام  احلسابات قيد التحصيل

 ٢٩٧ ١٢٧ ١ ٠٠٥ ٩٢٤ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

 ٦٨١ ٢٧٧ ٩٦٧ ٣٨٤ املوظفون

 ٩٢١ ٩ ٧٣٢ ٣١ البائعون

 ٤٣٩ ٩٧ ٧٥٤ ١١١ الفائدة املستحقة

 ٢٥١ ٥١٣ ٥٠٥ ٦٧١   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 

 ٨٤٨ ٥٦٥ ٤٢٧ ٧٦٦  )ج(صلة بالسفرسلف للبائعني عن نفقات ذات ال

 ٨١٠ ٢١٩ ٠٤٨ ١٠٢ )د(حسابات أخرى

 - ١٦٦ ٩٧  )ه(املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

 ٢٤٧ ٨١١ ٢ ٦٠٤ ٠٨٩ ٣ اموع

ضريبة القيمة  مقابل يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات ٩٢٤ ٠٠٥ مبلغ مل يعد:  ضريبة القيمة املضافة)أ(
عن مشتريات متت يف أوغندا يف دفوع مقابل ضريبة القيمة املضافة  يورو امل٢١٦ ٧٤٥  املدفوعة للسلع واخلدمات يتضمن مبلغاملضافة
 ولكن مل تتمكن احملكمة هذا املبلغ قيد التحصيل من احلكومة األوغنديةال يزال و. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥األعوام 
تشرين  ١٨أوغندا يف ريبة القيمة املضافة يف احملكمة اجلنائية الدولية من ضقانون إعفاء مت التوقيع على و. ه حىت اآلناستردادمن 
ضريبة القيمة املضافة بأثر رجعي على أساس السترداد جهود بذلت و. ٢٠٠٨يوليه / متوز١أصبح نافذاً اعتباراً من  و٢٠٠٨أكتوبر /األول

 .ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها رمسياًاالعتراف التأخري يف وأن عملياا يف أوغندا ذ بداية ء منإلعفااتستحق أن احملكمة 
وإذا مت استرداد . وأدى يف الواقع عدم النجاح يف استرداد هذا املبلغ حىت اآلن إىل عدم تسجيله اعتبارا من اآلن يف احلسابات قيد التحصيل

  .بل، فإنه سيؤثر تأثرياً إجيابيا على بيان اإليرادات والنفقاتهذا املبلغ يف املستق

ها يف ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون مطالبات واليت جيب تسجيل: )السلف غري النقدية( سلف السفر )ب(
وتسجل السلف النقدية بوصفها . مبالغ نقديةويستثىن من هذا املبلغ سلف السفر املقدمة يف شكل . ٢٠١٠احلسابات كنفقات يف عام 

  ".األخرى"، واملبالغ قيد التحصيل "البائعني"، أو"املوظفني"پمبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تدرج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة 

 عن نفقات ذات صلة بالسفر مثل التذاكر  ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني: السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر)ج(
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ات حىت ومصاريف الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفق

. حد املتهمني ألتمثيل القانوينالبلتكاليف املتصلة مدرجاً يف إطار ا يورو ٥١٠ ٤٩١مبلغ مل يعد ، يف احلسابات األخرى قيد التحصيل )د(
، دفعت احملكمة ما )ICC-01/05-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم  (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠فبناء على قرار صادر يف 

حملكمة من من املشكوك فيه أن تتمكن او. مواله يورو يف إطار النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أ٥١٠ ٤٩١جمموعه 
  .، ولذلك قدم طلب إلدراجه يف بند الديون املشكوك يف حتصيلهاممتلكاتهمجيع بأكمله عند طلب اإلفراج عن استرداد هذا املبلغ 

، تلقت احملكمة طلباً من رئيس احملكمة اخلاصة لسرياليون ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون) ه(
ملساعدة هذه احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز ) كمة اخلاصةاحمل(

وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات . تيلور
 ١٣واستناداً إىل هذا القرار، وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ . قدمي اخلدماتالكاملة مقدماً قبل ت

 يورو رصيد املدفوعات املسددة مقدماً من احملكمة ٩٧ ١٦٦وميثل مبلغ .  بشأن الترتيبات اإلدارية بني احملكمتني٢٠٠٦أبريل /نيسان
. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ مطروحاً منه النفقات اليت تكبدا احملكمة اخلاصة حىت ٢٠١٠ديسمرب /ألول كانون ا٣١اخلاصة حىت 

  .٢٠١١يناير /لغ يف كانون الثاينوتلقت احملكمة هذا املب
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 الذي يورو ٩٨٧ ١٥٧ تتضمن االستحقاقات املدفوعة مقدما مبلغ :سلف منحة التعليم  ١٤-٤
ديسمرب / كانون األول٣١ليم املتصلة بالسنتني الدراسيتني املنتهيتني يف ميثل جزءاً من سلف منحة التع

  .٢٠١١ و٢٠١٠

 يورو ٤٠ ٦٠٦ مبلغ الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدماً  ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. بشأن الفترة املالية القادمة

طراف  مقدماً من الدول األ الذي ميثل مدفوعات وردتورو ي١٦ ٤٦٣مبلغ   )أ(
  ؛)١اجلدول  (٢٠١٠لالشتراكات املقررة لعام 

ة عن االشتراكات املقررة يورو الذي ميثل اشتراكات وردت زياد ٢٤ ١٤٣مبلغ   )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من ٢٠١٠لعام 

  ).١اجلدول  (٢٠٠٨الفائض النقدي لعام 

قدرها البالغ  ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع ستحقة الدفعاملحلسابات األخرى ا  ١٦-٤

  . أدناه٤ يف اجلدول  بالتفصيليورو ٢ ٩٥٠ ٢٢٩

 )باليورو( تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول 
  ٢٠٠٩املبلغ يف عام   ٢٠١٠املبلغ يف عام  احلسابات مستحقة الدفع

 ٥٢٠ ١٦١ ٤٤٨ ٣٤٠ املوظفون

 ٠٣٤ ٤٤٧ ٦٧٧ ٠٠٤ ٢ البائعون

)أ(مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون 
)ه(٣انظر اجلدول    ٠٣٩ ٣٨٦ 

 ٥٤٤ ٢٨٣ ٩١٤ ٣٦٨  )ب(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

 ٧٤٥ ٥٠ ٨١٧ ٢١٨ حسابات أخرى

 ٨٧٧ ٩ ٣٧٣ ١٧  )ج() اهلولنديةالقرض املقدم من وزارة اخلارجية (الفائدة املستحقة 

 ٧٥٩ ٣٣٨ ١ ٢٢٩ ٩٥٠ ٢  اموع

 تعديالت على حساب منحة العودة إىل الوطن لتحقيق ٢٠٠٨أدخلت يف عام :  االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن)أ(
ن إىل قسمني فرعيني أحدمها للمجموع وقسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوط. املزيد من الشفافية يف البيانات املالية

املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها  يورو واآلخر لاللتزامات ٤ ٦٦٠ ٤١٨التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره 
 العودة إىل الوطن ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة.  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٣٦٨ ٩١٤

 أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ني حىت إىل املبالغ املستحقة للموظف
 كانون ٣١ون حىت ويشري اموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهل. واجبة الدفع هلم

  . ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٠ديسمرب /ألولا

 يورو بالفائدة املستحقة عن استخدام القرض املقدم من الدولة املضيفة البالغ قدره ١٧ ٣٧٣ يتعلق مبلغ :الفائدة املستحقة )ب(
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨الكامل يف  الذي رد للدولة املضيفة ب يورو١  ٤٢٥ ٠٠٠

. ICC-ASP/7/Res.1وفقاً للمرفق الثاين من القرار  ٢٠١١يناير /كانون الثاينوسددت هذه الفائدة لوزارة اخلارجية اهلولندية يف 
سنوية وسيبدأ سداد القرض، بأقساط . وتستحق هذه الفائدة سنويا اعتبارا من التاريخ الذي يستخدم فيه هذا القرض ألول مرة
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ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن مشروع املباين . منتظمة، بعد االنتهاء من اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة
  . من هذا التقرير١٤الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 

حقاق، متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االست: البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع )ج(
وسددت هذه . ٢٠١٠ حسابات مستحقة الدفع للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب لعام ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

  .٢٠١١فرباير /يناير وشباط/الفواتري يف كانون الثاين

للفترة املالية  يورو الذي ميثل الفائض النقدي ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ  ١٧-٤
ويف عام  .ICC-ASP/1/Res.4(b) حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار ٢٠٠٣ -٢٠٠٢
واستوعب ). البيان الرابع( يورو ٨٧٦ ٠٠٠مبقدار  ةاملعتمدامليزانية ، جتاوز جمموع النفقات ٢٠١٠
 ونقل املبلغ .املبلغ من هذا  واإليرادات املتنوعة جزءاًةئدا بند الفحتت يورو املسجل ٤٦٤ ٠٠٠مبلغ 
 يورو من صندوق الطوارئ احلايل إىل احتياطي ٤١٢ ٠٠٠صندوق الطوارئ البالغ قدره من املتبقي 

املبلغ النهائي بنفس تم حتديد وسي.  املبلغااستخدام هذفعال معرفة ما إذا كان سيلزم مؤقت إىل حني 
وعندئذ ستتم تسوية . سنة من اية ال شهرا١٢ًبعد أي  حتديد الفائض النقدي، ا يتم يتالالطريقة 

   .  لذلكوفقاًاالحتياطي املؤقت 

 ٤٨٠ ٥٢٠خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٨-٤
، للحصول )١اجلدول (يورو، الذي ميثل االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية السابقة 

  ).٤اجلدول ( الواجب توزيعه على الدول األطراف ٢٠٠٩نقدي لعام على الفائض ال

  الصناديق االستئمانية  -٥

  :٧ و٦ يف اجلدولني  املختلفة والغرض منها ةالوصف العام للصناديق االستئماني  ١-٥

كتب اهليئة القضائية وممتدربني واملهنيني الزائرين بللالدعم  يقدم :الزائرين املهنينيبني وتدربرنامج امل
. قامةمن الفترة املالية المارس /أبريل إىل آذار/وينفذ هذا الربنامج من نيسان. املدعي العام وقلم احملكمة

هو تعزيز الزائرين بني واملهنيني تدر، أصبح االسم الكامل لربنامج امل٢٠١٠أبريل /نيسان ١ من واعتباراً
  . وتوفري دفاع ذي نوعية عاليةترسيخ مبدأ التكامل والعاملية -احملكمة اجلنائية الدولية

ممثلي تعلقة باشتراك املالسفر تغطية نفقات لمانة مجعية الدول األطراف أتديره  :برنامج أقل البلدان منواً
  .جار وهو برنامج . الدول األطرافمجعية قل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف دوراتأ

تنظيم حلقات دراسية إقليمية من أجل لم احملكمة ق يديرها :احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
إلذكاء الوعي باحملكمة ) خلإ واملنظمات غري احلكومية، ، والسياسيني، واحملامني،القضاة(للخرباء احملليني 

يف اية عام ) داكار(وعقدت أول حلقة دراسية يف السنغال . يف مجيع أحناء العاملأهدافها بعرفة املو
٢٠٠٩.  

وتنفيذ استخدام تيسري وتنسيق من أجل مكتب املدعي العام يديره : ات القانونيةمشروع األدو
  .لمحكمةغري التابعني لاملستخدمني بني مشروع األدوات القانونية، والسيما مصفوفة القضايا، 
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ني قلم احملكمة لتمويل املشاورات بني احملكمة واملهنيني القانوني  يديرها:احللقة الدراسية حملامي الدفاع
  . عن طريق احملامني املقيدين بقوائم احملامني باحملكمة

من وحدة الضحايا والشهود نظمت ، ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين :الصندوق االستئماين العام
   .حلقة دراسية مدا يوم واحد بشأن احلمايةخالله 

إعادة اتفاقات  يف الدخولأنشئ ملساعدة الدول اليت ترغب يف  :عادة التوطنيبإاص اخلالصندوق 
عدد زيادة تكلفة لبدون  التوصل إىل حلول علىولكن ال متلك القدرة على ذلك توطني مع احملكمة 

التربعات بالصندوق تم متويل وسي. لية حلماية الشهوداحملقدرات الوبناء  املعاد توطينهم فعلياًاألفراد 
   .يت لديها استعداد لذلك الدول الاملقدمة من

أنشأته مجعية الدول األطراف يف قلم احملكمة  :الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزيننظام متويل 
عن طريق املنح مل اكات األسرية للمحتجزين املعوزين بالتمويل الزيار لICC-ASP/8/Res.4بقرارها 

تمع  واملنظمات غري احلكومية، وااألخرى، والدول ،الطوعية والتربعات املقدمة من الدول األطراف
   .املدين، واألفراد

 ملشاريع عام  يورو١ ٤٨٨ ٢٩٢أو وردت تربعات تبلغ قيمتها / عقدت و:التربعات  ٢-٥
٢٠١٠.  

 من احلساب كتسبة يورو الفائدة املصرفية امل٣ ٧٧٩ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٣-٥
  .املصريف للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

قدرها ة يبلغ مصروفمبالغ  يورو ١ ٥٧٦ ١٤٧البالغ قدره ملبلغ اإلمجايل  يشمل ا:النفقات  ٤-٥
اموع التراكمي  يورو، و١ ٤٥٢ ٦٠٧ قدرها يبلغ غري مصفاة يورو، وااللتزامات ١ ٤٥٢ ٦٠٧
  .يورو -١ ٦٢٢ لغ قدرهالعودة إىل الوطن البانحة مل

رو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار  يو١٩ ٥٩٩ أعيد مبلغ :املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة  ٥-٥
  ).٧ و٦اجلدوالن (أنه زائد عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة 

 يورو الفائدة املستحقة على احلساب ٥١٣ ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٦-٥
  .بعدإضافتها إىل احلساب  يتم اليت ملاملصريف للصناديق االستئمانية 

 ١ ٠١٧ ٥١٤يبلغ قدرها  تلقت احملكمة تربعات :املدفوعات املتلقاة مقدماًالتربعات أو   ٧-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١سيبدأ تنفيذها بعد شاريع يورو مل

، كان ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف : رصدة املستحقة الدفع بني الصناديقاأل  ٨-٥
  .يورو ٢١٩ ٧٩٢ والصندوق العام هو الرصيد املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين
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  املمتلكات غري املستهلكة  -٦

 كانون ٣١ يف  أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية،٥يتضمن اجلدول   ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠١٠ديسمرب /األول

 . الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازااملستهلكة يف األصول

  )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥اجلدول 

  فئة إدارة األصول

 ١الرصيد االفتتاحي يف 
يناير /كانون الثاين
٢٠١٠ 

  )أ(البنود املشطوبة  التسويات/احليازات
 ٣١الرصيد اخلتامي يف 

 ديسمرب/كانون األول
٢٠١٠ 

معدات تكنولوجيات 
 ٤٧٦ ٧٧٤ ٧ (٩٨١ ٤١٠) ٤٤٢ ٩٢٤ ٠١٥ ٢٦١ ٧  االتصال/املعلومات

 ٧٨٤ ٧٩٨ - (١٢٧ ٢٣) ٩١١ ٨٢١ معدات األمن والسالمة

 ٢٠١ ١٠٢ ١ (٠٥٧ ٣٧) ٤٢٦ ٦٣ ٨٣٢ ٠٧٥ ١ معدات اخلدمات العامة

 ٥٤٣ ٨٦٤ - - ٥٤٣ ٨٦٤ املركبات ومعدات النقل

 ٤٧٣ ٤٢٢ ١ (٧١٧ ٣) ١٤٩ ٧٨ ٠٤١ ٣٤٨ ١ معدات مكتب املدعي العام

 ٨٨٤ ٥٣٨ ١ (٦٨٢) ٣٢٦ ١١٣ ٢٤٠ ٤٢٦ ١  معدات أخرى

قاعات احملكمة والدائرة 
 ٩١٨ ٣٦٢ ١ - - ٩١٨ ٣٦٢ ١  )ب(التمهيدية

 ٢٧٩ ٨٦٤ ١٤ (٤٣٧ ٤٥٢) ٢١٦ ١٥٦ ١ ٥٠٠ ١٦٠ ١٤ اموع

.ورو ي٥٠٥ ١٧٥، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة ٢٠١٠يف عام ) أ(
  

 . عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت- اعات احملكمة والدائرة التمهيدية ق)ب(

املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت عليها احملكمة  ما سلف، تشمل سجالت إىلوباإلضافة 
  :احملكمة من خالل التربعات

 )باليورو(ملمولة من مصادر أخرى ملخص املمتلكات غري املستهلكة ا: ٦اجلدول 

 فئة إدارة األصول

 كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 
 ٢٠١٠يناير /الثاين

)أ(التسويات/احليازات
 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
مرب ديس/كانون األول
٢٠١٠ 

 ٦٢٢ ٩ (٩٣٨ ٧) ٥٦٠ ١٧  ميزانية الفريق االستطالعي

 ٣٧٥ ٢٨٣ (٨٠٠ ٤٤) ١٧٥ ٣٢٨ منح للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٩٩٧ ٢٩٢ (٧٣٨ ٥٢) ٧٣٥ ٣٤٥ اموع
  . يورو٥٠٥ ١٧٥، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة ٢٠١٠عام  يف )أ(
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  شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات  -٧

  ب  أعاله، شط١-٦البند على النحو الوارد يف  ٢٠١٠ عام باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف  ١-٧
 وكما ذكر يف .٢٠٠٨ يورو باعتباره حسابات غري قابلة للتحصيل منذ عام ١٢ ٨٩٤ما جمموعه 
 عنأوغندا واجبة االسترداد من اله، شطبت أيضاً ضريبة القيمة املضافة ال أع٣من اجلدول ) أ(احلاشية 

 يزال قابال  ألغراض الشفافية على الرغم من أن هذا املبلغ ال٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٥الفترة من عام 
  . ، ولكن مل تتمكن احملكمة من استرداده حىت اآلن من احلكومة األوغنديةللتحصيل

  مدفوعات ااملة  -٨

 .مل تصدر عن احملكمة أية مدفوعات جماملة أثناء الفترة املالية  ١-٨

  العاملون بدون مقابل  -٩

  .ترة املاليةمل تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الف  ١-٩

  االلتزامات احملتملة  -١٠

، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠٠٩يف عام   ١-١٠
فعال إىل الثالث االت هذه احلأحيلت ، ٢٠١٠يف عام و. إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

بند خمصصات يف هلذه املطالبات لتقديرية الالزمة لالستجابة املبالغ ااحملكمة اعتمدت واملذكورة احملكمة 
  ). أعاله٦-٤انظر احلاشية (القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

ت أثناء أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقاً مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابا  ١-١١
. اخلدمة اليت يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة
وقسط التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية 

سدة يف حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، يويظهر يف املنظمةد من ميزانية مشا 
 ألغراض هذا ٢٠١٠ املدفوع يف عام وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل. احلساب حتت بند النفقات

  . يورو٩٤١ ٢٣٠التأمني 

  التربعات العينية  -١٢

كما ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى تربعات من الدولة   ١-١٢
يف )  يورو٢٥ ٠٠٠اليت تفوق قيمتها (و فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة . ملضيفةا

  :الفترة املالية
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  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١مباين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات، ابتداء من   “١”

 يورو، مبا يف  مليون٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   “٢”
  .ذلك تكاليف بناء قاعة للمحاكمات

  التربعات للصندوق االستئماين للضحايا  -١٣

إنشاء صندوق لصاحل ، ICC-ASP/1/Res.6قررت مجعية الدول األطراف، مبوجب قرارها   ١-١٣
  .ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم

ارة للصندوق، وقررت أن يكون مسجل احملكمة وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جملس إد
أن جلس اإلدارة يف قيامه مبهمته وعمل مبلاساعدة حلسن سري املتقدمي ما يلزم من مسؤوالً عن 

  .يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية

ندوق  يورو ألمانة الص١ ٢٢١ ٦٠٠ الدول األطراف على اعتماد مبلغ ، وافقت مجعية٢٠١٠ويف عام 
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري لس إدارة 

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات األمانة يف الفترة املالية قيد البحث . الصندوق واجتماعات الس
  . يورو٩٣٩ ٨٢٧

  وصف عام: مشروع املباين الدائمة  -١٤

  ICC-ASP/4/Res.2دول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارهاأنشأت مجعية ال  ١-١٤

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب بصفتها هذه مبان دائمة ذات طابع وظيفي "الذي أكد أن 
لتمكينها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من 

  .كدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة، وأ"العقاب

تكاليف البناء إىل أن   ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت  ٢-١٤
اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ 

رحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات قبل طرح العطاء وبعد ط
 مليون يورو مبستويات ١٩٠املظهرية املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 

جلنة   ICC-ASP/6/Res.1وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار. ٢٠١٤أسعار عام 
 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤، عمال بالفقرة اف كهيئة فرعية تابعة للجمعيةمراقبة للدول األطر

  .األساسي

والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة   ٣-١٤
ينما خيتص مدير وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلستراتيجية للمشروع ب. للمحكمة اجلنائية الدولية

 دول أطراف من بينهم عضو واحد ١٠وتتكون جلنة املراقبة من . املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
  .على األقل من كل جمموعة إقليمية
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  )من األول إىل الثالث(مالحظات على البيانات : مشروع املباين الدائمة  -١٥

غريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء  يتضمن اإليرادات والنفقات والتالبيان األول  ١-١٥
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات

  / كانون األول٣١ يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاين  ٢-١٥
 .٢٠١٠ديسمرب 

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث  ٣-١٥
  .احملاسبة الدولية السابع

 يف إطار  اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف املقررةاألنصبةبلغ جمموع  : املقررةألنصبةا  ٤-١٥
  . أدناه٧فصيل الوارد يف اجلدول  بالت يورو١٥ ٥٤٧ ٨٣٦ األنصبة املدفوعة دفعة واحدة

   )باليورو(  اليت تلقتها احملكمة من الدول األطرافاملدفوعة دفعة واحدةاملقررة األنصبة : ٧اجلدول 

 اموع ٢٠٠٩ ٢٠١٠ الدول األطراف
 - - - البانيا
 ٣٠٥ ١٨ - ٣٠٥ ١٨ اندورا
 ٩٢١ ٧٢٥ ٢ - ٩٢١ ٧٢٥ ٢ استراليا
 - - - بنن
 ٧٢٩ ١٣ - ٧٢٩ ١٣ )تعددة القومبيات م-دولة(ا بوليفي

 - - - بوركينا فاسو 
 ٢٨٨ ٢ - ٢٨٨ ٢ كمبوديا
 ٧٥١ ٨١١ ٦ - ٧٥١ ٨١١ ٦ كندا

 - - - اجلمهورية التشيكية
 - - - جيبويت

 ٥٠٣ ٢٩٠ ١ - ٥٠٣ ٢٩٠ ١ فنلندا
 - - - هنغايا
 - - - آيسلندا
 ٧٩٧ ٨٧٣ ٣ ٠٩٠ ٠٩٢ ٢ ٧٠٧ ٧٨١ ١ ايطاليا 
 ١٥٢ ٩ - ١٥٢ ٩ األردن

 ٨٨١ ٢٢ - ٨٨١ ٢٢ خلتنشتاين
 - - - ليتوانيا

 ١٦٩ ٢٥ - ١٦٩ ٢٥ موريشيوس
 ٤٣٤ ٧٢١ ١ - ٤٣٤ ٧٢١ ١ املكسيك

 ٢٦٨ ٢ - ٢٨٨ ٢ اجلبل األسود
 ٩٤٨ ٤٠١ - ٩٤٨ ٤٠١ الربتغال
 ٢٨٨ ٢ - ٢٨٨ ٢ ساموا

 ٨٦٤ ٦ - ٨٦٤ ٦ سان مارينو
 ٠٥١ ٤٨ - ٠٥١ ٤٨ صربيا
نوب أفريقياج  ٥٥٧ ٦٦٣ - ٥٥٧ ٦٦٣ 

 ٩٠٦ ٦٣٩ ١٧ ٠٩٠ ٠٩٢ ٢ ٨٣٦ ٥٤٧ ١٥ جمموع األنصبة املدفوعة دفعة واحدة
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 يبلغ قدرها ةمصروفمبالغ  يورو ٥ ١٣٣ ٣٤٦يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٥-١٥
 ستكمالت با وتتعلق النفقا. يورو٣٢٠ ٥٢٢ والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ، يورو٤ ٨١٢ ٨٢٤

مرحلة التصميم األويل، وتشمل تكاليف املهندسني املعماريني، واملستشارين، وإدارة املشروع، والرسوم 
  .٢٠١٠تشييد يف حد ذاا يف عام ومل تبدأ عملية ال. القانونية

 املصروفات الفعلية املتعلقة بلغت :الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٦-١٥
سداد مجيع االلتزامات غري لنتيجة يورو  ٥ ٣٨٩يورو من أصل  ٥ ٣٨٩امات الفترات السابقة بالتز

  . ٢٠١٠يف عام  ٢٠٠٩ عاملاملصفاة 

يل  يورو الفائدة املستحقة قيد التحص٢٨ ٤٥٤ ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٧-١٥
بة القيمة املضافة املدفوعة على  يورو ضري٨٢ ٦٩٤، وميثل مبلغ ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ يف

  .السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية

 يورو الفواتري املدرجة يف ٥٩ ٨٣٠ميثل مبلغ : احلسابات األخرى املستحقة الدفع  ٨-١٥
وسددت هذه الفواتري يف كانون . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بعد يف احلسابات واليت مل تسدد 

  .٢٠١١فرباير /يناير وشباط/لثاينا

اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين  أدرجت مجيع االشتراكات: االشتراكات الواردة مسبقا  ٩-١٥
يف  )ICC-ASP/7/Res.1القرار يف املشار إليه (الدفع مرة واحدة  فيما يتعلق خبيار ٢٠١٠الدائمة يف عام 

، أدرج ٢٠٠٩ا جاء يف البيانات املالية لعام ة تأكيد ميف معرض إعادو .٢٠١٠يف عام   اإليراداتإطار
 يورو يف إطار اإليرادات الواردة يف ٢ ٠٩٢ ٠٩٠ والبالغ قدره ٢٠٠٩عام يف ايطاليا لوارد من ا بلغامل

  . االشتراكات الواردة مسبقاً منبدالً ٢٠٠٩عام 

مل للدولة املضيفة يف بالكا يورو ١ ٤٢٥ ٠٠٠مبلغ د ر :القرض املقدم من الدولة املضيفة  ١٠-١٥
 ١٧ ٣٧٣ وأدرجت الفائدة املستحقة على استخدام القرض والبالغ قدرها .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨

فرباير / وسددت لوزارة اخلارجية اهلولندية يف شباط٢٠١٠للمحكمة لعام يورو يف امليزانية الربناجمية 
اليت تنص  ICC-ASP/7/Res.1 القرار من ١١ويتفق هذا مع الفقرة . ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٠١٠

اجمية السنوية إنشاء ميزانية خاصة باملباين الدائمة، يف إطار امليزانية الربن] اجلمعية[تقرر : "على ما يلي
 سداد قيمة الفائدة املتراكمة، فيما يتعلق بأول استخدام لقرض الدولة املضيفة، [...]املقترحة، لغرض 
  ". امليزانية الربناجمية املقترحة للعام التايل وتدمج يفواليت ستحدد سنوياً

قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من : مكتب مدير املشروع  ١١-١٥
إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار   ASP/6/Res.1القرار

ف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة الربنامج الرئيسي السابع لتغطية التكالي
ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم . مبشروع املباين

  .تقاريره مباشرة إىل اجلمعية عن طريق جلنة املراقبة
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كمة اجلنائية الدولية، ويلحق ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احمل
  .مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة

 يورو ملكتب مدير ٥٨٤ ٢٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ٢٠١٠ويف عام 
ب مدير وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكت. املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة

  . يورو٣٩٥ ٣٢٦املشروع يف الفترة املالية قيد البحث 

  التربعات العينية ١٢-١٥

  :فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقاها مشروع املباين الدائمة يف الفترة املالية

 يف املسائل اإلدارية محكمة اجلنائية الدوليةاملساعدة من األقسام املختلفة لل  )أ(
؛ ) ودفع الفواتري، والتسويات املصرفية، والتسجيل،احلساباتمسك (امليزانية واملالية  قسم والسيما من

قسم ؛ و)التفاوض على العقود واملسائل القانونية األخرى( القانونية  اخلدمات االستشاريةوقسم
ومات تكنولوجيا املعل؛ وقسم )إعداد أوامر الشراء، إدارة املرافق: خدمات املشتريات(اخلدمات العامة 

  ؛)خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال (واالتصال

  . الدولة املضيفة يف اختيار املهندس املعماريمسامهة  )ب(

____________  


