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  خطاب اإلحالة
  ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية ١-١١وفقاً للمادة 
  .٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ١يناير إىل / كانون الثاين١الدولية عن الفترة من 

  سلفانا أربيا) توقيع(

  املسجل

  السيد ستيف تاونلي

  مدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
M. Steve Townley 
Director  
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
London SW1W 9SP 
United Kingdom  
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  بيان املراقبة املالية الداخلية

  سجلمسؤوليات امل

، وبصفيت املوظف اإلداري الرئيسي باحملكمة، فأنا )ب (١-١٠١عمالً بالقاعدة املالية 
مسؤولة وأساَءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مترابط من جانب مجيع األجهزة احملكمة، مبا "

ق باملهام التنظيمية يف ذلك عن طريق اختاذ الترتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعل
 من نظام روما ٤٢ من املادة ٢واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 

، أنا املسؤولة ١-١١١ من النظام املايل، ويف مجلة أمور، إىل القاعدة ١١واستنادا إىل البند ". األساسي
 السجالت املالية الرئيسية والفرعية وامتثاال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد. عن احلسابات

وباحملافظة عليها، كما قمت بوضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة وبتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء 
  .املهام احملاسبية

ينفذ هذا النظام املايل مبايتفق مع مسؤوليات " من النظام املايل للمحكمة، ٤-١ووفقاً للبند 
 من ٤٣من املادة ) ١( والفقرة ٤٢من املادة ) ٢(على النحو احملدد يف الفقرة املدعي العام واملسجل 
ويتعاون املدعي العام واملسجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف . نظام روما األساسي

  ".ممارسة مهامه مبوجب النظام األساسي

 وبصفيت أنا املسجل، فأنا مسؤولة  من النظام املايل،١-١٠وعالوة على ذلك، ووفقاً للبند 
و استعراض املعامالت املالية /رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوالً بأول بفحص فعال و"عن ممارسة 
  :لضمان ما يلي

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها   )أ(
  والتصرف فيها؛

ات مع االعتمادات أو األحكام املالية ألخرى، اليت تقرها اتفاق االلتزامات والنفق  )ب(
  مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛

  ".استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا  )ج(

عام حسب ما نصت عليه وإذ اختذت الترتيبات املؤسسية املالئمة بتعاون مع مكتب املدعي ال
 ٤، فقد قبلت التأكيدات اخلطية للمدعي العام، اليت توصلت ا يف )ب (١-١٠١القاعدة 
وبالتايل، أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة . ١-١٠، بأنه مت االمتثال للبند ٢٠١٢يونيه /حزيران

  .٢٠١١للمراقبة املالية الداخلية طوال الفترة املالية 

   نظام املراقبة املالية الداخليةاستعراض فعالية

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
وقد وقع مجيع موظفي . باحملكمة وعلى بيانات الضمان اليت يقدموا) موظفي التصديق(التنفيذيني 

الداخلية يف جماالت مسؤوليتهم، مؤكدين بذلك االمتثال لكافة التصديق بيانات عن فعالية نظم الرقابة 
وقد حدد موظفو التصديق نقاط ضعف حمتملة ستتم معاجلتها خالل . اللوائح والقواعد ذات الصلة

  .السنة املالية احلالية

وبناء على توصيات جلنة مراجعة احلسابات واملراجع اخلارجي، ومتشيا مع تصميمي القوي 
  :راقبة املالية الداخلية باحملكمة، مت تنفيذ مايليعلى تعزيز امل

  :التدريب املتكامل للموظفي التصديق  )أ(
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، وهو تدريب إلزامي جلميع ٢٠١٢فرباير /مت وضع برنامج تدرييب جديد انطلق يف شباط  
  .موظفي التصديق

  :جلسات بيانات الضمان  )ب(

 من التعرف على حمتويات عقد قلم احملكمة جلسات توجيهية لتمكني موظفي التصديق  
وأثناء هذه اجللسات، شرح كبار املديرين مفهوم بيان الضمان وأتيحت الفرصة . بيانات الضمان

  .ملوظفي التصديق لإلعراب عن شواغلهم

وأود أن أذكر كذلك أن نفقات الربناجمني الرئيسيني األول والثالث قد جتاوزتا مستويات 
 الحتساب استحقاقات اية السنة اللتزامات مستحقات اية املخصصات املعتمدة لكل منهما نظرا
وقد مت استيعاب ذلك التجاوز يف إطار املخصصات اإلمجالية . اخلدمة الطويلة األجل للموظفني بكاملها

  .املعتمدة للمحكمة

وبناء على ما سبق، أعرب عن ارتياحي بأنين تلقيت الضمانات الضرورية ألمتكم من تأكيد 
  .٢٠١١ كاف للمراقبة املالية الداخلية خالل عام توافر إطار

  

  سلفانا أربيا

  املسجل

  ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠
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  رأي مراجع احلسابات املستقل وتقريره إىل مجعية الدول األطراف

 كانون ٣١راجعت البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالفترة املالية املنتهية يف 
وتشمل هذه البيانات املتعلقة باإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة . ٢٠١١ديسمرب /األول

، واألصول واخلصوم )البيان األول (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق املنتهية يف 
، والتدفق النقدي )البيان الثاين (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 

 كانون ١، وبيان االعتمادات للفترة من )البيان الثالث (٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ٣١حىت 
، وبيان حاالت اللجوء إىل صندوق )البيان الرابع (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

، واجلداول من ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الطوارئ خالل الفترة من 
  .ملالحظات املتصلة ا وا٨ إىل ١

  مسؤولية املسجل عن البيانات املالية

املسجل هو املسؤول عن إعداد وعرض البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم 
واملسجل هو . املتحدة ومتطلبات النظام املايل والقواعد املالية اليت حتددها مجعية الدول األطراف

وابط الداخلية اليت يراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من أي بيانات غري املسؤول أيضا عن الض
  .صحيحة جوهريا سواء بسبب اخلطأ أو بسبب االحتيال

  مسؤولية مراجع احلسابات

 اليت املراجعة إىل باالستناد املالية البيانات بشأن الرأي إبداء عن مسؤول احلسابات مراجع
 ملراجعة الدولية للمعايري وفقا املراجعة هذه أجريت وقد. املايل النظام من ١٢ للبند وفقا ا يقوم

 املعايري هذه وتقتضي. الضمان ومعايري احلسابات بتدقيق املعين الدويل الس من الصادرة احلسابات
 عةاملراج عملية وأداء بتخطيط أقوم وأن املهين السلوك بقواعد االلتزام معي العاملني املوظفني ومن مين

  .مادي خطأ أي من ختلو املالية البيانات بأن معقولة تأكيدات إىل للتوصل

 والكشوف املبالغ بشأن أدلة على للحصول إجراءات اختاذ للحسابات مراجعة أي وتتضمن
 ذلك يف مبا احلسابات، مراجع لتقدير املختارة اإلجراءات وختضع. املالية البيانات يف إليها املشار
 سواء املالية البيانات يف الواردة جوهريا الصحيحة غري البيانات إليها تؤدي قد اليت للمخاطر لتقديره
 الضوابط يف احلسابات مراجع ينظر املخاطر، هذه تقدير ولدى. االحتيال أو اخلطأ مرجعها كان

 للوضع املناسبة املراجعة إجراءات حتديد أجل من احملكمة يف املالية البيانات وتقدمي إلعداد الداخلية
 عن الصادرة احلسابية والتقديرات املستعملة احملاسبية السياسات تقييم أيضاً املراجعة وتشمل. القائم
  .املالية للبيانات العام العرض تقييم وكذلك املسجل

 اإليرادات بأن معقول بشكل للتأكيد كافية أدلة على احلصول جيب سلف، ما إىل وباإلضافة
 الدول ومجعية اإلدارة جملس يتوخاها اليت األغراض مع فقة مطابقة املالية ناتالبيا يف الواردة والنفقات
  .املايل للنظام وفقاً متت قد املعامالت وأن األطراف

 املتعلقة آلرائي أساس لتوفري ومالئمة كافية عليها حصلت اليت املراجعة أدلّة أن وأعتقد
  .احلسابات مبراجعة

 املالية البيانات حول الرأي

 :يلي ما للحسابات اخلارجي ملراجعا يرى
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 جوانبه كل من للمحكمة املايل املوقف صحيحة بصورة تعرض املالية البيانات أن  )أ(
 يف املنتهية للفترة النقدية والتدفقات العمليات ونتائج ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت املادية
 التاريخ؛ هذا

 األمم ملنظومة احملاسبية للمعايري وفقاً صحيح بشكل أعدت قد املالية البيانات أن  )ب(
  .األطراف الدول مجعية حددته الذي املايل والنظام املتحدة

  االنتظام بشأن الرأي

 اليت األغراض مع املادية، النواحي مجيع من يتفق، والنفقات اإليرادات استخدام أن أرى
 .املالية والقواعد املايل نظامال مع تتفق املالية املعامالت وأن األطراف، الدول مجعية حددا

 :بالتحديد اإلبالغ ا ينبغي اليت األخرى املسائل

 :وهي التعيني خطاب يف إليها املشار املسائلإبالغكم به من  ينبغي ما هناك ليس

  أوسليمة؛ حمسابية سجالت وجود عدم  )أ(

  أوللمراجعة؛ الالزمة والتوضيحات املعلومات مجيع على احلصول عدم  )ب(

  .الداخلية للمراقبة كافية ضوابط وجود عدم  )ج(

 للحسابات اخلارجي املراجع تقرير

 املالية للبيانات مراجعيت نتيجة عن تقريراً أيضاً أصدرت املايل، النظام من ١٢ بالبند عمال
  . الدولية اجلنائية للمحكمة

 

 مورس. إي. سي أمياس 

 للحسابات العام واملراجع املايل املراقب

 املتحدة اململكة

  للحسابات اخلارجي املراجع
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP 
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 ٢٠١١ لعام املالية البيانات مراجعة تقرير

 النظام وتعزيز األطراف، للدول مستقلة ضمانات توفري هو احلسابات مراجعة من اهلدف
 .للحسابات اخلارجية املراجعة طريق عن املنظمة ألهداف الدعم وفريوت للمنظمة، واإلداري املايل

 يف احلسابات لتدقيق الوطين املكتب رئيس هو للحسابات العام واملراجع املايل واملراقب
 العام املايل واملراقب. املتحدة اململكة يف املالية للرقابة العليا املؤسسة هو واملكتب املتحدة، اململكة
 لألموال والفعال الصحيح اإلنفاق ويكفالن املتحدة اململكة حكومة عن مستقالن ينالوط واملكتب
 للقطاع املركزية اهليئات مجيع حسابات املكتب ويدقق. املتحدة اململكة يف الربملان أمام واملساءلة العامة
 من لعدد اخلارجية املراجعة خدمات املكتب ويقدم. الدولية املنظمات من عدد عن فضال العام

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

٢٠١٢أغسطس /آب  

  احملتويات
  الصفحة  

  ٩  ....................................................................ملخص تنفيذي 
  ٩  ..........................................................................مقدمة 

  ١٠  ..................................................النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات 
  ١٠  ..............................................................األداء املايل الشامل 

  ١٠  ..................................................االستعراض املايل للصندوق العام 
  ١٣  ............................................................مشروع املباين الدائمة 

  ١٩  ...............................................مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
  ٢٢  ...............................................لعام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا
  ٢٣  ....... .....................٢٠١٠ يف عام  احلساباترد اإلدارة على توصيات مراجعة

  ٢٤  ....................................................................شكر وتقدير 
  ٢٥  ..................... ............٢٠١١ عامل ةالتوصيات املقدم ملخص -ألف املرفق
  ٢٧  ................................السابقة  السنة  املقدمة يفتوصياتال متابعة –باء املرفق

  

  ملخص تنفيذي

  مقدمة

، ٢٠١١ لعام املالية بالبيانات يتعلق فيماقدم املراجع اخلارجي للحسابات رأياً بدون حتفظ   -١
يف الدولية اجلنائية للمحكمة املايل للمركز املادية، اجلوانب مجيع من صادقة، صورة تعطيا مؤكدا أ 

 التاريخ، ذلك يف املنتهية السنة وإلدائها املايل وتدفقاا النقدية خالل ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١
 املايل والنظام املتحدة مماأل ملنظومة احملاسبية للمعايري وفقا صحيح بشكل إعدادها متأن تلك البيانات و

  .األطراف الدول مجعية حددا اليت املالية والقواعد
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 عام يف احلسابات ملراجعة تقريرنا يركز للمحكمة، املايل األداء على التعليقات إىل باإلضافةو  -٢
 واستعراض عمليات مكتب املراجعة الداخلية الدائمة، املباين مشروع يف احملرز التقدم على ٢٠١١

  .العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري لتنفيذ احملكمة وضعتها اليت واخلططلحسابات باحملكمة، ل

 السابقة توصياتنا تنفيذ يف حرزجيداً أ اًتقدم أن وجدنا الدائمة، املباين مبشروع يتعلق وفيما  -٣
رية املقبلة، وقدمنا خبصوص اهليكل اإلداري للمشروع، غري أننا أدلينا بتعليقات عن التحديات الكب

توصيات يف جمال التحكم يف التكاليف وأوصينا بأن تنظر احملكمة يف وقت مبكر يف مسألة االنتقال إىل 
  .التشغيل وإدارة األصول يف املستقبل

وفيما يتعلق باملراجعة الداخلية للحسابات، حددنا جماالت ميكن أن تدخل عليها حتسينات   -٤
أفضل ممارسات املعايري الدولية للمراجعة الداخلية للحسابات، مبا يف ذلك من أجل مطابقة العمليات ب

  .ضرورة استعراض ميثاق املراجعة بانتظام ومواءمة دورات التخطيط واإلبالغ

وفيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، استعرضنا التقدم احملرز منذ بدأ   -٥
وقد استعرضنا كذلك مسودة سابقة . ٢٠١١يوليه / املعايري عمله يف متوزالفريق املعين مبشروع تلك

للتغيريات املقترح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ونصحناها بأن متضي يف وضع 
  .جدوهلا الزمين للتمكن من ضمان انتقال ناجح

نبغي هلا أن تضع جدوال زمنيا لتنفيذ وال تزال احملكمة بطيئة يف تنفيذ توصياتنا السابقة، وي  -٦
مجيع التوصيات املعلقة وأن تقدم بانتظام تقارير عن التقدم احملرز إىل جلنة مراجعة احلسابات، وإىل جلنة 

  .امليزانية واملالية، وإىل اجلمعية

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

 الدولية للمعايري ووفقا املالية والقواعد ملايلا للنظام وفقاً للمحكمة املالية البيانات مبراجعة قمنا  -٧
  .احلسابات ملراجعة

 وتقييماً للمحكمة، احملاسبية لإلجراءات عاماً استعراضاً احلسابات مراجعة وتضمنت  -٨
 يف ضرورية اعتربناها اليت واالختبارات للحسابات، مراجعتنا على تؤثر قد اليت الداخلية للضوابط
 إجراءات من األساسي الغرض وكان. الداعمة األدلة من وغريها احملاسبية للسجالت القائمة الظروف
 .احلسابات مراجعة يشأن رأي تكوين هو املراجعة

 وامليزانية املالية املعلومات بنظم املتصلة اجلوانب جلميع تفصيلياً استعراضاً عملنا يتضمن ومل  -٩
 البيانات أن من للتأكد فحص أجري وأخرياً،. أابش شامالً بياناً النتائج اعتبار ينبغي وال باحملكمة،
  .مناسب بشكل تقدميها ومن للمحكمة احملاسبية السجالت بدقة تعكس املالية

 املرفق يف لتوصياتنا ملخص يرد كما أدناه ا قمنا اليت للمراجعة الرئيسية املالحظات وترد  -١٠
 املرفق يف ٢٠١٠ عام يف قدمناها اليت وصياتللت استجابة اإلدارة اختذا اليت اإلجراءات وترد. ألف
  .باء

  األداء املايل الشامل

  االستعراض املايل للصندوق العام

يف  نقصا ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تظهر البيانات ملالية للمحكمة للسنة املنتهية يف   -١١
وقد نتج هذا العجز عن .  مليون يورو٣,٥اإليرادات مقارنة بالنفقات، مما أسفر عن عجز إمجايل قدره 
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، وقد مت ٢٠١١ مليون يورو يف أحداث مل تكن متوقعة وقت اعتماد ميزانية عام ٥,١نفقات بلغت 
ونتيجة .  مليون يورو من ذلك املبلغ يف امليزانية املعتمدة، وحتمل الباقي صندوق الطوارئ٣,٢استيعاب 

 مليون ١٤,٨ديسمرب إىل /ن األول كانو٣١لذلك، اخنفض جمموع االحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  ).٢٠١٠ مليون يورو يف عام ١٩,٤مقابل (يورو 

  اإليرادات

.  مليون يورو عما كانت عليه يف السنة السابقة١٠٣,٦ البالغة املقررة االشتراكاتمل تتغري   -١٢
ة عام  وفرت متويال للزيادة يف عدد التحقيقات اجلارية، كانت ميزاني٢٠١١ويف حني أن ميزانية عام 

 مليون يورو مقدمة ملؤمتر احملكمة الستعراض نظام ١,٤ قد تضمنت مسامهة ملرة واحدة قدرها ٢٠١٠
 يورو، وهو ما ٤٨٤ ٠٠٠وحصلت احملكمة على إيرادات من الفائدة املصرفية قدرها . روما األساسي

إليرادات وبلغت ا). ٢٠١٠ يورو يف عام ٣٤٣ ٠٠٠أي مقابل (يفوق فائدة السنة الفارطة بقليل 
  ).٢٠١٠ يورو يف عام ١٢١ ٠٠٠مقابل ( يورو ٣٨٢ ٠٠٠األخرى 

  النفقات

مقابل ( مليون يورو ١٠٧,٩ عن السنة الفارطة لتبلغ املائة يف ٣,٣ بنسبة النفقات زادت  -١٣
، ويعزى ذلك أساسا إىل استجابة احملكمة لألحداث غري املتوقعة يف )٢١٠ مليون يورو يف عام ١٠٤,٥
 مليون يورو بسبب التطورات املتعلقة باملقاضاة ١,٩وقد تكبدت احملكمة نفقات قدرها . اليبيا وكيني

 مليون يورو بسبب ١,٨واالدعاء العام يف التحقيقات اجلارية بشأن كينيا، وتكبدت نفقات بلغت 
مقارنته وباستثناء األحداث غري املتوقعة، يبني جمموع نفقات احملكمة عند . التحقيقات اجلديدة يف ليبيا

  ).البيان الرابع( يورو ٧٩٧ ٠٠٠باملخصصات اليت اعتمدا اجلمعية العامة فائضا يف امليزانية يبلغ 

وقد عرفت ). ٢اجلدول (وتقدم البيانات املالية تفاصيل النفقات حسب فئات اإلنفاق   -١٤
 القانونية جتاوزت  مليون يورو نظرا ألن تكاليف املساعدة١,٦نفقات اخلدمات التعاقدية زيادة قدرها 

وتعمل احملكمة على مراجعة نظام املساعدة القانونية بغية .  مليون يورو١,٨امليزانية املعتمدة مببلغ 
 يف يورو  مليون١,٥ قدره بلغ باخنفاضومت استيعاب تلك الزيادة . ضمان استدامة تكاليفه املالية

  .العامة التشغيل نفقات

  األصول واخلصوم

.  مليون يورو٣٤,٢ مليون يورو ليصبح ٣,٢فض جمموع األصول مبا قدره بصفة عامة، اخن  -١٥
 كانون ٣١ مليون يورو يف ٢٨,٢وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت نقدية احملكمة وودائعها ألجل إىل 

ويعكس ذلك حتسنا يف معدل ). ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٢٦,٩مقابل  (٢٠١١ديسمرب /األول
 يف املائة عام ٩٣ يف املائة باملقارنة مع ٩٧، الذي بلغ ٢٠١١ام قبض االشتراكات املقررة يف ع

٢٠١٠.  

 مليون يورو يف عام ١٨,٠مقابل ( مليون يورو ١٩,٤وارتفع جمموع خصوم احملكمة إىل   -١٦
 مليون يورو يف التزامات مستحقات املوظفني اليت يبلغ جمموعها ١,٤عقب زيادة قدرها ) ٢٠١٠
دفع هذه االلتزامات املتعلقة مبنح اإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن وت.  مليون يورو١٠,١حاليا 

وعرفت قيمة االلتزامات . عندما يتقاعد املوظفون، وتتزايد املستحقات عموما مع كل سنة من اخلدمة
 ٥,٧مقابل  (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ مليون يورو يف ٥,٥غري املصفاة اخنفاضا طفيفا لتبلغ 

وتقدم احملكمة كل سنة تقارير عن املبالغ املتأتية من املدخرات وإلغاءات ). ٢٠١٠ يف عام مليون يورو
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، استعرضت احملكمة التزاماا بغية حتديد ما كان ٢٠١٢مارس /ويف آذار. التزامات الفترة السابقة
وقد نتجت عن هذه العملية . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ينبغي تصفيته أو ختفيضه حبلول 

  . التزاما منفصال١٥٠ يورو تتصل بأكثر من ٣٠٠ ٠٠٠لغاءات بلغت حنو إ

 يورو مت استيعابه اآلن بكامله من ٤١٢ ٠٠٠حتمل صندوق الطوارئ مبلغ ، ٢٠١٠ويف عام   -١٧
وقد أدى ذلك إىل حساب الفائض النقدي للسنة . مدخرات االلتزامات غري املصفاة يف نفس السنة

  .و ميكن للدول األطراف استردادها يور١ ٦٨٩ ٠٩٠الفارطة بقدر 

  االشتراكات املتأخرة

 ٢,٨ مليون يورو لتصبح ٣,٥اخنفضت متأخرات االشتراكات املقررة للدول األطراف مببلغ   -١٨
، ويرجع ذلك باخلصوص إىل قبض مبلغ متأخر )٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٦,٣مقابل (مليون يورو 

 دولة طرفا مل تسدد اشتراكاا لعام ١٩الحظ أن حنو ون.  مليون يورو من دولة واحدة٣,١قدره 
  . هلا أيضا متأخرات مستحقة السداد من سنوات فارطة٢٠١١

  تكاليف مستحقات املوظفني

 ٤,٩رصيد تكاليف اإلجازات السنوية البالغ ) البيان الثاين(يتضمن بيان األصول واخلصوم   -١٩
، وبغية ضمان التمكن من ٢٠١١ويف عام . )٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٤,١مقابل (مليون يورو 

 يورو من فائض ٥٢٢ ٠٠٠تزويد رصيد تلك التكاليف ومتويله بالكامل، حولت احملكمة مبلغ 
 يورو من تكاليف رصيد اإلجازات السنوية للربنامج ١٥٠ ٠٠٠الربنامج الرئيسي الثاين لتغطية  

 هذا التحويل ملا أمكن استيعاب هذه ولوال.  للربنامج الرئيسي الثالث٣٧٢ ٠٠٠الرئيسي األول و 
وظلت احملكمة يف حدود . التكاليف يف املخصصات املعتمدة للربناجمني الرئيسيني األول والثالث

 امللحقة بالبيانات ١٦ مليون يورو، وتوضح املالحظة ١٠٣,٧خمصصات امليزانية العامة املعتمدة البالغة 
  .بني الربامجاملالية األساس القانوين لتحويل األموال 

مقابل ( مليون يورو ١٠,١ويف اموع، ادخرت احملكمة اآلن أصوال نقدية يبلغ جمموعها   -٢٠
من أجل التمويل الكامل اللتزاماا املقبلة املتعلقة برصيد اإلجازات ) ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٨,٧

ونظرا ألمهية هذين ). و يورو ملي٥,٢(وبتكاليف رصيد اإلعادة إىل الوطن )  مليون يورو٤,٩(السنوية 
الرصيدين ولكوما يتوفران على متويل كامل، ينبغي اآلن للمحكمة النظر يف إضفاء الطابع الرمسي 

  .على سياستها يف متويلهما ألجل احلصول على موافقة الدول األطراف

  تدفق النقد

الفارطة، يني الشكل ورغم أن توقيت أداءات الدول األطراف حتسن عما كان عليه يف السنة   -٢١
فعلى .  أن االشتراكات املتوصل ا كل شهر تكفي بالكاد لتلبية احتياجات احملكمة من تدفق النقد١

.  باشتراكات كافية لتغطية مصروفات الشهر التايل٢٠١١يوليه /سبيل املثال، مل تتوصل احملكمة يف متوز
وما من التوصل مبراسلة بشأن املبالغ  ي٣٠ورغم أنه يتعني تسديد االشتراكات املقررة يف غضون 

  .املقررة، تؤجل عدة دول أطراف أداءاا مما يضر بتدفق النقد لدى احملكمة

ويظل صندوق رأس املال العامل متاحا ملواجهة أي عجز يف تدفق النقد إذا اخنفضت   -٢٢
 ٢٠٠٨و عام  ماليني من اليور٧وقد حدد مستوى الصندوق يف . االشتراكات فجأة يف أحد الشهور

وتزايدت أنشطة احملكمة ونفقاا كل .  مليون يورو٨٦عندما كانت النفقات السنوية للمحكمة تبلغ 
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ويعادل رصيد صندوق رأس .  مليون يورو١١١ ما قدره ٢٠١٢سنة وبلغت امليزانية املعتمدة لعام 
  .املال العامل حاليا أقل من نفقات شهر واحد

  :١التوصية 
كمة احتياجاا من رأس املال العامل وأن تنظر فيما إذا كان املستوى نوصي بأن تستعرض احمل

  .احلايل لصندوق رأس املال العامل ال يزال كافيا

  )حسب تراكمها(املصروفات مقارنة باالشتراكات احملصلة : ١الشكل 

  

 املفترض واالحتيال االحتيال

 املعايري منا وتتطلب. عاتق اإلدارة على االحتيال واكتشاف منع عن األولية املسؤولية تقع  -٢٣
 املراجعة، إجراءات من كجزء املفترض االحتيال وأ االحتيال خماطر يف النظر احلسابات ملراجعة الدولية
  .املادي باالحتيال يتعلق فيما ضمانات مراجعتنا وتوفر

رة من تقدمي  ومل تتمكن اإلداعنها املبلغ االحتيال حلاالت مركزي سجلب احملكمة حتتفظ وال  -٢٤
وأبلغتنا مديرة املراجعة الداخلية للحسابات أنه . ٢٠١١أية معلومات متعلقة حباالت االحتيال يف عام 

  .مل يتم تسجيل أية حالة احتيال من خالل أعمال مكتبها، ومل حتدد مراجعتنا أية حالة احتيال

 ااملة ومدفوعات واملشطوبات اخلسائر

 فيما يورو ١٨ ٥٩٦ جمموعه ما بشطب املسجل أبلغنا املالية، قواعدوال املايل بالنظام عمال  -٢٥
 بلغت قيمتها مستهلكة غري ممتلكات العام هذا وشطب. لالسترداد القابلة غري باملستحقات يتعلق

  .مبعدات متقادمة لتكنولوجيا املعلومات أساسا املبلغ هذا ويتعلق  يورو،٥٦٥ ٩٢٧األصلية 

 يورو قدر أنه يعادل التكاليف احملتملة املرتبطة ٩٨ ٠٠٠ة اعتمادا بلغ وتشمل البيانات املالي  -٢٦
وأدت احملكمة . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بقضيتني معروضتني على منظمة العمل الدولية حىت 

  . يورو، وقد وافق املسجل على هذه املدفوعات١٢ ٥٤١مدفوعات جماملة بلغ جمموعها 
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 الدائمة املباين مشروع

 أساسية وماتمعل

 كانون ويف. منها عينية كمسامهة املضيفة الدولة توفرها مؤقتة مباين احملكمة تستضيف  -٢٧
. الهاي يف للمحكمة دائمة مباين تشييد على األطراف الدول مجعية وافقت ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 مكان ١ ٢٠٠ وحوايل حماكمات قاعات ثالث تشمل مترابطة، مبان ستة من اجلديدة املباين وستتألف
  .مربعاً متراً ٥٢ ٤٥٠ تبلغ إمجالية مساحة يف عمل

  الوضع احلايل

 تبلغ وأن ،٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون يف متاماً عامال ىن اجلديداملب يصبح أن املتوقع ومن  -٢٨
 ويدخل املشروع حاليا يف مرحلة حامسة .، إال إذا أمكن حتقيق وفوراتيورو مليون ٢١٦,٨ تكلفته

وهناك .  حمدودة جدا إلدارة املشاكل والظغوط غري املتوقعة املتعلقة بالتكاليف والوقتتتسم مبرونة
  .خماطر حيتمل أن تزيد يف التكاليف ويف اجلدول الزمين للتسليم إن مل تتم إدارا حبزم

، قررت جلنة املراقبة أن تكاليف معدات االستخدام املتكامل البالغة ٢٠١١فرباير /ويف شباط  -٢٩
ومن أجل استيعاب هذه التكاليف ). ٢الشكل (مليون يورو ينبغي إدراجها يف تكاليف التشييد  ١٩,٨

  :اإلضافية، يرتقب مدير املشروع حتقيق وفورات يف ااالت التالية

بتقليص نطاق الشكل اهليكلي وزخارفه الداخلية ووظائفه : مراجعة احتياجات املستخدمني  )أ(
  .ومواصفاته

قدر اخلبري االستشاري :  بتكلفة أدىن مما أدرج هلا يف ميزانية طلب العطاءاتتلقي عطاءات  )ب(
 والوقت احلاضر مبا يقل عن ٢٠٠٩يناير /املعين بالتكاليف آثار تضخم أسعار التشييد بني كانون الثاين

  .لياوقد يكون هذا تقديرا سخيا، نظرا حلالة الكساد اليت تعرفها سوق البناء حا.  مليون يورو بقليل١٣

االستفادة من خربة املتعاقد لتحديد أوجه : التفاوض مع املتعاقد الرئيسي قبل توقيع العقد  )ج(
  .الكفاءة والتبسيط

ستقدم للمتعاقد الرئيسي حمفزات مالية للسعي إىل حتقيق : حتقيق وفورات إضافية أثناء التشييد  )د(
  .وفورات يف إطار شكل عقد التكلفة املستهدفة

  وع تكاليف مشروع املباين الدائمةجمم: ٢الشكل 

  )٢٠١٤أسعار (التكاليف مباليني اليورو 
النفقات الفعلية 

  )٢٠١٦-٢٠٠٨(امليزانية املنقحة املعتمدة   )٢٠١١-٢٠٠٨(
االستعمال مبا يف ذلك معدات (تكاليف التشييد 

  ) مليون١٩,٨ البالغة املدجمة
١٥٧,١  ١٣,٣  

    ممولة بقرض  
  من الدول  

  ٣٢,٩  صفر  املخاطر
  ١٩٠  ١ ١٣,٣  جمموع تكاليف التشييد
  مموالن من  ٢٣,٣  ١  مكتب مدير املشروع

  ميزانية احملكمة  ٣,٥  ١,٢  مكتب املباين الدائمة لدى قلم احملكمة

  ٢١٦,٨  ١٥,٥  اموع الكلي
  
  )املكمة اجلنائية الدولية: املصدر (. مليون٠,٤ يشمل وفورات قدرها ١
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 يعتزم مدير املشروع أن يشرك املستخدمني يف إعداد قائمة ،٢٠١٢يف حزيران يونيه   -٣٠
. أولويات ختفيض التكاليف بغية التأهب الحتمال ارتفاع أسعار طلبات العطاءات عما هو مرتقب
وسيصعب ختفيض التكاليف بتغيري مواصفات املشروع ونطاقه يف الوقت الراهن نظرا ألن املستخدمني 

ولذلك ستتطلب هذه العملية احلساسة . لهم حددوا تطلعات معينةأصبحوا اآلن مستأنسني به ولع
  .العناية يف التخطيط هلا وإدارا بغية إثارة أفكار بناءة وقابلة للتنفيذ لدى املستخدمني

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون منذ مربع متر ٦ ٨٠٠ حبوايل للمباين اإلمجالية املساحة وزادت  -٣١
 أن زيادة املساحة املشروع مدير ويرى. اللوجستية واملرافق احملكمة اعاتلق اإلضافية للمتطلبات نتيجة

األمجالية لن تترتب عنها تكاليف إضافية نظرا للكفاءات احملققة يف جماالت أخرى بفضل إجراء عملية 
  ١.هلندسة القيمة

داريا ، عينت جلنة املراقبة مديرا جديد للمشروع واعتمدت هيكال إ٢٠١١يونيه /ويف حزيران  -٣٢
وعقب تعيينه، عدل املدير اجلديد للمشروع . منقحا ينيط به كامل املسؤولية اإلدارية عن املشروع

امليزانية من أجل مطابقتها مع هذا اهليكل وراجع اجلدول الزمين لتسليم املشروع، مما قلص مرحليت 
تهي عملية طلب العطاءات يف ونظرا لتأخريات املرحلة النهائية للتصميم، يرتقب أن تن. التعاقد والتشييد

وقد انتقل وقت تسليم املبىن .  كام كان مقررا يف األصل٢٠١٢يوليه / بدل متوز٢٠١٢أغسطس /آب
ومع ذلك، ال يزال من . ٢٠١٥سبتمرب / إىل أيلول٢٠١٥يوليه /من جانب املتعاقد الرئيسي من متوز

  .٢٠١٥ديسمرب /املتوقع تسليم املشروع يف كانون األول

  املخاطر وإدارة ةامليزاني

وعلى الرغم من التحسينات اجلوهرية اليت عرفها هيكل إدارة املشروع، فإن حتديات كبرية   -٣٣
ويعترب ج إدارة امليزانية جا . مقبلة تواجه مشروع املباين الدائمة، نظرا ألن أشغال التشييد مل تبدأ بعد

 مليون يورو ١٥,٥ع اإلنفاق على املشروع وقد بلغ جممو. سليما ومناسبا هلذه املرحلة من املشروع
وتنشأ . ، مبعىن أن الغالبية العظمى من النفقات تكمن يف املستقبل٢٠١١ديسمرب /يف اية كانون األول

املخاطر الرئيسية يف هذه املرحلة عن أية تقديرات غري موثوقة للتكاليف، غري أن الفريق املعين باملشروع 
فأوالً، يقدم خبري استشاري خارجي خمتص بالتكاليف . هذه املخاطراختذ تدابري معقولة لتخفيف 

وثانيا، . مشورته إىل كل من مدير املشروع وفريق التصميم بشأن جوانب تكلفة التصميم الناشئ
  .خيضع فريق التصميم لعقد يلزمه بأن ينجز التصميم يف حدود غالف امليزانية

املخاطر اليت :  املخاطر يف إطار فئتني عريضتني ومهاويعتمد املشروع املمارسة اجليدة بتحديد  -٣٤
يتحكم فيها الفريق املعين باملشروع مباشرة، واملخاطر اليت تقع خارج دائرة نفوذه ولذلك يضطلع ا 

ويدير أموال الطوارئ املخصصة للفئة األوىل مدير املشروع، وتتكلف جلنة . أو يديرها فريق الزبون
  .لطوارئ للفئة الثانيةاملراقبة بإدارة أموال ا

ويتبع الفريق املعين باملشروع املمارسة اجليدة باعتماد ج متطلع إىل املستقبل فيما يتعلق   -٣٥
ويف . بإدارة املخاطر، حيث ختصص أموال الطوارئ ملخاطر حمددة بناء على درجة احتمال حدوثها

، حبيث أن "اهول املعلوم"عبارة بعض األحيان، يصطلح على أموال الطوارئ املخصصة ملخاطر حمددة 
وقد جيوز اعتبار أموال الطوارئ احملتفظ ا . املخاطر مت حتديدها، لكن توقيتها وحجمها قد خيتلفان

، وحتتفظ ا عادة جلنة املراقبة اليت "اهول اهول"لتغطية املخاطر األخرى اليت مل حتدد بعد من قبيل 
  .أنشأها الزبون

                                                                                                                                       
فيض جمموع التكلفة مع االحتفاظ بالوظائف األصلية املبينة أثناء مرحلة  هندسة القيمة هي عملية ترمي إىل خت 1

  .التصميم



ICC-ASP/11/12 

16 12-A-071112 

شغال التشييد مل تبدأ بعد، ونتيجة لذلك، ال زالت الترتيبات الشاملة إلدارة وال زالت أ  -٣٦
وقد يستفيد الفريق املعين باملشروع من تطوير اإلجراءات . الطوارئ ال تنفذ فعليا على أساس شهري

التشغيلية املتعلقة بإدارة الطوارئ لتبلغ مستوى أكثر فعالية من التفصيل، وذلك مثالً بتغطية عملية 
اإلفراج عن أموال الطوارئ غري املستعملة ومسألة ما إذا كان ينبغي االحتفاظ ا على مستوى 

  .املشروع أو من قبل جلنة املراقبة

  :٢التوصية 

  .نوصي بتوضيح اإلجراءات التشغيلية إلدارة أموال الطوارئ قبل الشروع يف مرحلة التشييد

.  مليون يورو٤٤لطوارئ يف ميزانية املشروع ، بلغ جمموع أموال ا٢٠١٢أبريل /ويف نيسان  -٣٧
وتبلغ "). التصعيد"الذي يصطلح عليه (وخيصص أكرب عنصر شك يف امليزانية لتضخم تكاليف التشييد 

 مليون يورو، لكن هناك اعتمادات أخرى ذات صلة ١٢االعتمادات املعلنة املخصصة ملخاطر التصعيد 
  . أكرب من ذلك بكثرييف هذا اال، مما حيتمل معه أن جمموعها

 يف املائة، مما ١٠٠ عنصرا تبلغ نسبة احتمال حدوثها ١٤وحيتوي سجل املخاطر على حنو   -٣٨
ولذلك ينبغي حتويل هذه املخاطر إىل عناصر حمددة . يوحي بأا ليست خماطر بل هي من باب اليقني

، ولو أن هناك احتمال كبري وال توجذ يف سجل املخاطر إال مثان عناصر إضافية حمددة السعر. لنطاق
وقد يستفيد الفريق املعين باملشروع من تطوير هذه . بوجود خماطر أخرى تنطوي على آثار على التكلفة

العملية اإلدارية لتبلغ مستوى أكرب من التفصيل، وذلك جلعل خمصصات املخاطر والطوارئ أكثر دقة 
  .ووضوحا

عروض طلبات عطاءام املتعلقة بالعقد الرئيسي ، سريجع مقدمو ال٢٠١٢يونيه /ويف حزيران  -٣٩
وحينذاك، سيعرف الفريق املعين باملشروع قدرا كبريا عن كفاية خمصصات التصعيد أو عدم . للتشييد

كفايتها، وستتاح الفرصة إلعادة النظر يف سجل املخاطر وحتديثه وجتديد اعتمادات الطوارئ املالية 
، سيكون من احلكمة إعادة فحص مجيع املخاطر املدرجة يف السجل وأثناء القيام بذلك. املوجودة فيه

  .والشروع يف مرحلة التشييد يف وجود إطار هادف للتحكم

  :٣التوصية 
نوصي بأن يقوم الفريق املعين باملشروع بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات 

  .الطوارئ عندما تعرف أسعار أشغال التشييد الرئيسية

تقوم جلنة مراقبة املشروع حاليا بفحص تكاليف جمموع دورة حياة املباين اجلديدة على و  -٤٠
وقد قدر الفريق املعين باملشروع تكلفة االستثمارات الدورية الالزمة لالحتفاظ ذه .  سنة٥٠مدى 

األصول يف حالة جيدة على مدى هذه الفترة، وهو يعمل اآلن على وضع خطة إلدارة األصول 
وهذا هو الوقت املناسب ملثل هذه املناقشات ألن .  مع متطلبات احملكمة، وهذه ممارسة جيدةتتناسب

. عملية االتفاق على استراتيجية للتمويل مث منح عقود الصيانة ذات الصلة رمبا ستستغرق سنتني
 وسيكون التوفر على مزودي خدمات إدارة املرافق قبل اكتمال األشغال من األمهية مبكان، وذلك

  .ليتمكنوا من االستئناس باألصول قبل التسليم

فهناك حاجة إىل . ويتمثل أحد أهم عناصر استراتيجية إدارة األصول يف استراتيجية التمويل  -٤١
املالية يف أول األمر، وجيب بعد ذلك وضع ترتيبات إدارية لبلوغ األهداف الطويلة /استراتيجية للتمويل

وتعمل جلنة املراقبة على معاجلة هذه املسألة، وهي تعي أن الفريق املعين . األجل وتلبية املتطلبات اليومية
باملشروع ال ميلك بالطبع املهارات املختصة الداخلية لتحديد سياسة التمويل الضرورية وترتيبات إدارة 

  .األموال
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  :٤التوصية 
ية إدارة نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لالستناد إليها يف وضع استراتيج

  .األصول

  إدارة املشروع وضوابطه

نظم مراقبة إدارة املشروع هي األدوات الالزمة إلدارة نطاق املشروع وتكاليفه وجدوله   -٤٢
وهي تستند إىل ضوابط حمددة بعناية ملراقبة العمليات والوثائق، وإىل القياسات ومؤشرات . الزمين

أو انزالقات /كشف التوجه حنو جتاوزات التكاليف واألداء، ووسائل التنبؤ اليت متلك القدرة على 
ولقد حددنا عددا من الوثائق واخلطط املستخدمة لرصد عناصر املشروع الرئيسية . اجلدول الزمين

  .كمعامله البارزة وميزانيته

ويف الوقت الراهن، ال توجد خطة متكاملة إلدارة املشروع ترمي إىل إثبات أنه مت النظر   -٤٣
يع مراحل مشروع املباين الدائمة وما يرتبط ا، مبا يف ذلك الكيفية اليت سيتم ا رصد بإمعان يف مج

  .ومع ذلك، فقد أدركنا أن األعمال جارية لوضع خطة من هذا القبيل. املشروع

وحىت يكلل املشروع بالنجاح، من الضروري وصف النتائج واملخرجات املطلوبة مبا يكفي   -٤٤
وميكن أن يتسبب تغيري متطلبات املشروع ونطاقه يف خماطر، مع .  يف التشييدمن الوضوح قبل الشروع

 مسألة عالقة متصلة ٣ ٤٠٠وقد برزت حوايل . احتمال الزيادة يف تكاليفه وتأخري وقت تسليمه
، كان قرابة نصف هذه ااملسائل قد متت ٢٠١٢فرباير /وإىل حدود شباط. بالتصميم منذ مراحله األولية

. يينه على الرسوم التخطيطية، بينما مت حل الباقي دون أن يظهر يف الرسوم أو مل يتم حلهمعاجلته وتب
ونالحظ أن بعض أوجه عدم اليقني حتتمل خماطر كبرية من حيث التكاليف، فعلى سبيل املثال، ينشئ 

ة ومن األمهي.  مليون يورو١,٥غياب الوضوح خبصوص اجلوانب األمنية خماطر يف التكلفة قد تبلغ 
مبكان بالنسبة للمشروع أن تتم معاجلة مجيع هذه املسائل قبل أن مينح العقد الرئيسي، وذلك لتخفيف 
خماطر التغيريات الالحقة، اليت ال ميكن اجتناب ارتفاع تكاليفها واليت قلّما تعادل قيمتها األموال 

  .املدفوعة عنها

ة يتم رصده بواسطة آلية للمتابعة، فهو ال ويف حني أن التقدم احملرز يف معاجلة املسائل العالق  -٤٥
يتسم بالتفصيل واإلفادة الكافيني، إذ ال توجد مثال أية إشارة إىل آثار تلك املسائل على التكاليف 

  .واجلدول الزمين

  :٥التوصية 

نوصي بأن حيدد الفريق املعين باملشروع أولويات مجيع املسائل العالقة املتصلة بالتصميم 
  . وأن يعاجلها مجيعا قبل منح العقد الرئيسيحسب تكاليفها،

وتتيح الضمانات اجليدة تقييما مستقال ملدى توفر العناصر األساسية لنجاح تسليم املشروع   -٤٦
وال تسلم الضمانات يف حد ذاا املشروع، لكنها توفر املعلومات ملن يقومون . ومدى فعالية اشتغاهلا

ة مساعدم على اختاذ قرارات مستنرية تقلل من أسباب فشل برعاية املشروع وحوكمته وإدارته بغي
وقد . ولكي تتمتع الضمانات باالستقاللية، ينبغي متويلها من مصادر مستقلة عن املشروع. املشروع

 لكنها ٢٠١٠ظلت احلاجة إىل استراتيجية ملراجعة احلسابات عنصرا يف جدول أعمال اللجنة منذ عام 
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من حتديد أولويات هذا املشروع ومل ومل يتمكن . مل تكتمل بعد

يويل تلك االستراتيجية إال القليل من االهتمام خالل السنتني املاضيتني، ويعترب ذلك أمرا ال يبعث على 
  .االرتياح
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  :٦التوصية 
لى الفور، نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال ضمانات متواصلة بوضوح وع

  .وأن تنفذ ذلك التكليف وأن تكفل أن أعماله تتوفر على التمويل املناسب

. وقبل الشروع يف أشغال التشييد، جيب احلصول على األذونات والتراخيص الضرورية  -٤٧
وإضافة إىل املوافقة املؤسسية، ينبغي كذلك احلصول مثال على موافقات بشأن الصحة والسالمة 

وميكن أن يكون جلميع هذه العوامل أن تؤثر بقوة على . تخلص من النفاياتوالصرف الصحي وال
  .اجلدول الزمين وتكاليف املشروع

وتبني لنا أن إجراءات الترخيص للمباين الدائمة عرفت بعض التأخري وأن املناقشات متواصلة   -٤٨
توقع إجياد حل شامل يف ومن امل. حول التزامات البلد املضيف فيما يتعلق حبالة املوقع عند التسليم

  .، ي بعد شهر واحد من منح العقد الرئيسي٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

ويعد اختيار املتعاقد األنسب ملشروع من مشاريع التشييد قرارا حامسا بالنسبة ألصحاب   -٤٩
 ويشمل تقييم عروض العطاءات عناصر متنوعة منها تقييم مدى مالءمة املتعاقدين. املشروع ومديريه

ومن مث، . بصفة عامة، واستقرارهم املايل، وقدرام اإلدارية وقوم التنظيمية، وخربم وجتربتهم التقنية
  .فهي عملية مستهلكة للموارد والوقت

ويتبع املشروع املمارسة اجليدة باعتماد شكل من العقود يستند إىل مبادئ األدارة السليمة   -٥٠
ويستخدم هذا الشكل من العقود على نطاق واسع يف اململكة . دللمشاريع، وهو العقد اهلندسي اجلدي

 سنة، وهو إلزامي يف كل العقود احلكومية، لكنه مل يستخدم يف هولندا ٢٠املتحدة منذ ما يزيد عن 
وبذلك حيتمل أن يشكل إدخاله بعض املخاطر، ألن املتعاقد الرئيسي وسلسلة اإلمدادات لن . من قبل

 ونالحظ أن الفريق املعين باملشروع اختذ تدابري قوية لتخفييف هذه املخاطر، ومنها .يكونا على دراية به
تدريب املتعاقدين األربعة املدرجني يف القائمة النهائية، وفريق التصميم، واخلبري االستشاري املعين 

  .بالتكاليف، وموظفي احملكمة الرئيسيني

من اإلثارة الفورية للمسائل اليت قد تؤثر يف ومن مسات االعقد اهلندسي اجلديد إجراء ميكن   -٥١
ويتطلب إجراء اإلنذار املبكر عادة تقدمي استجابات لتلك املسائل يف . التكاليف أو اجلدول الزمين

وبيد أنه يبدو أن جلنة املراقبة تعمل . غضون أسبوعني، حبيث تصبح القرارات تعديالت ملزمة يف العقد
ور إدارة املمتلكات، يوجد عدد كبري من املستخدمني املنتمني إىل على حوكمة املشروع حبزم من منظ

وقد . خمتلف وظائف احملكمة وقلمها، وحيتمل أن تكون هذه اموعات مصدر تغيريات يف املستقبل
فيما يتعلق بزيادات التكاليف، غري أن املشروع قد " عدم التسامح"رأينا أن جلنة املراقبة تعتمد ج 

  . ظوابط أكثر صرامة على اموعة الواسعة النطاق من مستخدمي املستقبليستفيد من فرض

  :٧التوصية 
إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق، نوصي بأن يستعرض مدير املشروع ظوابط التغيري 

  .وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، وأن يذكّر ا املستخدمني يف أية حال

  االستعداد للعمليات

الفريق املعين باملشروع اتصاالت مبختلف املستخدمني يف احملكمة يف إطار عملية وضع أجرى   -٥٢
وحىت اآلن، ركزت هذه العملية يف معظمها على جتميع . عرف ذلك جناحا بيناً التصميم، وقد

 القليل ومن املرجح أال يكون للمستخدمني إال. املتطلبات والبيانات املتعلقة باستخدام املبىن يف املستقبل
من التدخل يف املشروع بعد اختتام املناقشات النهائية بشأن ختفيض التكاليف، وهو تدخل يقتصر 
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بالدرجة ألوىل على اإلجابة على استفسارات املتعاقد الرئيسي إذا اقتضى األمر، وعندما تظهر مشاكل 
  .أثناء أشغال لتشييد

". عدم التدخل"ينبغي أن يعتمدا ج ومع ذلك، ال يعين هذا القول أن احملكمة وقلمها   -٥٣
، سيتطلب األمر إعداد خطة مفصلة حتكم ترتيبات االنتقال من املباين احلالية ٢٠١٥فبحلول أوائل عام 
وللقيام بذلك، سيكون على جمموع املستخدمني أن حيددوا بدقة كيفية سري األعمال . إىل املبىن اجلديد

ىن طرق عمل جديدة، وهل هناك كفاءات ميكن حتقيقها، وهل داخل املباين اجلديدة، وهل يتيح املب
وباختصار، ينبغي أن يبدأ العمل اهلادف يف املستقبل القريب . يتطلب األمر تغيريات تنظيمية، وهكذا

  .حىت يتأتى التفكري ملياً يف اإلجراءات التشغيلية للمبىن اجلديد والتخطيط للمرحلة االنتقالية وفقا لذلك

  :٨التوصية 
املسجل فريقا لتحديد طرق العمل اجلديدة يف املبىن اجلديد، مث /وصي بأن تنشئ احملكمةن

  .وضع خطة للمرحلة االنتقالية

  موارد املشروع

وكما هو الشأن بالنسبة للزبناء اآلخرين املكلفني بإجناز مشروع عقاري ملرة وحيدة، ال   -٥٤
وقد كان . لية يف ميدان التشييد وإدارة املمتلكاتميكن أن ينتظر من احملكمة أن تتوفر على قدرات داخ

تعيني املدير اجلديد للمشروع خطوة هامة يف اجتاه معاجلة هذا النوع من املخاطر، غري أنه ال يزال هناك 
يف قيادة إشراك ) املكون حالياً من ثالثة أشخاص(اعتماد كبري على الفريق الرئيسي الصغري 

تصميم، وإدارة عقد التشييد، والتعامل بفعالية مع السلطات اخلارجية املستخدمني، وتسسيري عملية ال
  .مع االحتفاظ مبالية املشروع وتكاليفه حتت السيطرة الكاملة

كما إن هذا املشروع دينامي وسريع احلركة، وله مركز متميز وقيمة حيوية بالنسبة ملستقبل   -٥٥
معقدة تابعة للقطاع العام، بينما سيتم تسليم ويعد هذا الزبون منظمة . احملكمة على مدى عدة عقود

وسيكون توفر الفريق املعين باملشروع . املباين اجلديدة من قبل سلسلة إمددات تابعة للقطاع اخلاص
على املهارات املناسبةشرطا أساسيا، وسيكون من األمهية مبكان بالنسبة ملدير املشروع أن يكون قادرا 

ازنه ومكافآته مع السرعة وخفة احلركة عند االقتضاء، وذلك من أجل على تكييف تشكيلة الفريق وتو
اليت " العمل املعتاد"وقد تشكا إجراءات . ضمان أن املشروع يتوفر على املوارد املناسبة وخيضع للمراقبة

ولقد شهدنا عالمات واضحة . تعتمدها إدارة املوارد البشرية قيودا ومن مث خماطر على تسليم املشروع
يام جلنة املرقبة بالتدقيق املفصل يف هذا اال، ونعتقد أنه سيكون من املفيد أن مينح مدير على ق

  .املشروع مزيدا من احلرية، على أن خيضع ذلك دوماً إلطار احلوكمة لذي حددته جلنة املراقبة

  :٩التوصية 

ة املوارد نوصي بوضع آليات مناسبة لضمان أن مدير املشروع ميكنه اقتناء ومكافأة وإدار
املاهرة متشياً مع متطلبات هذا املشروع التجاري السريع احلركة ذي القيمة العالية واملركز 

  .املتميز

  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

  مقدمة

 مكتبا متخصصا للمراجعة الداخلية للحسابات عمال مبا ٢٠٠٣أنشأت احملكمة يف عام   -٥٦
 ٠٠٠، كان املكتب يتوفر على اربعة موظفني وعلى ميزانية تبلغ ٢٠١١ويف عام . يقتضيه النظام املايل
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 يورو للخدمات االستشارية، و ٩٠ ٠٠٠ يورو لتكاليف املوظفني، و ٤٣٠ ٠٠٠ يورو منها ٦٠٠
وينص ميثاق املراجعة .  يورو لكل من اخلدمات التعاقدية والتدريب٢٠ ٠٠٠ يورو للسفر و ٠٠٠٢٨

 سيتبع أفضل املمارسات كما حددها معهد املراجعني الداخليني الداخلية للحسابات على أن املكتب
، استعرضنا مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١١وكجرء من املراجعة اليت أجريناها عام . للحسابات

  .للحسابات من أجل تقييم مدى امتثاله هلذه املعايري

  املركز التنظيمي

  ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات

راجعة الداخلية للحسابات نطاق تلك املراجعة وسلطتها، وينبغي أن يشمل حيدد ميثاق امل  -٥٧
ويبني امليثاق كذلك استقالل مكتب املراجعة . تفاصيل أعماهلا وكيفية سري عمليات إعداد التقارير

الداخلية للحسابات وخيول له حقوقا من قبيل إمكانية احلصول على املعلومات دون قيد واحلق يف 
  .اخلارجية ة مع اإلدارة العليا ومكاتب املراجعةالتواصل حبري

واعتمدت جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة ميثاق املراجعة الداخلية اخلاص باحملكمة   -٥٨
وقد تزايدت أعمال احملكمة منذ ذلك احلني، وتطورت ونضجت كمنظمة، مع انتقال . ٢٠٠٧يف عام 

ب وقت انطالق مشروع التشييد اهلام، لكن امليثاق مل يعد نشاط احملكمة إىل جلسات احملاكمة واقترا
ونالحظ أن مكتب املراجعة الداخلية . فيه النظر لضمان أنه ال يزال مناسبا ومواكبا لألحداث
، ووضع اللمسات األخرية على ذلك ٢٠١١للحسابات قام بصوغ مشروع ميثاق جديد يف اية عام 

  .لى أنظار اإلدارة وجلنة مراجعة احلسابات لعرضه ع٢٠١٢فرباير /املشروع يف شباط

  :١٠التوصية 
نوصي بأن يتم استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على حنو دوري من قبل رئيس 

وينبغي تقدمي نتائج . مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن يتم حتديثه عند االقتضاء
  .سابات يف أقرب وقت ممكنمراجعة احل االستعراض إىل اإلدارة العليا وجلنة

  نطاق الوظيفة

  التخطيط ملراجعة احلسابات وإعداد التقارير عنها

يعد رئيس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات كل سنة خطة أنشطة متتد على مدار السنة   -٥٩
 مخس عمليات ملراجعة حسابات ٢٠١١واقترحت خطة عام . املالية ويتفق بشأا مع إدارة احملكمة

ونصت اخلطة على أن ختصص .  يوم عمل من أيام عمل مراجعي احلسابات٣٧٠سسة تستخدم املؤ
 يف املائة ٤٠ يف املائة من وقت مراجعي احلسابات ألعمال املراجعة ذاا، و أن ختصص نسبة ٦٠نسبة 

 وعند النظر يف. ألعمال تقدمي املشورة، وبذلك كان هناك وقت يكفي إلجناز تلك املراجعات بكاملها
، وجدنا أن إحدى عمليات املراجعة مت إلغاؤها،  وأن اثنتني مت تأجيلهما، وأن واحدة ٢٠١١خطة عام 

أخرى ظلت يف مرحلة األعمال امليدانية، بينما أجنزت عملية مراجعة واحدة بكاملها ومت إصدار التقرير 
 دون أن يصدر بشأا والحظنا أيضا أن عملية مراجعة اختيارية واحدة مت إجنازها. يف صيغة مشروعه

وال حيتفظ املراجعون الداخليون للحسابات جبداول ساعات العمل . تقرير إىل حني كتابة هذا التقرير
أو غري ذلك من سجالت استعمال الزمن، فلم نتمكن من فحص استخدام املوارد مبقارنتها مع امليزانية 

  .املقترحة األصلية
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 ٣٠يوليه إىل / متوز١حسابات تقريره السنوي عن الفترة من ويعد مكتب املراجعة الداخلية لل  -٦٠
ويف نظرنا، . يونيه، ولذلك ال يتماشى هذا التقرير مع دورته التخطيطية اليت تتبع السنة التقوميية/حزيران

وقد وصف التقرير . ستتعزز شفافية إعداد التقارير مبطابقة دوريت التخطيط واإلبالغ بصورة مباشرة
ل واحدة من عمليات املراجعة اليت أجريت وبين نطاقها ونتائجها واملسائل اليت برزت السنوي سياق ك

خالل الفترة املشمولة باملراجعة، لكنه مل يقدم تقييما ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية 
ومن أجل . اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر كما سبق أن أوصينا بذلك

ديد القيمة اليت تتيحها املراجعة الداخلية للحسابات وتقييم األثر الذي حتدثه، ينبغي التوفر على بيان حت
  .واضح يتضمن النواتج اليت مت التوصل إليها خالل السنة باملقارنة مع ما حددته اخلطة املتفق عليها

  :١١التوصية 
 الداخلية للحسابات وإعداد أن تتم موازاة فترات التخطيط للمراجعة) أ: (نوصي مبايلي

التقارير املتعلقة ا بالسنة املالية، وقد يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط 
ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية للحسابات بعد ) ب(قبل البدء يف العمل بدورة سنوية؛ 

) ج(مة عن أهم استنتاجاته؛ انتهاء الدورة السنوية بوقت قصري وينبغي له أن يقدم حملة عا
ينبغي ملكتب ملراجعة الداخلية للحسابات أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا 

ينبغي أن تقدم املراجعة ) د(حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك استخدام املوارد؛ و 
الية اإلطار اإلداري الداخلية للحسابات تقييما ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفع

  .للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر

  استنتاجات املراجعة الداخلية للحسابات

عند االنتهاء من كل مرحلة من العمل، يصدر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات تقريرا   -٦١
ني اإلدارة من يتضمن عددا من التوصيات اليت يتفق بشأا مع اإلدارة وترتب حسب أولويتها لتمك

 ٢٩٢، أصدر املكتب حنو ٢٠٠٦ومنذ عام . ختصيص املوارد املالئمة للتعامل مع توصيات املكتب
  . منها كتوصيات ذات أولوية عالية تقتضي اختاذ إجراءات فورية١١٢توصية صنفت 

وأثناء فحصنا لعينة من التقارير الصادرة عن املكتب، استعرضنا التوصيات ذات األولوية   -٦٢
فعلى سبيل املثال، يبدو أن . العالية ووجدنا بعض التناقضات الظاهرية يف التصنيفات اليت مت تطبيقها

التوصية ذات األولوية العالية املتعلقة بتحسني مبادرات التدريب التعريفي والتطوير املهين، رغم أمهيتها، 
لية املتعلقة مبراجعة حافظة احملكمة من حتتاج إىل اختاذ إجراءات فورية أقل من التوصية ذات األولوية العا

وهناك جمال لكي يراجع املكتب التعاريف . عقود التأمني التجاري بالنظر إىل املخاطر غري املؤمن عليها
املستعملة يف توصياته متاشيا مع التطورات اليت يشهدها إطار إدارة املخاطر باحملكمة، ولكي يصنف 

  .طرتلك التعاريف على اساس تلك املخا

  :١٢التوصية 
نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد تعاريف متناسقة تشري إىل 

  .املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة

  املعايري التقنية

  اإلشراف على االلتزامات

لتزامات بصورة مالئمة بغية كفل حتقيق تتطلب املعايري الدولية أن يتم اإلشراف على اال  -٦٣
وينبغي توثيق أدلة اإلشراف وحفظها يف ملفات املراجعة الداخلية . األهداف وضمان اجلودة
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ومل جند أثناء استعراضنا لعينة من أوراق عمل املراجعة الداخلية للحسابات وثائق تدل على . للحسابات
ومن املهم إجراء مرحلة استعراض ثانية بغية . ساباتأنه مت إجراء استعراض مستقل ألعمال مراجعة احل

التحقق من استنتاجات التقرير، وتقييم جودة األدلة، والتأكد من صحة االستنتاجات اليت مت التوصل 
ويف الوقت الذي أجرينا فيه استعراضنا، كان املكتب ال يزال بصدد وضع السياسات . إليها

وحتديد إجراءاته املتعلقة بضمان اجلودة، وقد أبلغنا املكتب الحقا واإلجراءات الداخلية املفصلة لعمله، 
وقد أبلغنا املكتب أيضا أنه . بأنه اآلن وضع اللمسات األخرية على دليل املراجعة الداخلية للحسابات

ومير تشغيل . اقتىن برجميات ملراجعة احلسابات بغية تعزيز إعداد وثائق وأدلة االستعراض اإلداري
  . اجلديدة حاليا مبرحلته التجريبيةالربجميات

  :١٣التوصية 
نوصي بأن  تطبق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات يف مجيع املهام اليت يكلف ا 
املكتب يف املستقبل، وبأن يتم توثيق أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة 

  .احلسابات

  التدريب

يق مكتب املراجعة الداخلية للحسابات على املؤهالت املهنية الالزمة يتوفر أحد أعضاء فر  -٦٤
. ويتابع عضو آخر دراسته من أجل احلصول على شهادة املعهد الدويل ملراجعي احلسابات الداخلية
وإضافة إىل اإليفاء بشروط املعاهد املهنية، جيب على مجيع مراجعي احلسابات الداخلية تعزيز معارفهم 

ويتوفر املكتب على ميزانية سنوية . كفاءام األخرى عن طريق التطوير املهين املتواصلومهارام و
خمصصة للتدريب، غري أنه ال توجد لديه خطة تدريب مهيكلة حتدد احتياجات التدريب وغري ذلك من 

جعة أوجه القصور يف املهارات، مثل احلاجة إىل اخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبرا
  .وال يتضح أن املكتب قادر على إثبات أنه يوفر ما يكفي من التطوير املهين املتواصل. احلسابات

  :١٤التوصية 

نوصي بأن يضع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات خطة تدرب مهيكلة حتدد احتياجات 
التدريب وأوجه القصور يف املهارات واستخدام تلك اخلطة لدعم ميزانيتها املخصصة 

  .لتدريبل

  املراقبة اخلارجية للجودة

، وخلصت إىل توصيات ٢٠٠٧أجريت آخر عملية خارجية ملراقبة اجلودة يف املكتب عام   -٦٥
وينبغي أن جترى مثل هذه التقييمات . بشأن تطوير إجراءات مراقبة اجلودة وشكل التقارير وأسلوا
  .اخلارجية بصورة منتظمة وعلى األقل مرة كل مخس سنوات

  :١٥وصية الت
مبا أن مخس سنوات مرت منذ إجراء آخر مراقبة، نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية 

  .ملراقبة اجلودة باملكتب وبأن تعرض نتائجها على اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

راف على أن تنفذ احملكمة املعايري ، وافقت مجعية الدول األط٢٠١٠يف كانون األول   -٦٦
  .٢٠١٤احملاسبية الدولية للقطاع العام ابتداء من عام 

 



ICC-ASP/11/12 

12-A-071112 23 

  النظام املايل والقواعد املالية

 نظامها املايل وقواعدها املالية للتأكد من امتثاهلا ٢٠١١استعرضت احملكمة خالل عام   -٦٧
عض التغيريات اليت ستعرض على جلنة امليزانية لشروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، واقترحت ب

وتتعلق . واملالية قبل السعي إىل احلصول على موافقة مجعية الدول األطراف على تلك التغيريات
التعديالت املقترحة يف معظمها مبراجعة املصطلحات جلعل النظام املايل تنسجم مع املعايري احملاسبية 

ومل تقترح أية تغيريات يف إجراءات إعداد ميزانية احملكمة أو يف . اليةالدولية ألغراض إعداد البيانات امل
  .عناصر النظام املايل املتعلقة بذلك

ورغم أن املعايري احملاسبية الدولية تتطلب أن تعد احملكمة تسوية لنفقاا الواردة يف البيانات   -٦٨
. يالت نتيجة الختالف أسس اإلعداداملالية مبيزانيتها املعتمدة، سينطوي ذلك على عدد من التعد

فستكون امليزانية . وسيزيد يف صعوبة تقييم األداء املايل اإلمجايل للمحكمة من جانب الدول األطراف
املعدة على أساس املستحقات قابلة ملقارنتها مباشرة بالبيانات املالية املعدة على نفس األساس، وستقدم 

ف اإلمجالية لعمليات احملكمة وستمكنها من زيادة خضوع للجمعية فكرة أكثر وضوحا عن التكالي
  .احملكمة للمساءلة عن أدائها املايل

  :١٦التوصية 

نوصي بأن حتدد احملكمة العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة بالكامل على 
  .اسبية الدوليةأساس املستحقات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احمل

  لمشروعل  السليمةدارةاإل

 جلنة لتنسيق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية تضطلع ٢٠١١أنشأت احملكمة يف أواخر عام   -٦٩
مبسؤولية رصد التقدم احملرز يف املشروع والتحقق من سالمة القرارات اليت يقترحها الفريق املعين بتلك 

. موظفي قلم احملكمة وعدة خرباء استشاريني وتعقد اجتماعاا شهرياوتتألف اللجنة من كبار . املعايري
ويف حني أن املشروع ال يزال يف مراحله املبكرة، رأينا أن اللجنة تؤدي وظيفة اختبارية مفيدة فيما 

  .يتعلق بتقدم املشروع

  السياسات احملاسبية

زالت هناك جماالت هامة رغم أنه مت إجناز بعض أعمال وضع سياسات حماسبية جديدة، ال   -٧٠
فعلى سبيل املثال، مل يتم بعد وضع سياسات ملعاجلة مسألة نظام املعاشات التقاعدية . يلزم النظر فيها

للقضاة، والترتيبات احملاسبية املتعلقة مبشروع املباين الدائمة، مبا يف ذلك املسامهات العينية املقدمة من 
 اليت تتمتع ا احملكمة خبصوص الصناديق االستئمانية اليت البلد املضيف، وسلطة احملاسبة والرقابة

  .تديرها

  خطة التنفيذ

أعدت احملكمة خطة املشروع لتدعم اجلدول الزمين العام وعرضتها على جلنة امليزانية واملالية   -٧١
  وتركز٢٠١٢أبريل /لكن خطة املشروع املذكورة إال الفترة املمتدة إىل نيسان. ٢٠١١مارس /يف آذار

على املسائل االستراتيجية، والعمليات التجارية الرئيسية، وحتديد التغيريات الالزمة يف الربجميات 
  .احملاسبية ونظم اإلدارة املالية باحملكمة
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ونرى أنه ينبغي توسيع نطاق خطة املشروع لتغطي وتشمل الفترة املمتدة إىل حني إعداد أول   -٧٢
وينبغي تعزيز اخلطة . ٢٠١٥ة للمعايري احملاسبية الدولية يف ربيع عام جمموعة من البيانات املالية املمتثل
وضع سياسات حماسبية حمددة خاصة باحملكمة؛ تطوير بيانات مالية : لتشمل املعامل الرئيسية ملا يلي

ء شكلية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية؛ إعداد احلسابات االفتتاحية للمعايري احملاسبية الدولية؛ إجرا
؛ وإعداد البيانات املالية السنوية لعام ٢٠١٤مترينات حماكاة جتريبية على البيانات املالية خالل عام 

٢٠١٤.  

  :١٧التوصية 
نوصي بأن تعد احملكمة خطة للمشروع تكون أوسع نطاقا وأكثر تفصيال تتضمن املعامل 

 أن حتظى هذه اخلطة مبوافقة وينبغي. الرئيسية بغية دعم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية بنجاح
  .جلنة التنسيق وأن يطلَع عليها املراجع اخلارجي للحسابات يف أقرب وقت ممكن

  ٢٠١٠رد اإلدارة على توصيات مراجعة احلسابات يف عام 

 توصية بشأن املسائل ١٥، قدمنا ٢٠١٠يف تقريرنا عن املراجعة اخلارجية للحسابات لعام   -٧٣
وكجزء من أعمالنا، استعرضنا التقدم الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ تلك . مةاملالية واإلدارة السلي

  .ويرد يف املرفق باء موجز لإلجراءات املتخذة ردا على توصياتنا. التوصيات

وعلى العموم، نفذت احملكمة أربع توصيات مما قدمناه سابقا، وتوجد تسع توصيات يف طور   -٧٤
  .التنفيذ، ومل تنفَّذ توصيتان

وتتعلق التوصيتان اللتان مل تنفَّذا حىت تاريخ هذا التقرير بقيام مكتب املراجعة الداخلية   -٧٥
للحسابات بتقدمي تقييم ملدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها 

اكتمال ورغم أننا أُبلغنا ب. للمخاطر، وبضرورة إعداد وتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا املعلومات
. استراتيجية تكنولوجيا املعلومات، فإن احملكمة مل تطلعنا عليها وبالتايل ال ميكننا أن التوصية قد نفذت
ويساورنا القلق بشأن بطء تنفيذ توصياتنا وحنث احملكمة على جتديد جهودها الرامية إىل تنفيذها يف 

  .الوقت املناسب

  شكر وتقدير

ة وموظفيها عن خالص شكري للتعاون واملساعدة اليت حظي أود أن أعرب إلدارة احملكم  -٧٦
 وعلى امتداد فترة التكليف ٢٠١١ما املوظفون العاملون معي أثناء مراجعة احلسابات يف عام 

  . باملراجعة

  

  مورس.أ.أمياس س

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

  للحسابات املراجع اخلارجي
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  فاملرفق أل

  ٢٠١١ملخص توصيات املقدمة عام 
  :١التوصية 

نوصي بأن تستعرض احملكمة احتياجاا من رأس املال العامل وأوجه قصوره وأن تنظر فيما 
  .إذا كان املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل ال يزال كافيا

  :٢التوصية 
  .روع يف مرحلة التشييدنوصي بتوضيح اإلجراءات التشغيلية إلدارة أموال الطوارئ قبل الش

  :٣التوصية 
نوصي بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات الطوارئ عندما تعرف أسعار 

  .أشغال التشييد الرئيسية

  :٤التوصية 
نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لالستناد إليها يف وضع استراتيجية إدارة 

  .األصول

  :٥التوصية 
فريق املعين باملشروع أولويات مجيع املسائل العالقة املتصلة بالتصميم نوصي بأن حيدد ال

  .حسب تكاليفها، وأن يعاجلها مجيعا قبل منح العقد الرئيسي

  :٦التوصية 
نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال ضمانات متواصلة بوضوح وعلى الفور، 

  .توفر على التمويل املناسبوأن تنفذ ذلك التكليف وأن تكفل أن أعماله ت

  :٧التوصية 
إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق، نوصي بأن يستعرض مدير املشروع ظوابط التغيري 

  .وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، وأن يذكّر ا املستخدمني يف أية حال

  :٨التوصية 
ة يف املبىن اجلديد، مث املسجل فريقا لتحديد طرق العمل اجلديد/نوصي بأن تنشئ احملكمة

  .وضع خطة للمرحلة االنتقالية

  :٩التوصية 
نوصي بوضع آليات مناسبة لضمان أن مدير املشروع ميكنه اقتناء ومكافأة وإدارة املوارد 

  .املاهرة متشياً مع متطلبات هذا املشروع التجاري السريع احلركة ذي القيمة العالية واملركز املتميز

  :١٠التوصية 
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أن يتم استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على حنو دوري من قبل رئيس نوصي ب
وينبغي تقدمي نتائج االستعراض إىل . مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن يتم حتديثه عند االقتضاء

  .اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات يف أقرب وقت ممكن

  :١١التوصية 
تم موازاة فترات التخطيط للمراجعة الداخلية للحسابات وإعداد أن ت) أ: (نوصي مبايلي

التقارير املتعلقة ا بالسنة املالية، وقد يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط قبل البدء 
ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية للحسابات بعد انتهاء الدورة السنوية ) ب(يف العمل بدورة سنوية؛ 

ينبغي ملكتب ملراجعة الداخلية ) ج(ت قصري وينبغي له أن يقدم حملة عامة عن أهم استنتاجاته؛ بوق
للحسابات أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك 

أيا موضوعيني خبصوص ينبغي أن تقدم املراجعة الداخلية للحسابات تقييما ور) د(استخدام املوارد؛ و 
  .مدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر

  :١٢التوصية 
نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد تعاريف متناسقة تشري إىل 

  .املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة

  :١٣لتوصية ا
نوصي بأن  تطبق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات يف مجيع املهام اليت يكلف ا املكتب يف 

  .املستقبل، وبأن يتم توثيق أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة احلسابات

  :١٤التوصية 
 مهيكلة حتدد احتياجات نوصي بأن يضع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات خطة تدرب

  .التدريب وأوجه القصور يف املهارات واستخدام تلك اخلطة لدعم ميزانيتها املخصصة للتدريب

  :١٥التوصية 
نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية ملراقبة اجلودة وبأن تعرض نتائجها على اإلدارة العليا 

  .وجلنة مراجعة احلسابات

  :١٦التوصية 
كمة العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة بالكامل على نوصي بأن حتدد احمل

  .أساس املستحقات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية

  :١٧التوصية 
. نوصي بأن تعد احملكمة خطة مفصلة للمشروع بغية دعم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية

غي أن حتظى هذه اخلطة مبوافقة جلنة التنسيق وأن يطلَع عليها املراجع اخلارجي اجلديد يف أقرب وينب
  .وقت ممكن
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  املرفق باء

  السابقة السنة التوصيات املقدمة يف متابعة

  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي بأن تستعرض احملكمة مجيع : ١التوصية 
طروحة عليها بدقة لتحديد ما إذا كانت القضايا امل

هناك مواضيع مشتركة ودروس ميكن االستفادة منها 
  .يف سياسات املوارد البشرية باحملكمة

هناك عدد حمدود من القضايا، ولذلك 
ال ميكن استخالص مواضيع مشتركة 
ملموسة ودروس ميكن االستفادة 

وتتعلق قضيتان مبسألة عدم . منها
، وقد قُضي فيهما جتديد عقود العمل

وتبني كلتا . لصاحل املوظفني السابقني
القضيتني أنه يف حالة عدم جتديد 
العقود بسبب خدمة غري مرضية، 
يكون التوفر على نظام لتقييم األداء 

وقد اختذت احملكمة تدابري . أمراً حيويا
لضمان إجراء تقييمات متناسقة ويف 
كل أرجاء احملكمة وموثقة  ألداء 

، واحملكمة تدرك جيدا املوظفني
الشروط اليت يفرضها القانون اإلداري 
الدويل خبصوص عدم جتديد عقود 

  العمل

نقر بتوصلنا برد اإلدارة ونوصي مع ذلك بأن . جارية
يتواصل رصد سري القضايا وتعزيز اإلجراءات الداخلية 

  .املتعلقة باملوارد البشرية

 نوصي مرة أخرى بضرورة وضع هياكل: ٢التوصية 
واضحة للمساءلة يف أسرع وقت ممكن لضمان مراقبة 
املشروع والسيطرة عليه وإدارة املخاطر على حنو 

  .مناسب

التمست جلنة املراقبة من اخلرباء 
املستقلني فيها إجراء استعراض بني 

وقد انتهى هذا االستعراض يف . األقران
، ومت ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤

ويف . يبعد ذلك فحص اهليكل اإلدار
 ٨االجتماع السابع املعقود يف 

، وافقت اللجنة ٢٠١١يونيه /حزيران
على هيكل جديد للمشروع قبل 
وصول مدير املشروع اجلديد املعني 
من قبل مجعية الدول األطراف يف 

وقد . ٢٠١١يونيه /أواخر حزيران
نقح مدير املشروع الحقا هيكل 
الفريق املعين باملشروع من أجل 

  .الفريق ومسؤولياتهتوضيح أدوار 

هياكل املساءلة بشكل كبري عقب تعيني حتسن . نفّذت
مدير مشروع جديد وموافقة جلنة املراقبة على هيكل 

ويف إطار هذا اهليكل املنقح، يضطلع مدير . إداري منقح
  .املشروع بكامل املسؤولية اإلدارية
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي باملوافقة على جمموعة مشتركة : ٣التوصية 

النتائج للمشروع، فضالً عن رؤية من األهداف و
  .واضحة للتكاليف والوقت واجلودة

جرت مناقشة بشأن حتقيق الفوائد مع 
جلنة املراقبة مت خالهلا حتديد مقاييس 

:  الوقت-١: النجاح الرئيسية التالية
إعداد املشروع لالستغالل حبلول اية 

تسليم :  التكاليف- ٢. ٢٠١٥عام 
. ون يورو ملي١٩٠املشروع مبيزانية 

ال يتجاوز جمموع :  التكاليف-٣
 مليون ١٦,٩تكاليف ملكية املشروع 

ينبغي أن :  اجلودة-٤. يورو يف السنة
يطابق أداء املبىن لوظائفه ماورد يف 
امللخصات، وجيري حاليا وضع سلسلة 
من املؤشرات الرئيسية لألداء بغية 
إدماجها يف عقد التشييد لتعكس 

  .مقاييس النجاح الرئيسية

جمموعة مشتركة من مت اآلن االتفاق على . نفّذت
  .األهداف والنتائج للمشروع

نوصي بالقيام على سبيل األولوية بتقييم : ٤التوصية 
شامل للتكاليف غري اهليكلية لتحديد النفقات العامة 

وينبغي أن تعرض . اليت مل يتم احتساا يف السابق
ج يف امليزانية، النفقات اإلضافية احملددة، اليت مل تدر

  .على مجعية الدول األطراف للموافقة عليها

عقب وصول املدير اجلديد للمشروع 
، مت ٢٠١١يونيه /يف أواخر حزيران

استعراض ميزانية املشروع بكاملها 
واعتماد هيكل جديد حيدد بوضوح 
. مجيع التكاليف املرتبطة باملشروع
وأجريت تغيريات على امليزانية 

كمة من أجل جتميع الربناجمية للمح
كل التكاليف املتصلة باملشروع يف 

). ١-السابع(برنامج رئيسي واحد 
ومت بعد ذلك تبليغ املعلومات بوضوح 
إىل الدورة السابعة والستني بعد املائة 
 ٢٩للجنة مراجعة احلسابات يف 

 وإىل ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
مجعية الدول األطراف يف دورا 

يف كانون العاشرة املعقودة 
ويعكس قرار . ٢٠١١ديسمرب /األول

 ICC-ASP/10/Res.6اجلمعية 
 وقد .هذا الفهم اجلديد للمشروع

وضع كذلك إطار مايل بغية حتديد 
عمليات اإلدارة املالية للمشروع 

  .بوضوح

مت اآلن استعراض مجيع التكاليف وإبالغ مجعية . نفّذت
  .الدول األطراف ا

د تقييم أكثر مشوال نوصي بأن يع: ٥التوصية 
للمخاطر، مبا يف ذلك حتديد حجم املخاطر وآثارها 

  .احملتملة من حيث التكاليف والوقت واألداء

عقب وصول املدير اجلديد للمشروع 
، متت ٢٠١١يونيه /يف أواخر حزيران

مراجعة سجل املخاطر بأكمله وتنفيذ 
إجراء شامل إلدارة املخاطر حيدد 

وهذه . تملةحجم املخاطر وآثارها احمل
  .أداة أساسية إلدارة املشروع

وجدنا أن النهج املتبع يف تقييم املخاطر قد . جارية
حتسن كثريا منذ مراجعة احلسابات اليت أجريناها يف عام 

، غري أن ذلك التقييم مل يتخذ بعد طابعا حتليليا ٢٠١٠
  .كافيا
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي احملكمة بأن تسرع يف حتليل أثر : ٦التوصية 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، كل معيار 

وأن تنظر يف التغيريات اليت سيلزم إدخاهلا على النظام 
ونوصي بأن توافق مجعية الدول . املايل والقواعد املالية

  .األطراف على هذه التغيريات

أعد قسم امليزانية واملالية مشروع 
تقرير يبني التعديالت املقترح إدخاهلا 

.  املايل والقواعد املاليةعلى النظام
وستناقش التعديالت املقترحة من قبل 
جلنة مراجعة احلسابات وستقدم إىل 

وتبعا . جلنة امليزانية واملالية الستعراضها
لتوصية جلنة امليزانية واملالية، ستعرض 
التعديالت على اجلمعية يف دورا 

  .احلادية عشرة للموافقة عليها

عداد تغيريات النظام املايل والقواعد نؤكد أنه مت إ. جارية
  .املالية وتقدميها إىل جلنة مراجعة احلسابات

نوصي باستعراض اجلدول الزمين : ٧التوصية 
لالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
وبتقدمي موعد تنفيذه، مع مراعاة تعقيد هذا االنتقال 

 وأن هذا اجلدول واملوارد املتاحة لدى احملكمة، خاصة
واحدة " جتريبية"الزمين ينبغي أن يتيح القيام بعملية 

على األقل إلعداد احلسابات وفقاً للمعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام، إما بإعادة البيانات املالية قبل 

، أو بإعداد حساب لستة أشهر من "التطبيق"سنة 
ابات وينبغي أن تعد احملكمة احلس. السنة املعنية

وأن يستعرضها " تطبيق"االفتتاحية ألول سنة 
  .املراجعون اخلارجيون يف أسرع وقت ممكن

مت االحتفاظ باجلدول الزمين األصلي 
ورمبا يتم تنقيح اجلليبليدول . للمشروع

 عند ٢٠١٢الزمين حبلول منتصف عام 
االقتضاء بغية مراعاة موقف جلنة 
 امليزانية واملالية بشأن أية تعديالت يف
النظام املايل والقواعد املالية وبشأن 
اخلطة املنقحة لتنفيذ التغيريات يف نظام 

  .ختطيط موارد املؤسسة
ستدرج إعادة البيانات املالية قبل سنة 

يف خطة املشروع ويف " التطبيق"
استعراض احلسابات االفتتاحية من قبل 

 .املراجع اخلارجي للحسابات
  

  .ةنقر بتوصلنا برد اإلدار. جارية

نوصي بأن تضمن احملكمة وضع خطة : ٨التوصية 
متينة ومفصلة ملشروع املعايري احملاسبية للقطاع العام، 
وأن ترصد اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات 

  .التقدم احملرز إزاء اآلجال املتفق عليها

ملشروع  انتهى وضع اخلطة املفصلة
  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

. ٢٠١١أكتوبر /يف تشرين األول
ويتم رصد التقدم احملرز وتقدم بانتظام 
تقارير إىل اإلدارة العليا وجلنة التنسيق 

جلنة مراجعة و جلنة التنسيقو
 جلنة لتنسيق وقد مت تكوين .احلسابات

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  تنفيذ
 اخلدمات شعبةتتألف من مديري  العام

 .كةاملشتر اإلدارية
 

وضعت خطة تشمل الفترة املمتدة إىل . جارية
. ، غري أنه ينبغي املضي يف تطويرها٢٠١٢ أبريل/نيسان

. وقد سبق أن أدلينا بتعليقات إضافية يف هذا التقرير
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع انظر الفرع املتعلق ب

  .العام

نوصي باإلسراع يف النظر يف التقديرات : ٩التوصية 
لسياسات احملاسبية فيما يتعلق باملمتلكات واملباين وا

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

 يف  انات املاليةالبييتم دعم إعداد 
الوقت الراهن بالنظام املتكامل 

نظام ( تخطيط موارد املؤسسةل
). تطبيقات ومنتجات جتهيز البيانات

وقد مت اقتناء ترخيص وحدة حماسبة 
املعايري األصول قبل اختاذ قرار اعتماد 
.  احملاسبية الدولية للقطاع العام

وبالتايل فاحملكمة تتوفر على الربجميات 
  . إلدارة األصولاملالئمة

مل تكمل احملكمة بعد وضع سياساا احملاسبية أو . جارية
ومل . تقديراا املتعلقة باملمتلكات واملباين واملعدات

  .نتمكن من استعراض ذلك
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي بأن تواصل جلنة املراقبة : ١٠التوصية 

واحملكمة العمل معاً لتحقيق أقصى قدر ممكن من 
وينبغي أن . م املقدم هلاالفعالية لعمل اللجنة وللدع

يعاد النظر يف اختصاصات اللجنة كل سنة على األقل 
لضمان فاق عمل اللجنة مع املمارسات اجليدة 

  .واحتياجات احملكمة

جلنة سيتم استعراض اختصاصات 
، ٢٠١٢ يف عام  مراجعة احلسابات

وسيتم آنذاك حتديد وترية ذلك 
ومع ذلك، يبدو ألول . االستعراض
تعراضا سنويا لن يكون وهلة أن اس

مناسبا بالنظر إىل اجلدول الزمين 
االعتيادي ألنشطة اللجنة ومشاريع 

  .احملكمة

نقر بتوصلنا برد اإلدارة وبالتايل نوصي بإجراء . جارية
  .االستعراض على أساس دوري

نوصي بأن تقدم احملكمة يف عام : ١١التوصية 
وبأن  بياناً واحداً بشأن املراقبة الداخلية، ٢٠١١

يصف هذا البيان العناصر الرئيسية إلستراتيجية 
احملكمة بشأن إدارة املخاطر، وقدرة احملكمة على 
التعامل مع املخاطر، والتجهيزات اليت متلكها إلدارة 

وينبغي، يف رأينا، حتديد . املالمح املتغرية للمخاطر
املسؤوليات املختلفة لرئيس احملكمة واملدعي العام 

يتعلق باإلدارة العامة للمحكمة واملسجل فيما 
واستخدام مواردها، كما ينبغي توقيعهم مجيعاً على 

  .هذا البيان

 استعراض بيان ٢٠١٢جيري يف عام 
وتعرب . املراقبة الداخلية غري املالية

احملكمة عن ارتياحها لكون 
التحسينات اليت أُدخلت على بيانات 
الضمان والتدريبات املقدمة للموظفني 

ين جتعل بيان املراقبة املالية ال املعتمد
وقد . يتطلب التغيري يف هذه املرحلة

أحرزت احملكمة تقدما يف جمال إدارة 
  جلنة التنسيقاملخاطر، حيث وافقت 

على استراتيجية إلدارة املخاطر يف 
  .٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

نقر بالتحسن يف احلصول على بيانات الضمان . جارية
املعتمدين وقد قمنا باستعراض هذه من مجيع املوظفني 

وال زال بيان املراقبة الداخلية يتطلب التحديث . البيانات
  .ليشمل استراتيجية احملكمة يف إدارة املخاطر

نوصي باحلصول، قبل إعداد بيان : ١٢التوصية 
املراقبة الداخلية، على ضمانات خطية من الشعب 

يف مدى املختصة باحملكمة إلمكان البت بوجه مالئم 
  .فعالية بيئة املراقبة

يتم احلصول على ضمانات خطية من 
مجيع املوظفني املعتمدين لدعم إعداد 

 وتعزيز  بيان املراقبة املالية الداخلية
  .فعالية بيئة املراقبة

وقداستعرضنا الضمانات اخلطية املتوصل ا من . نفذت
الية بيان املراقبة املاملوظفني املعتمدين، اليت تدعم اآلن 

 .بشكل مالئم

نوصي بأن تقدم املراجعة الداخلية : ١٣التوصية 
للحسابات، قبل التوقيع على بيان املرقابة الداخلية 
ومبا يتماشى مع أفضل املمارسات، رأيا فنيا وتقييما 
موضوعيا ملدى مالئمة وفعالية اإلطار اإلداري 
الشامل للمحكمة، مبا يف ذلك اإلطار اإلداري إلدارة 

  .خاطر ومكافحتهاامل

ال تسمح املوارد احملدودة املتاحة 
 كتب املراجعة الداخلية للحساباتمل

بإجراء استعراض كامل للمراقبة 
الداخلية باحملكمة، وخاصة بالنظر إىل 
املستوى املنخفض للوثائق املتعلقة بأطر 

وسيقدم املكتب . املراقبة الداخلية
ضمانات حمدودة وفقا خلطته السنوية 

  .جعةللمرا

وقد قدمنا آنفا يف هذا التقرير توصيات بشأن . مل تنفذ
، وينبغي أن يتضمن التقرير املراجعة الداخلية للحسابات

السنوي عن تلك املراجعة رأياً عاماً عن املراقبة الداخلية 
  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتيستند إىل عمل 

  .خالل السنة

مة تقدمها يف نوصي بأن تواصل احملك: ١٤التوصية 
متابعة توصيات املراجعة الداخلية للحسابات وبأن 
تقدم بانتظام تقارير عن التنفيذ لكل من اإلدارة العليا 

  .وجلنة املراقبة

مكتب املراجعة الداخلية أنشأ 
 قاعدة بيانات للتوصيات للحسابات

املتعلقة باملراجعة ويقوم بصيانتها، وقد 
 أصبحت تلك القاعدة مؤخرا متاحة
إلكترونيا، وهي تيسر تتبع التوصيات 

وعالوة على . وإعداد التقارير بشأا
ق جلنة التنسيذلك، كثريا ما تقوم 

مبتابعة تنفيذ التوصيات، وتضيف 
بذلك وزا السياسي ودعمها هلذه 

وعلى الرغم من ذلك، ونظرا . املسائل
لقيود امليزانية، فقد يكون هناك ما 

ملتعلقة يعيق تنفيذ بعض التوصيات ا
  .مبراجعة احلسابات

وقد قدمنا آنفا مزيدا من التوصيات يف هذا . جارية
باملراجعة الداخلية أنظر الفرع املتعلق . التقرير

  .للحسابات



ICC-ASP/11/12 

12-A-071112 31 

  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نكرر توصيتنا السابقة بشأن إعداد  :١٥التوصية 

وتنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات باعتبارها 
 اإلدارة العليا وينبغي أن تعتمد. مسألة ذات أولوية

هذه اإلستراتيجية لضمان االتساق مع األهداف 
وينبغي استعراض هذه . الطويلة األجل للمحكمة

اإلستراتيجية وحتديثها سنوياً لضمان استمرار 
  .صالحيتها ومطابقتها للواقع

جتري حاليا عملية التخطيط 
تكنولوجيا املعلومات االستراتيجي ل
وىل وستكون صيغتها األ. واالتصاالت

متاحة لالطالع عليها داخليا يف 
وإضافة إىل . ٢٠١٢  مارس/آذار

قريبا على  جلنة التنسيقذلك، ستوافق 
نظام جديد إلعداد التقارير سيشمل 
. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويرتقب أن ميكّن هذا النظام اجلديد 
اإلدارة العليا من استعراض استراتيجية 

 تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال
للتأكد من أا تتماشى مع أهداف 

وقد . احملكمة ومن أا حديثة ومناسبة
تقريرا عن  جلنة التنسيقطلبت 

تكنولوجيا املعلومات استراتيجية 
يف اجتماعها املعقود يف  واالتصاالت

  .٢٠١٢ مارس/آذار

تكنولوجيا املعلومات  مل تكن استراتيجية. مل تنفذ
  .ض أثناء مراجعة احلساباتمتاحة لالستعرا واالتصاالت
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  البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 
  )بآالف اليورو(

 
 

  الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

  
رقم 

 الصناديق االستئمانية املالحظة
م رق

  املباين الدائمة  املالحظة
رقم 

 اموع املالحظة

 ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١ 

              اإليرادات

 ١٠٣ ٦٢٣ ١٠٣ ٦٠٨ االشتراكات املقررة
١٢-٢ /
١١٩ ١٧١ ١١٤ ٩٣٥ ٤-١٥ ١٥ ٥٤٨ ١١ ٣٢٧  - - ١-٤ 

 ١ ٤٨٨ ٢ ٦٩٧  - - ٢-٥ ١ ٤٨٨ ٢ ٦٩٧  - - التربعات

 ٣٩٧ ٧٠٥  ٥٠ ٢٠٦ ٣-٥ ٤ ١٥ ٢-٤ ٤٣٤  ٤٨٤ ات الفائدة املصرفيةإيراد

 ١٢١ ٣٨٠  - -  - - ٣-٤ ١٢١ ٣٨٢ متنوعة/إيرادات أخرى

 ١٢١ ١٧٧ ١١٨ ٧١٩  ١٥ ٥٩٨ ١١ ٥٣٣  ١ ٤٩٢ ٢ ٧١٢  ١٠٤ ٠٨٧ ١٠٤ ٤٧٤ جمموع اإليرادات

            النفقات

 ٩٥ ٨٠٨ ١٠٠ ١٩٨ النفقات املصروفة
١٤-٢ /
١٠٢ ٠٧٣ ١٠٨ ٣٤٦ ٥-١٥ ٤ ٨١٣ ٦ ٥٩٦ ٤-٥ ١ ٤٥٢ ١ ٥٥٢ ٤-٤ 

 ٦ ١٦٩ ٥ ٩٥٧ ٥-١٥ ٣٢١ ٣٢٠ ٤-٥ ١٢٥ ١٠١ ٤-٤ ٥ ٧٢٣ ٥ ٥٣٦ االلتزامات غري املصفاة

 ٥٦٨ ٨٥٠  - -  - - ٥-٤ ٥٦٨ ٨٥٠  ات السنويةجازالتراكمي لإل موع

  املتعلقة بااللتزامات  املخصصات
 ٥٣ ٧٦  - -  - - ٦-٤ ٥٣ ٧٦  الضريبية للواليات املتحدة

  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
 ٣٣٠ -  - -  - - ٦-٤ ٣٣٠ -   العمل الدولية

 ٥١٠ ٥٨٩  - -  - - ٦-٤ ٥١٠ ٥٨٩  الديون املشكوك يف حتصيلها

التراكمي ملنحة اإلعادة إىل  موعا
 ١ ٥٠٧ ٦٧٧  الوطن

٤-٢ /
١ ٥٠٦ ٦٧٧  - - ٤-٥ )١( - ٥-٤ 

 ١١١ ٢٠٩ ١١٦ ٤٩٥  ٥ ١٣٤ ٦ ٩١٦  ١ ٥٧٦ ١ ٦٥٣  ١٠٤ ٤٩٩ ١٠٧ ٩٢٦ جمموع النفقات

 ٩ ٩٦٨ ٢ ٢٢٤  ١٠ ٤٦٤ ٤ ٦١٧  )٤٨( ١ ٠٥٩  )٤١٢( )٣ ٤٥٢( اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو
 ٢ ١٦٤ ١ ٦٢٨ ٦-١٥ - -  ١٧ ١٤ ٧-٤ ٢ ١٤٧ ١ ٦١٤  إلغاؤها

 )١٣ ٦٧٩( )٢ ٨٢٥(  - -  - - ٨-٤ )١٣ ٦٧٩( )٢ ٨٢٥(  لدول األطرافعلى اائتمانات 

 )٢٠( )٢٨(  - - ٥-٥ )٢٠( )٢٨(  - - مبالغ معدلة إىل اجلهات املاحنة

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

 ٣٢ ٦٨٨ ٣١ ١٢١  ٨١٤ ١١ ٢٧٨  ٤٦١ ٣٧٤  ٣١ ٤١٣ ١٩ ٤٦٩ أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية

   كانون٣١أرصدة الصناديق يف 
 ٣١ ١٢١ ٣٢ ١٢٠  ١١ ٢٧٨ ١٥ ٨٩٥  ٣٧٤ ١ ٤١٩  ١٩ ٤٦٩ ١٤ ٨٠٦ ديسمرب/ األول
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  البيان الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف بيان األصول واخلصوم واالحتياطات و

 
  الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

رقم 
 املالحظة

 الصناديق االستئمانية
رقم 
  املالحظة

  املباين الدائمة
رقم 
 املالحظة

 اموع

 ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١ 
  األصول
٤٠ ١٧١٧٨ ١١٣٥٩ ١٧٥٤٧ ١٣١٤ ١٧٦٤ ٢٠٨٢٧- ٢٦٢ ٢٨٨٦٧ ٢١٨ الودائع بأجلالنقد و

  االشتراكات املقررة قيد التحصيل 
٦ ٢٢٥٥ ٧٩٢----١٠- ٦٤ ٢٢٥٥ ٧٩٢ من الدول األطراف

)٣٠(٤١--)٣٠( ٤١-- التربعات قيد التحصيل
٩٢٠----١١- ٩٢٠٤ املسامهات األخرى قيد التحصيل

١٥٢٢١٩-٢١--١٢- ١٣١٢١٩٤  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
٣ ٢٢٠١ ٧٣٩٥-٦٣٩٤١١١١٥- ٥-١٣٣- ٣٤ ١٠٩٠ ٩٩٨  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  منح التعليم–االستحقاقات املدفوعة مقدما
١٩٨٧ ٠٤٣

٢٢- ٢ /
١٩٨٧ ٠٤٣--- -١٤- ٤

٥٠ ٥٣٨٣٠ ١١٧٩١ ١٧٦٥٨ ١٧٢٩ ١٧٣٤ ٣٧٨٧١ ٣٤٤٣٨ ١٩١ جمموع األصول
  اخلصوم

 االشتراكات الواردة مقدماً
٤٨٨٤١

١٥- ٢ /
١ ١٥٢٠٠٠١٨- ٤

٢١- ٢ /
١ ٩٦٨٨٠٥٩-١٥--٧- ٥

٦ ٥١٦٩ ٥٩٥٧-١٨١٠١١٢٥٣٢٠٣٢١١٥- ٥٢ ٥٧٢٣ ٥٣٦ االلتزامات غري املصفاة
٣ ٤٠٠٩ ٨٤٩٤-١٥٩١٥ ٥١٤--١٦- ٢٤ ٢٩٥٠ ٩٨٠  لدفعاحلسابات األخرى مستحقة ا

٢١٦٣١٩--٨- ٦٤١٠٠١٥٢٢١٩٥  األرصدة املستحقة بني الصناديق
  املخصصات املتعلقة بااللتزامات

٨٥٥٣----٦- ٨٥٥٣٤   الضريبية للواليات املتحدة
  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة

٩٨٣٧٨----٦- ٩٨٣٧٨٤   العمل الدولية

   اإلعادة إىل الوطن  اموع التراكمي ملنحة
٤ ٥٦٥٩ ٢١٩

٢٣- ٢ /
٤- ٢ /
١(١٦- ٤(  )٤ ٥٦٥٧ ٢١٨--)٢

  ات السنويةجاز لإل  اموع التراكمي
٤ ٤٠٦٥ ٩١٥

٢٤- ٢ /
٤ ٤٠٦٥ ٩١٥----٥- ٤

--١٠-١٥------  قرض الدولة املضيفة
١٩ ٢١٧٠٩ ١٣٨٠٦٧١ ١٨٣٤ ١٧٤٥٢٣٦٠ ١٩٩٦٩ ٣٨٥ ومجمموع اخلص

 االحتياطي وأرصدة الصناديق

 صندوق رأس املال العامل 
٧ ٧٤٠٦ ٤٠٦

٨- ٢ /
٧ ٧٤٠٦ ٤٠٦----٩- ٤

  صندوق الطوارئ
٨ ٤٧٥٧ ٤٣٨

٩- ٢ /
٨ ٤٧٥٧ ٤٣٨----١٧- ٤

٤١٢-----١٧- ٤١٢٤-  االحتياطي املؤقت لصندوق الطوارئ

 احتياطي االشتراكات غري املدفوعة
٤٠٦٤٨٠

١٤- ٢ /
٤٠٦٤٨٠----١٨- ٤

  الفائض التراكمي
٢ ٢٤١٤ ٥٥٦

١٣- ٢ /
١٤ ١٩٠٦٦ ١١٨٧٠ ١٥٢٧٨ ١٣٧٤٨٩٥ ٤١٩البيان الرابع

٣١ ٣٢١٢١ ١١١٢٠ ١٥٢٧٨ ١٣٧٤٨٩٥ ١٩٤١٩ ١٤٤٦٩ ٨٠٦ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق
  جمموع اخلصوم واالحتياطي 

٥٠ ٥٣٨٣٠ ١١٧٩١ ٦٥٨ ١٧ ١٧٢٩ ١٧٣٤ ٣٧٨٧١ ٣٤٤٣٨ ١٩١ وأرصدة الصناديق
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية
 )بآالف اليورو( ٢٠١١ديسمرب /نون األول كا٣١بيان التدفق النقدي يف 

  الصندوق العام 
  اموع  املباين الدائمة الصناديق االستئمانية وصندوق رأس املال العامل

 ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ 

   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
٣ ٤٥٢ )ولالبيان األ(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض  ٩ ٢٩٦٨ ١٠٢٢٤ ٤٤٦٤ ١٠٥٩٨٤٦١٧ ٤١٢

٣ ٤٧٤ االشتراكات قيد التحصيل) نقص/زيادة (  ٥ ٣١٢٦ ٤٠٣--٥٧١٥٦ ١٨٢

٦٧٧٩-٢١--٧٩ ٨٨ نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(

١ ٠٩٢ نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(  ٢٧٩٣١٢٨٣٩٥٨٠٦١٨٣

٥٦٢٩٩----٢٩٩ ٥٦ االستحقاقات املدفوعة مقدما ) صنق/(زيادة (

٣ ٣٧١٨٧٢--٣٨١٨٢٤١ ٦٣١ ٤٧٧ االشتراكات الواردة مقدما) نقص/(زيادة (

١ ١٢٤٤٧١٣١٦٢١٢٧٢٢ ٩٩١ ١٨٧ االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة (

١٠٣١٣٩--٦٠٦٧٧٩ ٣٦ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة (

١ ٤٢٥-١ ٤٢٥---- -  قرض الدولة املضيفة

 ٨٥٠٥٦٨----٥٦٨ ٨٥٠ موع التراكمي لإلجازات السنوية) نقص/زيادة (

  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية) نقص/زيادة (
٣٢٧----٧ ٣٢   للواليات املتحدة

٢٨٠١٣٣----١٣٣ ٢٨٠  مل الدوليةااللتزامات املتعلقة مبنظمة الع) نقص/زيادة (

١ ٥٦١١٤٥--١١٢ ١٤٧ ٥٦٠  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

١٥٦٤ ١٤٨٥ ١٠٤٧ ٤٥٥--١ ٦١١ ٣٠ احلسابات مستحقة الدفع) نقص/(زيادة (

٣٤٣١٥٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤ إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

٢ ٠٧٨ من األنشطة التشغيليةصايف النقد   ٧٥٩٣ ٨٧٠١ ٥٣٥٣ ٨٦٢٢٤٢٥٦١ ٧٠٤

   التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
٣٤٣١٥٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤ إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

٣٤٣١٥٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

  التدفق النقدي من مصادر أخرى

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

١ ٦١٤ الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٢ ١١٦٤ ٦٢٨--٢١٤١٧ ١٤٧

٢ ٨٢٥  إئتمانات على الدول األطراف  ١٣ ٢٦٧٩ ٨٢٥---- ١٣ ٦٧٩

٢٨٢٠--٢٨٢٠- -  الغ املعدلة إىل اجلهات املاحنةاملب

١ ٢١١ صايف النقد من مصادر أخرى  ١١ ١٥٣٥ ٢٢٥--١١١٤٣ ٥٣٢

١ ٣٥١ يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة  ١١ ٧٧٣١ ٨١٨١ ٥٤٠٣ ١٩٦٣٢٤١٧٦٧ ٨١٣

٢٦ ٨٦٧ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية  ٥١ ٤٠٩٠٩ ٣١٧٨ ١١١٤٤ ٢٥٤٧ ١٠٠٥ ٤٦٧٦٤ ٧٦٠

  ديسمرب/ كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
٢٨ ٢١٨ )البيان الثاين (  ٤٠ ٤٧١٧٨ ١١٣٥٩ ١٧٥٤٧ ١٣١٤ ١٧٦٤ ٢٦٨٢٧ ٨٦٧
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  البيان الرابع

    احملكمة اجلنائية الدولية
  )بآالف اليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 

  الربنامج الرئيسي
  االعتمادات اليت
  املصروفات  التحويالت  متت املوافقة عليها

االلتزامات غري 
  املصفاة

املستحقات، 
  االحتياطيات

جمموع النفقات 
املخصومة من 
الصندوق العام 

وصندوق الطوارئ 
  )البيان األول(

الرصيد غري املربوط 
/ العامللصندوق 

اخلصوم من صندوق 
  الطوارئ

  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول  
+ الثالث =السادس
  اخلامس+ الرابع 

+ األول = السابع 
  السادس-الثاين 

 - ١٠ ٨٢٠ ١٦٩ ٧١ ١٠ ٥٨٠ ١٥٠ ١٠ ٦٧٠  اهليئة القضائية

 ٣٤١ ٢٥ ٧٣٥ ٦٧٢ ٦٤٥ ٢٤ ٤١٨ ٥٢٢ ٢٦ ٥٩٨  مكتب املدعي العام

 - ٦١ ٩٨٤ ١ ٢٨٩ ٣ ٦٨٣ ٥٧ ٠١٢ ٣٧٢ ٦١ ٦١٢  قلم احملكمة

 ٧٤ ٢ ٦٥٤ ٤٠ ٤٩١ ٢ ١٢٣ - ٢ ٧٢٨  أمانة مجعية الدول األطراف

 ٩٢ ١ ١١٣ ١٧ ٩٨ ٩٩٨ - ١ ٢٠٥  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 ١٠٦ ٣٨٦ ٥ ١٣ ٣٦٨ - ٤٩٢  مكتب مشروع املباين الدائمة

 ١٨٤ ١١٩ - ٢٤ ٩٥ - ٣٠٣  آلية الرقابة املستقلة 

 ٧٩٧ ١٠٢ ٨١١ ٢ ١٩٢ ٥ ٠٢٥ ٩٥ ٥٩٤ - ١٠٣ ٦٠٨   امليزانية الربناجمية املعتمدةجمموع

 جمموع حاالت اللجوء 
 ٥ ١١٥ ٥ ١١٥ - ٥١١ ٤ ٦٠٤ - - صندوق الطوارئإىل 

 ٤ ٣١٨ ١٠٧ ٩٢٦ ٢ ١٩٢ ٥ ٥٣٦ ١٠٠ ١٩٨ - ١٠٣ ٦٠٨  اموع

  
    احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للفترة من  حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئبيان 
  )بآالف اليورو(

  الربنامج الرئيسي
حاالت اللجوء إىل 
  املصروفات  صندوق الطوارئ

االلتزامات غري 
  جمموع النفقات  املصفاة

األرصدة غري 
  املربوطة

 ٢٩١ ٤٨٤ ١ ٤٨٣ ٧٧٥  اهليئة القضائية

 ٩٩٥ ١ ١٨٧ ٦٦ ١ ١٢١ ٢ ١٨٢  مكتب املدعي العام

 ٢ ١٤٣ ٣ ٤٤٤ ٤٤٤ ٣ ٠٠٠ ٥ ٥٨٧  قلم احملكمة

 ٣ ٤٢٩ ٥ ١١٥ ٥١١ ٤ ٦٠٤ ٨ ٥٤٤  اموع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 

  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 لغ الباقياملب )أ(التحصيالت  ٢٠١١

االشتراكات 
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 
 - ٦ - - ٦ ١٥٠ - ٦ ١٥٠ - - - أفغانستان
 - ١٠ - - ١٥ ٣٧٦ -  ١٥ ٣٧٦ - ٩ ٩ ألبانيا
 - ٢٠ - - ١٠ ٧٦٣ - ١٠ ٧٦٣ - ٢٢ ٢٢ راأندو
 - - ٥ ٤٩٧ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ ٢ ٤٢٢ ٨٤ ٢ ٥٠٦ يغوا وباربوداتأن

 - ٧٩٣ - - ٤٤١ ٢٤٧ ٤٧ ٤٤١ ٢٩٤ - - - األرجنتني
 ٤ ٦٣٨ - - - ٢ ٩٧١ ٨٧٥ ٣٢٢ ٢ ٩٧٢ ١٩٧ - - - أستراليا
 ٢ ٢١٧ - - - ١ ٣٠٨ ٣٦٢  ١٤٣ ١ ٣٠٨ ٥٠٥ - - - النمسا

 - - ٢٤ ٣٥٠ ١٥ ٣٧٥ ١ - ١٥ ٣٧٦ ٨ ٩٧٥ - ٨ ٩٧٥  بنغالديش
 - ٢٣ - - ١٢ ٣٠١ - ١٢ ٣٠١ - - -  بربادوس
 - ٢ ٧٧٠ - - ١ ٦٥٢ ٧٤٧  ١٨٢ ١ ٦٥٢ ٩٢٩ - - - بلجيكا
 - ٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - - - بليز
 - - ٣ ٩٨٦ ٣ ٩٨٦ ٤٣ ٥٨٤ ٤ ٦١٣ - - - بنن

 - ٦ - - ١٠ ٧٦٣ - ١٠ ٧٦٣ - ٩ ٦٦٢ ٩ ٦٦٢ بوليفيا
 - ٢١ - - ٢١ ٥٢٣ ٤ ٢١ ٥٢٧ - - - البوسنه واهلرسك

 ٣٧ - - - ٣ ٥٣٤ ٢٤ ١٤٣ ٢٧ ٦٧٧ - - - بوتسوانا
 -  ٢ ٦٩٤ - - ٢ ٤٧٧ ٠٨٧ - ٢ ٤٧٧ ٠٨٧ - ٧٢٢ ٨٤٨  ٧٢٢ ٤٨٤ الربازيل
 - ٦٤ - - ٥٨ ٤٢٢ ٧ ٥٨ ٤٢٩ - - - بلغاريا

 - - ٤ ٤٧٩ ٤ ٤٧٩ ٨٥ ٤٩ ٤ ٦١٣ - - -  بوركينا فاسو
 - - ٢ ٠٦٢ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨  ٥٢٤ ٦ ٤٢٩ ٦ ٩٥٣  بوروندي
 - - ٤ ٥٧١ ٤ ٥٧١ ٤٢ - ٤ ٦١٣ - ١ ١ كمبوديا
 - ٧ ٧١٧ - - ٤ ٩٣٠ ٥٧٦ ٥٣٤ ٤ ٩٣١ ١١٠ - - - كندا

 أفريقيامجهورية 
 - - ٤٥٦  ٤٥٦ ١ ٠٨٢ - ١ ٥٣٨ - ٧ ٧٤٢ ٧ ٧٤٢ الوسطى
 - - ٨ ٨٨٤ ٣ ٠٥٧ - - ٣ ٠٧٥ ٥ ٨٠٩ ٤٢ ٥ ٨٥١  تشاد
 ٣٥٧ ٢٣١ - - - ٣٦٢ ٨٧٣ ٣ ٣٦٢ ٨٧٦ - - -  شيلي

 - - ٤ ٨٣٥ ٤ ٨٣٥ ٢١٥ ٩٣٣ ٦٤٧ ٢٢١ ٤١٥ - - -  كولومبيا
 - - ٧ ١٦٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٥ ٦٢٦ ٤٢ ٥ ٦٦٨  جزر القمر
 - ٥ - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - ٦ ٣٧٩ ٦ ٣٧٩ الكونغو

 - - ١ ٥٥٥ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١٧ ٣ ٢٨٧ ٣ ٣٠٤  جزر كوك
 - ٤١٦ - - ٥٢ ٢٧٩ - ٥٢ ٢٧٩ - ٢ ٧٨٣ ٢ ٧٨٣ كوستاريكا
 - ١٦٢ - - ١٤٩ ١٣١ ١٧ ١٤٩ ١٤٨ - - - كرواتيا
 - ١١٤ - - ٧٠ ٧٢٣ ٧ ٧٠ ٧٣٠ - - - قربص

 ٣٩٥ - - - ٥٣٦ ٥٦٧ ٥٨ ٥٣٦ ٦٢٥ - - -  اجلمهورية التشيكية
مجهورية الكونغو 

 - ٥١٤ - - ٣ ٦٢٠ ٩٩٣ ٤ ٦١٣ - - - الدميقراطية
 - ١ ٨٦٨ - - ١ ١٣١ ٥٥٦ ١٢٤ ١ ١٣١ ٦٨٠ - - - الدامنرك
 - - ٦ ٧٥٧ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٥ ٢١٩ ٤٢ ٥ ٢٦١ جيبوتى
 - - ٢ ٨٣٢ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١ ٢٩٤ ٤٢ ١ ٣٣٦ دومينكا

اجلمهورية 
 - - ١٢٩ ١٩٤ ٦٤ ٥٧٢ ٧ - ٦٤ ٥٧٩ ٦٤ ٦٢٢ ٣٥ ٧٠١ ١٠٠ ٣٢٣ الدومينيكية
 - ٦٨ - - ٦١ ٥٠٤ - ٦١ ٥٠٤ - - -  إكوادور
 - ٦٠ - - ٦١ ٥٠٤ - ٦١ ٥٠٤ - ٢١ ٢٤٤ ٢١ ٢٤٤ استونيا
 - - ١ ٢٧٣ ١ ٢٧٣ ٤ ٨٧٧ - ٦ ١٥٠ - - - فيجى

 - ٢٧٩ - - ٨٧٠ ١٩٢ ٩٤ ٨٧٠ ٢٨٦ - - - نلنداف
 - ٤ ٧١٤ - - ٩ ٤١٤ ٦٧٦ ١٠٠ ٩ ٤١٤ ٧٧٦ - - - فرنسا
 - - ٧٢ ٥٠٩ ٢١ ٥٢٦ ١ -  ٢١ ٥٢٧ ٥٠ ٩٨٣  ٣٣٧ ٥١ ٣٢٠ غابون
 - - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٣٣٢ ١ ٣٣٢ غامبيا

 - ٩ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - - - جورجيا
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  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 لغ الباقياملب )أ(التحصيالت  ٢٠١١

االشتراكات 
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 

 - - - أملانيا
٣٢٨ ٥٤٤ 
٦ ١٧٣ - - ١٢ ٣٢٨ ٤١٤ ١٣٠ ١٢ - 

 - ١١ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - ٥ ٨٣٠ ٥ ٨٣٠ غانا
 - - ١ ٠٣٧ ٢٢٠ ١ ٠٣٧ ٢٢٠ ٢٥ ١٥٢  ١١٤ ١ ٠٦٢ ٤٨٦ - - - اليونان
 - - ٦٤١  ٦٤١ - - ٦٤١ - - -  غرينادا
 - - ٣ ٠٣٣ ٣ ٠٣٣ ٤٢ - ٣ ٠٧٥ - ١٦ ٥٣٤ ١٦ ٥٣٤ غينيا
 ٥ ٥٣٣ - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - - -  )*(غيانا

 - - ٢٩ ٣٠٨ ١٢ ٢٩٩ ٢ - ١٢ ٣٠١ ١٧ ٠٠٩ ٨ ٥٥٦ ٢٥ ٥٦٦ هندوراس
 - ٦٥٤ - - ٤٤٧ ٤٤٤ - ٤٤٧ ٤٤٤ - ٢٠١ ٦٦٠ ٢٠١ ٦٦٠ هنغاريا
 - ٩٧ - - ٦٤ ٥٧٣ ٧ ٦٤ ٥٨٠ - - - اأيسلند

 ١ ١٦٨ - - - ٧٦٥ ٦٤٦ ٨٣ ٧٦٥ ٧٢٩ - - - يرلنداآ
 ١٢ ٧٩٥ - - - ٧ ٦٨٥ ٦٧٤  ٨٣١ ٧ ٦٨٦ ٥٠٥ - - - إيطاليا
 ٣٥ ٧٢٢ - - - ١٩ ٢٦٤ ١٥٦ ٢ ٠٧٨ ١٩ ٢٦٦ ٢٣٤ - - -  اليابان
 - ٣١ - - ٢١ ٥٢٣ ٤ ٢١ ٥٢٧ - - - األردن
 - ٢٧ - - ١٨ ٤٤٦ ٥ ١٨ ٤٥١ - - -  كينيا
 - ٦٠ - - ٥٨ ٤٢٨ ١ ٥٨ ٤٢٩ - - - التفيا
 - - ٢٢ ٢٢ ١ ٥١٦ - ١ ٥٣٨ - ٣ ٠٣٦ ٣ ٠٣٦ ليسوتو
 - - ٤ ٠٤٨ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢ ٥١٠  ٧٩٢ ٣ ٣٠٢  ليبرييا

 - ٢٦ - - ١٣ ٨٣٨ - ١٣ ٨٣٨ - - - ليختنشتاين
 - ١٠٤ - - ٩٩ ٩٤٤ ١ ٩٩ ٩٤٥ - - - ليتوانيا

 ٢١٩ - - - ١٣٨ ٣٧٠ ١٥ ١٣٨ ٣٨٥ - - - لكسمبورغ
 - - ٢ ٦٣٣ ٢ ٦٣٣ ١ ٩٨٠ - ٤ ٦١٣ - ٧ ٢٧٧ ٧ ٢٧٧  مدغشقر
 - ٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٦٣٧ ١ ٦٣٧  مالوي

 - - ١٢٨ ١٢٨ - - ١٢٨ - - -  جزر املالديف
 - - ٢ ٦١٣ ٢ ٦١٣ ٤٣ ١ ٩٥٧ ٤ ٦١٣ - - - مايل
 ٤٢ - - - ٢٦ ١٣٥ ٤ ٢٦ ١٣٩ - - -  مالطة

 - - ٣ ٧٥٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢ ٢١٦ ٤٢ ٢ ٢٥٨ جزر مارشال
 ٢٨ - - - ١٦ ٩١٤ - ١٦ ٩١٤ - - - موريشيوس

 - ١ ١٦٢ - - ٣ ٦٢٢ ٦٠٥ - ٣ ٦٢٢ ٦٠٥ - ٣ ١٧٧ ٦٥٤ ٣ ١٧٧ ٦٥٤  املكسيك

 - - ٣ ٠٧٥ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ - - -  مولدوفا
 - ٣ - - ٣ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٥ - - - منغوليا

 - - ١٤ ١٤ ٦ ١٣٥ ١ ٦ ١٥٠ - - -  اجلبل األسود
 ٢٥٩ - - - ١٢ ٣٠١ - ١٢ ٣٠١ - ١٠ ٨١٦ ١٠ ٨١٦ ناميبيا
 - ١ ١٨٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ٥ ٣٤٨ ٥ ٣٤٨ ناورو
 - ٤ ٧٢٧ - - ٢ ٨٥١ ٩٥٣  ٣١١ ٢ ٨٥٢ ٢٦٤ - - - هولندا
 - ٦٧٦ - - ٤١٩ ٧٢٢ ٤٥ ٤١٩ ٧٦٧ - - - نيوزيلندا
 - - ٧ ٢٨٤ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ ٤ ٢٠٩ ٤٢ ٤ ٢٥١ النيجر
 - - ١١٩ ٨٣٤ ١١٩ ٨٣٤ ٩٨ - ١١٩ ٩٣٢ - ١١٣ ٣٦١ ١١٣ ٣٦١ نيجرييا
 - ٢ ٠٤٨ - - ١ ٣٣٩ ١١٣  ١٤٤ ١ ٣٣٩ ٢٥٧ - - - النرويج
 - ٦٥ - - ٣٣ ٨٢٧ - ٣٣ ٨٢٧ - ٢٥ ٢٣٩ ٢٥ ٢٣٩ بنما

 - - ١٠ ٥٥٧ ١٠ ٥٥٧ ٢٠٦ - ١٠ ٧٦٣ - ٦ ٦ باراغواى
 - - ٣٥٥ ٨٥٥ ١٣٨ ٣٦٧ ١٧ - ١٣٨ ٣٨٤ ٢١٧ ٤٨٨ ١٠٦ ٣٢٧ ٣٢٣ ٨١٥ بريو

 - - - - ٢٣ ٠٦٤ - ٢٣ ٠٦٤ - - -  الفلبني
 - ٤٠٨ - - ١ ٢٧٣ ١٤٠ - ١ ٢٧٣ ١٤٠ - ٢٠ ١٤٨ ٢٠ ١٤٨ بولندا
 ١ ٣٢١ - - - ٧٨٥ ٦٣٣ ٨٥ ٧٨٥ ٧١٨ - - - الربتغال

 - - ٣٥٣ ٣٣٩ ٣٥٣ ٣٣٩ ٣ ١٢١ ٦٥٥ - ٣ ٤٧٤ ٩٩٤ - ٦٦١ ٦٢٦ ٦٦١ ٦٢٦ مجهورية كوريا
 - ٢٦١ - - ٢٧٢ ١٥٤ ٣ ٢٧٢ ١٥٧ - - - رومانيا

 - - ١ ٤٩٨ ١ ٤٩٨ ٤٠ - ١ ٥٣٨ - ١ ٢٥٤ ١ ٢٥٤  سانت كيتس ونيفيس
 - - ١ ٧٩٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢٥٦ - ٢٥٦  سانت لوسيا

 - - ١٢ ١٢ ١ ٥٢٦ - ١ ٥٣٨ - ١٣ ١٣  سانت فنسنت وغرينادين
 ١٥ - - - ١ ٥٢٦ ١٢ ١ ٥٣٨ - - - ساموا

 - ٨ - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - - - سان مارينو
 - ١١ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - ١٠ ٥٦٩ ١٠ ٥٦٩ السنغال
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  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 لغ الباقياملب )أ(التحصيالت  ٢٠١١

االشتراكات 
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 
 - ١٧ - - ٥٦ ٨٨٦ ٦ ٥٦ ٨٩٢ - - - صربيا
 - ١ - - ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ - ٥١٣ ٥١٣ سيشيل
 - - ٢ ٨٣٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١ ٢٩٦ ٤٢ ١ ٣٣٨ سرياليون
 - ٢٢١ - - ٢٨١ ٣١٨ ٢٢ ٢١٨ ٣٤٠ - - - سلوفاكيا
 - ٢٤٩ - - ١٥٨ ٣٥٧ ١٧ ١٥٨ ٣٧٤ - - - سلوفينيا

 ٨٠٨ - - - ٥٩١ ٩١٥ ٦٤ ٥٩١ ٩٧٩ - - - جنوب أفريقيا
 - ٢ ٤٤٨ - - ٤ ٨٨٤ ٤٥٢ ٥٢٩ ٤ ٨٨٤ ٩٨١ - - - أسبانيا
 ٥ - - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - ١ ١  سورينام
 - ٢ ٧٠٧ - - ١ ٦٣٥ ٨٣٧ ١٧٨ ١ ٦٣٦ ٠١٥ - - - السويد
 - ٣ ٠١٢ - - ١ ٧٣٧ ٣٠٩  ١٨٩ ١ ٧٣٧ ٤٩٨ - - - سويسرا

 -  ١٥٧ - - ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ - ١ ٤٥٤ ١ ٤٥٤ طاجيكستان
 - - ٢٠ ١١٤ ١٠ ٧٦١ ٢ - ١٠ ٧٦٣ ٩ ٣٥٣ ٢١٠ ٩ ٥٦٣ مقدونيا 
 ٦٣ - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٤٧٩ ١ ٤٧٩ ليشيتتيمور 

 - ٨١ - - ٦٧ ٦٤٨ ٧ ٦٧ ٦٥٥ - - - ترينيداد وتوباغو
 - - ١٥ ٣٧٦ ١٥ ٣٧٦ - - ١٥ ٣٧٦ - - -  تونس
 - -  ١٢٢  ١٢٢ ٩ ١٠٤ - ٩ ٢٢٦ - ٢ ٣٩٤ ٢ ٣٩٤ أوغندا

 - - - اململكة املتحدة
١٥٤ ٣٦٦ 
١٦ ٧٨٥ - - ١٠ ١٥٣ ٢٧١ ١ ٠٩٥ ١٠ - 

 - - ١٢ ١٢٦ ١٢ ١٢٦ ١٧٥ - ١٢ ٣٠١ - ٧٨ ٧٨ ترتانيا
 - - ٤٠ ٣٧٦ ٤٠ ٣٧٦ ١ ١٣٩ - ٤١ ٥١٥ - - - أوروغواى
 - - ٤٧١ ٢٨٦ ٤٧١ ٢٨٦ ١١ ٥٢٢ - ٤٨٢ ٨٠٨ - ٦٤٧ ٢٨٥ ٦٤٧ ٢٨٥ فرتويال
 - - ١٢ ٣٠٣ ٦ ١٤٩ ١ - ٦ ١٥٠ ٦ ١٥٤ - ٦ ١٥٤  زامبيا

 دولة ١١٨(اموع 
 ٤٢٢ ٤٩٦ ٦٥ ٧٤٩ ٢ ٧٩١ ٦٠٣ ٢ ٣٨٥ ٦٢١ ١٠١ ١٨٦ ٢٨٢ ٣٥ ٩٩٧ ١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠٠ ٤٠٥ ٩٨٢ ٥ ٨٤٨ ٨٨٨ ٦ ٢٥٤ ٨٧٠ )فاًطر
 يورو كمدفوعات اشتراك خالل ٢ ٤٦١وزيادة على ذلك، مت التوصل من غيانا مببلغ .  يورو٤ ٦١٠ ماقدره ٢٠١٠، بلغت االئتمانات من متحصالت غيانا لعام ٢٠١١يف عام )*(

  .٢٠١١عام 
  . اليت ينبغي تطبيقها على اشتراكات السنوات القادمة٢٠١١ يورو ضمن االئتمانات على متحصالت عام ٥ ٥٣٣ويدرج املبلغ الباقي البالغ قدره  
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  ٢اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف  صندوق الطوارئ وحالة صندوق رأس املال العامل

  ٢٠١١٢٠١٠

  العامل املال رأس صندوق حالة

٧ ٤٠٥ ٧٧١٣ ٣٨٦ ٣٩٤  الرصيد يف بداية الفترة املالية

)١٩ ٣١٩(١٠ ٥٦٣  من الدول األطراف) التسديدات/(املتحصالت

--  املسحوبات

٧ ٣٨٦ ٧٣٩٤ ٣٩٦ ٩٥٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

٧ ٤٠٥ ٧٩٨٣ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد

١٩ ٩٥٨٩ ٠٢٦  )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : ما منهخمصو

٧ ٣٨٦ ٧٣٩٤ ٣٩٦ ٩٥٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  الطوارئ صندوق حالة

٩ ١٦٨ ٨٥٦٧ ٧٥٦ ٥٦٧  الرصيد يف بداية الفترة املالية

--  من الدول األطراف) التسديدات/(املتحصالت

)٤١٢ ٠٠٠()٤ ٣١٨ ٢٧٦(  املسحوبات

٨ ٧٥٦ ٤٥٦٧ ٤٣٨ ٢٩١  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

٧ ٠٠٠ ٧٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  املستوى احملدد للعتبة

-٢ ٥٦١ ٧٠٩  )إذا اخنفض عن العتبة(املستحق من الدول 

  

  ٣اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو (٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  ٢٠١٢  املتعلقة بعام املتحصالت الباقي ات التراكميةاملدفوع  املال العامل صندوق رأس الدول األطراف

  -  -  ٤٣٩  ٤٣٩ أفغانستان

  -  -  ١ ٠٩٨  ١ ٠٩٨ ألبانيا

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ أندورا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ يغوا وباربوداتأن

  -  -  ٣١ ٤٩٩  ٣١ ٤٩٩ األرجنتني

  -  -  ٢١٢ ١٥١  ٢١٢ ١٥١ أستراليا

  -  -  ٩٣ ٣٩٩  ٩٣ ٣٩٩ النمسا

  -  ١ ٠٩٧  -  ١ ٠٩٧  بنغالديش

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨  بربادوس

  -  -  ١١٧ ٩٨٤  ١١٧ ٩٨٤ بلجيكا

  -  -  ١١٠  ١١٠ بليز

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ بنن

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ بوليفيا

  -  -  ١ ٥٣٧  ١ ٥٣٧ البوسنه واهلرسك

  -  -  ١ ٩٧٦  ١ ٩٧٦ بوتسوانا

  -  -  ١٧٦ ٨١١  ١٧٦ ٨١١ الربازيل

  -  -  ٤ ١٧١  ٤ ١٧١ بلغاريا
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  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  بوركينا فاسو

  -  -  ١١٠  ١١٠  بوروندي

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ كمبوديا

  -  -  ٣٥١ ٩٧٦  ٣٥١ ٩٧٦ كندا

  -  -  ١١٠  ١١٠  الوسطىأفريقيامجهورية 

  -  ١١١  ١٠٩  ٢٢٠  تشاد

  -  -  ٢٥ ٩٠٢  ٢٥ ٩٠٢  شيلي

  -  -  ١٥ ٨٠٤  ١٥ ٨٠٤  كولومبيا

  -  ١  ١٠٩   ١١٠  جزر القمر

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ الكونغو

  -  -  ١١٠  ١١٠  جزر كوك

  -  -  ٣ ٧٣٢  ٣ ٧٣٢ كوستاريكا

  -  -  ١٠ ٦٤٦  ١٠ ٦٤٦ كرواتيا

  -  -  ٥ ٠٤٩  ٥ ٠٤٩ قربص

  -  -  ٣٨ ٣٠٤  ٣٨ ٣٠٤  اجلمهورية التشيكية

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -  -  ٨٠ ٧٧٨  ٨٠ ٧٧٨ الدامنرك

  -  ١  ١٠٩  ١١٠ جيبوتى

  -  -  ١١٠  ١١٠ دومينكا

  -  ١ ٤٩٤  ٣ ١١٦  ٤ ٦١٠ اجلمهورية الدومينيكية

  -  -  ٤ ٣٩٠  ٤ ٣٩٠  إكوادور

  -  -  ٤ ٣٩٠  ٤ ٣٩٠ استونيا

  -  -   ٤٣٩   ٤٣٩ فيجى

  -  -  ٦٢ ١٢٠  ٦٢ ١٢٠ نلنداف

  -  -  ٦٧٢ ٠١٢   ٦٧٢ ٠١٢ فرنسا

  -  ٦٦٣   ٨٧٤  ١ ٥٣٧ غابون

  -  -  ١١٠  ١١٠ غامبيا

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ جورجيا

  -  -  ٨٧٩ ٩٩٣  ٨٧٩ ٩٩٣ أملانيا

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ غانا

  -  -  ٧٥ ٨٣٩  ٧٥ ٨٣٩ اليونان

  -  ١١٠  -  ١١٠  غرينادا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ غينيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  )*(غيانا

  -  ٣٣٣  ٥٤٥  ٨٧٨ هندوراس

  -  -  ٣١ ٩٣٨  ٣١ ٩٣٨ هنغاريا

  -  -  ٤ ٦١٠  ٤ ٦١٠ اأيسلند

  -  -  ٥٤ ٦٥٧  ٥٤ ٦٥٧ أيرلندا

  -  -  ٥٤٨ ٦٥٠  ٥٤٨ ٦٥٠ إيطاليا

  -  -  ١ ٣٧٥ ١٩٦  ١ ٣٧٥ ١٩٦  يابانال

  -  -  ١ ٥٣٧  ١ ٥٣٧ األردن

  -  -  ١ ٣١٧  ١ ٣١٧  كينيا

  -  -  ٤ ١٧١  ٤ ١٧١ التفيا

  -  -  ١١٠  ١١٠ ليسوتو

  -  ١  ١٠٩  ١١٠  ليبرييا

  -  -  ٩٨٨  ٩٨٨ ليختنشتاين

  -  -  ٧ ١٣٤  ٧ ١٣٤ ليتوانيا

  -  -  ٩ ٨٧٨  ٩ ٨٧٨ لكسمبورغ
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  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  مدغشقر

  -  -  ١١٠  ١١٠  مالوي

  -  ١١٠  -  ١١٠  جزر املالديف

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ مايل

  -  -  ١ ٨٦٦  ١ ٨٦٦  مالطة

  -  ١  ١٠٩  ١١٠ جزر مارشال

  -  -  ١ ٠٧  ١ ٢٠٧ موريشيوس

  -  -  ٢٥٨ ٥٧٧  ٢٥٨ ٥٧٧  املكسيك

  -  ٢٢٠  -  ٢٢٠  مولدوفا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ منغوليا

  -  -  ٤٣٩  ٤٣٩  اجلبل األسود

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨ ناميبيا

  -  -  ١١٠  ١١٠ ناورو

  -  -  ٢٠٣ ٥٩١  ٢٠٣ ٥٩١ هولندا

  -  -  ٢٩ ٩٦٢  ٢٩ ٩٦٢ نيوزيلندا

  -  ١١١  ١٠٩  ٢٢٠ النيجر

  -  -  ٨ ٥٦١  ٨ ٥٦١ نيجرييا

  -  -  ٩٥ ٥٩٤  ٩٥ ٥٩٤ النرويج

  -  -  ٢ ٤١٥  ٢ ٤١٥ بنما

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ باراغواى

  -  ١ ٣٦٧  ٨ ٥١١  ٩ ٨٧٨ بريو

  -  -  ٩ ٨٧٨  ٩ ٨٧٨  الفلبني

  -  -  ٩٠ ٨٧٥  ٩٠ ٨٧٥ بولندا

  -  -  ٥٦ ٠٨٣  ٥٦ ٠٨٣ تغالالرب

  -  -  ٢٤٨ ٠٤٠  ٢٤٨ ٠٤٠ مجهورية كوريا

  -  -  ١٩ ٤٢٦  ١٩ ٤٢٦ رومانيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت كيتس ونيفيس

  -  ١١٠  -  ١١٠  سانت لوسيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت فنسنت وغرينادين

  -  -  ١١٠  ١١٠ ساموا

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ سان مارينو

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ السنغال

  -  -  ٤ ٠٦١  ٤ ٠٦١ صربيا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ سيشل

  -  -  ١١٠  ١١٠ سرياليون

  -  -  ١٥ ٥٨٥  ١٥ ٥٨٥ سلوفاكيا

  -  -  ١١ ٣٠٤  ١١ ٣٠٤ سلوفينيا

  -  -  ٤٢ ٢٥٥  ٤٢ ٢٥٥ جنوب أفريقيا

  -  -  ٣٤٨ ٦٨٢  ٣٤٨ ٦٨٢ أسبانيا

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  سورينام

  -  -  ١١٦ ٧٧٧  ١١٦ ٧٧٧ السويد

  -  -  ١٢٤ ٠٢٠  ١٢٤ ٠٢٠ سويسرا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ طاجيكستان

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ مقدونيا

  -  -  ١١٠  ١١٠ ليشيتتيمور 

  -  -  ٤ ٨٢٩  ٤ ٨٢٩ ترينيداد وتوباغو

  -  ٣ ٢٩٣  -  ٣ ٢٩٣  تونس

  -  -  ٦٥٧  ٦٥٧ أوغندا
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  -  -  ٧٢٤ ٨٠٣  ٧٢٤ ٨٠٣ اململكة املتحدة

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

  -  -  ٢ ٩٦٣  ٢ ٩٦٣ أوروغواى

  -  -  ٣٤ ٤٦٢  ٣٤ ٤٦٢ فرتويال

  -  ٣  ٤٣٦  ٤٣٩  زامبيا

  -   ٩ ٠٢٦  ٧ ٣٩٦ ٩٥٧  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  ) دولة طرفا١١٨(اموع 

  
  ٤اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 

 ٢٠١٠  ٢٠١١  السنة اجلارية

  االئتمانات

٩٧ ٨٤٨ ١٠١٩٥٠ ٢٢٢ ٢٧٩ متحصالت االشتراكات املقررة

٤٦٤ ٨٦٦٢٥٥ ٤٢٢ إيرادات متنوعة

 ٩٨ ٣١٣ ٢٠٥ ١٠٢ ٠٨٨ ٧٠١ 

  األعباء

٩٥ ٨٠٧ ١٠٠٥٧٧ ١٩٧ ٦٤١ نفقات مصروفة

٥ ٧٢٢ ٥٥٤٤ ٥٣٥ ٦٥٦ التزامات غري مصفاة

٥٣ ٧٦١٥٦ ٥١٠  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

٥١٠ ٥٨٩٤٩١ ٤٦٥  يف حتصيلهااملخصصات املتعلقة بالديون املشكوك 

٣٣٠ ٦٩٠- املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

٥٦٧ ٨٥٠٨٥٠ ٠٣٨  اموع التراكمي لإلجازات السنوية

١ ٥٠٦ ٦٧٦٦٩٢ ٨٦٦  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 ١٠٤ ٤٩٩ ١٠٧٠٠٠ ٩٢٦ ١٧٦

-٤ ٣١٨ ٢٧٦ )ن الرابعالبيا(أعباء احململة لصندوق الطوارئ 

)٦ ١٨٥ ٧٩٥()١ ٥١٩ ١٩٩( النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

٥ ٧٧٤ ٢٣٥٠ ٣٨٥ ٦٢١ االشتراكات قيد التحصيل

)٤١١ ٤٤٥(٨٦٦ ٤٢٢ النقدي املؤقت من االشتراكات قيد التحصيل) العجز(/تسوية الفائض 

   املؤقت للسنة املاضية) العجز/( التصرف يف الفائض

٦٦ ٦٤٢٨ ١٨٥ ٧٩٥ املؤقت للسنة املاضية) العجز/(ائضالف

٦١٢ ٥٤٩٢ ٨٤٨ ٨٨٨ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافاً إليه

٢ ١٤٦ ١٧٨٧ ٦١٣ ٩٩٧  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

-٤١٢ ٠٠٠  )١٧-٤املالحظة (اإلفراج عن االحتياطي املؤقت 

٢ ٨٢٥ ١٧٠٧ ٦٨٩ ٠٩٠ النقدي للسنة املاضية) العجز/(ضالفائ

٢ ٤١٤ ٢٢٦٢ ٥٥٥ ٥١٢ )البيان الثاين(جمموع الفائض التراكمي 
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١٠أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

 الفائض  ٢٠١٠ عام جدول األنصبة املقررة يف  تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان

 ٢٥١ ٠,٠١٤٨٥  ٢٠٠٣مايو /أيار ألبانيا

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز أندورا

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز يغوا وباربوداتأن

 ٧ ١٩٨ ٠,٤٢٦١٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز األرجنتني

 ٤٨ ٤٧٩ ٢,٨٧٠١٥  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أستراليا

 ٢١ ٣٤٣ ١,٢٦٣٥٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز النمسا

 ١٤٦ ٠,٠٠٨٦٦  ٢٠١٠ يونيه/حزيران  بنغالديش

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس

 ٢٦ ٩٦١ ١,٥٩٦١٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلجيكا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بليز

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنن

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  بوليفيا

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز البوسنه واهلرسك

 ٤٥١ ٠,٠٢٦٧٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز بوتسوانا

 ٤٠ ٤٠٤ ٢,٣٩٢٠٤  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول الربازيل

 ٩٥٣ ٠,٠٥٦٤٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلغاريا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مبودياك

 ٨٠ ٤٣١ ٤,٧٦١٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز كندا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز  الوسطىأفريقيامجهورية 

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٥ ٩١٩ ٠,٣٥٠٤٢  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  شيلي

 ٣ ٦١٢ ٠,٢١٣٨١  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  القمرجزر 

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك

 ٨٥٣ ٠,٠٥٠٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز كوستاريكا

 ٢ ٤٣٣ ٠,١٤٤٠٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز كرواتيا

 ١ ١٥٤ ٠,٠٦٨٣٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز قربص

 ٨ ٧٥٣ ٠,٥١٨٢٠  ٢٠٠٩أكتوبر /رين األولتش  اجلمهورية التشيكية

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٨ ٤٥٩ ١,٠٩٢٨٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز الدامنرك

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز دومينكا

 ١ ٠٥٣ ٠,٠٦٢٣٦  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية

 ١ ٠٠٣ ٠,٠٥٩٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز  إكوادور

 ١ ٠٠٣ ٠,٠٥٩٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز استونيا
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 الفائض  ٢٠١٠ عام جدول األنصبة املقررة يف  تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فيجى

 ١٤ ١٩٥ ٠,٨٤٠٤١  ٢٠٠٢يوليه /متوز نلنداف

 ١٥٣ ٥٦٤ ٩,٠٩١٥٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فرنسا

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز غابون

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول غامبيا

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول جورجيا

 ٢٠١ ٠٩١ ١١,٩٠٥٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز أملانيا

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز غانا

 ١٧ ٣٣٠ ١,٠٢٦٠١  ٢٠٠٢أغسطس /آب اليونان

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول غينيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول هندوراس

 ٧ ٢٩٨ ٠,٤٣٢٠٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز هنغاريا

 ١ ٠٥٣ ٠,٠٦٢٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز اأيسلند

 ١٢ ٤٩٠ ٠,٧٣٩٤٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيرلندا

 ١٢٥ ٣٧٤ ٧,٤٢٢٦٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز إيطاليا

 ٣١٤ ٢٥١ ١٨,٦٠٤٧٧  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يه يول/متوز األردن

 ٣٠١ ٠,٠١٧٨٢  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا

 ٩٥٣ ٠,٠٥٦٤٢  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول التفيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليسوتو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٢٢٦ ٠,٠١٣٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليختنشتاين

 ١ ٦٣٠ ٠,٠٩٦٥١  ٢٠٠٣أغسطس /آب ليتوانيا

 ٢ ٢٥٧ ٠,١٣٣٦٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز مبورغلكس

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون   مالوي

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مايل

 ٤٢٦ ٠,٠٢٥٢٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  مالطة

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز جزر مارشال

 ٢٧٦ ٠,٠١٦٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز موريشيوس

 ٥٩ ٠٨٨ ٣,٤٩٨٢٣  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز منغوليا

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ناميبيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ناورو

 ٤٦ ٥٢٣ ٢,٧٥٤٣٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز هولندا

 ٦ ٨٤٧ ٠,٤٠٥٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز انيوزيلند

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز النيجر

 ١ ٩٥٦ ٠,١١٥٨٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيجرييا

 ٢١ ٨٤٥ ١,٢٩٣٢٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز النرويج

 ٥٥٢ ٠,٠٣٢٦٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنما

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز باراغواى

 ٢ ٢٥٧ ٠,١٣٣٦٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز بريو

 ٢٠ ٧٦٦ ١,٢٢٩٤٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز ولنداب
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 الفائض  ٢٠١٠ عام جدول األنصبة املقررة يف  تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٢ ٨١٦ ٠,٧٥٨٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز الربتغال

 ٥٦ ٦٨١ ٣,٣٥٥٦٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط مجهورية كوريا

 ٤ ٤٣٩ ٠,٢٦٢٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز رومانيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس

 ٤ ٠,٠٠٠٢٥  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سانت لوسيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣مارس /آذار سانت فنسنت وغرينادين

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /ألولكانون ا ساموا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز سان مارينو

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز السنغال

 ٩٢٨ ٠,٠٥٤٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز صربيا

 ٨ ٠,٠٠٠٤٩  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سيشيل

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز اليونسري

 ٣ ٥٦١ ٠,٢١٠٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفاكيا

 ٢ ٥٨٣ ٠,١٥٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفينيا

 ٩ ٥٦٥ ٠,٥٧١٦٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز جنوب أفريقيا

 ٧٩ ٦٧٦ ٤,٧١٧٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز سبانياا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام

 ٢٦ ٦٨٥ ١,٥٧٩٨٥  ٢٠٠٢ليه يو/متوز السويد

 ٢٨ ٣٤٠ ١,٦٧٧٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سويسرا

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز طاجيكستان

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليشيتتيمور 

 ١ ١٠٤ ٠,٠٦٥٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز ترينيداد وتوباغو

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوغندا

 ١٦٥ ٦٢٨ ٩,٨٠٥٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز اململكة املتحدة

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٦٧٧ ٠,٠٤٠٠٩ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوروغواى

 ٧ ٨٧٥ ٠,٤٦٦٢٣ ٢٠٠٢يوليه /متوز فرتويال

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  زامبيا

 ١ ٦٨٩ ٠٩٠ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دول أطراف١١٣(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 

  الباقي  التربعات الواردة  التربعات املتعهد ا  ااجلهة صاحبة التربع  املشروع
املتحصالت للفترات 

  املقبلة
بالغ املعدلة امل

  للمتربعني
 - ١٩٩ ٦٩٤ ٦ ٤٨٤ ١ ٠٣١ ١٥٥ ١ ٠٣٧ ٦٣٩  املفوضية األوروبية

 - - - ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  فنلندا
 - - - ٧ ٨٠٥ ٧ ٨٠٥  كوريا

 - - - ٦٨ ١٩٩ ٦٨ ١٩٩  مؤسسة ماك آرثر
وزارة الشؤون اخلارجية 

  اهلولندية
١٩ ٠٦٨ ١٩ ٠٦٨ - - - 

 - - - ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠   الهايبلدية

  عقود املفوضية األوروبية

 - - - ٣١ ٢٥٠ ٣١ ٢٥٠  سويسرا
 - ١٩٩ ٦٩٤ ٦ ٤٨٤ ١ ١٩١ ٤٧٧ ١ ١٩٧ ٩٦١   اموع الفرعي

 - - - ٥٠ ٠٠٠ - استراليا
 - - - ١٥ ٠٢٣ - فنلندا
 - - - ١٠ ٠٠٠ - أيرندا

 - - - ٣٠ ٠٠٠ - لكسمربغ

 أقل البلدان منوا

 - - - ١٠ ٠٠٠ - بولندا
 - - - ١١٥ ٠٢٣ -  لفرعياموع ا

 - - - ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  أستراليا
 - - - ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  آيرلندا

  احللقة الدراسية اإلقليمية املشتركة
 )إثيوبيا( مع االحتاد األفريقي 

 - - - ١٥  ٩٣٣ ١٥  ٩٣٣منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 
 - - - ٢٥ ٩٣٣ ٢٥ ٩٣٣  اموع الفرعي
 ٢٦ ٨٠٤ - - - -  منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية اإلقليمية  يف ياوندياحللقة الدراسية 

 احللقة الدراسية يف تونس العاصمة - - - ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  فرنسا
 - - - ٥٢ ٢٥٠ ٥٢ ٢٥٠منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 

 - - - ٧٢ ٢٥٠ ٧٢ ٢٥٠  اموع الفرعي
 - - ٦٥٠١٢  ٦٩ ٩٨٢ ١٣٤ ٩٩٤  وروبيةاملفوضية األ

 - - - ٣٥ ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠  فنلندا
 ١ ٣٧٩ - - - -  أملانيا

 مشروع األدوات القانونية

وزارة الشؤون اخلارجية 
  اهلولندية

٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ - - - 

 ١ ٣٧٩ -  ٦٥ ٠١٢ ١٣٤ ٩٨٢ ١٩٩ ٩٩٤  اموع الفرعي
 - - - ١٣١ ٨٨١ ١٣١ ٨٨١ الدامنرك
 - - - ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠  فنلندا
 - - - ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ املانيا
 - - - ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠  آيرلندا

الصندوق اخلاص إلعادة توطني 
 الشهود

 - - - ٢٣٤ ١٩٦ ٢٣٤ ١٩٦ اململكة املتحدة
 - - - ٩١٦ ٠٧٧ ٩١٦ ٠٧٧  اموع الفرعي

الزيارات األسرية للمحتجزين 
 املعوزين

 - - - ١٧٠ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠ أملانيا

 - - - ١٧٠ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠  اموع الفرعي
 ٢٨ ١٨٣ ١٩٩ ٦٩٤ ٧١ ٤٩٦ ٢ ٦٢٥ ٧٤٢ ٢ ٥٨٢ ٢١٥  جمموع التربعات
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  ٧اجلدول 

    احملكمة اجلنائية الدولية
  )باليورو( ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف 

  الصندوق االستئماين

  األرصدة
  املر حلة يف

 كانون ١
  ملصروفاتا  املتحصالت  يناير/الثاين

االلتزامات غري 
  جمموع النفقات  املخصصات  املصفاة

إيرادات الفائدة 
  املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفترة 
السابقة أو 
  إلغاؤها

املبالغ املعدلة 
  للمتربعني

األرصدة غري 
  املربوطة

٥٥ ٧٦٢الصندوق االستئماين العام  -٤٧ ٣٣٢--  ٨٤٢٠ ٨٥٠ --٨ ٨٥٠  

٢ ١٢٤٩ ٢٤٣ ٤٩٣ ٨٤٤٢ ١٨١٠ ٢٣٤ ١٢٤١ ١٩١ ٤٧٧)١٦٥ ٥٦٩(  *األوروبيةعقود املفوضية   ٢١١ ٥٤٢(-٣ ٧٩٤(  

١ ٤٦٧ ٩٥ ٥٥٧ -٨٥ ٩٥٩٢ ٩٦٥ ١١٥ ٢٢٠٠٢٣ ٩٦٢  أقل البلدان منوا  ٢٥١ ١٢٠-٩ ٢٢٥  

)٨٣ ٠٦٩()١ ٣٧٩(٣١٥ ٢٠٢٦٢٦ ٣٠٤ -٥ ١٩٧١٠٦ ١٣٤١٩٨ ٩٨٢)١٥ ٣٠٩(  مشروع األدوات القانونية   

٢ ٧٢٧-- ٣٣- ----٢ ٦٩٤  برنامج تعزيز القدرات القضائية  

٢ ٣٥٨-- -- ----٢ ٣٥٨  احللقة الدراسية يف داكار  

٣ ٩٠٢- ----٣٣ ٦٦٩  احللقة الدراسية األقليمية يف ياوندي  ١١ ٩٣٩)٢٦ ٨٠٤(١ ١٧٢  

  احللقة الدراسية اإلقليمية
٢٠ ٥٤١-- ٥١١٢٦ ٨٣٥ -- ٥١ ٧٢٨٣٥ ٢٥٠-   يف تونس العاصمة  

احللقة الدراسية املشتركة مع االحتاد 
٢ ٣١٣-- ٢٣٢٢ ٦٤٢ --٢٣ ٢٥٦٤٢ ٩٣٣-  األفريقي  

  الصندوق اخلاص
٦ ١١٦٨ ٤٠٠ -١ ٤٠٠-٩١٦ ٠٧٧ ٢٢٨   إلعادة التوطني  --٩٢١ ٠٧٣  

  الزيارات األسرية
١٤٤٥٧٣ -- ٢٥٤٧٠ ٨٩٧ --٢٥ ١٧٠٨٩٧ ٠٠٠-  للمحتجزين املعوزين  

١٥ ١٤٨٣ ٦٥٢ ٩٧٨  ١٠٠٤٤٢ ١٩٠٨ ٥٥١ ٢٦٢٨ ٦٢٥ ١٣٤٧٤٢ ٧٩٥اموع  ١ ١٠٩ ٣٦٥)٢٨ ١٨٣(١٤ ٥٠٦  

واحللقة الدراسية حملامي الدفاع  املهنيني الزائرين وبرنامج املتدربنيعقود املفوضية األوروبية تتألف من  ت، أصبح٢٠١٠أبريل / نيسان١اعتباراً من * 
، وبالتايل ٢٠١٢ وسيتواصل هذا العقد يف عام . ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية- تعزيز احملكمة اجلنائية الدوليةجل من أ

  ).٦اجلدول ( يورو ١٩٩ ٦٩٤مت إقرار إيرادات مؤجلة قدرها 
  . يورو١٥٠ ٠٣١، وقدرها ٢٠١١ ايوم/آيارفيما خيص مشروع األدوات القانونية، مت التوصل بالدفعة الثانية يف 

 ٨اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١١لعام  صندوق الطوارئيف جتديد موارد أنصبة الدول األطراف 

جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان
 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠٠٣مايو /رأيا ألبانيا
 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز أندورا

 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز أنتيغوا وباربودا
 ١٠ ٩١١ ٠,٤٢٥٩٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز األرجنتني
 ٧٣ ٤٨٨ ٢,٨٦٨٧٠  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أستراليا
 ٣٢ ٣٥٣ ١,٢٦٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز النمسا

 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠١٠ يونيه/حزيران  بنغالديش
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس
 ٤٠ ٨٦٩ ١,٥٩٥٣٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلجيكا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بليز
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنن

 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول بوليفيا 
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز البوسنه واهلرسك

 ٦٨٤ ٠,٠٢٦٧١  ٢٠٠٢وليه ي/متوز بوتسوانا
 ٦١ ٢٤٦ ٢,٣٩٠٨٣  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول الربازيل
 ١ ٤٤٥ ٠,٠٥٦٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلغاريا

 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز كمبوديا
 ١٢١ ٩٢٢ ٤,٧٥٩٤٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز كندا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد
 ٨ ٩٧٢ ٠,٣٥٠٢٤  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  شيلي

  ٥ ٤٧٥ ٠,٢١٣٧١  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك
 ١ ٢٩٣ ٠,٠٥٠٤٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز كوستاريكا
 ٣ ٦٨٨ ٠,١٤٣٩٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز كرواتيا
 ١ ٧٤٩ ٠,٠٦٨٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز قربص

 ١٣ ٢٦٨ ٠,٥١٧٩٤  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  اجلمهورية التشيكية
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز قراطيةمجهورية الكونغو الدمي

 ٢٧ ٩٨١ ١,٠٩٢٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز الدامنرك
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز دومينكا

 ١ ٥٩٧ ٠,٠٦٢٣٣  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية
 ١ ٥٢١ ٠,٠٥٩٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز  إكوادور
 ١ ٥٢١ ٠,٠٥٩٣٦  ٢٠٠٢يه يول/متوز استونيا
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فيجى
 ٢١ ٥١٨ ٠,٨٣٩٩٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز فنلندا
 ٢٣٢ ٧٨١ ٩,٠٨٦٩٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز فرنسا
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز غابون
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول غامبيا

 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول جورجيا
 ٣٠١ ٨٢٤ ١١,٨٩٩٢٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز ياأملان
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز غانا

 ٢٦ ٢٧٠ ١,٠٢٥٤٩  ٢٠٠٢أغسطس /آب اليونان
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١٦ ٠,٠٠٠٦٢  ٢٠١١ أغسطس/آب  غرينادا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول غينيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول هندوراس
 ١١ ٠٦٣ ٠,٤٣١٨٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز هنغاريا
 ١ ٥٩٧ ٠,٠٦٢٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيسلندا
 ١٨ ٩٣٣ ٠,٧٣٩٠٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيرلندا
 ١٩٠ ٠٤٩ ٧,٤١٨٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز إيطاليا
 ٤٧٦ ٣٥٧ ١٨,٥٩٥٣٣  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز األردن
 ٤٥٦ ٠,٠١٧٨١  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا
 ١ ٤٤٥ ٠,٠٥٦٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول التفيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليسوتو
 ديسمرب/كانون األول  ليبرييا

٢٠٠٤   
٣٨ ٠,٠٠١٤٨ 

 ٣٤٢ ٠,٠١٣٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليختنشتاين
  ٢ ٤٧١ ٠,٠٩٦٤٦  ٢٠٠٣أغسطس /آب ليتوانيا

 ٣ ٤٢٢ ٠,١٣٣٥٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز لكسمبورغ
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون   مالوي

 ديسمرب/كانون األول  جزر املالديف
٢٠١١  

٣ ٠,٠٠٠١٢ 
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مايل
 ٦٤٦ ٠,٠٢٥٢٣  ٢٠٠٣فرباير /شباط  مالطة

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز جزر مارشال
 ٤١٨ ٠,٠١٦٣٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز موريشيوس
 ٨٩ ٥٦٩ ٣,٤٩٦٤٦  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  مولدوفا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز منغوليا

 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ناميبيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز وناور
 ٧٠ ٥٢٢ ٢,٧٥٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز هولندا
 ١٠ ٣٧٩ ٠,٤٠٥١٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيوزيلندا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز النيجر
 ٢ ٩٦٥ ٠,١١٥٧٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيجرييا
 ٣٣ ١١٣ ١,٢٩٢٦٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز النرويج
  ٨٣٦ ٠,٠٣٢٦٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنما

 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز باراغواى
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ٣ ٤٢٢ ٠,١٣٣٥٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بريو

 ٥٧٠ ٠,٠٢٢٢٦  ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين  الفلبني
 ٣١ ٤٧٩ ١,٢٢٨٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز بولندا
 ١٩ ٤٢٧ ٠,٧٥٨٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز الربتغال

 ٨٥ ٩١٩ ٣,٣٥٣٩٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط مجهورية كوريا
 ٦ ٧٢٩ ٠,٢٦٢٦٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز يارومان

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سانت لوسيا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣مارس /آذار سانت فنسنت وغرينادين
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /ألولكانون ا ساموا

 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز سان مارينو
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز السنغال
 ١ ٤٠٧ ٠,٠٥٤٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز صربيا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سيشيل
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز سرياليون
 ٥ ٣٩٩ ٠,٢١٠٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفاكيا
 ٣ ٩١٦ ٠,١٥٢٨٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفينيا

 ١٤ ٦٣٧ ٠,٥٧١٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز جنوب أفريقيا
 ١٢٠ ٧٨١ ٤,٧١٤٨٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز اسبانيا
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام
 ٤٠ ٤٥١ ١,٥٧٩٠٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز السويد
 ٤٢ ٩٦٠ ١,٦٧٦٩٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز سويسرا

 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز طاجيكستان
 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز  مقدونيا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول تيمور ليشيت
 ١ ٦٧٣ ٠,٠٦٥٣٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز ترينيداد وتوباغو

 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠١١ سبتمرب/أيلول  تونس
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوغندا

 ٢٥١ ٠٦٧ ٩,٨٠٠٧٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز اململكة املتحدة
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين حدةمجهورية ترتانيا املت

 ١ ٠٢٦ ٠,٠٤٠٠٧ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوروغواى
 ١١ ٩٣٨ ٠,٤٦٦٠٠ ٢٠٠٢يوليه /متوز فرتويال
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  زامبيا

 ٥٦١ ٧٠٩ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دول أطراف١١٣(اموع 
٢   
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  البيانات املاليةملحقة بمالحظات 

  ئية الدولية وأهدافهااحملكمة اجلنا  -١

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

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة كمة واحمل. النظام األساسي"  حمكمة جنائية دوليةللمفوضني املعين بإنشاء
اإلبادة (هلا السلطة ملمارسة اختصاصاا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

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

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

وأنشأت احملكمة أيضاً .  من نظام روما األساسي يف الهاي ولندا٣ وفقاً للمادة ويقع مقر احملكمة
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 
 ديسمرب/كانون األولو يونيه/حزيران وقد أغلق املكتبان امليدانيان يف تشاد يف .، يف كينيا٢٠١٠

٢٠١١.  

هيئة (اهليئة القضائية : ، قسمت االعتمادات إىل سبعة برامج رئيسية٢٠١١وألغراض الفترة املالية 
األطراف، وأمانة الصندوق ، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول )الرئاسة والدوائر

وفيما يلي تشكيل كل . االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة
 :برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

  هيئة الرئاسة  )أ(

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

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

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

الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية توسيع نطاق الفهم والدعم على   ‘٤’
  .بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية

 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

   و؛قضاة على األقل؛ شأا شأن الشعبة التمهيدية

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

 مكتب املدعي العام  )ج(
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مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة   ‘١’
  اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛احملكمة، مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم 

تعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية   ‘٢’
   ووجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛

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

 قلم احملكمة  )د(

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

   وإدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٢’

  .توفري اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم  ‘٣’

 ول األطرافأمانة مجعية الد  )ه(

 الـذي اختذتـه يف     ICC-ASP/2/Res.3مبوجـب قرارهـا     مجعية الدول األطراف    أنشأت  
 ١بـدأ عملياـا يف       على أن ت   )األمانة(مجعية الدول األطراف    أمانة   ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

تزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفـويض       وختتص األمانة ب  . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 
ية واملالية والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قـرار             وجلنة امليزان 

ومـساعدة إداريـة    موضوعية  صريح من اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات          
  .مستقلةوتقنية 

تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  ‘١’
  الية؛وامل

مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات  ‘٢’
املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات 

   وواملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

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

  :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  )و(
تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري 

 الصندوق االستئماين للضحايا نشأت اجلمعيةوقد أ. لس إدارة الصندوق واجتماعات الس
ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق  ،ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها 

  .٢٠١٠ االستئماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية لعام

  مكتب مشروع املباين الدائمة  )ز(

، قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 
مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة للمحكمة لتغطية 

ويعمل . التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة
 جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مشروع املباين . عن طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها
  . من هذا التقرير١٤الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 
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  آلية الرقابة املستقلة  )ح(
آلية الرقابة املستقلة بوصفها  ICC-ASP/2/Res.1مبوجب قرارها مجعية الدول األطراف أنشأت   

شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع وت. برناجما رئيسياً جديداً من الربامج الرئيسية للمحكمة
دون أن تكون جزءاً (الذي يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي 

 من ٤الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة وختتص آلية ). من هذا املكتب وال تابعة له
  .  من نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة١١٢املادة 

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

١-٢  املالية للمحكمة لمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعدالبيانات املالية لمسك ت 
 ٢٠٠٢سبتمرب /اجلنائية الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلول

وتشكل هذه . األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معوتتفق حسابات احملكمة حاليا . وتعديالما
  .املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة

 أساس احلسابات اخلاصة ىمسك حسابات املنظمة علت: 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

 . هي سنة تقوميية واحدةهلذا احلساب الفترة املالية :الفترة املالية  ٣-٢

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 :أساس التكاليف التارخيية  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 املتحدةعر الصرف التشغيلي يف بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب ساألرصدة املتوفرة حتويل 

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

  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف 

ة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيج  )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(
 يسجلوىف اية السنة . اظرةيف امليزانيات الربناجمية املننفقات ويتم تعديلها األصول واخلصوم بوصفها 
صاىف اخلسارة وتسجل يف حني يضاف اعتماد خاص لإيرادات أخرى، صايف املكسب التراكمي 

  .بوصفها نفقات

ويشمل الصندوق العام . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمة الصندوق العام  ٧-٢
ات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة  والتربعاألمم املتحدةاالشتراكات املقررة واألموال املقدمة من 

 .من صندوق رأس املال العامل لتمويل النفقات
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 هو الصندوق املنشأ لتوفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة صندوق رأس املال العامل  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف . مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

لغ صندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية ويتم تقديره وفقاً جلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، مب
 . من النظام املايل٢-٦طبقاً للبند 

سبتمرب / هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ٩-٢
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من  ماليني يورو والذي أصبح نافذا١٠ً برصيد يصل إىل ٢٠٠٤

  :لتمكني احملكمة من تغطية ما يلي

  أوالتكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛   )أ(

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

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

وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من 
  .ألطرافالفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول ا

، ICC-ASP/3/Res. 4 بقرارها ICC-ASP/10/Res.4يف قرارها  األطرافمجعية الدول وقد ذكرت 
-ICC ماليني يورو، وبقرارها ١٠الذي أنشأت مبوجبه صندوق الطوارئ وحدد رصيده يف 

ASP/7/Res. 4فيه إىل املكتب بأن ينظر يف اخليارات املتاحة لتجديد موارد كل من  الذي طلبت 
  .صندوق رأس املال العاملو  ق الطوارئصندو

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

 .دة واتفاقات مع اجلهات املاحنةمن التربعات، وفقا ألحكام حمد

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

  :متويل مشروع املباين الدائمة  ١١-٢

 مليون ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً   )أ(
 يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من ٢,٥ عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠ يسدد على مدى يورو،
ويبدأ سداد . وتسدد الفائدة سنوياً من تاريخ االستخدام األول للقرض. ICC-ASP/7/Res.1القرار 

وإذا . لمباين املؤقتةالقرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة ل
 مليون يورو بأكمله مع اية املشروع، ختصم الدولة املضيفة على سبيل املكافأة ٢٠٠مل يستخدم مبلغ 

   . يف املائة من القرض الذي يتعني سداده١٧,٥

املبالغ الواردة من الدول األطراف اليت تقرر سداد أنصبتها املقررة دفعة واحدة وفقاً   )ب(
  .ICC-ASP/7/Res.1 وص عليها يف املرفق الثالث من القرارللمبادئ املنص

التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات،   )ج(
بشأن إنشاء صندوق  ICC-ASP/6/Res.1 أو أي كيانات أخرى وفقاً للمرفق السادس من القرار

   و؛استئماين لتشييد املباين الدائمة

  .وارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرضامل  )د(

  :االشتراكات املقررة  ١٢-٢
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 من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف ٢-٥وفقاً للمادة   )أ(
ري  مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعباألمم املتحدةاالعتمادات وفقا جلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةعن االختالفات يف العضوية بني 

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

  تراك مقرر على الدولة الطرف؛صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاش

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

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

  . من النظام املايل١٠-٥

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

 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛  )أ(

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

 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛  )ج(

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

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

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

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

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

  .ن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائضواالشتراكات املقررة املستحقة ع

يدرج احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٤-٢
 .ظلت غري مدفوعة عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكمي

تظهر االشتراكات الواردة مسبقاً يف صحيفة املوازنة يف عمود : اكات الواردة مسبقاًاالشتر  ١٥-٢
وتطبق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف . اخلصوم

  .مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :ف إيرادات املنظمة مما يليتتأل: اإليرادات  ١٦-٢

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

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

  تسجيل اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛



ICC-ASP/11/12 

56 12-A-071112 

رة دفعة تسجل املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة يف إطار سداد األنصبة املقر  )ج(
 واحدة بوصفها إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدول األطراف؛

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

  :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي  )ه(

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

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

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

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

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

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .دون غرض حمددالتربعات املقدمة ب  ‘٦’

  :النفقات  ١٧-٢

. ١-١٠٤تدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ(
 ويشمل جمموع النفقات املبلّغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛

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

  وبالتكلفة التارخيية؛

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

. تباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املالية هي االرااللتزامات 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 . االرتباطات أو إىل مديونية تعترف ا احملكمة
  .سنة املالية اليت تتصل ااية ال

  : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٩-٢

، أوصت ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩ يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة من
. التقاعدية للقضاة أليانز ولندا لتأمني نظام املعاشات اللجنة 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 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة،وعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ). ٣١الفقرة 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بني احملكمة وشركة أليانز يف 

ونظام املعاشات . يورو ٢ ٠٦٩ ٢٩٣ ، دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً يبلغ٢٠١١ويف عام 
معاشاً تقاعدياً حمدداً : التقاعدية للقضاة نظاما يتم متويله باستحقاقات حمددة ويقدم ألعضائه املزايا التالية

لك إذا مل يتم فترة والية تبلغ تسع أو ما يتناسب مع ذ(للقاضي الذي يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات 



ICC-ASP/11/12 

12-A-071112 57 

 يف املائة من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشاً للعجز ٥٠، ومعاشاً يبلغ )سنوات
  . سنة من العمر أو أقل٦٥للقاضي الذين يبلغ 

مصرفية  جارية، وحسابات تشمل األموال املوجودة يف حسابات، النقد والودائع بأجل  ٢٠-٢
  .نضج يقل عن ثالثة أشهر والودائع بأجل ،دةبفائ

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

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 

وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة . صحيفة املوازنة فقط
  .يزانية وإجراء التسوية الالزمةإىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امل

وتتفق األساليب السابقة لتقدير االلتزام مع املعايري احملاسبية الدولية الستحقاقات املوظفني اليت تقتضي 
من حيث املبدأ تسجيل التكاليف املتكبدة الستحقاقات للموظفني يف الفترة املالية الستحقاقها من 

  .ن مستحقة الدفعاملوظف وليس عند دفعها أو عندما تكو

حيق للموظفني الدوليني الذين يتركون اخلدمة : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن  ٢٣-٢
كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة . احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة
   .خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة

ت احملكمة بالنفقات املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل اعترف: ة السنويةاإلجاز رصيد  ٢٤-٢
  .يستنفذها موظفو احملكمة

تتمثل السياسة احملاسبية للمحكمة فيما يتعلق باالعتراف خبصوم إاء خدمة املوظفني يف   ٢٥-٢
  .االعتراف باخلصوم كاملة يف اية الفترة املالية

  . تسجل، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليةتملةاخلصوم احمل  ٢٦-٢

وفقاً ملقرر مجعية الدول : األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٧-٢
 كانون ٢٣ املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3األطراف 
حت احملكمة الدولية منظمة عضواً يف الصندوق املشترك للمعاشات ، أصب٢٠٠٣ديسمرب /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 . دية نظام يتم متويله باستحقاقات حمددةوصندوق املعاشات التقاع
 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 للصندوق٢٦وجب املادة االكتواري مب

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦الدفع إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
مل تلجأ و. إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم
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  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

 اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األولويتضمن   ١-٣
 اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة ويشمل حساب فائض. الفترة املالية

  .يف اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح   ٢-٣
 ).٦أنظر املالحظة (وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠١١ديسمرب /األول

 .هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشرالبيان الثالث و  ٣-٣

    . النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةالبيان الرابعويتضمن   ٤-٣

  الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ  -٤

على ، ICC-ASP/9/Res.4فقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها وا: االشتراكات املقررة  ١-٤
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١يورو لتمويل الفترة املالية من  ١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠رصد ما جمموعه 

، كان عدد الدول األطراف يف نظام ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١وىف . ٢٠١١ديسمرب /األول
  . دولة١١٨روما األساسي 

يورو الفوائد  ٤٨٤ ٣٠٦متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : رادات الفائدة املصرفيةإي  ٢-٤
املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، 

  .وصندوق الطوارئ

 : يورو متثل ما يلي٣٨٢ ١١٦بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

  )باليورو(تفاصيل اإليرادات املتنوعة : ١اجلدول 
 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

٣٨٢ ١١٦ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة

- إيرادات متنوعة

٣٨٢ ١١٦ اموع

  

غ يورو مبالغ مصروفة يبل ١٠٧ ٩٢٦ ٠٠٠يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٤-٤
 مستحقات يورو، و٥ ٥٣٦ ٠٠٠ يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ١٠٠ ١٩٨ ٠٠٠قدرها 

 يورو مسجلة ١٠٢ ٨١٠ ٠٠٠يتألف جمموع النفقات من و.  يورو٢ ١٩٢ ٠٠٠بلغ تخمصصات و
 يورو مسجلة على صندوق ٥ ١١٥ ٠٠٠، و) أدناه٢ يف اجلدول هاترد تفاصيلو(على الصندوق العام 

  .) أدناه٣ يف اجلدول ها تفاصيلتردو(الطوارئ 

 من امليزانية الربناجمية املعتمدة )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول   

 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة

االستحقاقات، 
 جمموع النفقات  املخصصات

املرتبات والتكاليف األخرى 
٧٦ ٨٤٤ ١١٦٠ ٦٠٣ ٤١٤ ٦٨٢ ٧٤٨٨٧ ٥٥٧ ٧٦٨٥٩ ٨٣٦ ٣٠٠ اخلاصة باملوظفني

٤ ١٣٨ ٢١١- ٦٦٤ ٣٠٥٥ ٤٧٤ ٤١٥٦ ٦٥٨ ٨٠٠ السفر والضيافة
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 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة

االستحقاقات، 
 جمموع النفقات  املخصصات

٨ ٧٨٠ ٧١٧-١ ٥٩٧ ٧١٥٦ ١٨٣ ٧٥٦١ ١٧٨ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

١١ ٠٩٧ ٥٨٩٢٠٠ ١٠٠٠ ٨٩٢ ٨٩٨٣ ٦١٥ ١٢٢١٧ ٦٤٤ ٠٠٠ مصروفات التشغيل

١ ٩٥٠ ٠٩٤-١٨٧ ١١٧٢ ٧٦٢ ٢٩٢٢ ٢٩٠ ٩٠٠ احليازات

١٠٢ ٨١٠ ٢٣٨٢ ١٩٢ ٥٤١٤ ٠٢٤ ٩٥٢٥٣ ٥٩٣ ٧١٥ ١٠٣ ٦٠٨ ٠٠٠ اموع

 من صندوق الطوارئ )باليورو(تفاصيل النفقات : ٣اجلدول 

 اللجوء إىل مبلغ فئة النفقات
   صندوق الطوارئ

االلتزامات غري  املبالغ املصروفة
 املصفاة

االستحقاقات، 
  املخصصات

 جمموع النفقات

املرتبات والتكاليف 
٢ ٧٣٨  ٤٥٥-١٠٥ ٢٩٣٩ ٦٣٢ ٥٥١٦ ٠٧٨ ٠٠٠ األخرى اخلاصة باملوظفني

٣١٩ ٦١٠-٧٩ ٢٤٠٤١١ ١٩٩ ٥٩٩ ٠٠٠ السفر والضيافة

١ ١٥٦ ٤٨٤-٢١٩ ٩٣٦٧٧٨ ١٧٠٦ ٤٨٢ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

٣٣٤ ٥٧٧-٥٨ ٢٧٥٦٧٢ ٩٠٥ ٤٩٢ ٠٠٠ مصروفات التشغيل

٥٦٦ ٢٠٢-٤٧ ٥١٨٦٠٣ ٨٩٣٥٩٩ ٠٠٠ احليازات

٥ ١١٥ ٣٢٨-٥١١ ٤٤٠٣ ٦٠٣ ٨٩٢٥ ٥٤٤ ٠٠٠ اموع

١٠٧ ٩٢٥ ٧١٠-٢ ١٩٢ ٥٤١٤ ٥٣٥ ١٠٠٦٥٦ ١٩٧ ٦٤٠  اموع الكلي
 ومت تسجيله بوصفه نفقات مصروفة مببلغ ٢٠١١دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً عن عام : نفقات املعاشات التقاعدية

  . يورو٢ ٠٦٩ ٢٩٣

 

  االستحقاقات  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 

 ٧٢٥ تعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرهاامل  يورو واآلخر لاللتزامات٥ ٢١٩ ٤٣٩البالغ قدره 
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٢٨٨

 أي ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
ويشري اموع التراكمي . الً وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلمللموظفني الذين تركوا احملكمة فع

ديسمرب / كانون األول٣١ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 
. ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١١

 ٨٦٦ حنو ٢٠١١ املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن اليت محلت على ميزانية عام وبلغت املخصصات
  . يورو، ووزعت بني األجهزة املختلفة للمحكمة٦٧٦

، ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١يف : ات السنوية للموظفنيجاز املتعلقة باإلاالستحقاقات  )ب(
. يورو ٤ ٩١٤ ٦٦٤ موظفي احملكمةميع ات السنوية املستحقة جلجازاموع التراكمي لإلبلغ 

 ٣٥٨ ٧٥٤ البالغ قدرها ٢٠٠٩ات السنوية اليت مل تستنفد يف عام وسجلت التكاليف املتعلقة باإلجاز
وأثرت هذه التسوية على حساب الفائض .  بوصفها نفقات٢٠٠٩يورو يف بيان اإليرادات لعام 

 ٢٠١٠التراكمي املستحق يف عام وسجل اموع . ٤، ومت تعديله يف اجلدول ٢٠٠٩النقدي لعام 
  . بوصفه نفقات٢٠١٠ يورو يف بيان اإليرادات لعام ٥٦٧ ٨٥٠البالغ قدره 
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  املخصصات  ٦-٤

  :خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  )أ(

ية من موظفني ، بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدول٢٠١٠يف عام 
  وقد قُضي لصاحل احملكمة يف ثالث من أصل تلك القضايا اخلمس،.مخس قضايا سابقني باحملكمة

وكانت قضيتان ال .  بوصفها إيرادات متنوعة٢٠١١وأُلغيت خمصصاا وأُدرجت يف حسابات عام 
املوظف يف  ودفعت خمصصات إحداها جزئيا إىل ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١تزاالن قائمتني يف 

  .٢٠١٢عام 

  : املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة  )ب(

 واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية واملبادئ األساسية للخدمة املدنية الدوليةملمارسة ابناء على 
كافآت والبدالت واملرتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملمجيع ة، يعفى نظمة العمل الدوليمل

ويبلغ جمموع االلتزامات الضريبية التقديرية املستحقة للموظفني الدافعني للضرائب . اليت تدفعها احملكمة
 ٢٠١١موظفني يف عام مثانية الذين يبلغ عددهم حملكمة رتبات بادول املاملدرجني جب للواليات املتحدة

  .يورو ٧٦ ٥١٠حنو 

  :شكوك يف حتصيلهااملخصصات املتعلقة بالديون امل  )ج(

أكتوبر / تشرين األول٢٠ناء على حكم قضائي صادر يف وب ، احلسابات األخرى قيد التحصيليف إطار
 ٥٧٤ ١١٤ مبلغمسبقا دفعت احملكمة  ،)ICC-01/5-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم  (٢٠٠٩

وقد مت . قانوين ملتهم مجدت أمواله النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل ال لتغطية٢٠١١يورو يف عام 
 ٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ قدره  ومت حتميل يورو من األصول امدة يف نفس السنة٦٨ ٨٥٢استرداد ما يعادل 

  .على تكاليف املساعدة القانونية للشك يف إمكان استردادهيورو 

حكومة  يورو للضريبة على القيمة املضافة قيد التحصيل من ٨٤ ٠٠٠وقد خصصت احملكمة مبلغ 
  .أوغندا نظراً للشك يف إمكان استردادها

نظام  من ١١٢وال تعتمد احملكمة خمصصات لالشتراكات املقررة املشكوك يف حتصيلها، غري أن املادة 
تنص على أن ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا املقررة ملا يزيد  روما األساسي

وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف .  اجلمعيةعن سنتسن كاملتني حق التصويت يف
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 

  .ا

بلغت املصروفات  ،٢٠١١يف عام : الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٧-٤
 ٥ ٧٢٢ ٥٤٤ مبلغ قدره يورو من أصل ٤ ١٠٨ ٥٤٦ الفترات السابقة الفعلية املتعلقة بالتزامات

  .يورو ١ ٦١٣ ٩٩٧ أو إلغاء التزامات مبقدار، مما نتج عنه حتقيق وفورات يورو

 جمموع الفائض النقدي املقيد حلساب الدول مت توزيع: املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف  ٨-٤
. لالشتراكات املقررة لكل واحدة منها عن تلك الفترة املالية وفقاً ٢٠٠٩ يف عام األطراف املستحقة له
الرصيد البالغ  وقيد ، الفائض النقدي إىل الدول األطراف هذا من يورو٢ ٢٦٧وقد أُعيد ما مقداره 

بند املبالغ قيد التحصيل  وأُدرج يف يورو يف حساب االشتراكات املقررة الواجبة السداد ٢ ٨٢٣ ٤٤٠
  ).١ل اجلدو (٢٠١١يف عام 

 ،ICC-ASP/9/Res.4أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها : صندوق رأس املال العامل  ٩-٤
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  . يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفترة املالية السابقة٧ ٤٠٥ ٩٨٣مببلغ 
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 ٢ ٧٩١ ٦٠٣ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :شتراكات املقررة قيد التحصيلاال  ١٠-٤
 يورو مستحقة عن ٢ ٣٨٥ ٦٢١  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة و ٤٠٥ ٩٨٢يورو منها 

وسجلت االشتراكات الواردة من الدول األطراف والزائدة عن االشتراكات ). ١اجلدول  (٢٠١١عام 
 ١٥-٤انظر املالحظة ( يورو بوصفها اشتراكات واردة مقدماً ٤٨٨ ٢٤٥ة والبالغ قدرها املستحق
  ).أدناه

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس  االشتراكات األخرى قيد التحصيل  ١١-٤
يورو  ٩ ٠٢٦ ، بلغ الرصيد غري املدفوع٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ويف . املال العامل

  ).٣ و٢ن اجلدوال(

يورو الرصيد قيد  ١٣٠ ٧٩٣ ميثل مبلغ: األرصدة قيد التحصيل املشتركة بني الصناديق  ١٢-٤
 .األخرىالتحصيل بالصندوق العام من الصناديق االستئمانية 

 ٤يف اجلدول ها ترد تفاصيل و١ ٩٩٨ ٤٨٥بلغ جمموعها : احلسابات األخرى قيد التحصيل  ١٣-٤
  .أدناه

 )باليورو(ابات األخرى قيد التحصيل تفاصيل احلس: ٤اجلدول 

  ٢٠١٠املبلغ يف  ٢٠١١املبلغ يف  احلسابات قيد التحصيل

٩٢٤ ٣٧٧٠٠٥ ٧٩٨ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

٣٨٤ ١٩٤٩٦٧ ٠٦٨ املوظفون

٣١ ٧٧٣٢ ٠٨١ البائعون

١١١ ١٤٤٧٥٤ ٨٨٣ الفائدة املستحقة

٦٧١ ٥٣٧٥٠٥ ٧٢٩   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 

٧٦٦ ٦٣٣٤٢٧ ٦٠٥  )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

١٠٢ ١٠٣٠٤٨ ٣٢١ )د(حسابات أخرى

٩٧ ١٦٦-  املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

٣ ٠٨٩ ١٦٠٤ ٩٩٨ ٤٨٥ اموع
سابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات مقابل ضريبة القيمة املضافة  يورو املقيد يف احل٣٧٧ ٧٩٨مل يعد مبلغ : ضريبة القيمة املضافة )أ(

وال يزال .  يورو املدفوع مقابل ضريبة القيمة املضافة عن مشتريات متت يف أوغندا٣٠٠ ٧٤٥لسلع واخلدمات يتضمن مبلغ عن ااملدفوعة 
احملكمة قانون إعفاء ومت التوقيع على . ترداده حىت اآلنهذا املبلغ قيد التحصيل من احلكومة األوغندية ولكن مل تتمكن احملكمة من اس

. ٢٠٠٨يوليه / متوز١أصبح نافذاً اعتباراً من  و٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٨أوغندا يف ريبة القيمة املضافة يف اجلنائية الدولية من ض
التأخري وأن عملياا يف أوغندا ذ بداية إلعفاء منتستحق اضريبة القيمة املضافة بأثر رجعي على أساس أن احملكمة السترداد جهود بذلت و
 وأدى يف الواقع عدم النجاح يف استرداد هذا املبلغ حىت اآلن إىل عدم .ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها رمسياًاالعتراف يف 

ملستقبل، فإنه سيؤثر تأثرياً إجيابيا على بيان اإليرادات وإذا مت استرداد هذا املبلغ يف ا. تسجيله اعتبارا من اآلن يف احلسابات قيد التحصيل
  .والنفقات

ويستثىن من هذا املبلغ سلف . ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون مطالبات: )السلف غري النقدية(سلف السفر  )ب(
بالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تدرج يف املبالغ اإلمجالية وتسجل السلف النقدية بوصفها م. السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية

  ".األخرى"، واملبالغ قيد التحصيل "البائعني"، أو"املوظفني"پاملتعلقة 
 ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر مثل التذاكر :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر )ج(

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفقات حىت ومصاريف
بناء على و.  يورو يف إطار التكاليف املتصلة بالتمثيل القانوين ألحد املتهمني٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ أدرج، يف احلسابات األخرى قيد التحصيل )د(

 ٠٠٠ مبلغ، دفعت احملكمة )ICC-01/05-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم  (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠قرار صادر يف 
ومن املشكوك فيه أن تتمكن احملكمة من استرداد هذا .  يورو يف إطار النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أمواله٥٧٤
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 يف بند الديون  يورو٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ إلدراج ٢٠١١يف عام ع ممتلكاته، ولذلك قدم طلب املبلغ بأكمله عند طلب اإلفراج عن مجي
  . يورو من األصول امدة٦٨ ٨٥٢ وقد مت استخراج ما يعادل .املشكوك يف حتصيلها

نحة التعليم وتتعلق مب يورو ١ ٠٤٣ ٥٠٢املدفوعة مقدما بلغت النفقات  :سلف منحة التعليم  ١٤-٤
  .٢٠١٢و  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الدراسيتني املنتهيتني يف املتصلة بالسنتني 

 يورو ٤٨٨ ٢٤٥ مبلغ الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدماً  ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. بشأن الفترة املالية القادمة

طراف  الذي ميثل مدفوعات وردت مقدماً من الدول األوروي ٦٥ ٧٤٩مبلغ   )أ(
   و؛)١اجلدول  (٢٠١١لالشتراكات املقررة لعام 

يورو الذي ميثل اشتراكات وردت زيادة عن االشتراكات املقررة  ٤٢٢ ٤٩٦ مبلغ  )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من ٢٠١١لعام 

  ).١اجلدول  (٢٠٠٩الفائض النقدي لعام 

ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرها : خرى املستحقة الدفعاحلسابات األ  ١٦-٤
  . أدناه٥ يورو بالتفصيل يف اجلدول ٢ ٩٨٠ ٤٠٠

 )باليورو(تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع : ٥اجلدول 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  احلسابات مستحقة الدفع

٣٤٠٤٤٨ ١٧٢ ٣٩٦ املوظفون

٢ ٠٠٤ ١٦٧٧ ٨١٠ ٧٦٠ )ج( البائعون

)ه(١٣-٤ املالحظةانظر ٨٥ ٤٦٩ مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

٣٦٨ ٢٨٨٩١٤ ٧٢٥  )أ(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

٢١٨ ٦٢٣٨١٧ ٠٥٠ )ج( حسابات أخرى

١٧ ٣٧٣-  )ب() القرض املقدم من وزارة اخلارجية اهلولندية(الفائدة املستحقة 

٢ ٩٥٠ ٢٢٢٩ ٩٨٠ ٤٠٠  عامو
قسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني أحدمها للمجموع : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن )أ(

 لغ قدرهااملتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البا يورو واآلخر لاللتزامات ٥ ٢١٩ ٤٣٩ التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن . يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع ٢٨٨ ٧٢٥

أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه ، ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٣١إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
 كانون ٣١ويشري اموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت . ع هلماملبالغ واجبة الدف

  . ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف  ٢٠١١ ديسمرب/األول
 وسيبدأ سداد .، وبالتايل مل تستحق له أية فائدة٢٠١١من الدولة املضيفة يف عام مل يستخدم القرض املقدم  :الفائدة املستحقة )ب(

ولالطالع على مزيد من التفاصيل . القرض، بأقساط سنوية منتظمة، بعد االنتهاء من اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة
  .التقرير من هذا ١٤عن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 

بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت : البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع )ج(
وسددت هذه . ٢٠١١ حسابات مستحقة الدفع للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب لعام ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١

  .٢٠١٢فرباير /ير وشباطينا/الفواتري يف كانون الثاين
، تلقت احملكمة طلباً من رئيس احملكمة اخلاصة لسرياليون ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون )د(
ة تشارلز ملساعدة هذه احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكم) احملكمة اخلاصة(

وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات . تيلور
 ١٣تاريخ واستناداً إىل هذا القرار، وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم ب. الكاملة مقدماً قبل تقدمي اخلدمات

يورو رصيد املدفوعات املسددة مقدماً من احملكمة  ٨٥ ٤٦٩ وميثل مبلغ.  بشأن الترتيبات اإلدارية بني احملكمتني٢٠٠٦أبريل /نيسان
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ مطروحاً منه النفقات اليت تكبدا احملكمة اخلاصة حىت ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١اخلاصة حىت 
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 يورو الذي ميثل الفائض النقدي للفترة املالية ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : دوق الطوارئصن  ١٧-٤
 ويف عام .ICC-ASP/1/Res.4(b) حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار ٢٠٠٣ -٢٠٠٢
 ٤١٢ ٠٠٠مبقدار اخنفض رصيد صندوق الطوارئ بسسب اخنفاض اإليرادات عن النفقات ، ٢٠١٠
 ميثل زيادة ٤ ٣١٨ ٢٧٦على صندوق الطوارئ مبلغ إضايف قدره ، قيد ٢٠١١ ويف عام .يورو

مجعية الدول وستجدد موارد الصندوق وفقا لقرار . )البيان الرابع(النفقات عن املخصصات املعتمدة 
   . ماليني يورو٧ يورو ليبلغ مستوى عتبته احملدد يف ٢ ٥٦١ ٧٠٩مببلغ   ICC-ASP/1/Res.4 األطراف

 
٨ ٧٥٦ ٥٧٦  )املبالغ باليورو (٢٠١١ يناير/انون الثاينك ١رصيد الصندوق يف 

)٤ ٣١٨ ٢٧٦(  املبالغ املقيدة على الصندوق 

٤ ٤٣٨ ٢٩١ اموع

  

 ٤٠٥ ٩٨٢ خيصم من الفائض التراكمي مبلغ: احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٨-٤
، للحصول )١اجلدول (املالية السابقة يورو، الذي ميثل االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات 

  ).٤اجلدول ( الواجب توزيعه على الدول األطراف ٢٠١٠على الفائض النقدي لعام 

  الصناديق االستئمانية  -٥

  :٧ و٦يف اجلدولني يردان  الوصف العام للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منها  ١-٥

لدعم للمتدربني واملهنيني الزائرين باهليئة القضائية ومكتب ا يقدم: املهنيني الزائرينبرنامج املتدربني و
. مارس من الفترة املالية القامة/أبريل إىل آذار/وينفذ هذا الربنامج من نيسان. املدعي العام وقلم احملكمة

، أصبح االسم الكامل لربنامج املتدربني واملهنيني الزائرين هو تعزيز ٢٠١٠أبريل / نيسان١واعتباراً من 
  . ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية-حملكمة اجلنائية الدوليةا

قلم احملكمة لتمويل املشاورات بني احملكمة واملهنيني القانونيني   يديرها:احللقة الدراسية حملامي الدفاع
  . عن طريق احملامني املقيدين بقوائم احملامني باحملكمة

 ميثالن جزأين من عقود املفوضية األوروبية وتعرض األرقام املتعلقة ما مانيانهذان الصندوقان االستئ
  .يف آن واحد

 ممثلي شاركة تديره أمانة مجعية الدول األطراف لتغطية نفقات السفر املتعلقة مب:برنامج أقل البلدان منواً
  . وهو برنامج جار، مجعية الدول األطرافاجتماعاتأقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف 

تنظيم حلقات دراسية إقليمية دعم قلم احملكمة من أجل  يديرها: احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
ن، واملنظمات غري احلكومية، إلذكاء الوعي ون، والسياسيوالقضاة، واحملاممبن فيهم  ،احمللينيللخرباء 

  .باحملكمة واملعرفة بأهدافها يف مجيع أحناء العامل

 لتقدمي التدريب التفاعلي ٢٠١١ سبتمرب/أيلول نظمتها احملكمة يف حللقة الدراسية يف تونس العاصمةا
ألبرز املهنيني االقانونيني يف بلدان املغرب العريب وبعض بلدان الشرق األوسط  نظام روما األساسييف 
حللقة الدراسية جزء من وهذه ا. بغية تعزيز تعاون الدول مع احملكمة) مصر، األردن، لبنان، وسوريا(

كانون يف ) السنغال(سلسلة من احللقات الدراسية اإلقليمية، وقد نظمت أوالها يف داكار 
  .٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الثاينيف ) الكامريون(، ونظمت الثانية يف ياوندي ٢٠٠٩ ديسمرب/األول
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 لتحسني معرفة املشاركني أدارا األجهزة الثالثةاحللقة الدراسية املشتركة مع االحتاد األفريقي 
 يوليه/متوزوعقدت احللقة يف أديس أبابا يف . وبعمل احملكمة نظام روما األساسيباجلوانب التقنية ل

، وتألف املشاركون فيها من موظفي مفوضية االحتاد األفريقي، واملستشارين القانونيني لوفود ٢٠١١
ة الدول األفريقية األعضاء باألمم املتحدة، الدول األفريقية لدى االحتاد األفريقي، ومنسق جمموع

  .ومسؤويل احملكمة واملاحنني املسامهني يف تنظيم احللقة

يديره مكتب املدعي العام من أجل تيسري وتنسيق استخدام وتنفيذ مشروع : مشروع األدوات القانونية
  .للمحكمةاألدوات القانونية، والسيما مصفوفة القضايا، بني املستخدمني غري التابعني 

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

أنشئ ملساعدة الدول اليت ترغب يف الدخول يف اتفاقات إعادة : الصندوق اخلاص بإعادة التوطني
لتوصل إىل حلول بدون تكلفة لزيادة عدد األفراد ل القدرة على ذلك توطني مع احملكمة ولكن ال متلك

وسيتم متويل الصندوق بالتربعات املقدمة من . د توطينهم فعلياً وبناء القدرات احمللية حلماية الشهودااملع
  . الدول اليت لديها استعداد لذلك

لدول األطراف يف قلم احملكمة  أنشأته مجعية ا:نظام متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين
 لتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين بالكامل عن طريق املنح ICC-ASP/8/Res.4بقرارها 

الطوعية والتربعات املقدمة من الدول األطراف، والدول األخرى، واملنظمات غري احلكومية، واتمع 
   .املدين، واألفراد

 يورو ملشاريع عام ٢ ٦٩٧ ٢٣٧ت تربعات تبلغ قيمتها أو ورد/ عقدت و:التربعات  ٢-٥
٢٠١١.  

 يورو الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب ١٥ ٤٨٣ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٣-٥
  .املصريف للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

الغ مصروفة يبلغ مبجمموع  يورو ١ ٦٥٢ ٩٨٠ يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره :النفقات  ٤-٥
يورو، واموع التراكمي  ١٠٠ ٩٠٨  يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها١ ٥٥١ ٦٣٠قدرها 

  .يورو ٤٤٢ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره 

 يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار أنه ٢٨ ١٨٣ أعيد مبلغ :املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة  ٥-٥
  ).٧ و٦اجلدوالن (ت املشاريع احملددة املنجزة زائد عن متطلبا

 يورو الفائدة املستحقة على احلساب ٣ ٤٣٢ ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٦-٥
  .بعدحتصيلها املصريف للصناديق االستئمانية اليت مل يتم 

 يورو ١٩٩ ٦٩٤ تلقت احملكمة تربعات يبلغ قدرها :التربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماً  ٧-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ملشاريع سيبدأ تنفيذها بعد 

، كان الرصيد ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق  ٨-٥
  .يورو ١٥٢ ٣٥٠ املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين والصندوق العام هو
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  املمتلكات غري املستهلكة -٦

 كانون ٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف ٦يتضمن اجلدول   ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠١١ديسمرب /األول

 .زااملستهلكة يف األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيا

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٦ اجلدول

  فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي يف 
يناير / كانون الثاين١

٢٠١١ 

  /احليازات
 التسويات

  البنود
   املشطوبة

الرصيد اخلتامي يف 
 كانون ٣١
ديسمرب /األول

٢٠١١ 

 معدات تكنولوجيات املعلومات
٧ ٧٧٤ ٤٧٦  تاالتصاالو  ٨ ٢٨٦ ٤١٢٠٨٦ ٩٢٤٩١٣ ٥٢٣

٧٩٨ ٧٨٤ معدات األمن والسالمة  ٨٢١ ٣٦٦-٢٢ ٥٨٢

١ ١٠٢ ٢٠١ معدات اخلدمات العامة  ١ ١٠٦ ٣٣٦٦٦ ٣٧٤٣٢ ٨٩٧

٨٦٤ ٥٤٣ املركبات ومعدات النقل  ٩٧٩ ٢٩٨٥٩ ١٤٤٠٥٤ ٣٧٠

١ ٤٢٢ ٤٧٣ معدات مكتب املدعي العام  ١ ٤٠١ ٤٥٩٣٠ ٢٤٢٥٥ ٧١٢

١ ٥٣٨ ٨٨٤  معدات أخرى  ١ ٥٩٦ ٣٢٢٨٢ ٩٠٨٥٤ ٢٥٢

١ ٣٦٢ ٩١٨  *قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية  --١ ٣٦٢ ٩١٨

١٤ ٨٦٤ ٢٧٩ اموع  ١٥ ٥٥٥ ١٠٧ ٥٥٣ ١٥٠٨ ٢٤٤ ٣٣٦
 . عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت-اعات احملكمة والدائرة التمهيدية ق* 

املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت عليها احملكمة  سجالت  ما سلف، تشملإىلوباإلضافة 
  :احملكمة من خالل التربعات

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٧ اجلدول

 فئة إدارة األصول

 كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 
)أ(البنود املشطوبة ٢٠١١يناير /الثاين

 

 ٣١ يف الرصيد اخلتامي
ديسمرب /كانون األول
٢٠١١ 

 ٨ ٤٢٠ ١ ٢٠٢ ٩ ٦٢٢  ميزانية الفريق االستطالعي

 ٢٧٢ ١٥٨ ١١ ٢١٧ ٢٨٣ ٣٧٥ منح للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٢٨٠ ٥٧٨ ١٢ ٤٠٩ ٢٩٢ ٩٩٧ اموع
  .يورو ٥٦٥ ٩٢٧ ، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة٢٠١١ يف عام )أ(

  نقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكاتشطب اخلسائر املتصلة بال  -٧

 أعاله، شطب ١-٦ على النحو الوارد يف البند ٢٠١١باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام   ١-٧
   .غري قابلة للتحصيلمتقادمة و يورو باعتباره حسابات ١٨ ٥٩٦ما جمموعه 

  مدفوعات ااملة  -٨

 . أثناء الفترة املالية يورو١٢ ٥٤١ قدرها  عن احملكمة مدفوعات جماملةتصدر  ١-٨
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  العاملون بدون مقابل  -٩

  .مل تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفترة املالية  ١-٩

  االلتزامات احملتملة  -١٠

، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠١١يف عام   ١-١٠
  . ملنظمة العمل الدوليةإىل احملكمة اإلدارية

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقاً مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء   ١-١١
. اخلدمة اليت يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة

سوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية وقسط التأمني، احمل
 ويظهر يف املنظمةمشاة يف حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، يسدد من ميزانية 

 ألغراض هذا ٢٠١١وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام . احلساب حتت بند النفقات
  .يورو ٩٨٩ ١١٠ أمنيالت

  التربعات العينية  -١٢

يف )  يورو٢٥ ٠٠٠اليت تفوق قيمتها (فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة   ١-١٢
 :الفترة املالية

كما ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى تربعات   )أ(
  :من الدولة املضيفة

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١اين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات، ابتداء من مب  ‘١’

 مليون يورو، مبا يف ذلك ٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   ‘٢’
  .تكاليف بناء قاعة للمحاكمات

جل  عددا من املوظفني العاملني بدون مقابل أل٢٠١٠استخدمت احملكمة يف عام   )ب(
  . يورو٥٣٠ ٠٠٠قصري بوصف ذلك خدمات عينية متلقاة تبلغ قيمتها 

  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

ذا القرار جملس إدارة للصندوق، وقررت أن يكون مـسجل احملكمـة            وأنشأت اجلمعية يف مرفق ه    
أن جلـس اإلدارة يف قيامـه مبهمتـه و      عمل مب لاساعدة حلسن سري    املتقدمي ما يلزم من     مسؤوالً عن   

  .يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية

يورو ألمانة  ١ ٢٠٥ ٢٠٠ ، وافقت مجعية الدول األطراف على اعتماد مبلغ٢٠١١ويف عام 
الصندوق االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري لس 

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات األمانة يف الفترة املالية قيد . إدارة الصندوق واجتماعات الس
  .يورو ١ ١١٣ ٦٥٨ البحث



ICC-ASP/11/12 

12-A-071112 67 

  وصف عام: مشروع املباين الدائمة  -١٤

 ICC-ASP/4/Res.2 أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها  ١-١٤

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب بصفتها هذه مبان دائمة ذات طابع وظيفي "الذي أكد أن 
فالت من لتمكينها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإل

  .، وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة"العقاب

إىل أن تكاليف البناء  ICC-ASP/6/Res.1 مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت  ٢-١٤
اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ 

ل طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات قب
 مليون يورو مبستويات ١٩٠املظهرية املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 

 جلنة ICC-ASP/6/Res.1 وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار. ٢٠١٤أسعار عام 
 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤مراقبة للدول األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة 

  .األساسي

والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة   ٣-١٤
ستراتيجية للمشروع بينما خيتص مدير وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإل. للمحكمة اجلنائية الدولية

 دول أطراف من بينهم عضو واحد ١٠وتتكون جلنة املراقبة من . املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
  .على األقل من كل جمموعة إقليمية

يف أول األمر  أن احملكمة ICC-ASP/10/Res.6يف قرارها  مجعية الدول األطرافالحظت   ٤-١٤
 التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع ولكن غري ذات الصلة ٢٠١١ مارس/ذارآ ١ كميا يف قدرت

والحظت اجلمعية أيضا أن هذه التكاليف تتعلق بعناصر .  مليون يورو٤٢,٢املباشرة بالتشييد مببلغ 
  :االستعمال وتشمل نوعني من العناصر

ستعمال  مليون يورو للمعدات وأجهزة اال٢٢,١ البالغ قدرها ٣عناصر اموعة   ) أ(
 املدجمة، أي العناصر الثابتة املدجمة يف التصميم،

 ٢٠,١ والتكاليف األخرى ذات الصلة، اليت كانت تبلغ أصال ٢ عناصر اموعة  ) ب(
 مليون يورو، ألجهزة االستعمال غري ١٩,٨مليون يورو وخفضت بعد ذلك إىل 

نقل، واملوظفني املدجمة، أي للعناصر غري الثابتة، والتكاليف األخرى مثل تكاليف ال
 .اإلضافيني، وأجور اخلرباء االستشاريني

والتكاليف ) ٢اموعة (ووافقت اجلمعية على أن على أن ال تتجاوز تكاليف العناصر غري املدجمة 
  . مليون يورو، على أن يتم اعتمادها سنويا يف ميزانية احملكمة١٩,٨األخرى ذات الصلة مبلغ 

تكاليف متصلة بالتشييد وأا ) ٣اموعة (اليف العناصر املدجمة ووافقت اجلمعية أيضا على أن تك
ووافقت اجلمعية كذلك .  مليون يورو١٩٠تدخل بالتايل يف نطاق امليزانية اإلمجالية اليت يبلغ قدرها 

على استيعاب هذه العناصر والتكاليف املتصلة ا بالكامل يف امليزانية اإلمجالية لعدم جتاوز احلدود 
  .ة هلذه امليزانيةاملقرر

  )من األول إىل الثالث(مالحظات على البيانات : مشروع املباين الدائمة  -١٥

 يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األول  ١-١٥
ما قبل الفترة ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت . الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات
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 كانون ٣١ يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاين  ٢-١٥
 .٢٠١١ديسمرب /األول

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث  ٣-١٥
  .احملاسبة الدولية السابع

بلغ جمموع األنصبة املقررة اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف يف إطار : نصبة املقررةاأل  ٤-١٥
  )باليورو (يورو بالتفصيل الوارد يف اجلدول أدناه ١١ ٣٢٦ ٦٠٥  األنصبة املدفوعة دفعة واحدة

اموعالسنوات السابقة٢٠١١الدول األطراف
٦ ٨٦٥-٦ ٨٦٥البانيا
١٨ ١٨٣٠٥ ٣٠٥-اندورا

٧٤٣ ٦٤١-٧٤٣ ٦٤١األرجنتني
٤ ٠٨٨ ٢٨٨١ ٧٢٥ ٩٢١ ١ ٣٦٢ ٩٦٠أستراليا
---بنن

١٣ ١٣٧٢٩ ٧٢٩-بوليفيا
---بوركينافاسو
٢ ٢٢٨٨ ٢٨٨-كمبوديا
٦ ٨١١ ٦٧٥١ ٨١١ ٧٥١-كندا

٣٢١ ٤٨٢-٣٢١ ٤٨٢اجلمهورية التشيكية
٦ ٨٦٤-٦ ٨٦٤مجهورية الكونغو الدميقراطية

---جيبويت
١ ٢٩٠ ١٥٠٣ ٢٩٠ ٥٠٣-فنلندا
١٨٦ ١٠١-١٨٦ ١٠١هنغاريا
---آيسلندا
٧ ٧٤٧ ٣٥٩٤ ٨٧٣ ٣٧٩٧ ٨٧٣ ٧٩٧إيطاليا
١٠٨ ٩٣٠٥ ٩١٥٢ ١٥٣األردن

٢٢ ٢٢٨٨١ ٨٨١-خلتنشتاين
٤٧ ٢٨٨-٤٧ ٢٨٨ليتوانيا

١٩٤ ٤٩١-١٩٤ ٤٩١لكسمربغ
٢٥ ٢٥١٦٩ ١٦٩-موريشيوس
٣ ٤٤٢ ١٨٦٧ ٧٢١ ١٤٣٤ ٧٢١ ٤٣٣املكسيك

٢ ٢٢٨٨ ٢٨٨-اجلبل األسود
٨٠٣ ٤٠١٨٩٥ ٤٠١٩٤٨ ٩٤٧الربتغال
٢ ٢٢٨٨ ٢٨٨-ساموا

٦ ٦٨٦٤ ٨٦٤-سان مارينو
٤٨ ٤٨٠٥١ ٠٥١-صربيا

٦٦٣ ٦٦٣٥٥٧ ٥٥٧-جنوب أفريقيا
٢ ٤٥٠ ٥٨٣-٢ ٤٥٠ ٥٨٣السويد

٢٨ ٩٦٦ ١٧٥٣١ ٦٣٩ ١١٩٢٦ ٣٢٦ ٦٠٥ بة املدفوعة دفعة واحدةجمموع األنص

 يورو مبالغ مصروفة يبلغ ٦ ٩١٥ ٨٣٤يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٥-١٥
 ومتثل نفقات .يورو ٣١٩ ٩٩٣ يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٦ ٥٩٥ ٨٤١قدرها

 ٥٩ ٩٨٠ يورو يشمل مبالغ مصروفة قدرها ٩٦ ٩٩٣ جزءاً من جمموع النفقات قدره ٣اموعة 
 باستكمال مرحلة  اإلمجالية وتتعلق النفقات. يورو٣٧ ٠١٣ والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرهايورو 

 وتشمل تكاليف ،٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ١ والنهائي الذي انتهى العمل فيه يف التصميم األويل
ويدخل املشروع مرحلة طلب .ارة املشروع، والرسوم القانونيةاملهندسني املعماريني، واملستشارين، وإد
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 بتوقيع عقد ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١العطاءات واختيار املتعاقد العام، ومن املتوقع االنتهاء منها يف 
  .التشييد
 بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة :الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٦-١٥

 يورو نتيجة لسداد مجيع االلتزامات ٣٢٠ ٥٢٢ يورو من أصل ٣٢٠ ٥٢٢ترات السابقة بالتزامات الف
  . ٢٠١١ يف عام ٢٠١٠غري املصفاة لعام 

 ٣٠٢ قدرها فائدة مستحقة يورو تشمل ٤١٥ ٣١٨البالغة  احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٧-١٥
من يورو  ٢٨٥ ٤٥٩ مبلغ و،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ بعد يفل لكنها مل حتص يورو ١٠٨

، ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية
  . من الصندوق العام٢١ ٥٥٧ورصيدا قيد التحصيل بني الصناديق قدره 

 يورو الفواتري املدرجة يف ١ ٥١٤ ٣٧٨ميثل مبلغ : احلسابات األخرى املستحقة الدفع  ٨-١٥
وسددت هذه الفواتري يف كانون . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١سابات واليت مل تسدد بعد يف احل
  .٢٠١٢فرباير /يناير وشباط/الثاين
اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين  أدرجت مجيع االشتراكات: االشتراكات الواردة مسبقا  ٩-١٥

) ICC-ASP/7/Res.1القرار يف املشار إليه (الدفع مرة واحدة  فيما يتعلق خبيار ٢٠١١الدائمة يف عام 
  .٢٠١١يف إطار اإليرادات يف عام 

 نظرا لتحصيل ما يكفي من ٢٠١١مل يستخدم يف عام  القرض املقدم من الدولة املضيفة  ١٠-١٥
  .األنصبة املدفوعة دفعة واحدة

 مس من القرارقررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلا: مكتب مدير املشروع  ١١-١٥
ICC-ASP/6/Res.1  إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار

الربنامج الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة 
معية الدول األطراف ويقدم ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جل. مبشروع املباين

  . عن طريق جلنة املراقبة وخيضع ملساءلتهاتقاريره مباشرة إىل اجلمعية
ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق 

  .مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة
 يورو ملكتب مدير ٤٩٢ ٢٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ٢٠١١م ويف عا

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير . املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة
  . يورو٣٨٦ ٣٦٩املشروع يف الفترة املالية قيد البحث 
 الدور الذي يقوم به مدير املشروع على أمهية ICC-ASP/6/Res.1وأعادت اجلمعية التأكيد يف قرارها 

يف توفري الريادة االستراتيجية واإلدارة الشاملة للمشروع، وذكرت باملسؤوليات امللقاة على عاتقه 
لتحقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو 

 املسجل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان ، وتدعوICC-ASP/6/Res.1الوارد يف القرار 
ذلك ضروريا وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات 

  .٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٠وقد تقلد املدير اجلديد للمشروع مهامه يف . املالية ملشروع املباين الدائمة
يما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقاها مشروع املباين الدائمة يف الفترة ف: التربعات العينية ١٢-١٥
  :املالية

 يف املسائل اإلدارية والسيما محكمة اجلنائية الدوليةاملساعدة من األقسام املختلفة لل  )أ(
 ؛ وقسم) ودفع الفواتري،ل والتسويات املصرفية، والتسجي،احلساباتمسك ( قسم امليزانية واملالية من

قسم اخلدمات ؛ و)التفاوض على العقود واملسائل القانونية األخرى( القانونية اخلدمات االستشارية
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 واالتصالتكنولوجيا املعلومات ؛ وقسم )إعداد أوامر الشراء، إدارة املرافق: خدمات املشتريات(العامة 
  .)خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال(

  . الدولة املضيفة يف اختيار املهندس املعماريةمسامه  )ب(

  ترحيل األموال فيما بني الربامج الرئيسية  -١٦

 يورو من فائض الربنامج الرئيسي الثاين لتغطية رصيد ٥٢٢ ٠٠٠ رحلت احملكمة ،٢٠١١يف عام 
نامج  يورو يف الرب٣٧٢ ٠٠٠ يورو يف الربنامج الرئيسي األول و ١٥٠ ٠٠٠اإلجازات السنوية البالغ 

الرئيسي الثالث، ومها مبلغان مل يكن ميكن استيعاما يف املخصصات املعتمدة أصال يف ميزانية 
وبناء على طلب املراجع اخلارجي للحسابات، متت استشارة قسم . الربناجمني الرئيسيني األول والثالث

اده أن اإلجراء املتخذ ميتثل اخلدمات االستشارية القانونية باحملكمة، الذي أدىل كتابيا برأي قانوين مف
، الذي جييز للمحكمة أن ترحل  ICC-ASP/10/Res.4(F) وللقرار،من النظام املايل ٨-٤ألحكام البند 

  .أمواال لتغطية التكاليف املرتبطة بأنشطة غري متوقعة أو التكاليف اليت مل ميكن تقديرها بدقة

____________  


