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خطاب اإلحالة
٢٠١٣متوز/يوليه ٥

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ١-١١بندوفقاً لل
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١كانون الثاين/يناير إىل ١من املالية عن الفرتة 

هريمان فون هيبل(توقيع) 

املسّجل

هرييف آدريان متزغرالسيد 

مدير

حمكمة احملاسبة
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

بيان المراقبة المالية الداخلية

نطاق المسؤولية

الرئيسي املوظف اإلداري يكون املسجل، باعتباره (ب)، ١-١٠١عمًال بالقاعدة املالية 
عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة يساءل و مسؤوال باحملكمة، "

احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام 
من نظام روما ٤٢من املادة ٢لفقرة التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب ا

أنا من بني أمور أخرى، ، ١-١١١إىل القاعدة و من النظام املايل، ١١". واستنادا إىل البند األساسي
والفرعيةامتثاال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد السجالت املالية و عن احلسابات. املسؤول
ة للمحكمة وبتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام ، كما قمت بوضع اإلجراءات احملاسبيومسكها
احملاسبية.

يتفق مع مسؤوليات ينفذ هذا النظام املايل مبامن النظام املايل للمحكمة، "٤-١ووفقًا للبند 
من نظام ٤٣) من املادة ١والفقرة (٤٢) من املادة ٢املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة (

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

عن وبصفيت أنا املسّجل، فأنا مسؤولمن النظام املايل،١-١٠وعالوة على ذلك، ووفقاً للبند 
بأول بفحص فعال و/و استعراض املعامالت املالية لضمان رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوًال ممارسة "
ما يلي:
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قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها (أ)5

والتصرف فيها؛

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

"استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا.(ج)

تعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما نصت عليه الوإذ اختذُت الرتتيبات املؤسسية املالئمة ب
للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة فإنين (ب)، ١-١٠١القاعدة 

.٢٠١٢املالية 

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
ة الداخلية يف احملكمة، مت تنفيذ برنامج تدريب املراقبة املالي. ولتعزيز التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة

، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي ٢٠١٢ملوظفي التصديق انطلق يف شهر شباط/فرباير متكامل 
.التصديق

وقد اعتمدت مراجعيت لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية 
ديرين التنفيذيني يف قلم احملكمة املعلى معلومات مستقاة من عمل املراجعني الداخليني إىل اليوم؛ وعمل 

رسالتهم إطار املراقبة الداخلية؛ وتعليقات املراجعني اخلارجيني إىل اليوم يف مسك الذي يضطلعون مبسؤولية 
وتقاريرهم األخرى املوجهة لإلدارة.

توافر إطار كاف للمراقبة املالية الداخلية مانات الضرورية للتأكد من تلقيت الضنينألنا مرتاح أ
.٢٠١٢عام الخالل 

هي مسجلة احملكمة. وقد مت انتخايب أنا "ربيالفانا أس"كانت السيدة ٢٠١٢خالل العام و 
.٢٠١٣آذار/مارس ٨مسجال للمحكمة بتاريخ 

هريمان فون هيبل

املسّجل

٢٠١٣متوز/يوليه ٥
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الحسابات المستقل وتقريره إلى جمعية الدول األطرافرأي مراجع

كانون ٣١لفرتة املالية املنتهية يف حكمة اجلنائية الدولية املتعلقة باالبيانات املالية للمقمنا مبراجعة 
باإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق، البيان املتعلقتشمل هي . و ٢٠١٢األول/ديسمرب 

التدفق النقدي، وبيان االعتمادات، وبيانبيان واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق، و األصول بيان و 
واملعلومات واملالحظات األخرى برسم السنة املالية املنتهية يف ذلك حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ

.التاريخ

عن إعداد املسؤولَ احملكمة اجلنائية الدوليةمسجل د عَ من النظام املايل، يُـ ١١مبوجب املادة و 
تشمل ملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. و ا. ويتم إعداد هذه البيانات وفق وعرضهاالبيانات املالية 
بيانات للوالعرض املتوازن عداد إلااملراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان حتديد إجراءات هذه املسؤولية 

وتشمل هذه املسؤولية أيضا حتديد االحتيال.واء بسبب اخلطأ أو ة سجوهريأخطاء من أي الية خاليةً امل
فة للظروف. مكيّ متوازنة تقديرات حماسبية 

. وقد البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت هذه بشأن رأي ٍ إبداء وتكمن مسؤوليتنا يف 
االلتزام بقواعد نا وتقتضي هذه املعايري م. هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتناأجري

بأن البيانات املالية ختلو من أي إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط لاالسلوك املهين و 
.جوهريةاءخطأ

املبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن
مبااحلسابات،راجعاملهين مللتقديرلاإلجراءاتاختيار ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليهااملشارعلومات وامل
. االحتيالأواخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي ملخاطرتقديرهذلكيف

البياناتإعداداملتعلقة باملوجودة الداخليةراقبة امليفاحلساباتمراجعينظراملخاطر،هذهتقديرولدى
راقبة امليف رأيي أنا إبداء وليس من أجل املناسبةاملراجعةإجراءاتحتديدأجلمنعرضها و املالية

ما إذا  و املطبقة وعرِض البيانات املالية احلسابيةالطريقةِ مالءمة ييم تقأيضاً املراجعةوتشملالداخلية.
.معقولةاحلسابيةالتقديراتكانت

.ناأير لأساسلتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنعتقدنو 

الواردةوالنفقاتاإليراداتعن متوازنة تقدم نظرة البيانات املالية فإنمراجعتناإىل واستنادا 
احتياطات وأرصدة، صوم، و جانب ما يتعلق باحملكمة اجلنائية من أصول، وخرصدة إىل األوالتغريات يف 

كانون األول/ديسمرب ٣١اعتمادات، وحاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ  إىل تاريخ وتدفق نقدي، و 
وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١شهرا املنتهية يف االثين عشر ، لفرتة ٢٠١٢

.ملنظومة األمم املتحدة

ديدييه ميغو
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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٢٠١٢لعامالماليةالبياناتمراجعةتقرير

احملتويات
الصفحة
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١٠.........................................احملاسبية وإجراء املراجعة ......املسائل العامة املتعلقة باملهمة 

١٠.....................................................ي املدعي العام واملسجل وتوضيحهما تعزيز دورَ 
١٢...........................................السنويةجازة واإلإىل الوطن عادة اإلنح مِ استحقاقات متويل 

١٣.................................................................حتسني شفافية عملية إعداد امليزانية
١٤........................................................ومراقبته .."ساب" احملاسيب إىل نظام الدخول 
١٥................................................................لطلبياتاملستقبلية لاتلغاءاإلتقليص 

١٥............................................................................................عرفان
١٦.............احلساباتجعةملراالوطيناململكة املتحدة : متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب مرفق

الهدف من المراجعة ونطاقها ومقاربتها

الدولية يف وفقا للمعايري ("احملكمة") قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية -١
املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات احملكمة من قواعد١٢بالبند احلسابات وعمال مراجعة 

اليت حتكم مراجعة احلسابات.

لية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املاإن -٢
كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، ما يسمح للمراجع ببيان سواء  البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي

.رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإلطار املايل املنطبق

الدولية وكل الصناديق نائية اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجلُتورد الصالحيات -٣
(ج) من مرفق القواعد ٦االستئمانية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للضحايا املشار إليها يف الفقرة 

املالية والنظام املايل قائمًة باملسائل األخرى اليت يرى املراجع ضرورة إحاطة مجعية الدول األ
مثل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف.

مراحل:املراجعة ثالث تضمنت مهمة-٤

تشرين ٥إىل ١مرحلة حتليل املخاطر الذي مت يف السنة األوىل من عهدة املراجعة اخلارجية من )أ(
؛٢٠١٢األول/أكتوبر 

كانون ١٤إىل ٣تة تركز على مسائل املراقبة الداخلية، وامليزنة واإلدارة من مراجعة مؤق)ب(
؛٢٠١٢األول/ديسمرب 

٢١إىل ٠٣)ج(
.٢٠١٣حزيران/يونيه 
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ومت التفصيل فيها يف أدناهلخصن املراجعة يف املاملستقاة ممت إيراد االستنتاجات والتوصيات -٥
اململكة عن جتةناالعددا معتربا من التوصيات أن وقد الحظنا التقرير.

عن هذه التوصيات يف مرفق هذا إيراد قيد التنفيذ. وقد مت فّ نُـ الوطين للمراجعةاملتحدة 
التقرير. 

كانون ١٤الثالثة املدرجون يف خطاب االلتزام بتاريخ قى املراجع خطاب متثيل وقعه تل-٦
.٢٠١٣الثاين/يناير

يونيهحزيران/٢٠عقد بتاريخ متت مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. و -٧
امليزانية واملالية االجتماع النهائي مع املسجل ومدير شعبة املصاحل اإلدارية املشرتكة ورئيس قسم٢٠١٣

التقرير.املتعلق بالتوصيات الواردة يف مشروع

متت مراجعة مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة اليت أرسلتها احملكمة بعني االعتبار.-٨

٢٠١٢ملخص توصيات العام 

:١التوصية 

احملاسبية على همة قدرة املضمان يوصي املراجع اخلارجي بتحسني تنظيم قسم امليزانية واملالية ل
ذا أن جيعل من تلبية هلاالستجابة يف الوقت املناسب للطلبات املعقولة من املراجع اخلارجي. وينبغي 

احملاسبية.لمهمةلأولوية رئيسية لقطاع العاميف المعايري احملاسبية الدولية متطلبات التنفيذ القادم ل

:٢التوصية 

ي املدعي العام واملسجل وتوضيحهما وتعديل ما يلزم تعديله يف دورَ بتعزيز يوصي املراجع اخلارجي 
القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:

يضع بصورة مجاعية (غري موجود حاليا) دليل إداري مفصلعداد إ)أ(
. على اخلدمة، وذلك استنادا إىل نظرة قائمة متتثل هلا كل أجهزة احملكمةاليت اعد و الق

لحاالت صدى لتت
املسجل االمتثال للقواعد إىل تفسريات متباينة، ال سيما بني ضع فيها ن خياليت ميكن أ

، واالتصاالت اإلعالم اآليلاألمن وجتهيزات واملدعي العام. وميكن أن تغطي هذه القواعد 
يف امليدان وتأجري املكاتب يف طريقة عمل احملكمة وإجراءات التوظيف و لرتمجةأعمال او 

امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.

قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك نفقات إعادة تأكيد دور املسجل ومسؤوليته عن )ب(
لمحكمة وقواعد الدليل لايلللقواعد املالية والنظام املاامتثاهلمكتب املدعي العام و 

املدفوعات وتصفية وثائق االلتزام املتنوعة ينبغي لقسم املالية معاجلة اإلداري. وكجزء من 
تصفية وثائق االلتزام عمليات كل بنود اإلنفاق و وامتثال  قانونية التحقق من لدى املسّجل

املتنوعة.
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األسباب الرئيسية اليت ميكن أن تدعم قائمة إىل يف القواعد املالية والنظام املايل اإلشارة )ج(9

(واألمثلة لتوضيح ذلك: عدم االمتثال للقواعد، عدم رفض بند إنفاقٍ قرارات املسجل يف
امليزانية ...).إيراد بنود دقة شهادات التصديق اليت يصدرها موظفو التصديق، خطأ يف 

تثل متال إذا ما النفقات على رفض هذهادرا ق(د) ينبغي أن يكون املسجل
للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي 

إذا مل يكن يتفق وتفسري إلغاء قرار املسجل للمدعي العام من جهته أن يكون قادرا على 
برفض بند يف جل ندما يلغي املدعي العام قرار املساملسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة ع

اإلنفاق فإنه يقع يف الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي مسؤولية املسجل.

(ه) ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير سنوي إىل الدول األطراف 
وسيقوم املراجع اخلارجي باستعراضه من أجل اإلدالء برأي بشأن تفسريات األطراف ذات 

الصلة.

:٣التوصية 

الوطن إىل واإلعادة السنوية جازة اإلنحااللتزامات املتعلقة مبِ يوصي املراجع اخلارجي بوضع حد لتمويل 
ىل بعيدة املدى. وفضال عن متوسطة إموال طبقا السرتاتيجية األاستثمار و غاية وضع آلية متويل مالئمة إىل 

حاليا يف املودعو إىل اليوم ماليني يورو املرتاكم١٠,٩لغ مبذلك، ينبغي أن تعيد الدول األطراف النظر يف 
.لتمويل هذه املزايا بالكاملقانونية مسوغات حسابات احملكمة املصرفية مبا أنه ال توجد 

:٤التوصية 

مليون يورو بني تكاليف املوظفني العادية الفعلية يف عام ١,٧الذي يبلغبالنظر إىل الرصيد املرتفع للفائض 
وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي بتحسني شفافية عملية ميزنة   تكاليف ٢٠١٢

املوظفني بالتأكد من أنه مت تبليغ الدول األطراف بوضوح بالرصيد الفائض وكيفية صرفه.

:٥التوصية 

اخلارجي بتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة حبقوق الدخول نظام "ساب" يوصي املراجع 
احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول تبعا ملهمة املوظفني ووفقا للتمييز املالئم بني 

ظام الواجبات. وجيب على احملكمة أن تعدل طريقة تصميم تطبيقات نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني ن
وضع كلمات السر وبني التتبع وفقا لسياسة احملكمة األمنية.

:٦التوصية 

جل تقليص مستوى من أاحملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري املصّفاةيوصي املراجع اخلارجي 
يحة ينبغي مراجعة إلغاء التزامات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل التزام غري مصفى بوثيقة التزام صح

التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية خالل منتظم على يد موظفي التصديق و على أساسصحتها 
ألقسام اليت تعرف مستويات لدى اااللتزامات غري املصفاة رصد وامليزانية. ويوصي املراجع اخلارجي بزيادة 

وارد البشرية واملواالتصال مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، وتكنولوجيا املعلومات 
واحلجز.

:الرئيسيةاالستنتاجات والتوصيات
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المراجعةءجراالمحاسبية وإبالمهمة المسائل العامة المتعلقة 
أتاحت احملكمة اجلنائية الدولية للمراجع وموظفيه االطالع احلر على كل الكتب والسجالت -٩

املراجعة.عد يف رأي املراجع ضرورية إلجراء والوثائق األخرى اليت تُ 

الذي يتفق ميزان املراجعة مع ذلك فقد مت السماح باالطالع على الكتب والسجالت مثل و -١٠
من املراجع.ةبعد طلبات متكرر متأخر جدا بوقت والبيانات املالية 

مهمة املراجعة جرت يف لتربير هذه التأخريات إىل أن الذي قدمته احملكمة يعود جزء من التفسري -١١
نفس من صالحية امليزانية واحملاسبة يف احملكمة كال من وأن  اد امليزانية اليت تتسم بعمل مكثف مرحلة إعد

لتستعد ملواجهة مسبقا بوقت كاف ه مت تبليغ احملكمة مبهمة املراجعة القسم. غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن

اهليكل التنظيمي الصعوبات اليت متت مواجهتها والتأخريات الكبرية أن بني تُ ر،كثهامة أوبصورة -١٢
ليس األمثل لضمان دعمٍ ،باضطالع قسم واحد بكل من امليزنة واحملاسبةالذي يتسم ،احلايل لقسم املالية

يف الوقت احملدد وفعال لعملية املراجعة.

١٣-
احملاسبة الدولية يف القطاع العام. وسيتطلب االمتثال هلذه املعايري إعادة تنظيم كبرية لطرق العمل ومزيدا 

من الضغط على الوظيفة احملاسبية. 

:١التوصية 

احملاسبية على همة لضمان قدرة املواملالية تنظيم قسم امليزانية يوصي املراجع اخلارجي بتحسني 
من تلبية متطلبات هذا املعقولة. وينبغي أن جيعل االستجابة يف الوقت املناسب ملطالب املراجع اخلارجي

احملاسبية.أولوية للوظيفة لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتنفيذ القادم ل

ي المدعي العام والمسجل وتوضيحهماتعزيز دورَ 
النظام العامة للمحكمة، لكن عن امليزانية املسجل هو املوظف اإلداري الرئيسي واملسؤول -١٤

سببا هذا يف حد ذاته ميكن أن يكون و .من االستقالليةكبريا مستوى  املدعي العام األساسي مينح 
االت القصوى إىل توترات، ال سيما إذا مل يكن اإلطار التنظيمي احلايل يؤدي يف احلالختالفات كبرية، و 

مفصال وواضحا مبا يكفي.

مة وتنفيذها على كل احملكمة. يضطلع املسجل أيضا بوضع إجراءات املراقبة الداخلية املالئ-١٥
العام.مع استقاللية املدعي تنازع يف هعلى أنلوهلة األوىل يف اهذا نظر إىل ن أن يُ وميك

ي مسألة ههناك مسألة واحدة يبدو أن الدول األطراف وكل أجهزة احملكمة الثالثة تتفق عليها-١٦
العمل بصورة مستقلة كما حدده النظام برغم أنه ينبغي أن ُيسمح للمدعي العام ". و احد"نظام احملكمة الو 

ان مستقل. وبالفعل، يشكل األساسي إال أن هذا ال يعين أن على املدعي العام أن يعمل متاما ككي
هذا عينمكتب املدعي العام جزءا من نظام احملكمة الواحد على غرار املسجل وهيئة الرئاسة والغرف. وي

طار مراقبة داخلي وحيد.ضع إلأن كل أجهزة احملكمة خت
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باخلدمات جتهيزات اإلعالم اآليل وتكاليف الرتمجة املتعلقة عد بعض تكاليف الدعم من قبيل تُ -11١٧

. ويعين هذا أن املسجل يوافق امج الرئيسي للمسجلنمن ميزانية الرب ام ملكتب املدعي العام جزءاليت تقدَّ 
دعاء.على النفقات املتكبدة لضمان تقدمي اخلدمات اليت تدعم مباشرة نشاطات اال

تتكبدها كل أجهزة تنطوي مهمة املسجل يف املراقبة الداخلية على ضمان قانونية كل النفقات اليت-١٨
قواعد املالية والنظام املايل للمحكمة.امتثاهلا للاحملكمة و 

على املصادقة على كل النفقات يف حدود قدرته تنطوي مهمة املدعي العام املستقلة على -١٩
، وفق ما يراه ضروريا ومالئما لتلبية أهداف مكتب املدعي العام للمحكمة.ميزانيته

يؤدي . و أصالتكون هناك قاعدة غري واضحة أو أالقاعدةوجود طرح عندومن مث فالسؤال يُ -٢٠
سجل أن هة ميكن للمجمسؤوال اجلهازين بالقول بتفسري متباين. فمن فيها الة ميكن أن ينتهي هذا إىل ح

فاق ضروري هذا اإلنالعام أن ياملدعىقواعد احملكمة، ومن جهة أخرى قد ير يرى أن النفقات ال متتثل ل
متاشيا مع نشاطاته.ومالئم

نفاق، من جهة، وعملية مراقبة لإلد بندٍ تكبّ يتعلق بينبغي أن ينجم تنفيذ امليزانية دائما من قرارا -٢١
نح املدعي العام حرية التقدير واالختيار ألنه املوظف الوحيد أن ميُ ومن الضرورة مبكان من جهة أخرى. 

بق فقط لو طُ مقبواليكون يف مكتبه. غري أن هذا واحلاّل إلنفاقٍ القادر على احلكم على الطابع الضروري 
املسجل.تقع على عاتق وهي مسؤولية،امتثاال للقواعدرقابةٍ يف إطارِ 

حملكمة نفقات فقط إذا حتققت قاعدتان:من املفروض نظريا أن تتكبد اومن مث -٢٢

يكون مسؤوال عن اختاذ القرار بشأن ينبغي للمدعي العام، باعتباره مسؤوال عن امليزانية، أن )أ(
ما يتعلق بنشاطات االدعاء؛ياإلنفاق يف مكتبه مباشرة ف

ينبغي للمسجل، الذي يضطلع مبسؤولية عامة عن عمليات الرقابة الداخلية، أن يكون )ب(
امتثاهلا كل النفقات اليت تتكبدها احملكمة و قانونية  مسؤوال عن اختاذ القرار لضمان 

للقواعد.

:٢التوصية

يوصي املراجع اخلارجي بتعزيز دوَري املدعي العام واملسجل وتوضيحهما وتعديل ما يلزم تعديله يف 
القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:

إ)أ(
احملكمة، وذلك استنادا إىل نظرة قائمة على من القواعد اليت متتثل هلا كل أجهزة 

للحاالت اليت ميكن أن خيضع فيها االمتثال للقواعد إىل تفسريات متباينة، ال سيما 
ات اإلعالم بني املسجل واملدعي العام. وميكن أن تغطي هذه القواعد األمن وجتهيز 

اآليل، واالتصاالت وأعمال الرتمجة وإجراءات التوظيف وطريقة عمل احملكمة يف 
امليدان وتأجري املكاتب يف امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.

إعادة تأكيد دور املسجل ومسؤوليته عن قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك )ب(
وامتثاهلا للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة وقواعد نفقات مكتب املدعي العام 
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الدليل اإلداري. وكجزء من معاجلة املدفوعات وتصفية وثائق االلتزام املتنوعة ينبغي 
لقسم املالية لدى املسّجل التحقق من قانونية وامتثال كل بنود اإلنفاق وعمليات 

تصفية وثائق االلتزام املتنوعة.

اعد املالية والنظام املايل إىل قائمة األسباب الرئيسية اليت ميكن أن اإلشارة يف القو )ج(
تدعم قرارات املسجل يف رفض بند إنفاٍق (واألمثلة لتوضيح ذلك: عدم االمتثال 
للقواعد، عدم دقة شهادات التصديق اليت يصدرها موظفو التصديق، خطأ يف إيراد 

بنود امليزانية ...).

(د) ينبغي أن يكون املسجل
للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي 
للمدعي العام من جهته أن يكون قادرا على إلغاء قرار املسجل إذا مل يكن يتفق وتفسري 

يلغي املدعي العام قرار املسجل برفض بند يف املسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة عندما
اإلنفاق فإنه يقع يف الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي مسؤولية املسجل.

(ه) ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير سنوي إىل الدول األطراف 
بشأن تفسريات األطراف ذات وسيقوم املراجع اخلارجي باستعراضه من أجل اإلدالء برأي 

الصلة.

السنوية واإلعادة إلى الوطنجازةاإلاستحقاقات ِمنح تمويل 

التزاما اِمنح اإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن باعتبارهيف هايموظفزايا مباخلاصة لتزامات االاحملكمة د قيِّ ت-٢٣
ستحقاقات منحماليني يورو ال٥,٨تبلغ واالحتياطات وأرصدة الصندوق اليت صوم يف بيان األصول واخل

كانون ٣١تاريخ عند اإلجازة السنوية ستحقاقات ماليني يورو ال٥,١اإلعادة إىل الوطن و
.٢٠١٢األول/ديسمرب 

عن وقائع امنظمة نامجمن عد االلتزام التزاما حاليا يُ األمم املتحدة منظومة معايري احملاسبة يف طبقا لنظام -٢٤
االلتزامات قيده يف توقع أن يؤدي أداؤه إىل تدفق للموارد خارج املنظمة. ومن مث من املالئم يُ ماضية

املتعلقة باإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن.

الفائض يف احملاسبية هذه االلتزامات إيراد شرتط ال تألمم املتحدةامنظومة يف غري أن معايري احملاسبة-٢٥
.همث خصمها منومن الدولد لصاحل النقدي املقيَّ 

. د لصاحل الدول األطرافاملقيَّ من الفائض النقديعباء يتم خصم األ-٢٦
كانون ٣١يخ ر اماليني يورو نقدا إىل ت١٠,٩لية 

.٢٠١٢األول/ديسمرب 

على أساس االستحقاقات يزنة املتطبيق طريقة ه االلتزامات احملاسبية على أساس قرارهذيقوم قرار متويل -٢٧
بدل امليزنة النقدية.



ICC-ASP/12/12

13 12-A-070813

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
ظمة -13٢٨

.مثل هذا األمرن املستبعد أن حيدث ممبدأ القابلية للنمو والتطور 

ذات احلد األدىن من املخاطر. ومل و سابات احملكمة لإليداع قصري األجل وفقا حلهذه األموال مودعة حاليا -٢٩
واسرتاتيجية حوكمة خاصِة◌ٍ من أجل ختصيص هذا األصل وتطبيق قواعدِ وذلك حساب خاص توضع يف 

استثمار أبعد مدى.

ماليني يورو تتعلق برتاكم األموال ١٠,٩مليون يورو منها ٥٥,٧النقدية احملكمة ودائع يبلغ جمموع -٣٠
املتعلقة مبزايا املوظفني.ةلتزامات احملاسبيااللتغطية 

:٣التوصية 

الوطن إىل واإلعادة العطلة السنوية االلتزامات املتعلقة مبنحيوصي املراجع اخلارجي بوضع حد لتمويل 
متوسطة إىل بعيدة املدى. وفضال عن األموال طبقا السرتاتيجية استثمار آلية متويل مالئمة و غاية وضع إىل 

املودع حاليا يف و إىل اليوم ماليني يورو املرتاكم١٠,٩ذلك، ينبغي أن تعيد الدول األطراف النظر يف مبلغ 
يا بالكامل.حسابات احملكمة املصرفية مبا أنه ال توجد مسوغات قانونية لتمويل هذه املزا

تحسين الشفافية في عملية إعداد الميزانية

ة حمسوبةً ياداملوظفني العف الفعلية لألجور وتكاليفتكالياليف امليزانية تتضمن األجور املقيدة -٣١
املهنيني وموظفي اخلدمات العامة، جر لكل فئات املوظفني (يف املائة من تكاليف األ٤٧,٥عند معدل 

ملؤقتة) باستثناء القضاة.واملساعدة العامة ا

ن ألذي من املفروض ا، وهو ٢٠١٠يف العام اديةععدل الفعلي لتكاليف املوظفني الاملشّكل -٣٢
يف املائة من تكاليف األجور.٤٣,٨نسبة ،٢٠١٢أساسا إلعداد ميزانية ستعمليكون قد اُ 

يف ٤٣,٨املوظفني العادية بدل معدل تكاليف حلساب يف املائة ٤٧,٥قرار تطبيق معدل أدى -٣٣
.٢٠١٢مليون يورو يف ١,٧إىل فائض كبري بلغ ٢٠١٢املائة لعام 

رة إال أن الفرق بني من املفهوم أن امليزانيات يتم إعدادها على أساس تقديرات ومعدالت مقدَّ -٣٤
أداء وهو ما مل يتم إيراده يف تقرير ،تكاليف املوظفني الواردة يف امليزانية وبني تكاليفهم الفعلية مهم جدا

.الدول األطرافاملرفوع إىل امليزانية 

:٤التوصية 

عام ليف املوظفني العادية الفعلية يف مليون يورو بني تكا١,٧الذي يبلغبالنظر إىل الرصيد املرتفع للفائض 
ملية ميزنة   تكاليف وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي بتحسني شفافية ع٢٠١٢

الرصيد الفائض وكيفية صرفه.الدول األطراف بوضوح باملوظفني بالتأكد من أنه مت تبليغ 



ICC-ASP/12/12

12-A-070813 14

"ساب" المحاسبي إلى نظام الدخول 
.تأخذ يف احلسبان أفضل املمارساتو ة ديبصورة جإجراءات احملكمة الداخلية ضعت وُ لقد .٣٥

منتظم استعراض وبإجراء النظام إىل الدخول األفضلية يف ومراقبة حقوق توصي بصفة خاصة بتقليص هي و 
دخول وتعديلها حقوق الإنشاء وحتدد أيضا طرق التعرف على هوية املستخدمني و ،حلقوق الدخول

دمت كجزء من مراجعة تبعا لتوصيات قُ "ساب" احملاسيبخاصة لنظام وإلغائها. وقد مت وضع إجراءات 
.٢٠٠٩حسابات داخلية أجريت عام 

رغم وجود إجراءات داخلية فقد متت مالحظة مواطن ضعف كبرية يف الرقابة الداخلية.-٣٦

"ساب" نظام غري حمدودة خلمسة أعضاء من فريق ذات أفضلية دخول ُمتنح حاليا حقوق -٣٧
ظيفي تقدمي دعم عملي وفين وو ولبغرض إصالح أي خلل(تكنولوجيا املعلومات واالتصال)احملاسيب 

" احملاسيب"سابلنظام 

١٥٤بإرسال ٢٠١٢عام قام كنولوجيا املعلومات واالتصاليف تأن موظفا وهذا يفسر كيف-٣٨
ميكن أن تكون قد متت باسم الفريق املايل إال أنه ال وجود ورغم أن هذه الرسائل .رسالة يف احلسابات
.ذلكألدلة مكتوبة لدعم 

والنتيجة أنه مل ،٢٠١٢يف العام دخول حلقوق الوفضال عن ذلك، مل يتم إجراء أي مراجعة -٣٩
لعشرين مستخدما غادروا احملكمة. وهذا موطن ضعف كبري يف الرقابة الداخلية مبا أن دخول يتم إلغاء ال

ينبغي أن يكون مقصورا على موظفني مرخص هلم."ساب" احملاسيب إىل نظام دخول ال

اهلوية والتتبع. وهذا يعين أنه ال ميكن تطبيق التعرف علىسجالت تتعلق بأخريا، مل يتم وضع -٤٠
ومىت حدث هذا.بعث الرسائل فرتة قفل أو أبدأ من ورصد، على سبيل املثال، سياسة احملكمة األمنية 

:٥التوصية 

"ساب" نظام دخول يوصي املراجع اخلارجي بتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة حبقوق ال
فني ووفقا للتمييز املالئم بني ظتبعا ملهمة املو دخول حقوق البوجه خاص منحاحملاسيب، وذلك بأن يتم 

ة بني نظام للمواءمنظام "ساب" احملاسيبالواجبات. وجيب على احملكمة أن تعدل طريقة تصميم تطبيقات 
التتبع وفقا لسياسة احملكمة األمنية.وضع كلمات السر وبني 
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للطلبياتةالمستقبلياتتقليص اإللغاء
تقوم االلتزامات غري املصفاة التزاماٌت مت الدخول فيها ومل يتم صرفها خالل الفرتة املالية. و -٤١

و على أااللتزامات على أساس عقد أو اتفاق أو طلبية شراء أو أي شكل رمسي آخر من أشكال االلتزام 
العتمادات مفتوحة اثين عشر من النظام املايل على أنه: "تظل ا٥-٤ه احملكمة. وينص البند قرِّ التزام تُ 

".الفرتة املالية ومل تسوَّ 

التزامات الفرتة السابقة من كوفورات قيد  يتم كل سنة إلغاء عدد كبري من االلتزامات السابقة وتُ -٤٢
كانون ٣١ها كالتزامات عند ماليني يورو مت إيراد٦ثال، من وعلى سبيل املصافية.الصول يف األ

. ٢٠١٢يدت كوفورات يف مليون يورو وقُ ١,٢، مت إلغاء ٢٠١١األول/ديسمرب 

دمن أقسام احملكمة قيّ أن عددا قليال فقط ٢٠١٢يبني حتليل تفصيلي لاللتزامات املقّيدة لعام -٤٣
) ٠,٧(، تكنولوجيا املعلومات واالتصالمليون يورو)١,٧لتزامات: قسم دعم احملامي، (أغلبية هذه اال

). وهذا تقريبا نصف االلتزامات غري املصفاة املقيدة.٠,٥) واحلجز (٠,٦واملوارد البشرية (

وال يتم تبليغ األسباب واملربرات لدعم عمليات بإلغاء االلتزامات أقسام احملكمة املختلفة تقوم -٤٤
ىل قسم املالية املسؤول عن رصدها.فورا إاإللغاء هذه 

الحظ املراجع اخلارجي اجلهود اليت بذهلا قسم املالية يف السنوات األربع املاضية لتقليص عدد -٤٥
ناك عدد كبري من االلتزامات االلتزامات اليت سيتم إلغاؤها مستقبال املستقبل. ورغم هذه اجلهود يبقى ه

.٤٢امللغاة كل سنة كما مت بيانه يف الفقرة

قيَّ ري إىل أن االلتزامات غري املصفاة املما يشرغم أنه ليس هناك -٤٦
،لتزاماتدت أغلبية هذه االاليت قيَّ ألقسامبالنسبة إىل ا، ال سيما ن رصد هذه االلتزامات اليت مل تسوّ إال أ

يبقى غري كاف.

:٦التوصية 

جل تقليص من أاليت مل تسوَّ تزامات غري املصّفاة يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتحسني رصدها االل
مستوى إلغاء التزامات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل التزام غري مصفى بوثيقة التزام صحيحة ينبغي 

التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية خالل موظفي التصديق و مراجعة صحتها على أساسا منتظم على يد
ألقسام اليت تعرف مستويات دى اوامليزانية. ويوصي املراجع اخلارجي بزيادة رصد االلتزامات غري املصفاة ل

مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية واحلجز.

عرفان
، ال سيما أعضاء قلم احملكمةعن شكره ملوظفي رب املراجع اخلارجي للحسابات أن يعود ي-٤٧

. احملكمة على التعاون والدعم العام لِفرق املراجعة أثناء املراجعة
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مرفق
الوطني لمراجعة مكتب المملكة المتحدة متابعة التوصيات السابقة التي قدمها 

الحسابات
استكملت استكملتالتوصياترقم املوضوع 

جزئيا
مل تستكمل 

بعد
مل تعد قابلة 

للتطبيق
صندوق رأس املال العامل-١

العامل وأوجه قصوره وأن تنظر فيما إذا كان املستوى احلايل 
لصندوق رأس املال العامل ال يزال كافيا.

X

امليزانية إدارة –املباين الدائمة -٢
املخاطر و 

إلدارة أموال الطوارئ قبل العمل نوصي بتوضيح إجراءات 
Xالشروع يف مرحلة التشييد.

إدارة امليزانية –املباين الدائمة -٣
واملخاطر 

نوصي بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات 
Xأشغال التشييد الرئيسية.الطوارئ عندما تُعرف أسعار 

امليزانية إدارة –املباين الدائمة -٤
وإدارة املخاطر

توفري نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل ل
Xسرتاتيجية إدارة األصول.معلومات ال

إدارة –املباين الدائمة -٥
املشروع وعمليات املراقبة

باملشروع أولويات مجيع نوصي بأن حيدد الفريق املعين 
املسائل العالقة املتصلة بالتصميم حسب تكاليفها، وأن 

يعاجلها مجيعا قبل منح العقد الرئيسي.
X

إدارة –املباين الدائمة -٦
املشروع وعمليات املراقبة

نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال 
تنفذ ذلك ضمانات متواصلة بوضوح وعلى الفور، وأن 

التكليف وأن تكفل أن أعماله تتوفر على التمويل املناسب.
X

إدارة –املباين الدائمة -٧
املشروع وعمليات املراقبة

إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق، نوصي بأن 
يستعرض مدير املشروع ظوابط التغيري وأن يقوم بتحديثها 

املستخِدمني يف أية حال.
X

اجلاهزية –املباين الدائمة -٨
للعمليات

، نوصي بأن إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق
Xوابط التغيري وأن يقوم بتحديثها يستعرض مدير املشروع ض

موارد –املباين الدائمة -٩
املشروع

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

املتميز.

X

ميثاق املراجعة الداخلية - ١٠
للحسابات  

استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات نوصي بأن يتم 
على حنو دوري من ِقبل رئيس مكتب املراجعة الداخلية 
للحسابات وأن يتم حتديثه عند االقتضاء. وينبغي تقدمي 
نتائج االستعراض إىل اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات 

يف أقرب وقت ممكن.

X
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استكملت استكملتالتوصياترقم املوضوع 17

جزئيا
مل تستكمل 

بعد
مل تعد قابلة 

للتطبيق
التخطيط للمراجعة وإعداد - ١١

التقارير
نوصي مبا يلي: (أ) أن تتم موازاة فرتات التخطيط للمراجعة 

املالية، وقد يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة 
أشهر فقط قبل البدء يف العمل بدورة سنوية؛ (ب) ينبغي 

ت بعد انتهاء الدورة إعداد تقرير املراجعة الداخلية للحسابا
السنوية بوقت قصري وينبغي له أن يقدم حملة عامة عن أهم 
استنتاجاته؛ (ج) ينبغي ملكتب ملراجعة الداخلية للحسابات 
أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا حددته 
اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك استخدام املوارد؛ و (د) 

جعة الداخلية للحسابات تقييما ورأيا ينبغي أن تقدم املرا
موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري 

X

استنتاجات املراجعة - ١٢
الداخلية للحسابات

نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف 
املخاطر الشديدة اعتماد تعريفات متناسقة تشري إىل 

واملتوسطة واملنخفضة وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة.
X

مكتب املراجعة الداخلية - ١٣
املشاركة يف –للحسابات 

اإلشراف

تطبَّق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات نوصي بأن

توثيق أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة 
احلسابات.

X

مكتب املراجعة الداخلية - ١٤
التدريب–للحسابات 

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

للتدريب.

X

مكتب املراجعة الداخلية - ١٥
االستعراض –للحسابات 

اخلارجي للجودة.

نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية ملراقبة اجلودة وبأن
Xتعرض نتائجها على اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات.

نظام معايري احملاسبة الدولية - ١٦
القواعد املالية –يف القطاع العام 

والنظام املايل

نوصي بأن حتدد احملكمة العمليات واإلجراءات الالزمة 
يف يزانية معدة بالكامل على أساس االستحقاقات لتنفيذ م
سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري غضون 

احملاسبية الدولية.

X

نظام معايري احملاسبة الدولية - ١٧
خمطط التنفيذ–يف القطاع العام 

نوصي بأن تعد احملكمة خطة مفصلة للمشروع بغية دعم 
تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية. وينبغي أن حتظى هذه اخلطة 
مبوافقة جلنة التنسيق وأن يُطَلع عليها املراجع اخلارجي اجلديد 

يف أقرب وقت ممكن.

X

١٧١٢٤٠١مجموع عدد التوصيات: 

ملراجعة الوطين بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة -١
أن عترب اثنيت عشرة، وتنفيذ أربع تنفيذا جزئيا بينما اُ توصية مت تنفيذ ١٧نه من بني ات لوحظ أاحلساب

واحدة مل تعد قابلة للتنفيذ.



ICC-ASP/12/12

12-A-070813 18

نصائح خمتصني يف شؤون التمويل تنفيذ التوصية الرابعة اليت تطلب من احملكمة احلصول على -٢
قد تنظيم العديد من و لتوفري معلومات السرتاتيجية إدارة األصول اخلاصة باملباين الدائمة ما زال جاريا.

أثناء مجعية الدول وجلنة املالية وامليزانية راقبة جلنة املعلى 
.٢٠١٣األطراف املقررة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تتعلق بنشاطات املراجعة الداخلية للحسابات، وقد مت تنفيذها ١٢و١١و١٠التوصيات -٣
املراجعة الداخلية للحسابات مهمة راجعة شاملة للمسائل املتعلقة بإدارة مبيقوم املراجع اخلارجي جزئيا. وس

.٢٠١٤و٢٠١٣
العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة بأن تضع من احملكمة ١٦تطلب التوصية -٤

ساس املستحقات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية بالكامل على أ
ويقوم نظام األمم املتحدة حاليا بالنظر يف اعتماد ميزنة على أساس املستحقات أم ال، وهو أمر الدولية.

مم املتحدة، مفهوم امليزنة 
بقى قابلة للتطبيق على على أساس املستحقات، فإن املراجع اخلارجي يرى أن هذه التوصية ينبغي أال ت

احملكمة.
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الهدف من المراجعة ونطاقها ومقاربتها

قام فريق من ثالثة مراجعني خارجيني بفحص التقارير املالية وإدارة مشروع املباين الدائمة -١
. واهلدف من هذه املراجعة كان التحقق من ٢٠١٢نة املالية ("احملكمة") للساجلنائية الدولية للمحكمة 

فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة وإجراء مراجعة إلدارة املشروع. اكتماهلا مالءمة التقارير املالية وصحتها و 
وأجل تنفيذ املشروع وقد ركزت مراجعة اإلدارة على التحقق من اإلطار القانوين والرتتيبات املالية واحلوكمة 

ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال لقرارات الدول األطراف.

يف ذلك املعيار مبالمراجعة العليا للمؤسسات لمت القيام باملراجعة استنادا إىل املعايري الدولية -٢
من القواعد ١٢املتعلق مبراجعات االمتثال، عمال بالبند ٤٠٠٠راجعات األداء واملعيار مباملتعلق ٣٠٠٠

.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٤املؤرخ يف لتزاماملالية والنظام املايل للمحكمة اجلنائية الدولية وخبطاب اال

قد االجتماع اخلتامي متت مناقشة كل املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني. وعُ -٣
هؤالء املوظفنير يأخذ كل تعليقات. وهذه التقري٢٠١٣أيار/مايو ٣٠للمراجعة يوم 
االعتبار متاما.

السياق
نظرا مبباين دائمة قررت مجعية الدول األطراف تزويد احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٥يف العام -٤

أو قريبا منها. أيضا يف الهاي 

ت مجعية الدول األطراف على املوقع الذي اقرتحته السلطات اهلولندية. ق، واف٢٠٠٧يف العام -٥
عام اجلديدة يف مليون يورو للبناء وبرجمت إقامة احملكمة يف املباين ١٩٠ورخصت اجلمعية مليزانية مقدراها 
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نتقال إىل املباين اجلديدة إىل عام واال٢٠١٥أجلت اجلمعية إمتام العمل إىل ٢٠٠٩. ويف ٢٠١٤
٢٠١٦.

وضعت احملكمة اجلنائية الدولية أول حجر ملبانيها املستقبلية يف ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٦بتاريخ -٦
مجالية مساحتها اإلحتتل أرضية للمحكمة مكان عمل وثالث قاعات ١٢٠٠. وستضم البنايات اياله

مرتا مربعا.٥٢،٤٥٠

رض قدمتها أدائم للمحكمة مشال مدينة الهاي، قرب شفينينغن، على قطعة سيتم بناء املقر ال-٧
اليت مت "ثكنة ألكسندر"قبل ذلك تشغلها األرض هالقطعة. وكانت هذالدولة اهلولندية اليت ستبقى مالكةَ 

االنتهاء من هدمها بتمويل من احلكومة اهلولندية.

شركة اهلندسة املعمارية قدمته الذي االنتقاء التصميمَ طلب، اختار جملس١٧١من بني -٨
بنايات ست . ويتضمن هذا التصميم (Schmidt Hammer Lassen)اهلولندية "مشيدت هامر السن" 

مع للمحكمة مرتا مربعا، وتشمل ثالث قاعات ٥٢،٤٥٠مجالية تها اإلمساحأرضية مرتابطة حتتل 
. وال تشمل مكان١،٥٠٠ا إىل مكان عمل اليت ميكن ١٢٠٠رابعة ووجود قاعة إمكانية 

كلم من ١التصميمات مركزا لالحتجاز وستواصل احملكمة استخدام السجن اهلولندي املوجود على بعد 
مقرها املستقبلي.

، مت منح دور املقاول العام للشركة اهلولندية ٢٠١١باإلضافة إىل العطاء الذي أُ -٩
عت اتفاقا مع احملكمة اليت وقَّ (Visser & Smit/Boele Van Eesteren)فيسر ومسيت/بويل فان إيسترين""

سلطات مدينة الهاي. وأودعت احملكمة طلب رخصة البناء لدى ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١يوم 
ت طفيفة على خمططات املهندس ألخذ متطلبات المت إدخال تعدييع، فقد بضعة أساببعد التاريخ املقرر ب

وخضعت النسخة املعدلة من طلب الرخصة ملزيد من الوقت لتقدمي بعني االعتبار. احمللينيالسكان 
. وستحتل احملكمة مبانيها اجلديدة يف  ٢٠١٥التظلمات. ويتوقع تسليم املباين يف كانون األول/ديسمرب 

. ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

. أما مشروع البناء فتمّوله املعماريقامت الدولة اهلولندية بتمويل إجراءات العطاء للمهندس-١٠
كانون ٣١قدم إشعارا الدول األطراف اليت ميكنها االختيار بني طريقتني للدفع وجيب أن ت

:٢٠١٤األول/ديسمرب 

بإما: )أ(

أو: تساهم، وفق نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف إعادة تسديد القرض )ب(
. دمته الدولة اهلولندية للمحكمة حىت ينطلق البناءالذي ق

إىل التوفيق بني شرطني:ضع ملراقبة املشروع عى النظام املؤقت الذي وُ سي-١١

مسؤول عن املراقبة اليومية الفعالية، من خالل تعيني فريق صغري لصاحب املشروع )أ(
للمشروع يف اتصال مع املهندس املعماري واملقاول العام،

املشاركة الكافية من كل أصحاب املصلحة: الدول األطراف وأجهزة احملكمة مصاحلها، و )ب(
والدولة املضّيفة ومدينة الهاي.
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املشروع ويرفع وهلذا الغرض، عينت مجعية الدول األطراف "مدير مشروع" يشرف على جملس-21١٢

وتضم عشرة ممثلني للدول ٢٠٠٥اليت أنشئت عام راقبةالتقارير، على أساس شهري مبدئيا، إىل جلنة امل
املسجل ونائب املسجل (وليست هيئة الرئاسة أو مكتب راألطراف وممثال واحدا للدولة املضيفة. وحيض

امليزانية يرها إىل جلنة ر اتقراقبة مالحظني. وترفع جلنة املبصفتهماراقبةملاجتماعات جلنة ااملدعي العام) 
ف.دول األطراإىل مجعية التقاريرها بدورها رفع اليت تواملالية 

ولكنه ينفذ (يوّقع) العقود.نة املراقبةال يشارك املسجل يف اختاذ القرارات داخل جل-١٣

قائمة التوصيات
: ١التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف 
") تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امليزانيات التشغيلية السنوية للمحكمة. ٢التصميم 

نظرة عن هذه التكاليف إىل الدول األطراف.وسيؤدي هذا التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي

:٢التوصية 

، أول يوروإعداد ميزانية، من ٢٠١٣ابتداء من ةيوصي املراجع اخلارجي بأن تؤيد جلنة امليزانية واملالي
، وستؤدي هذه العملية إىل:٢٠١٦-٢٠١٤لثالث سنوات لفرتة 

املقر يف أصول احملكمة،تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج)أ(

عمل الكرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة اوالسماح للمحكمة بتحديد احتياج)ب(
لمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.اجلديدة ل

:٣التوصية 

، بأن مشروع املباين ٢٠١٣بأن تعلنا، ابتداء من صيف راقبة وجلنة امليوصي املراجع اخلارجي احملكمة 
ال

من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد البشرية اليت تأيت طلبات التكييف استطالع 
ي العام واملسجل يف هذه واملدعن أيضا متثيل رئيس احملكمةك. ومي، رهنا مبوافقة مدير املشروعوامليزانية
اللجنة.

: ٤التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي احملكمة ومجعية الدول األطراف مبا يلي:

إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع وممثل عن جلنة املراقبة وممثل عن جلنة املراجعة )أ(
ام واملسجل يف هذه اللجنة.الداخلية للحسابات. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة واملدعي الع

وتقدمي كل القرارات املتعلقة باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم )ب(
االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.
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بعهد وأن يُ )ج(

:٥التوصية 

بتعزيز أدوار ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، ملراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبةيوصي ا
ويتضمن هذا:

د نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين تكبُّ سلطة تفويض مدير املشروع )أ(
ق هذه السلطة بوجه خاص على الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية للمحكمة. وينطب

")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات ٢
اإلعالم اآليل.

ووضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه القواعد )ب(
املسجل يف التحّقق من صحة بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشروع ونطاق دور 

ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية املسجل.،بنود اإلنفاق

وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على أساس أن )ج(
تكبد اإلنفاق أو سداده ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق أو 

النظر إىل حاجات املشروع.سداده ب

ويتم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة املراقبة للموافقة عليه )د(
الحقا.

بمشروع المباني الدائمةفيما يتعلق إعداد التقارير المالية 
: ين الدائمةبرزت مالحظتان من حتققنا من مالءمة وصحة ومتام إعداد التقارير املالية عن مشروع املبا

") واألخرى ختص احلاجة إىل ٢توىل، تاأل
. ٢٠١٦إىل غاية ، أول يورووضع ميزانية تشغيلية للمحكمة، من 

")٢األثاث والتجهيزات غير المدرجة في التصميم ("المجموعة 
وتوجيهها دليل على االهتمام الكبري الذي توليه اجلمعية، اليت وجودة عملها راقبة إنشاء جلنة امل-١٤

املشروع، لبناء مقرها اجلديد. واالجتماعات املنتظمة واملتكررة، وأسئلتها املستمرة، راقبة عهدت لّلجنة مب

شفافية عمل احملكمة.مراقبة اإلنفاق وتعزيز يف األعضاء 

احلاجة يف عملية اختاذ القرار هو وجه آخر هلذه املقاربة و ملكثف للجنة امليزانية واملالية اإلشراك ا-١٥
الصرامة.إىل 

تتشكل كل املشاريع العقارية اليت تتم يف هولندا من ثالث مسات: -١٦

.واألشغال الكربىيات االبن)أ(

").٢("تصميم املدرجة يف الغري والتجهيزات األثاث )ب(
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").٣تصميم األخرى املدرجة يف الوالتجهيزات الداخلية التشطيب(ج) 23

مت مليون يورو. و ١٩٠بلغت مجعية الدول األطراف-١٧
بلغ ") املقدرة مب٣تصميم املدرجة يف الاألخرى الداخلية التشطيبات والتجهيزات تصنيف 

مليون يورو األويل.١٩٠مليون دوالر على أ٢٢,١

") من امليزانية السنوية ٢تصميم سيتم متويل األثاث والتجهيزات غري الدرجة يف ال-١٨
تصميم األطراف على إضافة تكلفة هذه األشياء غري املدرجة يف الللمحكمة. وقد وافقت مجعية الدول 

مليون يورو. غري أن مدير ١٩,٨مليون يورو ويتم تسقيفها عند مبلغ ١٩٠") إىل مبلغ ٢
ملون يورو، وهو مبلغ جيري اآلن تقليصه إىل ٢٥,٣املشروع يقدر امليزانية الالزمة هلذه األشياء مببلغ 

ما مل توافق عليه الدول األطراف بعد وال يعد سقفا صحيحا.هو و ،مليون يورو١٥،٧حوايل 

: ١التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف 
التشغيلية السنوية للمحكمة. ") تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امليزانيات ٢تصميمال

وسيؤدي هذا التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي نظرة عن هذه التكاليف إىل الدول األطراف. 

٢٠١٦الميزانية التشغيلية للمحكمة إلى غاية 
كون حتت تشغيلية اليت ستكون النتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة تداعيات على ميزانيتها الست-١٩

من أجل حتسني الرؤية املالية لتيسري اختاذ الدول األطراف للقرارات.صارمة رقابة 

خالهلا الدولة املضيفة حتضنت فرتة االستثنائية اليت اسي-٢٠
مليون يورو ٦,٠٢مببلغ ٢٠١٢دون أعباء مث مولت تأجري املباين يف اضيهالى أر عة اجلنائية الدولية احملكم

ي حتملته وقد مت فسخ عقد اإلجيار هذا، الذمليون يورو تكاليف الصيانة واإلدارة.٠,٩مبا يف ذلك 
.٢٠١٢احملكمة ولكنه بدون أعباء متاما، يف 

٢,٩٥يف املائة من اإلجيار لفرتة ثالث سنوات إضافية، أي ٥٠وافقت الدولة املضيفة بتمويل -٢١
ة على إدراج رب احملكمة جمكانت ٢٠١٣٢٠١٥من والنتيجة أنه . ٢٠١٣مليون يورو يف العام

تكون قد احملكمة، فسترحل ، إذا مل ٢٠١٦تكاليف اإلجيار يف ميزانيتها التشغيلية ألول مرة. وبنهاية 
ماليني يورو.٦حبوايل اإمجالياإنفاقتكبدت 

من امليزانية التكلفة مقارنة بسيناريو اإلجياريعّدل أن تصبح احملكمة مالكة مبانيها قرار إن -٢٢
على عدة مزايا فإنه يتطلب أيضا هذا ينطوي وبينما .، من حيث األموال الثابتة واملنقولةالتشغيلية

٤٩ماليني يورو، أي ٧وستبلغ تكاليف متويل قرض بناء املقر (حوايل ختصيص بنود جديدة يف ميزانيتها. 
ماليني ٥يف املائة) وأعباء االهتالك (حوايل ١٨ماليني يورو، أي ٣ة (حوايل يف املائة) وتكاليف الصيان

مليون يورو.١٥حوايل مقداره ا سنويا يف املائة) جمموعً ٣٣يورو، أي 

تعاب بالدراسات األولية وأنفقات رأس املال املتعلقة هتالك الشروع فرتةً فريق املقرتح بعدُ مل يَ -٢٣
وأتعاب اإلعداد والدراسات الفنية األخرى اليت متت يف ت دعم إدارة املشروعاملهندس املعماري وخدما

تيسري إعداد ميزانية ل٢٠١٤بغعالقة باملشروع. وين
تكاليف االهتالك هذه مبالغ جديدة وكبرية.ستشكل . و ٢٠١٦احملكمة لعام 
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اجلديدة شارات ودعم املوظفني واإلعملية االنتقال ديدة تتعلق بإدارة سيتم تكبد نفقات ج-٢٤

ضرورية شك أشغال البناء. 
على عدة مستويات، لنجاح العملية.جدا، 

تعلق باملالءمة، مبا ويف غضون ذلك سيطرح كل اإلنفاق على األُثاث والتجهيزات مشكالت ت-٢٥
هذا الصدد، الحظ املراجع اخلارجيويف ستبدال املعتاد.أنه ال وجود لربنامج أو جمموعة قواعد تتعلق باال

الدولة املضيفة التجهيزات احلالية مقارنة بتلك اليتث وادرجة من االزدواجية فيما يتعلق حبالة األثا
عود للمحكمة.ا املستقبلي) وبني تلك اليت تواستخدامهابشأن حتويله(يبقى اختاذ قرار

إجراء جرد مادي لكل األثاث والتجهيزات، بغض بمت اختاذ قرار ٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير -٢٦
اجلرد بالتفصيل حالة أن يصف وجيب حسب اجلهاز واملصلحة. بتقسيمٍ سمح يالنظر عن قيمتها، ما 

ورمبا تكون معايري الراحة والبيئة نتقال، مبا أن أثاث املكتب ال يتحمل أثناء عملية االوقيمتها، التجهيزات 
أصال.بالياقد جعلتهواصل تطورها عرب مع الزمن اليت تُ 

:٢التوصية 

، أول يوروإعداد ميزانية، من ٢٠١٣يوصي املراجع اخلارجي بأن تؤيد جلنة امليزانية واملايل ابتداء من 
، وستؤدي هذه العملية إىل: ٢٠١٦-٢٠١٤لثالث سنوات لفرتة 

تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج املقر يف أصول احملكمة،)أ(

كرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة العمل بتحديد احتياجاوالسماح للمحكمة )ب(
اجلديدة للمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.

مالحظات وتوصيات تتعلق بإدارة مشروع المباني الدائمة
احتياجات مستخدمي المحكمةاستطالع إغالق عملية 

املتعلقة برتتيبات التمويل إىل غاية لمخاطر املادية لواحملكمة عية الدول األطراف مجقرار إن إ-٢٧
الذي مت اختياره اللتزام خيضع املقاولبقت العطاء للمقاول العام. و نطبق غالبا على الفرتة اليت سي٢٠١٢

لغ بتامليزانية احملددة سلفا اليتبالنسبة إىل رومليون يو ١٤٧مقداره تعاقدي لبناء املقر مقابل مثن مضمون 
شطيب مسح بإدراج الت،عمال بالتعريف الفين،ضافة إىل ذلك فإن السقف األويلمليون يورو. وباإل١٥٣

وفريه الذي مت تيورو نيمالي٦"). وقد وافقت اجلمعية على ٣
هذا مشروع من سياق يف ة اليت ستكون ضرورية وتظهر املالية الثانويسوياتستخدم يف الت

احلجم.

اليت مت تقدميها قبل أن ،غري أنه ينبغي من اآلن فصاعدا أن تُقصر طلبات احملكمة وموظفيها-٢٨
على ،إضافات أو تعديالت أو إلغاءاتبشأن حيدد املقاول العام العمل وتوقيع العقد مع املقاول، 

عمليات تكييف وظيفية صغرية أو حتسينات فنية مقبولة من املقاول العام.

اجات مستخدِ تيحااستطالع عملية وبالتايل ينبغي إغالق -٢٩
ملستخدمني.اوغري قابل للتغيري من وجهة نظر 
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، بأن مشروع املباين ٢٠١٣يوصي املراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا، ابتداء من صيف 
الدائمة قيد البناء 

استطالع طلبات التكييف اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد البشرية 
ملسجل يف هذه وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة واملدعي العام وا

اللجنة.

الحوكمة
إدارة المحكمة لمشروع المباني الدائمة

ئها الوظيفية ر وتنظيمها الداخلي ودواةمكلفة دوما بالنسبة إىل مؤسسبناء مقر جديد عمليةٌ -٣٠
، من مث فإن االلتزام بالشفافية والتشاور مع املستخدمني النهائينيو اختيارات صعبة. تواجهها عادة اليت 
أمر هام جدا.،يف حالة احملكمةالدول األطراف وهم 

. وواقع األمر هذا سنة وهي تنمو بسرعة١٢منذ أقل من احملكمة اجلنائية الدولية جدت وُ لقد -٣١
افريدمشروع املباين الدائمة الذي يعد مشروعالتسيري دارية التجربة الفنية واإلن: نقصُ له تداعيان حتميا

طراف فيما يتعلق بطلبات احملكمة.ن اليقظة من جانب مجعية الدول األما؛ ومزيدٌ واستثنائي

طلبات اجلارية اليت ف املشاركة يف عملية البناء والالعمل الذي أداه مكتب مدير املشروع واألطرا-٣٢
ضمنت االمتثال للقرارات راقبة ملعلومات من خالل جلنة املللحصول على ايقدمها ممثلو الدول األطراف 

املرحلة اجلديدة ستتطلب . و ٢٠٠٥صادقت عليها مجعية الدول األطراف ويتم جتديدها سنويا منذ اليت
.من مكتب مدير املشروعكثافة وحركية وتفاعليةً حىت اخنراطا أكثريف العمل 

تكلفة عملية من قدر كبري من الدقة بداملراقبة أن تكون قادرة على التأكّ جيب على جلنة -٣٣
جل تعزيز التفاعل الفعال الشكل األكثر مالءمة للحوكمة من أاالنتقال من حيث املضمون وتقرر بشأن 

للتدابري املالية للضمان احلشد األمثناسبة فيما يتعلق باملسائل املناسبةمرور الزمن بني األطراف املمع
والفنية فيما يتعلق ببناء املقر.

اجتماعات بني الدوائر ملناقشة ترتيبات إىل حاجة متزايدة كون هناكستوبالتزامن مع ذلك،-٣٤
التشغيل ومواجهة التحديات اجلديدة النامجة عن برنامج االنتقال. ويتضمن هذا العمل اجلديد وطرق

. وجيب أن تكون املنظمة قادرة على ه عملية اختاذ قرار طويلةعرقل تنفيذَ برناجما كامال ودقيقا ينبغي أال ت
ف مع بشأن الرتتيبات اجلديدة واالنتقال والرحيل والتكيّ آن واحد البناء والنقاش العمليدمج يف لتُ تطور ال

املباين اجلديدة.

من وجهة نظر إدارة املشروع جيب بالتايل أن يكون مدير املشروع قادرا على االعتماد على و -٣٥
بصورة ليت جيب أن تتخذ قرارات ااملؤسسة يتمتع حبماية احملكمة. وجيب أن أصحاب املصلحة يف دعم 
وء االختيارات الرئيسية متاشيا مع الرؤية االسرتاتيجية العاملية.دوتنظِّ مجاعية

لة االنتقال كمة مسؤول عن مرحغري أنه يف الوقت احلاضر، ال وجود لكيان توجيهي داخل احمل-٣٦
تم متثيل كل أصحاب املصلحة فيها.ي
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:٤التوصية 

مجعية الدول األطراف مبا يلي:املراجع اخلارجي احملكمة و يوصي 

وممثل عن جلنة املراجعة راقبة إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع وممثل عن جلنة امل)أ(
الداخلية للحسابات. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل يف هذه 

اللجنة.

باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم وتقدمي كل القرارات املتعلقة )ب(
االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.

بعهد وأن يُ )ج(

تعزيز دوَري مدير المشروع والمسجل وتوضيحهما

ة يإدارة مؤقتا مبا أن هذا سيؤثر يف العمليات العادية املستقبلط ملقر منيتطلب تسليم ا-٣٧
واالستخدام األمثل للبنايات اجلديدة.

على املبادرة ةمركزية ومقاربة قائمتكون مرحلة البناء يف حاجة دوما إىل عملية اختاذ قرارس-٣٨
ومسؤولية تامة فيما خيص املضمون واآلجال والتكاليف. وجيب أن يتم حتديد منط اإلدارة بصورة دقيقة

على األقل.٢٠١٧إىل ٢٠١٣سنوات فقط: من بضع ه حىت وإن استغرق االنتقال نفسُ 

رة على القدتنظيم الوقت و إىل يتطلب العمل الذي جيري يف إطار مشروع املباين الدائمة -٣٩
املشروع.ميكن توفريه، أال وهو مكتب مديراالستشراف والصرامة اليت ال ميكن إال "جلهاز تنفذي"

ض . غري أنه فيما يتعلق باملشروع احلايل، يفوِّ نح الّرخصموظف احملكمة الذي ميهو املسجل -٤٠
تتكون من ممثلي راقبة اليت نة املاملوافقة على مالءمة اإلنفاق ملدير املشروع حتت إشراف جلل مسؤوليةَ املسجِّ 

الدول األطراف.

فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة: توفري الدعم للمشروع والتحقق ومن مث فإن للمسجل مهمتني-٤١
.املتصل بهد من صحة اإلنفاق املتكبّ 

قرر ُة ليالسلط،لضمان فعالية تقريره إىل مجعية الدول األطراف،جيب أن تكون ملدير املشروع-٤٢
بينما يلتزم بالقواعد والتنظيمات اإلدارية السارية. وخالل مرحلة التحضري ،بشأن مالءمة االلتزامات املالية

املشرتكة هذه بني البناء واالنتقال جيب تعزيز سلطات مدير املشروع ورفعها إىل املستوى األمثل وجيب 
واضحة.عالقته باملسجل وترسيمها من خالل قواعد إدارية توضيح 

:٥التوصية 

بتعزيز أدوار ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، ملراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبةيوصي ا
ويتضمن هذا:

د نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين تكبُّ سلطة تفويض مدير املشروع )أ(
للمحكمة. وينطبق هذه السلطة بوجه خاص الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية 
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وجتهيزات اإلعالم اآليل.

ووضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه )ب(
ع ونطاق دور املسجل يف القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشرو 

ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية ،التحّقق من صحة بنود اإلنفاق
املسجل.

حة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على اضوحيثما ال تكون القاعدة و )ج(
أساس أن تكبد اإلنفاق أو سداده ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب 

اإلنفاق أو سداده بالنظر إىل حاجات املشروع.تكبد 

للموافقة راقبة ويتم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة امل)د(
عليه الحقا.

عرفان
هيئة موظفي احملكمة اجلنائية عضاء يود فريق املراجع اخلارجي التعبري عن عميق امتنانه لكل أ-٤٣

وبوجه خاص كبار موظفي احملكمة. والشكر اخلاص موصول إىل السيد ،مهمتهه يف الذين ساعدو الدولية 
ر ااحلاعلى استقباهلم"آن يانسنس"ه السيدة ت، مدير مشروع املباين الدائمة ومساعد"نيل براديل"

ة. ويود ماه لضمان أداء مهمتنا بسالسدة والدعم الذي ال يقدر بثمن الذي قدّ واستعدادمها للمساع
"هريمان فون هيبل"وخليفتها السيد "لفيا أربياس"السيدة احملكمة ةليشكر مسجِّ ارجي أيضا أناملراجع اخل

.الدقيقةوكل موظفي قلم احملكمة على أجوبتهم 

انتهت مالحظات املراجعة.
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لبيان األولا
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في أرصدة الصناديق للفترة المنتهية في 
(بآالف اليورو)

الصندوق العام وصندوق
رأس املال العامل

رقم 
الصناديق االستئمانيةاملالحظة

رقم 
املباين الدائمةاملالحظة

رقم 
املالحظة

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
اإليرادات

١٠٨,٨٠٠٦٠٨,١٠٣االشرتاكات املقررة
١٢- ٢ /

٤١١٧،٥٠٦٩٣٥,١١٤-٨،٧٠٦٣٢٧,١١١٥--١- ٤
٣،٠٠٥٦٩٧,٢-15-11-٢١،٥٠٠- ١،٥٠٥٦٩٧,٢٥--التربعات

٣١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥- ٢٤١٥٥- ٤١١٤٨٤٤إيرادات الفائدة املصرفية
٥٣١٣٨٢----٣- ٣٥١٣٨٢٤إيرادات أخرى/متنوعة

١٠٩،٥٦٢١٠٤،٤٧٤١،٥٠٩٢،٧١٢١٠،٤٠١١١،٥٣٣١٢١،٤٧٢١١٨،٧١٩جمموع اإليرادات
النفقات

٩٧،٨٤١١٩٨,١٠٠النفقات املصروفة
١٧- ٢ /

٥١٠٦،٩٥٨٣٤٦,١٠٨-٤٨،٤٧٥٥٩٦,٦١٥- ٤٦٤٢٥٥٢,١٥- ٤

٧،١٥١٥٣٦,٥االلتزامات غري املصفاة
١٨- ٢/

٥٧،٤٢٢٩٥٧,٥-٤١٠٧٣٢٠١٥- ٤١٦٤١٠١٥- ٤

٣٣٨٨٥٠ات السنويةجاز الرتاكمي لإلا
٢٤- ٢/

٣٣٨٨٥٠----٥- ٤
املتعلقة بااللتزامات املخصصات

٥٠٧٦----٦- ٥٠٧٦٤الضريبية للواليات املتحدة
املتعلقة بقضايا منظمةااللتزامات 

-١٧٤----٦- ٤-١٧٤العمل الدولية
٦٠٢٥٨٩----٦- ٦٠٢٥٨٩٤الديون املشكوك يف حتصيلها

١،١٤٣٦٧٧منحة اإلعادة إىل الوطنمستحقات 
٤- ٢ /
١،١٤٣٦٧٧--٤- ٥--٥- ٤

-١٦٢-------١٦٢خمصصات أخرى
١٠٧،٤٦١٩٢٦,١٠٧٨٠٦١،٦٥٣٨،٥٨٢٦،٩١٦١١٦،٨٤٩١١٦،٤٩٥جمموع النفقات

٧٠٣١،٠٥٩١،٨١٩٤،٦١٧٤،٦٢٣٢،٢٢٤)٤٥٢,٣(٢،١٠١زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات
الوفورات يف التزامات الفرتة السابقة أو

٦١،٢٣٠٦٢٨,١-١٥-٧١٠١٤٤٢- ١،١٧٨٦١٤,١٤إلغاؤها
)٨٢٥,٢()١،٦٨٩(----٨- ٤)٨٢٥,٢()١،٦٨٩(األطرافلدول على اائتمانات 

)٢٨()١٧(--٥- ٥)٢٨()١٧(--مبالغ معدلة إىل اجلهات املاحنة
-٢،٥٦٢---١٧- ٤-٢،٥٦٢الطوارئصايف الزيادة يف صندوق 

٩١٥،٨٩٥١١،٢٧٨٣٢،٠٦٦٣١،١٢١- ١٤،٨٠٦١٩،٤٦٩١،٣٦٥٣٧٤٥أرصدة الصناديق يف بداية الفرتة املالية

كانون٣١أرصدة الصناديق في 
١٨،٩٥٨١٤،٨٠٦٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦٨٩٥.١٥٣٨،٧٧٥١٢٠,٣٢األول/ديسمبر

امليزانية واملالية.......................رئيس قسم:التوقيعالتاريخ:
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المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األصول والخصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق في 

الصندوق العام وصندوق
رقم الصناديق االستئمانيةرقم املالحظةرأس املال العامل

رقم املباين الدائمةاملالحظة
املالحظة

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
األصول

٢٠٢،٣١٦١،٨٢٧١٨،٩٠٩١٧،٣١٤٥٥،٦٥٠٤٧،٣٥٩- ٣٤،٤٢٥٢٨،٢١٨٢النقد والودائع بأجل
االشرتاكات املقررة قيد التحصيل 

٦،٥٦٩٢،٧٢٩----١٠- ٦،٥٦٩٢،٧٩٢٤من الدول األطراف
٤١---٤١---التربعات قيد التحصيل

٢٥٩----١١- ٢٥٩٤األخرى قيد التحصيلاملسامهات 
٢١٥٧١٥٢---١٢- ٥٧١٣١٤األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل

٧٣،٠٧٦٢،٣٩٥-٦٤٣٣٣٩٤١٥- ١٣١٣٥- ٢،٦٣٨١،٩٩٨٤احلسابات األخرى قيد التحصيل

١،٢٣٨١،٠٤٣منح التعليم- املدفوعة مقدماالنفقات 
٤/ ٢٢- ٢-

١،٢٣٨١،٠٤٣----١٤
٤٤،٩٥٢٣٤،١٩١٢،٣١٧١،٨٧١١٩،٣٤٢١٧،٧٢٩٦٦،٦١١٥٣،٧٩١جمموع األصول

الخصوم
٧٣٩٤٨٨االشرتاكات الواردة مقدماً 

٤/ ١٥- ٢-
٢٠٠-١٥

٢١- ٢ /
٩٧٣٩٦٨٨-١٥--٧- ٥

٥٧،٤٢٢٥،٩٥٧-١٨١٦٤١٠١١٠٧٣٢٠١٥- ٧،١٥١٥٥،٣٦٢االلتزامات غري املصفاة
٨٨،١٣١٤،٤٩٤-١،٤٧٩١،٥١٤١٥--١٦- ٦،٦٥٢٢،٩٨٠٤احلسابات األخرى مستحقة الدفع
١٠١٢١٦--٨- ٢٩٦٤٧٢١٥٢٥األرصدة املستحقة بني الصناديق
املخصصات املتعلقة بااللتزامات

٥٠٨٥----٦- ٥٠٨٥٤الضريبية للواليات املتحدة
بقضايا منظمةااللتزامات املتعلقة 

١٧٤٩٨----٦- ١٧٤٩٨٤العمل الدولية
-١٦٢----٦- ٤-١٦٢التزامات أخرى

٥،٧٨٠٥،٢١٨--)١(-٥-٢٣/٤- ٥،٧٨٠٥،٢١٩٢اإلعادة إىل الوطن
٥،١٢٧٤،٩١٥----٥-٢٤/٤- ٧،١٢٥٤،٩١٥٢ات السنويةجاز لإل

-١٥٠---٢٠-١٣٠تربعات مؤجلة
٢٥،٩٩٤١٩،٣٨٥٢٥٦٤٥٢١،٥٨٦١،٨٣٤٢٧،٨٣٦٢١،٦٧١جمموع اخلصوم

االحتياطي وأرصدة الصناديق
٧،٤٠٦٧،٤٠٦----٩- ٤/ ٨- ٧،٤٠٦٧،٤٠٦٢صندوق رأس املال العامل 

٤, ٧،٠٠٠٤٣٨----١٧- ٤/ ٩- ٧،٠٠٠٤،٤٣٨٢صندوق الطوارئ

٤٠٩٤٠٦احتياطي االشرتاكات غري املدفوعة
٤/ ١٤- ٢-

٤٠٩----١٨
٤

٤٠٦

٤،١٤٣٢،٥٥٦الفائض الرتاكمي
/ البيان ١٣- ٢

٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦١٥،٨٩٥٢٣،٩٦٠١٩،٨٧٠الرابع
١٨،٩٥٨١٤،٨٠٦٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦١٥،٨٩٥٣٨،٧٧٥٣٢،١٢٠جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

مجموع الخصوم واالحتياطي 
٤٤،٩٥٢٣٤،١٩١٢،٣١٧١،٨٧١١٩،٣٤٢١٧،٧٢٩٦٦،٦١١٥٣،٧٩١وأرصدة الصناديق

رئيس قسم املالية وامليزانية.......................التوقيع:التاريخ:
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البيان الثالث
المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفق النقدي في 

الصندوق العام
املباين الدائمةالصناديق االستئمانيةوصندوق رأس املال العامل

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

٧٠٣١،٠٥٩١،٨١٩٤،٦١٧٤،٦٢٣٢،٢٢٤)٣،٤٥٢(٢،١٠١اإليرادات عن النفقات (البيان األول)صايف فائض/(عجز) 
٣،٤٠٣)٣،٧٩٢(--)٧١(٣،٤٧٤٤١)٣،٧٩٣((زيادة/نقص) االشرتاكات قيد التحصيل

٩٥٦٧)٢١(٢١--٧٤٨٨(زيادة)/نقص األرصدة قيد التحصيل
٨٠٦)٦٧٦()٢٨٣()٣٩()٣(١،٠٩٢٣)٦٤٠(التحصيل(زيادة)/نقص احلسابات األخرى قيد 

)٥٦()١٩٥(----)٥٦()١٩٥((زيادة/(نقص) االستحقاقات املدفوعة مقدما 
)٣٧١(٥١--)٨١٨()٢٠٠(٢٥١٤٧٧(زيادة/(نقص) االشرتاكات الواردة مقدما

)٢١٢(١،٤٦٥)١()٢١٣()٢٤(٦٣)١٨٧(١،٦١٥(زيادة/(نقص) االلتزامات غري املصفاة
)١٠٣()١١٥(--)٦٧()٨٠()٣٦()٣٥((زيادة/(نقص) األرصدة املستحقة بني الصناديق

-١٥٠---٢٠-١٣٠تربع مؤجل
٢١٢٨٥٠----٢١٢٨٥٠ا(زيادة/نقص) 

(زيادة/نقص) املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية
٣٢)٣٥(----٣٢)٣٥(للواليات املتحدة

)٢٨٠(٧٦----)٢٨٠(٧٦(زيادة/نقص) االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية
٥٦٢٥٦١--٥٦١٥٦٠١1منحة اإلعادة إىل الوطنمستحقات 
-١٦٢-----١٦٢أخرىخمصصات 

١،٤٥٥٣،٦٣٧١،٤٨٥)٣٥(--٣،٦٧٢٣٠(زيادة/(نقص) احلسابات مستحقة الدفع
)٧٠٥()٦١٠()٢٠٦()١٩٥()١٥()٤()٤٨٤()٤١١(خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

٣،٧٤٥٢،٠٧٨٥٤٧٦٢١،٣٥٨٥،٥٦١٥،٦٥٠٧،٧٠١صايف النقد من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية

٤١١٤٨٤٤١٥١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥إليه: إيرادات الفائدة املصرفيةمضافا 
٤١١٤٨٤4١٥١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

التدفق النقدي من مصادر أخرى
-٢،٥٦٢-----٢،٥٦٢صايف الزيادة/(النقص) يف صندوق رأس املال العامل

١،٢٣٠١،٦٢٨-١،١٧٨١،٦١٤١٠١٤٤٢التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات يف
-)٥٥(---)٥٥(--ئتمانات على الدول األطرافا

)٢،٨٢٥()١،٦٨٩(----)٢،٨٢٥()١،٦٨٩(قروض للدول األطراف
)٢٨()١٧(--)٢٨()١٧(--املبالغ املعدلة إىل اجلهات املاحنة

)١،٢٢٥(٢،٠٣١-٤٢)١٤()٦٢()١،٢١١(٢،٠٥١النقد من مصادر أخرىصايف 
٦،٢٠٧١،٣٥١٤٨٩٦٣١،٥٩٥٥،٧٦٧٨،٢٩١٧،١٨١صافي الزيادة/(النقص) في النقد والودائع بأجل

٢٨،٢١٨٢٦،٨٦٧١،٨٢٧١،٧٦٤١٧،٣١٤١١،٥٤٧٤٧،٣٥٩٤٠،١٧٨النقد والودائع بأجل يف بداية الفرتة املالية
كانون األول/ديسمبر٣١والودائع بأجل في النقد

٣٤،٤٢٥٢٨،٢١٨٢،٣١٦١،٨٢٧١٨،٩٠٩١٧،٣١٤٥٥،٦٥٠٤٧،٣٥٩(البيان الثاني)
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البيان الرابع31

المحكمة الجنائية الدولية
بآالف (٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١بيان االعتمادات للفترة من 

)اليورو

الرئيسيالربنامج 
االعتمادات اليت
املصروفاتمتت املوافقة عليها

املستحقات، 
االحتياطيات

االلتزامات غري 
املصفاة

جمموع النفقات 
املخصومة من 

الصندوق العام 
وصندوق الطوارئ 

(البيان األول)

الرصيد غري املربوط 
للصندوق العام/ اخلصوم 

من صندوق الطوارئ

الرابعالثالثالثايناألول
+امس=الثايناخل

+ الرابعالثالث 
–= األول دسالسا

اخلامس
١٠،٢٨٤٩،٥٣٨٢٤١٩٢٩،٨٧١٤١٣اهليئة القضائية

٢٧،٧٢٤٢٥،٨٩٥٧٠٧٨٣٢٢٧،٤٣٤٢٩٠مكتب املدعي العام
٦٥،٠٤٢٥٦،٣٥٩١،٣٩٣٥،٣٦١٦٣،١١٣١،٩٢٩قلم احملكمة

٢،٧٧٧٢،٣٤٢٤٢٢٥٢٢،٦٣٦١٤١أمانة مجعية الدول األطراف
١،٤٥١١،١٢١٣٠١٧٧١،٣٢٨١٢٣أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

١،٣٣٧٤٨١٢٨٧٨٥٨٧٧٥٠مكتب مشروع املباين الدائمة
٢٥١٣٩٤٦-١٨٥١١٤آلية الرقابة املستقلة 

١٠٨،٨٠٠٩٥،٨٥٠٢،٤٤١٦،٩١٧١٠٥،١٠٨٣،٦٩٢مجموع الميزانية البرنامجية المعتمدة
مجموع حاالت اللجوء 

)٢،٣٥٣(١،٩٩١٢٨٣٣٤٢،٣٥٣-صندوق الطوارئإلى 
١٠٨،٨٠٠٩٧،٨٤١٢،٤٦٩٧،١٥١١٠٧،٤٦١١،٣٣٩المجموع

الجنائية الدوليةالمحكمة
٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للفترة من حاالت اللجوء إلى صندوق الطوارئبيان 

اليورو)(بآالف 

الربنامج الرئيسي
حاالت اللجوء إىل صندوق 

املصروفاتالطوارئ
املستحقات،
االحتياطات

االلتزامات 
جمموع النفقاتغري املصفاة

األرصدة غري 
املربوطة

٨٧٩٦٠٨٨١٦١٧٢٦٢اهليئة القضائية
٢،٩٢٦١،٣٨٣٢٠٣٣٣١،٧٣٦١،١٩٠قلم احملكمة
٣،٨٠٥١،٩٩١٢٨٣٣٤٢،٣٥٣١،٤٥٢المجموع
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١الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١١كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة

إئتمانات 
من 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)2011
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

--٦،٤٥٢٦،٤٥٢--٦،٤٥٢---أفغانستان
--١٦،١١٨٦٦-١٦،١٢٤---ألبانيا
--١١،٢٨٣١١١،٢٨٢١١---أندورا

--٣،٢٢٠٨،٦٦٦--٥،٤٩٧٥١٥،٤٤٦٣،٢٢٠يغوا وباربوداتأن
١٨٩---٤٦٢،٦٣٩-٤٦٢،٦٣٩---األرجنتني

١،٣٠٤---٣,١١٥،٩٤٥-٣,١١٥،٩٤٥---أسرتاليا
٥٦٨---١,٣٧١،٧٩٤-١,٣٧١،٧٩٤---النمسا

--١٦،١٢٤٤٠،٤٧٣--٢٤،٣٥٠١٢٤،٣٤٩١٦،١٢٤بنغالديش
١،٦١٦---١٢،٨٩٣-١٢،٨٩٣---بربادوس
٧٢٦---١,٧٣٢،٨٦٨-١,٧٣٢،٨٦٨---بلجيكا

--١،٦٠٨٢٢-١،٦١٠---بليز
--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١-٣،٩٨٦٣،٩٨٦بنن

٤٤---١١،٢٨٣-١١،٢٨٣---بوليفيا
البوسنه 
١،٥١٥---٢٢،٥٦٥-٢٢،٥٦٥---واهلرسك
--٢٩،٠١٧٢٩،٠١٧--٢٩،٠١٧---بوتسوانا
٧٧٥---٢,٥٩٦،٨٩٣-٢,٥٩٦،٨٩٣---الربازيل
٢،٦٢٦---٦١،٢٥٤-٦١،٢٥٤---بلغاريا

--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١-٤،٤٧٩٤،٤٧٩بوركينا فاسو
٣٣---١،٦١٠-١،٦١٠-٢،٠٦٢٢،٠٦٢بوروندي
--٤،٨٣١٩،٣٢٤--٤،٥٧١٧٨٤،٤٩٣٤،٨٣١كمبوديا

٢،١٦٩---٥,١٦٩،٥٩٩-٥,١٦٩،٥٩٩---كندا
الرأس جزر 

--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠---األخضر
أفريقيامجهورية 
--١،٦١٠٢،٠٤٠--٤٥٦٢٦٤٣٠١،٦١٠الوسطى

٣٣---٣،٢٢٠-٣،٢٢٠-٨،٨٨٤٨،٨٨٤تشاد
١٥٢،١٥٢---٣٨٠،٤٣٠٣٤٨،٢٥٨٣٢،١٧٢---شيلي

١٠٠،١٠٠---٢٣٢،١٢٥-٢٣٢،١٢٥-٤،٨٣٥٤،٨٣٥كولومبيا
--١،٦١٠٨،٧٤٩--٧،١٦٤٢٥٧،١٣٩١،٦١٠جزر القمر

--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١---الكونغو
--١،٦١٠٣،١٣٩--١،٥٥٥٢٦١،٥٢٩١،٦١٠جزر كوك

--٥٤،٧٩٩٤٤-٥٤،٨٠٣---كوستاريكا
--١٥٦،٣٥٤٢٢-١٥٦،٣٥٦---كرواتيا
٤٠---٧٤،١٤٧-◌ِ ٧٤،١٤٧---قربص

اجلمهورية 
٢٣٣---٥٦٢،٥٨٣-٥٦٢،٥٨٣---التشيكية
مجهورية 
الكونغو 

----٤،٨٣١٤٠٠٤،٨٣١---الدميقراطية
٥٠٠---١,١٨٦،٤١٠-١,١٨٦،٤١٠---الدامنرك
--١،٦١٠٨،٣٤٣--٦،٧٥٧٢٤٦،٧٣٣١،٦١٠جيبوتى
--١،٦١٠٤،٤١٦--٢،٨٣٢٢٦٢،٨٠٦١،٦١٠دومينكا

اجلمهورية 
--٦٧،٧٠٦١٢٨،٥٩٠--١٢٩،١٩٤٦٨،٣١٠٦٠،٨٨٤٦٧،٧٠٦الدومينيكية

٣---٦٤،٤٧٥-٦٤،٤٧٥---إكوادور
٣٥---٦٤،٤٧٥-٦٤،٤٧٥---استونيا
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الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة

إئتمانات 
من 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)2011
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

--٣،٨٣٦٢،٦١٦٢،٦١٦-٦،٤٥٢-١،٢٧٣١،٢٧٣فيجى
٣٩٢---٩١٢،٣٧٥-٩١٢،٣٧٥---نلنداف

٤،١٥٣---٩,٨٧٠،١٠٨-٩,٨٧٠،١٠٨---فرنسا
--٢٢،٥٦٥٧٢،٠٩٠--٧٢،٥٠٩٢٢،٩٨٤٤٩،٥٢٥٢٢،٥٦٥غابون
--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠---غامبيا

٤---٩،٦٧٢-٩،٦٧٢---جورجيا
--١٢،٩٢٤،٧٩١٧٧-١٢,٩٢٤،٧٩٨---أملانيا
--٩،٦٧٢٩،٦٧٢--٩،٦٧٢---غانا

--١,١١٣،٨٧٣١,١١٣،٨٧٣--١,١١٣،٨٧٣-١,٠٣٧،٢٢٠١,٠٣٧،٢٢٠اليونان
--١،٦١٠٢،٢٥١--٦٤١١،٦١٠-٦٤١غرينادا

--٢٢،٥٦٥٢٢،٥٦٥--٢٢،٥٦٥---غواتيماال
--٣،٢٢٠٦،١٩٩--٣،٠٣٣٥٤٢،٩٧٩٣،٢٢٠غينيا
٣،٩١١----١،٦١٠١،٦١٠---غيانا

٥٨٦---١٢،٨٩٣-١٢،٨٩٣-٢٩،٣٠٨٢٩،٣٠٨هندوراس
٢٠٦---٤٦٩،٠٨٠-٤٦٩،٠٨٠---هنغاريا
٢٦---٦٧،٧٠٦-٦٧،٧٠٦---اأيسلند

٣٤٧---٨٠٢،٧٥٩-٨٠٢،٧٥٩---يرلنداآ
٣،٣٨٩---٨,٠٥٨،٢٥٠-٨,٠٥٨،٢٥٠---إيطاليا
٨،٤٩٨---٢٠،١٩٨،٠٢٤-٢٠،١٩٨،٠٢٤---اليابان
١٣---٢٢،٥٦٥-٢٢،٥٦٥---األردن
--١٩،٠٥٢٢٩٣٢٩٣-١٩،٣٤٥---كينيا
٢٥---٦١،٢٥٤-٦١،٢٥٤---التفيا

--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠-٢٢٢٢ليسوتو
--١،٦١٠٥،٦٣٣--٤،٠٤٨٢٥٤،٠٢٣١،٦١٠ليبرييا

١٤---١٤،٥٠٣-١٤،٥٠٣---ليختنشتاين
٤٦---١٠٤،٧٧٤-١٠٤،٧٧٤---ليتوانيا

٦,٢٦٢---١٤٥،٠٧٤-١٤٥،٠٧٤---لكسمبورغ
--٤,٨٣١٧,٣٨٩--٢,٦٣٣٧٥٢,٥٥٨٤,٨٣١مدغشقر

--١,٦١٠١,٦١٠--١,٦١٠---مالوي
----١,٦١٠-١,٦١٠-١٢٨١٢٨جزر املالديف

--٤,٨٣١٧,٣٦٥--٢,٦١٣٧٩٢,٥٣٤٤,٨٣١مايل
٧---٢٧,٤٠٧-٢٧,٤٠٧---مالطة

--١,٦١٠٥,٣٣٩--٣,٧٥٤٢٥٣,٧٢٩١,٦١٠جزر مارشال
٤---١٧,٧٣٤-١٧,٧٣٤---موريشيوس

--٣,٧٩٧،٨٠٠٥٥-٣,٧٩٧،٨٠٥---املكسيك
٣---٣,٢٢٠-٣,٢٢٠---منغوليا

--٦,٤٥٢٦,٤٥٢--٦,٤٥٢-١٤١٤اجلبل األسود
١٣---١٢,٨٩٣-١٢,٨٩٣---ناميبيا
٢---١،٦١٠١,١٤٦٤٦٤---ناورو

١,٢٤٧---٢,٩٩٠،٢١٦-٢,٩٩٠،٢١٦---هولندا
٤٤٧,٥٢٦---٤٤٠,٠٦٣-٤٤٠,٠٦٣---نيوزيلندا
--٣,٢٢٠١٠,٥٠٤--٧,٢٨٤٣,٢٢٠-٧,٢٨٤النيجر
٤٢,٣٤٤---١٢٥,٧٢٩-١٢٥,٧٢٩-١١٩,٨٣٤١١٩,٨٣٤نيجرييا
٥٩٠---١,٤٠٤،٠٣١-١,٤٠٤،٠٣١---النرويج

٣,١٢٧---٣٥,٤٦٩-٣٥,٤٦٩---بنما
--١١,٢٨٣٢١,٦٦٥--١٠,٥٥٧١٧٥١٠,٣٨٢١١،٢٨٣باراغواى

--١٤٥,٠٧٤٣٠٥,٣٢٠--٣٥٥,٨٥٥١٩٥,٦٠٩١٦٠,٢٤٦١٤٥,٠٧٤بريو
----١٤٥,٠٧٤-١٤٥,٠٧٤---الفلبني
٥٦١---١,٣٣٤،٧١٥-١,٣٣٤،٧١٥---بولندا

٣٥٢---٨٢٣,٧١٤-٨٢٣,٧١٤---الربتغال
١,٥٣٥---٣,٦٤٣،٠٥٩-٣,٦٤٣،٠٥٩-٣٥٣,٣٤٠٣٥٣,٣٤٠مجهورية كوريا

مجهورية 
----٣,٢٢٠-٣,٢٢٠-٣,٠٧٥٣,٠٧٥مولدوفا
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الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة

إئتمانات 
من 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)2011
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

١٢٢---٢٨٥,٣١٧-٢٨٥,٣١٧---رومانيا
سانت كيتس 

٣---١,٦١٠-١,٦١٠-١,٤٩٨١,٤٩٨ونيفيس
--١,٦١٠٣,٤٠٤--١,٧٩٤١,٦١٠-١,٧٩٤سانت لوسيا

سانت فنسنت 
--١,٦١٠١,٦١٠--١,٦١٠-١٢١٢وغرينادين
٢---١,٦١٠-١,٦١٠---ساموا

١٢---٤,٨٣١-٤,٨٣١---سان مارينو
--٩,٦٧٢٩,٦٧٢--٩,٦٧٢---السنغال

٢٨---٥٩,٦٤٤-٥٩,٦٤٤---صربيا
----٣,٢٢٠-٣,٢٢٠---سيشيل
--١,٦١٠٤,٤١٧--٢,٨٣٤٢٧٢,٨٠٧١,٦١٠سرياليون
٩٠---٢٢٨,٩٠٤-٢٢٨,٩٠٤---سلوفاكيا
--١٦٦,٠٢٩١٦٦,٠٢٩--١٦٦,٠٢٩---سلوفينيا

٢٦٦---٦٢٠,٦٠٦-٦٢٠,٦٠٦---جنوب أفريقيا
--٧٧١,٣٩٥٤,٣٤٩،٨٤٣٤,٣٤٩،٨٤٣-٥,١٢١،٢٣٨---أسبانيا
١٤---٤,٨٣١-٤,٨٣١---سورينام
٧١٠---١,٧١٥،١٤٥-١,٧١٥،١٤٥---السويد
٧٦٥---١,٨٢١،٥٣٠-١,٨٢١،٥٣٠---سويسرا

٢---٣,٢٢٠٨١٣,١٣٩---طاجيكستان
--١١,٢٨٣٣١,٢٢٢--٢٠,١١٤١٧٥١٩,٩٣٩١١,٢٨٣مقدونيا 

--١,٦١٠٢٥١،٥٤٤٤١٤١---ليشيتتيمور 
ترينيداد 
٣٠---٧٠,٩٢٧-٧٠,٩٢٧---وتوباغو
--٤٨,٣٦٢٦٣,٧٣٨--١٥,٣٧٦٤٨,٣٦٢-١٥,٣٧٦تونس
--٩,٥٨٧٨٥٨٥-٩,٦٧٢-١٢٢١٢٢أوغندا

٤,٤٧٢---١٠,٦٤٥،٤٧١-١٠,٦٤٥،٤٧١---اململكة املتحدة
--١٢,٨٩٣٢٤,٨١٤--١٢,١٢٦٢٠٥١١,٩٢١١٢,٨٩٣تنزانيا

--٤٣,٥٢٠٤٣,٥٢٠--٤٣,٥٢٠-٤٠,٣٧٦٤٠,٣٧٦أوروغواى
--١,٤٨٠١,٤٨٠--١,٤٨٠---فانواتو
٢٠٦,٥٥٤---٥٠٦,١٥٩-٥٠٦,١٥٩-٤٧١,٢٨٦٤٧١,٢٨٦فنزويال
٤---٦,٤٥٢-٦,٤٥٢-١٢,٣٠٣١٢,٣٠٣زامبيا

المجموع 
دولة ١٢١(

٧٣٨،٩١٨-٢,٧٩١٦٠٤٢,٣٨٢,٠٥٧٤٠٩،٥٤٧١٠٨,٧٩٩،٨٤١٣٥١،٥٢٠١٠٢,٢٨٨،٥٩٨٦,١٥٩،٧٣٢٦,٥٦٩،٢٧٠طرفاً)



ICC-ASP/12/12

35 12-A-070813

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢الجدول 35

المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 

٢٠١٢٢٠١١العاملالمالرأسصندوقحالة
٧,٣٩٦،٩٥٧٧,٣٨٦،٣٩٤املاليةالرصيد يف بداية الفرتة 

املتحصالت (التسديدات)
١،٢٢٣١٠،٥٦٣من الدول األطرافاملتحصالت
--املسحوبات

٧,٣٩٨،١٨٠٧,٣٩٦،٩٥٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 
٧,٤٠٥،٩٨٣٧,٤٠٥،٩٨٣املستوى احملدد

٧،٨٠٣٩،٠٢٦)٣خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف (اجلدول 
٧,٣٩٨،١٨٠٧,٣٩٦،٩٥٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 

٢٠١٢٢٠١١الطوارئصندوقحالة
٤,٤٣٨،٢٩١٨,٧٥٦،٥٦٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية
--املتحصالت (التسديدات)

-٢,٥٤٤،٢٧٨املتحصالت من الدول األطراف
)٤,٣١٨،٢٧٦(-املسحوبات

٦,٩٨٢،٥٦٩٤,٤٣٨،٢٩١األول/ديسمبركانون ٣١الرصيد في 
٧,٠٠٠،٠٠٠٧,٠٠٠،٠٠٠المستوى المحدد للعتبة

١٧،٤٣١٢,٥٦١،٧٠٩المستحق من الدول (إذا انخفض عن العتبة)
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٣الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل في 
(باليورو)

الباقياملدفوعات الرتاكميةصندوق رأس  املال العامل ٢٠١٢جدول األنصبة لعام الدول األطراف
-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩أفغانستان

-٠،٠١٤٨١١،٠٩٧١،٠٩٧ألبانيا

-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨أندورا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩أنتيغوا وباربودا

-٠،٤٢٥١٣٣١،٤٨٥٣١،٤٨٥األرجنتني

-٢،٨٦٣٣٢٢١٢،٠٥٧٢١٢،٠٥٧أسرتاليا

-١،٢٦٠٥٧٩٣،٣٥٨٩٣،٣٥٨النمسا

٠،٠١٤٨١١،٠٩٧١٤٦٩٥١بنغالديش

-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨بربادوس

-١،٥٩٢٣٨١١٧،٩٣١١١٧،٩٣١بلجيكا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠بليز

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩بنن

-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨بوليفيا

-٠،٠٢٠٧٤,١٥٣٦,١٥٣٦البوسنه واهلرسك

-٠،٠٢٦٦٦١،٩٧٤١،٩٧٤بوتسوانا

-٢,٣٨٦٣٥١٧٦،٧٣٣١٧٦،٧٣٣الربازيل

-٠،٠٥٦٢٩٤،١٦٩٤،١٦٩بلغاريا

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩بوركينا فاسو

-٠،٠٠١٤٨١١٠١٠٠بوروندي

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩كمبوديا

-٤,٧٥٠٤٨٣٥١،٨٢٠٣٥١،٨٢٠كندا

١١٠-٠،٠٠١٤٨١٠٠جزر الرأس األخضر

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠مجهورية أفريقيا الوسطى

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩تشاد

-٠,٣٤٩٥٨٢٥،٨٩٠٢٥،٨٩٠شيلي

-٠,٢١٣٣٠١٥،٧٩٧١٥،٧٩٧كولومبيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر القمر

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩الكونغو

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر كوك

-٠،٠٥٠٣٦٣،٧٣٠٣،٧٣٠كوستاريكا

-٠،١٤٣٦٨١٠،٦٤١١٠،٦٤١كرواتيا

-٠،٠٦٨١٤٥،٠٤٦٥،٠٤٦قربص

-٠،٥١٦٩٧٣٨،٢٨٧٣٨،٢٨٧اجلمهورية التشيكية

-٣٢٩٣٢٩مجهورية الكونغو الدميقراطية

-١,٠٩٠٢٣٨٠،٧٤٢٨٠،٧٤٢الدامنرك
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-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جيبوتى

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠دومينكا

-٠،٠٦٢٢١٤،٦٠٧٤،٦٠٧اجلمهورية الدومينيكية

-٠،٠٥٩٢٥٤،٣٨٨٤،٣٨٨إكوادور

-٠،٠٥٩٢٥٤،٣٨٨٤،٣٨٨استونيا

-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩فيجى

-٠،٨٣٨٤١٦٢،٠٩٣٦٢،٠٩٣فنلندا

-٩،٠٦٩٩٠٦٧١،٧١٥٦٧١،٧١٥فرنسا

-٠،٠٢٠٧٤١،٥٣٦١،٥٣٦غابون

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠غامبيا

-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨جورجيا

-١١،٨٧٦٨٩٨٧٩،٦٠٣٨٧٩،٦٠٣أملانيا

-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨غانا

-١،٠٢٣٥٧٧٥،٨٠٥٧٥،٨٠٥اليونان

١١٠-٠،٠٠١٤٨١١٠غرينادا

٣،٠٧٢-٠،٠٤١٤٨٣،٠٧٢غواتيماال

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩غينيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠غيانا

-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨هندوراس

-٠،٤١١٠٥٣١،٩٢٣٣١،٩٢٣هنغاريا

-٠،٠٦٢٢١٤،٦٠٧٤،٦٠٧أيسلندا

-٠،٧٣٧٦٨٥٤،٦٣٢٥٤،٦٣٢أيرلندا

-٧،٤٠٤٩٤٥٤٨،٤٠٩٥٤٨،٤٠٩إيطاليا

-١٨،٥٦٠٤٩١،٣٧٤٥٨٧١،٣٧٤٥٨٧اليابان

-٠،٠٢٠٧٤١،٥٣٦١،٥٣٦األردن

-٠،٠١٧٧٨١،٣١٧١،٣١٧كينيا

-٠،٠٥٦٢٩٤،١٦٩٤،١٦٩التفيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ليسوتو

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ليبرييا

-٠،٠١٣٣٣٩٨٧٩٨٧ليختنشتاين

-٠،٠٩٧٢٨٧،١٣٠٧،١٣٠ليتوانيا

-٠،١٣٣٣٢٩،٨٧٤٩،٨٧٤لكسمبورغ

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩مدغشقر

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠مالوي

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر املالديف

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩مايل

-٠،٠٢٥١٨١،٨٦٥١،٨٦٥مالطة

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر مارشال

-٠،٠١٦٢٩١،٢٠٦١،٢٠٦موريشيوس

-٣،٤٨٩٩١٢٥٨،٤٦٢٢٥٨،٤٦٢املكسيك

-٠،٠٢٩٦٢١٩٢١٩منغوليا

-٠،٠٠٥٣٩٤٣٩٤٣٩اجلبل األسود
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-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨ناميبيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ورونا

-٢،٧٤٧٧٨٢٠٣،٥٠٠٢٠٣،٥٠٠هولندا

-٠،٤٠٤٣٩٢٩،٩٤٩٢٩،٩٤٩نيوزيلندا

٠،٠٠٢٩٦٢١٩١٦١٥٨النيجر

-٠،١١٥٥٤٨،٥٥٧٨،٥٥٧نيجرييا

-١،٢٩٠٢٠٩٥،٥٥٢٩٥،٥٥٢النرويج

-٠،٠٣٢٥٩٢،٤١٤٢،٤١٤بنما

-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨باراغواى

-٠،١٣٣٣٢٩،٨٤٧٩،٨٤٧بريو

-٠،١٣٣٣٢٩،٨٤٧٩،٨٤٧الفلبني

-١،٢٢٦٥٠٩٠،٨٣٤٩٠،٨٣٤بولندا

-٠،٧٥٦٩٤٥٦،٠٥٩٥٦،٠٥٩الربتغال

-٣،٣٤٧٧٠٢٤٧،٩٣٠٢٤٧،٩٣٠مجهورية كوريا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩مجهورية مولدوفا

-٠،٢٦٢١٩١٩،٤١٨١٩،٤١٨رومانيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سانت كيتس ونيفيس

٠،٠٠١٤٨١١٠٤١٠٦سانت لوسيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سانت فنسنت وغرينادين

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ساموا

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩سان مارينو

-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨السنغال

-٠،٠٥٤٨١٤،٠٥٩٤،٠٥٩صربيا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩سيشل

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سرياليون

-٠،٢١٠٣٤١٥،٥٧٨١٥،٥٧٨سلوفاكيا

-٠،١٥٢٥٧١١،٢٩٩١١،٢٩٩سلوفينيا

-٠،٥٧٠٢٩٤٢،٢٣٦٤٢،٢٣٦جنوب أفريقيا

-٤،٧٠٦٠٤٣٤٩،٥٢٩٣٤٩،٥٢٩أسبانيا

-٠٫٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩سورينام

-١،٥٧٦٠٩١١٦،٧٢٥١١٦،٧٢٥السويد

-١٫٦٧٣٨٥١٢٣،٩٦٥١٢٣،٩٦٥سويسرا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩طاجيكستان

-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨اليوغوسالفية السابقةمقدونيامجهورةي 

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠تيمور ليشيت

-٠،٠٦٥١٨٤،٨٢٧٤،٨٢٧ترينيداد وتوباغو

٣،٢٩١-٠،٠٤٤٤٤٣،٢٩١تونس
-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨أوغندا

-٩،٧٨٢٤٠٧٢٤،٤٨٣٧٢٤،٤٨٣اململكة املتحدة

-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨مجهورية تنزانيا املتحدة

-٠،٠٢٩٩٩٢،٩٦٢٢،٩٦٢أوروغواى

١١٠-٠،٠٠١٤٨١١٠فانواتو
-٠،٤٦٥١٢٣٤،٤٤٧٣٤،٤٤٧فنزويال

-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩زامبيا

)٥()٥(تقريب العدد

١٠٠،٠٠٧,٤٠٥،٩٨٣٧,٣٩٨،١٨٠٧،٨٠٣دولة طرفا)١٢١المجموع (
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٤الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الفائض النقدي في 

٢٠١٢٢٠١١السنة اجلارية
االئتمانات

١٠٢٫٦٤٠،٢٧٧١٠١٫٢٢٢،٢٧٩متحصالت االشرتاكات املقررة

٧٦١،٩٩٠٨٦٦،٤٢٢إيرادات متنوعة

١٠٣٫٤٠٢،٢٦٧١٠٢٫٠٨٨،٧٠١

األعباء
٩٧٫٨٤١،٥٠٨١٠٠،١٩٧،٦٤١نفقات مصروفة

٧٫١٥١،٢٣٣٥٫٥٣٥،٦٥٦التزامات غري مصفاة

٥٠،٠٠٠٧٦،٥١٠الضريبية للواليات املتحدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات 

٦٠١،٦٢٣٥٨٩،٤٦٥املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها

-١٧٣،٦٨١املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

٣٣٨،٠٨١٨٥٠،٠٣٨

١٫٤٢،٩٤٥٧٦٧،٨٦٦

-١٦١،٨٨٠خمصصات أخرى

١٠٧٫٤٦٠،٩٥٢١٠٧٫٩٢٦،١٧٦

٤٫٣١٨،٢٧٦-أعباء حمملة لصندوق الطوارئ (البيان الرابع)

)١٫٥١٩،١٩٩()٤٫٠٥٨،٦٨٥(الفائض/(العجز) النقدي المؤقت

٦٫١٥٩،٧٢٣٢٫٣٨٥،٦٢١االشرتاكات قيد التحصيل

٢٫١٠١،٠٣٨٨٦٦،٤٢٢من االشتراكات قيد التحصيلتسوية الفائض (/العجز) النقدي المؤقت

التصرف في الفائض/(العجز) المؤقت للسنة الماضية
)٦٫١٨٥،٧٩٥()١٫٥١٩،١٩٩(الفائض/(العجز) املؤقت للسنة املاضية

٢٫٣٨٢،٠٥٦٥٫٨٤٨،٨٨٨مضافاً إليه: متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتات املاضية

١٫١٧٨،٦٢٢١٫٦١٣،٩٩٧الفرتات املاضية أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات 

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

٢٫٠٤١٫٤٧٩١٫٦٨٩،٠٩٠الفائض/(العجز) النقدي للسنة الماضية

٤٫١٤٢،٥١٧٢٫٥٥٥،٥١٢مجموع الفائض التراكمي (البيان الثاني)
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٥الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١١أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
الفائض٢٠١١جدول األنصبة املقررة يف عام تاريخ االنضمامالدول األطراف

٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٢١أيار/مايو أفغانستان
٢٠٠٣٠،٠١٤٨٤٣٠٣أيار/مايو ألبانيا
٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه أندورا

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه وباربوداأنتيغوا 
٢٠٠٢٠،٤٢٥٩٣٨،٦٩٥متوز/يوليه األرجنتني

٢٠٠٢٢،٨٦٨٧٠٥٨،٥٦٤أيلول/سبتمرب أسرتاليا
٢٠٠٢١،٢٦٢٩٤٢٥،٧٨٣متوز/يوليه النمسا

٢٠١٠٠,٠١٤٨٤٣٠٣حزيران/يونيهبنغالديش
٢٠٠٣٠،٠١١٨٧٢٤٢آذار/مارس بربادوس
٢٠٠٢١،٥٩٥٣٧٣٢،٥٦٩متوز/يوليه بلجيكا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه بليز
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه بنن

٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢أيلول/سبتمرب بوليفيا 
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه البوسنه واهلرسك

٢٠٠٢٠،٠٢٦٧١٥٤٥متوز/يوليه بوتسوانا
٢٠٠٢٢،٣٩٠٢٣٤٨،٨٠٨أيلول/سبتمرب الربازيل
٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،١٥١متوز/يوليه بلغاريا

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه بوركينا فاسو
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب بوروندي
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه كمبوديا

٢٠٠٢٤،٧٥٩٤٠٩٧،١٦٢متوز/يوليه كندا
-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠كانون األول/يناير الرأس األخضرجزر 

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه مجهورية أفريقيا الوسطى
٢٠٠٧٠،٠٠٢٩٧٦١كانون الثاين/يناير تشاد
٢٠٠٩٠،٣٥٠٢٤٧،١٥٠أيلول/سبتمرب شيلي

٢٠٠٢٠،٢١٣٧١٤،٣٦٣تشرين الثاين/نوفمرب كولومبيا
٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمرب جزر القمر

٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠آب/أغسطس الكونغو
٢٠٠٨٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين األول/أكتوبر جزر كوك

٢٠٠٢٠،٠٥٠٤٦١،٠٣٠متوز/يوليه كوستاريكا
٢٠٠٢٠،١٤٣٩٥٢،٩٣٩متوز/يوليه كرواتيا
٢٠٠٢٠،٠٦٨٢٧١،٣٩٤متوز/يوليه قربص

٢٠٠٩٠،٥١٧٩٤١٠،٥٧٤تشرين األول/أكتوبر اجلمهورية التشيكية
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢٠٠٢١،٠٩٢٢٧٢٢،٢٩٨متوز/يوليه الدامنرك
٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٠شباط/فرباير جيبوتى
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه دومينكا

٢٠٠٥٠،٠٦٢٣٣١،٢٧٢آب/أغسطس اجلمهورية الدومينيكية
٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٢١٢متوز/يوليه إكوادور
٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٢١٢متوز/يوليه استونيا
٢٠٠٢٠،٠٠٥٩٤١٢١متوز/يوليه فيجى
٢٠٠٢٠،٨٣٩٩٨١٧،١٤٨متوز/يوليه فنلندا
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٢٠٠٢٩,٠٨٦٩٣١٨٥،٥٠٨متوز/يوليه فرنسا
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه غابون
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠أيلول/سبتمرب غامبيا

٢٠٠٣٠،٠٠٨٩٠١٨٢األول/ديسمرب كانون جورجيا
٢٠٠٢١١،٨٩٩٢٣٢٤٢،٩٢٠متوز/يوليه أملانيا
٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢متوز/يوليه غانا

٢٠٠٢١،٠٢٥٤٩٢٠،٩٣٥آب/أغسطس اليونان
٢٠١١٠،٠٠٠٦٢١٣آب/أغسطس غرانادا

-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠متوز/يوليه غواتيماال
٢٠٠٣٠،٠٠٢٩٧٦١األول/أكتوبر تشرين غينيا
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب غيانا

٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢أيلول/سبتمرب هندوراس
٢٠٠٢٠،٤٣١٨٦٨،٨١٦متوز/يوليه هنغاريا
٢٠٠٢٠،٠٦٢٣٣١،٢٧٢متوز/يوليه أيسلندا
٢٠٠٢٠،٧٣٩٠٦١٥،٠٨٨متوز/يوليه أيرلندا
٢٠٠٢٧،٤١٨٨٤١٥١،٤٥٤متوز/يوليه إيطاليا
٢٠٠٧١٩،٥٩٥٣٣٣٧٠،٦٢٠تشرين األول/أكتوبر اليابان
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه األردن
٢٠٠٥٠،٠١٧٨١٣٦٤حزيران/يونيه كينيا
٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،١٥١أيلول/سبتمرب التفيا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه ليسوتو
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب ليبرييا

٢٠٠٢٠،٠١٣٣٦٢٧٣متوز/يوليه ليختنشتاين
٢٠٠٣٠،٠٩٦٤٦١،٩٦٩آب/أغسطس ليتوانيا

٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٢،٧٢٧متوز/يوليه لكسمبورغ
٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥٩١حزيران/يونيه مدغشقر

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠األول/ديسمرب كانون مالوي
٢٠١١٠،٠٠٠١٢٢األول/ديسمرب كانون املالديف

٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه مايل
٢٠٠٣٠،٠٢٥٢٣٥١٥شباط/فرباير مالطة

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه جزر مارشال
٢٠٠٢٠،٠١٦٣٢٣٣٣متوز/يوليه موريشيوس
٢٠٠٦٣،٤٩٦٤٦٧١،٣٧٩كانون الثاين/يناير املكسيك

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه منغوليا
٢٠٠٦٠،٠٠٥٩٤١٢١حزيران/يونيه اجلبل األسود

٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢أيلول/سبتمرب ناميبيا
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه ناورو

٢٠٠٢٢،٧٥٢٩٤٥٦،٢٠١متوز/يوليه هولندا
٢٠٠٢٠،٤٠٥١٥٨،٢٧١متوز/يوليه نيوزيلندا
٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه النيجر
٢٠٠٢٠،١١٥٧٦٢،٣٦٣متوز/يوليه نيجرييا
٢٠٠٢١،٢٩٢٦٢٢٦،٣٨٩متوز/يوليه النرويج

٢٠٠٢٠،٠٣٢٦٥٦٦٧متوز/يوليه بنما
٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه باراغواى

٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٢،٧٢٧متوز/يوليه بريو
٢٠١١٠،٠٢٢٢٦٤٥٤تشربني األول/نوفمرب الفليبني
٢٠٠٢١،٢٢٨٨١٢٥،٠٨٦متوز/يوليه بولندا

٢٠٠٢٠،٧٥٨٣٦١٥،٤٨٢متوز/يوليه الربتغال
٢٠٠٣٣،٣٥٣٩٩٦٨،٤٧١شباط/فرباير مجهورية كوريا

٢٠١١٠،٠٠٢٩٧٦١كانون الثاين/يناير مولدوفامجهورية 
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٢٠٠٢٠،٢٦٢٦٨٥،٣٦٣متوز/يوليه رومانيا
٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمرب سانت كيتس ونيفيس

٢٠١٠٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمربسانت لوسيا
٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٠آذار/مارس سانت فنسنت وغرينادين

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠ألول/ديسمرب كانون اساموا
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه سان مارينو

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢متوز/يوليه السنغال
٢٠٠٢٠،٠٥٤٩١١،١٢١متوز/يوليه صربيا

٢٠١٠٠،٠٠٢٩٧٦١تشرين الثاين/نوفمربسيشيل
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه سرياليون
٢٠٠٢٠،٢١٠٧٤٤،٣٠٢متوز/يوليه سلوفاكيا
٢٠٠٢٠،١٥٢٨٦٣،١٢١متوز/يوليه سلوفينيا

٢٠٠٢٠،٥٧١٣٦١١،٦٦٤متوز/يوليه جنوب أفريقيا
٢٠٠٢٤،٧١٤٨٧٩٦،٢٥٣متوز/يوليه سبانياأ

٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥٩١تشرين األول/أكتوبر سورينام
٢٠٠٢١،٥٧٩٠٥٣٢،٢٣٦متوز/يوليه السويد
٢٠٠٢١،٦٧٦٩٩٣٤،٢٣٥متوز/يوليه سويسرا

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه طاجيكستان
٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب تيمور ليشيت
٢٠٠٢٠،٠٦٥٣٠١،٣٣٣متوز/يوليه ترينيداد وتوباغو

٢٠١١٠،٠١٤٨٤٣٠٣أيلول/سبتمرب تونس
٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢أيلول/سبتمرب أوغندا

٢٠٠٢٩،٨٠٠٧٦٢٠٠،٠٨٠متوز/يوليه اململكة املتحدة
٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢تشرين الثاين/نوفمرب مجهورية تنزانيا املتحدة

٢٠٠٢٠،٠٤٠٠٧٨١٨أيلول/سبتمرب أوروغواى
-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠شباط/فرباير فانواتو
٢٠٠٢٠،٤٦٦٠٠٩،٥١٣متوز/يوليه فنزويال
٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٢١شباط/فرباير زامبيا

٥عددالقريبت
١٠٠،٠٠٢،٠٤١,٤٧٩ف)اطر أةدول١٢١المجموع (
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٦الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة التبرعات في 

املتحصالت التربعات الواردةاجلهة صاحبة التربعاملشروع
للفرتات املقبلة

المبالغ المعادة 
للمتبرعين

--٤،٥٠٠بلدية الهايالصندوق االستئماين العام
--١,٠٤٩,٦٩٤املفوضية األوروبيةعقود املفوضية األوروبية

--٤٠،٠٠٠فنلندا
--٣٠،٠٠٠كوريا

--١٠،٠٠٠أسرتاليا
--٥٠،٠٠٠اهلولنديةوزارة الشؤون اخلارجية 

--٢٢،٧٠٩الدامنرك
--٣٥،٠٠٠سويسرا

١,٢٣٧،٤٠٣--
--٥٠,٠٠٠اسرتالياأقل البلدان منوا

--٥،٠٠٠أيرلندا
--٥،٠٠٠بولندا

٦٠،٠٠٠--
الدراسية اإلقليمية احللقة 

املشرتكة مع االحتاد األفريقي 
(إثيوبيا)

--٥،٠٠٠أسرتاليا
--١٠،٠٠٠آيرلندا

١٧،٠٦٣-١٧،٩٤٩منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 
٣٢،٩٤٩--

--١٥٠،٠٣١املفوضية األوروبيةالقانونيةمشروع األدوات
١٥٠،٠٣١--

الصندوق اخلاص إلعادة 
توطني الشهود

--٢٠،٠٠٠لوكسمبورغ

٢٠،٠٠٠--
الزيارات األسرية للمحتجزين 

املعوزين
---

احللقة الدراسية اإلقليمية 
يف كمبوديا

-٢٠،٠٠٠-فرنسا

-٢٠،٠٠٠-
١,٥٠٤،٨٨٣٢٠،٠٠٠١٧،٠٦٣مجموع التبرعات
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االستئمانية في 

الصندوق االستئماين

األرصدة
املر ّحلة يف

كانون ١
املصروفاتاملتحصالتالثاين/يناير

االلتزامات غري 
جمموع النفقاتاملخصصاتاملصفاة

الفائدة إيرادات 
املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفرتة 
السابقة أو 

إلغاؤها
ة اداملبالغ املع

للمتربعني
األرصدة غري 

املربوطة
٤٩،٧٣٩--٢،٤٢٠٣٢٧--٤٧،٣٣٢٤،٥٠٠٢،٤٢٠الصندوق االستئماين العام

٧٥٠،٠٥١-٥٤٢،٦١٨٣،٩٧٩٢،٩٣٤-٤٨،٣٥٣١٫٢٣٧،٤٠٣٤٧٨،٨٨٦٦٣،٧٣٢عقود املفوضية األوروبية
٢٠٥،٤٧٢-١٠٩،٩٣٢٨٢٢٣،٤٦٢-٢٥١،١٢٠٦٠،٠٠٠١٠،٦٧٧٩٩،٢٥٥أقل البلدان منوا

)٢٣،٤٣٢(-٢،٩٦٧)٥٧٨(٨٧،٧٢٦--١٥٠،٠٣١٨٧،٧٢٦)٨٨،١٢٦(مشروع األدوات القانونية 

٢،٧٣٣--٦-----٢،٧٢٧برنامج تعزيز القدرات القضائية
٢،٣٦٤-6٦-----٢،٣٥٨داكاراحللقة الدراسية يف 

٨،٣٢٦--)٣،٦١٣(-----١١،٩٣٩احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
احللقة الدراسية اإلقليمية

٥،٧٤٢)١٤،٨٢٣(-٢٤-----٢٠،٥٤١يف تونس العاصمة
احللقة الدراسية املشرتكة مع االحتاد 

٢٠،١٦٦)٢،٢٤٠(-١٢،٨٥٨٢--٢،٣١٣٣١،٩٤٩١٢،٨٥٨األفريقي
الصندوق اخلاص
٩٤٤،٢٨٩-٢،٨٦٢٤٥٤----٩٢١،٠٧٣٢٠،٠٠٠إلعادة التوطني
الزيارات األسرية

٩٤،٧٢١--٥،٢٢٩377-٤٩،٤٩٣٧٣٦-١٤٤،٥٧٣للمحتجزين املعوزين
٢،٠٦٠٢٧١)١٧،٠٦٣(٨٠٥،٧٨٣٤،٢١٤٩،٨١٧- ٣٫٣٦٣،٢٠٣١٫٥٠٤،٨٨٣٦٤٢،٠٦٠١٦٣،٦٢٣المجموع
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٨الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢لعام صندوق الطوارئفي تجديد موارد أنصبة الدول األطراف 

تاريخ االنضمامالدول األطراف
جدول األنصبة املقررة يف عام 

٢٠١١
جتديد موارد 

صندوق الطوارئ
باقيالالتحصيالت

٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٥٢١١٠٤٢أيار/مايو أفغانستان

-٢٠٠٣٠،٠١٤٨٤٣٨٠٣٨٠أيار/مايو ألبانيا

--٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦٢٦متوز/يوليه أندورا

٧٦-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦متوز/يوليه يغوا وباربوداتأن

-٢٠٠٢٠،٤٢٥٩٣١٠،٩١١١٠،٩١١متوز/يوليه األرجنتني

-٢٠٠٢٢،٨٦٨٧٠٧٣،٤٨٨٧٣،٤٨٨أيلول/سبتمرب أسرتاليا

-٢٠٠٢١،٢٦٢٩٤٣٢،٣٥٣٣٢،٣٥٣متوز/يوليه النمسا

٣٨٠-٢٠١٠٠،٠١٤٨٤٣٨٠حزيران/يونيهبنغالديش

-٢٠٠٣٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤آذار/مارس بربادوس

-٢٠٠٢١،٥٩٥٣٧٤٠،٨٦٩٤٠،٨٦٩متوز/يوليه بلجيكا

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨متوز/يوليه بليز

٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤٨٣٣١متوز/يوليه بنن

-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦٢٦٦أيلول/سبتمرب بوليفيا

-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢٥٣٢متوز/يوليه البوسنه واهلرسك

٢٠٠٢٠،٠٢٦٧١٦٨٤٤٩٢١٩٢متوز/يوليه بوتسوانا

-٢٠٠٢٢،٣٩٠٨٣٦١،٢٤٦٦١،٢٤٦أيلول/سبتمرب الربازيل

-٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،٤٤٥١،٤٤٥متوز/يوليه بلغاريا

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥١١٤١٧٩٧متوز/يوليه بوركينا فاسو

-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب بوروندي

١١٤-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤متوز/يوليه كمبوديا

-٢٠٠٢٤،٧٥٩٤٠١٢١،٩٢٢١٢١،٩٢٢متوز/يوليه كندا

---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠كانون األول/يناير جزر الرأس األخضر

٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٣٨متوز/يوليه الوسطىأفريقيامجهورية 

-٢٠٠٧٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦كانون الثاين/يناير تشاد

-٢٠٠٩٠،٣٥٠٢٤٨،٩٧٢٨،٩٧٢أيلول/سبتمرب شيلي

-٢٠٠٢٠،٢١٣٧١٥،٤٧٥٥،٤٧٥تشرين الثاين/نوفمرب كولومبيا

٣٨-٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين الثاين/نوفمرب جزر القمر

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥١١٤٨١٣٣آب/أغسطس الكونغو

٣٨-٢٠٠٨٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين األول/أكتوبر جزر كوك

-٢٠٠٢٠،٠٥٠٤٦١،٢٩٣١،٢٩٣متوز/يوليه كوستاريكا

-٢٠٠٢٠،١٤٣٩٥٣،٦٨٨٣،٦٨٨متوز/يوليه كرواتيا

-٢٠٠٢٠،٠٦٨٢٧١،٧٤٩١،٧٤٩متوز/يوليه قربص

-٢٠٠٩٠،٥١٧٩٤١٣،٢٦٨١٣،٢٦٨األول/أكتوبر تشريناجلمهورية التشيكية

-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤متوز/يوليه مجهورية الكونغو الدميقراطية

-٢٠٠٢١،٠٩٢٢٧٢٧،٩٨١٢٧،٩٨١متوز/يوليه الدامنرك

٣٨-٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٨شباط/فرباير جيبوتى

٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨متوز/يوليه دومينكا

١،٥٩٧-٢٠٠٥٠،٠٦٢٣٣١،٥٩٧آب/أغسطس الدومينيكيةاجلمهورية 

-٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٥٢١١،٥٢١متوز/يوليه إكوادور
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صندوق الطوارئ
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-٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٥٢١١،٥٢١متوز/يوليه استونيا

-٢٠٠٢٠،٠٠٥٩٤١٥٢١٥٢متوز/يوليه فيجى

-٢٠٠٢٠،٨٣٩٩٨٢١،٥١٨٢١،٥١٨متوز/يوليه نلنداف

-٢٠٠٢٩،٠٨٦٩٣٢٣٢،٧٨١٢٣٢،٧٨١متوز/يوليه فرنسا

٥٣٢-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢متوز/يوليه غابون

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٢٦١٢أيلول/سبتمرب غامبيا

-٢٠٠٣٠،٠٠٨٩٠٢٢٨٢٢٨كانون األول/ديسمرب جورجيا

-٢٠٠٢١١،٨٩٩٢٣٣٠٤،٨٢٤٣٠٤،٨٢٤متوز/يوليه أملانيا

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨١٦٢٦٦متوز/يوليه غانا

٢٠٠٢١،٠٢٥٤٩٢٦،٢٧٠١٨،٩٤٥٧،٣٢٥آب/أغسطس اليونان

١٦-٢٠١١٠،٠٠٠٦٢١٦آب/أغسطس غرانادا

---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠متوز/يوليه غواتيماال

٧٦-٢٠٠٣٠،٠٠٢٩٧٧٦تشرين األول/أكتوبر غينيا

-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب غيانا

-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤أيلول/سبتمرب هندوراس

-٢٠٠٢٠،٤٣١٨٦١١،٠٦٣١١،٠٦٣متوز/يوليه هنغاريا

-٢٠٠٢٠،٠٦٢٣٣١،٥٩٧١،٥٩٧متوز/يوليه اأيسلند

-٢٠٠٢٠٧٣٩٠٦١٨،٩٣٣١٨،٩٣٣متوز/يوليه أيرلندا

-٢٠٠٢٧،٤١٨٨٤١٩٠،٠٤٩١٩٠،٠٤٩متوز/يوليه إيطاليا

-٢٠٠٧١٨،٥٩٥٣٣٤٧٦،٣٥٧٤٧٦،٣٥٧تشرين األول/أكتوبر اليابان

-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢٥٣٢متوز/يوليه األردن

-٢٠٠٥٠،٠١٧٨١٤٥٦٤٥٦حزيران/يونيه كينيا

-٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،٤٤٥١،٤٤٥أيلول/سبتمرب التفيا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٥٣٣متوز/يوليه ليسوتو

٣٣-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨كانون األول/ديسمرب ليبرييا

-٢٠٠٢٠،٠١٣٣٦٣٤٢٣٤٢متوز/يوليه ليختنشتاين

-٢٠٠٣٠،٠٩٦٤٦٢،٤٧١٢،٤٧١آب/أغسطس ليتوانيا

-٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٣،٤٢٢٣،٤٢٢متوز/يوليه لكسمبورغ

١١٤-٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥١١٤حزيران/يونيه مدغشقر

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٢٨١٠األول/ديسمرب كانون مالوي

-٢٠١١٠،٠٠٠١٢٣٣األول/ديسمرب كانون املالديف

١١٤-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤متوز/يوليه مايل

-٢٠٠٣٠،٠٢٥٢٣٦٤٦٦٤٦شباط/فرباير مالطة

٣٨-٢٠٠٢٠،٠١٤٨٣٨متوز/يوليه جزر مارشال

-٢٠٠٢٠،٠١٦٣٢٤١٨٤١٨متوز/يوليه موريشيوس

-٢٠٠٦٣،٤٩٦٤٦٨٩،٥٦٩٨٩،٥٦٩كانون الثاين/يناير املكسيك

-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦متوز/يوليه منغوليا

٢٠٠٦٠،٠٠٥٩٤١٥٢٨٧٦٥حزيران/يونيه اجلبل األسود

-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤أيلول/سبتمرب ناميبيا

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨متوز/يوليه ناورو

-٢٠٠٢٢،٧٥٢٩٤٧٠،٥٢٢٧٠،٥٢٢متوز/يوليه هولندا

-٢٠٠٢٠،٤٠٥١٥١٠،٣٧٩١٠،٣٧٩متوز/يوليه نيوزيلندا

٧٦-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦متوز/يوليه النيجر
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-٢٠٠٢٠،١١٥٧٦٢،٩٦٥٢،٩٦٥متوز/يوليه نيجرييا

-٢٠٠٢١،٢٩٢٦٢٣٣،١١٣٣٣،١١٣متوز/يوليه النرويج

-٢٠٠٢٠،٠٣٢٦٥٨٣٦٨٣٦متوز/يوليه بنما

٢٦٦-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦متوز/يوليه باراغواى

٣،٤٢٢-٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٣،٤٢٢متوز/يوليه بريو

-٢٠١١٠،٠٢٢٢٦٥٧٠٥٧٠تشربني األول/نوفمرب الفليبني

-٢٠٠٢١،٢٢٨٨١٣١،٤٧٩٣١،٤٧٩متوز/يوليه بولندا

-٢٠٠٢٠،٧٥٨٣٦١٩،٤٢٧١٩،٤٢٧متوز/يوليه الربتغال

-٢٠٠٣٣،٣٥٣٩٩٨٥،٩١٩٨٥،٩١٩شباط/فرباير مجهورية كوريا

-٢٠١١٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦كانون الثاين/يناير مجهورية مولدوفا

-٢٠٠٢٠،٢٦٢٦٨,٦٧٢٩٦،٧٢٩متوز/يوليه رومانيا

-٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨تشرين الثاين/نوفمرب ونيفيسسانت كيتس 

٣٨-٢٠١٠٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين الثاين/نوفمربسانت لوسيا

٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٨١٣٢٥آذار/مارس سانت فنسنت وغرينادين

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨ألول/ديسمرب كانون اساموا

-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤متوز/يوليهسان مارينو

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨١٦٠٦٨متوز/يوليه السنغال

-٢٠٠٢٠،٠٥٤٩١١،٤٠٧١،٤٠٧متوز/يوليه صربيا

-٢٠١٠٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦تشرين الثاين/نوفمربسيشيل

٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨متوز/يوليه سرياليون

-٢٠٠٢٠،٢١٠٧٤٥،٣٩٩٥،٣٩٩متوز/يوليه سلوفاكيا

٢٠٠٢٠،١٥٢٨٦٣،٩١٦٢،٨٣٧١،٠٧٩متوز/يوليه سلوفينيا

-٢٠٠٢٠،٥٧١٦٣١٤،٦٣٧١٤،٦٣٧متوز/يوليه جنوب أفريقيا

-٢٠٠٢٤،٧١٤٨٧١٢٠،٧٨١١٢٠،٧٨١متوز/يوليه سبانياأ

-٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤تشرين األول/أكتوبر سورينام

-٢٠٠٢١،٥٧٩٠٥٤٠،٤٥١٤٠،٤٥١متوز/يوليه السويد

-٢٠٠٢١،٦٧٦٩٩٤٢،٩٦٠٤٢،٩٦٠متوز/يوليه سويسرا

-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦متوز/يوليه طاجيكستان

٢٦٦-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦متوز/يوليه مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب ليشيتتيمور 

-٢٠٠٢٠،٠٦٥٣٠١،٦٧٣١،٦٧٣متوز/يوليه ترينيداد وتوباغو

٣٨٠-٢٠١١٠،٠١٤٨٤٣٨٠أيلول/سبتمرب تونس

-٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨٢٢٨أيلول/سبتمرب أوغندا

-٢٠٠٢٩،٨٠٠٧٦٢٥١،٠٦٨٢٥١،٠٦٨متوز/يوليه اململكة املتحدة

٣٠٤-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤تشرين الثاين/نوفمرب مجهورية تنزانيا املتحدة

٢٠٠٢٠،٠٤٠٠٧١،٠٢٦٧٤٨٢٧٨أيلول/سبتمرب أوروغواى

---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠شباط/فرباير فانواتو

-٢٠٠٢٠،٤٦٦٠٠١١،٩٣٨١١،٩٣٨متوز/يوليه فنزويال

-٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٥٢١٥٢شباط/فرباير زامبيا

١٠٠،٠٠٢٫٥٦١،٧٠٩٢٫٥٤٤،٢٧٨١٧،٤٣١أطراف)ةدول١٢١المجموع (
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المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١
مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ("احملكمة")أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية١-١

مؤمتر األمم املتحدة دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه ١٧الدولية يف 
مؤسسة قضائية حمكمة جنائية دولية" النظام األساسي. واحملكمة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء

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

احملكمة عند القيام مبهامها أجهزة والشعبة التمهيدية)، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة. وتسرتشد 
باإلطار املبّني يف نظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات 

الصلة.

تة٣احملكمة وفقًا للمادة ويقع مقر 

وقد مت ، يف كينيا.٢٠١٠، ومنذ كانون األول/ديسمرب )٢(ومجهورية أفريقيا الوسطى)،٢الدميقراطية (
.٢٠١٢يف كوت ديفوار عام ةصغري ةميدانياختاذ إدارة

االعتمادات إىل سبعة برامج رئيسية: اهليئة القضائية (هيئة مت تقسيم ، ٢٠١٢وألغراض الفرتة املالية 
ندوق الرئاسة والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الص

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

هيئة الرئاسة(أ)

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

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

مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة وأداء مجيع الوظائف و ‘٣’

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

الدوائر(ب)

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

؛على األقل؛ ش

بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطراف.اإلجراءاتكفالة سري ل‘ ٢’
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مكتب املدعي العام(ج)

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

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

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

قلم احملكمة(د)

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

إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛‘٢’

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

أمانة مجعية الدول األطراف(ه)

أيلول/سـبتمرب الذي اختذته يفICC-ASP/2/Res.3مبوجب قرارها مجعية الدول األطراف نشأت أ
كــانون الثاين/ينـــاير ١علـــى أن ت(األمانــة)مجعيـــة الــدول األطـــراف أمانــة ٢٠٠٣
تزويـــد اجلمعيـــة ومكتبهـــا وجلنـــة وثـــائق التفـــويض وجلنـــة امليزانيـــة واملاليـــة وختـــتص األمانـــة ب. ٢٠٠٤

والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من اجلمعية، أي هيئة 
مستقلة.ومساعدة إدارية وتقنية موضوعية فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات 

ل‘١’
واملالية؛

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

وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

بتزويدها بنوعية عالية و ‘٣’
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 للضحايااجلمعيةوقد أنشأت 

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق ،ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها 
.٢٠١٢االستئماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية لعام

مكتب مشروع املباين الدائمة(ز)
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مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية 
التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة. ويعمل 

ية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها عن مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمع
طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها. ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مشروع املباين 

.ه البيانات املاليةمن هذ١٥الحظة الدائمة، يرجى الرجوع إىل امل

آلية الرقابة املستقلة(ح)

آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/2/Res.1ها مبوجب قرار مجعية الدول األطراف أنشأت 
شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي برناجما رئيسيًا جديدًا من الربامج الرئيسية للمحكمة. وت

يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي (دون أن تكون جزءاً من هذا 
من املادة ٤املكتب وال تابعة له). وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 

لتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة. من نظام روما األساسي، بالتفتيش وا١١٢

التقارير الماليةإعداد السياسات الهامة للمحاسبة و لخصم-٢
لمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة البيانات املالية لك سَ متُ ١-٢

٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 
. وتشكل هذه األمم املتحدةمعايري احملاسبة يف منظومة مع

املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة.

أساس احلسابات اخلاصة ىسك حسابات املنظمة عل: متُ احلسابات اخلاصة بالصناديق٢-٢
ألغراض عامة أو خاصة. وجيوز منفصلةبالصناديق. وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق 

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

هي سنة تقوميية واحدة.هلذا احلساب: الفرتة املالية الفرتة املالية٣-٢

(ب) أدناه يتم إثبات ١٦-٢: باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية أساس االستحقاق٤-٢
االستحقاق املعدل باملعايري احملاسبية.أساساإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل 

تم وال تلتكاليف التارخيية للمحاسبة احلسابات على أساس اتُعد : أساس التكاليف التارخيية٥-٢
تغري أسعار السلع واخلدمات.نلتعكس اآلثار املرتتبة عسويتها ت

: تعرض حسابات املنظمة باليورو. ويتم عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف٦-٢
يف األمم املتحدةبعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف األرصدة املتوفرة حتويل 

. ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف ةاملالياتتاريخ البيان
يف تاريخ العملية.لألمم املتحدةالتشغيلي 

النحو التايل:علىعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف تُ ٧-٢

تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات (أ)
متنوعة؛
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توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛يتم(ب)

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من (ج)
يسجلسويتها تم تنفقات وتاألصول واخلصوم بوصفها 

صاىف اخلسارة وتسجل بوصفها يف حني يضاف اعتماد خاص لإيرادات أخرى، صايف املكسب الرتاكمي 
نفقات.

أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمة. ويشمل الصندوق العام االشرتاكات الصندوق العام٨-٢
أس والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق ر األمم املتحدةاملقررة واألموال املقدمة من 

املال العامل لتمويل النفقات.

هو الصندوق املنشأ لتوفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة صندوق رأس المال العامل٩-٢
مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشرتاكات املقررة. وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ 

ديره وفقًا جلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً صندوق رأس املال العامل لكل فرتة مالية ويتم تق
من النظام املايل.٢-٦للبند 

٢٠٠٤هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلول/سبتمرب صندوق الطوارئ١٠-٢
لتمكني ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير ١ماليني يورو والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من ١٠برصيد يصل إىل 

حملكمة من تغطية ما يلي:ا

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)
أويكن من املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ 

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

ائض و دوق الطوارئ ويتم متويله من االشرتاكات املقررة أو من الفوحتّدد مجعية الدول األطراف مستوى صن
على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف.ةالنقدي

عند صندوق الطوارئ أن حتافظ على ICC-ASP/10/Res.4يف قرارها األطرافمجعية الدول رأت وقد 
مليون يورو يف ٢,٢مببلغ الصندوق موارد وقررت أن جتدد ٢٠١٢للعام ماليني يورو، ٧مستوى 
عند للتجديد بعد غلق حسابات الفرتة املالية بالضبط عن املبلغ أعلنت احملكمة . وقد كشفت ٢٠١٢

).٨يورو (اجلدول ٢,٥٦١،٧٠٩

يقوم املسّجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها ، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة١١-٢
مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية. ويتم متويلها بالكامل من إىل هيئة الرئاسة واىل

التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنة.

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كليًا أو جزئيًا من 
االشرتاكات املقررة.

:روع املباين الدائمةمتويل مش١٢-٢
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-ICCيف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القرار ٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠يسدَّد على مدى 

ASP/7/Res.1 األول للقرض. ويبدأ سداد القرض بأقساط . وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام
سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة. وإذا مل ُيستخدم مبلغ 

يف املائة من ٢٠٠١٧,٥
.دهالقرض الذي يتعني سدا

-ICCالقراراملبادئ الواردة يف املرفق الثالث من االشرتاكات املقررة على أساس(ب)

ASP/7/Res.1 عة واحدة للنصيب املقرر. وقد مدد القرار عمليات التسديد دفبالنسبة إىلICC-

ASP/11/Res.3شروع بقرارها ليغ املسجل ومكتب مدير املطراف لتببة إىل الدول األيف األجل بالنس
عمليات تم . وميكن أن ت٢٠١٤/ديسمرب كانون األول٣١دفعة واحدة للنصيب املقرر إىل السداد اختيار 
عرف دفعة واحدة إىل تعديل حاملا تإىل ثالثة أقساط. وختضع عملية السدادواحدة يف قسط دفعة د السدا

التكلفة النهائية للمشروع ومبلغ الدعم من الدولة املضيفة.
التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو (ج)

بشأن إنشاء صندوق استئماين ICC-ASP/6/Res.1أي كيانات أخرى وفقًا للمرفق السادس من القرار
؛لتشييد املباين الدائمة

هلذا الغرض.املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها (د)
:االشرتاكات املقررة١٣-٢

من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا جلدول ٢-٥وفقاً للمادة 
مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف العضوية األمم املتحدةاالشرتاكات الذي تعتمده 

واحملكمة؛األمم املتحدةبني 

من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل ٨-٥قًا للمادة ووف
صندوق رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة ويف صندوق الطوارئ 

باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف؛

ت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ ويتم حتويل االشرتاكات املدفوعة بعمال
الدفع؛

ىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشرتاكها يف صندوق رأس و 
من النظام ١٠- ٥املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

املايل.

عن أي فرتة مالية معينة هي األموال الناشئة عن:الفوائض املستحقة للدول األطراف١٤-٢

األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛(أ)

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

االشرتاكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛(ج)

تنقيح جدول االشرتاكات عندما يسري مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛ (د)
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أدناه.(ه) ١٦-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة (ه)

عة عن تلك الفرتة على الدول األطراف استنادًا إىل جدول خصم أي مسامهات مقررة غري مدفو 
كانون الثاين/يناير الذي يلي ١

السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفرتة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من 
كانت قد دفعت اشرتاكها عن تلك الفرتة املالية بالكامل. وىف هذه احلاالت تستعمل هذه الفائض إذا

االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشرتاكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل واالشرتاكات 
ئض.

: يُدرج احتياطي مبقدار االشرتاكات املقررة اليت ظلت احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة١٥-٢
غري مدفوعة عن الفرتات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض الرتاكمي.

ازنة يف عمود : تظهر االشرتاكات الواردة مسبقًا يف صحيفة املو االشرتاكات الواردة مسبقاً ١٦-٢
اخلصوم. وتطّبق االشرتاكات الواردة سلفا يف الفرتة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف 

مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشرتاكات املقررة.

: تتألف إيرادات املنظمة مما يلي:اإليرادات١٧-٢

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

تسّجل بوصفها إيرادات استنادًا إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية التربعات: (ب)
ربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع. وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل أثناء السنة املالية اجلارية باستثناء الت

اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛

: املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة يف إطار سداد األنصبة املقررة دفعة واحدة(ج)
األطراف؛بوصفها إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدولتسجل

من نظام ١١٥ادة املوفقاً للفقرة الفرعية (ب) من األمم املتحدةاألموال املقدمة من (د)
روما األساسي؛

ما يلي:اليت تشملاإليرادات املتنوعة(ه)

مبالغ مسرتدة من نفقات فعلية متكبدة يف الفرتات املالية السابقة؛‘١’

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

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

’٤‘
ليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها اخلسارة أو الكسب يف عم

أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة. ويتم حتويل أي رصيد 
سليب صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛
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التربعات املقدمة بدون غرض حمدد.‘٦’

:النفقات١٨-٢

. ١-١٠٤ُتدرج النفقات يف (أ)
ويشمل جمموع النفقات املبّلغ 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 الفرتة اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها.

بالتكلفة التارخيية؛

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

املالية. هي االرتباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفرتة االلتزامات غري املصفاة١٩-٢
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

١٢

:للقضاةملعاشات التقاعديةباااللتزامات املتعلقة٢٠-٢

، أوصت ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣إىل ٩يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة من
اللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة

،ICC-ASP/5/32ووافقت مجعية الدول األطراف على تو 
وبدأ سريان العقد بني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة،). وعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ٣١الفقرة 

.٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ٣١احملكمة وشركة أليانز يف 

نظام مزايا نظاماليورو. و ١,٥٢٢،٣٠١سنويًا يبلغ، دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطًا ٢٠١٢ويف عام 
(أو الذين يتمون فرتة والية تسع سنوات للقضاة حمددا تقاعديازايا التالية: معاشااملألعضائه حمدد يقدم 

يف املائة من املعاش ٥٠ما يتناسب مع ذلك إذا مل يتم فرتة والية تبلغ تسع سنوات)، ومعاشًا يبلغ 
سنة من العمر أو أقل.٦٥اقي على قيد احلياة، ومعاشاً للعجز للقاضي الذين يبلغ التقاعدي للزوج الب

،مصرفية بفائدةجارية، وحسابات تشمل األموال املوجودة يف حسابات، النقد والودائع بأجل٢١-٢
.نضج يقل عن ثالثة أشهروالودائع بأجل 

املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ، تشمل التربعات املعقودة للفرتات اإليرادات املؤجلة٢٢-٢
ولكن مل يتم بعد احلصول عليها.

تشمل اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفرتض أنه يتعلق : االستحقاقات املدفوعة مقدماً ٢٣-٢
بالسنة الدراسية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدمًا ألغراض 
صحيفة املوازنة فقط. وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة 

إىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجراء التسوية الالزمة.
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الدولية الستحقاقات املوظفني اليت تقتضي من وتتفق األساليب السابقة لتقدير االلتزام مع املعايري احملاسبية 
حيث املبدأ تسجيل التكاليف املتكبدة الستحقاقات للموظفني يف الفرتة املالية الستحقاقها من املوظف 

وليس عند دفعها أو عندما تكون مستحقة الدفع.

يرتكون اخلدمة حيق للموظفني الدوليني الذين : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن٢٤-٢
احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة. كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة 

خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة.

ها باإلجازات السنوية اليت مل يستنفدت احملكمة بالنفقات املتعلقة اعرتف: ة السنويةاإلجاز رصيد٢٥-٢
موظفو احملكمة.

ء خدمة املوظفني بااللتزامات املتصلة باالعرتاف اخلاصة بتتمثل السياسة احملاسبية للمحكمة ٢٦-٢
يف االعرتاف بااللتزامات  

، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.احملتملةلتزامات االُتسجل ٢٧-٢

وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف : األمم املتحدةوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الصند٢٨-٢
ICC-ASP/1/Decision 3 كانون ٢٣املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضواً يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
. ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١اعتبارًا من األمم املتحدةملوظفي 

لتقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة.استحقاقات املعاش ا

وصندوق املعاشات التقاعدية نظام يتم متويله باستحقاقات حمددة. ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه 
يف املائة ١٥,٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

ألجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري من ا
من النظام األساسي للصندوق. وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة الدفع إال إذا ٢٦مبوجب املادة 

ذه بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل ه٢٦جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم.

(البيانات من األول إلى الرابع)المحكمة الجنائية الدولية-٣
اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األولويتضمن ١-٣

يف السابقة الفرتة قات يف الفرتة اجلارية وتسويات املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النف
اإليرادات أو النفقات.

كانون ٣١األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح ٢-٣
).٦ستبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول (أنظر املالحظة . وقد اُ ٢٠١٢األول/ديسمرب 

.ةغري املباشر طريقة هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال الالبيان الثالث و٣-٣

النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفرتة املالية.البيان الرابعويتضمن ٤-٣

الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ-٤
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رصد على ، ICC-ASP/9/Res.4: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها االشرتاكات املقررة١-57٤

كانون ٣١إىل ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١املالية من اعتمادات احملكمة للفرتة تمويل يورو ل١٠٨,٠٠٠
، كان عدد الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١وىف .٢٠١٢األول/ديسمرب 

دولة.١٢١األساسي 

يورو الفوائد املكتسبة ٤١٠,٩٥٦: متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها إيرادات الفائدة املصرفية٢-٤
ابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق من احلس
الطوارئ.

يورو متثل ما يلي:٣٥١,٠٣٤بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة إيرادات متنوعة:٣-٤

(باليورو): تفاصيل اإليرادات المتنوعة ١الجدول 
املبلغ (باليورو)يرادات املتنوعةاإل

٣٥١,٠٣٤النفقات املتكبدة يف الفرتات املالية السابقةتسديد 
٣٥١,٠٣٤المجموع

يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها ١٠٧,٤٦١: يشمل جمموع النفقات البالغ قدره النفقات٤-٤
بلغ تخمصصات وأمستحقاتيورو، و ٧,١٥١يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٩٧,٨٤٢
ترد يورو مسجلة على الصندوق العام (و ١٠٥,١٠٨يتألف جمموع النفقات من يورو. و ٢,٤٦٨
يف اجلدول هاترد تفاصيليورو مسجلة على صندوق الطوارئ (و ٢,٣٥٣)، وأدناه٢يف اجلدول هاتفاصيل

.)أدناه٣

من الميزانية البرنامجية المعتمدة(باليورو): تفاصيل النفقات ٢الجدول 

املبالغ املصروفةاالعتمادمبلغ فئة النفقات
االلتزامات غري 

املصفاة
االستحقاقات، 

جمموع النفقاتاملخصصات
املرتبات والتكاليف األخرى 

٧٨,١٢٨،٩٠٠٧٤,٨٦٠،١٦٤١,٠٣٧،٢٠٧١,٦٧٧،٤٧١٧٧,٥٧٤،٨٤٢اخلاصة باملوظفني

٣,٨٩٧،٧٠٣-٤,٥٩٥،٢٠٠٣,١٤٢،٠٢٧٧٥٥،٦٧٦السفر والضيافة

١١،٣٦٤,٩٠٠٦,٨١٧،٦٩٤٣,١٩١،٤٤٧٥٥٢،٨٣٦١٠,٥٦١،٩٧٧اخلدمات التعاقدية

١٢,٥٥٩،٩٠٠٩,١٦٩,٩٤٧١,٦٨٢،٠٧٦٢١٠،٦٦٨١١,٠٦٢،٦٩١مصروفات التشغيل

٢,٠١١،٠٢٦-٢,١٥١،١٠٠١,٨٦٠،٤١٤١٥٠،٦١٢احليازات

١٠٨،٨٠٠,٠٠٠٩٥,٨٥٠،٢٤٦٦,٨١٧،٠١٨٢,٤٤٠،٩٧٥١٠٥,١٠٨،٢٣٩المجموع

من صندوق الطوارئ(باليورو): تفاصيل النفقات ٣الجدول 
اللجوء إىل مبلغفئة النفقات

صندوق الطوارئ
االلتزامات املبالغ املصروفة

املصفاة
االستحقاقات، 

املخصصات
جمموع النفقات

املرتبات والتكاليف 
١,٥٣٣،١٣٠١,٠٩٤،٧٠٨٦,٨٣٢٢٧،٢٣٥١,١٢٨،٧٧٥األخرى اخلاصة باملوظفني

٥٢،١٦٤-١٤٧،٧٣٦٤٤،٧٣٣٧،٤٣١والضيافةالسفر 
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اللجوء إىل مبلغفئة النفقات
صندوق الطوارئ

االلتزامات املبالغ املصروفة
املصفاة

االستحقاقات، 
املخصصات

جمموع النفقات

٩٠٣،٧٧٩-١,٦٥٦،٠٠٠٦٥٣،٨٠٤٢٤٩،٩٧٥اخلدمات التعاقدية

٢٠٣،٧٤٢-٢٨٩،٦٨٣١٣٣،٧٦٤٦٩،٩٧٨مصروفات التشغيل

٦٤،٢٥٣--١٧٨،٢٣٠٦٤،٢٥٣احليازات

٣,٨٠٤،٧٧٩١,٩٩١،٢٦٢٣٣٤،٢١٦٢٧،٢٣٥٢,٣٥٢،٧١٣المجموع

٩٧,٨٤١،٥٠٨٧,١٥١،٢٣٤٢,٤٦٨،٢١٠١٠٧,٤٦٠،٩٥٢المجموع الكلي
ومت تسجيله بوصفه نفقات مصروفة مببلغ ٢٠١٢دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطًا سنويًا عن عام : نفقات املعاشات التقاعدية

يورو.١,٥٢٢،٣٠١

تقاستحقاالا٥-٤

مبنحة العودة إىل الوطن املتعلقااللتزامميقسمت ت:نحة العودة إىل الوطنمباملتعلقة ت قاستحقاالا(أ)
نحة العودة التزامات تتعلق مبيورو و ٥,٧٨٠،٢٩٧اإىل الوطن البالغ قدرهعودة منحة الاستحقاقات إىل 

مستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري يورو حتت بند احلسابات األخرى ٣٩٦,٤٥٨تبلغ إىل الوطن 
كانون األول/ديسمرب ٣١االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 

شري هذه املبالغ واجبة الدفع هلم. وتن الذين تركوا احملكمة فعًال وأصبحتوهم املوظفو ٢٠١٢
كانون ٣١املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت منحة العودة إىل الوطن إىلاستحقاقات 

٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٢األول/ديسمرب 
منحة العودة إىل الوطن اليت محّلت على ميزانية عام باستحقاقات باحملكمة. وبلغت املخصصات املتعلقة 

يورو.١,١٤٢،٩٤٥حنو ٢٠١٢

، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب٣١: يف ات السنوية للموظفنيجاز املتعلقة باإلاتاالستحقاق(ب)
يورو. ٥,١٢٦،٨٤٢موظفي احملكمةميع السنوية جلالستحقاقات اإلجازة بلغ 

٣٣٨,٠٨٠البالغ قدرها ٢٠١٢ات السنوية اليت مل تستنفد يف عام وسجلت التكاليف املتعلقة باإلجاز 
بوصفها نفقات.٢٠١٢يورو يف بيان اإليرادات لعام 

املخصصات٦-٤

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

، بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني ٢٠١٢يف عام 
الثماين باعتبارها استحقاقا يف ثالث من أصل تلك القضايا يتم إيراد و قضايا.مثاين سابقني باحملكمة
٣١يورو. وما زالت ثالث قضايا جارية إل تاريخ ١٧٣,٦٨١مبلغ إمجايل قدره ٢٠١٢حسابات العام 

ومت إيرادها كالتزامات حمتملة. ومقارنة بقضايا مماثلة القضيتان األخريتان ال٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
.

: املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة(ب)

نظمة واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ملواملبادئ األساسية للخدمة املدنية الدوليةملمارسة ابناء على 
واملكافآت والبدالت اليت تدفعها رتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملمجيع ة، يعفى العمل الدولي
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للواليات السبعة لضرائب ة التقديرية املستحقة على دافعي اويبلغ جمموع االلتزامات الضريبياحملكمة. 59

يورو.٥٠,٠٠٠حنو ٢٠١١يف عام حملكمة رتبات بادول املجيف املدرجني املتحدة

:املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلهااملخصصات(ج)

تشرين األول/أكتوبر ٢٠ناء على حكم قضائي صادر يف وب،احلسابات األخرى قيد التحصيليف إطار
٥٥٢,٨٣٦مبلغمسبقا دفعت احملكمة )،ICC-01/5-01/08-568(الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم ٢٠١١

مت حتميل. وقد النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أموالهلتغطية٢٠١٢يورو يف عام 
على تكاليف املساعدة القانونية للشك يف إمكان اسرتداده.يورو ٥٥٢,٨٣٦مبلغ 

يورو للضريبة على القيمة املضافة قيد التحصيل من حكومة ٤٨,٧٨٧وقد خصصت احملكمة مبلغ 
يورو حلسابات مستحقة ٦,٣٤٧وخصصت احملكمة أيضا مبلغ ن اسرتدادها.أوغندا نظراً للشك يف إمكا
أخرى ال ميكن اسرتدادها.

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

كاملتني حق التصويت يف اجلمعية. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف 

للخدمات اليت ٢٠١٢عام حسابات يورو يف ٦١,٨٨٠مت ختصيص مبلغ : صصات أخرىخم(د)
حمل شك.ة ماحملكما يزال دفعها من اليت ٢٠١١إىل ٢٠٠٨من قدمها طرف ثالث 

من بلغت املصروفات الفعلية ٢٠١٢يف عام : الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها٧-٤
، ما نتج عنه يورو٥,٥٣٥،٦٥٦مبلغ قدرهمن أصل يورو ٤,٣٥٧،٠٣٤التزامات الفرتات السابقة 

يورو.١,١٧٨،٦٢٢أو إلغاء التزامات مبقدارحتقيق وفورات 

املقدر مببلغ ٢٠١٢من عام جمموع الفائض النقدي مت توزيع: املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف٨-٤
حدة منها عن وفقًا لالشرتاكات املقررة لكل واله حلساب الدول األطراف املستحقة يورو ١,٦٨٩،٠٩٠

فرتة املالية.تلك ال

،ICC-ASP/9/Res.4أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها : صندوق رأس املال العامل٩-٤
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١صندوق رأس املال العامل للفرتة املالية من 

يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة.٧,٤٠٥،٩٨٣مببلغ 

يورو ٦,٥٦٩،٢٧٠بلغ الرصيد غري املدفوع من االشرتاكات :االشرتاكات املقررة قيد التحصيل١٠-٤
مستحقة عن عام يورو ٦,١٥٩،٧٢٣يورو مستحقة عن الفرتات املالية السابقة و٤٠٩,٥٤٧منها 

ستحقة الزائدة عن االشرتاكات املاكات الواردة من الدول األطراف ). وسّجلت االشرت ١(اجلدول ٢٠١٢
أدناه).١٥-٤يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدماً (انظر املالحظة ٧٣٨,٩١٨والبالغ قدرها 

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال االشرتاكات األخرى قيد التحصيل١١-٤
١٧,٤٣١غ ومبل)٣و٢(اجلدوالن ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف٧,٨٠٨الذي بلغ العامل

٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١الطوارئ يف الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق يورو يتعلق ب
.)٨و٢(اجلدوالن 
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يورو الرصيد قيد التحصيل ٥٦,٨١٣ميثل مبلغ: األرصدة قيد التحصيل املشرتكة بني الصناديق١٢-٤
.األخرىبالصندوق العام من الصناديق االستئمانية 

يف اجلدول ها ترد تفاصيلو يورو ٢,٦٣٧،٥٨١: بلغ جمموعها احلسابات األخرى قيد التحصيل١٣-٤
أدناه.٤

(باليورو): تفاصيل الحسابات األخرى قيد التحصيل ٤الجدول 
٢٠١١ملبلغ يف ا٢٠١٢املبلغ يف احلسابات قيد التحصيل

٧٠٧،٣٣١٣٧٧،٧٩٨(أ)احلكومات (ضريبة القيمة املضافة)
٤٥٦،٣٦٨١٩٤،٠٦٨املوظفون
٢،٢٩٣٧،٠٨١البائعون

١٤٨،٢٤٩١٤٤،٨٨٣الفائدة املستحقة
٤٦٣،٨٢٧٥٣٧،٧٢٩(ب)سلف السفر (غري السلف النقدية)

٧٢٩،٠٨٨٦٣٣،٦٠٥(ج)سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر
١٣٠،٤٢٥١٠٣،٣٢١(د)حسابات أخرى

٢,٦٣٧،٥٨١١,٩٩٨،٤٨٥المجموع
يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات مقابل ضريبة القيمة ٧٠٧,٣٣١مبلغ ال يتضمن : ضريبة القيمة املضافة(أ)

وال يزال . يورو املدفوع مقابل ضريبة القيمة املضافة عن مشرتيات متت يف أوغندا١٥٤,٣٨٣٣٠٠لسلع واخلدمات مبلغ عن ااملضافة املدفوعة 
احملكمة اجلنائية قانون إعفاء هذا املبلغ قيد التحصيل من احلكومة األوغندية ولكن مل تتمكن احملكمة من اسرتداده حىت اآلن. ومت التوقيع على 

جهود ذلت بُ و . ٢٠٠٨متوز/يوليه ١أصبح نافذاً اعتباراً من و ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٨أوغندا يف ريبة القيمة املضافة يف الدولية من ض
رمسياً االعرتاف التأخري يف وأن ذ بداية إلعفاء منتستحق اضريبة القيمة املضافة بأثر رجعي على أساس أن احملكمة السرتداد 

بالديون املخصصات املتعلقةيورو على أنه من ٨٤,٢٠٤مبلغ إيراد مت ٢٠١١ويف .ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها
إيراد مت٢٠١٢. ويف ٢٠١٢عام ٢١,٣٩٣نه وهو املبلغ الذي اسرتد م٢٠١٠ضريبة القيمة املضافة األوغندية عام من املشكوك يف حتصيلها

لعام ضريبة القيمة املضافة األوغندية و ٢٠١١برسم العام يورو باعتباره من املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٤٨,٧٨٧مبلغ 
٢٠١٢ .

سلف السفر (السلف غري النقدية)(ب)
مجالية املتعلقة السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. وُتسجَّل السلف النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تُدرج يف املبالغ اإل

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

.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١بات بوصفها نفقات حىت الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسا
بناء على و يورو يف إطار التكاليف املتصلة بالتمثيل القانوين ألحد املتهمني. ٥٥٢,٨٣٦مبلغ أدرج، يف احلسابات األخرى قيد التحصيل(د)

٥٥٢,٨٣٦مبلغ)، دفعت احملكمة ICC-01/05-01/08-568(الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠قرار صادر يف 
ملبلغ بأكمله يورو يف إطار النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أمواله. ومن املشكوك فيه أن تتمكن احملكمة من اسرتداد هذا ا

يف بند الديون املشكوك يف حتصيلها.يورو٥٥٢,٨٣٦مبلغ إلدراج٢٠١٢يف عام دم طلب عند طلب اإلفراج عن مجيع ممتلكاته، ولذلك قُ 

نحة التعليم وتتعلق مبيورو١,٢٣٨،٠٨٨املدفوعة مقدمابلغت النفقات :سلف منحة التعليم١٤-٤
.٢٠١٣و٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املتصلة بالسنتني الدراسيتني املنتهيتني يف 

بشأن يورو٧٣٨،٩١٨مبلغالدول األطراف: ورد من اشرتاكات أو مدفوعات واردة مقدماً ١٥-٤
الفرتة املالية القادمة.
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ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرها: احلسابات األخرى املستحقة الدفع١٦-61٤

.أدناه٥يورو بالتفصيل يف اجلدول ٦,٦٥٢،١٥٠

(باليورو): تفاصيل الحسابات األخرى مستحقة الدفع ٥الجدول 
٢٠١٢٢٠١١مستحقة الدفعاحلسابات 

١٠٣،٦٨٨١٧٢،٣٩٦املوظفون
٥,٧٥١،٤٠٩١,٨١٠،٧٦٠(ب)البائعون 

٥٣،٨٢٥٨٥،٤٦٩(ج)مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون
٣٩٦،٤٥٨٢٨٨،٧٢٥(أ)االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

٣٤٦،٧٧٠٦٢٣،٠٥٠(ب)حسابات أخرى
٦,٦٥٢،١٥٠٢,٩٨٠،٤٠٠المجموع

قّسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني أحدمها للمجموع : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن(أ)
قدرهااملتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغيورو واآلخر لاللتزامات٥,٧٨٠،٧٩٧الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره

يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل ٣٩٦،٤٥٨
أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ واجبة ، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب٣١املبالغ املستحقة للموظفني حىت 

كانون األول/ديسمرب٣١الدفع 
٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٢

٣١بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت : البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع(ب)
. وسددت هذه الفواتري ٢٠١٢حسابات مستحقة الدفع للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب لعام ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

.٢٠١٢يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 
، تلقت احملكمة طلبًا من رئيس احملكمة اخلاصة لسرياليون ٢٠٠٦آذار/مارس ٢٩يف : مة اخلاصة لسرياليوناملدفوعات املؤجلة من احملك(ج)

(احملكمة اخلاصة) ملساعدة هذه احملكمة مؤقتًا بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز تيلور. 
طراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات الكاملة وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األ

/أبريل نيسان١٣مقدماً قبل تقدمي اخلدمات. واستناداً إىل هذا القرار، وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ 
٣١يورو رصيد املدفوعات املسدَّدة مقدمًا من احملكمة اخلاصة حىت ٥٣،٨٢٥بني احملكمتني. وميثل مبلغبشأن الرتتيبات اإلدارية ٢٠٠٦

.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢٣١كانون األول/ديسمرب 

ائض النقدي للفرتة املالية ورو الذي ميثل الفي٩,١٦٨،٥٦٧: قيد مبلغصندوق الطوارئ١٧-٤
، ٢٠١٠ويف عام .ICC-ASP/1/Res.4(b)حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار ٢٠٠٣-٢٠٠٢

ويف عام يورو.٤١٢,٠٠٠مبقدارب اخنفاض اإليرادات عن النفقات باخنفض رصيد صندوق الطوارئ بس
ميثل زيادة النفقات عن ٤,٣١٨،٢٧٦يد على صندوق الطوارئ مبلغ إضايف قدره، قُ ٢٠١١

-ICCمجعية الدول األطراف. وسُتجدد موارد الصندوق وفقا لقرار (البيان الرابع)املخصصات املعتمدة 

ASP/1/Res.4ماليني يورو.٧يورو ليبلغ مستوى عتبته احملدد يف ٢,٥٦١،٧٠٩مببلغ

٤,٤٣٨،٢٩١(املبالغ باليورو)٢٠١٢كانون الثاين/يناير١رصيد الصندوق يف 

٢,٥٦١،٧٠٩املبالغ املقيدة على الصندوق 

٧,٠٠٠،٠٠٠المجموع
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يورو، ٤٠٩،٥٤٧خيصم من الفائض الرتاكمي مبلغ: احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة١٨-٤
)، للحصول على ١الذي ميثل االشرتاكات املقررة غري املدفوعة عن الفرتات املالية السابقة (اجلدول 

).٤الواجب توزيعه على الدول األطراف (اجلدول ٢٠١١الفائض النقدي لعام 

قتة من املكسيك تربعا يف تكاليف إجيار املباين املؤ يورو١٣٠،٠٠٠: ورد مبلغالتربعات املؤجلة١٩-٤
. الرجاء االطالع على الربنامج اخلامس املتعلق باملباين املؤقتة يف امليزانية ٢٠١٣للمحكمة برسم العام 

).ICC-ASP/11/Res.1(القسم جيم من القرار ٢٠١٣الربناجمية لعام 

الصناديق االستئمانية-٥

:٧و٦اجلدولني يف يردان الوصف العام للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منها١-٥

الدعم للمتدربني واملهنيني الزائرين باهليئة القضائية ومكتب املدعي يقدم: املهنيني الزائرينبرنامج املتدربني و 
املالية القادمة مدة العام وقلم احملكمة. وينفذ هذا الربنامج من نيسان/أبريل إىل آذار/مارس من الفرتة 

، أصبح االسم الكامل لربنامج املتدربني واملهنيني الزائرين هو ٢٠١٠نيسان/أبريل ١. واعتبارًا من عامني
ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية.-تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية

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

ميثالن جزأهذان الصندوقان االستئمانيان
واحد.

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

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

باحملكمة واملعرفة بأهدافها يف مجيع أحناء العامل.

لتقدمي التدريب التفاعلي يف ٢٠١٢أيلول/سبتمربنظمتها احملكمة يف احللقة الدراسية يف تونس العاصمة
ألوسط (مصر، لقانونيني يف بلدان املغرب العريب وبعض بلدان الشرق األبرز املهنيني انظام روما األساسي

األردن، لبنان، وسوريا) بغية تعزيز تعاون الدول مع احملكمة. وهذه احللقة الدراسية جزء من سلسلة من 
، ٢٠١٠كانون األول/ديسمرباحللقات الدراسية اإلقليمية، وقد نُظمت أوالها يف داكار (السنغال) يف  

.٢٠١١رتشرين الثاين/أكتوبونظمت الثانية يف ياوندي (الكامريون) يف 

احللقة الدراسية املشرتكة مع االحتاد األفريقي 
، وتألف ٢٠١٢متوز/يوليهوبعمل احملكمة. وُعقدت احللقة يف أديس أبابا يف نظام روما األساسيالتقنية ل

ملستشارين القانونيني لوفود الدول األفريقية لدى املشاركون فيها من موظفي مفوضية االحتاد األفريقي، وا
االحتاد األفريقي، ومنسق جمموعة الدول األفريقية األعضاء باألمم املتحدة، ومسؤويل احملكمة واملاحنني 

املسامهني يف تنظيم احللقة.
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اخلرباء يف القانون الوطين واحملكمة اجلنائية الدولية من أجل تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب يف أسوأ 
.اجلرائم

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

، نظمت وحدة الضحايا والشهود من خالله ٢٠١١يف تشرين الثاين/نوفمرب : الصندوق االستئماين العام

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

توطينهم فعليًا وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. وسيتم متويل الصندوق بالتربعات املقدمة من الدول 
لديها استعداد لذلك. اليت

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

والتربعات املقدمة من الدول األطراف، والدول األ
واألفراد.

.٢٠١٢يورو ملشاريع عام ١,٥٠٤،٨٨٣ُعقدت و/أو وردت تربعات تبلغ قيمتها:التربعات٢-٥

الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب يورو٤،٢١٤ميثل مبلغ: إيرادات الفائدة املصرفية٣-٥
ق االستئمانية.املصريف للمحكمة اخلاص بالصنادي

مبالغ مصروفة يبلغ قدرهاجمموع يورو ٨٠٥،٧٨يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره:النفقات٤-٥
يورو.١٦٣،٧٢٣يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها٦٤٢،٠٦٠

أنه يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار ١٧،٠٦أعيد مبلغ:املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة٥-٥
).٧و٦زائد عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة (اجلدوالن 

يورو الفائدة املستحقة على احلساب املصريف ٦٣٤ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل٦-٥
بعد.حتصيلها للصناديق االستئمانية اليت مل يتم 

يورو ٢٠،٠٠٠تلقت احملكمة تربعات يبلغ قدرها:التربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماً ٧-٥
).٦(اجلدول ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١ملشاريع سيبدأ تنفيذها بعد 

، كان الرصيد ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق٨-٥
رو.يو ٧٢،٦٢٢املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين والصندوق العام هو

سوية للفرتة يورو باعتباره ت٥٤،٧٤١رصيد الصندوق مببلغ ت تسوية مت: تسوية الفرتة السابقة٩-٥
.السابقة

الممتلكات غير المستهلكة-٦
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كانون ٣١املمتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف لخصأدناه م٦يتضمن اجلدول ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري احملكمة. ووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف ٢٠١٢األول/ديسمرب 

(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة ٦الجدول

فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي 
كانون ١يف 

٢٠١٢الثاين/يناير 
احليازات/
التسويات

البنود
(أ)املشطوبة

الرصيد اخلتامي يف 
كانون ٣١

األول/ديسمرب 
٢٠١٢

٨,٢٨٦،٠٨٦٧٠١،٥٥٤٥٩٨،٥١٧٨,٣٨٩،١٢٣تاالتصاالو معدات تكنولوجيات املعلومات

٨٢١،٣٦٦٥،٧١٣٤،٠٤٧٨٢٣،٠٣٢معدات األمن والسالمة

١,١٠٦،٦٦٦١٦٧،٥٤٥٣٦،٢١٥١,٢٣٧،٩٩٦معدات اخلدمات العامة

٩٧٩،٨٥٩١٢٠،١١٩٣٢،٣٨٠.٠٦٧،٥٩٨املركبات ومعدات النقل

١,٤٠١،٩٣٠١٠،٤٣١٥٢،١٢٦١،٣٦٠،٢٣٥معدات مكتب املدعي العام

١,٥٩٦,٢٨٢١٧٢،٩٦٤٢٥،٨٥٨١,٧٤٣،٣٨٨معدات أخرى

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

١٥،٥٥٥,١٠٧١,١٧٨،٣٢٦٧٤٩،١٤٣١٥،٩٨٤,٢٩٠المجموع
عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت.- اعات احملكمة والدائرة التمهيديةق*

عليها املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت احملكمة ما سلف، تشمل سجالت إىلوباإلضافة 
احملكمة من خالل التربعات:
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(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة الممولة من مصادر أخرى ٧الجدول

فئة إدارة األصول
كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 

(أ)البنود املشطوبة٢٠١٢الثاين/يناير 

٣١الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٢
٨،٤٢٠١،٣٨٧٧،٠٣٣االستطالعيميزانية الفريق 

٢٧٢،١٥٨٣،٣٦٠٢٦٨،٧٩٨منح للمحكمة اجلنائية الدولية

٢٨٠،٥٧٨٤،٧٤٧٢٧٥،٨٣١المجموع
يورو.٢٠١٢٧٥٣،٨٩٠يف عام (أ)

شطب الخسائر المتصلة بالنقد والمبالغ قيد التحصيل والممتلكات-٧

أعاله، شطب ما ١- ٦على النحو الوارد يف البند ٢٠١٢باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٧
.غري قابلة للتحصيلمتقادمة و يورو باعتباره حسابات ٣٢٠جمموعه 

مدفوعات المجاملة-٨

أثناء الفرتة املالية.عن احملكمة مدفوعات جماملةمل تصدر ١-٨

العاملون بدون مقابل-٩

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

االلتزامات المحتملة- ١٠

، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠١٢يف عام ١-١٠
.يورو٦٦٠،٢١٤مبجموعإىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

أثناء الخدمةاإلصابة - ١١

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

التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف
ويظهر يف احلساب حتت املنظمةحالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، ُيسدَّد من ميزانية 

٩٩٣،١٢٣ألغراض هذا التأمني٢٠١٢بند النفقات. وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام 
يورو.
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ينيةالتبرعات الع- ١٢

يورو) يف الفرتة ٢٥،٠٠٠ا احملكمة (اليت تفوق قيمتها فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقته١-١٢
املالية:

تربعات الكما ورد يف البيانات املالية للفرتات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى (أ)
من الدولة املضيفة:التالية 

. وتلقت ٢٠٠٢متوز/يوليه ١ات، ابتداء من ملدة عشر سنو مباين احملكمة بدون إجيار ‘١’
اخلارجيةالشؤون ة ر اوز قامت و Rijks Gebouwen Dienstفواتري اإلجيار من مصلحة ٢٠١٢احملكمة يف 

ما يزال هناك مبلغ قدره ،. ومبا أن عقد اإلجيار ما يزال قيد التفاوض يف جزء منهبدفعها كاملة
يورو مل يصف وسيدفع ويتم تعويضه أيضا.١٧٥،٠٥١

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

عددا من املوظفني العاملني بدون مقابل ألجل ٢٠١٢استخدمت احملكمة يف عام )ب(
يورو.٥٨٦،٠٠٠اة تبلغ قيمتهاقصري بوصف ذلك خدمات عينية متلق

التبرعات للصندوق االستئماني 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

وأنشأت اجلمعيـة يف مرفـق هـذا القـرار جملـس إدارة للصـندوق، وقـررت أن يكـون مسـّجل احملكمـة مسـؤوًال 
يشـارك أيضـا يف أن جلـس اإلدارة يف قيامـه مبهمتـه و عمـل مبلاسـاعدة حلسـن سـري املتقـدمي مـا يلـزم مـن عن 

جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.

يورو ألمانة الصندوق ١,٤٥٠،٦٠٠على اعتماد مبلغ، وافقت مجعية الدول األطراف ٢٠١٢ويف عام 

يورو.١,٣٢٧،٧٢٥

ائمة: وصف عاممشروع المباني الد- ١٤

ICC-ASP/4/Res.2أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها١-١٤

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

إىل أن تكاليف البناء ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف أيضًا يف قرارهاوأشارت٢-١٤
تضخم الناشئ قبل اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، وال

طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات املظهرية 
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جلنة مراقبة للدول ICC-ASP/6/Res.1. وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار٢٠١٤
من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٤األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة 

توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة يف جلنة املراقبة تكمن مهمة و ٣-١٤
املراقبة باملراقبة اإلسرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير املشروع للمحكمة اجلنائية الدولية. وختتص جلنة 

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

األمر يف أول أن احملكمة ICC-ASP/10/Res.6يف قرارها مجعية الدول األطرافالحظت ٤-١٤
التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع ولكن غري ذات الصلة ٢٠١٢آذار/مارس١كميا يف قدرت

مليون يورو. والحظت اجلمعية أيضا أن هذه التكاليف تتعلق بعناصر ٤٢,٢املباشرة بالتشييد مببلغ 
االستعمال وتشمل نوعني من العناصر:

ورو للمعدات وأجهزة االستعمال املدجمة، مليون ي٢٢,١البالغ قدرها ٣)أ(
أي العناصر الثابتة املدجمة يف التصميم،

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

ف األخرى مثل تكاليف النقل، واملوظفني اإلضافيني، وأجور للعناصر غري الثابتة، والتكالي
اخلرباء االستشاريني.

) والتكاليف األخرى ذات ٢
مليون يورو، على أن يتم اعتمادها سنويا يف ميزانية احملكمة.١٩,٨الصلة مبلغ 

٣ووافقت اجلمعية
مليون يورو. ووافقت اجلمعية كذلك على ١٩٠بالتايل يف نطاق امليزانية اإلمجالية اليت يبلغ قدرها 

ز احلدود املقررة هلذه 
امليزانية.

املشروع يف حدود امليزانية املقررة عند ببقاءICC-ASP/11/Res.3ورحبت مجعية الدول األطراف يف قرارها 
أن العناصر املدجمة الصدد بارتياح إىل، وأشارت يف هذا ٢٠١٤مليون يورو مبستويات أسعار عام ١٩٠

امليزانية الكلية وأنه يف الوقت احلايل تقدر تكاليف مشروع البناء مبلغ ) مت امتصاصها كاملة يف ٣
ماليني يورو أقل من املبلغ األقصى املخصص ملشروع.٦,٣يورو أي ١٨٣,٧

بأن تاريخ االنتهاء من املباين الدائمة ما يزال مقررا يف أيلول/سبتمرب  ورحبت مجعية الدول األطراف 
وللسماح تفادي زيادة يف التكلفة مستقبالثل املشروع لألجل من أجل وتؤكد على ضرورة أن ميت٢٠١٥
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ةنتقال تدرجييا إىل املباين إىل غايمة باالللمحك
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مشروع المباني الدائمة: مالحظات على البيانات (من األول إلى الثالث)- ١٥

يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األول١-١٥
يف السابقة الفرتة تسويات املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية و 

اإليرادات أو النفقات.

كانون ٣١يف يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق البيان الثاين٢-١٥
.٢٠١٢األول/ديسمرب 

هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث٣-١٥
احملاسبة الدولية السابع.

يف عام بلغ جمموع األنصبة املقررة اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف : األنصبة املقررة٤-١٥
الوارد يف اجلدول أدناهيورو بالتفصيل٨,٧٠٥،٦٦٠دفعة واحدةاملدفوعة يف إطار األنصبة٢٠١٢

.(باليورو)

(باليورو)د مرة واحدة التي تلقتها الدول األطراف ا: عمليات السد٨الجدول 
السنوات السابقة٢٠١٢الدول األطراف

٦،٨٦٥٦،٨٦٥-ألبانيا
١٨،٣٠٥١٨،٣٠٥-أندورا

٧٤٣،٦٤١٧٤٣،٦٤١-األرجنتني
٤,٠٨٨،٨٨١٤,٠٨٨،٨٨١-أسرتاليا

---بنن
١٣،٧٢٩١٣،٧٢٩-بوليفيا

٤،٥٧٦-٤،٥٧٦بوركينافاسو
٢،٢٨٨٢،٢٨٨-كمبوديا

٦,٨١١،٧٥١٦,٨١١،٧٥١-كندا
٣٧٦،٤٩٨-٣٧٦،٤٩٨الشيلي

٤٩،٤٧٧-٤٩،٤٧٧كوستاريكا
٣٢١،٤٨١٣٢١،٤٨١٦٤٢،٩٦٣اجلمهورية التشيكية

٦،٨٦٤٦،٨٦٤-مجهورية الكونغو الدميقراطية
---جيبويت
١,٢٩٠،٥٠٣١,٢٩٠،٥٠٣-فنلندا

٦،٨٦٤٦،٨٦٤جيورجيا
٣٧٢،٢٠٢١٨٦،١٠١٥٥٨،٣٠٣هنغاريا
٨٤،٦٦١-٨٤،٦٦١آيسلندا
٣,٨٧٣،٧٩٨٧,٧٤٧،٥٩٤١١,٦٢١،٣٩٢إيطاليا
٩،١٥٣١٨،٣٠٥٢٧،٤٥٨األردن
٢٣٤،٤٠٦-٢٣٤،٤٠٦كوريا

٢٢،٨٨١٢٢،٨٨١-خلتنشتاين
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٤٧،٢٨٨٤٧،٢٨٨-ليتوانيا
١٩٤،٤٩١١٩٤،٤٩١-لكسمربغ

٢٥،١٦٩٢٥،١٦٩-موريشيوس
٣,٤٤٢،٨٦٧٣,٤٤٢،٨٦٧-املكسيك

٢،٢٨٨٢،٢٨٨-اجلبل األسود
٤٠١،٩٤٧٨٠٣،٨٩٥١,٢٠٥،٨٤٢الربتغال
٢،٢٨٨٢،٢٨٨-ساموا

٦،٨٦٤٦،٨٦٤-سان مارينو
٤٨،٠٥١-صربيا

١٤٣،٨٠٤-١٤٣،٨٠٤سلوفاكيا
٦٦٣،٥٥٧٦٦٣،٥٥٧-جنوب أفريقيا

٢,٤٥٠،٥٨٣٢,٤٥٠،٥٨٣-السويد
٢,٧٧٤،٠١٤-٢,٧٧٤،٠١٤سويسرا

٦١،٧٧٩-٦١،٧٧٩ترينيداد وتوباغو
٨,٧٠٥،٦٦٠٢٨,٩٦٦،٥٣١٣٧,٦٧٢،١٩١مجموع األنصبة المدفوعة دفعة واحدة

يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها٨,٥٨٢،٠٧يشمل جمموع النفقات البالغ قدره: النفقات٥-١٥
تكاليف نفقات الل وتشميورو.١٠٦،٨٦٦يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها٨،٤٧٥،٢٠٩

٢٠١٢البناء والرخص والرسوم القانونية (املتعلقة بالتصميم وإدارة املشروع واملستشارين اآلخرين). وخالل 
وبداية أشغال البناء. ٢٠١٢مرحلة العطاء بتعيني املتعاقد العام يف تشرين األول/أكتوبر 

بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة بالتزامات :ت السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفرتا٦-١٥
.يورو٤٢،٤٤٦يورو من أصل ٣١٩،٩٩٣الفرتات السابقة 

يورو تشمل فائدة مستحقة لكنها مل حتصل ٥١،٩٢١البالغةاحلسابات األخرى قيد التحصيل٧-١٥
ضريبة القيمة املضافة املدفوعة يورو من ٣٦٥،٣٦٥، ومبلغ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١بعد يف 

على السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية، ورصيدا قيد التحصيل بني الصناديق 
من الصندوق العام.يورو ١٥،٨١٠قدره
يورو الفواتري املدرجة يف ١,٤٧٩،٤٩٧: ميثل مبلغاحلسابات األخرى املستحقة الدفع٨-١٥

. وسددت هذه الفواتري يف كانون ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١مل تسدد بعد يف احلسابات واليت
.٢٠١٣الثاين/يناير وشباط/فرباير 

اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين الدائمة أدرجت مجيع االشرتاكات: االشرتاكات الواردة مسبقا٩-١٥
يف إطار ) ICC-ASP/7/Res.1القرار يف املشار إليه (الدفع مرة واحدة فيما يتعلق خبيار ٢٠١٢يف عام 

.٢٠١٢اإليرادات يف عام 
نظرا لتحصيل ما يكفي من ٢٠١٢مل يستخدم يف عام القرض املقدم من الدولة املضيفة١٠-١٥

األنصبة املدفوعة دفعة واحدة.
اخلارجية اهلولندية من أجل ورو من وزارة الشؤوني١,٥٠٠،٠٠٠التربعات: تلقت مبلغ١١-١٥
يورو تدفع إىل بلدية الهاي.٢,٥٠٠،٠٠٠رسوم رخصة البناء اليت تبلغ حوايللل اجلزئي يو التم
-ICCقررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار: مكتب مدير املشروع١٢-١٥

ASP/6/Res.1 الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار الربنامج إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية
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الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة مبشروع املباين. 
ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إىل 

عن طريق جلنة املراقبة.وخيضع ملساءلتهااجلمعية
ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق 

مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة.
مدير يورو ملكتب ١,٣٣٧،٢٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ٢٠١٢ويف عام 

املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة. وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير 
يورو.٥٨٦،٦٦٣املشروع يف الفرتة املالية قيد البحث 
الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف على أمهيةICC-ASP/6/Res.1وأعادت اجلمعية التأكيد يف قرارها 

الريادة االسرتاتيجية واإلدارة الشاملة للمشروع، وذكرت باملسؤوليات امللقاة على عاتقه لتحقيق توفري
أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو الوارد يف القرار 

ICC-ASP/6/Res.1ثما كان ذلك ضروريا املسجل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حي، وتدعو
وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات املالية ملشروع املباين 

الدائمة.
____________


