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احملتويات10/20/
لصفحةا

٤......................................................................................خطاب اإلحالة 
٥.............................................................................بيان املراقبة املالية الداخلية 

٦.......................................................................املراجع اخلارجي للحسابات رأي 
٢٠١٤٧كانون األول/ ديسمرب ٣١السنة املنتهية يف –البيانات املالية –تقرير مراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 

٢٢.............................تقرير مراجعة احلسابات بشأن التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع
٣٥....................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان باملوقف املايل يف - البيان األول 
٣٦......................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان باألداء املايل عن السنة املنتهية يف -البيان الثاين 

٢٠١٤٣٧كانون األول/ديسمرب ٣١بيان بالتغيريات يف صايف األصول/املمتلكات عن السنة املنتهية يف –ان الثالث البي
٣٨....................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفق النقدي عن السنة املنتهية يف –البيان الرابع 

٣٩.. ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بالنسبة للسنة املنتهية يف بيان يتعلق مبقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية –البيان اخلامس 
٤٠......................................................................مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

٤٠...............................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها-١
٤٢.........................................ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية-٢
٥٤.......................................................................النقدية والنقدية املكافئة-٣
٥٤...........................................من املعامالت غري التجاريةالقبضة احلسابات مستحق-٤
٥٥..............................................................حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٥٦.....................................................األصول مسبقة الدفع وأصول متداولة أخرى-٦
٥٧.................................................................املمتلكات واملنشآت واملعدات-٧
٥٨.........................................................................األصول غري امللموسة-٨
٥٨....................................................................احلسابات املستحقة الدفع-٩

٥٩....................................................ت املوظفنيااللتزامات املرتتبة على استحقاقا- ١٠
٦٣...............................................................القرض املقدم من الدولة املضيفة- ١١
٦٤.........................................................اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة- ١٢
٦٤.................................................................................املخصصات- ١٣
٦٦.....................................................................صايف األصول/املمتلكات- ١٤
٦٦...................................................................................اإليرادات- ١٥
٦٧.........................................................مصروفات متعلقة مبستحقات املوظفني- ١٦
٦٨....................................................................مصروفات السفر والضيافة- ١٧
٦٨.........................................................املصروفات املتعلقة باخلدمات التعاقدية- ١٨
٦٨...............................................................مصروفات تتعلق بأتعاب احملامني- ١٩
٦٨............................................................................النفقات التشغيلية- ٢٠
٦٩.................................................................النفقات املتعلقة باللوازم واملواد- ٢١
٦٩..........................................................هبوط القيمة واالستهالك وفقد القيمة- ٢٢
٦٩..............................................................................مصروفات مالية- ٢٣
٧٠..........................................................واملبالغ الفعليةبيان مقارنة بني امليزانية - ٢٤
٧١..............................................................إعداد التقارير على أساس قطاعي- ٢٥
٧٣...................................................................................االلتزامات- ٢٦
٧٣...........................................................................اخلصوم االحتمالية- ٢٧
٧٣.............................................إفشاء معلومات تتعلق بأطراف ذوي عالقة باحملكمة- ٢٨
٧٤...................................................................تسويات األرصدة االفتتاحية- ٢٩
٧٨....................................................شطب خسائر النقد واملقبوضات واملمتلكات- ٣٠
٧٨............................................................أحداث الحقة لتاريخ إعداد التقرير- ٣١

٧٩................................................................................................املرفق
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لصفحةا
٧٩.................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات حىت :١اجلدول 
٨٢............٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف :٢اجلدول 
٨٢............٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١مة إىل صندوق رأس املال العامل يف حالة السلف املقد:٣اجلدول 
٨٦..................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات يف :٤اجلدول 
٩٠.....................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف :٥اجلدول 
٩١...........................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف :٦اجلدول 
٩٣................................٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الصناديق االستئمانية يف :٧اجلدول 
ا الدول األطراف دفعة واحدة لفائدة مشروع املباين املؤقتة:٨اجلدول  ٩٤...................املدفوعات اليت سدد
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خطاب اإلحالة10/20/
٢٠١٥يونيه/حزيران١٨

عن الفرتة مراجع احلساباتانات بييقوم املسجل بتقدميمن النظام املايل، ١-١١وفقاً للبند 
كانون ١من . وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدةاملالية

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
رئيس قسم املالية
(التوقيع) إيفان ألييب
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية

مان فون هيبل(توقيع) هري 
املسّجل

M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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بيان المراقبة المالية الداخلية10/20/
نطاق المسؤوليات

صفته املوظف اإلداري الرئيسي املسجل بفإن (ب) من القواعد املالية، ١-١٠١بالقاعدة عمالً 
ويساءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة "مسؤولمةلمحكل
احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق ب

من نظام ٤٢دة من املا٢باملهام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 
من بني املسجل مسؤول، فإن،١-١١١القاعدة من النظام املايل، و ١١بالبند وعمالً . روما األساسي"

السجالت املالية ومتابعة هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد وامتثاالً أمور أخرى، عن احلسابات. 
ني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية.وتعيني املوظف،وضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمةو والفرعية،

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

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

،احملكمةصفيت مسّجلبتناط يب، من النظام املايل، ١-١٠وعالوة على ذلك، وفقًا للبند 
و استعراض املعامالت أ/"رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوًال بأول بفحص فعال وممارسة ولية عن ؤ املس

املالية لضمان ما يلي:
عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها والتصرف فيها؛قانونية’١‘
ألخرى، اليت تقرها مجعية الدول ااتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية ’٢‘

د املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛األطراف، أو مع األغراض والقواع
."اقتصادياً استخدام موارد احملكمة استخداماً ’٣‘

عليه تنصالرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما اختاذ حيث مت و 
الداخلية طوال الفرتة املالية نظم مناسبة للمراقبة املاليةنا على قناعة من وجود (ب)، أ١-١٠١القاعدة 
٢٠١٤.

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ا لتعتمد  فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املراجعة اليت أقوم 

مت بة املالية الداخلية يف احملكمة، املالية على املديرين التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة. ولتعزيز املراق
، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي التصديق.تكامل ملوظفي التصديقاملتدريب التوفري

ا راجعاملعتمدتو  لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد ة اليت أقوم 
وعمل اآلن، ىتون للحسابات حن الداخليو املراجعقام به الذي عمل الاملالية على معلومات مستقاة من 

اليت قدمها تعليقات ، والإطار املراقبة الداخليةعن احلفاظ على قلم احملكمة املسؤولنيبديرين التنفيذيني امل
.وغري ذلك من التقارير اإلدارية،ئلهميف رساحىت اآلن للحساباتن و ن اخلارجيو املراجع

إطار قياماليت تؤكد وغري ذلك من التقارير اإلداريةماناتتلقيت الضكما أين على قناعة أين
.٢٠١٤للمراقبة املالية الداخلية خالل عام مناسب 

هريمان فون هيبل
املسّجل٢٠١٥يونيه/حزيران١٨
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المراجع الخارجي للحساباترأي 10/20/
٣١املنتهية يف اإلثين عشر شهراً رتة فعن كمة اجلنائية الدولية قمنا مبراجعة البيانات املالية للمح

بالتغيريات يف اً بيانًا يتعلق باألداء املايل، وبيانالبيانات املالية هذه. وتشمل٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية واملالحظات مبا اً يتعلق بالتدفقات النقدية وبياناً صايف األصول، وبيان

لخص يتعلق باملبادئ احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية يف ذلك م
املعايري احملاسبية ملنظومة األمم جمموعة تتألف من مثانية جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار 

املتحدة.
لدولية مسؤول عن إعداد مسجل احملكمة اجلنائية افإن من النظام املايل، ١١ومبوجب املادة 

وتشمل هذه لقطاع العام. لالدولية البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية
املتوازن للبيانات املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض 

تقدمي اً االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضاخلطأ أو سواء بسبب من أي أخطاء جوهرية املالية خالية 
حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف.تقديرات

او قنالبيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت هذه رأي بشأنوتكمن مسؤوليتنا يف إبداء . م 
هذه املعايري االلتزام بقواعد نا موتقتضي . للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتهذه املراجعة وفقاً ناقد أجريف

بأن البيانات املالية ختلو من إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط الالسلوك املهين و 
.جوهريةاءخطأأي 

املبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن
راجعاملهين ملويرتكز تصميم إجراءات املراجعة على التقدير . املاليةالبياناتيفيهاإلاملشارعلومات وامل

اخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي الحتمال تقديرهذلكيفمبااحلسابات،
خلية القائمة الضوابط الدايفبالنظراحلساباتمراجعيقوماملخاطر،هذهتقديرويف سياق. االحتيالأو
أي وليس من أجل إبداء للحسابات املناسبةاملراجعةإجراءاتسعيًا لرسم املاليةالبياناتوعرضعدادإل

البيانات ييم مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرضتقأيضاً املراجعةوتشملرأي يف املراقبة الداخلية.
.لةمعقو احلسابيةالتقديراتهذهاملالية وما إذا كانت

أينا.ر لمعقولأساسلتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنعتقدنو 
الوضع املايل للمحكمة اجلنائية عنإىل مراجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة متوازنة واستناداً 
ات يف صايف األصول ، فضًال عن األداء املايل والتغيري ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١الدولية يف تاريخ 

كانون ٣١والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية خالل األشهر االثين عشر املنتهية يف 
الدولية للقطاع العام.ملعايري احملاسبيةمبا يتفق مع ا٢٠١٤األول/ديسمرب 

ديدييه ميغو
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للمحكمة الجنائية الدوليةالماليةالبياناتمراجعةتقرير10/20/
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في السنة المنتهية –البيانات المالية 

احملتويات
الصفحة

٧......................................................................جهااهلدف من املراجعة ونطاقها و 
٨............................................................................................توصياتال

٨...............................................................................التوصيات السابقةمتابعة 
٨.......................................................٢٠١٣التوصيات العالقة ذات الصلة بعام -١
١١.......................................................٢٠١٢التوصيات العالقة ذات الصلة بعام -٢

١٣..................................................................................احلالة املاليةاستعراض 
١٣............................................االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عملية -١
١٤............................................................شروع املباين الدائمة احملاسبة اخلاصة مب-٢
١٥................................................"النظر"إعادة املسجِّ معلومات مالية تتعلق مبشروع-٣

١٧........................................................................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية 
١٧.......................................................للدول األطراف تسلمية اليت الفوائض النقد-١
١٨......................اإلنتاجية األدواتاستبدال لكاليف ملساعدة القانونية و فائدة الاألموالختصيص -٢

١٩...................................................................تسويات وتعديالت مراجعة احلسابات 
٢٠..........................................................................................شكر وتقدير 

٢١...................ات متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابرفق: امل

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و 
راجعة احلسابات للمعايري الدولية ملقمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً -١

، مبا يف ذلك االختصاصات اليت حتكم مراجعة املايلمن قواعد احملكمة املالية ونظامها ١٢بالبند وعمالً 
احلسابات.

ما إذا  هو التوصل إىل تأكيدات معقولة بشأن ، عموماً،ي مراجعة للبيانات املاليةأوغرض -٢
ا يسمح للمراجع كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، ممسواء  البيانات املالية ختلو من أي خطأ ماديكانت 

وفقاً ،املاديةاجلوانبعدت، من حيث مجيع ما إذا كانت البيانات املالية قد أُ حولرأي بالتعبري عن
.٢٠١٤للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بالنسبة لعام 

املرفقيف واردة الالدولية نائية راجعة حسابات احملكمة اجلالناظمة ملاإلضافية االختصاصاتو -٣
أنه ينبغي اسرتعاء نظراحلسابات ائل أخرى يرى مراجع مستورد القواعد املالية النظام املايل و (ج) من٦

قصدته أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ماوأتبديد أموال احملكمة من قبيل، إليهاية الدول األطراف مجع
مجعية الدول األطراف.

تعد وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بياناً يتعلق باملوقف وتتضمن البيانات املالية اليت -٤
وبياناً بالتدفقات النقدية ، املمتلكاتبالتغيريات الطارئة على صايف األصول/املايل وبياناً باألداء املايل وبياناً 

بالسنة املالية املنتهية يف ذلك وبيانًا مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية ومعلومات ومالحظات أخرى تتعلق 
التاريخ.

عايري احملاسبية وهناك جمموعة من اجلداول اليت تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار امل-٥
يف مرفق للبيانات املالية.ملنظومة األمم املتحدة خارجاً عن نطاق مراجعة احلسابات هذه، أضافتها املنظمة 

واشتملت مهمة مراجعة احلسابات على مرحلتني اثنتني:-٦
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كانون ١٩إىل ٨من ،وإعداد امليزانية واإلدارةاملراقبة الداخليةمراجعة مؤقتة تركز على مسائل (أ)
؛٢٠١٤األول/ديسمرب 

ائية تركز على البيانات املمو (ب) /حزيران١٩إىل ١، من الية ومتطلبات الكشف عموماً راجعة 
.٢٠١٥يونيه 

ومت إيراد االستنتاجات والتوصيات املستقاة من املراجعة يف امللخص أدناه ومت التفصيل فيها يف -٧
ا مكتب التقرير. وقد لوحظ أن عددًا كبريًا من ا لتوصيات اليت متخضت عنها املراجعة السابقة اليت قام 

ذه التوصيات يف مرفق ٢٠١٢اململكة املتحدة الوطين للمراجعة يف عام  قد مت اآلن تنفيذها. ويرد بيان 
هذا التقرير.

مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. وعقد االجتماع النهائي مع متت وقد-٨
ورئيس قسم امليزانية ورؤساء األقسام بشأن النقاط الفنية اليت أثريت ل ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسج

١١بتاريخ بشأن التوصيات الواردة يف مشروع التقرير٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨وذلك يف ،أثناء املراجعة
.٢٠١٤حزيران/يونيه 

بعني االعتباراحملكمةالواردة من املكتوبة مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات ومتت مراجعة-٩
.٢٠١٥يوليه/متوز٦يف

يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي غري متحفظ بشأنرأياً وحنن نصدر-١٠
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

توصياتال
اخلارجي:املراجعهناك توصيتان جديدتان قدمهما - ١١
راجع امللتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية، يوصي –١رقم التوصية (أ)

لقتان باإلدارة املالية من النظام املايل والقواعد املالية املتع٤- ٥و٧- ٤ّ          اخلارجي بأن تعد ل املادتان 
نبغي للفوائض النقدية حىت يتحقق اصطفافها مع أفضل املمارسات لدى املنظمات الدولية. فال ي

ً    منهجية الفوائض النقدية للدول األطراف وينبغي بدال  من بصورة" أن تسلمً  من اآلن فصاعدا  "
لفائدة حساب احتياطي وتسجل كجزء من األرباح املستبقاة.قيدها ذلك 

لتكاليف لتحسني القدرة على التنبؤ لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واإلدارة املالية –٢التوصية رقم (ب)
راجع املاإلنتاجية وتنمية االستقرار املايل الشامل يوصي األصولساعدة القانونية واستبدال امل

بإجياد احتياطيني اثنني كجزء من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة مجعية الدول األطراف اخلارجي 
ل لتكاليف ّ                                                          وذلك لتغطية ما يتعذ ر التنبؤ به من تكاليف املساعدة القانونية والطابع الطويل األج

اإلنتاجية بالنسبة للمباين الدائمة.األصولاستبدال 

متابعة التوصيات السابقة
٢٠١٣التوصيات العالقة ذات الصلة بعام - ١

كجزء من املراجعة ٢٠١٤ُ          على إثر استعراض حالة تنفيذ التوصيات العالقة اليت ق دمت يف عام - ١٢
ست توصيات عالقة ، لوحظ أن من أصل ما جمموعه ٢٠١٣اخلارجية للحسابات للبيانات املالية لعام 

ُ                وثالث أخرى ن فذت يف جانب منها.بالكاملُ   ثالث منها ن فذت
مل تنفذ بعدجزئياً نفذتنفذت بالكاملالعالقةالتوصياتاملوضوعالرقم
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توفري ما يلزم لتحصيل ١
الديون املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
املتلقاة من املتهمني

اء توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة مبعاملة األموال املتلقاة باعتبارها سعيًا ور 
راجع اخلارجي احملكمة بأن تضع مبادئ املجزءًا من األصول احملتجزة، يوصي 
تناول األموال املتلقاة خالل خمتلف مراحل توجيهية رمسية تفّصل فيها عملية 

ات القائمة يف إطار نظام احملكمة. العملية القضائية مع بيان األدوار واملسؤولي
احملاسبة وامليزنة.مع وستشكل املبادئ التوجيهية األساس للتعاطي املناسب 

X

تعزيز استقاللية ٢
مكتب املراجعة 

الداخلية للحسابات

اء مهام جلنة مراجعة احلسابات احلالية وإنشاء جلنة راجع امليوصي  اخلارجي بإ
رسة املهنية ومساعدة مجعية الدول األطراف يف أدائها جديدة مبا يتمشى مع املما

ا الرقابية املتعلقة بعملية تقدمي التقارير املالية ونظام املراقبة الداخلية  ملسؤوليا
هذه وعملييت املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات. وجيب لذلك أن تُنشأ 

وميكن إنشاؤها ف.باعتبارها هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطرااللجنة
باعتبارها جلنة فرعية تابعة للجنة امليزانية واملالية.

ولضمان أن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحسابات آخذًا بأفضل املمارسات 
املهنية يوصي املراجع اخلارجي جبعل املكتب املذكور قابًال للمساءلة من طرف 

تعيني، وتقييم سابات فيما خيص رؤساء أجهزة املسائل اإلدارية وجلنة مراجعة احل
تقّر أداء مديري مكتب املراجعة الداخلية للحسابات. وجيب على اللجنة أن 

ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات وخطة املراجعة الثانوية للمكتب واستعراض 
عن هذه فعالية أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات. ولتكون ميزانية احملكمة معّربة 

ية ينبغي إخراج امليزانية اخلاصة مبكتب املراجعة الداخلية للحسابات من االستقالل
برناجمًا رئيسيًا منفصًال يتم تنفيذه الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) وجعلها 

يف ظل املسؤولية اخلالصة ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وحتت سلطته 
وإمرته.

X

تعزيز قدرة وحدة ٣
يزانية على الطعن امل

يف االفرتاضات 
املتعلقة بامليزانية

االستعراض التحليلي لوحدة بتعزيز قدرة املراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
امليزانية على االضطالع مبنهجية إلعداد امليزانية تنطوي على إعداد اقرتاحات 

دة.مضادة للطعن يف كافة الطلبات املتعلقة بامليزانية املتأتية من كل وح

X

امليزنة اخلاصة ٤
باملساعدة املؤقتة ذات 
الطابع الطويل األجل 

والقصري األجل

لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على املناصب املؤقتة 
اليت مت جتديدها وهي لذلك ذات طابع أطول أجًال مع احرتام املرونة الالزمة اليت 

ا احملكمة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات تقتضيها طبيعة العملي ات اليت تقوم 
ا ميزنة املساعدة املؤقتة العامة من خالل إنشاء بندين  بتعديل الطريقة اليت تتم 

باملناصب املؤقتة ذات الطابع الطويل األجل منفصلني يف امليزانية واحد يتصل 
قتة القصرية األجل.اآلخر باملساعدة املؤ ويتصل (املساعدة الطويلة األجل) 

ا  ويتم تقدير بند ميزانية املساعدة الطويلة األجل بإدراج املناصب الالزمة الوارد بيا
يف سرد امليزانيات اليت تتم املوافقة عليها. أما املساعدة املؤقتة القصرية ّ  املفص ل 

على أساس مبلغ إمجايل، يقومتقديرهافً األجل اليت هي ذات طابع مرن جدا  
سب   كنسبة مئوية من التكاليف ذات الصلة باملوظفني مع مقارنتها باملصاريف ُ    حي 

الفعلية السابقة على أساس سنوي.
عالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بوضع ملخص يف 

اليت يرد وصفها يف جدول لكافة املناصب املبنية على املساعدة الطويلة األجل 
نية املتفق عليها على غرار ما جيري بالنسبة للموظفني يف إطار السرد املتعلق بامليزا

مالك موظفني الوظائف الثابتة. ومن مث بوسع الدول األطراف أن توافق على 
أساسي يتكون من الوظائف الثابتة ومناصب املساعدة الطويلة األجل.

نشطة ً      ُ                                                وأخريا  وحيث ي رى أن اخلرباء االستشاريني ال يضطلعون بأنشطة شبيهة بأ
املوظف التابع للمالك يوصي املراجع اخلارجي حبذف بند امليزانية اخلاص باخلرباء 

X
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.االستشاريني من فئة "املوظفون اآلخرون" وإدراج ذلك يف فئة "غري املوظفني"

وضع قواعد فيما ٥
خيص املوظفني 

وفرادى املتعاقدين يف 
إطار عقود ذات 

طابع قصري األجل

من القواعد املتعلقة بكافة العقود رجي برسم سياسة تتضمن مجلة يوصي املراجع اخلا
القصرية األجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األجل واألفراد 
الذين ُتربم معهم عقود خدمات خاصة والذين يؤدون واجبات شبيهة بالواجبات 

اليت يؤديها الفرد الواحد من املالك.
ه القواعد االتفاق األدىن من جانب قسم املوارد البشرية للتقليل وينبغي أن تتيح هذ

إىل أدىن حد من املخاطر احملتملة املتمثلة يف حماباة ذوي القرىب وإيثار هذا على 
ذلك يف عملية التوظيف.

X

تعزيز أوجه الرقابة ٦
املتعلقة بتعّقب 

الوصول

املعدات مبا يف ذلك عناصر صيانة مجيع يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بكفالة 
اليت جتلب النظر والتبليغ عنها على الوجه الصحيح يف البيانات املالية العناصر

لألوامر صول واالمتثال وذلك من خالل تعزيز أوجه الرقابة املتعلقة بتعّقب األ
اإلدارية اليت حتدد إطار امللكية وإدارة األصول.

ة يتعني االنتظار مدة معقولة من الزمن يتم ويف احلالة اليت تكون فيها بنود مفقود
على إثرها شطبها إن مل يُعثر عليها.

X

-٦٣٣مجموع التوصيات العالقة: 

ا ن فذت تنفيذا  جزئيا  على أساس أن الدوائر القانونية التابعة ١ُ               اعت ربت التوصية رقم -١٣ ُ         ً      ً                                        أ
ً    يهية. وسوف تعمد الدوائر اإلدارية أوال  إىل للمحكمة تقوم يف الظرف الراهن بوضع هذه املبادئ التوج

ً                                شىت احلاالت اليت ميكن فيها للمحكمة أن تتلقى أمواال  كجزء من األصول احملتجزة ضمن اإلطار حصر 
. بعد ذلك وأسوة بالتجارب ٢٠١٥ُ                      ومن املنتظر أن ي نجز هذا العمل خالل عام القانوين للمحكمة.

علية للتعاطي مع األموال املتلقاة خالل شىت مراحل العملية القضائية السابقة من املزمع تطوير العملية الف
مع حتديد األدوار واملسؤوليات املناطة يف إطار نظام احملكمة.

ً                                      يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  بالنظر إىل كون اللجنة السابقة ملراجعة ٢ُ           واعت ربت التوصية -١٤     ً
يت مهامها مبوجب األمر الر  ئت جلنة خمصصة وأنشICC/PRESD/G/2015/001ئاسي ُ                         احلسابات قد أ 

ا والية حمددة تشمل إنشاء جلنة دائمة ملراجعة احلسابات ٢٠١٥ملراجعة احلسابات بالنسبة لعام  منوطة 
ا يف كانون الثاين/يناير  ا من ٢٠١٦ينبغي أن تشرع يف االضطالع مبسؤوليا بعد املوافقة على اختصاصا

راف.قبل مجعية الدول األط
ً                                            يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  على أساس أن قسم امليزانية واملالية مت تقسيمه ٣ُ           واعت ربت التوصية -١٥     ً
وبدأ نفاذ هذا التقسيم يف شهر أيار/مايو قسمني جديدين خمتلفني مها: قسم امليزانية وقسم املالية.إىل 

ّ                         ء قسم مرك ز للميزانية منفصل عن قسم باحملكمة. ومن شأن إنشاحني التحق رئيس قسم امليزانية ٢٠١٥
الطلبات املتعلقة بامليزانية.لالعرتاض علىّ              ِّ                         املالية أن حيس ن من قدرة املسج ل على إعداد مقرتحات مضادة 

ٍ             وتنفيذ هذه التوصية جار  النظر فيه يف ً     ً   يف حكم املنفذة تنفيذا  جزئيا . ٤ُ               واعت ربت التوصية رقم -١٦
على وجه اخلصوص اهلياكل اجلديدة واحلدود القصوى املتعلقة مبكتب املدعي ضوء التطورات األخرية منها 

إطار العام وقلم احملكمة، والتخفيض املتوقع يف استخدام املساعدة املؤقتة العامة وما تقرر من وضع 
للسياسة العامة خاص بالتعيينات القصرية األجل.

ً                                جزئيا  باعتبار أن االقرتاح املتعلق باألخذ ً يف حكم املنفذة تنفيذا  ٥ُ               واعت ربت التوصية رقم -١٧
باإلضافة إىل ذلك، ُ                                      بالتعيينات القصرية األجل قد مت إعداده وو ضعت اخلطة الرامية لرسم السياسة العامة. 
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تقوم احملكمة يف الظرف الراهن باستعراض استخدام اتفاقات اخلدمات اخلاصة ومن املزمع وضع سياسة 
عامة يف هذا الشأن.

أن احملكمة قد أجنزت الكثري من أساسً     ً     يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  على ٦ترب التوصية رقم وتع-١٨
ا أوساط الرقابة بغية التقليل إىل أدىن حد ممكن حدوث نقائص يف اجلرد منالتحسينات اليت شهد

ً مستقبال .

٢٠١٢التوصيات العالقة ذات الصلة بعام - ٢

كجزء من ٢٠١٣اليت مت تقدميها يف عام يذ التوصيات العالقة يف أعقاب استعراض حلالة تنف-١٩
لوحظ أن من أصل ما جمموعه أربع توصيات ٢٠١٣املراجعة اخلارجية للحسابات للبيانات املالية لعام 

ُ           ً     ً              ُ          ً                            عالقة هناك توصيتان ن فذتا تنفيذا  كامال  وتوصية واحدة ن فذت جزئيا  وتوصية رابعة مل تنفذ حىت اآلن.
مل تنفذ بعدنفذت جزئياً نفذت بالكاملالتوصيات العالقةضوعاملو الرقم

املسائل العامة ذات ١
الصلة بالوظيفة 
احملاسبية وإجراء 

مراجعة احلسابات

تنظيم قسم امليزانية واملالية لكفالة تحسني بيوصي املراجع اخلارجي للحسابات 
ولة الصادرة عن املراجع تلبية الوظيفة احملاسبية يف الوقت املناسب للمطالب املعق

املقبل للمعايري متطلبات التنفيذ معاملةاخلارجي للحسابات. وهذا يقتضي أيضًا 
أولويات الوظيفة احملاسبية الدولية للقطاع العام باعتبارها أولوية رئيسية من 

احملاسبية.

X

تعزيز وتوضيح دور ٢
املدعي العام ودور 

املسجِّل

حسابات بتعزيز وتوضيح دور املدعي العام ودور يوصي املراجع اخلارجي لل
املسجِّل والقيام، عند االقتضاء، بتعديل النظام املايل والقواعد املالية على النحو 

التايل:
الوقوف موقف التوجه اخلدمي االجتاه حنو اخلدمة واإلعداد اجلماعي لدليل (أ)

قواعد اليت (هو غائب حالياً) حيّدد جمموعة كاملة من الإداري مفّصل 
دف هذه القواعد إىل احلد من  ا كل أجهزة احملكمة. وجيب أن  تتقيد 
حاالت االزدواج والتصدي للحاالت اليت يكون فيها االمتثال للقواعد 

نًا باالختالف يف التفسري ، خاصة فيما بني املسجِّل واملدعي العام. مر
بتكنولوجيا تغطي هذه االختالفات األمن والتجهيزات املتعلقةوقد 

املعلومات واالتصاالت والرتمجة وإجراءات التوظيف واملمارسات العملية 
والقواعد احملددةاخلاصة بالوثائق امليدانية واستئجار املكاتب يف امليدان

امللزمة املتنوعة.
فيما خيص الشرعية واالمتثال إعادة تأكيد دور املسجِّل ومسؤولياته (ب)

املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعد الدليل للنظام املايل والقواعد 
اإلداري اخلاصة بكافة املصاريف املتكبدة يف إطار احملكمة اجلنائية 

مبا يف ذلك املصاريف اليت يتكبدها مكتب املدعي العام. الدولية، 
وكجانب من عملية جتهيز املدفوعات وتصفية الوثائق امللزمة املتنوعة، 

بتفتيش شرعية ية وعلى املسجِّل االضطالع يتوجب على قسم املال
املصروفات وعمليات تصفية وثائق االلتزام املتنوعة.وامتثال كافة بنود 

اإلشارة يف النظام املايل والقواعد املالية إىل قائمة من األسباب الرئيسية اليت (ج)
ميكن أن تدعم قرارات املسجِّل القاضية برفض بند من بنود االنفاق (أمثلة 

للتوضيح: عدم االمتثال للقواعد، عدم الدقة يف االعتماد الصادر عن تقدَّم 
.)...موظفي االعتماد، القيد اخلطأ يف امليزانية

برفض هذه النفقات حيث وينبغي أن يكون املسجِّل يف موضع يسمح له (د)
ا نفقات ال تتقيد بالنظام املايل والقواعد املالية اليت وضعتها  إنه يرى أ

كمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي أن يكون املدعي العام احمل

X
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مل تنفذ بعدنفذت جزئياً نفذت بالكاملالتوصيات العالقةضوعاملو الرقم10/20/
عن املسجِّل إذا ما اختلف معه يف بدوره قادرًا على إبطال قرار صادر 

تفسري القواعد. ويف هذه احلالة وعندما يبطل املدعي العام قرارًا اختذه 
لة تنتقل لتلقى فإن املسؤولية الشاماملسجِّل برفض بند من بنود اإلنفاق

على عاتق املدعي العام ويُعفى املسجِّل من املسؤولية.
وينبغي أن ُيسجَّل كل "استثناء" ويُعرض يف تقرير سنوي يقدم إىل الدول (ه)

للحسابات باستعراض هذا االستثناء بغية األطراف ويقوم املراجع اخلارجي 
نية.إبدائه رأياً حول التفسريات اليت قدمتها األطراف املع

الدخول إىل نظام٥
ساب

حبقوق بتنفيذ إجراءات احملكمة املتعلقة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات 
لنظام "ساب" احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول الدخول 

. وجيب على احملكمة أن ً                 ً                           تبعا  ملهمة املوظفني ووفقا  للتمييز املالئم بني الواجبات
تصميم تطبيق نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام وضع  ّ       تعد ل طريقة

لسياسة احملكمة األمنية.ً كلمات السر وبني التتبع وفقا  

X

تقليص إلغاء ٦
االلتزامات يف 

املستقبل

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري 
ت الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل املصفاة من أجل تقليص مستوى إلغاء التزاما

بوثقية التزام صحيحة ينبغي مراجعة صحتها على أساس منتظم التزام غري مصفى 
قسم املالية وامليزانية. على يد موظفي التصديق وخالل التقرير املايل الذي يقدمه

غري املصفاة لدى يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بزيادة رصد االلتزامات 
ليت تعرف مستويات مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، األقسام ا

وتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية واالحتجاز.

X

٤٢١١التوصيات العالقة: عددمجموع

ُ                                                                               وي رى أن التوصية األوىل هي يف حكم املنفذة بالنظر إىل ما مت من إعادة تنظيم لقسم امليزانية -٢٠
ُ      بتقسيمه إىل قسمني منفصلني وإىل أن رئيس قسم امليزانية قد ع ني اآلن.املالية و 

"إعادة ُ                                                                       وي رى أن التوصية الثانية هي يف حكم التوصية اليت مل تنفذ. وقد وضع املقرر مشروع -٢١
ِّ                                   النظر" ينطوي على خطط لرتشيد وتوضيح العالقة بني املسج ل وبني األجهزة األخرى التابعة للمحكمة 

ُ    يتخذ هذا التوضيح الطابع الرمسي كما مل ت دخل اجلنائية الدولية من حيث األدوار واملسؤوليات املنوطة. ومل 
ّ                                    التعديالت الضرورية على النظام املايل والقواعد املالية اليت تفص ل مضمون عملية التعزيز والتوضيح هذه. 

ً            ولذلك يكرر املراجع اخلارجي للحسابات جمددا  توصيته هذه.
حتديد حقوق الوصول ُ                                           ُ          ً       وي رى أن التوصية الثالثة هي يف حكم التوصية اليت ن فذت جزئيا  حيث مت -٢٢

ومبا يتفق مع الفصل املناسب بني الواجبات. وأن نظام وضع كلمات السر والتتبع ً             وفقا  ملهام املوظفني 
واردة يف مشروع "إعادة النظر" ً            متوافق مع السياسة األمنية اليت تتوخاها احملكمة. غري أنه طبقا  للتوصيات ال

ً           ومت تعليق هذا األمر مؤقتا  ريثما تتم تغريت بعض األدوار واملسؤوليات وستتطلب املزيد من التحديد.
إعادة التنظيم اجلارية على صعيد قلم احملكمة.

ً                          وي رى أن التوصية الرابعة هي يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  حيث إن احملكمة قامت بتحسني -٢٣      ً                                           ُ
تعزيز استعراض االلتزامات غري ٢٠١٤إجراءات الرصد املتعلقة بااللتزامات غري املصفاة وواصلت يف عام 

املسددة.
استعراض الحالة المالية

لعام ً     ً                                                يوفر القسم الوارد أدناه استعراضا  موجزا  للحالة املالية للمحكمة اجلنائية الدولية بالنسبة -٢٤
واملعاجلة احملاسبية للصندوق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وخباصة عملية االنتقال إىل ٢٠١٤
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إعادة النظر" الذي االستئماين للضحايا واملسائل احملاسبية ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة ومشروع "
ِّ  وضعه املسج ل.

عملية االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام- ١

موعة األوىل ٢٠١٤انات املالية لعام تشكل البي-٢٥ اليت مت إعدادها مبا يتفق لبيانات املالية من اا
مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. واملعلومات املقارنة املتعلقة ببيان األداء املايل وبيان التدفق 

من املعيار احملاسيب ١٥١يف الفقرة ُ                                                    النقدي مل ت عرض على النحو الذي يتفق مع األحكام االنتقالية الواردة 
ذات الصلة بعرض البيانات املالية.١الدويل للقطاع العام رقم 

وقد جرى إعداد البيانات املالية على أساس االستحقاق بينما جرى إعداد البيانات املالية -٢٦
بان آثار املعامالت عند وبفضل هذا النظام تستً                                    السابقة وفقا  للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة.

ّ                                        إجرائها (وليس عند تلقي املبالغ النقدية أو تسديدها) وتدو ن يف البيان املايل املتعلق بالفرتة ذات الصلة.
ا  واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ختتلف عن املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة من حيث إ

ة الفعلية الداخلة إىل الكيان واخلارجة منها.تسعى لربط التدفقات االقتصادي
تقتضي من احملكمة االحتفاظ بسجل كامل وموثق واملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة-٢٧

ا املالية ا يف بيانا ا ونفقا مما يفضي إىل إحاطة معززة يف جمال املال لكافة أصوهلا وخصومها وإيرادا
واملوارد.

ا وفيما يلي -٢٨ ملخص للتغيريات الرئيسية اليت طرأت على أصول احملكمة وخصومها وإيرادا
ا نتيجة العتماد املعايري احملاسبية  :الدولية للقطاع العامونفقا

ُ                                  األصول الثابتة يف البيان املتعلق بالوضع املايل وت ستهلك طوال مدى استغالهلا ويتمثل أثر قيد(أ)
كيلويورو.٥١٦٧٠ذلك يف زيادة األصول مبقدار 

ذات الصلة بالقضاة واملوظفني. ونتيجة ومت توفري ما يلزم بالنسبة لألصول واخلصوم غري املتكررة (ب)
كيلويورو فيما يتصل ٢٤٥٢١هلذا التغيري، عمدت احملكمة إىل تقييد أصل غري متكرر مقداره 

ً دت احملكمة استحقاقا  ّ بتسديد احلقوق ذات الصلة خبطة املعاشات التقاعدية للقضاة. كما قي  
ا العاملون وهي تشمل التأمني الصحي لفرتة ما بعد طويل األجل  ذا صلة باملزايا اليت يتمتع 

اخلدمة، واإلجازة السنوية ومستحقات انتهاء اخلدمة (منح اإلعادة إىل الوطن مببلغ يصل إىل 
كيلويورو.٨٥٦٢٨

مشروع املباين الدائمة مقيد بصفة تنسحب يفواحدة" التسديد دفعةهناك إيراد متأت من "(ج)
على فرتة التشييد باالستناد إىل النسبة املئوية اليت تتحقق من اإلجناز. ونتيجة ذلك تتمثل يف 

كانون ١كيلويورو بتاريخ ٩٨٠٣٥مقداره إيراد مؤجل (معروض على صعيد االلتزامات)
.٢٠١٤الثاين/يناير 

الوضع املايلرق األساسي باشرتاط تقدمي موازنة تسمى بيان وفيما خيص الكشف، يتعلق الفا-٢٩
وبيان األداء املايل. وهذان البيانان يقرتنان ببيان للتدفق النقدياإليرادات واملصروفات يسمى بيان وبيان 

فعلية مشرتكة الثروة الصافية للمنظمة اليت متلكها ملكية (ّ                                يفص ل التغريات الطارئة على صايف األصول 
األطراف).الدول 

االنتقال يفاملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة خيص، يتمثل أهم تغيري وفيما يتعلق باحملاسبة-٣٠
ا  احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة أي تسجيل اإليرادات واملصروفات يف الفرتة اليت تتعلق 

عما إذا مت تلقي مدفوعات أو مل تتلق.بغض النظر عما إذا كان هناك التزام قانوين أو مل يكن أو
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ويتضمن االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات تقييد األصول الطويلة األجل (األصول -٣١
وذلك يف بيان باملوقف املايل واختالفها حبسب الثابتة) وااللتزامات (التأمني الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة)

يف بيان األداء املايل.ما إذا كانت إيرادات أو مصروفات
على أساس هاخمتلفة. فالبيانات املالية يتم إعدادويتم اآلن إعداد ميزانية احملكمة على أسس -٣٢

ُ                                                        االستحقاق الكامل بينما ميزانية احملكمة اليت ي كشف عنها يف بيان مقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية (البيان 
من املعايري احملاسبية ٢٤سبة. وعلى حنو ما يقتضيه املعيار اخلامس) تعد على أساس نقدي معدل للمحا

ُ                                                                                للقطاع العام ت عرض املبالغ الفعلية على أساس مقارن بامليزانية مع التوفيق بينها وبني املبالغ الفعلية الدولية 
.٢٤رقم املالحظة ُ                                اليت ت عرض يف البيانات املالية واملفصلة يف 

الكف عن كشف أنشطة أمانة الصندوق الدولية للقطاع العامبيةويقتضي تطبيق املعايري احملاس-٣٣
ً      االستئماين للضحايا يف صلب البيانات املالية ولو أن هذه األنشطة مدرجة يف امليزانية. واعتبارا  لكون 
الصندوق االستئماين للضحايا يعد بيانات مالية منفصلة، فإن التدفقات االقتصادية ذات الصلة به مل تعد 

ا حتت "تظهر يف اختالفات ختص كيانات" يف البيانات املالية اخلاصة باحملكمة ويتم التبليغ 
لفائدة الصندوق االستئماين للضحايا مبا يف ذلك ً جمانا  كما أن احملكمة توفر خدمات شىت ٢٤املالحظة

البشرية تعلقة باملوارد احليز املكتيب واألثاث والتجهيزات واألمن وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات املالية وامل
ا الوخدمات إدارية أخرى. تقيد على َّ                          وتكاليف هذه اخلدمات تسج ل يف حسابات احملكمة حيث إ

ً                         مسامهات عينية". وسعيا  وراء تعزيز التبليغ املايل حساب الصندوق االستئماين للضحايا وتعترب بوصفها "
ا موارد –املسامهات الذي يقوم به الصندوق يف كنف املنطق املايل، فإن تلك اليت ال ميكن التشكيك يف أ

ا تبعا  –يتلقاها الصندوق  ً                                                    ً ميكن أن يعاد تقييدها مستقبال  بقيمتها الفعلية (أو التقديرية) وجيري التبليغ 
يف البيانات املالية اخلاصة بالصندوق االستئماين للضحايا.لذلك

المحاسبة الخاصة بمشروع المباني الدائمة- ٢

ُ            إن مشروع املباين الدائمة مسجل يف البيانات املالية باعتباره عقد تشييد طويل األجل ي زمع االنتهاء -٣٤
الذي Courtys Building Consortium. واملتعاقد املسؤول عن التشييد هو ٢٠١٥منه يف أيلول/سبتمرب 

ل.ً                        توجيه الفواتري إىل احملكمة استنادا  إىل ما جيري إجنازه من العميتوىل 
تقييم التقدم احملرز على عني املكان تتوىل Brink Groepواحملكمة بدورها، ومبساعدة من شركة -٣٥

ّ       يتم إجنازه من األعمال قبل أن تعمد إىل إدراج الفاتورة يف احلسابات. وعندئذ يقي د مبلغ فيماوتتثبت 
تكلفة التشييد مبا يتمشى مع التقدم الذي حيرز على صعيد املشروع.

خيص مشروع املباين الدائمة ُ                     س جل "أصل قيد التشييد" ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وحىت -٣٦
كيلويورو يف ٦٤٨١٨٨كيلويورو. وباملقارنة مع التكلفة التقديرية اإلمجالية البالغة ٦٧١١٤١مقداره 

٪.٧٥ّ                            ُ             يقد ر أن مشروع املباين الدائمة قد أ جنز مبا نسبته ٢٠١٤اية 
ّ                    وع املباين الدائمة متو ل من مصدرين اثنني مها:وتكلفة مشر -٣٧
مليون ٦٨تلقت احملكمة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: وحىت واحدةتسدد دفعةمبالغ (أ)

أيار/مايو ٣١واحدة لغاية بالتسديد دفعةمليون يورو من التعهدات ٢٦ُ          يورو ي ضاف إليها 
٢٠١٥.

مليون يورو. وحىت ٢٠٠ال أقصى حمتمل يصل إىل ّ                           قرض ميس ر مقدم من الدول املضيفة برأمس(ب)
مليون يورو من هذا ٨٥،٢قامت احملكمة بسحب مبلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

القرض.
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ً                                                                         وطبقا  لالتفاق املتعلق بالقرض، تقوم الدولة املضيفة بتخفيض القرض الواجب االسرتداد مع -٣٨
سم هذا ٪ من القيمة القصوى لرأس املال م١٧،٥خصم يساوي  ُ        طروحا  منها جمموع املبالغ املسحوبة. وحي                              ً

اليت طلبت تسديدها احملكمة.و واحدة تسدد دفعةاخلصم من املبالغ اليت 
ُ   تقدير للمدفوعات اليت ط لب وكان هناك خطأ حسايب يف مقدار اخلصم ننتج عنه سوء -٣٩

٣١واحدة، حىت دفعةاملبالغ ُ            واحدة. ونتيجة هلذا اخلطأ فإن مقدار ما ط لب تسديده مندفعةتسديدها 
مليون يورو ٧٠،٤ً    مليون يورو فقط بدال  من ٦٨،١، ومت تلقيه وصل إىل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

وصل جمموع املبالغ ٢٠١٥أيار/مايو ٣١مليون يورو. وحىت تاريخ ٢،٣وكان هناك نقص متمثل يف 
ُ             يف حني كان املفروض أن ي طلب تسديد ما مليون يورو٩٣،٤واحدة واليت مت تلقيها إىل دفعةاملسددة 
مليون يورو. والكشوف الواردة يف ٣،٣مليون يورو وهذا أدى إىل حصول نقص مقداره ٩٦،٧مقداره 

واحدة ليست حباجة إىل التعديل حبكم أن املعايري احملاسبية دفعةالبيان املايل ذي الصلة باملبالغ اليت تسدد 
ال ينبغي أن يسجل إال إذا كان هناك التزام قائم ن أثر هذا اخلطأ احلسايب تفيد بأالدولية للقطاع العام

وحيث إن املبالغ املسددة مرة واحدة تتم على أساس تطوع من ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت 
جانب الدول األطراف وعلى هذا ليس هناك أي التزام حىت ذلك التاريخ.

ل "إعادة النظر"ِّ معلومات مالية تتعلق بمشروع المسج  - ٣

ِّ                      يف أعقاب موافقة مجعية الدول األطراف (اجلمعية)، عمد املسج ل إىل وضع مشروع "إعادة -٤٠
النظر" لتعزيز كفاءة وفعالية تنظيم قلم احملكمة. وينفذ هذا املشروع على مراحل مخس هي:

: تصميم املشروع١املرحلة (أ)
احملكمة والتصميم التنظيميقلمالقاعدة اليت يقوم عليها: ٢املرحلة (ب)
: تدابري التغيري الفورية٣املرحلة (ج)
: استعراض أداء الوظائف٤املرحلة (د)
: اختتام املشروع٥املرحلة (ه)
أفضت إىل حالة شهدت إلغاء مخس وظائف لكبار ٢٠١٤يف متوز/يوليه ٢وقد انتهت املرحلة -٤١

متثل تكاليف تقديرية ٢٠١٤ورو يف البيانات املالية لعام كيلوي٤٧٣املسؤولني. ومت تسجيل خمصص مبلغه 
ُ                   ومل حتدد أية وظائف ي زمع إلغاؤها عندئذ. ٢٠١٥يف آذار/مارس ٤و٣ُ                             ي توقع تكبدها. وانتهت املرحلتان 

. وفيما عدا األثر الناجم عن الوظائف اخلمس ٢٠١٥يف أواخر حزيران/يونيه ٥واملزمع انتهاء املرحلة 
يف ٢٠١٤لعام املايل، ليس ملشروع "إعادة النظر" أي أثر يف بيان الوضع ٢ر املرحلة امللغاة يف إطا

البيانات املالية.
ِّ      ً                                                             واختذ املسج ل قرارا  بإلغاء منصب واحد. واألسباب الداعية هلذا اإللغاء يف سياق املشروع -٤٢

تقتصر على ما يلي:
الزمة؛املعيننصب املطاق فيها الوظائف املؤداة يف نمل تعديف احلالة اليت ’١‘
التغيريات اهليكلية اليت تنتج عن التغيريات اجلوهرية اليت تطرأ على الوظائف والواجبات ’٢‘

منصب آخر نطاق واملسؤوليات املرتبطة مبنصب معني، أو إعادة وزع الوظائف وإدراجها يف 
دو معه املنصب احلايل غري ذي لزوم؛يغ

بات التشغيلية.الربنامج أو املتطلتغيري ’٣‘
والعاملون الذين "أعيد النظر" يف وظائفهم حيق هلم أن يتقدموا على سبيل األولوية لوظائف -٤٣

أخرى تنشئها احملكمة كجزء من إعادة التنظيم.
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عرف بعد، فإن التقديرات احلالية ملشروع "إعادة النظر" مل يوعلى الرغم من أن الوضع النهائي -٤٤
واملتعلقة بعدد العاملني بقلم احملكمة واألثر املايل املرتتب حبق احملكمة ميكن تلخيصها اليت وضعتها احملكمة

يف اجلدول التايل:

(باليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: الحالة التقديرية لمشروع "إعادة النظر" في ١الجدول 

الحالة السابقة 
على مشروع 
إعادة النظر 

كانون ١في 
الثاني/ يناير 

لغىالم٢٠١٤

تغيير 
جوهري 

لطبيعة العمل
)٣٠(٪

خفض عدد 
الملتحقين 

بوظيفة

مجموع 
المناصب 
التي أعيد 
النظر فيها

طلب 
التعيين على 

سبيل 
األولوية في 

مناصب 
جديدة

مجموع 
العاملين 

الذين أنهيت 
مهامهم

عاملين وظفوا 
ً خارجيا  

الحالة 
التقديرية لما 
بعد مشروع 
إعادة النظر

عدد العاملني بقلم
٥٠٤٩٨-٦٠٦٠-٦١٢٠-٥٤-٥٠٨٦٠احملكمة

الرسوم التقديرية 
اء املهام ٧إل ٥٩١ ٢٥٤٤ ٣٢٠٣٦٢

الوفورات التقديرية 
يف امليزانية املرتتبة 

على العاملني 
املنتهية مهامهم يف 

أيلول/سبتمرب ٣٠
٢٠١٥١ ٨٢٠ ٨٥٥-٥١٣ ٦٤١-

٥صايف األثر املايل ٧٧٠ ٧٤١٣ ٤٦٤ ٧٢١

أفضل تقديرأسوأ حالة

.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية باالستناد إىل أرقام تقديرية متوفرة لغاية 
٥٠٨ما عدده ومن أصل ٢٠١٤حزيران/يونيه ١ويبني اجلدول الوارد أعاله أنه يف تاريخ -٤٥

تمل  ً          ُ        عامال  من هؤالء ي توقع أن ٦٠ّ     منصب ويقد ر أن ١٢٠أن يعاد النظر يف ُ    عاملني بقلم احملكمة، حي 
ً عامال  ٥٠يتقدموا بطلب احلصول على مناصب جديدة وحيافظوا على عمالتهم داخل احملكمة. وهناك 

ُ                   ً                                                                   آخرون ي توقع توظيفهم خارجيا  مما جيعل العدد التقديري للعاملني يف مرحلة ما بعد "إعادة النظر" يصل إىل 
٤٩٨.
كيلويورو ٣٤٦٥ّ      ً                                                      يقد ر حاليا  األثر املايل الصايف املرتتب على مشروع "إعادة النظر" مبا بني -٤٦

كيلويورو. وهذه التقديرات حمسوبة بعد طرح الوفورات التقديرية على صعيد امليزانية املتأتية من ٥٧٧١و
,٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠انتهاء مهام العاملني بتاريخ 

هذه التقديرات ال تشمل التكاليف اإلضافية املرتتبة على توظيف عاملني وجتب مالحظة أن-٤٧
ا عملية التوظيف  جدد خارجيني، وهي تكاليف ميكن أن تكون ذات بال بالنظر إىل األبعاد اليت اختذ
إضافة إىل متوسط التوظيف املتكرر على صعيد قلم احملكمة كما ال تشمل هذه التقديرات األثر املايل 

ل أن يرتتب على أية التزامات ناشئة عن العملية.احملتم
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االستنتاجات والتوصيات الرئيسية10/20/
لدول األطرافتسلم لالفوائض النقدية التي - ١

ً                   بصورة منتظمة للدول األطراف ما كان فائضا  يف امليزانية بعد أن تسدد احملكمة اجلنائية الدولية-٤٨
ً                                        ً أو مل تسدد نقدا . هذا الفائض املعدل يف امليزانية يسمى فائضا  تؤخذ يف احلسبان كافة املبالغ اليت مل تتلق

ً نقديا .
ا املقررة تسدد احملكمة الفوائض النقدية -٤٩ املقبلة حاملا للدول األطراف أو ختصمها من اشرتاكا

من النظام املايل والقواعد ٤-٥و٧-٤البندينتستوىف شروط حمددة معينة على حنو ما هو مفصل يف 
ّ                                                      نص على "أن يقس م أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية فيما بني ي٧-٤والبند لية. املا

الدول األطراف ... ويسلم لكل من الدول األطراف املبلغ النقدي الذي خيصها من عملية القسمة آنفة 
٤-٥وتنص املادة ُ             الذكر إذا كان اشرتاك الدولة الطرف عن تلك الفرتة املالية قد س دد بالكامل". 

جتري تسويات لألنصبة املقررة على الدول األطراف فيما يتعلق مبا يلي: "أنهباإلضافة إىل ذلك على
".٧-٤أي رصيد يستبقى من االعتمادات مبوجب أحكام البند (أ)
ومدى استقرارها ينبغي التصدي للمسائل التايل ذكرها:وعند تقييم األداء املايل للمحكمة -٥٠
فائض امليزانية أو العجز فيها: ما هي املبالغ اليت التزمت احملكمة بإنفاقها وما مدى ما دفعته منها (أ)

وافقت عليها الدول األطراف؟باملقارنة بامليزانية اليت 
أم هل تناقصت مقارنة صايف الثروة: هل منت الثروة الصافية للمحكمة (تسمى صايف األصول)(ب)

بالسنة املاضية؟
ا عند حلول أجلها؟ال(ج) سيولة: هل متلك احملكمة ما يكفي من السيولة باملصرف للوفاء بالتزاما
والقيام بصورة منهجية بتسديد الفوائض النقدية لفائدة الدول األطراف حيد من الثروة الصافية -٥١

هم يف إضعاف وهذا األمر يسااليت متلكهالتصرف يف السيولةّ     ً     ً            ويول د ضغطا  قويا  على قدرة اللمحكمة
االستقرار املايل الشامل للمحكمة.

ً للموارد املالية استبقاء احملكمة تلك األموال باعتبارها احتياطيا  وتقتضي اإلدارة احلذرة والكفؤة -٥٢
ا وذلك بدال  من التسديد ً      عاما  و/أو  ا االحتياطي اخلاص  ً            قيدها حلساب كل دولة طرف يف حسا

للدول األطراف وميكن توزيعه ً ة الدول األطراف. وهذا االحتياطي يبقى ملكا  املنهجي هلذه الفوائض لفائد
ولكل دولة طرف احلق يف اسرتداد املال ولكن يف تاريخ الحق حني ترى مجعية الدول األطراف لزوم ذلك. 

ليس من املفروض أن يتم هذا على أساس منهجي بل على أساس كل حالة على حدة حبسب احتياجات 
لقيود اليت تواجهها الدول األطراف.املنظمة وا

هذا النهج، الذي تتبعه على نطاق واسع املنظمات الدولية كاليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية -٥٣
من شأنه أن يسمح للدول األطراف، على سبيل املثال، بتخصيص القوائض ،يف امليدان االقتصادي

ات املتعددة األطراف أو النفقات الطويلة األجل.نشأ لتغطية امليزانيُ حمددة ت  ياتالنقدية الحتياط
ا احملكمة مؤخرا  خبصوص السيولة تربهن على أن تفاوت النقد يف -٥٤ ً                                        ونواحي القلق اليت أثار

ً      ً املصرفية الذي يتسبب فيه التوزيع املنهجي للفوائض النقدية على الدول األطراف يؤثر تأثريا  سلبيا  ةاألرصد
الشامل للمحكمة.على االستقرار املايل 

١التوصية رقم 
البنديناخلارجي بتعديل لتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية يوصي املراجع 

النقدية حىت تساير هذه من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقني باإلدارة املالية للفوائض ٤-٥و٧-٤
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فينبغي الكف عن "تسليم" الفوائض النقدية بصورة ات الدولية.الفوائض أفضل املمارسات لدى املنظم
ُ                ً            منهجية للدول األطراف بل ينبغي تقييدها يف حساب احتياطي ي سجل باعتباره جزءا  من األرباح 

املستبقاة.

تخصيص األموال لفائدة المساعدة القانونية ولتكاليف استبدال األدوات اإلنتاجية- ٢

يصعب إىل حد كبري ميزنته وذلك بالنظر على سبيل املثال إىل تعذر ما أنواع النفقات ما -٥٥
إمكانية التنبؤ بتلك املصروفات أو ملا تتسم به من طابع طويل األجل. وهذا ينطبق على تكاليف 

القانونية اليت تقدمها احملكمة اجلنائية الدولية وتكاليف استبدال األدوات اإلنتاجية بالنسبة املساعدة 
دائمة اجلديدة.للمباين ال

على عوامل خارجية ال سبيل ة القانونية يتوقف مستوى وتوقيت تكاليف املساعدً  أوال ، -٥٦
ً                       للمحكمة إىل السيطرة عليها. وعلى الرغم من أن هذه املمارسة تناقصت مؤخرا  تنزع احملكمة إىل املبالغة 

ا سنة تلو السنة بغية تأمني تنفيذ الربنا مج أو إلغاء أي التزامات مل تؤد السنة يف تقدير مستوى التزاما
على صعيد االلتزامات غري املصفاة. وهذه النقطة أثريت كجزء من التالية، مما يتولد عنه وفورات مهمة 

).٦(التوصية رقم ٢٠١٢عملية مراجعة احلسابات للبيانات املالية لعام 
مين يضمن هلا أال جتد نفسها بإقامة منطقة عازلة أو احتياطي ضويسمح هذا النهج للمحكمة -٥٧

ً                                         يف وضع يتعذر فيه عليها الوفاء بتكاليف املساعدة القانونية نظرا  لعدم مرونة قواعد تنفيذ امليزانية. بيد أن 
هذا النهج يفصل عملية اختاذ القرارات عن عملية امليزنة مما حيد من مستوى شفافية امليزانية واستعراضها. 

َّ                                 ّ               ميو ل من امليزانية العادية، وعلى أن تكر س املوارد حلاالت مايل معني، وما هو مقرتح من تكريس مبلغ
حمددة، من شأنه أن خيفف من الضيق يف إدارة تكاليف املساعدة القانونية على مدى فرتات مالية متعددة 

التبصري بالتكاليف الشاملة.واملفروض أن ييسر 
اآلن املباين الدائمة، ينبغي التصدي ملسألة استبدال ً      ً                          ثانيا  وأخريا ، وبالنظر إىل أن احملكمة متلك -٥٨

وبالنظر إىل أنه من املؤكد أن البنود اإلنتاجية سيتعني أدوات اإلنتاج يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل.
استبداهلا يف تاريخ زمين معني يستوجب النهج احلذر اعتماد آلية يف الظرف الراهن من أجل املباعدة 

ذه التكاليف.الزمنية يف ه
للمحكمة، قامت احملكمة بدراسة كيفية متويل الصيانة ومع اقرتاب موعد إجناز املباين اجلديدة-٥٩

(اإلصالحية والوقائية) وبرنامج املصروفات الرأمسالية للحفاظ على املباين الدائمة يف حالة سليمة. وهذه 
ا بسهولة ولكن بصورة غري منتظمة على مدى التكاليف، خاصة منها املصاريف الرأمسالية، قابلة للتنبؤ 

ً                    عمر املبىن اململوك وتنزع هذه التكاليف إىل بلوغ أوجها أثناء فرتات معينة. وسعيا  وراء التمويل السلس 
ُ                               بالك لفة اجلملية للملكية بالنظر يف شىت هلذه املصروفات مدى عمر املبىن، قام الفريق العامل املعين 

ُ                         كفاءة إىل جلنة الرقابة وجلنة امليزانية واملالية. واقرت ح ختصيص اعتماد تقوم مبوجبه اخليارات وأوصى بأكثرها
ّ                   تكر س للصيانة ولتكاليف ً                             الدول األطراف باملسامهة فيه سنويا  مببلغ ثابت من خالل ختصيص تربعات 

سب التكاليف املتكبدة عندئذ على هذا االعتماد.األصولاستبدال  ُ                                          اإلنتاجية. وحت 
ا احملكمة اجلنائية الدولية وعدم مث إ-٦٠ ُ                                 ن املخاطر الناشئة عن احلاالت غري املتوقعة اليت ت عىن 

ً                                      تسديد االشرتاكات املقررة يتم التقليل من أثرها حاليا  من خالل صندوق رأس املال املتداول وصندوق 
األطراف تقوم الدول الطوارئ. وصندوق رأس املال املتداول غرضه توفري املوارد املالية للمحكمة ريثما 

ا املقررة خاصة يف بداية السنة. وتنبغي مالحظة أن املستوى املطلوب الحتياطي صندوق  بتسديد اشرتاكا
رأس املال املتداول يتوقف إىل حد كبري على منوذج صرف األموال باملقابل لقبضها الذي تتوخاه احملكمة.

أساس منتظم حىت تتجنب احملكمة االفتقار إىل على ويتوجب حتليل هذا النموذج وإعادة النظر فيه 
ً     ً                                                                السيولة أو فائضا  نقديا  غري مربح مودع يف املصرف. ولصندوق الطوارئ غرض حمدد بوضوح واستخدامه 



ICC-ASP/14/12

12-A-04081519

IC
C

-A
SP

/10/20

ّ                            يتوقف على أحداث هي خارجة عن سيطرة احملكمة وميكن لذلك تعذ ر استخدامه الستيعاب العجوزات 
األخرى.

مكانية التنبؤ بتكاليف املساعدة القانونية والطابع الطويل األجل واملخاطر النامجة عن عدم إ-٦١
تسبب يف إضعاف شفافية امليزنة تً            حاليا  حمل نظر وقد تاإلنتاجية ليساألصوللتكاليف استبدال 

واالستقرار املايل للمحكمة.
ا املالية مبقت-٦٢ ضى املعايري احملاسبية وأفضل ممارسة تتبعها املنظمات الدولية، اليت تقوم بإعداد بيانا

خيضع لسلطة الدول ، تتمثل يف اجتناب املخاطر وذلك عن طريق إنشاء احتياطي الدولية للقطاع العام
ً                                      األطراف كجزء من األرباح املستبقاة اليت توضع جانبا  لغرض حمدد. وميكن جلمعية الدول األطراف أن 

لزم األمر أن ختصص هلذه تستعرض مستوى هذه االحتياطيات على أساس سنوي وميكن إذا
ً              االحتياطيات الفوائض النقدية اليت تقيد لفائدة حسابات الدول األطراف وذلك سعيا  وراء االحتفاظ 

بأرصدة احتياطية عند مستوى مالئم.
٢التوصية رقم 

ساعدة اإلدارة املالية لتكاليف املكماليتسىن حتسني إمكانية التنبؤ مبيزانية احملكمة اجلنائية الدولية،  
مراجعو احلسابات يوصي ،اإلنتاجية والزيادة يف االستقرار املايل الشاملاألصولالقانونية وبنود استبدال 

ً                                                  بإنشاء اعتمادين احتياطيني باعتبارمها جزءا  من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة مجعية الدول األطراف 
ا والطابع الطويل األجل لتكالوذلك ليتيسر تغطية تكاليف املساعدة القانونية اليت يتعذ يف ر التنبؤ 

اإلنتاجية للمباين الدائمة.استبدال األصول

تسويات وتعديالت مراجعة الحسابات
ُ                        تعكس الصيغة النهائية للبيانات املالية التسويات التالية اليت أ جريت أثناء عملية مراجعة -٦٣

احلسابات وقبلها املراجع اخلارجي للحسابات:
كيلويورو من صايف ١٤٣مببلغ ٢٠١٢فائض من الصندوق االستئماين للضحايا لعام نقل (أ)

األصول إىل اإليرادات.
كيلويورو من صايف ١٩نقل األرصدة اليت أعيدت إىل اجلهات املاحنة (التربعات) اليت مبلغها (ب)

اإليرادات إىل تكاليف التشغيل األخرى.
اء ١،٧ً        مبا يشمل اعتمادا  مقداره ٢٠١٤تصويب األرصدة االفتتاحية لعام (ج) مليون يورو مقابل اإل

املبكر لإلجيار الراهن.
مت حتسني الكشوف يف العديد من املالحظات امللحقة بالبيانات املالية على النحو التايل:(د)

: شرح وتقدير مستحقات موظفي الصندوق االستئماين للضحايا.١٠املالحظة ’١‘
اء االعتماد اخلاص باملستحقات (: ٣-١٣املالحظة ’٢‘ كيلويورو) فيما ٤٧٣ذات الصلة بإ

خيص مشروع "إعادة النظر".
٢٠١٢: الشرح املتصل بالفائض يف الصندوق االستئماين للضحايا لعام ٣-١٤احلاشية ’٣‘

كيلويورو املنقول إىل مشروع املباين الدائمة.١٤٣قدره 
دات املتأتية من اسرتداد مصروفات (مليونا يورو).ذات الصلة باإليرا: ٤-١٥املالحظة ’٤‘
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شكر وتقدير10/20/
يتوجه املراجع اخلارجي للحسابات بآيات الشكر إىل موظفي احملكمة اجلنائية الدولية وبالذات املوظفني 

م وملا قدموه من مساندة ألفرق مراجعة احلسابات أثناء عملية املراجعة. التابعني لقلم احملكمة لتعاو
ملالحظات املتعلقة مبراجعة احلسابات.اية ا
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مرفق10/20/
متابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب المملكة المتحدة الوطني لمراجعة 

الحسابات
بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة -١

يذها.احلسابات لوحظ أن آخر توصية عالقة قد مت اآلن تنف

ُ   ن فذتالتوصية العالقةاملوضوعرقم
ُ    ن فذت 

ً جزئيا  
ُ    مل ت نفذ 

بعد

مل تعد 
قابلة 

للتنفيذ

إدارة امليزانية –املباين الدائمة ١
وإدارة املخاطر

ملختصني يف شؤون التمويل مننوصي بطلب نصائح
السرتاتيجية إدارة األصوللتوفري معلومات 

X

---١١ة: مجموع عدد التوصيات العالق

٢قام الفريق العامل املعين بالتكلفة اجلملية للملكية بتقدمي تقريره النهائي إىل جلنة املراقبة يف -٢
٢٠١٤آذار/مارس ٢٧ً                      . وكان هذا الفريق قد قدم سابقا  تقريرين مرحليني مؤرخني ٢٠١٥نيسان/أبريل 

من التقرير النهائي ويف التقريرين املرحليني ُ                      . وأ قرت التوصيات الواردة يف٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢و
قبل اخلبريين االستشاريني االثنني يف جمال متويل إدارة األصول.
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لتقارير المالية لمشروع المباني الدائمة وإدارة مراجعة الحسابات بشأن ارير تق10/20/
المشروع

٢٠١٤السنة المالية 
احملتويات

الصفحة
٢٢................................................................اهلدف من املراجعة ونطاقها

٢٢.........................................................................معلومات أساسية 
٢٣..........................................................................قائمة التوصيات 

٢٤..................................................................متابعة التوصيات السابقة 
٢٨..............................................................التقارير املالية املتعلقة باملشروع 

٢٨.................................................تطور جمموع تكاليف مشروع البناء -١
٢٩...............................................................البناءمتويل مشروع -٢
٣٠.................................اإلنتاجيةنفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول -٣

٣٢....................................وصيات املتعلقة بإدارة مشروع املباين الدائمةاملالحظات والت
٣٢............................................................حوكمة وإدارة املشروع-١
٣٣........................................................املشروع احلي ملشروع البناء-٢

٣٤.............................................................................شكر وتقدير 

الهدف من المراجعة ونطاقها
املالية للتقرير املتعلق بإعداد التقاريراستعراضاً فريق مؤلف من مراجعني خارجيني اثننيأجرى-٦٥
. وكان اهلدف من هذا ٢٠١٤املالية روع املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية وإدارة املشروع للسنةملش

واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة هو التحقق من مالءمة التقارير املالية وصحتها االستعراض
وتنفيذ س القانوين واخلطة املالية واحلوكمة وإجراء مراجعة إلدارة املشروع. وركزت مراجعة اإلدارة على األسا

املشروع ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال لقرارات الدول األطراف.
٣٠٠٠وجرت املراجعة وفقًا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة مبا يف ذلك املعيار -٦٦

من النظام املايل ١٢تثال عمًال بالبند املتعلق مبراجعات االم٤٠٠٠املتعلق مبراجعات األداء واملعيار
.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٤والقواعد املالية للمحكمة وخطاب االلتزام املؤرخ 

ومتت مناقشة مجيع املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني باحملكمة. وُعقد االجتماع -٦٧
د نيل براديل، مدير املشروع، والسيد وذلك حبضور السي٢٠١٥حزيران/يونيه ٤اخلتامي للمراجعة يوم 

خوان اسكوديرو، نائب املدير والسيدة إيوا غوالبيك املراقبة املالية للمشروع. وحييط هذا التقرير إحاطة 
م  وردودهم.تامة بتعليقا

معلومات أساسية
و مليون يور ١٩٠وافقت مجعية الدول األطراف على البناء مبيزانية أقصاها ، ٢٠٠٧يف عام -٦٨

، وافقت اجلمعية على تأجيل ٢٠٠٩. ويف عام ٢٠١٤وقررت انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة عام 
. ويف ٢٠١٦وموعد االنتقال إىل املباين اجلديدة إىل عام ٢٠١٥املوعد احملدد لالنتهاء من البناء إىل عام 

ماليني يورو ٥،٦مبا مقداره مليون يورو وهو مبلغ يقل ١٨٤،٤، ُقدرت تكاليف البناء مببلغ ٢٠١٣عام 
مليون يورو مضافًا إليها ١٨٤،٤عن امليزانية األصلية املعتمدة. وامليزانية اجلملية لعملية البناء البالغ قدرها 
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باإلضافة إىل ميزانية االنتقال ٢٠١٤ماليني يورو مقدم من مجعية الدول األطراف يف عام ٤،٣مبلغ 
مة للمستخدمني غري املدرجة يف عملية البناء، واالنتقال والدعم) مببلغ األثاث والتجهيزات األخرى الالز (

مليون يورو.٢٠٠مليون يورو، جيعل جمموع تكاليف املشروع املوحد تصل إىل ١١،٣
واملفروض أن تنتقل احملكمة إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١ومقرر اآلن تسليم املباين للمحكمة يف -٦٩

.٢٠١٥سبوعني األولني من شهر كانون األول/ديسمرب مبانيها اجلديدة أثناء األ
ومشروع البناء ممّول من قبل الدول األطراف وكان لكل منها اخليار يف طريقة من طريقتني للدفع -٧٠
)١(مها:

؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥واحدة) حبلول تاريخ التسديد دفعة(إما املسامهة مببلغ إمجايل (أ)
نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف تسديد القرض املقدم إىل نفسأو املسامهة، وفق(ب)

اهلولندية ألجل البدء يف األشغال.ةاحملكمة من الدول

قائمة التوصيات
١التوصية رقم 

يوصي مراجع احلسابات فريق إدارة املشروع بأن ُتدعم املعلومات املقدمة إىل جلنة املراقبة بعرض 
ا مجعية الدول األطراف إىل جانب االلتزامات موجز يتضمن الشوا هد الداعمة للميزانية اليت اعتمد

واالعتمادات الواجب رصدها.واملدفوعات 
٢التوصية رقم 

مرة واحدة دون تأخري تسوية احلساب املتعلق باملدفوعات ’ ١‘يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: 
أن تقوم جلنة املراقبة ’ ٢‘خليار أن تقدم االعتمادات؛ ويدعو باملثل الدول اليت اختارت رمسيًا هذا ا

باالتفاق مع الدولة املضيفة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥بالتمديد يف األجل الذي ُحدد يف البداية ليوم 
دون تغرمي الدول املسامهة.ليتسىن تنفيذ هذا اإلجراء التصحيحي 

٣التوصية رقم 
الدولية بأن تشرع يف خلق احتياطي يساعدها على جتديد يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية

رأمساهلا العقاري خالل السنة اليت تلي تسلم املباين الدائمة.
٤رقم التوصية 

ما يلزم من املوارد إلدارة عملية املتابعة ٢٠١٦املراجع اخلارجي بأن تتضمن ميزانية عام يوصي 
لضمان إمتام املشروع بنجاح مبا خيدم املصاحل الفضلى للدول اإلدارية ملشروع البناء والربنامج االنتقايل

األطراف وللمحكمة اجلنائية الدولية.
٥رقم التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بانتقال جلنة املراقبة احلالية إىل جهاز ميثل يف املستقبل الدول األطراف 
اخلصائص وذلك تالفيًا ألي غموض من مسؤولية مراقبة املسائل الرئيسية وذلك يف إطار مفصل تناط به 

حيث احلوكمة يكتنف هيئات اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمحكمة اجلنائية الدولية.
٦رقم التوصية 

"متويل مشروع البناء".باملتعلق ٢-راجع الفصل خامساً )١(
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، بتنظيم ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتباراً من 
ا إىل اخلدمات العامة التابعة لقلم احملكمة (وحدة البناءنقل قاعدة بيانات الوثائق املتعلقة مبشروع  وإدار

ليتحقق التعاون.إدارة املرافق) وتيسري وصول قسم األمن والسالمة إىل قاعدة البيانات هذه وذلك 

متابعة التوصيات السابقة
منها : ست ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١بقيت هناك إحدى عشرة توصية واجبة التطبيق حبلول -٧١

جزئيًا وثالث توصيات هي يف حكم اليت مل تعد قابلة للتطبيق ومت التخلي جرى تنفيذها وتوصيتان نُفذتا 
عنها.

نفذت التوصيات
جزئياً 

نفذت
يالكامل

مت التخلي 
عنها

احملكمة للحسابات بأن يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده يوصي املراجع اخلارجي١-٢٠١٤
تسليم املباين للمحكمة، يوم هوالدول األطراف اشرتاكاتفيةلتصجلنة املراقبةو 

اإليواءسابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي عقدته احملكمة بشأن كان إذا  حىت 
إلمكان االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل جدول األنصبة املؤقت احلايل، 

.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣املقررة املعمول به يف األعوام

X

للحساباتيوصي املراجع اخلارجي ٢-٢٠١٤
ُ    بأن ي طلب ، ختصيص األموالدير املشروع يف اإلخالل مبسؤولية مدون (أ)

املعروضة على علوماتإىل مدير املشروع أن حيدد مبزيد من التفصيل امل
على حنو فعال من من أجل احلد استخدام امليزانيةجلنة املراقبة بشأن 
؛الطفيفةتقنية لتمويل التعديالت الوع املشر استخدام احتياطي 

مناسب، مببلغ عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، (ب)
، على أن يعرض اعتماد امج البناءنلتمويل أي تعديالت جوهرية على بر 

جلنة املراقبة للموافقة عليه على وبصورة رمسيةومتويل هذا االحتياطي أوال 
).٦(انظر التوصية 

X

يف الفرتة للحسابات بأن تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، يوصي املراجع اخلارجي ٣-٢٠١٤
اية عام  على إمكانية التعاقد من الباطن كليا أو جزئيا ، ٢٠١٤من اآلن وحىت 

عام يف ميزانية بند ، وتوفري من ممتلكات احملكمةتصبح اليت سإدارة املباين، 
واالستعداد املختارة، من الباطن كة املتعاقد معها للنفقات املتعلقة بالشر ٢٠١٥
.٢٠١٥سبتمرب أيلول/اعتبارا من هذا االختيار لتنفيذ 

X

للحسابات إدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي املتصلة بتقليل املخاطرل٤-٢٠١٤
ن بأ‘ ١’: ، أيومدير املشروعتوزيع املسؤوليات بني جلنة املراقبةبااللتزام بدقة ب

علومات على مزيد من املمدير املشروع إىل جلنة املراقبةالذي يقدمه تقرير حيتوي ال
املسائل االسرتاتيجية واملالية (مبا يف ذلك املخاطر) بشأن دقيقة الفصلة و امل

أن حترتم ب‘ ٢’االسرتجاعية؛ ويف جمال املراجعةامن ممارسة مسؤوليالتمكينها 
.املتصلة باجلوانب التقنيةيف املسائل اإلداريةالتصرفمدير املشروع يف حرية

X

تشجيع لخطة عمل وتنفذاحملكمةللحسابات بأن تعد يوصي املراجع اخلارجي٥-٢٠١٤
ملشاركة على اقسم املوارد البشرية، مجيع األقسام يف قلم احملكمة، وال سيما 

االنتقال ع مشرو تنفيذ على مجيع مستويات املسؤولية يف ضمان و ياستباقبشكل 
.بنجاح

X

املتعلقة ، يةالوالية األولباالبقاء على ‘ ١’: للحساباتيوصي املراجع اخلارجي٦-٢٠١٤
حيث التكاليف واإلطار من ، ٢٠١٥نقل امللكية يف النصف الثاين من عام ب

إضافية ةوالي، عند االقتضاء، احملكمةبأن تضع ‘ ٢’؛ وامج العامنالزمين والرب 
التكلفة (امليزانية والتمويل)، القيام أوال بتحديدمج األصلي، بعد انالرب وسيع لت
، عقد البناء)للبناء، تعديل يدترخيص جدالرتتيبات القانونية (احلصول على و 

ة والتقنية).الوظيفيواملضمون (املواصفات 

X
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تصلةر املاملخاطوتقييماحملكمة بتحديد يوصي املراجع اخلارجي للحسابات ٧-10/20٢٠١٤/
لربكة صلة با، وعلى وجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتكررةتاملتكاليف التشغيلب

صدوراحتمالو ، خضراءبواجهة " الفوالذيةشبكة املعماريةال"وتغطية العاكسة
املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.

X

يد جلنة امليزانية واملالية ابتداء من يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تؤ ٢-٢٠١٣
-٢٠١٤لفرتة ثالثية على أساس الرصيد الصفري لإعداد ميزانية ٢٠١٣
تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر ، وستؤدي هذه العملية إىل (أ)٢٠١٦

ا  إىل إدراج املقر يف أصول احملكمة،و(ب) السماح للمحكمة بتحديد احتياجا
أكرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة العمل اجلديدة للمحكمة مقارنة املالية بدقة 

بالسنوات السابقة.

X

ابتداء بأنهي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا،يوص٣-٢٠١٣
ائيٌّ بغض النظر عن بعترب، ٢٠١٣من صيف  مشروع املباين الدائمة قيد البناء 

ا. وينبغي غلق استطالع طلبات التعديالت اليت ال تزم املقاول أصال بالقيام 
التكييف اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد 

البشرية وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع.

X

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة ومجعية الدول األطراف مبا يلي:٤-٢٠١٣
،وممثل عن جلنة املراقبة،إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع(أ)

جلنة املراجعة الداخلية ممثل عن و جلنة امليزانية واملالية، وممثل عن 
،واملدعي العام،رئيس احملكمةعن ثل وجود ممللحسابات. وميكن أيضا 
واملسجل يف هذه اللجنة.

ال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات تقدمي كل القرارات املتعلقة باالنتق(ب)
املتعلقة بالتنظيم االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة 

للمحكمة إىل هذه اللجنة.
ذه اللجنة ملدير املشروع.(ج) وأن يُعهد بوظيفة األمانة املتعلقة 

X

ة بتعزيز أدوار ومسؤوليات يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة وجلنة املراقب٥-٢٠١٣
مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، ويتضمن هذا:

تفويض مدير املشروع سلطة تكبُّد نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية (أ)
نطبق تمشروع املباين الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية للمحكمة. و 

ملدرجة يف هذه السلطة بوجه خاص على األثاث والتجهيزات غري ا
موعة  ؛")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات اإلعالم اآليل٢التصميم ("ا

وضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن (ب)
تسمح هذه القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشروع 

يا ونطاق دور املسجل يف التحّقق من صحة بنود اإلنفاق، ال سيما ف
يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية املسجل.

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

حاجات املشروع.
احد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة ويتم تفصيل كل و (د)

املراقبة للموافقة عليه الحقا.

X

١١٦٢٣: مجموع عدد التوصيات

ا ،١-٢٠١٤التوصية رقم -٧٢ متت املوافقة على هذه التوصية من قبل جلنة امليزانية واملالية يف دور
ية الدول األطراف. ولذلك تعترب يف عداد املنفذ جزئياً.الثالثة والعشرين وهي ما تزال مرهونة بقرار من مجع

وحسب إفادة مكتب مدير تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة.،٢-٢٠١٤التوصية رقم -٧٣
املشروع صدر عن جلنة املراقبة ومدير املشروع قرار يتعلق بالرتتيبات اجلديدة إلدارة احتياطي الطوارئ يف 
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هذه الرتتيبات يقوم مدير املشروع بالتبليغ عن كافة املصروفات اليت يزعم ، ومبوجب٢٠١٤حزيران/يونيه 
يف هذا االحتياطي وتأذن جلنة املراقبة بعملية الصرف ذات الصلة بالفئات احملددة سابقاً (األشغال رصدها 
بة أن يورو. وجيوز للجنة املراق٠٠٠١٥٠االستثمارات وما إىل ذلك) واملصروفات اليت تتجاوز الفنية، 

تعديل جوهري على ترفض هذه النفقات على ضوء االعتبارات االسرتاتيجية والسياسية. وال يؤذن بأي 
برنامج البناء.

مليون ٤،٣وطلبت جلنة املراقبة إىل مجعية الدول األطراف املوافقة على احتياطي إضايف مقداره -٧٤
ملوحد، أخذًا بعني االعتبار حقيقة أن من أجل إكمال املشروع ا٢٠١٤يورو يف كانون األول/ديسمرب 

اية عام ٥،٦ميزانية البناء مت التخفيض فيها مببلغ  وأن ميزانية االنتقال قد ٢٠١٣مليون يورو يف 
دون أي خمصص ٢٠١٣مليون يورو يف عام ١١،٣مليون يورو إىل ٢٠ُخفضت هي األخرى من 

طوارئ.
يف حكم املنفذة. ووفقاً ملكتب مدير املشروع، ويف التوصيةاعُتربت هذه .٣-٢١٤التوصية رقم -٧٥

أعقاب املقرتحات املقدمة من الفريق العامل حول جمموعة تكلفة امللكية وهي املقرتحات اليت قدمتها جلنة 
أذنت مجعية ٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب وتوصية جلنة امليزانية واملالية ٢٠١٣املراقبة يف آذار/مارس 

Generalلمحكمة بالتمديد يف فرتة الضمان اليت حيق هلا احلصول عليها من الدول األطراف ل

Contractor Courtys) ٢٠١٦أيلول/ سبتمرب –٢٠١٥أيلول/سبتمرب يف أعقاب تسليم املباين الدائمة (
كانون ٣١والتمديد يف نطاقها حبيث تشمل الصيانة الوقائية والصيانة اإلصالحية إىل مدة تنتهي يف 

. وهذان التمديدان ميكنان احملكمة من إعداد اسرتاتيجيتها الطويلة األجل املتعلقة ٢٠١٧ديسمرب األول/
). وما يقابل ذلك من تكاليف مل ُتدرج يف ١٤، الفقرة ICC-ASP/13/Res.2القرار بالتشغيل/الصيانة (

قيمتها وقّدرتتقال. ولذلك سيتم حتميلها على مشروع ميزانية االن٢٠١٥امليزانية العامة للمحكمة لعام 
.٢٠١٦إدراجها يف ميزانية عام مليون يورو يف السنة وسيلزم ١،٥مببلغ 
وفيما يتعلق بالنقطة األوىل ووفقاً تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة..٤-٢٠١٤التوصية رقم -٧٦

ا للجنة الرقابة بشأن ملكتب مدير املشروع، توىل هذا األخري تعديل طريقة تقسيم املعلومات اليت مت توفريه
إلدارة ٢٠١٤املسائل االسرتاتيجية واملالية على أساس اإلجراء اجلديد الذي اعُتمد يف حزيران/يونيه 

املخصص االحتياطي ويف وقت الحق إلدارة االحتياطي اإلضايف. ويقوم مدير املشروع بتقدمي تقارير 
بة وتشتمل هذه التقارير على معلومات حول شهرية عن األنشطة تتعلق بتقدم األعمال إىل جلنة املراق

امليزانية واستخدام صندوق الطوارئ واحلالة املالية وحتليل للمصاريف حبسب كل فئة منها واملصاريف 
وما إىل ذلك. وتضاف معلومات جديدة حاملا يصبح مدير املتكبدة باملقابل للمصاريف املخطط هلا 
ا. كما يوفر مدير ا ملشروع معلومات مفصلة حول مشروع االنتقال إىل جلنة املراقبة  املشروع على دراية 

تقدمي املزيد من التوضيحات، يقوم فريق املشروع بإعداد املزيد من كل شهر. وحني يقتضي األمر 
املالحظات املفصلة اليت تتعلق بنقاط حمددة.

حترتم جلنة املراقبة –ع ومرة أخرى فإنه وفقًا ملكتب مدير املشرو –وفيما خيص النقطة الثانية -٧٧
وجلنة املراقبة مل تتدخل أبدًا يف نطاق املسؤولية املنوطة مبدير املشروع فيما خيص املسائل الفنية واإلدارية.

ا مل تبطل أي قرار فين اختذه املدير املذكور. اختصاصات مدير املشروع فيما يتعلق باملسائل الفنية كما أ
يف الوقت املناسب (يف أجل تقارير خطية إىل أعضاء جلنة املراقبة عالوة على ذلك، جيب تقدمي-٧٨

يسبق بأسبوع واحد على األقل االجتماع املقرر عقده) حىت يتمكن هؤالء األعضاء من دراسة التقارير 
ُتكشف املعلومات احلساسة إال أثناء االجتماع.ويطلبوا املزيد من التوضيحات حىت ال 

تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة. ووفقاً ملكتب مدير املشروع، عقد .٥-٢٠١٤التوصية رقم -٧٩
اخلدمات العامة، اجتماعات منفصلة مع كل قسم من األقسام فريق املشروع ومديره املساعد، بالتعاون مع 

اف. ألجهزة احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك املكاتب املستقلة مثل أمانة مجعية الدول األطر ةالتابع



ICC-ASP/14/12

12-A-04081527

IC
C

-A
SP

/10/20

مهم. وخالل هذه االجتماعات، أُبلغ رؤساء األقسام مبا يتعلق جبميع جوانب مشروع االنتقال  اليت 
وأتاحت هذه املمارسة، بصورة خاصة، الفرصة لعرض الرسم اهلندسي لكل قسم يف املباين اجلديدة 

مة املتعلقة باملبىن اجلديد. ا االنتقال، والتحويل الرقمي وكذلك املعلومات العالتوضيح الكيفية اليت سيتم 
مطوية الغرض منها توفري معلومات مفصلة للموظفني العاملني يف احملكمة اجلنائية الدولية حول وأُعدت 

املباين اجلديدة ومشروع االنتقال. باإلضافة إىل ذلك جيري إنتاج برنامج عمل منفصل وتنفيذه من قبل 
وأخرياً يت تشارك مشاركة حثيثة يف مشاريع البناء واالنتقال.فريق إدارة املشروع بالتعاون مع األقسام ال

ُقدمت املعلومات إىل قسم املوارد البشرية وهو منخرط كليًا يف مجيع جوانب مشروع االنتقال وال سيما 
فيما يتعلق بالبحث عن العمليات االبتكارية يف مكان العمل بالنسبة للمباين اجلديدة ومشروع التحويل 

الرقمي.
وبالرغم من اخنراط قسم املوارد البشرية يف خمتلف جوانب مشروع االنتقال يبدو أن هذا القسم -٨٠

قد حّد من مشاركته يف املشروع حيث إنه كان يركز على أنشطة أخرى منها على سبيل املثال مشروع 
"إعادة النظر".

يتعلق بالنقطة األوىل، اعُتربت هذه التوصية يف حكم املنفذة. وفيما.٦–٢٠١٤التوصية رقم -٨١
ووفقاً ملكتب مدير املشروع، مت اإلبقاء على الوالية األصلية اليت تنص على نقل امللكية أثناء النصف الثاين 

وذلك من زاوية التكاليف واألطر الزمنية والربجمة. وفيما خيص النقطة الثانية ومرة أخرى وفقاً ٢٠١٥لعام 
البحث التفصيلي الحتياجات احملكمة الراهنة واملتوقعة مل يقدَّر أعقاب للمحكمة اجلنائية الدولية فإنه يف

أن من الضرورة حتديد والية إضافية للتوسيع يف الربنامج األصلي.
والزيادة املقررة يف املوظفني التابعني ملكتب املدعي العام قاد فريق املشروع إىل استعراض خطة -٨٢

مليون يورو ولكنها مل تقتض ١،٢ماليني و٠،٦إضافية ترتاوح ما بني شغل احليز املكاين للمباين بتكلفة 
إدخال تغيري مهم ال على الربجمة وال على الوالية اجلديدة املزمع حتديدها.

اعُتربت هذه التوصية يف حكم املنفذة جزئياً. ويفيد مكتب مدير .٧-٢٠١٤التوصية رقم -٨٣
شاملة ومفصلة للتكاليف التقديرية املتعلقة بصيانة وتشغيل املشروع أن فريق إدارة املشروع أعد دراسة

. كما أعد فريق ٢٠١٦املباين اجلديدة. وسوف تستخدم هذه الدراسة يف إعداد مشروع ميزانية عام 
املشروع حتليًال منفصًال للمخاطر احملتملة املالزمة للربكة املرآة واجلدار األخضر اجلزئي واملقاييس البيئية 

املمكنة مستقبًال.امة األكثر صر 
والتحليالت الواردة يف الدراسة جتيب بصورة جزئية فقط على املسائل املثارة وهي ال تضع يف -٨٤

االعتبار الكايف البيئة البحرية املتسعة بارتفاع مستويات امللوحة والرمال اليت حتملها الرياح.
وع املباين الدائمة ولكن وضع متت معاجلة اجلانب الذي خيص مشر .٢-٢٠١٣التوصية رقم -٨٥

مل يعاجل. أما النقطة ٢٠١٦-٢٠٤مشروع ميزانية ثالثية على أساس الرصيد الصفري لفرتة السنوات 
الثانية فهي غري ذات موضوع اآلن.

. هذه التوصية غري ذات موضوع اآلن حيث مل يعد ممكنًا إدخال أي ٣-٢٠١٣التوصية رقم -٨٦
تعديالت برناجمية.

هذه التوصية غري ذات موضوع اآلن حيث إنه سيتم تسليم املباين . ٤-٢٠١٣صية رقم التو -٨٧
.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١الدائمة يوم 
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التقارير المالية المتعلقة بالمشروع10/20/
تطور مجموع تكاليف مشروع البناء- ١

بناء مبقدار ، بالزيادة يف ميزانية ال٢٠١٤قامت مجعية الدول األطراف، يف كانون األول/ديسمرب -٨٨
مليون يورو ١٨٤،٤مليون يورو إىل ١٩٠يورو. وكانت امليزانية قد ُخفضت يف ما مداه من ماليني٤،٣

مليون يورو قد اسُتخدم ٥،٦املبلغ املتمثل يف استعملمبادرة من جلنة املراقبة . وبناء على ٢٠١٣يف عام 
العتبار امليزانية املخصصة لالنتقال (فاألثاث وغريه يف سبيل التمويل اجلزئي لربنامج االنتقال. وأخذاً بعني ا

مليون يورو ١١،٣من التجهيزات ال يشكل جزءًا من عملية البناء، واالنتقال والدعم) اليت قـُيِّمت مببلغ 
يورو.٠٠٠٢٠٠متت الزيادة لذلك باملبلغ املعتمد يف امليزانية حبيث بلغ ما جمموعه 

ء وتقييم املخاطر املالزمة للمشروع مت إدراج احتياطي طوارئ يف ويف أعقاب اإلعالن عن العطا-٨٩
٪ من قيمة العقد املوقع مع ٨،٧مليون يورو أي ١٢،٨٩ميزانية مشروع البناء متثل يف البداية يف مبلغ 

Geneval Contractor Courtys.
لكامل تقريباً ، كان احتياطي الطوارئ قد اسُتهلك با٢٠١٤وبنهاية شهر تشرين األول/أكتوبر -٩٠

مليون يورو، يف ٢،٩٩مليون يورو). وازداد استخدام االحتياطي بصورة كبرية، مبقدار ٠،٢٥(بقي مبلغ 
زيادة ملحوظة يف السابق يف ، وكان قد ازداد ٢٠١٤الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 

يف تقرير مدير املشروع املقدم إىل جلنة ، ورد ٢٠١٥شهر شباط/فرباير وآذار/مارس. ويف شهر أيار/مايو 
مليون يورو و"االحتياطي السليب" هذا كان قد ١٣،٣املراقبة أن احتياطي الطوارئ كان "سلبياً" متمثًال يف 

يف مليون يورو. وعرض احتياطي طوارئ سالب ٨،٩كان عند مستوى نيسان/أبريل حني  ُقدم يف شهر 
يعين، يف احلقيقة والواقع، أن جيعل الوثيقة سهلة الفهم حيث إن ذلك تقرير يتعلق باملعلومات املالية ال 

املشروع يشهد ختطياً ملحوظاً للميزانية املعتمدة.
مشروع البناء الذي هو على وشك اإلجناز من الضروري وليتسىن مراعاة اجلوانب املتعلقة برصد -٩١

ا مجعية الدول األطراف مشفوعة تطعيم معلومات جلنة املراقبة بعرض موجز للميزانية اليت اع تمد
)٢(واملدفوعات واالعتمادات.بااللتزامات 

ُحدد بالنظر خاصة إىل التفاوت القائم بني اقرتاحات التعويض املقدمة من قبل تقدموما -٩٢
Courtys يف إطار العقدNEC3 ذه املقرتحات املقدمة من مؤسسة اليت ُكلفت Brinkواالتفاق املتعلق 

الغرض من قبل احملكمة اجلنائية الدولية. وسيتم تقسيم االعتمادات إىل فئتني حبسب ما إذا كان لذلك 
Courtysمن ِقبل Brinkفريق إدارة املشروع سيتلقى ضمانات معقولة بأن املطالب املعروضة على مؤسسة 

هلا أساس جيد.
ا معواالعتمادات اإلمجالية اليت يرى -٩٣ قولة األساس واليت تتجاوز امليزانية اليت فريق إدارة املشروع أ

ا مجعية الدول األطراف جيب أن ختضع إلذن ميزانوي إضايف ضمانًا إلكمال مشروع البناء  أذنت 
جزئيًا أو كليًا القسط من الفائض املخصص للمحكمة اجلنائية الدولية مبقتضى بنجاح. وسيعّوض عنها 

.٢٠١٥يف أيار/مايو ماليني يورو٣واملقدر مببلغ NEC3العقد 

تعكس االعتمادات األعباء املتوقعة (وليس احملتملة فقط) اليت يتعني عزوها للسنة املالية اليت ظهرت فيها هذه ) ٢(
املصروفات.
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١التوصية رقم 
يوصي املراجع اخلارجي فريق إدارة املشروع بتعزيز املعلومات املقدمة إىل جلنة املراقبة بعرض موجز 

وافقت عليها مجعية الدول األطراف مقرونة بااللتزامات واملدفوعات يتضمن الشواهد الداعمة للميزانية اليت 
واالعتمادات اليت ستخصص.

ويل مشروع البناءتم- ٢

مليون يورو، ويسدد ٢٠٠املضيفة ال يتجاوز مقداره ةميّول مشروع البناء بقرض مقدم من الدول-٩٤
سنوياً، وتسدد احملكمة أصل الدين والفائدة من حصص ٪٢،٥عاماً، مبعدل فائدة يبلغ ٣٠على مدى 

اية املشروع، ختصم الدولة مليون يورو بأكمله مع٢٠٠لوإذا مل يستخدم مبلغ االدول األطراف.
من القرض الذي مل يتم استخدامه.الواجب السدادمن املبلغ ٪١٧،٥املضيفة 

الختيار التسديد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وُمنحت الدول األطراف أجًال ينتهي يف -٩٥
م املبلغ بالكامل دفعة واحدة. وقد يتم هذا التسديد بقسط واحد أو عدة أقساط سنوية على أن يتم استال

ا خيار التسديد دفعة . ولتصور حساب ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥ال يتجاوز يف موعد  الفوائد اليت يقرتن 
دفعة وقت التسديد للدولة اليت ختتار هذا اخليار. ويتم تسوية املدفوعات اليت تسدد واحدة، ُمنح ختفيض 

الدولة املضيفة.مبلغ التخفيض الذي ستمنحه واحدة حاملا تُعرف التكلفة النهائية للمشروع ومن مث
ومبوجب شروط وأحكام القرض املقدم من الدولة املضيفة، ُتستحق الفائدة سنويًا اعتبارًا من -٩٦

ويبدأ سداد القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد تاريخ االستخدام األول للقرض 
.ستبعد مبدأ إمكان السداد املبكرذا ال ياملؤقتة. وهللمبايناإلجيارات احلالية أو املستقبلية 

. ووفرت األموال املسحوبة من القرض ٢٠١٣ومت السحب من الدين ألول مرة يف عام -٩٧
اليت ستسدد دفعة واحدة التدفقات النقدية الالزمة لدفع مستحقات املوردين إىل حني استالم املدفوعات 

يار.من الدول األطراف اليت آثرت هذا اخل
.٢٠٤٧و٢٠١٧وسيبلغ املقدار الواجب الدفع من القرض والفوائد املستحقة يف الفرتة ما بني -٩٨

ذا هي الدول األطراف اليت مل خترت تسديد املبلغ بالكامل دفعة واحدة أو اليت مل تسدد   والدول املدينة 
على جمموع تكلفة بناء املشروع، وستتوقف التكلفة النهائية .٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥كامل املبلغ حبلول 

األطراف اليت والرتتيبات اليت اختريت لتسديد اإلعانة اليت منحتها الدولة املضيفة للمحكمة وعدد الدول 
ا يف وقت (أو رمب٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥اختارت التسديد دفعة واحدة واليت دفعت مسامهتها حبلول 

).٢رقم الحق، راجع التوصية 
اية-٩٩ اختارت التسديد دفعة واحدة اً دولة طرف٦٥، كان هناك ٢٠١٥شهر أيار/مايو ويف 

مليون يورو أخذاً بعني االعتبار اإلعانات املقدمة من الدولة املضيفة، ٩٤،٧ومتثلت مسامهتها املقدمة يف 
اً رفإحدى عشرة دولة طمت تسديدها بالفعل للمحكمة اجلنائية الدولية. وهناك يورومليون ٩٣،٥منها 

مليون يورو. وهناك ١،٨٤دفعت مبالغ جتاوزت املبالغ املستحقة منها ووصل هذا الزائد إىل ما جمموعه 
ا حىت اآلن. واملسامهات املنتظر تسديدها من هذه الدول  إحدى وعشرون دولة طرفًا مل تف بالتزاما

مليون يورو.١،٤وصلت إىل ما جمموعه األطراف 
رجي أنه بدًال من أن تطبق بصرامة الشروط املضبوطة املنصوص عليها يف ويالحظ املراجع اخلا-١٠٠

اتفاق القرض الذي أُبرم مع الدولة املضيفة حلساب مقدار اخلفض الذي سُيمنح للدول اليت آثرت 
اسُتخدمت صيغة حسابية خمتلفة أفضت إىل حتديد مبلغ التخفيض األصلي املرتبط التسديد دفعة واحدة، 

ووفقًا لشعبة اخلدمات اإلدارية .٪٣واحدة وقد متت املبالغة يف التقدير مبا نسبته فقط بالتسديد دفعة
مليون يورو.٣،٥الناجم عن استخدام هذه الصيغة يتمثل يف املشرتكة فإن الفارق 
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وعلى اعتبار أن حساب كل دولة آثرت التسديد دفعة واحدة ستتم تسويته حاملا يُعرف املبلغ -١٠١
فلن يتيسر تصحيح اخلطأ يف حساب املسامهات املقدمة من كل ي سُيسحب من القرض، املضبوط الذ

أن هذا النقص دولة معنية إىل جانب السحب اإلضايف لألموال يف الظرف الراهن. ولكن بالنظر إىل 
سيفضي إىل مبلغ مناظر إضايف ُيسحب من القرض، فإن العواقب املرتتبة على حل كهذا ستكون 

ولذلك يوصى بأن يسّوى حساب ما ُسدد عقيدًا وصعوبة على الفهم بالنسبة للدول.شك أكثر تبال
دفعة واحدة دون تأخري وأن تصدر كذلك طلبات التمويل دون تأخري املوجهة إىل الدول اليت اختارت 

.اً رمسياً خيار التسديد دفعة واحدة ومن مث كان ما دفعته ناقص
٢التوصية رقم 

املدفوعات اليت تسدد دفعة إدخال تسوية على حساب ’ ١‘مبا يلي: املراجع اخلارجييوصي 
أن يتم ’٢‘واحدة دون تأخري وكذلك توجيه طلبات التمويل إىل الدول اليت اختارت رمسيًا هذا اخليار؛ 

باالتفاق مع الدولة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥جلنة املراقبة يف البداية ليوم التمديد يف األجل الذي حددته 
يفة مبا يسمح بتفعيل هذا اإلجراء التصحيحي دون إجحاف بالدول املسامهة.املض

نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول اإلنتاجية- ٣

كانون الثاين/يناير ٢٥إن الشروط املتعلقة باتفاق املباين الدائمة وامللحقة بالرسالة املؤرخة -١٠٢
ة إىل رئيس مجعية الدول األطراف ذكرت أن تكاليف املوجهة من وزير خارجية الدولة املضيف٢٠٠٦

وقطعة األرض ستتحملها احملكمة الصيانة والتجديد املتعلقة باملباين (مبا يف ذلك املنشآت الداخلية)
اجلنائية الدولية. وينطبق األمر نفسه على التكاليف التشغيلية (التموين والتنظيف واألمن وما إىل ذلك). 

زم من االعتمادات املناسبة الكافية لتغطية هذه التكاليف يف امليزانية العامة للمحكمة وينبغي توفري ما يل
اجلنائية الدولية.

برئاسة مدير املشروع بإجراء دراسات تتناول تكاليف التشغيل والصيانة وقام فريق عامل -١٠٣
وُعرضت هذه الدراسات على واستبدال األصول اإلنتاجية الالزمة إلدارة شؤون املبىن واحلفاظ على قيمته.

ذه املسؤوليات مقارنة بتكليف جهات جلنة املراقبة. وهي حتدد امليزات النسبية للنهوض بصورة مباشرة 
ذه اإلدارة كاملة. وهناك إمكانيتان اثنتان إلدارة شؤون املبىن تغطي التشغيل والصيانة وجتديد  خبرية 

تكليف خرباء خارجيني مبهمة اإلدارة الكاملة.اإلدارة الداخلية أو األدوات اإلنتاجية:
ا، إذا مت اختيار اخليار األول، سيلزم وبالنظر إىل التغري -١٠٤ يف حجم وطبيعة املباين اليت تلزم إدار

توسيع نطاق الفريق املعين بتشغيل وإدارة املباين احلايل، وإنشاء صندوق من أجل متويل االستثمارات 
اإلنتاجية حسب االقتضاء وعندما يكون ذلك الزماً.صول املتجددة واستبدال األ

تكليف شركة متخصصة بإدارة املباين بالكامل، وستكون هذه الشركة وسيقتضي النهج الثاين -١٠٥
مسؤولة عن التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمسالية. ولتنفيذ هذا احلل سيتعني أن تعرف احملكمة 

ا مما يقتضي حتديد فرتة لالستقرار أو التكيف. وحتقيقاً هلذه الغاية هناك على سبيل الدقة ما هي احت ياجا
الضمان التعاقدي لشركة البناء سنة وأربعة أشهر زيادة على الضمان بسنة واحدة خطط لتوسيع نطاق 

ل املتعارف عليه وتوسيع نطاق الضمان املذكور حبيث يشمل الصيانة الوقائية والصيانة العالجية من خال
اليت تولت تشييد املباين وتأخذ على General Contractorيُدخل على العقد املربم مع التوقيع على تعديل 

عاتقها الضمان املصاحب.
لتنظيم والفريق العامل يوصي باختيار هذا احلل األخري حيث إنه أكثر كفاءة وأقل كلفة وخماطرة -١٠٦

ق العامل إنشاء صندوق احتياطي خاص لتمويل جتديد رأس أمور الصيانة من احلل السابق ويقرتح الفري
وطابعها املال. وتقوم جلنة املراقبة بفحص هذه املقرتحات آخذة بعني االعتبار ضرورة محاية قيمة املباين 

الوظيفي واملوارد املالية اليت ميكن للدول األطراف أن تكون على استعداد للموافقة عليها بغية تنظيم ومتويل 
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مار وإجراءات الصيانة الطويلة األجل. وسيقوم الفريق العامل بتقدمي توصية حول هذا املوضوع إىل االستث
ا الرابعة عشرة. مجعية الدول األطراف يف دور

وبالنظر إىل أن قرارات مجعية الدول األطراف ذات الصلة باسرتاتيجية البناء للمحكمة اجلنائية -١٠٧
وبالنظر كذلك إىل أن تسليم املباين مقرر ألوائل ٢٠١٥ن الثاين/نوفمرب الدولية لن تُعتمد إال يف تشري

املرحلة االنتقالية للفرتة املمتدة من مل تبادر مع ذلك احملكمة حىت اآلن بتنفيذ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١

تسليم املباين املقرر بثالثة أشهر، مل توضع حىت اآلن ، أي قبيل ٢٠١٥وحبلول أواخر أيار/مايو -١٠٨
) ومقتضيات ٢٠١٦آب/أغسطس ٣١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١من مواصفات الصيانة اإلضافية (

) ألن الضمان ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١الصيانة املوسعة (من 
لتكليفها بأداء Courtysب ذلك املفاوضات مع مؤسسة شركة القائمة بالبناء مل تنطلق بسبالسنوي لل

، أبلغ مكتب مدير املشروع املراجع اخلارجي للحسابات أن ٢٠١٥هذه اخلدمات. ويف أواسط متوز/يوليه 
قد انطلقت.Courtysاملواصفات قد ُوضعت وأن املفاوضات مع مؤسسة 

أيلول/ ١لمباين اليت جرى تسليمها يف وتكاليف التشغيل والصيانة وجتديد األصول الرأمسالية ل-١٠٩
على ميزانية االنتقال. للمحكمة ولذلك سوف ُحتّمل ٢٠٠٥ليست مدرجة يف ميزانية ٢٠١٥سبتمرب 

قطعاً.٢٠١٦وعلى أية حال سيلزم أن تُرصد هلا اعتمادات يف ميزانية عام 
ين املقبلة تضع احملكمة، على افرتاض والتأخري يف معاجلة هذه القضية احليوية املتمثلة يف إدارة املبا-١١٠

ا أن مهمة املتعاقد األساسي ُمددت، يف وضع غري مريح من زاوية التفاوض  حول التمديد التعاقدي وقدر
. عالوة على ذلك ومع مرور الزمن فإن ٢٠١٦على التخطيط للموارد اليت ستحتاج إليها يف ميزانيتها لعام 

ل الذي يتطلب وجود فريق موسع يأخذ على عاتقه املهمة مل يعد اآلن احلل املتمثل يف اإلدارة من الداخ
خياراً متاحاً.

ويف انتظار أن تقوم احملكمة بتحديد االسرتاتيجية اليت ستتبعها خبصوص إدارة املباين فهي مل -١١١
وبغض النظر عن الدائمة. للمباينتتخذ أي قرار فيما يتعلق بالرتتيبات التمويلية لتجديد األصول الرأمسالية 

السلمية بالنسبة للمحكمة أن تقوم، فور انتقال اخليار الذي سُيختار، فإن من باب املمارسة اإلدارية 
ملكية املباين الدائمة إليها، بالتخطيط يف ميزانيتها لتخصيص اعتمادات الستبدال رأس املال الثابت الذي 

تحديد رصد هذا اجلانب يف عملية مراجعة يبدأ استهالكه حاملا تسلم املباين. وسيتم على وجه ال
.٢٠١٥احلسابات عن السنة املالية 

٣التوصية رقم 
يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية بأن تشرع يف إنشاء احتياطيات لغرض جتديد رأس 

املال العقاري خالل السنة املالية اليت تلي تسليم املباين الدائمة.
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ت المتعلقة بإدارة مشروع المباني الدائمةالمالحظات والتوصيا10/20/
حوكمة وإدارة المشروع- ١

وأسندت )٣(ترد الرتتيبات اليت وضعتها مجعية الدول األطراف إلدارة املشروع يف عدة قرارات.-١١٢
اجلمعية إدارة املشروع أساسًا إىل جلنة املراقبة، وهي هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف مسؤولة عن 

وإىل مدير املشروع املسؤول عن اإلدارة اليومية للمشروع.ملراقبة االسرتاتيجية ا
اية أيار/مايو -١١٣ ورحيله بشهرين قبل تسليم املباين يوّلد ٢٠١٥مث إن استقالة مدير املشروع يف 

نطاق ديدات جلهة جودة الرصد التشغيلي واملايل ملشروع البناء ولكنه ال يعّرض ألي خطر إكماله يف
بنسيج املبىن الرئيسية قد أُجنزت بالفعل بينما األعمال املتصلة من حيث إن األعمال اهليكلية اإلطار الزمين 

على النهاية.شارفتوباللمسات األخرية عليه 
، املديرة املساعدة للمشروع بالرصد التشغيلي لألعمال Brink Groepوقد كلفت مؤسسة -١١٤

التنبؤات الالزمة املتعلقة بامليزانية. وتقوم هذه املؤسسة بانتظام، حتت سلطة واالختبارات فضًال عن وضع
مدير املشروع، بتقدمي تقارير إىل جلنة املراقبة. والشروط واألحكام اليت ُوضعت بالنظر إىل التفاوت امللحوظ 

على هذه وموافقة احملكمة NEC3مبقتضى العقد Courtysبني مقرتحات التعويض املقدمة من مؤسسة 
بغية تسوية أي Courtysمع مؤسسة عقد صفقة ختاميةأدى بلجنة املراقبة إىل أن تشرع يف املقرتحات 

اء العقد  .NEC3نزاعات تتعلق برتتيبات إ
ليست اخلتاميةصفقة الإلجناز Courtysبيد أن املعلومات اليت اعتمدت عليها احملكمة ومؤسسة -١١٥

عاة املصاريف املرتبطة مبعدات االتصال. وحاملا متت استبانة هذا التفاوت مرامن حيث متطابقة معلومات
بيد أن التخلي عن إجراء صفقة االختتام مل ترتتب عليه أية تكاليف إضافية استغنت احملكمة عن الصفقة.

ل.ييوفر احلماية احلقيقية ملصاحل العمNEC3اعتباراً لكون تنفيذ العقد 
لبناء وبرنامج االنتقال، فإن املوارد البشرية املخصصة إلدارة املشروع يلزم وعند اختتام مشروع ا-١١٦

لتأكيد القرض املتعلق بالعقار وتصفية املسامهات املهام اإلدارية الالزمة يف مستوى ما تتطلبهأن تكون 
اعات مع املسدَّدة دفعة واحدة املستحقة للدول األعضاء والفواتري اليت يقدمها املوردون وتسوية أي نز 

اء  العقد. وحتديد الشركات املنخرطة يف البناء ويف برنامج االنتقال، واختتام مشروع البناء والنص على إ
املوارد البشرية جيب أن تراعى فيه الفرتة الزمنية الالزمة لنقل أرشيف مشروع البناء إىل األفرق الدائمة التابعة 

للمحكمة.
٤التوصية رقم 

إلدارة املتابعة اإلدارية ٢٠١٦بضرورة النص على املوارد الالزمة يف ميزانية جي يوصي املراجع اخلار 
ملشروع البناء وبرنامج االنتقال لضمان اإلمتام الناجح للمشروع مبا خيدم املصاحل الفضلى للدول األطراف 

وللمحكمة اجلنائية الدولية.
راقبة كان عامًال حامسًا يف جناح املشروع. واإلدارة االسرتاتيجية ملشروع البناء من قبل جلنة امل-١١٧

مسحت بالرصد الدقيق للجوانب التشغيلية وامليزانوية فاالجتماعات الشهرية اليت كانت تعقدها هذه اللجنة 
للمشروع والذي ينحصر يف قيمة تقدر يف الظرف واملالية لألعمال املنجزة. واحتمال "جتاوز الكلفة املالية"

واملناقشات اليت NEC3ثة ماليني يورو وتسعة ماليني يورو (رهنًا بنتيجة تنفيذ العقد الراهن مبا بني ثال
ميكن –يف املائة من التكلفة املستهدفة ٤،٥و١،٥بعبارة أخرى ما بني –) Courtysتدور مع مؤسسة 

ذا احلجم. وهذا شاهد على اإلدارة السليمة اعتباره للمشروع.تكلفة أمكن احتواؤها بالنسبة ملشروع 

تالية.والقرارات الICC-ASP/6/6Res.1القرار ) ٣(
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وخالل دورة حياة البىن التحتية، سيتعني على احملكمة اجلنائية الدولية أن تتصدى لقضايا جدية -١١٨
واملبادئ وخطط املعدات اخلاصة باملباين، التصاميمفيما يتعلق بالرسوم اهلندسية (وحىت اسرتاتيجية خاصة 

إىل ذلك) والصيانة الوقائية أو التصحيحية ومعدات تكنولوجيا املعلومات والرسوم املعمارية واألمن وما 
ومتويل رأس املال واستبدال األصول اإلنتاجية. واملسألة اليت ُتطرح تتعلق مبا إذا كانت جلنة املراقبة ينبغي أن 

تصبح هيئة دائمة أو ال.
لة وأخذًا بعني االعتبار ضرورة ومشروعية إشراك الدول األطراف يف أهم جوانب اإلدارة املقب-١١٩

–الذي خرب هذه املشاكل على صعيد منظمات دولية أخرى–للمباين يرى املراجع اخلارجي للحسابات 
أنه جيدر اسرتعاء االنتباه إىل خماطر التدخل يف اإلدارة املمكن أن تتأتى من مثل هذه اللجنة إذا ما 

اية له. استمرت يف شكلها احلايل إىل ما ال 
ثل هذه اهليئات ميكن، على غرار جلنة مراجعة احلسابات املقبلة، إناطة ولتفادي االزدواج يف م-١٢٠

"هيئات فرعية باملقر" داخل هيكليتها للوفاء باحلاجة املشار بلجنة امليزانية واملالية يف جمال تنظيم املسؤولية 
قضايا البىن املتمثل يف إنشاء جلنة مستقلة لرصداحللإليها آنفاً. وبغض النظر عن اختيار هذا احلل أو 

التحتية، فإن إنشاء وتسيري مثل هذه اهليئة سيتطلب على أية حال املوافقة على مواصفات مفصلة تضمن 
وطبقًا ملعايري احلوكمة السليمة املقبولة إمكانية النجاح للجنة كهذه يف املستوى االسرتاتيجي املالئم. 
دارة دون أي تدخل يف تسيري الشؤون عموماً، جيب أن تكون هذه اللجنة على نفس مستوى هيئات اإل

اإلدارية املسؤولة عنها اإلدارة التنفيذية التابعة للمحكمة.
، ميكن للجنة أن تعّدل تواتر ما ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١وحاملا يتم تسليم املبىن إىل احملكمة، يف -١٢١

قصرية وحاملا تستقر األمور يكون تعقده من اجتماعات لتسوية املسائل اإلدارية العالقة خالل فرتة انتقالية 
يف السنة لكفالة املراقبة العامة ملسائل البىن التحتية.)عندئذ بوسعها أن جتتمع مرة (أو مرتني على األكثر

٥التوصية رقم 
جهاز ميثل الدول األطراف تناط بهاملراجع اخلارجي بتنظيم انتقال جلنة املراقبة احلالية إىل يوصي 

جانب من تالفيًا أليعلى املسائل الرئيسية، وذلك يف إطار املواصفات املفصلة مسؤولية اإلشراف
جوانب الغموض يف احلوكمة يلف هيئات اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمحكمة اجلنائية الدولية.

األرشيف الحي لمشروع البناء- ٢

دة بيانات تتعلق مبشروع بإدارة قاع)٤(املشروع" -٤مستخدمة ما يسمى "Brinkتقوم مؤسسة -١٢٢
أضيفت الوثائق املطلوبة إىل قاعدة البيانات مبا يف ذلك ٢٠١٣البناء وبرنامج االنتقال. وأثناء السنة املالية 

بيد أن املراجع اخلارجي الحظ أن حاالت تأخري حصلت يف أهم العقود والرسوم املرتبطة مبشروع البناء. 
مل يُفصل إال يف جزء يسري من املسائل املتخلفة وهناك عدد من حتديث البيانات يف اآلونة األخرية. و 

ما يتعلق منها بربنامج االنتقال.مفقودة خاصة ٢٠١٥الوثائق املتعلقة ببداية السنة املالية 
ا يفونتيجة لذلك، هناك فجوات كبرية -١٢٣ إمكانية تعّقب عدد من القرارات. فالقرارت اليت اختذ

سلطات اختاذ القرارات مع االستثناء امللحوظ املتمثل يف قرارات جلنة املراقبة، ليست شىت األفرق العاملة و 
موثقة بوضوح يف حماضر اجللسات املمكن أن يطلع عليها شىت األشخاص ممن هلم حق النفاذ إىل قاعدة 

بيانات الوثائق.
ومات ذات عالقة وبالرغم من حقيقة عدم اكتماهلا، تنطوي قاعدة بيانات الوثائق على معل-١٢٤

ولكن مفيدة أيضاً، وعلى باملوضوع مفيدة ليس فحسب بالنسبة إلدارة مشروع البناء وبرنامج االنتقال 

)٤ (Published by Viewpoint, 4th Floor, Central Square, Forth Street, Newcastle upon Tyne, NE1 3PJ, United

Kingdom



ICC-ASP/14/12

3412-A-040815

IC
C

-A
SP

/10/20

وجه اخلصوص، بالنسبة لإلدارة املقبلة للمباين الدائمة (رسوم تتعلق باملباين الدائمة والشبكات، على وجه 
ا وإدارة املبىن.) وذلك من زاوية أمان وأمن املباين الدائمة يفاخلصوص حد ذا

وعملية نقل قاعدة بيانات الوثائق إىل قلم احملكمة جيب أن تنظم يف الوقت ذاته الذي يتم فيه -١٢٥
ا إىل تسليم املرافق مما يعين أن األقسام املعنية التابعة لقلم احملكمة ينبغي أن  تتمكن من ملكية حمتويا

ا مستخدمة يف ذلك الربنامج ا املشروع أو ما يعادله من أدوات تكنولوجيا -٤لتعاوين جانب إدار
املعلومات.

٦التوصية رقم 
أيلول/ سبتمرب ١يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتبارًا من 

ىل ، بتنظيم عملية نقل قاعدة بيانات الوثائق اخلاصة مبشروع البناء وإدارة قاعدة البيانات هذه إ٢٠١٥
وتيسري الوصول إىل قاعدة البيانات أمام جهة اخلدمات العامة التابعة لقلم احملكمة (وحدة إدارة املرافق)

قسم األمن والسالمة وذلك بغية التعاون.

شكر وتقدير
يود املراجع اخلارجي للحسابات أن يشكر مجيع من تعامل معهم من العاملني يف احملكمة -١٢٦

خاصة ملا كّرسوه من وقت ملساعدته د أن يشكر مدير مشروع املباين الدائمة وموظفيه اجلنائية الدولية. ويو 
م وجودة ما قدموه له من  على النحو الكفء يف عمله ويشكر كذلك مسجِّل احملكمة وموظفيه لتعاو

األجوبة.
ختام املالحظات املتعلقة مبراجعة احلسابات.
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البيان األول10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في بالموقف المالي يانب
(بآالف اليورو)

رقم 
٢٠١٤املالحظة

١يف االفتتاحيالرصيد 
كانون الثاين/يناير 

٢٠١٤
األصول

أصول متداولة
٣٥٦نقدية ومكافئة النقدية ٦٩٣٥٨ ٩٤١

٤١٤حسابات مستحقة الدفع (معامالت غري تبادلية) ٤٩١٧ ٤٥٤
٥١القبضسابات أخرى مستحقة ح ١٧٥٢ ١١٩

٦٢مدفوعات مسبقة وأصول متداولة أخرى ١٤٣٣ ٠١٩
٧٤جمموع االصول املتداولة ٥٠٢٧١ ٥٣٣

أصول غير متداولة
٧١٥٣املمتلكات واملنشآت واملعدات ٦٢٠٦٩ ٥٩٤

٨١أصول غري ملموسة ٣٢٦٩٢٢
١٠٢٣حق اسرتداد األموال ٤٢٣٢١ ٢٤٥

١٧٨جمموع األصول غري املتداولة ٣٦٩٩١ ٧٦١
٢٥٢مجموع األصول ٨٧١١٦٣ ٢٩٤

التزامات
التزامات متداولة

٩١٣حسابات مستحقة الدفع ٣٤٣٨ ٣١٢
١٠٨التزامات استحقاقات املوظفني ٨٨٢٨ ٠٤٧

١٢٢٣إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٣٢٤٥ ٤٣٨
٤٦املتداولةجمموع االلتزامات ٠٥٧٦١ ٧٩٧

التزامات غير متداولة
٩٤٠٣٣٩٢حسابات مستحقة الدفع

١٠٣٦التزامات مستحقات املوظفني ٧٨٨٣٣ ١١٦
١١٨٤قرض من الدولة املضيفة ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

١٣٢اعتمادات ٧٢٨٢ ٠٦٤
١٢٤جمموع االلتزامات غري املتداولة ٥٢٦٥٦ ٠٢١

١٧٠مجموع االلتزامات ٥٨٣١١٧ ٨١٨
الممتلكاتصافي األصول/
١٤٧صندوق الطوارئ ٥٠٠٧ ٥٠٠

١٤٧صندوق رأس املال العامل ٤٠٦٧ ٤٠٦
١٤٦٧أرصدة صناديق أخرى ٣٨٢٣٠ ٥٧٠
٨٢املمتلكاتجمموع صايف األصول/ ٢٨٨٤٥ ٤٧٦

٢٥٢مجموع االلتزامات وصافي األصول/حقوق الملكية ٨٧١١٦٣ ٢٩٤
ملالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية هذه.ا
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الثانيالبيان 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في باألداء المالي عن السنة المنتهية بيان
(بآالف اليورو)

٢٠١٤رقم املالحظة
اإليرادات

١٥١٥٢االشرتاكات املقررة ٤٩٩
١٥٣اتالتربع ٩٨٥

١٥٢٦٨إيرادات الفائدة املصرفية
١٥٢إيرادات أخرى ٤٦٨

١٥٩مجموع اإليرادات ٢٢٠
النفقات

١٦٨٦نفقات استحقاقات املوظفني ٤٦٥
١٧٥السفر والضيافة ٨٣٢

١٨٤اخلدمات التعاقدية ٤١٣
١٩٥أتعاب احملامني ٢٨٣

٢٠١٧النفقات التشغيلية ١٠٦
٢١١واملواداللوازم ٣٠٨

٢٢١هبوط القيمة واالستهالك ٣٦١
٢٣٦٤٠متكبدةمصروفات 

١٢٢مجموع المصروفات ٤٠٨
٣٦زيادة/(ناقص) عن الفترة ٨١٢

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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الثالثالبيان 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

كانون األول/ديسمبر ٣١في ة صافي األصول/الممتلكات عن السنة المنتهيبالتغييرات في بيان
٢٠١٤

(بآالف اليورو)

الصندوق 
العام

صندوق رأس 
املال العامل

الصندوق 
االحتياطي

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

جمموع 
الصناديق

جمموع صايف 
األصول/ 
املمتلكات

٢٠١٣٧سمبر كانون األول/دي٣١صافي األصول/الممتلكات في  ٣١٦٧ ٤٠٦٧ ٥)٥٠٠ ١(٨٧٩ ٣٣٠١٧ ٦٧٣
على المحاسبية الدولية للقطاع العامالرصيد االفتتاحي للمعايير 
صافي األصول/الممتلكات

٢قيد املمتلكات واملنشآت واملعدات ٦٧--١٩٩ ٦٩-٣٩٥ ٥٩٤
٩٢٢----٩٢٢قيد األصول غري امللموسة

٧)حقاقات املوظفنيقيد التزامات است ٧)----(٦١١ ٦١١)

٥شطب التزامات غري مصفاة ٧١٥١٩٩٦--٨٨٠ ٧٩٤
٣)قيد مصروفات مستحقة ٣)(١٢٩)(١٦١)--(٣٧٦ ٦٦٦)

٤٣١----٤٣١تعديل املصروفات املسبقة الدفع
اء املبكر  ١)لتأجري املقرتعديل االعتماد اخلاص باإل ١)----(٧٥٦ ٧٥٦)

٣٥)--(١٤٦)تسويات اإليرادات ٣٦)(٤٢٥)(٩٨٠ ٥٥١)

(٦١)-(٦١)---تسويات القرض املقدم من الدولة املضيفة

(٣٩٢)----(٣٩٢)استبعاد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا من البيانات املالية

٩٩----٩٩تسوية األرصدة بني الصناديق
٣)املقيدة لصايف األصول/املمتلكاتجمموع التغيريات  ٣١--(٧٥٠ ٢٧(٣٥٥)٩٠٨ ٨٠٣

١الدولية للقطاع العام في المحاسبيةالرصيد االفتتاحي للمعايير 
٢٠١٤٣كانون الثاني/يناير  ٥٦٦٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٢٦ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

٢٠١٤الحركة في صافي األصول/الممتلكات في عام 
١الفائض/(العجز) ٣٥--٧٦٩ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

٤)حتويل إىل صندوق مشروع املباين الدائمة ٤--(٣٢٥ ٣٢٥--

٢)جمموع احلركات أثناء العام ٣٩--(٥٥٦ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢
كانون األول/ديسمبر ٣١مجموع صافي األصول/الممتلكات في 

٢٠١٤١ ٠١٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٦٥ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

صاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات امل
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الرابعالبيان 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في التدفق النقدي عن السنة المنتهية بيان
(بآالف اليورو)

٢٠١٤رقم املالحظة
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

٣٦الثاين)فائض/(عجز) عن الفرتة (البيان ٨١٢
(١١)اختالفات يف القطع األجنيب مل تتحقق

١هبوط القيمة واالستهالك ٣٦١
٥١٨مصروفات الفائدة

٧)من معامالت القطع األجنيبالقبض(زيادة)/نقص يف حسابات مستحقة  ٠٣٧)

٩٤٤القبضنقص يف حسابات أخرى مستحقة (زيادة)/
٨٤٢ت مسبقة وأصول متداولة أخرى(زيادة)/نقص يف مدفوعا

٢)(زيادة)/نقص يف حق االسرتداد ١٧٨)

٣)/(نقص) يف حسابات مستحقة الدفعزيادة ٢٢٨)

٤زيادة/(نقص) يف التزامات استحقاقات املوظفني ٥٠٧
٢٢)زيادة/(نقص) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٥٥٤)

٦٦٤زيادة/(نقص) يف اعتمادات
(٢٦٨)الدخل من الفوائد

١٠صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٣٧٢
التدفقات النقدية من االستثمار

٣٠٣الفوائد املتلقاة
٧٧)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات ١٨٣)

(٣٢٨)شراء أصول غري ملموسة

٧٧)صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٢٠٨)

التدفقات النقدية من األنشطة المالية
(١١٢)الفوائد املدفوعة

٦٤إيصاالت من قرض الدولة املضيفة ٧٠٠
٦٤صايف التدفقات النقدية من األنشطة املالية ٥٨٨

٢)صايف الزيادة/(نقص) يف النقدية واملكافئات النقدية ٢٤٨)

3٥٨بداية الفرتة املاليةالنقدية واملكافئات النقدية يف ٩٤١
3٥٦كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية والمكافئات النقدية في  ٦٩٣

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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الخامسالبيان 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

ديسمبر كانون األول/٣١في علية بالنسبة للسنة المنتهية يتعلق بمقارنة الميزانية والمبالغ الفبيان
٢٠١٤

(بآالف اليورو)

الربنامج الرئيسي

االعتمادات اليت 
متت املوافقة 

عليها
تطبيق صندوق 

امليزانية النهائيةالطوارئ

املصروفات 
احململة على 

الصندوق العام

املصروفات 
احململة على 

صندوق الطوارئ
جمموع 

املصروفات
ض/(عجز) فائ

الصندوق العام
فائض/(عجز) 

صندوق الطوارئ
جمموع الفائض/ 

(العجز)
+ ١الثالث = الثايناألول

السادس = الرابع اخلامسالرابعالثاين
+ اخلامس

السابع = 
الرابع-١

الثامن = الثاين
اخلامس-

التاسع = السابع
+ الثامن

١٠اهليئة القضائية ٠٤٦٦٠٧١٠ ٦٥٣١٠ ٠٢١٥٠٨١٠ ٥٢٩٢٥٩٩١٢٤
٣٣مكتب املدعي العام ٢٢٠٧٨٧٣٤ ٠٠٧٣٢ ١٦٨٥٦٩٣٢ ٧٣٧١ ٠٥٢٢١٨١ ٢٧٠

٦٦قلم احملكمة ٢٩٣٢ ٤٢١٦٨ ٧١٤٦٤ ١٩٧١ ٢٧٧٦٥ ٤٧٤٢ ٠٩٦١ ١٤٤٣ ٢٤٠
الدول أمانة مجعية 

٢األطراف ٢-٨٤٣ ٨٤٣٢ ٢-٢٢٩ ٦١٤-٢٢٩٦١٤
٥املباين الدائمة ٥-٩٠١ ٩٠١٥ ٥-٩٠١ ٩٠١---

أمانة الصندوق 
١االستئماين للضحايا ١-٥٨٦ ٥٨٦١ ١-٤٢٦ ١٦٠-٤٢٦١٦٠

مكتب مشروع املباين 
١الدائمة ١-٣٩٤ ٣٩٤١ ١-٣٤٧ ٤٧-٣٤٧٤٧

٢٤٦-١٢٧٢٤٦-٣٧٣١٢٧-٣٧٣آلية الرقابة املستقلة
١٢١المجموع ٦٥٦٣ ٨١٥١٢٥ ٤٧١١١٧ ٤١٦٢ ٣٥٤١١٩ ٧٧٠٤ ٢٤٠١ ٤٦١٥ ٧٠١

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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مالحظات ملحقة بالبيانات المالية10/20/
المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١

الكيان املبلغ١-١

١٧نائية الدولية يف أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجل
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه 

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظام األساسي. واحملكمة 
ا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة ا ليت تثري القلق الدويل (اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ملمارسة اختصاصا

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

قلم احملكمة. وتسرتشد أجهزة احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبّني يف نظام روما املدعى العام، و 
األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات الصلة.

ولندا. وأنشأت احملكمة أيضاً ٣ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة  مخسةمن نظام روما األساسي يف الهاي 
ا امليدانية. وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ووجود ميداين واحدميدانية تبمكا لتمكينها من أداء عمليا

، يف  ٢٠١١، ومنذ كانون األول/ديسمرب )، ومجهورية أفريقيا الوسطى٢ية (ومجهورية الكونغو الدميقراط
,٢٠١٢عام يف يف كوت ديفوار وإداري بسيط يداين أنشأت احملكمة أيضاً وجود مكينيا. و 

امليزانية الربناجمية٢-١

برامج رئيسية: اهليئة القضائية (هيئة الرئاسة مثانية ، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٤ألغراض الفرتة املالية 
واملباين املؤقتة، ، ("األمانة")والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف

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

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

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

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

حملكمة اجلنائية الدولية نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال اتوّسع’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 

ا  ؛شأن الشعبة التمهيديةمن ستة قضاة على األقل؛ شأ
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حقوق مجيع حتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة اإلجراءاتسري تكفل’٢‘
األطراف.

مكتب املدعي العام(ج)
يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، مسؤول عن ’١‘

التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛
اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية زيعز ’٢‘

وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛
بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي.اً عاملياً توافقيبين’٣‘

قلم احملكمة(د)
جلودة خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية وايسدي’١‘

إىل هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛
األمن الداخلي للمحكمة؛يدير شؤون’٢‘
اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم.يوفر’٣‘

أمانة مجعية الدول األطراف(ه)
ي اختذته يف أيلول/سبتمرب الذICC-ASP/2/Res.3هار أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرا

ا يف ٢٠٠٣ كانون الثاين/يناير ١أمانة مجعية الدول األطراف (األمانة) على أن تبدأ عمليا
. وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفويض وجلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٤

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

األمانة:
ا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية ’١‘ لتنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا

واملالية؛
كتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات ومساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك امل’٢‘

املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء 
االجتماعات واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية ’٣‘ ومتكني اجلمعية وهيئا
ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية.عالية من خدمات

املباين املؤقتة(و)
ملباين املؤقتة.لتوفري المحكمة الالزمة لعن املواردبلمحة عامة جلهات املعنية موافاة ا

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
ضحايا وتقدم الدعم اإلداري االستئماين للضحايا إدارة الصندوق االستئماين للتتوىل أمانة الصندوق 

لس وهي ختضع للسلطة الكاملة للمجلس. وقد أنشأت لس إدارة الصندوق  والجتماعات ا
-ICC. ومبقتضى القرارICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

ASP/4/Res.3 نص على أن االستئماين للضحايا اليت تاعتمدت اجلمعية الئحة الصندوق
باإليرادات من االشرتاكات املقررة الصندوق االستئماين يشكل كيانًا مبّلغًا منفصًال. ويقع التبليغ 
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ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين 
ايا يُرجى الرجوع للضحايا. ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن الصندوق االستئماين للضح

.٢٠١٤إىل البيانات املالية للصندوق لعام 
مكتب مشروع املباين الدائمة(ح)

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

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

ويساءل أمامها.
آلية الرقابة املستقلة’١‘

آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/8/Res.1قرارها أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب
شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب حملكمة. وتابرناجما رئيسيًا من برامج 

املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي (دون أن تكون جزءًا من هذا املكتب 
من ١١٢من املادة ٤ة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة تابعة له). وختتص آلية الرقابوال

نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة.

اإلعفاء من الضرائب٣-١

من هذا ١٥املادة املقر املربم بني مملكة هولندا واحملكمة اجلنائية الدولية وبوجه أخص التفاق’ ١‘طبقًا 
من هذا ٨االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية وباألخص املادة ’ ٢‘االتفاق و

.بعد الرسوم اليت تستوجبها خدمات املنافع العامةاالتفاق تعفى احملكمة من كافة الضرائب املباشرة 
مبا تستورده أو تصدره ذات الطابع املماثل فيما يتعلقواألعباءواحملكمة معفاة أيضًا من الرسوم اجلمركية

من البنود املسخرة الستخدامها الرمسي.

ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٢
أساس اإلعداد

وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية تعد البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ١-٢
ا مج ا األوىل يف أيلول/سبتمرب الدولية اليت اعتمد والتعديالت اليت ٢٠٠٢عية الدول األطراف يف دور

على أساس االستحقاق امتثاًال للمعايري احملاسبية أُدخلت عليهما. وقد أُعدت البيانات املالية للمحكمة 
الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة.

وهذه هي أول جمموعة من البيانات املالية اليت يتم إعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية ٢-٢
للقطاع العام. واعتماد هذه املعايري تطلب إدخال تغيريات على السياسات احملاسبية اليت توختها احملكمة 

ريات أُدخلت على أمر كهذا اعتماد سياسات حماسبية جديدة متخضت عن تغييف السابق. ويشمل 
األصول وااللتزامات املقيدة يف بيان الوضع املايل. وطبقاً لذلك أعيد تبيان بيان الوضع املايل األخري املؤرخ 

يف البيان املتعلق بالتغيريات يف صايف وترد التغيريات النامجة عن ذلك ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١
كانون ٣١املؤرخ . وبيان الوضع املايل املنقح ٢٩حظة رقم األصول/املمتلكات (البيان الثالث) ويف املال

يشار إليه يف هذه البيانات املالية باعتباره الرصيد االفتتاحي املكرر. واألثر الصايف ٢٠١٣األول/ديسمرب 
زيادة يف صايفقوامهتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف بيان الوضع املايل نتيجة لللتغيريات 

.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يورو يف ٨٠٣٢٧مبلغ األصول/املمتلكات مبقدار 
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: الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية٣-٢
التكاليف التارخيية للمحاسبة.: تعد احلسابات على أساس أساس التكاليف التارخيية٤-٢

نتقاليةالتغيريات يف السياسات احملاسبية واالعتمادات اال
إن التغيريات يف السياسة احملاسبية النامجة عن االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة ٥-٢

واألصول وااللتزامات على إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف جمال تقييد اإليرادات واملصروفات 
.٢٩ظة رقم أساس االستحقاق الكامل وارد شرحها يف املالح

وطبقاً ملا هو مسموح به عند اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ألول مرة، فإن احلكم ٦-٢
عرض البيانات املخّول مبقتضى املعيار األول من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وعنوانه االنتقايل 

عن السنة املاضية ليست واردة يف بيان األداء املايل والتدفقات قد طُبق ومفاده أن املعلومات املقارنةاملالية 
النقدية.

عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف
تُعرض حسابات املنظمة باليورو الذي هو عملتها الوظيفية.٧-٢
لي يف سعر الصرف التشغيإىل العملة الوظيفية باستخدام حتّولواألرصدة من العمالت األجنبية ٨-٢

األمم املتحدة الساري يف تاريخ التحويل. وتسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة تسوية هذه 
اية السنة ألسعار صرف األصول النقدية وااللتزامات املعرب عنها  التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

بالعمالت األجنبية جيري تقييدها يف بيان األداء املايل.
والبنود اليت تقاس باالستناد إىل التكلفة التارخيية للعمالت األجنبية تتم النقدية واألصول غري٩-٢

ترمجتها باستخدام سعر الصرف السائد يف تاريخ التحويل وال يعاد ترمجتها يف تاريخ التبليغ.
استخدام التقديرات واألحكام

ية الدولية للقطاع العام تقتضي من إن إعداد البيانات املالية طبقًا ملقتضيات املعايري احملاسب١٠-٢
قادير املبلغ عنها من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وفرضيات تؤثر يف تطبيق السياسات احملاسبية وامل

ا من  تقوم على أساس افرتاضاتاألصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات. والتقديرات وما يقرتن 
ا معقولة يف ظل الظروف السائدة واملعلومات املتاحة يف التجارب املاضية وعوامل أخرى شىت يُعتقد  أ

نتائجها األساس إلصدار األحكام حول قيم األصول واخلصوم تاريخ إعداد البيانات اخلتامية اليت تشكل 
اليت ال يسهل استبانتها من مصادر أخرى. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تكون حمل استعراض على أساس متواصل. ويتم االفرتاضاتعليه من والتقديرات وما تنطوي ١١-٢
قيد التنقيحات املدخلة على التقديرات احلسابية للفرتة اليت ينقح فيها التقدير ويف أي فرتة مقبلة تأثرت.

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت هلا أثر واألحكام اليت تصدرها اإلدارة يف تطبيق ١٢-٢
حوظ على البيانات املالية والتقديرات اليت تنطوي على خماطر التسوية املادية يف السنة التالية على حنو ما مل

يلي:
قضايا رُفعت ضد احملكمة اجلنائية حيث من لنتيجة بتقييدها احملكمة تقوماالعتمادات اليت (أ)

واملبالغ ميكن تقديرها احملتمل أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية املطالبات
يستند إىل املشورة القانونية املهنية واالعتبارات اليت بشكل موثوق به. واالعتماد املخصص 

تتبناها اإلدارة وأساسها أن من غري احملتمل حدوث املزيد من اخلسائر املهمة؛
ا كلية. بعض املعدات واألصول غري املادية اليت مت استهالكهوتواصل احملكمة استخدام (ب)

العمر يفومعدالت االستهالك وهبوط القيمة ُحددت أصًال مبا يتفق مع أفضل تغيريات
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اإلدارة أن هذا األمر مناسب حيث إن اإلنتاجي هلذه املعدات واألصول غري امللموسة. وتعتقد 
املعتقد التوقف عما قريب عن استخدام هذه األصول؛

ا ومقيد فيما خيص املبالغ املستحقة الدفع من اعتماد خيص الديون املشكوك يف حتصيله(ج)
أشخاص متهمني معينني كانت احملكمة قد قدمت إليهم سلفات استناداً إىل قرار قضائي صادر 

لتغطية تكاليف التمثيل القانوين. واستعادة هذه السلفة معتربة يف حكم غري املؤكد؛
اية ميثل قيمة حالية صافية لتدفقات نقدية والقيمة العادلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة بد(د)

القرض الواجب باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وستقوم الدولة املضيفة بتخفيض مبلغمقبلة 
٢٠٠يف املائة من الفارق بني القرض املستهلك ومقدار ١٧،٥السداد مببلغ مقابل ملا نسبته 

مليون يورو. وتقّدر احملكمة أن املبلغ الكامل للقرض لن يستخدم برمته باالستناد إىل الفارق بني 
جلملي التقديري القيمة اجلملية للمشروع ومبلغ القرض وأخذًا يف االعتبار كذلك املبلغ ا

للمدفوعات املسددة دفعة واحدة. والتكاليف املوحدة لالنتقال والبناء مقّدرة أن تبقى يف حدود 
مليون يورو.٢٠٠متت املوافقة عليها والبالغة امليزانية اليت 

النقدية والنقدية املكافئة
تاح واألموال املوجودة يف بالنقدية والنقدية املكافئة بقيمة امسية وهي تشمل النقد املُحيتفظ ١٣-٢

احلسابات اجلارية واحلسابات املصرفية اليت عليها فائدة واإليداعات ألجل اليت ال يتجاوز موعد استحقاقها 
ثالثة أشهر.

الصكوك املالية
والتزامات مالية القبضمستحقة تقوم احملكمة بتصنيف ما هلا من صكوك مالية باعتبارها أصوالً ١٤-٢

األصول املالية باألساس من إيداعات مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة الدفع أخرى. وتتألف
) واحلسابات الدائنة.٥٩-٢وتتألف االلتزامات املالية من قرض طويل األجل لبناء املباين (انظر املالحظة 

ًا تكاليف زائدومجيع الصكوك املالية يرد بداية قيدها يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة١٥-٢
املعاملة. ويف وقت الحق تقاس بكلفة االستهالك باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري. ومقدار التكلفة 

يقارب القيمة العادلة للمعاملة.املستحقة الدفع اليت ختضع لشروط االئتمان العادية التارخيي للمبالغ 
املخاطر املالية

ارة املخاطر وإجراءات تتفق مع النظام املايل والقواعد قامت احملكمة بإرساء سياسات حذرة إلد١٦-٢
ا  املالية. وتعمد احملكمة إىل توظيف استثمارات قصرية األجل لألموال اليت ال حتتاجها بالنسبة الحتياجا

بتأمني نظام املعاشات التقاعدية .Allianz Nederland Levensverzekering N.Vالفورية. وتتوىل شركة 
واحملكمة معرضة للمخاطر املالية حبكم اضطالعها مبعامالت عادية، مثل ته واستثمار أمواله.للقضاة وإدار 

خماطر األسواق (أسعار العمالت األجنبية وسعر الفائدة) واملخاطر االئتمانية وخماطر السيولة.
لصك من : هذه املخاطر مأتاها أن القيمة العادلة أو املقبلة للتدفقات النقديةخماطر العملة١٧-٢

بسبب التغيريات اليت تطرأ على أسعار صرف القطع األجنيب. واحملكمة معّرضة الصكوك املالية ستتقلب 
ا يف  ملخاطر العمالت من خالل التعامل يف العمالت األجنبية ذي الصلة بالعمليات امليدانية اليت تقوم 

األغلب.
ة العادلة أو التدفقات النقدية املقبلة لصك هذه املخاطر يف أن القيم: تتمثل خماطر سعر الصرف١٨-٢

بإيداع أمواهلا إال يف مايل بعينه تشهد تقلبات حبكم تغريات أسعار الفائدة يف األسواق. وال تقوم احملكمة 
حسابات بفائدة حمددة األجل، وعلى هذا ليس هناك خطر التعرض اجلدي لتقلبات أسعار الصرف. 
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ة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار الدولة املضيفوالقرض الذي قدمته 
الصرف.

: هو اخلطر املتمثل فيما يتسبب فيه طرف يف صك مايل من خسارة مالية املخاطر االئتمانية١٩-٢
االلتزامات. واحملكمة معرضة للمخاطر االئتمانية من خالل املبالغ للطرف اآلخر بسبب عدم أداء 

دفع املقدمة من الدول األطراف والسلفات على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية املستحقة ال
التمثيل القانوين للمتهمني الذين ال يعتربون معوزين وهلم أموال مودعة يف املصارف. الصادرة لتغطية 

أية مؤسسة مالية كانت.الذي مصدرهوتتوخى احملكمة سياسات حتد من خطر هذا التعرض 
: تنشأ خماطر السيولة هذه من التمويل العام الذي تقوم به احملكمة ألنشطتها. خماطر السيولة٢٠-٢

ا وحتتفظ بصندوق رأمسال عامل  وحتتفظ احملكمة بأصول سائلة قصرية األجل لكفالة استمرارية عمليا
بتلقيها االشرتاكات القصرية األجل رهناً أنشئ ليكفل وجود رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة 

املقررة.
القبضاملبالغ املستحقة 

والسلفات بداية بقيمتها االمسية. واحتماالت عدم قابلية القبضتسجل املبالغ املستحقة ٢١-٢
وللسلفات عندما يكون هناك دليل موضوعي على القبضاسرتداد مبالغ واردة بالنسبة للمبالغ املستحقة 

جل اخلسائر النامجة عن هبوط القيمة يف بيان األداء املايل.وتسأن األصول هبطت قيمتها 
املدفوعات املسبقة وغريها من األصول املتداولة

تشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات. وتشمل ٢٢-٢
ا مصروفات املدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجم يات اليت تقّيد على أساس أ

من السلفة يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير. وبيان الوضع املايل يُظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء 
ا تتصل بباقي السنة الدراسية  لبيان املايل. وتقيد يف التاريخ الالحق لعلى املنحة التعليمية املفرتض أ

ى مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانية. وُيستبقى كامل مبلغ السلفة يف املصاريف بانتظام عل
ملوظفي ومسؤويل احملكمة لغاية االتيان بالدليل الالزم لالستحقاق.القبضاملستحقة احلسابات 

املمتلكات واملنشآت واملعدات
اخلدمات أو تأجريها للغري أو ملموسة تسّخر لتوفريمتثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوالً ٢٣-٢

ألغراض إدارية.
وبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات تقاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهالك املرتاكم ٢٤-٢

واخلسائر النامجة عن هبوط القيمة.
املنشأ باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل وُحتدد تكلفة األصل ذايت٢٥-٢
متلك. وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها من امل

إنشاء أصل ذايت املنشأ. وال ُتسجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصراً من هذا التلف املتكبد عنداملوارد
عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات.

باعتبارها جزءاً من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم مسلة والتكاليف املر ٢٦-٢
ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين إدارة املشروع 

واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية.
املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املؤرخ واستناداً إىل العقد ٢٧-٢

القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أُجِّر للمحكمة دون 



ICC-ASP/14/12

4612-A-040815

IC
C

-A
SP

/10/20

اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اهذاوعقد اإلجيارمقابل. اؤه باتفاق متبادل يف  جلمعية. ميكن إ
وُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصالً من أصول احملكمة.

تسجل ضمن القيمة والتكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٨-٢
سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة ا

ا. وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت احملكمة وميكن  قياس تكلفتها بصورة موثوق 
عند تكبدها.واملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً 

وُيسجل االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية ٢٩-٢
ات. وال ختضع قطعة األرض هلبوط القيمة.التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعد

وفيما يلي تقدير ملدة احلياة اإلنتاجية:٣٠-٢
٢٠١٣

سنوات٦إىل ٤السيارات
معدات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
سنوات٥إىل ٣،٥

سنوات١٠-٧األثاث واللوازم
سنة٢٠إىل ٥أصول أخرى

حياة اإلنتاجية عند تاريخ تقدمي التقرير.يعاد تقييم طرائق االستهالك ومدد٣١-٢
اإلجيارات

عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقّيد تصنف ٣٢-٢
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

ار.فرتة اإلجي
األصول غري امللموسة

ا حبساب الكلفة ٣٣-٢ تتألف األصول غري امللموسة أساسًا من الربامج احلاسوبية والرخص. ويرد بيا
املتكبدة المتالك وتشغيل برامج معينة وُتطرح منها اخلسائر املتصلة باالستهالك وفقد القيمة. وتستهلك 

اداً إىل احلياة اإلنتاجية املتوقعة اليت قوامها مخس سنوات طريقة القسط الثابت استنهذه األصول باستخدام 
أو على مدى فرتة صالحية الرخصة.
فقد قيمة األصول غري املولِّدة للنقدية

إن األصول اليت متتلكها احملكمة عادة ما تكون أصوًال ال متتلك لتوليد عوائد جتارية ولذلك فهي ٣٤-٢
أصول غري مولِّدة للنقدية.

فقد القيمة خسارة على صعيد الفوائد االقتصادية املرتقبة أو اخلدمة احملتملة اليت حيتوي ميثل٣٥-٢
عليها األصل زيادة على التسجيل املنهجي خلسائر األصل من الفوائد االقتصادية الالحقة أو اخلدمة 

املنتظر أن تقدم من خالل استهالك أو هبوط القيمة.
إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة ويعترب األصل فاقدًا للقيمة ٣٦-٢

لالسرتداد. وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحًا منها تكاليف البيع وقيمة 
االستخدام.

ق بيع والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع متثل سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفا٣٧-٢
على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.
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املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها الكامنةلخدمةلهي القيمة الراهنة والقيمة املادية ٣٨-٢
ج وحدات  ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  باستخدام 

اخلدمة.
القيمة تقّيد يف صايف الفائض/العجز. وحاملا يُسجل فقد للقيمة يتم تسوية فـَْقدبسببواخلسارة٣٩-٢

جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل مطروحاً 
من حياته على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية )منها القيمة املتبقية (إن كانت هناك قيمة

اإلنتاجية.
وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٤٠-٢

فإن كان هذا هو احلال، تتم النامجة عن فقد القيمة اليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت.
ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي 

وتلك الزيادة هي يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل فيما مل ُيسجل فقد القيمة بالدرجة األوىل.
القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجز.فـَْقدعكس اخلسارة بسبب

حق االسرتداد
والذي يقابل Allianz NVاسرتداده مبوجب بوليصة التأمني لدى تقّيد احملكمة حق ما ميكن ٤١-٢

بالضبط مبلغ وتوقيت املنافع الواجبة السداد مبوجب خطة املستحقات احملددة للمعاشات التقاعدية 
ا القيمة الراهنة  لاللتزام ذي الصلة.للقضاة. والقيمة العادلة للحق فيما يسرتد تقدر بأ

احلسابات املستحقة الدفع
الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ د احلسابات املستحقة تقيّ ٤٢-٢

املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ. واستناداً إىل مبدأ احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق فإن 
سابًا مستحق الدفع للمحكمة متثل ح٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١مجيع الفواتري املؤرخة قبل يوم 

.٢٠١٤وأُدخلت يف الدفرت يف النظام احملاسيب لعام 
اإليرادات املؤجلة واملصاريف املرتاكمة

املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك تشمل اإليرادات ٤٣-٢
من اإليرادات املتلقاة لكنها مل ُتكتسب بعد.

قّيد املصاريف املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت وت٤٤-٢
ا. مل تتلق الفواتري املتعلق 

عمليات الكشف عن األطراف صاحبة عالقة
ستقوم احملكمة بالكشف عن األطراف صاحبة عالقة تكون هلا قدرة على ممارسة السيطرة أو ٤٥-٢

ا ستقوم بالكشف عما إذا كان التأثري الكب ري على احملكمة من خالل اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية أو أ
صاحب عالقة واحملكمة خيضعان لسيطرة مشرتكة. واملعامالت اليت تندرج يف نطاق عالقة عادية طرف 

قاللية ويف ملورد أو عميل/متلق بأحكام وشروط ليست أفضل وال أسوأ من الشروط اليت تتم يف كنف االست
ا معامالت طرف له عالقة ولذلك لن يتم  نفس الظروف بني احملكمة واألطراف التابعني هلا ال تعترب أ

ما خيضعان للسيطرة كشف عنها. واحملكمة ال والصندوق االستئماين للضحايا طرفان ذويا عالقة حيث إ
املشرتكة للجمعية.

للمحكمة هم الرئيس ومدير ديوانه واملسجِّل والنائب واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون٤٦-٢
العام ومعاون النائب العام واملديرون وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوجيه األنشطة اليت تقوم 

ا املوظفون يف توجهها االسرتاتيجي. واألتعاب واملزايا والتأثريا احملكمة والتحكم فيها اليت حيظى 
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الرئيسيون تعترب معاملة طرف ذي عالقة. باإلضافة إىل ذلك ستقوم احملكمة بالكشف عن أي اإلداريون
معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم.

االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
مات ُتسجل باعتبارها باستحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزاإن املصاريف ذات الصلة ٤٧-٢

ا استحقاقات قصرية األجل خدمات ُتسدى إىل املوظفني. وتصنف استحقاقات املوظفني على أساس أ
واستحقاقات فرتة ما بعد اخلدمة واستحقاقات أخرى طويلة األجل أو االستحقاقات املتصلة بانتهاء 

اخلدمة.
يف حدود األشهر االثين عشر اليت تلي فهي واجبة التسويةاالستحقاقات القصرية األجلأما ٤٨-٢

وشىت البدالت واإلجازة املرضية املدفوعة األجر واإلجازة السنوية. اخلدمة املقدمة وتشمل املرتبات 
واستحقاقات املوظفني القصرية األجل تقّيد باعتبارها مصاريف واستحقاقات لقاء خدمات مقدمة. 

ا ُتكتسب واليت مل ُتسدد بواالستحقاقات اليت  ا مصاريف يف الفرتة اليت ترتبط  عد ُتسجل على أساس أ
باعتبارها استحقاقات أو اعتمادات.ويتم التبليغ عنها يف بيان الوضع املايل

وتقّيد اإلجازة السنوية باعتبارها مصروفًا من حيث إن املوظفني ُيسدون خدمات تزيد أهليتهم ٤٩-٢
ن جزءاً من اإلجازة السنوية يصبح واجب التسوية يف فرتة جتاوزت للغياب القابل للتعويض مستقبالً. ومبا أ

االثين عشر شهراً جتري تقييمات دورية لتحديد ما إذا كانت القيمة القصرية األجل للنقد فيما خيص هذا 
االستحقاق هي قيمة مادية وما إذا كان ينبغي تسجيلها باعتبارها استحقاقاً آخر طويل األجل.

املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة تشمل استحقاقات واستحقاقات٥٠-٢
فرتة ما بعد اخلدمة.

وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف :الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة٥١-٢
ICC-ASP/1/Decision 3 كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

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

يلة إىل موظفي احملكمة. استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات اآل
والصندوق عبارة عن خطة تتعدد اجلهات القائمة بتمويله. ومبا أنه ال وجود ألساس متسق وموثوق به 

فإن أصول وكلفة خمطط الصندوق بالنسبة آلحاد املنظمات املشاركة يف هذه اخلطة لاللتزام مبخصص، 
دد املسامهات. وااللتزامات املتعلقة واملسامهات املسددة للصندوق ُحتسب كما لو كانت خمططًا حم

باملسامهات اليت ُتسدد ملخططات املعاش تقّيد باعتبارها مصروفًا يف بيان األداء املايل حال تكبد ذلك 
املصروف.

مزايا حمدد يوفر ألعضائه املزايا التايل . هذا النظام نظام صندوق املعاشات التقاعدية للقضاة٥٢-٢
تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا قوامهاحمدداً للقضاة الذين يتمون واليةذكرها: معاشاً تقاعدياً 

للزوج الباقي على قيد احلياة، ٪ من املعاش التقاعدي ٥٠مل يُتم فرتة والية السنوات التسع) ومعاشًا يبلغ 
ا احلادية عشرة امل٦٥ومعاشًا للعجز للقاضي الذي يبلغ من العمر  عقودة يف سنة أو أقل. وخالل دور

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣إىل ٩الفرتة من 
بالقبول إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة. وحظيت توصية اللجنة Allianz.NLتقدمت به شركة 

ا اخلامسة (انظر  ). وُعينت شركة ٣١، الفقرة ١٦الصفحة ، ICC-ASP/5/23من طرف اجلمعية أثناء دور
Allianz إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركةAllianz ٣١يف

.٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 
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الدولية بإدارة خمطط التأمني Vanbreda. تقوم جمموعة التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة٥٣-٢
للموظفني بعد أيضاً متاح هذااعي التابع للمحكمة. وخمطط التأمني الصحي اجلماعيالصحي اجلم

يف املائة. والتأمني ٥٠القسط الذي يدفعه املتقاعدون مبلغه تقاعدهم. وتوفر احملكمة إعانة خبصوص 
يف فرتة ما بعد اخلدمة خمطط حمدد االستحقاقات.الصحي 

طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ،دة االستحقاقاتبالنسبة للمخططات احملدوُتستخدم، ٥٤-٢
االلتزامات والتكاليف. وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت حيددها 

اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة الراهنة املخطط. والقيمة 
الفرتات السابقة. والقيمة احلالية يف لفرتة الراهنة و يف االتزام ناجم عن خدمة أداها موظف املطلوبة لتسوية 

اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز افرتاضاتلاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق ُحتسب باستخدام 
حتظى بتوافق متبادل.

من األرباح واخلسائر جية الرواق. واجلزء وُتسجل األرباح واخلسائر االكتوارية باستخدام منه٥٥-٢
االكتوارية الواجب تسجيلها بالنسبة لكل خمطط حمدد االستحقاقات تتمثل يف الفائض الواقع خارج 

آلخر تاريخ إبالغ، مقسومًا على املتوسط املتوقع للحياة العملية املتبقية للموظفني يف املائة١٠ل"رواق" ا
زء احملدد من اخلسائر واألرباح االكتوارية املرتاكمة الصافية الواجب املشاركني يف ذلك املخطط. واجل

م املرتتب على االستحقاق احملدد.يف املائة من القيمة احلالية لاللتزا١٠تسجيلها هي تلك اليت تتجاوز 
وهي تشمل املستحقات املرتتبة على انتهاء مستحقات أخرى طويلة األجل لفائدة املوظفني٥٦-٢

(مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر والشحن والتامني اخلدمة 
واستحقاقات األرمل أو األرملة. على األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة 

قة حسب الوحدة ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستح
املسقطة وتقّيد األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء املايل.

يقوم واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل ٥٧-٢
ا اكتواريون مستقلون .حبسا

اءاستحقاقات ٥٨-٢ اء خدمة وهي استحقاقات ُتسدد اخلدمةإ نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل
اءموظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي. واستحقاقات  اخلدمة تقّيد بوصفها التزامًا ومصروفاً إ

اؤه بسبب عملية إعادة  اهليكلة.عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إ
املضيفةالقرض املقدم من الدولة

القيد(أ) بقيمته العادلة. والقيمة العادلة عند ٧٧-٢الوارد وصفه يف املالحظة القرض ةً يقّيد بداي٥٩-٢
ويقّيد القرض، األول تتمثل يف قيمة حالية صافية لتدفقات نقدية مقبلة باستخدام سعر الفائدة السائد. 

السائد.الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالك باستخدام سعر الفائدة
املخصصات واخلصوم االحتمالية

املخصصات حني يكون على احملكمة التزام قانوين راهناً أو التزام ضمين نتيجة ألحداث قيديتم ٦٠-٢
ام، وميكن أن يقّدر مبلغه بصورة ماضية ويكون حمتمًال حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية التز 

تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام راهن يف تاريخ إعداد موثوقة. ومبلغ املخصص يتمثل يف أفضل 
يتم اإلفراج عن التقرير. وخيّفض هذا التقرير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا مادياً. وال

مل فإن وقت إسنادها.قيدهااملخصصات ملواجهة مصروفات كهذه إال فيما خيص املخصصات اليت جرى 
الستحقاقات من أجل الوفاء بالتزامات معينة مرجحاً يعاد املخصص.لفق اخلارجي التديعد
أو عدم هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبدوث اخلصم االحتمايل٦١-٢

ق حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية وااللتزام الراهن رمبا ال ُيسفر عن تدف
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خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية. واخلصوم االحتمالية 
إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.

اإليرادات املتأتية من معامالت غري تبادلية
االشرتاكات املقررة للدول األطراف : تقّيد اإليرادات حني توافق اجلمعية علىاالشرتاكات املقررة٦٢-٢

يف امليزانية الربناجمية املعتمدة وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك االشرتاكات.
من النظام املايل، تعتمد اشرتاكات الدول األطراف وفقاً جلدول أنصبة تعتمده ٢-٥ووفقاً للبند ٦٣-٢

اليت يستند إليها اجلدول حبيث تؤخذ يف احلسبان االختالفات يف األمم املتحدة، مع تعديله وفقاً للمبادئ 
تقّيد مدفوعات الدولة الطرف يف صندوق رأس املال ٨-٥ووفقًا للبند عضوية األمم املتحدة واحملكمة.

املتداول أوًال مث يف حساب االشرتاكات املستحقة للصندوق العام، حبسب ترتيب االشرتاكات املقررة على 
طرف. وحتّول االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف السائد يف تاريخ الدولة ال

ا بالنسبة للسنة اليت أصبحت  التسديد. والدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي تقّدر اشرتاكا
ا يف صندوق رأس املال املتداول وامليزانية الفيها دوًال أطرافًا فيما خيص  ١٠-٥عادية طبقًا للبند مسامها

من النظام املايل.
استخدامها قيود مفروضة على: إن اإليرادات اليت مصدرها التربعات املنطوية على التربعات٦٤-٢

تسجل يف أعقاب التوقيع على اتفاق ملزم بني احملكمة واجلهة املاحنة للتربع. واإليرادات املتأتية من 
تخدامها تشمل االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املتربع إن مل التربعات اليت تقرتن بشروط ختص اس

ا تربعات مستوفاة للشروط. وإىل حني يتحقق الوفاء تستوف  الشروط املذكورة ويتم تسجيلها باعتبار أ
بتلك الشروط يسجل االلتزام على أساس أنه خصم من اخلصوم. والتربعات وغريها من اإليرادات اليت 

تفاقات ملزمة تقيد باعتبارها إيرادات عند تلقيها.تقدم مبوجب ا
ملشروع املباين الدائمة تقيد باعتبارها إيرادات على قدر االشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة٦٥-٢

التكلفة النهائية تكاليف البناء اليت تُتكبد. وختضع االشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة للتسوية حاملا حتدد 
سلفات.حصالت مأتاها متللمشروع ومتثل 

وهي تقيد باعتبارها إيرادات حني تقرها االشرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ٦٦-٢
مجعية الدول يف الفرتة اليت متت املوافقة عليها إلعادة جتديد املوارد فإن مت جتديد موارد الصندوق من خالل 

يقيد باعتباره إيراداً بل مناقلة بني الصناديق يف صايف استخدام فوائض نقدية فإن هذا التجديد للموارد ال
األصول/املمتلكات.

وهي تقيد بقيمتها العادلة ويتم فورًا تسجيل السلع وما يقابلها من التربعات بالسلع العينية٦٧-٢
ء إيرادات على الفور إذا مل تقرتن بشروط. فإن اقرتنت بشروط، تسجل باعتبارها استحقاقًا لغاية الوفا

بالشروط وأداء االلتزام. وتقيد اإليرادات بقيمتها العادلة مقدرة يف التاريخ الذي مت فيه احتياز األصول 
ا. املتربع 

: يقيد اإليراد الناتج عن خدمات عينية مقدمة. ويتم الكشف عن أهم اخلدمات العينية٦٨-٢
ني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة ح

القيمة.
اإليراد املتأيت من معامالت غري جتارية

إيرادات الفائدة واملرابيح الصافية اليت مصدرها أسعار الصرف. وتقيد اإليرادات املاليةتشمل ٦٩-٢
علي املتأيت من ذلك عند استحقاقها أخذًا بعني االعتبار العائد الفإيرادات الفائدة يف بيان األداء املايل 

اية الفرتة املالية، يقيد الرصيد الصايف حلساب األرباح واخلسائر املتأتية من العمالت األجنبية  األصل. ويف 
باعتباره إيراداً إذا كان إجيابياً.
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املتمثلة يف املمتلكات واملنشآت واملعدات وهي حتدد اخلسائر واألرباح لدى التصرف يف األصول٧٠-٢
ة العوائد باملبلغ الدفرتي وُتدرج يف بيان األداء املايل.مبقارن

املصروفات
مصروفات الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها القطع األجنيب ويتم املصروفات املاليةتشمل ٧١-٢

تقييد مصروفات الفائدة عند بذهلا يف سبيل الصكوك املالية اليت تأيت بفوائد مقّدرة بالكلفة بعد استهالكها 
اية الفرتة املالية يسجل باعتباره مصروفًا رصيد الصايف حلساب باستخدام سعر الصرف السائد. ويف 

اخلسارة والربح املتأتيني من القطع األجنيب إن كان هذا الرصيد سلبياً.
قوم فيها املوّرد بأداء وهي تقيد يف اللحظة اليت ياملصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات٧٢-٢

اته التعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة وتقبل هذه السلعة واخلدمات.التزام
احملاسبة على أساس الصناديق وإعداد التقارير القطاعية

يعين القطاع نشاطًا متميزًا أو جمموعة من األنشطة اليت جيدر بصددها إعداد تقارير منفصلة ٧٣-٢
س أهم أنشطة ومصادر متويل احملكمة. ويتم تتضمن معلومات مالية. واإلعالم القطاعي يقوم على أسا

عن قطاعات ثالثة هي الصندوق العام والصندوق االستئماين وصندوق توفري معلومات مالية منفصلة 
مشروع املباين الدائمة.

ُحيتفظ حبسابات احملكمة استنادًا إىل احملاسبة على أساس : احملاسبة على أساس الصناديق٧٤-٢
ية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصة، كما ميكن الصناديق. وميكن جلمع

للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً بواسطة التربعات.
ا احملكمة مبقتضى نظام روما األساسي القطاع العامحسابات ٧٥-٢ لألنشطة األولية اليت تضطلع 

وهي تشتمل على ما يلي:
.ةالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات احملكمالصندوق العام)(أ

وهو الصندوق الذي أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة صندوق رأس املال العامل(ب)
ما تواجهه من مشاكل السيولة القصرية األجل رهنًا بتلقي االشرتاكات لتمكينها من تسوية 

مالية ويتم تقييمه وفقاً ل العامل حتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة املقررة. ومبلغ صندوق رأس املا
من النظام ٢-٦جلدول األنصبة املقررة املستخدم يف حتديد خمصصات احملكمة وذلك وفقاً للبند 

املايل.
الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة حبالة صندوق الطوارئ(ج)

يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت ال مهرب منها توقعة يف أعقاب قرار غري م
ا أو مل يتيسر تقديرها بدقة والناشئة عن تطورات تشهدها األوضاع الراهنة واليت يتعذر  التنبؤ 

وقت اعتماد امليزانية؛ أو التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات غري متوقعة.
ملختلف األنشطة اليت متول بفضل التربعات مبا يف ذلك قطاع الصناديق االستئمانيةابات حس٧٦-٢

أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسية. ويتوىل املسجل مصفوفةنقل مكان إقامة الشهود واستحداث 
الرئاسة وإىل هيئة إنشاء وغلق الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة، ويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل 

اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية. وهي متول كلياً بواسطة التربعات وفقاً لألحكام احملددة واالتفاقات 
اليت ُتربم مع اجلهات املاحنة. وقطاع الصناديق االستئمانية ال تشمل أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا 

نها يف بيانات مالية منفصلة.وال أمانة هذا الصندوق اليت يتم التبليغ ع
املتعلقة بأنشطة ذات صلة ببناء املباين الدائمة للمحكمة، قطاع مشروع املباين الدائمةحسابات ٧٧-٢

فضالً عن أنشطة االنتقال اليت ال متول عن طريق امليزانية الربناجمية العادية.
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، الذي شدد على ICC-ASP/4/Res.2رار الدائمة أنشأته مجعية الدول األطراف مبوجب القومشروع املباين 
أن "احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة وظيفية لتمكينها من أداء 

ا على حنو كفء ولتكون مرآة تعكس  األمهية اليت تكتسيها احملكمة من أجل مكافحة اإلفالت من واجبا
ئمة بالنسبة ملستقبل احملكمة.العقاب" مما يؤكد جمدداً أمهية املباين الدا

أنشأت اجلمعية جلنة مراقبة تابعة للدول األطراف ICC-ASP/6/Res.1ويف إطار املرفق الثاين بالقرار 
من نظام روما ١١٢من املادة ٤عمًال بالفقرة باعتبارها هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف 

ري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين األساسي. والغرض من جلنة املراقبة هذه هو توف
وختتص جلنة املراقبة باملراقبة االسرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية

عضو ادول أطراف من بينه١٠املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية. وجلنة املراقبة هيئة مغلقة تتكون من 
على األقل من كل جمموعة إقليمية.واحد

أشارت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك إىل أن التكاليف اإلمجالية للبناء ICC-ASP/6/Res.1ويف قرارها 
-ICC. ويف قرارها٢٠١٤مليون دوالر باستخدام املستوى السعري لعام ١٩٠ُقدرت مبا ال يزيد على 

ASP/10/Res.6 ف) متثل تكاليف بناء وهي على هذا -زاي٣لة (أن العناصر املتكامأكدت اجلمعية
مليون يورو.١٩٠األساس مدرجة يف امليزانية الشاملة املتمثلة يف 

اجلمعية حبقيقة أن املشروع يبقى يف حدود امليزانية املعتمدة ، رحبت ICC-ASP11/Res.3ويف قرارها 
دد مع االرتياح أن العناصر والحظت يف هذا الص٢٠١٤مليون يورو بأسعار عام ١٩٠املتمثلة يف 
ا كلياً يف إطار امليزانية الشاملة.٣املتكاملة ( زاي ف) قد مت استيعا

إىل أن التقديرات الراهنة لتكاليف البناء الكلية ICC-ASP/12/Res.2وأشارت اجلمعية، يف قرارها 
مليون يورو وضرورة ١٩٥،٧مليون يورو) مبا ميثل جمموعًا قدره ١١،٣مليون يورو) ولالنتقال (١٨٤،٤(

أن توفر ملدير املشروع مبلغًا ماليًا موحدًا إلدارة هذه التكاليف طيلة املدة الزمنية اليت يستغرقها املشروع 
ا جلنة امليزانية واملالية.فضالً عن متويل  اخلطط اليت اقرتحتها جلنة املراقبة بصيغتها اليت أقر
اجلمعية على أن تقوم جلنة املراقبة، باإلضافة إىل الوالية وافقت ICC-ASP/13/Res.3ومبوجب قرارها 

ا إليها اجلمعية من أجل اختاذ ICC-ASP/6/Res.1املنشأة مبوجب القرار  ، مبمارسة السلطة اليت أسند
تصل إىل القرارات وذلك كإجراء أخري ضروري ومناسب، لغرض أي زيادة حتدث يف مشروع امليزانية و 

مليون يورو إىل ما قدره وأقصاه ١٩٥،٧وهكذا يرتفع جمموع امليزانية من ٢٠١٥م مليون يورو يف عا٤،٣
مليون يورو لتأمني األمن املايل للمشروع.٢٠٠

يتم متويل مشروع املباين الدائمة من خالل ما يلي:
على مليون يورو، يسدَّد ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً (أ)

يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القرار٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠مدى 
ICC-ASP/7/Res.1 وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرض. ويبدأ سداد .

القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين 
اية املشروع، ختصم الدولة املضيفة ٢٠٠ملؤقتة. وإذا مل ُيستخدم مبلغ ا مليون يورو بأكمله مع 

؛يف املائة من القرض الذي يتعني سداده١٧,٥على سبيل املكافأة 
ICC-ASP/7/Res.1القرارلمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من طبقا لاالشرتاكات املقررة (ب)

، دعت ICC-ASP/12/Res.2ويف القراردفعة واحدة.لنصيب املقرراد عمليات تسديلبالنسبة 
إىل إخطار دفعة واحدةاجلمعية الدول األطراف اليت ختتار تسديد نصيبها املقرر يف املشروع

، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املسجل ومكتب مدبر املشروع بذلك يف موعد أقصاه 
روع لوضع جدول زمين للتسديد، مع مراعاة أنه ميكنودعتها أيضًا إىل التشاور مع مدير املش
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سنوية، على أن يتم استالم املبلغ بالكامل يف أقساطواحد أو على عدة قسط تسديد يفال
تخضع سو أو قبل ذلك تبعا للتدفقات النقدية املتوقعة.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥موعد غايته 

الدعم قدارتكلفة النهائية للمشروع ومتعديل حاملا تعرف الللدفعة واحدة تسديدالاتعملي
؛من الدولة املضيفةاملقدم 

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

؛لتشييد املباين الدائمة
املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض.(د)

صايف األصول/املمتلكات
تتكون صايف األصول/املمتلكات من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل اللذين ٧٨-٢

ما مجعية الدول األطراف وهي املشرفة عليهما والفوائض أو العجوزات يف الصندوق العام ويف أنشأ
صندوق مشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية.

عن أي فرتة مالية متثل أمواالً متأتية مما يلي:الفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف٧٩-٢
األرصدة احلرة للمخصصات؛(أ)

وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛(ب)
امهات ناجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف جديدة؛مس(ج)
فذة خالل السنة املالية؛التنقيحات اليت ُتدخل على جدول األنصبة املقررة النا(د)
من النظام املايل.١-٧إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند (ه)

اية الفرتة املالية، وبعد خصم أي أنصبة فإن الفوائض اليت تتحقق يف وما مل حتدد اجلمعية خالف ذلك، 
مقررة بالنسبة لتلك الفرتة املالية واليت مل تسدد، تقّسم على الدول األطراف باالستناد إىل جدول األنصبة 

ا الفائض. وحىت  كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ُختتتم ١املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق 
إذا كان نصيبها املقرر بالنسبة لتلك الفرتة املالية قد ة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة فيها مراجع

ُسدد بالكامل. ويف هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعويض كليًا أو جزئيًا عن االشرتاكات الواجب 
الية التالية للفرتة املالية اليت تسديدها لصندوق رأس املال العامل واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة امل

ا الفائض. ووفقًا للقرار  ٢٠١٢فإن أي فائض نقدي يتعلق بالسنة املالية ICC-ASP/12/Res.2يتعلق 
سيحسب على أساس أنه تسديد دفعة واحدة لتمويل تكاليف االنتقال.

و جزئيًا بواسطة جيوز للجمعية أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصة متّول كليًا أ٨٠-٢
األنصبة املقررة.
مقارنة امليزانية

يرد يف البيان اخلامس مقارنة للمبالغ الفعلية باملبالغ يف امليزانية الربناجمية السنوية األصلية ٨١-٢
والنهائية. وهذه املقارنة ُجترى على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات كما اعُتمدت يف إطار امليزانية 

ية السنوية.الربناجم
على أساس نقدي معّدل باملبالغ الفعلية عملية توفيق للمبالغ الفعلية ١٧وترد يف احلاشية ٨٢-٢

املعروضة يف البيانات املالية بالنظر إىل أن أساس االستحقاق الكامل خمتلف امليزانية القائمة على أساس 
نقدي معّدل.
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النقدية والنقدية المكافئة-10/20٣/
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
٤٢٤٥نقدية حاضرة

٥٦نقدية باملصرف ٦٥١٤٥ ٦٠٧

١٣-أشهر٣إيداعات إىل أجل، أجل استحقاقها يقل عن  ٢٨٩

٥٦المجموع ٦٩٣٥٨ ٩٤١

هناك قيود مفروضة على النقدية والنقدية املكافئة فيما خيص توافرها لالستخدام رهناً بالصندوق ١-٣
خبصوص املعلومات القطاعية). وتشمل النقدية والنقدية ٢٥ل إليه هذه النقدية (انظر احلاشية الذي تؤو 

ا بعمالت غري ٠٠٠١٣٤: ٢٠١٣يورو (٠٠٠١٦٦املكافئة مبالغ مالية تكافئ  يورو) حمتفظ 
اليوورو.

يف ٠،٤١ره واحلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األجل تؤيت فائدة مبتوسط سنوية قد٢-٣
املائة.

من المعامالت غير التجاريةالقبضالحسابات مستحقة -٤
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو

١٤القبضاالشرتاكات املقررة املستحقة  ٤٨٩٦ ٩٨٠

١٦٦٤٦٢القبضالتربعات مستحقة 

١٥٢١٥٨القبضتربعات أخرى مستحقة 

١٤القبضمستحقة المجموع اإلجمالي للحسابات ال ٨٠٧٧ ٦٠٠

(١٤٦)(٣١٦)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

١٤، صافيالقبضمجموع الحسابات المستحقة  ٤٩١٧ ٤٥٤

: يشمل الرصيد غري املدفوع من االشرتاكات املقررة واملتمثل القبضاالشرتاكات املقررة املستحقة ١-٤
عن الفرتات املالية السابقةالقبضرو مستحقة يو ٠٠٠٤٥٥٦مقدار ، و يورو٠٠٠٤٨٩١٤يف 

). واالشرتاكات الواردة من الدول ١(اجلدول ٢٠١٤واجبة الدفع عن عام يورو٠٠٠٠٣٤٨و
مبلغ عنها باعتبارها اشرتاكات مت يورو٠٠٠٣٥٥األطراف اليت تتجاوز االشرتاكات املستوجبة ومقدارها 

ه).أدنا١-١٢تلقيها مسبقاً (انظر احلاشية 
يورو مبلغاً عالقاً مستحق الدفع على ٠٠٠١٢٩مبلغ مقداره : ميثل القبضالتربعات مستحقة ٢-٤

املستحقة من الدولة املضيفة هي تربع يورو من املبالغ ٠٠٠٣٧اجلهات املاحنة بصدد مشاريع أُجنزت و
لتغطية مصاريف اإلجيار.

لواجب الدفع لفائدة صندوق رأس املال تتصل بالرصيد املتبقي اوهي تربعات أخرى مستحقة٣-٤
٠٠٠٣٢) و٣و٢اجلدوالن (٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف ٠٠٠١٢٠العامل مبقدار 

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يورو تتصل بالرصيد املتبقي الواجب السداد لصندوق الطوارئ يف 
).٤و٢(اجلدوالن 

قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف . خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها٤-٤
على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات تسديدها يف املائة من االشرتاكات املتبقي٩٠حتصيلها مببلغ 

تنص على من نظام روما األساسي١١٢متأخرة بأكثر من سنتني استنادًا إىل التجارب املاضية. واملادة 
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ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف أن ال يكون للدول الطرف ا ليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
عليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر 

بالتصويت يف الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف 
ا.ية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف اجلمع

تغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

موعبآالف اليورو ا
٢٠١٤١٤٦كانون الثاين/يناير ١خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها يف 

١٧٠الزيادة يف املخصص

٢٠١٤٣١٦كانون األول/ديسمبر ٣١ي تحصيلها في مخصصات الديون المشكوك ف

حبسب العمر:القبضيوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة ٥-٤

٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة واحدةبآالف اليورو
موعسنوات ا

٨القبضاالشرتاكات املقررة مستحقة  ٠٣٤٦ ٤٤٢١٢١٤ ٤٨٨

١٦٧--١٦٧القبضالتربعات مستحقة 

١٥٢-١٥٢-القبضالتربعات األخرى مستحقة 

٨، إجماليالقبضمجموع الحسابات مستحقة  ٢٠١٦ ٥٩٤١٢١٤ ٨٠٧

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو

٩٩٧٢مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ٠٣٥

٧١٧٢مبالغ أخرى مستحقة القبض ١٦٥

١ابات أخرى مستحقة القبض، إجماليحس ٧١٤٤ ٢٠٠

٢)(٥٣٩)خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها ٠٨١)

١حسابات أخرى مستحقة القبض، صافية ١٧٥٢ ١١٩

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضرائب الطاقة القابلة ١-٥
لالسرتداد وضرائب القيمة املضافة.

واستناداً خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى املستحقة القبض ٢-٥
-ICC-01/05(الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠قرار قضائي مؤرخ إىل 

لقانوين قضائية لتغطية التمثيل ايورو هي تكاليف ٠٠٠٥٣٧احملكمة سلفة مقدارها قدمت01/08-568
يورو ٠٠٠٥١٤ممن وقع جتميد أصوهلم. من هذا املبلغ تعّذر اسرتداد مقدار ٢٠١٤للمتهمني يف عام 

ن إمكانية االسرتداد غري مؤكدة.وُمحّل على تكاليف املساعدة القانونية أل
ن بضريبة القيمة املضافة ميورو من املبالغ املستحقة القبض ذات الصلة ٠٠٠٢٥كما خصصت احملكمة 

حكومة أوغندا وهو مبلغ اعُترب اسرتداده غري مؤكد.

تغييرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
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مقبوضات بآالف اليورو10/20/
أخرى

مبالغ مستحقة القبض 
موعمن حكومات ا

٢٠١٤٢كانون الثاين/يناير ١خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها يف  ٠٤٥٣٦٢ ٠٨١

٢)يلهااإلفراج عن مبالغ بعد حتص ٢)(١)(٠٦٨ ٠٦٩)

(١٠)(١٠)-شطب مبالغ

٥٣٧-٥٣٧الزيادة يف خمصصات

كانون األول/ ٣١مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها في 
٢٠١٤٥١٤٢٥٥٣٩ديسمبر 

يوّضح اجلدول التايل حسابات أخرى مستحقة القبض حبسب العمر:٣-٥

أقل من سنة بآالف اليورو
٣من أكثر سنوات٣-١واحدة

موعسنوات ا

٩٩٧--٩٩٧مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

٧١٧--٧١٧مبالغ أخرى مستحقة القبض

١حسابات أخرى مستحقة القبض، إجمالي ١--٧١٤ ٧١٤

األصول مسبقة الدفع وأصول متداولة أخرى-٦

كانون الثاين/ يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
٢٠١٤

١سلفات للموظفني ٤٥٨١ ٧٢٣

٦٤٧٣٧سلفات للبائعني

٥٢٧٤٣١مصاريف مسبقة الدفع

٩٤١٢٨فوائد مرتاكمة

٢المجموع ١٤٣٣ ٠١٩

يورو يف شكل منح التعليم بالنسبة ٠٠٠٩٩٥تشمل السلفات املقدمة إىل املوظفني مبلغ ١-٦
ا املسافرون يورو سلفات سفر مل يقدم ٠٠٠٥٢و، ٢٠١٥للجزء من السنة الذي ينتهي أثناء  بشأ

يورو سلفات ختص العمليات امليدانية.٠٠٠٤١٠مطالبات مبصاريف السفر و
والسلفات املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبالغ مسددة لبائعني لقاء مصاريف ذات صلة ٢-٦

.بالسفر من قبل التذاكر والشحنات اليت مل يقدم بصددها املسافرون الطلبات املتعلقة بالسفر
٣١وتتصل املصاريف املسبقة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة برامج طوال فرتات تالية لتاريخ ٣-٦

,٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

الممتلكات والمنشآت والمعدات-٧
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اآلثاث السياراتأصل قيد البناءقطعة األرضبآالف اليورو
والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصال

أصول 
موعرىأخ ا

التكلفة
٩(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٣١يف  ٧٤١٥٧ ٦٥٤٢ ٢١١٤٩٩٨ ٣٤٨١ ٩٢٩٨٠ ٣٨٢

٨٤-إضافات ٠١٧٢٦٣٦٦٢٦٨١٨٤ ٩٩٣

(٣٦)(٣٤)(٢)----خسائر فقد القيمة

(٤٢٤)(٤٠)(٢٧٥)-(١٠٩)--التصرف يف األصول/شطبها

٢٠١٤٩ديسمبر كانون األول/٣١في  ٧٤١١٤١ ٦٧١٢ ٣٦٥٥٠٥٨ ٦٩٧١ ٩٣٦١٦٤ ٩١٥

االستهالك المتراكم
١--(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٣١يف  ٨٧٠٣٩٦٧ ٠٦٢١ ٤٦٠١٠ ٧٨٨

١٨٦٤٥٥٥٠١٤٥٩٢٦--كلفة االستهالك

(٤١٩)(٣٩)(٢٧١)-(١٠٩)--التصرف يف األصول/شطبها

١--٢٠١٤ون األول/ديسمبر كان٣١في  ٩٤٧٤٤١٧ ٣٤١١ ٥٦٦١١ ٢٩٥

القيمة الدفترية
٩(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٧٤١٥٧ ٦٥٤٣٤١١٠٣١ ٢٨٦٤٦٩٦٩ ٥٩٤

٢٠١٤٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٧٤١١٤١ ٦٧١٤١٨٦٤١ ٣٥٦٣٧٠١٥٣ ٦٢٠

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املؤرخ العقداستنادًا إىل ١-٧
بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت أُجرت للمحكمة أراض مهيئة للبناء عليها جماناً. 

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار  اء العقد باتفاق متبادل يف  تتخذه مجعية الدول األطراف. وميكن إ
قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربح.خبري مستقل يف التقييم ّدر قيو 

األصول غير الملموسة-٨
موعبرامج قيد التطويرالربامج املشرتاة من اخلارجبآالف اليورو ا

التكلفة
٩(معادة)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٩-٣٠٨ ٣٠٨

٤٧٤٣٢٨٨٠٢إضافات

(٢٤)-(٢٤)خسائر فقد القيمة

٢٠١٤٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٧٥٨٣٢٨١٠ ٠٨٦

االستهالك المتراكم
٨ة)(معاد٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٨-٣٨٦ ٣٨٦

٣٧٤-٣٧٤تكلفة االستهالك

٢٠١٤٨كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٨-٧٦٠ ٧٦٠

صافي القيمة الدفترية
٩٢٢-٩٢٢(معادة)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف 

٢٠١٤٩٩٨٣٢٨١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٣٢٦
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الحسابات المستحقة الدفع-10/20٩/

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

راهناً 
٧١٠٤٩٠مبالغ مستحقة الدفع للمحامني

١٢مبالغ مستحقة الدفع للموردين ٥١٧٧ ٣٨٢

٢١٢-مبالغ مستحقة الدفع للماحنني

١١٦٢٢٨مبالغ مستحقة الدفع جلهات أخرى

١٣المجموع راهناً  ٣٤٣٨ ٣١٢

الحسابات غير المتداولة
٤٠٣٣٩٢االلتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

٤٠٣٣٩٢مجموع الحسابات غير المتداولة

مقاول Courtysماليني يورو ملؤسسة ٨لدفع للموردين مقدار تشمل املبالغ مستحقة ا١-٩
اية العام. مشروع املباين املؤقتة وقد متت تسوية هذا املبلغ بعد 

واملبالغ املستحقة الدفع للجهات املاحنة متثل األرصدة اآليلة للجهات املاحنة وهي ذات صلة ٢-٩
ما تسرتد األموال أو يعاد برجمتها.ت ريثقبالتربعات اليت مل ُتصرف بسبب مشروعات أُغل

وميثل االلتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضًا مدرجًا يف الربنامج الرئيسي ٣-٩
جزء من صايف أصول/ممتلكات الصندوق السادس وموحدًا على صعيد امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه 

(ز)).٢-١ساب الدول األطراف (انظر املالحظة االستئماين للضحايا وهو بانتظار تقييده حل

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاداً)

المتداولة
٥٤٧٦٦١املرتبات واملستحقات

٥اإلجازات السنوية املرتاكمة ٦٢٢٥ ٣٠٣

١فوائد أخرى طويلة األجل ٦٣٤١ ٤١٤

١فوائد فرتة ما بعد التوظيف ٠٧٩٦٦٩

موع الفرعي للمستحقات املتداولة ٨ا ٨٨٢٨ ٠٤٧

غير المتداولة
٦استحقاقات أخرى طويلة األجل ١٧٧٥ ٠٩١

٣٠استحقاقات فرتة ما بعد التوظيف ٦١١٢٨ ٠٢٥

موع الفرعي لالستحقاقات غري املتداولة ٣٦ا ٧٨٨٣٣ ١١٦

٤٥عالمجمو  ٦٧٠٤١ ١٦٣

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين الراهنة
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وغريها من االستحقاقات، تشمل االلتزامات املتداولة املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات١-١٠
السنوية املرتاكمة واجلزء املتداول من االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات فرتة ما بعد واإلجازات

.دمةاخل
، كان هناك مبلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: اإلجازات السنوية املرتاكمة٢-١٠

الكلفة قيدستحقة لكافة موظفي احملكمة. ومتيورو ميثل اإلجازات السنوية املرتاكمة امل٠٠٠٦٢٢٥
مصروفاً باعتبارها ٢٠١٤باإلجازات السنوية اليت مل تؤخذ وهي التكلفة املتكبدة يف عام ذات الصلة 

يورو يف بيان األداء املايل.٠٠٠٣١٩مقداره 

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين غير المتداولة

االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل االفرتاضاتفيما يلي ٣-١٠
:التوظيفاألخرى وغريها من استحقاقات فرتة ما بعد 

اليةالماالفتراضات
معدل اخلصم

٪١،٨٠خمطط املعاشات التقاعدية للموظفني

٪٢،٣٥التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة

٪١،٠٥منحة اإلعادة إىل الوطن

٪١،٠٥استحقاقات املوظفني األخرى الناشئة عن ترك اخلدمة

٪٠،٢٠ةمنحة إعادة التوطني واستحقاقات أخرى ناشئة عن ترك اخلدمة بالنسبة للقضا

٪٠،٢٠اإلجازة السنوية يف الوطن والزيارة األسرية

٪١،٠٥منح الوفاة ونقل املتوىف

٪٠،٢٠استحقاقات األرمل أو األرملة

٪٢،٠٠التضخم الساري

٪١،٥٠التضخم يف األجور

٪١،٢٠يةدمعدل الزيادة يف األجور الفر 

٪٥،٠٠اجتاه معدل التكاليف الطبية

٪١،٨٠االسرتداداحلق يفمن العائد املتوقع 

االفتراضات الديمغرافية

٣٠يف املائة رهناً بالفئة العملية، املساعدة املؤقتة العامة ٧يف املائة إىل ٠،٥من معدالت دوران املوظفني
يف املائة

باالستناد إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية لألمم املتحدةاجلداول املتعلقة بالوفيات
جدول حتّسن األجيال (لغري الناشطني)التصويبات املتعلقة بالسن
٣+الفارق العمري ذكر/إناث

Based on UNJSPFمعدالت اإلعاقة

معدل املشاركة يف التأمني الصحي لفرتة ما 
٪٨٠بعد اخلدمة

افق ملدة  حتدَّد معدل اخلصم على أساس السندات عالية اجلودة. واسُتخدم معدل اخلصم املو ٤-١٠
.كل خمطط
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والرصيد االختتامي للقيمة الحالية لاللتزام المترتب على يالتوفيق ما بين الرصيد االفتتاح
االستحقاق المحدد

املوظفونالقضاةبآالف اليورو

خمطط 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة

األجل
موع ا

كانون ١االلتزام المترتب على استحقاق محدد في 
٢١(معاد)٢٠١٤الثاني/ يناير  ٢٤٥١ ٠٣٢٧ ٤٤٩٥ ٤٧٣٣٥ ١٩٩

٥٥٣١٨٢٩٥٥١تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات املوظفني ٣٢٨٣ ٠١٨

٦٣٣٧٢٨٦١٤٠١تكاليف الفائدة ٠٦٦

١(أرباح)/خسائر اكتوارية ٥٧٣٢٤٢ ٧٣٠٨٣٢٥ ١٥٩

١)(٨٨٧)(٧)(٣٢١)(٥٨١)استحقاقات مدفوعة ٧٩٦)

كانون ٣١التزامات االستحقاقات المحددة في 
٢٠١٤٢٣األول/ ديسمبر  ٤٢٣٩٢٤١١ ٤١٣٦ ٨٨٦٤٢ ٦٤٦

التوفيق بين االلتزامات المترتبة على استحقاقات محددة واالستحقاقات المسجلة في بيان الوضع 
المالي

املوظفونالقضاةاليوروبآالف

خمطط 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل
موع ا

كانون ٣١التزامات استحقاقات محددة في 
٢٠١٤٢٣األول/ ديسمبر  ٤٢٣٩٢٤١١ ٤١٣٦ ٨٨٦٤٢ ٦٤٦

٢)-(٤١٥)كتوارية الصافية غري املقيدةاألرباح و(اخلسائر) اال  ٣)-(٧٣١ ١٤٦)

كانون األول/ديسمبر ٣١صافي االلتزامات في 
٢٠١٤٢٣ ٠٠٨٩٢٤٨ ٦٨٢٦ ٨٨٦٣٩ ٥٠٠

والرصيد الختامي لحق االسترداديالتوفيق بين الرصيد االفتتاح

خمطط املعاشات التقاعدية للقضاةبآالف اليورو
٢٠١٤٢١نون الثاني/يناير كا١حق االسترداد في  ٢٤٥

٦٢٨العائد املتوقع من حق االسرتداد

١أرباح/(خسائر) اكتوارية ١٥٨
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١رب العملمسامهات  ٠٨٨

(٥٨١)استحقاقات مدفوعة

(١١٥)تكاليف اإلدارة

٢٠١٤٢٣كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في  ٤٢٣

داد مكافئ ملعدل اخلصم املستخدم يف حساب القيمة إن معدل العائد املتوقع من حق االسرت ٥-١٠
احلالية اللتزام االستحقاق احملدد.

مجموع المصاريف المقيدة في بيان األداء المالي

املوظفونالقضاةبآالف اليورو

نظام 
املعاشات 
التقاعدية

مبالغ أخرى 
طويلة األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

مبالغ أخرى 
موعاألجلطويلة  ا

المصاريف المتعلقة بمستحقات الموظفين عن 
كانون األول/ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

٢٠١٤
٥٥٣١٨٢٩٥٥١تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات املوظفني ٣٢٨٣ ٠١٨

٦٣٣٦٢٨٦١٣٩١تكاليف فائدة ٠٦٤

(٦٢٨)---(٦٢٨)عائد متوقع على حق االسرتداد

٨٣٣٨٥٧-٢٤-اكتوارية)خسائر(/أرباح

١١٥---١١٥تكاليف إدارية

٦٧٣٢١٢١المجموع ٢٤١٢ ٣٠٠٤ ٤٢٦

تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة وأثر التخفيض بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه ٦-١٠
التكاليف الطبية املفرتضة:

موع الكلي لتكلفة اخلدمة املتداولة وعناصر(أ) كلفة الفائدة لصايف التكاليف الطبية الدورية ا
لفرتة ما بعد التوظيف؛

املتعلق بالتكاليف الطبية.اخلدمةالتزام االستحقاق املرتاكم لفرتة ما بعد (ب)
تكاليف الفائدةتكاليف اخلدمةبآالف اليورو

١)٪٤التخفيض بنقطة مئوية واحدة ( ١٢٠٢٥٦

١)٪٥فرتضة (معدل اجتاه التكاليف الطبية امل ٣٠٨٢٩٩

١)٪٦الزيادة بنقطة مئوية واحدة ( ٥٣٩٣٥٢

٠٠٠٦٨٣٧بالنسبة للتكاليف الطبية ما مقداره اخلدمةبلغ التزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد 
د دون حيدد باعتباره التزام االستحقاقات احملداخلدمةيورو. والتزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد 

أخذ يف االعتبار ألية افرتاضات تتعلق بالزيادة يف املرتبات.
والزيادة بنقطة مئوية واحدة يف معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتض يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة 

يورو.٠٠٠٠٤٤٩لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ 
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عدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة ملوالتخفيض بنقطة مئوية واحدة 
يورو.٠٠٠٥٧٦٦لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ 

للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك

دوق املذكور تتألف من إن االلتزامات املالية الواقعة على عاتق احملكمة فيما خيص الصن٧-١٠
يف املائة من األجر اخلاضع ١٥،٨ا باملعدل الذي حددته اجلمعية العامة واملتمثل يف املأذوناملسامهة 

يف املائة بالنسبة للمشاركني إىل جانب أي سهم من ٧،٩بالنسبة للمنظمات األعضاء والقتطاع املعاش
من نظام الصندوق. وهذه املدفوعات التعويضية ٢٦املدفوعات التعويضية االكتوارية مبوجب املادة 

، يف ٢٦تكون مستوجبة الدفع إذا ما ومىت ما تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأحكام املادة ال
أعقاب استبانة أن هناك ما يستلزم مدفوعات تعويضية تقوم على أساس تقييم التعويض االكتواري 

وحىت التاريخ الذي أُعد فيه هذا التقرير مل تتذرع اجلمعية العامة لألمم .للصندوق اعتباراً من تاريخ التقييم
ذا احلكم. املتحدة 

أن العجز عنكشف٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١والتقييم االكتواري الذي جرى يف ٨-١٠
حساب ) من األجر الداخل يف ٢٠١١يف املائة يف تقييم عام ١،٨٧يف املائة (٠،٧٢االكتواري البالغ 

كانون األول/ ٣١املعاش التقاعدي مما يعين أن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق التوازن يف تاريخ 
يف املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، باملقارنة ٢٤،٤٢متثل يف ٢٠١٣ديسمرب 

كانون ٣١يم االكتواري املقبلة يف يف املائة. وستجري عملية التقي٢٣،٧ملعدل املسامهة الفعلية املتمثل يف 
.٢٠١٥األول/ديسمرب 

، متثلت نسبة األصول االكتوارية املمولة إىل االلتزامات ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٩-١٠
يف املائة يف ١٣٠يف املائة (١٢٧،٥االكتوارية، على افرتاض عدم وجود تسويات مقبلة للمعاشات، يف 

) حني ٢٠١١يف املائة يف تقييم عام ٨٦،٢يف املائة (٩١،٢لنسبة املمولة . وبلغت ا)٢٠١١تقييم عام 
ُأخذ يف االعتبار النظام احلايل لتسويات املعاش التقاعدي.

إىل أن ليس هناك، ويف أعقاب تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق، انتهى املستشار االكتواري ١٠-١٠
من نظام ٢٦م للمدفوعات التعويضية مبقتضى املادة ، لزو ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف تاريخ 

الصندوق حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية لكافة االلتزامات املرتاكمة يف إطار 
لألصول هي األخرى القيمة االكتوارية لكافة الصندوق. باإلضافة إىل ذلك جتاوزت القيمة السوقية 

حىت التاريخ الذي جرى فيه التقييم.االلتزامات املرتاكمة
وتعّرض اخلطة املنظمات املشاركة للمخاطر االكتوارية املرتبطة باملوظفني احلاليني والسابقني يف ١١-١٠

أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص االلتزام وختطيط األصول املنظمات األخرى، مما ينتج عنه انعدام 
املخطط. مث إن احملكمة فضًال عن املنظمات املشاركة األخرى على حنو يشمل املنظمات املشاركة يف 

وأداء اخلطة مبا يكفي من املوثوقية ليست يف وضع يسمح هلا بتحديد قسطها فيما يتعلق بالوضع املايل
ألغراض احملاسبة وُعومل هذا املخطط كما لو كان خمطط مسامهة حمددة.

ملدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ، بلغ جمموع املسامهات ا٢٠١٤وخالل عام ١٢-١٠
أن حيدث تغري كبري يف املسامهات يورو. وليس من املتوقع ٠٠٠٥٥٨١٦ملوظفي األمم املتحدة مقدار 

.٢٠١٥املستوجبة عن عام 

اإلصابات التي تحدث أثناء الخدمة

حتدث أثناء اخلدمة واليت أبرمت احملكمة اتفاقًا مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت١٣-١٠
يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون. والقسط التأميين، احملسوب 
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من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص باعتباره نسبة مئوية 
تتحملهما ميزانية احملكمة وينعكس ذلك يف احلسابات ،ين املؤقتنيالقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعد

لغرض هذا التأمني ٢٠١٤وجمموع القسط التأميين الذي ُسدد أثناء عام اليت تتم يف إطار املصروفات.
يورو.٠٠٠٠٠٦١متثل يف 

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

للضحايا بفوائد واستحقاقات وفقًا للنظام حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين١٤-١٠
ا موظفو احملكمة. وهذه املنافع توفَّر على  األساسي للموظفني وتتفق مع املنافع واملستحقات اليت حيظى 
أساس مشرتك جيمعهم مبوظفي احملكمة وال يُرى أن من احلكمة أداء تقييم اكتواري منفصل خاص باألمانة 

اآليلة إىل األمانة واليت اخلدمةلطويلة األجل وكذلك استحقاقات فرتة ما بعد . واالستحقاقات ااملذكورة
يورو.٠٠٠٢٢٠مببلغ تقدرهي مدرجة يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة 

ا موظفو األمانة يف وقيمة ١٥-١٠ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١اإلجازات السنوية اليت يتمتع 
٠٠٠٥٢اس جمّمع مدرجة يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة وهي تصل إىل واليت توفَّر هي األخرى على أس

يورو.

المضيفةةالقرض المقدم من الدول-١١
(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو

٨٤املضيفة غري املتداولةالقرض املقدم من الدول ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

٨٤المجموع ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

٪. ١،٢٢ض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد وقدره يقّيد القر ١-١١
٪ بسبب اإلعانة اليت توفرها الدول ٢،٥وسعر الفائدة السائد خيتلف عن سعر الفائدة االمسي املتمثل يف 

.٥٩-٢(أ) و٧٧-٢املضيفة على حنو ما هو موصوف يف املالحظة 
ة يف تاريخ انقضاء االتفاق احلايل أو املقبل الذي أبرمته وسيبدأ تسديد قرض الدولة املضيف٢-١١

دفع احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة. والدول األطراف اليت مل تسدد مسامهتها دفعة واحدة سُيطلب منها 
لغرض تسديد القرض. ويوّضح اجلدول التايل ما تبقى سداده من القرض:نصيب مقرر سنوي

٣أكثر من سنوات٣-١ةأقل من سنبآالف اليورو
موعسنوات ا

١قرض الدولة املضيفة ٠٦٠٩ ٠٧٧٩٤ ٧٨٩١٠٤ ٩٢٦

اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-١٢
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٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو10/20/
(معاد)

٣٥٥٥االشرتاكات املقررة املسبقة ٢٥٦

١٦مةاملسامهات املؤجلة يف مشروع املباين الدائ ٩٠٠٣٥ ٩٨٠

٤٢٥-التربعات املؤجلة

٥املصروفات املستحقة ٥١٧٣ ٦٦٥

١الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة ٠٦٠١١٢

٢٣المجموع ٨٣٢٤٥ ٤٣٨

سري يورو من الدول األطراف سي٠٠٠٣٥٥مبلغ: مت تلقياالشرتاكات املقررة املتلقاة مسبقاً ١-١٢
املقبلة.على الفرتة املالية 

وهي متثل مدفوعات مسددة دفعة واحدة لفائدة املسامهات املؤجلة يف مشروع املباين الدائمة٢-١٢
ا إيرادات تنسحب على فرتة البناء استنادًا إىل  صندوق تشييد املباين الدائمة ويتم تقييدها على اعتبار أ

.٦٥-٢(ب) و٧٧-٢املالحظة يرجى االطالع علىالنسبة املئوية مما يتم إجنازه من املشروع.

المخصصات-١٣

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

٤٧١٢٤٢خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

٢٨٦٦املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

-٤٧٣انتهاء اخلدمةاملخصصات املتعلقة مبستحقات 

اء املبكر إلجيار املقر ١املخصصات املتعلقة باإل ٧٥٦١ ٧٥٦

٢المجموع ٧٢٨٢ ٠٦٤

تغييرات في المخصصات

بآالف اليورو

خمصصات القضايا 
املطروحة على 
احملكمة اإلدارية 
ملنظمة العمل 

الدولية

املخصصات 
املتعلقة 

بااللتزامات 
الضريبية 
للواليات 

دةاملتح

املخصصات 
املتعلقة 

باستحقاقات 
اء اخلدمة إ

اء املبكر  اإل
موعلإلجيار ا

كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف 
١-٢٤٢٦٦(معاد)٢٠١٤ ٧٥٦٢ ٠٦٤

٨٩٤-٣٩٣٢٨٤٧٣الزيادة يف املخصصات

(٣٦)--(٢٨)(٨)التخفيض املرتتب على التسديد
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االخنفاض املرتتب على حاالت 10/20/
(١٩٤)--(٣٨)(١٥٦)النقض

كانون األول/ ٣١المخصصات في 
٢٠١٤٤٧١٢٨٤٧٣١ديسمبر  ٧٥٦٢ ٧٢٨

اية عام خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية١-١٣ ، ٢٠١٤: يف 
باحملكمة أو فني سابقني بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظ

يورو. ٠٠٠٤٧١قضايا. وُخصص لسبع من أصل عشر قضايا مبلغ جمموعه ١٠موظفني حاليني 
باعتبارها التزامات عوملت٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف مل تفضّ زالت هناك ثالث قضايا وما

احتمالية.
: بناء على املمارسة واملبادئ حدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املت٢-١٣

ملنظمة العمل الدولية يُعفى مجيع األساسية للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية 
املوظفني باحملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويتمثل 

بالنسبة ألربعة من دافعي الضرائب ٢٠١٤يورو عن عام ٠٠٠٢٨االستحقاق الضرييب احملسوب يف 
هذه الفرتة.التابعني للواليات املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات للمحكمة خالل 

: خيضع قلم احملكمة الستعراض موسع خمصصات االستحقاقات املرتتبة على انتهاء اخلدمة٣-١٣
عدد من عن انتهاء خدمةهذا االستعراض حىت اآلن وإعادة تنظيم مبوجب مشروع إعادة النظر أسفر

يورو ٠٠٠٤٧٣املوظفني لدى احملكمة مبوجب رزمات انتهاء اخلدمة. ومتثل املخصصات البالغة 
ا.التكاليف التقديرية املتوقع تكبدها بصدد املوظفني الذين يتقرر حذف املناصب اليت  فهناك توقع يسغلو

يف عام دمة ستحظى بالقبول. وسيتم االنتهاء من مشروع إعادة النظر معقول بتخصيص رزمة النتهاء اخل
٢٠١٥.

اء املبكر إلجيار املقر٤-١٣ : سينتقل مقر احملكمة إىل املباين الدائمة اجلديدة املخصصات املتعلقة باإل
ما خيص . والعناصر املتعلقة باتفاقات اإلجيار في٢٠١٥اليت أُعدت له وذلك حبلول كانون األول/ديسمرب 

اؤها قبل  واملخصصات ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠و٢٠١٦آذار/مارس ٣١املباين املؤقتة ال ميكن إ
يورو تعكس اإلجيار الذي سيكون مستوجب الدفع عن الفرتة اليت مل تعد احملكمة ٠٠٠٧٥٦١البالغة 
هذه املباين.فيهاتشغل

األصول/الممتلكاتصافي -١٤

٢٠١٤ون الثاين/يناير كان٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

٧صندوق الطوارئ ٥٠٠٧ ٥٠٠

٧صندوق رأس المال العامل ٤٠٦٧ ٤٠٦

أرصدة مالية أخرى
٦٥أموال فائض مرتاكم يف إطار مشروع املباين الدائمة ٣٥٦٢٦ ٠٢٩

١فائض الصناديق االستئمانية املرتاكمة ٠١٦٩٧٥

١فائض تراكمات الصندوق العام ٠١٠٣ ٥٦٦

موع الفرعي ألرصدة الصناديق األخرى ٦٧ا ٣٨٢٣٠ ٥٧٠
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٨٢المجموع10/20/ ٢٨٨٤٥ ٤٧٦

ثل فائضًا نقديًا عن الفرتتني املاليتني مييورو ٠٠٠١٦٩٩: هناك مبلغ قدره صندوق الطوارئ١-١٤
ى يف وجر .ICC-ASP/ICC/Res.4(b)ُرصد إلنشاء صندوق الطوارئ وفقاً للقرار ٢٠٠٣و٢٠٠٢للسنتني 

مت جتديد موارد الصندوق وفقًا لقرار ٢٠١٣وقت الحق خفض مستوى صندوق الطوارئ. ويف عام 
يورو حيث إنه كان متوقعاً يف ذلك الوقت أن هذا ٠٠٠٥٠٠مببلغ قدره ICC-ASP/11/Res.1اجلمعية 

يورو.٠٠٠٠٠٠٧املبلغ سيلزم الصندوق ليصل إىل مستوى العتبة املتمثل يف 
ICC-ASP/11/Res.1: أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها رأس املال العاملصندوق٢-١٤

كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١صندوق رأس املال العامل للفرتة املالية املمتدة من 
يورو أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة.٠٠٠٤٠٦٧مببلغ ٢٠١٤

يورو إىل ٠٠٠٣٢٥٤قدره ٢٠١٢: مت نقل فائض نقدي متعلق بالسنة املالية عامالصندوق ال٣-١٤
. ICC-ASP/12/Res.2ألجل متويل تكاليف االنتقال وذلك وفقًا للقرار ٢٠١٤مشروع املباين الدائمة يف عام 

يورو ميثل فائضًا ذا صلة بأمانة الصندوق ٠٠٠١٤٣باإلضافة إىل ذلك نُقل كذلك مبلغ قدره 
ستئماين للضحايا.اال

٢٠١٤بآالف اليورو
٣الفائض املرتاكم يف بداية العام ٥٦٦

٤)نقله إىل صندوق مشروع املباين الدائمة ٣٢٥)

١فائض السنة ٧٦٩

١الرصيد في نهاية السنة ٠١٠

اإليرادات-١٥
٢٠١٤املالحظةبآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١١١٧-١٥للميزانية الربناجمية ١٢٠

٣٥ملشروع املباين الدائمة ٥٤٩

(١٧٠)التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ١٥٢ا ٤٩٩

التبرعات
٢٣-١٥لفائدة امليزانية الربناجمية ٠٠٠

٩٨٥لفائدة الصناديق االستئمانية

موع الفرعي للتربعات ٣ا ٩٨٥

اإليرادات المالية
٣٢٦٨-١٥إيرادات الفائدة

موع الفرعي لإليرادات املالية ٢٦٨ا

إيرادات أخرى
٤٢-١٤إيرادات مصدرها اسرتداد مصاريف واإلفراج عن خمصصات ٤٤٧

٢١إيرادات أخرى
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٢٠١٤املالحظةبآالف اليورو
موع الفرعي إليرادات أخرى ٢ا ٤٦٨

١٥٩المجموع ٢٢٠

، على متويل ICC-ASP/12/Res.1: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها ررةاالشرتاكات املق١-١٥
كانون األول/ ديسمرب ٣١خمصصات احملكمة بالنسبة للفرتة املالية املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل 

بالتربعات لفائدة يورو تتصل ٠٠٠٥٨٦١يورو، منها ٠٠٠٦٥٦١٢١مببلغ إمجايل قدره٢٠١٤
بلغ عدد الدول األطراف ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١صندوق االستئماين للضحايا. وحىت أمانة ال

دولة.١٢٢يف نظام روما األساسي 
: متثل إيرادات التربعات لفائدة امليزانية الربناجمية تربعًا مصدره التربعات لفائدة امليزانية الربناجمية٢-١٥

ملباين املؤقتة.الدولة املضيفة تتعلق بتكاليف ذات صلة با
ا احلسابات املصرفية ٠٠٠٢٤١: متثل فوائد قدرها إيرادات الفائدة٣-١٥ يورو فائدة أتت 

للمحكمة املتعلقة بالصندوق العام وصندوق رأس املال العامل والصندوق االحتياطي. وما تبقى من 
الستئمانية.إيرادات الفائدة فمأتاه أموال ملشروع املباين الدائمة وكذلك الصناديق ا

اإليرادات املستمدة من املبالغ املستعادة املتعلقة باملصروفات ومن اإلفراج عن املخصصات: ٤-١٥
القضائية الصادرة، تقوم احملكمة بتقدمي سلفات على ووفقاً للقرارات ٢-٥مثلما تقدم وصفه يف املالحظة 

، احُتجزت أصول بقيمة ٢٠١٤ل عام وخالالتكاليف القانونية ملتهم مل جتّمد األصول اليت ميتلكها.
يورو ومت تقييدها باعتبارها إيرادًا متنوعاً. وبلغت األموال املسرتدة من مصاريف متكبدة ٠٠٠٠٦٨٢
يورو.٠٠٠٣٧٩مبلغ 

المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بال مقابل ملدة قصرية األجل ٢٠٠٤يف عام ٥-١٥
يورو.٠٠٠٨٠٥هم خدمات عينية مبا قيمته وميثل عمل

مصروفات متعلقة بمستحقات الموظفين-١٦

٢٠١٤بآالف اليورو
٣مرتبات القضاة ١٣١

١مستحقات وبدالت القضاة ١٤٨

٤٣مرتبات املوظفني ٣٥٣

٢٠مستحقات وبدالت املوظفني ٥٩٧

١٨مساعدة مؤقتة وخرباء استشاريون ٢٣٦

٨٦المجموع ٤٦٥

مل يقع تسديد أي مدفوعات من قبل احملكمة دون التزام منها أثناء الفرتة املالية.١-١٦

السفر والضيافةمصروفات -١٧

٢٠١٤بآالف اليورو
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٢٩الضيافة

٥السفر ٨٠٣

٥المجموع ٨٣٢

المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية-١٨

٢٠١٤بآالف اليورو
٥٤٧اإلعالم

٨٢٦رتمجات اخلارجيةال

٧٤٢التدريب

٢خدمات تعاقدية أخرى ٢٩٨

٤المجموع ٤١٣

مصروفات تتعلق بأتعاب المحامين-١٩

٢٠١٤بآالف اليورو
٧٣٢٣حمامي الدفاع

٥٥١١حمامي الضحايا

٢٨٣٥المجموع

النفقات التشغيلية-٢٠

٢٠١٤بآالف اليورو
١٠امة والصيانةاإلجيارات واملنافع الع ٠٠٠

٢االتصاالت وصيانة الربامج ٦٧٣

٢نفقات تتعلق بالشهود ٥٩١

١نفقات تشغيلية أخرى ٨٤٢

١٧المجموع ١٠٦

النفقات المتعلقة باللوازم والمواد-٢١

٢٠١٤بآالف اليورو
٣٦٩لوازم مكتبية

٢٠٣كتب وجمالت واشرتاكات

٢٨٦لوازم أخرى

٤٥٠أصول منخفضة القيمةمشرتيات 

١المجموع ٣٠٨
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منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات ومعدات تكنولوجيا املعلومات متثل مشرتيات األصول ١-٢١
يورو ليست مرمسلة.١٠٠٠واالتصال وأصول أخرى تقل قيمتها عن 

هبوط القيمة واالستهالك وفقد القيمة-٢٢

٢٠١٤بآالف اليورو
٩٢٦هبوط القيمة

٣٧٤االستهالك

٣٧فقد قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات

٢٤فقد قيمة األصول غري امللموسة

١المجموع ٣٦١

قامت احملكمة بقيد اخلسارة النامجة عن فقد القيمة بالنسبة لبعض معدات تكنولوجيا املعلومات ١-٢٢
ما تنتقل احملكمة إىل املباين الدائمة. كما واالتصال بالقطاع العام وهي معدات تصبح غري مستخدمة عند

. وتقّدر القيمة سُيسَتغىن عنهايقيد فقد قيمة الربامج يف القطاع العام وهي برامج مل تعد مستخدمة حيث 
ج تكاليف استبدال األصول املستهلكة. غري املادية باستخدام 

مصروفات مالية-٢٣

٢٠١٤بآالف اليورو
٤٩رسوم مصرفية

٧٣ات مرتبطة بصايف أسعار صرف العمالتخسار 

٥١٨الفائدة املوظفة على قرض الدولة املضيفة

٦٤٠المجموع

يورو وهذا املبلغ مقيد على أساس ٠٠٠٥١٨تبلغ الفوائد املوظفة على قرض الدولة املضيفة ١-٢٣
يورو.٠٠٠٠٦٠١بلغت ٢٠١٤الساري. والفوائد االمسية املرتاكمة عن عام سعر الفائدة 

بيان مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية-٢٤
ا على أسس خمتلفة.١-٢٤ البيان املتعلق بالوضع املايل وبيان جيري إعداد ميزانية احملكمة وحسابا

األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/املمتلكات وبيان التدفقات النقدية جيري إعدادها على 
قاق الكامل فيما يعد بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية على أساس نقدي معدل أساس االستح

للمحاسبة.
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحني تكون البيانات املالية ٢٤ومثلما يقتضي املعيار ٢-٢٤

يتم التوفيق رض على أساس مماثل للميزانيةوامليزانية ال تعدان على أساس مماثل فإن املبالغ الفعلية اليت تُع
بينها وبني املبالغ الفعلية اليت تُعرض يف البيانات املالية مع التبيان املنفصل ألي أساس أو توقيت 

البيانات واختالفات يف الكيان. وليس هناك اختالفات يف النسق وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض 
املالية وامليزانية.
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يف األسس حتدث عندما يتم إعداد امليزانية املتفق عليها على أساس غري أساس احملاسبة  والفوارق٣-٢٤
أعاله.١-٢٤كما هو مبني يف الفقرة 

وحتدث االختالفات يف التوقيت حني تكون فرتة امليزانية خمتلفة بالنسبة للمحكمة ألغراض ٤-٢٤
واملبالغ الفعلية.املقارنة بني امليزانية 

ختالفات املتعلقة بالكيان حني تشمل امليزانية أمانة الصندوق االستئماين للضحايا وحتدث اال٥-٢٤
تعد له البيانات املالية. ومن ناحية الذي(ز)) اليت هي ليست جزءًا من الكيان املبّلغ ٢- ١(املالحظة 

) ٧٧-٢ملالحظة أخرى ال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية األموال اخلاصة مبشروع املباين الدائمة (ا
ا مشمولة بالبيانات املالية.٧٦-٢وقطاعات الصناديق االستئمانية (املالحظة  ) يف حني أ

واالختالفات يف العرض راجعة إىل االختالفات يف النسق وخمططات التصنيف املعتمدة إلعداد ٦-٢٤
املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية.بيانات التدفقات النقدية وبيان 

التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس مماثل يف بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ ما يلي ويرد في٧-٢٤
٣١ة يف البيان الرابع) عن الفرتة املنتهيالفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية يف بيان التدفقات النقدية (

:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

موعالتمويلالستثماراالتشغيلبآالف اليورو ا
٥)الخامسالمبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل (البيان  ٥--٧٠١ ٧٠١

١١)اختالفات األساس ١)(٩٧٣ ١٣)-(٠٧٩ ٠٥٢)

١)اختالفات العرض ٤)٢٧٨(٤٩٦ ٥)(٣٢٥ ٥٤٣)

١٨اختالفات الكيان ٧٦)١٤٠ ٦٨(٤٠٧ ٩١٣١٠ ٦٤٦

١٠(البيان الرابع)التدفقات النقديةالمبلغ الفعلي في بيان ٧٧)٣٧٢ ٦٤(٢٠٨ ٢)٥٨٨ ٢٤٨)

تقدَّم االلتزامات املفتوحة اليت تشمل أوامر الشراء املفتوح وصايف التدفقات النقدية من األنشطة ٨-٢٤
املالية يف األساس. أما اإليرادات وغريها من املبالغالتشغيلية واالستثمارية واملالية باعتبارها اختالفات 

باعتبارها املتصلة باملصروفات اليت ال تشكل جزءًا من بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية فهي ترد 
اختالفات يف العرض. ومبوجب اختالفات الكيان، فإن أنشطة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ال يقع 

ا يف البيانات املالية بل هي مشمولة بعملي بينما مشروع املباين الدائمة والصناديق ة امليزنة.التبليغ 
االستئمانية تدرج يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءاً من املبالغ الفعلية على أساس مماثل.

شرح للفروق ٢٠١٤ويرد يف التقرير املتعلق بأنشطة وبرنامج أداء احملكمة اجلنائية الدولية لعام ٩-٢٤
واملبالغ الفعلية.املادية بني امليزانية 

إعداد التقارير على أساس قطاعي-٢٥
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان يتعلق بالوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
الصندوق 

العام
الصناديق 
االستئمانية

صناديق 
مشروع 
املباين 
الدائمة

قطاعات 
موعمشرتكة ا

األصول
األصول المتداولة
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بآالف اليورو
الصندوق 

العام
الصناديق 
االستئمانية

صناديق 
مشروع 
املباين 
الدائمة

قطاعات 
موعمشرتكة ا

٢٨لنقدية والنقدية املتكافئةا ٠١٦١ ٢٩٤٢٧ ٥٦-٣٨٣ ٦٩٣

١٤احلسابات املستحقة القبض (معامالت غري تبادلية) ١٤-٣٥٢١٣٠٩ ٤٩١

١حسابات أخرى مستحقة القبض ١(٥٤٦)٣٧٥-٣٤٦ ١٧٥

٢وأصول متداولة أخرىمدفوعات  ٢-١٢٣١٦٤ ١٤٣

٤٥جمموع األصول املتداولة ٨٣٧١ ٤٤٠٢٧ ٧٤(٥٤٦)٧٧١ ٥٠٢

أصول غير متداولة
١املمتلكات واملنشآت واملعدات ١٥١-٩٩٣ ١٥٣-٦٢٧ ٦٢٠

١األصول غري امللموسة ١---٣٢٦ ٣٢٦

٢٣حقوق االسرتداد ٢٣---٤٢٣ ٤٢٣

٢٦جمموع األصول غري املتداولة ١٥١-٧٤٢ ١٧٨-٦٢٧ ٣٦٩

٧٢مجموع األصول ٥٧٩١ ٤٤٠١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

٥احلسابات القابلة للدفع ٠٢٠٤١٣٨ ١٣(٥٤٦)٤٥٦ ٣٤٣

٨االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٨--٨٧١١١ ٨٨٢

٢اإليراد املؤجل واملصروفات املستحقة ٢٠-٨٥٣ ٢٣-٩٧٩ ٨٣٢

١٦امات غري املتداولةجمموع االلتز  ٧٤٤٤٢٤٢٩ ٤٦(٥٤٦)٤٣٥ ٠٥٧

التزامات غير متداولة
٤٠٣---٤٠٣حسابات مستحقة الدفع

٣٦التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٣٦---٧٨٨ ٧٨٨

٨٤--قرض الدولة املضيفة ٨٤-٦٠٧ ٦٠٧

٢املخصصات ٢---٧٢٨ ٧٢٨

٣٩ت غري املتداولةجمموع االلتزاما ٨٤-٩١٩ ١٢٤-٦٠٧ ٥٢٦

٥٦مجموع االلتزامات ٦٦٣٤٢٤١١٤ ١٧٠(٥٤٦)٠٤٢ ٥٨٣

صافي األصول/الممتلكات
٧الصندوق االحتياطي ٧---٥٠٠ ٥٠٠

٧صندوق رأس املال العامل ٧---٤٠٦ ٤٠٦

١أرصدة صناديق أخرى ٠١٠١ ٠١٦٦٥ ٦٧-٣٥٦ ٣٨٢

١٥يف األصول/املمتلكاتجمموع صا ٩١٦١ ٠١٦٦٥ ٨٢-٣٥٦ ٢٨٨

٧٢مجموع االلتزامات وصافي االلتزامات/الممتلكات ٥٧٩١ ٤٤٠١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١

يورو ٠٠٠٢٣٠مبقدار تشمل األرصدة املشرتكة بني الصناديق مبالغ مستحقة القبض ١-٢٥
يورو متثل مبالغ مستحقة القبض يف ٠٠٠٣١٦أنللصندوق العام من الصناديق االستئمانية يف حني 
صناديق مشروع املباين الدائمة من الصندوق العام.
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وجمموع التكلفة اليت ُتكبدت أثناء الفرتة يف سبيل احتياز أصول قطاعية يُتوقع أن ُتستخدم طيلة ٢-٢٥
قطاع صناديق يورو ل٠٠٠٢٣٦٨٤ويورو للقطاع العام٠٠٠٦٨٨١أكثر من فرتة واحدة تصل إىل 

مشروع املباين الدائمة.

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

الصندوق بآالف اليورو
العام

الصناديق 
االستئمانية

مشروع صندوق
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

اإليرادات
١١٦االشرتاكات املقررة ٣٥-٨٤٠ ١٥٢-٦٥٩ ٤٩٩

٣التربعات ٣--٠٠٠٩٨٥ ٩٨٥

٢٦٨-٢٤١١٠١٧اإليرادات املالية

٢إيرادات أخرى ٢(٦٥)--٥٣٣ ٤٦٨

١٢٢مجموع اإليرادات ٦١٤٩٩٥٣٥ ١٥٩(٦٥)٦٧٦ ٢٢٠

المصروفات
٨٦استحقاقات املوظفنياملصروفات املرتتبة على  ٨٦--٢٩٩١٦٦ ٤٦٥

٥والضيافةالسفر ٥--٣٩٣٤٣٩ ٨٣٢

٤اخلدمات التعاقدية ٤-٠٧٢٢١٧١٢٤ ٤١٣

٥رسوم احملامني ٥---٢٨٣ ٢٨٣

١٧النفقات التشغيلية ١٧(٦٥)-٠٤٠١٣١ ١٠٦

١اللوازم واملواد ١-٢٨-٢٨٠ ٣٠٨

١االستهالك وهبوط القيمة ١-٤-٣٥٧ ٣٦١

٦٤٠-١٢١١٥١٨املصروفات املالية

١٢٠مجموع المصروفات ١٢٢(٦٥)٨٤٥٩٥٤٦٧٤ ٤٠٨

١ض/(عجز) عن الفترةفائ ٧٦٩٤١٣٥ ٣٦-٠٠٢ ٨١٢

االلتزامات-٢٦
عقود إيجار تشغيلية

.باعتبارها قّيدتيورو ٠٠٠٨٣٠٧تشمل عقود اإلجيار التشغيلية مدفوعات إجيار مببلغ ١-٢٦
ل املبلغ مدفوعات إجيار دنيا. ومل جتر أو تتلق أي مدفوعات مصروفات تأجري تشغيلي أثناء السنة. ويشم

إجيار طارئ. ومعظم اتفاقات اإلجيار، فيما عدا االتفاقات املتعلقة ببناية املقر، ُتربم إجيار من الباطن أو 
غري تشغيلية ملدة سنة تقوميية وهي قابلة لإللغاء. وجمموع مدفوعات اإلجيار الدنيا املقبلة يف إطار إجيارات 

لإللغاء هو كاآليت:قابلة 
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موعسنوات٥-١يف غضون سنةبآالف اليورو ا
٢٠١٤٥كانون األول/ديسمرب ٣١ ٦٤٠٣٦٥ ٦٧٦

االلتزامات

، كانت للمحكمة التزامات تعاقدية الحتياز ممتلكات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٢-٢٦
مليون يورو وتتعلق بتكاليف البناء للمباين ٤٦،٧ارها ومعدات مت التعاقد عليها ولكنها مل تسلم يبلغ مقد

الدائمة.

الخصوم االحتمالية-٢٧
اية عام ١-٢٧ ، تقدم ثالثة من املوظفني للمحكمة بشكاوى إىل احملكمة اإلدارية التابعة ٢٠١٤يف 

رجي يورو. وليس من املتوقع أن حيدث تدفق خا٠٠٠٤٩٧ملنظمة العمل الدولية قيمتها اإلمجالية 
للموارد االقتصادية نتيجة هلذه الشكاوى.

ذوي عالقة بالمحكمةإفشاء معلومات تتعلق بأطراف -٢٨
الرئيس ورئيس ديوانه واملسجِّل واملدعي همالذين مت حتديدهماملوظفون اإلداريون الرئيسيون ١-٢٨

العام ونائب املدعي العام واملديرون.
موع الكلي للمرتبات ٢-٢٨ اليت ُتدفع لإلداريني الرئيسيني صايف املرتبات وتسويات املقر ويشمل ا

وإعانات اإلجيار ومسامهة صاحب العمل يف خمطط واالستحقاقات واملخصصات وغري ذلك من املنح
املعاش التقاعدي واملسامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحي.

اية السنة هي كاآليت:واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة ال٣-٢٨ قبض يف 

املقبوضاتاألجور الكليةعدد األشخاصبآالف اليورو
١٢٢اإلداريون الرئيسيون ٤٤٢١٢١

وحيق لإلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على مزايا فرتة انتهاء اخلدمة وغريها من املزايا الطويلة ٤-٢٨
اية السنة كا ن مقدارها هو اآليت:األجل. وااللتزامات املستحقة يف 

اإلجازات بآالف اليورو
السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات فرتة ما 
موعبعد اخلدمة ا

٢٠٦٧١٤٩٣٦٢استحقاقات متداولة

٢--استحقاقات غري متداولة ٠٥٤٢ ٠٥٤

٢٠٦٧٢المجموع ٢٠٣٢ ٤١٦

أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا لفائدة ضحايا ، ICC-ASP/1/Res.6يف قرارها ٥-٢٨
اجلرائم املشمولة بوالية احملكمة وأسر أولئك الضحايا.

ويف مرفق ذلك القرار، أنشأت اجلمعية جملس إدارة يكون مسؤوًال عن إدارة شؤون الصندوق ٦-٢٨
املساعدة حبسب ما يقتضيه االستئماين وقررت أن يكون مسجِّل احملكمة هو املسؤول عن توفري هذه 

السليم للمجلس يف أدائه ملهامه وينبغي أن يشارك بصفة استشارية يف اجللسات اليت يعقدها العمل
لس. ا
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الصندوق يورو لفائدة أمانة ٠٠٠٥٨٦١أقرت اجلمعية خمصصًا قدره ٢٠١٤ويف عام ٧-٢٨
توفر الدعم اإلداري للمجلس وجللساته. االستئماين للضحايا اليت تقوم بإدارة الصندوق االستئماين و 

يورو. واملبلغ الذي ٠٠٠٤٢٦١وبلغت نفقات أمانة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفرتة املالية 
يورو قُيد بوصفه ٠٠٠٤٠٣مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة مقداره 

الدول األطراف. وتوفر يا ويعترب رصيدًا دائنًا لفائدة خصمًا من خصوم الصندوق االستئماين للضحا
احملكمة خدمات شىت للصندوق االستئماين للضحايا مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات واخلدمات 

اإلدارية جماناً.

تسويات األرصدة االفتتاحية-٢٩
لبيانات اليت تعدها احملكمة تعترب هذه البيانات املالية أوىل ا، ٢مثلما سبق بيانه يف املالحظة ١-٢٩

ا املالية وفقاً  للمعايري وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وقامت احملكمة يف املاضي بإعداد بيانا
احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة.

ا يف املالحظة ٢-٢٩ ن السنة عطُبقت يف إعداد البيانات املالية ٢والسياسات احملاسبية الوارد بيا
بيان افتتاحي يتعلق بالوضع املايل وفقًا للمعايري ويف إعداد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

(تاريخ انتقال احملكمة).٢٠١٤احملاسبية الدولية للقطاع العام حىت كانون األول/ديسمرب 
ة املبالغ اليت أُعلن عنها وقامت احملكمة، خالل إعدادها البيان االفتتاحي للوضع املايل بتسوي٣-٢٩

وترد يف اجلداول سابقًا يف البيانات املالية اليت أُعدت وفقًا لألسس السابقة اليت قامت عليها احملاسبة.
التالية واملالحظات املصاحبة هلا توضيحات تتعلق باالنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل 

للقطاع العام وتأثريها على الوضع املايل للمحكمة.املعايري احملاسبية الدولية

كانون ٣١مراجعة لغاية بآالف اليورو
التسويات املدخلة٢٠١٣األول/ديسمرب 

الرصيد االفتتاحي 
كانون ١يف 

٢٠١٤الثاين/يناير 
األصول

األصول المتداولة
٥٨النقدية ومكافئات النقدية ٥٨-٩٤١ ٩٤١

٧ة القبض (عمليات غري تبادلية)احلسابات املستحق ٧(١٤٦)٦٠٠ ٤٥٤

٢حسابات أخرى مستحقة القبض ٢(٤٧٤)٥٩٣ ١١٩

٢املدفوعات املسبقة وأصول متداولة أخرى ٥٨٨٤٣١٣ ٠١٩

٧١جمموع األصول املتداولة ٧١(١٨٩)٧٢٢ ٥٣٣

األصول غير المتداولة
٦٩-املمتلكات واملنشآت واملعدات ٥٩٤٦٩ ٥٩٤

٩٢٢٩٢٢-األصول غري امللموسة

٢١-حق االسرتداد ٢٤٥٢١ ٢٤٥

٩١-جمموع األصول غري املتداولة ٧٦١٩١ ٧٦١

٧١مجموع األصول ٧٢٢٩١ ٥٧٢١٦٣ ٢٩٤

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

٨حسابات مستحقة الدفع ٨(٥٧٢)٨٨٤ ٣١٢
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٦التزامات غري مصفاة ٦)٧٩٤ ٧٩٤)-

٥التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٩٦٤٢ ٠٨٣٨ ٠٤٧

٥إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٢٥٦٤٠ ١٨٢٤٥ ٤٣٨

٢٦جمموع االلتزامات غري املتداولة ٨٩٨٣٤ ٨٩٩٦١ ٧٩٧

التزامات غير متداولة
٣٩٢٣٩٢-حسابات مستحقة الدفع

٦ظفنيالتزامات مرتتبة على استحقاقات املو  ٣٤٣٢٦ ٧٧٣٣٣ ١١٦

٢٠قرض الدولة املضيفة ٢٠(٥١)٥٠٠ ٤٤٩

٣٠٨١املخصصات ٧٥٦٢ ٠٦٤

٢٧جمموع االلتزامات غري املتداولة ١٥١٢٨ ٨٧٠٥٦ ٠٢١

٥٤مجموع االلتزامات ٠٤٩٦٣ ٧٦٩١١٧ ٨١٨

صافي األصول/الممتلكات
٧صندوق الطوارئ ٧-٥٠٠ ٥٠٠

٧لعاملصندوق رأس املال ا ٧-٤٠٦ ٤٠٦

٢أرصدة صناديق أخرى ٧٦٧٢٧ ٨٠٣٣٠ ٥٧٠

١٧جمموع صايف األصول/املمتلكات ٦٧٣٢٧ ٨٠٣٤٥ ٤٧٦

٧١مجموع االلتزامات وصافي األصول/الممتلكات ٧٢٢٩١ ٥٧٢١٦٣ ٢٩٤

١يف مليون يورو ٢٩،٦إن الزيادة الصافية يف أرصدة الصناديق راجعة إىل تسويات جمموعها ٤-٢٩
. ويرد فيما يلي تفصيل هلذه التسويات:٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

االلتزاماتاألصولاملالحظةبآالف اليورو
األثر الصايف يف 
صايف األصول/ 

كانون ١املمتلكات 
٢٠١٤الثاين/يناير 

وصف

٦٩أالقيد األويل للممتلكات واملنشآت واملعدات ٦٩-٥٩٤ ٥٩٤

٩٢٢-٩٢٢ألألصول غري امللموسةالقيد األويل 

٢١بعن استحقاقات املوظفنيةقيد االلتزامات الناشئ ٢٤٥٢٨ ٧)٨٥٦ ٦١١)

٦)-جقيد االلتزامات غري املصفاة ٦(٧٩٤ ٧٩٤

٣-جقيد املصروفات املستحقة ٣)٦٦٦ ٦٦٦)
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االلتزاماتاألصولاملالحظةبآالف اليورو
األثر الصايف يف 
صايف األصول/ 

كانون ١املمتلكات 
٢٠١٤الثاين/يناير 

٤٣١-٤٣١دتعديل املصروفات املسبقة الدفع

اء املبكر إلجيار املقرقيد املخصصات املتعلقة  ١-هباإل ١)٧٥٦ ٧٥٦)

٣٦(١٤٦)وإيرادات ذات عالقة بالتسويات ٣٦)٤٠٥ ٥٥١)

(٦١)٦١-زتسويات القرض املقدم من الدول املضيفة

حذف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا من 
(٣٩٢)٣٩٢-حالبيانات املالية

٩٩(٥٧٣)(٤٧٤)طتسويات أرصدة الصناديق املشرتكة

٩١المجموع ٥٧٢٦٣ ٧٦٩٢٧ ٨٠٣

وكذلك األصول غري امللموسة من سياق تغريت معاجلة املمتلكات واملنشآت واملعدات (أ)
رمسلتها. ومجيع املمتلكات واملنشآت واملعدات واألصول إىلاملصروفات الفورية لألصول املشرتاة 

ّيد يف بيان الوضع املايل مع إهالكها على مدى تزيد على عتبات معينة تقغري امللموسة اليت 
يف ٠٠٠٥٩٤٦٩عمرها اإلنتاجي. واألثر الناجم عن ذلك يتمثل يف زيادة األصول مبا قدره 

يورو بالنسبة ٠٠٠٩٢٢للممتلكات واملنشآت واملعدات ومبا قيمته النسبة للقيمة الدفرتية 
الدفرتية لألصول غري املادية.للقيمة 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قامت احملكمة بتقييد  ٢٥مع مقتضيات املعيار ومتشياً (ب)
استحقاقات فرتة ما كافة استحقاقات اخلدمة الطويلة األجل وصنفتها ضمن فئتني اثنتني مها:

بعد اخلدمة واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وكانت احملكمة تقوم، يف إطار السياسات 
وبدل إعادة التوطني على أساس االستحقاق السابقة، بتقييد منحة اإلعادة إىل الوطناحملاسبية

بيد أن منهجية التقييم ختتلف عن متطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ومل حيدث 
أي تغيري يف معاجلة استحقاقات اخلدمة القصرية األجل.

بية قيدت احملكمة أصًال من األصول مقداره ونتيجة هلذا التغيري يف السياسة احملاس
يورو الذي ميثل حقًا من حقوق االسرتداد نامجًا عن بوليصة التأمني ذات ٠٠٠٢٤٥٢١

الصلة مبخطط املعاشات التقاعدية للقضاة فضًال عن زيادة يف االلتزام املتعلق مبستحقات 
التخفيض يف صايف مما أدى إىليورو٠٠٠٨٥٦٢٨املوظفني الطويلة األجل مبقدار 

.يورو٠٠٠٦١١٧األصول/املمتلكات مبا قدره 
وُتسجَّل املصروفات على أساس االستحقاق الكامل حني تقدَّم السلع واخلدمات ويفي املورد (ج)

بالتزامه التعاقدي بدًال من أساس االستحقاق املعدل الذي مبقتضاه كانت تقيد بعض 
يف السنوات السابقة.املصروفات غداة توقيع طلبية الشراء

يورو ٠٠٠٧٩٤٦ويتمثل األثر املرتتب يف االمتناع عن تقيد التزامات غري مصفاة مقدارها 
يورو من املصاريف املرتاكمة ذات العالقة بالسلع واخلدمات اليت ُقدمت ٠٠٠٦٦٦٣وتقييد 
.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١لغاية 
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الربامج اليت كانت فيما مضى تقيد يف الفرتة اليت يتم فيها واملصروفات املسبقة الدفع لصياغة(د)
ا وهذا أدى إىل الزيادة يف  الدفع أصبحت اآلن تقيد على أساس االستحقاق للفرتة اليت ترتبط 

يورو.٠٠٠٤٣١األصول مبقدار 
يد االستحقاق من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قامت احملكمة بق١٩ومتشياً مع املعيار )ه(

اء اتفاق تأجري مقرها املؤقت يف وقت أبكر من تاريخ انقضاء  الناشئ عن القرار الذي اختذته بإ
من اتفاقات اإلجيار املستحقة عن الفرتة اليت مل تنقضواملبالغ ذات العالقة باإلجيار العقود.

فروض قيد يورو. ويف ظل السياسات احملاسبية السابقة كان امل٠٠٠٧٥٦١تتمثل يف 
.٢٠١٦املصروفات عند تكبدها يف عام 

على أساس االستحقاق حني ٢٠١٤وتسجل اإليرادات املتأتية من التربعات ابتداء من عام (و)
لألساس النقدي الذي كان يُعتمد يف يكون هناك اتفاق ُملزم بني احملكمة واجلهة املاحنة باملقابل 

يف السنوات السابقة. أما اإليرادات املتأتية من تحدةملنظومة األمم املظل املعايري احملاسبية 
مبا يف ذلك التعهد بإعادة األموال إىل التربعات واليت يكون استخدامها مرتبطًا بشروط معينة، 

الكيان املتربع إذا مل يتم استيفاء تلك الشروط فيتم قيدها حني تلىب الشروط. ويتمثل األثر يف 
يورو فيما خيص الشروط اليت مل ٠٠٠٤٢٥رادات مببلغ قدره زيادة اخلصم وتأجيل قيد اإلي

.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١تستوف يف 
ويقع قيد اإليرادات املتأتية من التربعات دفعة واحدة لفائدة مشروع املباين الدائمة على مدى 

قابل للقيد املستند فرتة البناء باالستناد إىل النسبة املئوية اليت يتم إجنازها من املشروع وذلك بامل
وتأجيل قيد اإليرادات إىل أساس نقدي يف السنوات املاضية. ويتمثل أثر هذا يف ازدياد اخلصم 

.يورو٠٠٠٩٨٠٣٥مببلغ قدره 
. واحملكمة مل تقم يف املاضي بقيد أي خمصص لغرض االشرتاكات املقررة املشكوك يف حتصيلها

ئة من االشرتاكات املستحقة على الدول األطراف يف املا٩٠ويتم اآلن قيد املخصص مبقدار 
املتأخرة يف تسديدها مدة تزيد عن العامني استناداً إىل التجارب املاضية ومن مث ختفض األصول 

يورو.٠٠٠١٤٦قدره مبا 
يف صايف يورو٠٠٠٥٥١٣٦ويتمثل األثر املزدوج هلذه التسويات يف التخفيض مبا قدره 

األصول/املمتلكات.
فيما خيص ٢٠١٤الواجبة الدفع يف ٢٠١٣أثناء عام وقامت احملكمة بقيد الفائدة املستحقة (ز)

ومت التخفيض يف قيمة القرض يورو هو مبثابة اخلصم.٠٠٠١١٢قرض الدولة املضيفة مبا قدره 
يورو حيث جيري تقييم القرض على أساس التكلفة املستهلكة باالستناد إىل ٠٠٠٥١مبا قدره 
يورو يف ٠٠٠٦١ويتمثل األثر املزدوج هلذه التسويات يف اخنفاض مبلغه صرف السائد.سعر ال

صايف األصول/املمتلكات.
مث إن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ملحقة، لألغراض اإلدارية، باحملكمة ولكنها تقدم (ح)

ادر عن مجعية الدول تقاريرها إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ومبقتضى قرار ص
األطراف، أنشئ هذا الصندوق ككيان منفصل يقوم بتقدمي التقارير. وسعيًا وراء اإليفاء 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف جمال حماسبة هذا الكيان عن املوارد اليت تسند بأهداف 
لصندوق وفقاً للمعايري احملاسبية إليه، ينبغي أن تتضمن البيانات املالية اليت يتم إعدادها من قبل ا

للقطاع العام مجيع املصادر املتعلقة باملوارد املالية وكيفية ختصيصها واستخدامها، مبا يف الدولية 
ذلك املوارد ذات الصلة باألمانة. واألثر املتوخى من ذلك هو عدم قيد الفائض املتصل بأمانة 

ررة واملصروفات وقيد مبلغ االلتزام املتعلق الصندوق الذي ميثل الفارق بني االشرتاكات املق
يورو.٠٠٠٣٩٢بالصندوق والبالغ 
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واملبالغ القابلة للقبض وتلك القابلة للدفع املتعلقة بالصناديق املشرتكة اليت كان يتم فيما مضى (ط)
يورو قد ُصفيت. ٠٠٠٤٧٤منفصلة البالغ مقدارها اً وخصومالتبليغ عنها باعتبارها أصوالً 

يورو متعلق بتكاليف دعم الربامج مستحق ٠٠٠٩٩ضافة إىل ذلك هناك التزام مبقدار وباإل
على الصناديق االستئمانية لفائدة الصندوق العام مل يقع قيده. واألثر املزدوج هلذه التسويات 

يورو.٠٠٠٩٩متثل يف زيادة يف صايف األصول/املمتلكات قدره 

ممتلكاتشطب خسائر النقد والمقبوضات وال-٣٠
أعاله، مت شطب ٧كما هو مذكور يف املالحظة ٢٠١٤باإلضافة إىل البنود اليت ُشطبت عام ١-٣٠

ا غري قابلة للتحصيل.٠٠٠٢١مبلغ إمجايل بقدر  يورو هي قيمة املبالغ املستحقة اليت يقدَّر أ

أحداث الحقة لتاريخ إعداد التقرير-٣١
على هذه احلسابات، مل يستجد ما من شأنه التأثري فيها من فيه التوقيعيف التاريخ الذي مت ١-٣١

األحداث املادية املواتية أو غري املواتية يف الفرتة الفاصلة ما بني تاريخ تقدمي التقرير وتاريخ اإلذن بإصدار 
البيانات املالية.
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المرفق10/20/
١الجدول 

المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٤األول/ديسمبر كانون ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٩---أفغانستان ٣٨١١١٩ ٣٧٠---

١٨---ألبانيا ٨٧٤١٧١٨ ٨٥٧---

١٥---أندورا ٠٦٣١٩١٥ ٠٤٤---

٣---أنتيغوا وبربودا ٣--٧٩٨ ٧٩٨٣ ٧٩٨-

٨١٤---األرجنتني ٨١٣-٤٥٩٩٠٢ ٥٥٧٨١٣ ٥٥٧-

٣---أسرتاليا ٩٠٩ ٩٧٩٣ ٩٠٩ ١٤---٩٧٩ ١٨٧
١---النمسا ٥٠٥ ٨٨٨٢ ٤٢١١ ٥٠٣ ٤٦٧---

١١---بنغالديش ٨٧٥٥ ٧٨٥٦ ٠٩٠---

١٥---بربادوس ١٥-٠٨١ ٢٧٤--٠٨١
١---بلجيكا ٨٨٣ ٢٥١٣ ١٤٥١ ٨٨٠ ١٠٦---

١-١١٤١١٤بليز ١-٩٠٠ ٩٠٠---

١٠بنن ١٧٥٣٤٥٩ ٨٣٠٥ ٥--٧٠٠ ٧٠٠١٥ ٥٣٠-

١٦---بوليفيا ١٦-٩٦٧ ٩٦٧---

٣٢---البوسنة واهلرسك ٠٦١٣٨٣٢ ٠٢٣---

٣٢-١٧٨١٧٨بوتسوانا ٣٢-٠٦١ ٠٦١---

٥الربازيل ٢٢٤ ٥-٥١٩ ٢٢٤ ٥١٩٥ ٥٣٦ ٥--٧١١ ٥٣٦ ٧١١١٠ ٧٦١ ٢٣٠-

٨٨---بلغاريا ٧٠٠١٠٢٨٨ ١--٥٩٨ ٦١٠
٥بوركينا فاسو ٨٢٠٥ ٥-٨٢٠ ٥-٦٩٦ ٣--٦٩٦ ١٤٦

١-١٠٩١٠٩بوروندي ١-٩٠٠ ٥٦٨٣٣٢٣٣٢-

١---الرأس األخضر ١--٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٠٠-

٧---كمبوديا ٧--٥٩٧ ٥٩٧٧ ٥٩٧-

٥---كندا ٦٢٤ ٥٢٤١٨ ٢٥٧٥ ٦٠٦ ٢٦٧---

٣مجهورية أفريقا الوسطى ٨١١٣ ١-٨١١ ١-٩٠٠ ١--٩٠٠ ٢٢٣
٣تشاد ٥٣٩٣ ٣١٩٢٢٠٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠٤ ٠٢٠-

٦٢٩---شيلي ٦٢٩-٩٣٤ ٩٣٤---

٤٨٨---كولومبيا ٥١٥٥٠٨٤٨٨ ٠٠٧---

١٠جزر القمر ١٠-٥٢٠ ٥٢٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠١٢ ٤٢٠-

١٣الكونغو ١٣-٦٨٢ ٦٨٢٩ ٩--٣٨١ ٣٨١٢٣ ٠٦٣-

١-١٢٩١٢٩جزر كوك ١-٩٠٠ ٩٠٠---

٧١---كوستاريكا ٦٥٠١٥٧٧١ ٧--٤٩٣ ٣٨٣
٢٠---كوت ديفوار ٧٨٠١ ١٩-٤٥٧ ٣٢٣١٩ ٣٢٣-

٢٣٧---كرواتيا ٧٢٢٢٦٩٢٣٧ ٤٥٣---

٨٨---قربص ٧٠٠١٢٤٨٨ ١--٥٧٦ ٦١٠
٧٢٧---اجلمهورية التشيكية ٧٥٤٩٤٩٧٢٦ ٨٠٥---

٥مجهورية الكونغو الدميقراطية ٣١٣٥ ٥-٣١٣ ٥-٦٩٤ ٦٩٤---

١---الدامنرك ٢٧٣ ٧٤٨٢ ١١٢١ ٢٧١ ٦٣٦---

١٠جيبويت ١١٤١٠ ١-١١٤ ١-٩٠٠ ٩٠٠---

٤دومينيكا ٤-٩٤٠ ٩٤٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٦ ٨٤٠-

٢٠٨اجلمهورية الدومينيكية ١١٤٦٠ ٢٨٣١٤٧ ٨٣١٨٤ ٨٤--٩٠٠ ٩٠٠٢٣٢ ٧٣١-
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٨٣-٥٥٥٥٥٥إكوادور ٨٢-٠٠١ ٧٨٤٢١٧٢١٧-

٧٥---استونيا ٥٢٠١٠٨٧٥ ٤١٢---

٥-١٥١٥فيجي ٥-٧٠٠ ٧٠٠---

٩٧٨---فنلندا ٩٧٨-١٧٢ ١٧٢---

١٠---فرنسا ٥٥٤ ٣٩٩١٧ ٧٥٣١٠ ٥٣٦ ٦٤٦---

١٠٧غابون ٧١٩١٠٧ ٣٧-٧١٩ ١٦٣٧-٧٦٠ ٧٤٤٣٧ ٧٤٤-

١--غامبيا ١-٩٠٠٢ ٨٩٨١ ٨٩٨-

١٣---جورجيا ١٧٤١٦١٣ ١٥٨---

١٣---أملانيا ٤٧٥ ١٣-٦٩٥ ٤٧٥ ٦٩٥---
٣٤غانا ٦٥٧٣٤ ٢٦-٦٥٧ ٢٦-٣٦١ ٣٥--٣٦١ ٦٣٩

١---اليونان ٢٠٣ ١-٩٢٧ ٢٠٣ ٢١--٩٢٧ ٨٥٦
٤غرينادا ٤-٠٤٤ ٠٤٤١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٩٤٤-

٢غواتيماال ٢-٣٧٤ ٣٧٤٥٠ ٥٠--٩٤٠ ٩٤٠٥٣ ٣١٤-

٧غينيا ٧-٨٣٠ ٨٣٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٩ ٧٣٠-

١---غيانا ٩٠٠١ ٢---٩٠٠ ٧٨٩
٤هندوراس ٧٤١٤ ١٥-٧٤١ ١٣-٠٨١ ١٦٣١ ٩١٨١ ٩١٨-

٥٠١---هنغاريا ٣٩٣٧٩١٥٠٠ ١--٦٠٢ ٣٤٧
٥٠---أيسلندا ٨٧٧١١٣٥٠ ٧٦٤---

٧٨٨---آيرلندا ٨٠٥٨٩ ٣٨١٦٩٩ ١٤--٤٢٤ ٣٢٠
٨---إيطاليا ٣٨٣ ٣٦٣١٤ ٤٦٨٨ ٣٦٨ ٨٩٥---

٢٠---اليابان ٤٤٢ ٧٧٤٣٦ ١٤٨٢٠ ٤٠٦ ٦٢٦---

٤١---األردن ٤١-٥٣٣ ٣٧٣--٥٣٣
٢٤---كينيا ٥٧٩٣٣٢٤ ٥٤٦---

٨٨---التفيا ٨٨-٧٠٠ ٧٠٠---

١---ليسوتو ٩٠٠١ ١---٩٠٠ ٢٦٨
٣ليبرييا ٤٩٨١٧٠٣ ٣٢٨١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٢٢٨-

١٦---ليختنشتاين ٩٥٩٢٥١٦ ٩٣٤---

١٣٧---ليتوانيا ٦٧٣١٧٥١٣٧ ٤٩٨---

١٥٢---لكسمبورغ ٦٣٧٥ ٧٦٢١٤٦ ٨٧٥---

١٠مدغشقر ٢٩٢١٠ ٥-٢٩٢ ٥-٧٠٠ ١٤--٧٠٠ ٢٦٠
٥مالوي ٥-١٩٥ ١٩٥٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠٨ ٩٩٥-

١---ملديف ٩٠٠١ ١٦٩١٦٩-٧٣١-

٢مايل ٣٥١٢ ٧-٣٥١ ٧--٥٩٩ ٥٩٩٧ ٥٩٩-

٣٠---مالطة ١٦٠٤٦٣٠ ١١٤---

٧جزر مارشال ٧-١١٠ ١١٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٩ ٠١٠-

٥موريتانيا ١٤٧٥ ٢٤-١٤٧ ٢٤-٥٥٦ ٥٥٦---

٣---املكسيك ٤٧١ ٧٥١٦ ٨٣٩٣ ٤٦٤ ٩١٢---

٥---منغوليا ٧٠٠١٥ ١٠٣--٦٩٩
٩---اجلبل األسود ٣٧٨١٩ ٣٧٧---

١٨---ناميبيا ١٨--٨٨٠ ٨٨٠١٨ ٨٨٠-

٨٥١-٨٥ناورو ١--٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٨٥-

٣---هولندا ١٢١ ٢٥٨١٤٧ ٨٥٦٢ ٩٧٣ ٤٠٢---

٤٧٧---نيوزيلندا ٤٦٣٤٧٧ ٤٦٣----

١٤النيجر ١٤-٠٨٩ ٠٨٩٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠١٧ ٨٨٩-

١٦٩---نيجرييا ٨٠١٧١ ٩٨-٧٥٠ ٠٥١٩٨ ٠٥١-

١---النرويج ٦٠٥ ٨٦٩٢ ٥٩٦١ ٦٠٣ ٢٧٣---
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٤٨---بنما ٩٩٢٢٩٤٤٨ ٢٧--٦٩٨
١٠١١٨-١٠١باراغواي ١٨--٨٨٠ ٨٨٠١٨ ٩٨١-

٤٥بريو ٠٨٣٤٥ ٢٢٠-٠٨٣ ٢١١-٧٤٢ ٣٤١٩ ٤٠١٩ ٤٠١-

٢٩٠---الفلبني ٢٩٠-٣٩٣ ٣٩٣---

١---بولندا ٧٣٨ ٠٢٩٢ ٣٦١١ ٧٣٥ ٦٦٨---

٨٩٣---الربتغال ٨٩٣-٣٧٦ ٥٢--٣٧٦ ٣٣٤
٣---مجهورية كوريا ٧٦٢ ٣-٥٩٩ ٧٦٢ ٥٩٩---

٥---مجهورية مولدوفا ٧٠٠٦٥ ٦٩٤---

٨٢رومانيا ٧٠٤٨٢ ٤٢٦-٧٠٤ ٤٢٦-٥٢٢ ٥٢٢---

١---سانت كيتس ونيفيس ٩٠٠١ ٥١٨٣٨٢---

٥سانت لوسيا ١٩٧٥ ١-١٩٧ ١-٩٠٠ ٨٧٠٣٠٣٠-

٣سانت فنسنت وجزر غرينادين ٣-٤٠٣ ٤٠٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٣٠٣-

١---ساموا ٨٩٨١ ٦٦١٢٣٧---

٥---سان مارينو ٦٩٤٨٥ ٦٨٦---

٢٠السنغال ٢٤٨٢٠ ١١-٢٤٨ ١١-٢٨١ ٢٨١---

٧٥---صربيا ٤٧٤١٠٠٧٥ ٣٧٤---

١---سيشيل ٩٠٠٦١ ٨٩٤---

٦سرياليون ١٨٨٢ ١٧٥٤ ٠١٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٩١٣-

٣٢٢---اسلوفاكي ٦٠٤٣٢٢ ٦٠٤----

١٨٨---سلوفينيا ٦٨١٣٩٨١٨٨ ٢٨٣---

٧٠١---جنوب أفريقيا ٣٧٤١ ١٥٩٧٠٠ ٢١٥---

٥---أسبانيا ٦١٠ ٣٣٢٩ ١٨٧٥ ٦٠١ ١٤٥---

٧---سورينام ٧-٥٩٧ ٥٩٧---

١---السويد ٨٠٩ ٤٠٤٦٣ ٢٠٥١ ٧٤٦ ١٩٩---

١---راسويس ٩٧٣ ٣٠٣١٤ ٩٢٤١ ٩٥٨ ٣٧٩---

٢طاجيكستان ١٦٥٢ ٥-١٦٥ ٢-٧٠٠ ٦١١٣ ٠٨٩٣ ٠٨٩-

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
٢السابقة ٢-٦٨٠ ٦٨٠١٥ ١٥--٠٨١ ٠٨١١٧ ٧٦١-

٣تيمور ليشيت ٦٢٦٣ ٣-٦٢٦ ٣-٧٩٨ ٣--٧٩٨ ٨٥٢
٨٢---ترينيداد وتوباغو ٩٤٢١١٩٨٢ ٨٢٣---

١٤تونس ٤٨٥١٤ ٦٧-٤٨٥ ٦٧-٩٢٠ ٩٢٠---

١٠أوغندا ١٠-٥٩٣ ٥٩٣١١ ١١--٢٨١ ٢٨١٢١ ٨٧٤-

٩---اململكة املتحدة ٧٧٣ ٩-١٩٥ ٧٧٣ ١٧٧--١٩٥ ٤٢٤
٣٥مجهورية تنزانيا املتحدة ٣٥-٦٣٩ ٦٣٩١١ ١١--٨٧٥ ٨٧٥٤٧ ٥١٤-

٩٤أوروغواي ٢٦٦٩٤ ٩٨-٢٦٦ ٤٧-٠٨١ ٦٧٣٥٠ ٤٠٨٥٠ ٤٠٨-

٣فانواتو ٣-٢٧٣ ٢٧٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ١٧٣-

٩٣٩فنزويال ٩٣٩-٧٥٤ ٧٥٤١ ١٨٣ ١--١٤٧ ١٨٣ ١٤٧٢ ١٢٢ ٩٠١-

١١---زامبيا ١١-٢٨١ ٢٨١---

---٨--٨----تقريب العدد

٦دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٩٨٠ ١٨٤٥٢٥ ١٣١٦ ٤٥٥ ٠٥٣١١٨ ٧٠٥ ٨٥٠٥ ٢٤٠ ٦٦٠١٠٥ ٤٣٠ ٩٨٣٨ ٠٣٤ ٢٠٧١٤ ٤٨٩ ٢٦٠٣٥٥ ٠٢٥
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٢الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 

٢٠١٤٢٠١٣العاملاملالرأسصندوقحالة

٧فرتة املاليةالرصيد يف بداية ال ٢٨٥ ٠٩٣٧ ٣٩٨ ١٨٠

المتحصالت (التسديدات)
١من الدول األطرافاملتحصالت ١١٣)٣٨٠ ٠٨٧)

--املسحوبات

٧كانون األول/ديسمبر٣١في الرصيد  ٢٨٦ ٤٧٣٧ ٢٨٥ ٠٩٣

٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

١١٩)٣خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف (اجلدول  ٥١٠١٢٠ ٨٩٠

٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٢٨٦ ٤٧٣٧ ٢٨٥ ٠٩٣

٢٠١٤٢٠١٣الطوارئصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٤٦٢ ٩٥٠٦ ٩٨٢ ٥٦٩

المتحصالت (التسديدات)
٥املتحصالت من الدول األطراف ٤٧٧٤٨٠ ٣٨١

--املسحوبات

٧ول/ديسمبركانون األ٣١الرصيد في  ٤٦٨ ٤٢٧٧ ٤٦٢ ٩٥٠

٧املستوى احملدد  ٥٠٠ ٠٠٠٧ ٥٠٠ ٠٠٠

٣١)٤الجدول (األطرافالمستحق من الدول ٥٧٣٣٧ ٠٥٠

٣الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل فيحالة 
(باليورو)

صندوق رأس املال ٢٠١٤ول األنصبة جدالدول األطراف
الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥أفغانستان

٠,٠١٥٩١ألبانيا ١٧٨١ ١٧٨-

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١أندورا

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧أنتيغوا وبربودا

٠,٦٨٦٦٥٠األرجنتني ٨٤٢٥٠ ٨٤٢-

٣,٢٩٦٣٢٤٤أسرتاليا ١٠٩٢٤٤ ١٠٩-

١,٢٦٨٣٩٣مساالن ٩٢٣٩٣ ٩٢٣-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١بربادوس

١,٥٨٦١١١٧بلجيكا ٤٥٩١١٧ ٤٥٩-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨بليز

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بنن
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صندوق رأس املال ٢٠١٤ول األنصبة جدالدول األطراف10/20/
الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل

٠,٠١٤٣١بوليفيا ٠٥٩١ ٠٥٩-

٠,٠٢٧٠٢البوسنة واهلرسك ٠٠٠٢ ٠٠٠-

٠,٠٢٧٠٢بوتسوانا ٠٠٠٢ ٠٠٠-

٤,٦٦٣١٣٤٥الربازيل ٣٢٦٢٢٦ ٣١٦١١٩ ٠١٠

٠,٠٧٤٧٥بلغاريا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بوركينا فاسو

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨بوروندي

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨كابو فريدي

-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤كمبوديا

٤,٧٤٢٥٣٥١كندا ٢٠٧٣٥١ ٢٠٧-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨مجهورية أفريقيا الوسطى

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تشاد

٠,٥٣٠٨٣٩شيلي ٣١١٣٩ ٣١١-

٠,٤١١٦٣٠كولومبيا ٤٨٣٣٠ ٤٨٣-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جزر القمر

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥الكونغو

٤٧١٦٥-٠,٠٠١٦١١٨جزر كوك

٠,٠٦٠٤٤كوستاريكا ٤٧٣٤ ٤٧٣-

٠,٠١١١١كوت ديفوار ٢٩٦١ ٢٩٦-

٠,٢٠٠٣١٤كرواتيا ٨٢٧١٤ ٨٢٧-

٠,٠٧٤٧٥قربص ٥٣٢٥ ٥٣٢-

٠,٦١٣٥٤٥اجلمهورية التشيكية ٤٢٨٤٥ ٤٢٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية الكونغو الدميقراطية

١,٠٧٢٨٧٩الدامنرك ٤٤٤٧٩ ٤٤٤-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جيبويت

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨دومينيكا

٠,٠٧١٥٥اجلمهورية الدومينيكية ٢٩٥٥ ٢٩٥-

٠,٠٦٩٩٥وادورإك ١٧٧٥ ١٧٧-

٠,٠٦٣٦٤إستونيا ٧١٠٤ ٧١٠-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥فيجي

٠,٨٢٤٩٦١فنلندا ٠٨٥٦١ ٠٨٥-

٨,٨٨٩١٦٥٨فرنسا ٢٨١٦٥٨ ٢٨١-

٠,٠٣١٨٢غابون ٣٥٥٢ ٣٥٥-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غامبيا

-٠,٠١١١٨٢٢٨٢٢جورجيا

١١,٣٤٩٤٨٤٠أملانيا ٤٨٣٨٤٠ ٤٨٣-
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صندوق رأس املال ٢٠١٤ول األنصبة جدالدول األطراف10/20/
الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل

٠,٠٢٢٣١غانا ٦٤٤١ ٦٤٤-

١,٠١٤٠٧٥اليونان ٠٨٩٧٥ ٠٨٩-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غرينادا

٠,٠٤٢٩٣غواتيماال ١٧٧٣ ٠٧٢١٠٥

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غينيا

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غيانا

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١هندوراس

٠,٤٢٢٨٣١هنغاريا ٣٠٥٣١ ٣٠٥-

٠,٠٤٢٩٣أيسلندا ١٧٧٣ ١٧٧-

٠,٦٦٤٣٤٩أيرلندا ١٩٨٤٩ ١٩٨-

٧,٠٦٩٣٥٢٣إيطاليا ٥٢٢٥٢٣ ٥٢٢-

١٧,٢١٧٢١اليابان ٢٧٥ ٠٢١١ ٢٧٥ ٠٢١-

٠,٠٣٥٠٢األردن ٥٩٢٢ ٥٩٢-

٠,٠٢٠٧١كينيا ٥٣٣١ ٥٣٣-

٠,٠٧٤٧٥التفيا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ليسوتو

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ليبرييا

٠,٠١٤٣١ليختنشتاين ٠٥٩١ ٠٥٩-

٠,١١٦٠٨ليتوانيا ٥٩١٨ ٥٩١-

٠,١٢٨٧٩لكسمبورغ ٥٣٢٩ ٥٣٢-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مدغشقر

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧مالوي

٠,٠٠١٦١١٨٢١٩٧جزر املالديف

-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤مايل

٠,٠٢٥٤١مالطة ٨٨١١ ٨٨١-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جزر مارشال

٠,٠٢٠٧١موريشيوس ٥٣٣١ ٥٣٣-

٢,٩٢٧٥٢١٦املكسيك ٨٠٣٢١٦ ٨٠٣-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥منغوليا

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥اجلبل األسود

٠,٠١٥٩١ناميبيا ١٧٨١ ١٧٨-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ناورو

٢,٦٢٨٧١٩٤هولندا ٦٧٤١٩٤ ٦٧٤-

٠,٤٠٢١٢٩نيوزيلندا ٧٧٩٢٩ ٧٧٩-

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧النيجر

٠,١٤٣٠١٠رييانيج ٥٩١١٠ ٥٧٦١٥
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١,٣٥٢٥١٠٠النرويج ١٥٩١٠٠ ١٥٩-

٠,٠٤١٣٣بنما ٠٥٩٣ ٠٥٩-

٠,٠١٥٩١باراغواي ١٧٨١ ١٧٨-

٠,١٨٦٠١٣بريو ٧٦٨١٣ ٧٦٨-

٠,٢٤٤٨١٨الفلبني ١٢٢١٨ ١٢٢-

١,٤٦٣٨١٠٨بولندا ٤٠١١٠٨ ٤٠١-

٠,٧٥٣٣٥٥الربتغال ٧٨٩٥٥ ٧٨٩-

٣,١٦٩١٢٣٤كوريامجهورية ٦٨٨٢٣٤ ٦٨٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية مولدوفا

٠,٣٥٩٢٢٦رومانيا ٦٠٢٢٦ ٦٠٢-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سانت كيتس ونيفيس

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سانت لوسيا

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سانت فنسنت وغرينادين

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ساموا

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥سان مارينو

-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤لسنغالا

٠,٠٦٣٦٤صربيا ٧١٠٤ ٧١٠-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سيشيل

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سرياليون

٠,٢٧١٨٢٠سلوفاكيا ١٢٩٢٠ ١٢٩-

٠,١٥٨٩١١سلوفينيا ٧٦٨١١ ٧٦٨-

٠,٥٩١٢٤٣جنوب أفريقيا ٧٨٤٤٣ ٧٨٤-

٤,٧٢٥١٣٤٩أسبانيا ٩١٨٣٤٩ ٩١٨-

-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤سورينام

١,٥٢٥٨١١٢السويد ٩٩٣١١٢ ٩٩٣-

١,٦٦٤٠١٢٣سويسرا ٢٢٨١٢٣ ٢٢٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥طاجيكستان

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تيمور ليشيت

٠,٠٦٩٩٥ترينيداد وتوباغو ١٧٧٥ ١٧٧-

٠,٠٥٧٢٤تونس ٢٣٦٤ ٢٣٦-

-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤أوغندا

٨,٢٣١١٦٠٩اململكة املتحدة ٥٥٧٦٠٩ ٥٥٧-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة

٠,٠٨٢٦٦أوروغواي ١١٧٦ ١١٧-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨فانواتو
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صندوق رأس املال ٢٠١٤ول األنصبة جدالدول األطراف10/20/
الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل

٠,٩٩٦٥٧٣فنزويال ٧٩٣٧٣ ٦٧٥١١٨

-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤زامبيا

-١٢١٢تقريب العدد

٧دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٢٨٦ ٤٧٣١١٩ ٥١٠

٤الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١فيحالة تسديد االشتراكات 

األنصبة املقررة الدول األطراف
٢٠١٤لعام 

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٣ديسمرب 
جتديد موارد 

املتحصالتصندوق الطوارئ
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٤ديسمرب 

----٠,٠٠٧٩أفغانستان

----٠,٠١٥٩ألبانيا

----٠,٠١٢٧أندورا

----٠,٠٠٣٢أنتيغوا وبربودا

----٠,٦٨٦٦األرجنتني

----٣,٢٩٦٣أسرتاليا

----١,٢٦٨٣النمسا

----٠,٠١٠٠بنغالديش

----٠,٠١٢٧بربادوس

----١,٥٨٦١بلجيكا

-٨-٠,٠٠١٦٨بليز

٢٤--٠,٠٠٤٨٢٤بنن

----٠,٠١٤٣بوليفيا

----٠,٠٢٧٠البوسنة واهلرسك

-١٣٥-٠,٠٢٧٠١٣٥بوتسوانا

٤,٦٦٣١٢٣الربازيل ٢٣--٣١٦ ٣١٦

----٠,٠٧٤٧بلغاريا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤بوركينا فاسو

-٨-٠,٠٠١٦٨رونديبو 

----٠,٠٠١٦كابو فريدي

----٠,٠٠٦٤كمبوديا

----٤,٧٤٢٥كندا

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦مجهورية أفريقيا الوسطى

١٦--٠,٠٠٣٢١٦تشاد
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األنصبة املقررة الدول األطراف
٢٠١٤لعام 

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٣ديسمرب 
جتديد موارد 

املتحصالتصندوق الطوارئ
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٤ديسمرب 

----٠,٥٣٠٨شيلي

----٠,٤١١٦كولومبيا

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦جزر القمر

٧٣--٠,٠٠٧٩٧٣الكونغو

-٨-٠,٠٠١٦٨جزر كوك

----٠,٠٦٠٤كوستاريكا

----٠,٠١١١كوت ديفوار

----٠,٢٠٠٣كرواتيا

----٠,٠٧٤٧قربص

----٠,٦١٣٥اجلمهورية التشيكية

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤مجهورية الكونغو الدميقراطية

----١,٠٧٢٨الدامنرك

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦جيبويت

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦ومينيكاد

٠,٠٧١٥١اجلمهورية الدومينيكية ١--٩٥٥ ٩٥٥

-٣٥٠-٠,٠٦٩٩٣٥٠إكوادور

----٠,٠٦٣٦إستونيا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤فيجي

----٠,٨٢٤٩فنلندا

----٨,٨٨٩١فرنسا

-٦٩١-٠,٠٣١٨٦٩١غابون

----٠,٠٠١٦غامبيا

----٠,٠١١١جورجيا

----١١,٣٤٩٤أملانيا

-١٧٨-٠,٠٢٢٣١٧٨غانا

----١,٠١٤٠اليونان

٢٤--٠,٠٠١٦٢٤غرينادا

٢١٥--٠,٠٤٢٩٢١٥غواتيماال

٨٤--٠,٠٠١٦٨٤غينيا

----٠,٠٠١٦غيانا

-٦٤-٠,٠١٢٧٦٤هندوراس

----٠,٤٢٢٨هنغاريا

----٠,٠٤٢٩أيسلندا

----٠,٦٦٤٣أيرلندا

----٧,٠٦٩٣إيطاليا
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األنصبة املقررة الدول األطراف
٢٠١٤لعام 

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٣ديسمرب 
جتديد موارد 

املتحصالتصندوق الطوارئ
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٤ديسمرب 

----١٧,٢١٧٢اليابان

----٠,٠٣٥٠األردن

----٠,٠٢٠٧كينيا

----٠,٠٧٤٧التفيا

----٠,٠٠١٦ليسوتو

٣٨٨-٠,٠٠١٦٤٦ليبرييا

----٠,٠١٤٣ليختنشتاين

----٠,١١٦٠ليتوانيا

----٠,١٢٨٧لكسمبورغ

-١٣٨-٠,٠٠٤٨١٣٨مدغشقر

٢٦--٠,٠٠٣٢٢٦مالوي

----٠,٠٠١٦جزر املالديف

-٣٢-٠,٠٠٦٤٣٢مايل

----٠,٠٢٥٤مالطة

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦جزر مارشال

-١٠٤-٠,٠٢٠٧١٠٤موريشيوس

----٢,٩٢٧٥املكسيك

----٠,٠٠٤٨منغوليا

----٠,٠٠٧٩اجلبل األسود

----٠,٠١٥٩ناميبيا

٨--٠,٠٠١٦٨ناورو

----٢,٦٢٨٧هولندا

----٠,٤٠٢١نيوزيلندا

٩٢--٠,٠٠٣٢٩٢النيجر

----٠,١٤٣٠نيجرييا

----١,٣٥٢٥النرويج

----٠,٠٤١٣بنما

٨٠--٠,٠١٥٩٨٠باراغواي

-٩٣٠-٠,١٨٦٠٩٣٠بريو

----٠,٢٤٤٨الفلبني

----١,٤٦٣٨بولندا

----٠,٧٥٣٣الربتغال

----٣,١٦٩١مجهورية كوريا

----٠,٠٠٤٨مجهورية مولدوفا

٠,٣٥٩٢١رومانيا ١-٧٩٦ ٧٩٦-
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األنصبة املقررة الدول األطراف
٢٠١٤لعام 

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٣ديسمرب 
جتديد موارد 

املتحصالتصندوق الطوارئ
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٤ديسمرب 

----٠,٠٠١٦سانت كيتس ونيفيس

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦سانت لوسيا

١١--٠,٠٠١٦١١سانت فنسنت وغرينادين

----٠,٠٠١٦ساموا

----٠,٠٠٤٨سان مارينو

-٤٨-٠,٠٠٩٥٤٨السنغال

----٠,٠٦٣٦صربيا

----٠,٠٠١٦سيشيل

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦سرياليون

----٠,٢٧١٨سلوفاكيا

----٠,١٥٨٩سلوفينيا

----٠,٥٩١٢جنوب أفريقيا

----٤,٧٢٥١أسبانيا

----٠,٠٠٦٤سورينام

----١,٥٢٥٨السويد

----١,٦٦٤٠سويسرا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤طاجيكستان

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
٦٤--٠,٠١٢٧٦٤السابقة

-١٦-٠,٠٠٣٢١٦تيمور ليشيت

----٠,٠٦٩٩ترينيداد وتوباغو

-٢٨٦-٠,٠٥٧٢٢٨٦تونس

٤٨--٠,٠٠٩٥٤٨أوغندا

----٨,٢٣١١اململكة املتحدة

٣٥٤--٠,٠١٠٠٣٥٤مجهورية تنزانيا املتحدة

-٤١٣-٠,٠٨٢٦٤١٣أوروغواي

٨--٠,٠٠١٦٨فانواتو

٠,٩٩٦٥٤فنزويال ٤--٩٨٣ ٩٨٣

----٠,٠٠٩٥زامبيا

----تقريب العدد

٣٧دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٥-٠٥٠ ٤٧٧٣١ ٥٧٣
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٥الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١الفائض النقدي فيحالة 

٢٠١٤٢٠١٣السنة اجلارية
االئتمانات

١١٠متحصالت االشرتاكات املقررة ٦٧١ ٦٤٣١٠٥ ٣٨٠ ٤٩٥

٢متحصالت التربعات ٩٦٢ ٩٢٧٣ ٠٢٢ ٢٥٨

٢إيرادات متنوعة ٦٠٩ ٦٥٢٩٦٨ ٤٩٧

١١٦ ٢٤٤ ٢٢٢١٠٩ ٣٧١ ٢٥٠

األعباء
١١٤نفقات مصروفة ٤٢١ ٥٣٧١٠٦ ٤٠٨ ٩٠٩

٤التزامات غري مصفاة ٣٤٧ ٠٧٧٥ ٨٧٩ ٤٠٦

٢٨املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة ٠٠٠٥٦ ٣٠٠

٥١٤املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٠١٥٤٧٧ ١٧٣

٣٩٣املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية ٤٤٣٦٨ ٧٧٩

موع الرتاكمي لإلجازات السنوية ٦٥ا ٨٦٩١٧٣ ٠٦٠

٩٥٢-خمصصات أخرى لاللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٣٤٧

١١٩ ٧٦٩ ٩٤١١١٤ ٠١٥ ٩٧٤

)١(العجز النقدي يف السنوات السابقة 
(٢ ٢٦٩ ٠١٢)-

)٢(الفائض/(العجز) النقدي المؤقت
(٥ ٧٩٤ ٤)(٧٣١ ٦٤٤ ٧٢٤)

للسنة الماضيةالفائض/(العجز) النقدي المؤقت
٤)الفائض/(العجز) املؤقت للسنة املاضية ٦٤٤ ٤)(٧٢٤ ٠٥٨ ٦٨٥)

٢٠٣-تسوية العجز النقدي املؤقت للسنة املاضية

١قررة للفرتة املاضية وإيرادات أخرىمضافاً إليه متحصالت االشرتاكات امل ٠٣٨ ٣١٥٦ ٢٤٨ ١٩١

١الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٦٢٧ ٣٩٧٢ ٢٧٨ ٠٦٧

٢٩٠)٢٠١٤التصرف يف الفائض يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام  ٠٠٠)-

٢)الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة ٢٦٩ ٤(٠١٢ ٤٦٧ ٧٧٦

المواءمة بين الفائض/(العجز) المؤقت وفائض/(عجز) الميزانية
٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ٥٢٥ ٧١٩)

٨االشرتاكات املقررة املستحقة القبض ٠٣٤ ٢٠٧

١٢)متحصالت التربعات ٥٧٧)

٢)متحصالت إيرادات متنوعة ٦٠٩ ٦٥٢)

٣إىل إشعار صندوق الطوارئالزيادة يف امليزانية الراجعة  ٨١٥ ٠٠٠

٥فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس) ٧٠١ ٢٥٩

__________
ال ينطوي النظام املايل والقواعد املالية على توجيه فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع العجوزات النقدية. ويتم ترحيل )١(

ية املقبلة.العجز مع التعويض عنه باالعتماد على الفوائض النقد
.(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥يورو متثل تسويات أجريت عام ٠٠٠٠٦٨٢منها )٢(
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٦الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١التبرعات فيحالة 

املبالغ املعادة التربعات الواردةاجلهة املتربعةاملشروع
للمتربعني

٤٩اململكة املتحدةالعامالصندوق االستئماين ٠٣٠-

موع الفرعي ٤٩ا ٠٣٠-

٢-MacArthurمؤسسةبرنامج تعزيز القدرات القضائية ٧٥٤

موع الفرعي ٢-ا ٧٥٤

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
١٣٨املفوضية األوروبية)٢٠١٣-٢٠١٢( ٥٧٨-

موع الفرعي ١٣٨ا ٥٧٨-

القانونية وتعزيز التعاون بناء اخلربة
)٢٠١٤-٢٠١٣(

٣٦النرويج ٠٠٠-

٤النمسا ٠٠٠-

٣٥هولندا ٠٠٠-

١بلدية الهاي ٠٠٠-

١٥للبلدان الناطقة بالفرنسيةاملنظمة العاملية  ٨٥٥٨ ٢٢٠

١٠الدامنرك ٠٠٠-

٦٠فنلندا ٠٠٠-

موع الفرعي ١٦١ا ٨٥٥٨ ٢٢٠

١٣٦أسرتالياعادة التوطنيالصندوق اخلاص بإ ٤٠٠-

موع الفرعي ١٣٦ا ٤٠٠-

٢١١٧-فرنسااحللقات الدراسية اإلقليمية

٠٠٠٣٦١٨٠١املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية

موع الفرعي ٣٦ا ٠٠٠٨ ٣٩١

١٠فنلندااحللقة الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق ٠٠٠-

٧فرنسا ٢١١-

١٥هولندا ٠٠٠-

موع الفرعي ٣٢ا ٢١١-

١٠سويسرااملعوزينالزيارات األسرية للمحتجزين  ٠٠٠-

موع الفرعي ١٠ا ٠٠٠-
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٥أيرلنداأقل البلدان منواً  ٠٠٠-

موع الفرعي ٥ا ٠٠٠-

٥٦٩مجموع التبرعات ٠٧٤١٩ ٣٦٥

والغرض منها:٧و٦ملدرجة يف اجلدولني االستئمانية االصناديقوصف عام لشىت 

بناء اخلربة العقود اليت أبرمت مع املفوضية األوروبية وغريها من اجلهات املتربعة يف سياق اسُتخدمت 
من أجل تنظيم حلقات دراسية عالية املستوى لتعزيز التعاون يف بوينس آيرس القانونية وتعزيز التعاون

بالعالقات التعاونية القائمة بني احملكمة اجلنائية الدولية ونو (بنن) للنهوض (األرجنتني)، وأكرا (غانا) وكوت
جماالت رئيسية ذات أولوية مبا فيها زيادة الدعم املقدم من الدول يف ميدان محاية يفوالدول املشاركة 

تمع احلوار املتواصل منذ سنوات عديدة بني احملكمة واجلهات املهنية القانالشهود. وتأسيسًا على  ونية وا
حلقتها الدراسية دون ٢٠١٤املدين، عقدت احملكمة اجلنائية الدولية أيضًا يف تشرين األول/أكتوبر 

اإلقليمية األوىل املتعلقة باحملامني واملهنة القانونية يف داكار (السنغال) والتأمت مائدة مستديرة تتعلق 
ومسحت هذه احللقة ، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب باملراكز التنسيقية يف بلدان احلاالت مبقر احملكمة يف

بإجراء تبادل مباشر لآلراء واخلربات بني املوظفني املعنيني التابعني للمحكمة واجلهات املتعاونة اليت مت 
ومسحت احللقة الدراسية التقنية الثالثة املشرتكة بني احملكمة واالحتاد التخاطب معها يف بلدان احلاالت.

ليت التأمت يف أديس أبابا (إثيوبيا) بإتاحة فرصة مهمة ملواصلة الزخم املكتسب من احللقتني وااألفريقي، 
مع االحتاد كما مسحت بتجديد احلوار ٢٠١٢و٢٠١١الدراسيتني املشرتكتني السابقتني املعقودتني يف 

األفريقي.
إىل وصول الفوري واحلر يف ظل مسؤولية مكتب املدعي العام سبيل المشروع األدوات القانونيةويوفر 
وصلة من الوصالت ٠٨١٢مصدرًا قانونيًا خمتلفًا من مصادر القانون اجلنائي الدويل عن طريق ٥٣٨

مثل مشروع ٢٠١٢آب/أغسطس ١ومنذ الفائقة لقاعدة بيانات احملكمة اخلاصة باألدوات القانونية.
ة القانونية وتعزيز التعاون.لبناء اخلرب األدوات القانونية جزءاً من الصندوق االستئماين 

-ICCومت تعديله بالقرار ICC-ASP/2/Res.6مبوجب القرار ألقل البلدان منواً وأنشئ الصندوق االستئماين 

ASP/4/Res.4 وتدير هذا الصندوق أمانة مجعية الدول األطراف وهو يقوم بتغطية تكاليف السفر ذات .
ها من البلدان النامية يف دورات مجعية الدول األطراف.الصلة مبشاركة ممثلي أقل البلدان منواً وغري 

بة يف إبرام اتفاق إعادة التوطني مع لغرض مساعدة الدول الراغالصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 
الصندوق اخلاص تربعات من الدول األطراف.احملكمة ولكن ليست هلا القدرة على ذلك. ويتلقى هذا 

-ICCيف نطاق قلم احملكمة من طرف اجلمعية بقرارها سرية للمحتجزين املعوزينالزيارة األوأنشئ صندوق 

ASP/8/Res.4 والغرض من هذا الصندوق هو متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين باستخدام .
التربعات.
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٧الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر٣١الصناديق االسئمانية فيحالة 

املبالغ املعادة الفوائد املصرفيةالنفقاتالتربعاتاألرصدة املرحلةالصندوق االستئماين
الرصيد املرّحلللمتربعني

١٣الصندوق االستئماين العام ٧٥٢٤٩ ٦١-(٥٨٢)٠٣٠٣٨٨ ٨١٢

-٢٠١٣بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون (
٥)٢٠١٤ ٥١٤٧١٦ ٥٩٧٧١١ ٩١١٢ ٣٠٨٨ ٢٢٠٤ ٢٨٨

٢تعزيز القدرة القضائية ٢---٧٥٤ ٧٥٤-

٧٥١الصندوق اخلاص بإعادة التوطني ١٣١١٣٦ ٤٠٠٥١ ٤٨٨٦ ٨٤٢-١٤٠ ١٨٣

٣٤احللقات الدراسية اإلقليمية ٢٤٧٣٦ ٤٠٠٨-٠٠٠ ٣٩١٦٢ ٢٥٦

٣٢-احللقات الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق ٢١٢٢١ ١٠--٣٢٣ ٨٨٩

٤٣الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين ٤٢٥١٠ ٠٠٠٣٤ ١٩-٢٢٧٢٤١ ٤٣٩

١٢٤أقل البلدان منواً  ١٥٢٥ ٠٠٠١١٥ ٧٩٩١ ١٤-١٠٢ ٤٥٥

٩٧٤المجموع ٩٧٥٩٨٥ ٢٣٩٩٣٥ ١٣٦٩ ٦٠٩١٩ ٣٦٥١ ٠١٥ ٣٢٢
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٨الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)طراف دفعة واحدة لفائدة مشروع المباني المؤقتة المدفوعات التي سددتها الدول األ

موعالسنوات السابقة٢٠١٤الدول األطراف ا
١٧ألبانيا ٧٨٠٦ ٨٦٥٢٤ ٦٤٥

أندورا
-١٨ ٣٠٥١٨ ٣٠٥

أنتيغوا وبربودا
-١ ٧٤١١ ٧٤١

األرجنتني
-٧٤٣ ٦٤١٧٤٣ ٦٤١

١أسرتاليا ٠٢٠ ٠٧٤٤ ٠٨٨ ٨٨١٥ ١٠٨ ٩٥٥

١٩دوسبربا ١٩-٦٨٥ ٦٨٥

بوليفيا
-١٣ ٧٢٩١٣ ٧٢٩

٤١البوسنة واهلرسك ٤١-٨٥٠ ٨٥٠

بوركينا فاسو
-٤ ٥٧٦٤ ٥٧٦

كمبوديا
-٢ ٢٨٨٢ ٢٨٨

٥٣٨كندا ٦٥٩٦ ٨١١ ٧٥١٧ ٣٥٠ ٤١٠

٢تشاد ٢-٢٨١ ٢٨١

٤٥٥شيلي ٢٤٢٣٦٧ ٤٩٨٨٢٢ ٧٤٠

كولومبيا
-٢٣٩ ٥٣٢٢٣٩ ٥٣٢

كوستاريكا
-٧٣ ٩٨٩٧٣ ٩٨٩

اجلمهورية التشكية
-٦٤٢ ٩٦٣٦٤٢ ٩٦٣

مجهورية الكونغو الدميقراطية
-٦ ٨٦٤٦ ٨٦٤

٨٥٨الدامنرك ٨٥٨-١٣٩ ١٣٩

٦٠إكوادور ٤٨٨٤٧ ٨٥٧١٠٨ ٣٤٥

٦٧إستونيا ٦٧-٥٤٠ ٥٤٠

فنلندا
-١ ٢٩٠ ٥٠٣١ ٢٩٠ ٥٠٣

١٨غابون ١٨-٢٢٠ ٢٢٠

١٠جورجيا ٣٤١٦ ٨٦٤١٧ ٢٠٥

٩أملانيا ٥٠٠ ٩-٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠

هنغاريا
-٥٥٨ ٣٠٣٥٥٨ ٣٠٣

أيسلندا
-٨٤ ٦٦١٨٤ ٦٦١

١أيرلندا ٠٣٩ ١-٣٥٥ ٠٣٩ ٣٥٥

إيطاليا
-١١ ٦٢١ ٣٩٢١١ ٦٢١ ٣٩٢

٢٦األردن ٧٩٢٢٧ ٤٥٨٥٤ ٢٥٠

التفيا
-٤١ ٤٨٣٤١ ٤٨٣

ليختنشتاين
-٢٢ ٨٨١٢٢ ٨٨١

ليتوانيا
-٧٠ ٩٣٢٧٠ ٩٣٢
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موعالسنوات السابقة٢٠١٤الدول األطراف ا
٤لكسمبورغ ٩٩٤١٩٤ ٤٩١١٩٩ ٤٨٥

٣٩مالطة ٣٩-٣٧٠ ٣٧٠

٦موريشيوس ٩١٦٢٥ ١٦٩٣٢ ٠٨٥

املكسيك
-٥ ١٦٤ ٣٠٠٥ ١٦٤ ٣٠٠

٧منغوليا ٧-٤٤٠ ٤٤٠

٩اجلبل األسود ٩٥٧٢ ٢٨٨١٢ ٢٤٥

٢٤ناميبيا ٢٤-٦٤٥ ٦٤٥

هولندا
-٤ ٢٧٢ ٨٠٢٤ ٢٧٢ ٨٠٢

بنما
-٥١ ٠٣٨٥١ ٠٣٨

نيالفلب
-١٧٧ ٩٣٨١٧٧ ٩٣٨

٢بولندا ٢٦٨ ٢-٧٣٥ ٢٦٨ ٧٣٥

الربتغال
-١ ٢٠٥ ٨٤٢١ ٢٠٥ ٨٤٢

٢٣٢مجهورية كوريا ٦١٥٤٤٢ ٩٥٢٦٧٥ ٥٦٧

٧مجهورية مولدوفا ٧-٤٤٠ ٤٤٠

ساموا
-٢ ٢٨٨٢ ٢٨٨

سان مارينو
-٦ ٨٦٤٦ ٨٦٤

صربيا
-٤٨ ٠٥١٤٨ ٠٥١

سلوفاكيا
-١٤٣ ٨٠٤١٤٣ ٨٠٤

أفريقياجنوب
-٦٦٣ ٥٥٧٦٦٣ ٥٥٧

أسبانيا
-٧ ٣٢٣ ٨٩٨٧ ٣٢٣ ٨٩٨

سورينام
-٢ ٢٨١٢ ٢٨١

السويد
-٢ ٤٥٠ ٥٨٣٢ ٤٥٠ ٥٨٣

سويسرا
-٢ ٧٧٤ ٠١٤٢ ٧٧٤ ٠١٤

تيمور ليشيت
-٢ ٢٢٦٢ ٢٢٦

٤٦ترينيداد وتوباغو ٥٦٦٦١ ٧٧٩١٠٨ ٣٤٥

١٦مجموع المدفوعات المسددة دفعة واحدة المتلقاة ٣٢٥ ١٢٤٥١ ٨١١ ١٢٢٦٨ ١٣٦ ٢٤٦

_________


