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 خطاب اإلحالة 

 2016 يونيه/حزيران 13
 

   .من الناام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِع  احلسابات 1-11وفقاً للبند 
كانون   1من  لفرتة املالية املمتدةوأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن ا

   .2015كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل 
 

 غيحال  أبيسادزي
 رئيس قسم املالية
 هريمان فون هيبل

 املسّجل
 

Richard Bellin 

External Audit Director  

Cour des Comptes 
13 rue Cambon, 
75100 Paris Cedex 01 

France 

 
 



ICC-ASP/15/12 

12-A-110816 5 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 

 لمالية الداخليةبيان المراقبة ا

 نطاق المسؤوليات
صفته املوظف اإلداري الرئيسي املسجل بفإن )ب( من القواعد املالية،  1-101 بالقاعدة عمحالً  

ويساءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من عانب مجي  األعهزة  "مسؤول لمحكمةل
املحالئمة م  مكتب املدعي العام فيما يتعلق  احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسيةب

من ناام  42من املادة  2باملهام التنايمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوعب الفقرة 
من بني املسجل مسؤول،  فإن ،1-111القاعدة من الناام املايل، و  11بالبند  وعمحالً  .روما األساسي"

السجحالت املالية ومتابعة هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد  ثاالً وامت .أمور أخرى، عن احلسابات
   .وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية ،وض  اإلعراءات احملاسبية للمحكمةو  والفرعية،
"ينفذ هذا الناام املايل مبا يتفق م  مسؤوليات من الناام املايل للمحكمة،  4-1للبند  وطبقاً  

من ناام  43( من املادة 1والفقرة ) 42( من املادة 2دعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة )امل
ويتعاون املدعي العام واملسّجل، م  األخذ يف االعتبار استقحاللية املدعي العام يف ممارسة  .روما األساسي

   .مهامه مبوعب الناام األساسي"
 ،احملكمة صفيت مسّجلبتناط يب، من الناام املايل،  1-10وعحالوة على ذلك، وفقًا للبند  

و استعراض املعامحالت أ"رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوالً بأول بفحص فعال و/ممارسة ولية عن ؤ املس
 املالية لضمان ما يلي:

 ؛والتصرف فيها ،ومواردها املالية األخرى، وحفاها ،مي  أموال احملكمةجلقبض القانونية   ‘1’
ألخرى، اليت تقرها مجعية ااتفاق االلتزامات والنفقات م  االعتمادات أو األحكام املالية   ‘2’

 الدول األطراف، أو م  األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
 ".اقتصاديا استخدام موارد احملكمة استخداماً   ‘3’
على النحو سية املحالئمة بالتعاون م  مكتب املدعي العام الرتتيبات املؤساختاذ حيث مت و  
نام مناسبة للمراقبة املالية الداخلية نا على قناعة من وعود )ب(، أ 1-101القاعدة يف عليه  املنصوص

   .2015طوال الفرتة املالية 

 استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ية ناام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للناام املايل والقواعد فعالاملراععة اليت أقوم هبا لتعتمد  

مت ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة،  .املالية على املديرين التنفيذيني )موظفي التصديق( باحملكمة
   .، وهو تدريب إلزامي جلمي  موظفي التصديقتكامل ملوظفي التصديقاملتدريب ال توفري

لفعالية ناام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للناام املايل والقواعد ة اليت أقوم هبا راععامل عتمدتو  
وعمل  انآن، ىتون للحسابات حن الداخليو املراععالذي قام به عمل الاملالية على معلومات مستقاة من 

اليت قدمها تعليقات ، والراقبة الداخليةإطار امل عن احلفا  على قلم احملكمة املسؤولنيبديرين التنفيذيني امل
   .وغري ذلك من التقارير اإلدارية ،ئلهميف رساحىت انآن  للحساباتن و ن اخلارعيو املراعع

إطار  قياماليت تؤكد  وغري ذلك من التقارير اإلدارية ماناتكما أين على قناعة أين تلقيت الض 
   .2015للمراقبة املالية الداخلية خحالل عام مناسب 

 هريمان فون هيبل
 املسّجل                            2016 يونيه/حزيران 13
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 حساباتمستقل للالمراجع الرأي  
  31املنتهية يف اإلثين عشر شهرًا فرتة عن كمة اجلنائية الدولية قمنا مبراععة البيانات املالية للمح

كانون   31يف  املايلوقف نًا يتعلق باملبياالبيانات املالية  هذه وتشمل .2015كانون األول/ديسمرب 
يتعلق بالتدفقات  اً بالتغيريات يف صايف األصول، وبيان اً بيانوبيانا باألداء املايل، و ، 2015األول/ديسمرب 

مبا يف ذلك ملخص يتعلق باملبادئ  ،محالحاات، و يتعلق مبقارنة امليزانية باملبال  الفعلية اً وبيان ،النقدية
كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من مثانية عداول   .من املعلومات احملاسبية وغري ذلك

   .املعايري احملاسبية ملناومة األمم املتحدةتعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار 
مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مسؤول عن إعداد فإن من الناام املايل،  11ومبوعب املادة 

وتشمل هذه  .لقطاع العاملالدولية  ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية .لية وعرضهاالبيانات املا
املتوازن للبيانات املسؤولية حتديد إعراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض 

تقدمي  اً هذه املسؤولية أيضوتشمل  .االحتيالاخلطأ أو من أي أخطاء عوهرية سواء بسبب املالية خالية 
   .حماسبية متوازنة مكّيفة للاروف تقديرات

   م هباو قنالبيانات املالية باالستناد إىل املراععة اليت هذه  رأي بشأن وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء
ام بقواعد هذه املعايري االلتز نا موتقتضي  .للمعايري الدولية ملراععة احلسابات هذه املراععة وفقاً  ناقد أعريف

بأن البيانات املالية ختلو من  إىل تأكيد معقولللتوصل  وأدائهاعملية املراععة لتخطيط الالسلوك املهين و 
   .عوهرية اءخطأأي 

 املبال  بشأناملراععة  أدلة على للحصول إعراءات اختاذ للحسابات مراععة أي وتتضمن
 راع املهين ملز تصميم إعراءات املراععة على التقدير ويرتك .املالية البيانات يف إليها املشارعلومات وامل

 اخلطأ مرععها كان سواءإىل أخطاء عوهرية  البياناتأن تؤدي الحتمال  تقديره ذلك يف مبا احلسابات،
الضوابط الداخلية القائمة  يف بالنار احلسابات مراع  يقوم املخاطر، هذه تقدير ويف سياق .االحتيال أو
أي وليس من أعل إبداء للحسابات  املناسبة املراععة إعراءاتسعيًا لرسم  املالية ناتالبيا وعرض عدادإل

البيانات  ييم محالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرضتق أيضاً  املراععة وتشمل .رأي يف املراقبة الداخلية
   .معقولة احلسابية التقديرات هذه املالية وما إذا كانت

املشفوع  أينار ل معقول أساس لتوفري ومحالئمة كافية عليها حصلنا اليت املراععة أدّلة أن عتقدنو 
   .بتحفظ

 أساس الرأي المشفوع بتحفظ
 195 756، قدرت القيمة الرأمسالية للمباين الدائمة مببل  2015كانون األول/ديسمرب   31يف 
ة بني احملكمة اجلنائية ويف الوقت الذي أعد فيه هذا التقرير، كانت املفاوضات ال تزال عاري .ألف يورو
ومل  .املباين الدائمةاملتعلقة بتكاليف الملعاجلة مسائل  (Courtys)واملتعاقد املسؤول عن التشييد الدولية 

تيجة لذلك، مل نتمكن من حتديد نو  .يتوفر أي اتفاق موق  عليه للمصادقة على التكاليف النهائية للعملية
كانون   31املعرتف هبا يف مبال  املتعلقة باملباين الدائمة لل تعديحالتينبغي إعراء أي  ما إذا كان

   .2015األول/ديسمرب 

 الرأي المشفوع بتحفظ
واستناداً إىل مراععتنا، وباستثناء انآثار احملتملة للمسألة املشار إليها يف الفقرة املعنونة "أساس الرأي 

يف   محكمة اجلنائية الدوليةلللوض  املايل عن ااملشفوع بتحفظ"، فإن البيانات املالية تقدم نارة سليمة 
، وكذلك عن األداء املايل، والتغريات يف صايف األصول، والتدفقات 2015كانون األول/ديسمرب   31
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كانون األول/ديسمرب   31النقدية، ومقارنة مبال  امليزانية واملبال  الفعلية لفرتة االثىن عشر شهرًا املنتهية يف 
   .احملاسبية الدولية للقطاع العامطبقاً للمعايري  2015

 
 )توقي (
 ديدييه ميغو
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 البيان األول 

  المحكمة الجنائية الدولية
 )بآالف اليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31في المالي  الوضع بيان

 2014 2015 رقم املحالحاة 

    األصول

    المتداولةصول األ

 693 56 026 23 3 ا يف حكمهانقدية ومال

 491 14 510 20 4 )معامحالت غري تبادلية( قبضمستحقة الحسابات 

 175 1 422 2 5 أخرى مستحقة القبضحسابات 

 143 2 360 2 6 أخرى متداولةمبال  مدفوعة مقدما وأصول 

 502 74 318 48   المتداولة صولألمجموع ا

    المتداولةاألصول غير 

 620 153 570 208 7 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 326 1 353 1 8 أصول غري ملموسة

 423 23 235 23 10 سرتدادالايف ق احل

 369 178 158 233   المتداولةمجموع األصول غير 

 871 252 476 281  مجموع األصول

       خصومال

    المتداولةالخصوم 

 593 13 926 9 9 حسابات مستحقة الدف 

 882 8 322 9 10 وظفنياستحقاقات املمرتتبة على التزامات 

 - 891 11 من الدولة املضيفةاملقدم القرض 

 832 23 066 17 12 إيرادات مؤعلة ومصروفات مستحقة

 972 255 2 13 خمصصصات

 279 47 460 39  المتداولة الخصوممجموع 

       المتداولةغير  الخصوم

 153 50 9 حسابات مستحقة الدف 

 788 36 372 37 10 ت املوظفنيقااستحقمرتتبة على االتزامات 

 607 84 120 77 11 من الدولة املضيفةاملقدم القرض 

 756 1 - 13 خمصصات

 304 123 542 114   المتداولة غير الخصوممجموع 

 583 170 002 154  خصوممجموع ال

       حقوق الملكيةصافي األصولد

 500 7 791 5 14 صندوق الطوارئ

 406 7 616 1 14 لعاملصندوق رأس املال ا

 382 67 067 120 14 أرصدة صناديق أخرى

 288 82 474 127   حقوق الملكيةصافي األصولد

 871 252 476 281   وصافي األصولدحقوق الملكيةخصوم مجموع ال

   .البيانات املاليةهذه املحالحاات املصاحبة تشكل عزءاً ال يتجزأ من 



ICC-ASP/15/12 

12-A-110816 9 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 

 الثانيالبيان 

 ة الدوليةالمحكمة الجنائي
 )بآالف اليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31في سنة المنتهية للاألياء المالي  بيان

 2014 2015 رقم املحالحاة 

       اإلسرايات

 499 152 119 167 15 االشرتاكات املقررة

 985 3 243 4 15 التربعات

 268 179 15 إيرادات الفائدة املصرفية

 468 2 952 21 15 إيرادات أخرى

 220 159 493 193   مجموع اإلسرايات

       المصروفات

 465 86 263 99 16 استحقاقات املوظفنياملصروفات املتعلقة ب

 832 5 683 6 17 السفر والضيافة

 413 4 059 9 18 اخلدمات التعاقدية

 283 5 777 5 19 أتعاب احملامني

 106 17 057 17 20 النفقات التشغيلية

 308 1 346 2 21 املواداللوازم و 

 361 1 308 3 22 هبوط القيمة واالستهحالك

 640 996 2 23 أخرىمصروفات 

 408 122 489 146   مجموع المصروفات

 812 36 004 47   للفترة المعنية (العجز)الفائضد

  .تشكل املحالحاات املصاحبة عزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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 الثالثالبيان 

 مة الجنائية الدوليةالمحك
  2015كانون األولديسسمبر   31في سنة المنتهية حقوق الملكية للالتغييرات في صافي األصولد بيان

 )بآالف اليورو(

  

 عام

مشروع 
املباين 
 الدائمة

الصناديق 
 ئمانيةاالست

جمموع 
صايف 

األصول/ 
حقوق 
 امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق رأس
املال العامل   

ق صندو   
 الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقات 

  املوظفني

 الفائض/
 ()العجز

 النقدي 

أرصدة 
أخرى 

للصندوق 
 العام

 الرصيد االفتتاحي في
 476 45 975 029 26 (548 12) 468 4 646 11 500 7 406 7  2014كانون الثانيدسناسر   1 

 حقوق الملكيةالحركة في صافي األصولد
 2014في عام 

  

   

 812 36 41 002 35 769 1 - - - - الفائض/)العجز(   

 (143) - 325 4 419 (468 4) (419) - - التحويحالت
 الفائض/)العجز( النقدي يف السنة

  - - 269 2 (269 2) - - - املاضية 
 الفائض يف الصندوق االستئماين 

 143 - - 143 - - - - 2012للضحايا يف عام 

 812 36 41 327 39 600 4 (737 6) (419) - - ت أثناء العاممجموع الحركا
 دحقوق الملكيةمجموع صافي األصول

 288 82 016 1 356 65 (948 7) (269 2) 227 11 500 7 406 7 2014كانون األولديسسمبر    31في  
 حقوق الملكيةالحركة في صافي األصولد

 2015في عام 

  

   

 004 47 513 227 53 (736 6) - -  -   -  الفائض/)العجز(   

 341 12 - (832 4) (709 1) (790 5) التحويحالت

 

(10)  -  

 - - - (432 4) 432 4 - - - الفائض/)العجز( النقدي يف السنة املاضية
 2015سوية االشرتاكات املقررة لعام ت

 (2 068) - - - (2 068) - - - (ICC-ASP/13/Res.1رار ق)ال
تئماين للضحايا يف عام فائض الصندوق االس

2013  -   -  - - 250  -   -  250 

 186 45 503 227 53 423 1 364 2 (832 4) (709 1) (790 5) مجموع الحركات أثناء العام
 حقوق الملكيةمجموع صافي األصولد

 474 127 519 1 583 118 (525 6) 95 395 6 791 5 616 1 2015كانون األولديسسمبر   31في  

   .املحالحاات املصاحبة عزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةتشكل 
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 الرابعالبيان 

 المحكمة الجنائية الدولية
 )بآالف اليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31في لسنة المنتهية ل ةالنقدس اتالتدفق بيان

 2014 2015 رقم املحالحاة 
     من األنشطة التشغيلية ةالنقدس اتالتدفق

 812 36 004 47   )عجز( عن الفرتة )البيان الثاين(فائض/

 (11) 5   يف أسعار صرف العمحالت  تتحققمل فروق

 - (963 17)   اخلصم من قرض الدولة املضيفة 

 361 1 308 3   هبوط القيمة واالستهحالك

 - 8   املعداتو سارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت )الكسب(/اخل

 518 860 2   مصروفات الفائدة

 (037 7) (019 6)   املعامحالت غري التجاريةيف حسابات مستحقة القبض من  اخنفاض)زيادة(/

 944 (247 1)   يف حسابات أخرى مستحقة القبض اخنفاض)زيادة(/

 842 16   وأصول متداولة أخرى بال  مدفوعة مقدمايف م اخنفاض)زيادة(/

 (178 2) 188   يف حق االسرتداد اخنفاض)زيادة(/

 (228 3) 403 3   ( يف حسابات مستحقة الدف اخنفاضزيادة/)

 507 4 023 1   ( يف التزامات استحقاقات املوظفنياخنفاضزيادة/)

 (554 22) (039 14)   ( يف إيرادات مؤعلة ومصروفات مستحقةاخنفاضزيادة/)

 664 (473)   املخصصات( يف اخنفاضزيادة/)

 (268) (179)   لدخل من الفوائداناقص: 

 372 10 895 17   صافي التدفقات النقدسة من األنشطة التشغيلية

     سةاالستثمار األنشطة التدفقات النقدسة من 

 303 197   زائد: الفوائد املتلقاة

 (183 77) (268 58)   شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (328) (052 1)   شراء أصول غري ملموسة

 (208 77) (123 59)   لنقدسة من األنشطة االستثمارسةصافي التدفقات ا

     التدفقات النقدسة من األنشطة المالية

 - (068 2)   ائتمنات للدول األطراف

 (112) (061 1)   الفوائد املدفوعة

 700 64 693 10   من قرض الدولة املضيفة لقاةمتمبال  

 588 64 564 7   صافي التدفقات النقدسة من األنشطة المالية

 (248 2) (664 33)   ما في حكمها( في النقدسة و نخفاضصافي الزسايةد)اال

 941 58 693 56  3 النقدية واملكافئات النقدية يف بداية الفرتة املالية

 - (3)   أسعار صرف العمحالت وما يف حكمهامل تتحقق يف نقديةمكاسب/خسائر 

 693 56 026 23  3 ولديسسمبر )البيان األول(كانون األ  31في  ما في حكمهاالنقدسة و 

   .تشكل املحالحاات املصاحبة عزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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 الخامسالبيان 

 المحكمة الجنائية الدولية
يسسمبر  كانون األولد  31في لمنتهية ا للسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 

 )بآالف اليورو( 2015

 الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت 

 املوافقة عليها

تطبيق صندوق 
 امليزانية النهائية الطوارئ

املصروفات 
احململة على 

 الصندوق العام

املصروفات 
احململة على 

صندوق 
 الطوارئ

جمموع 
 املصروفات

فائض/)عجز( 
 الصندوق العام

فائض/)عجز( 
صندوق 
 الطوارئ

جمموع 
ائض/ الف

 )العجز(

 1 2 3 =1 +2  4 5 6 = 4 + 5  7  =1 - 4  8 = 2-5 9  =7+8 

  417 1   289   128 1   024 11   118   906 10   441 12   407   034 12  اهليئة القضائية

  633 1   390   243 1   581 40   211 2   370 38   214 42   601 2   613 39  مكتب املدعي العام

  293   224   69   989 67   032 3   957 64   282 68   256 3   026 65  كمةقلم احمل

أمانة مجعية الدول 
  156   -   156   857 2   -   857 2   013 3   -   013 3  األطراف

  606   -   606   394 5   -   394 5   000 6   -   000 6  املباين املؤقتة

أمانة الصندوق االستئماين 
  273   -   273   543 1   -   543 1   816 1   -   816 1  للضحايا

مكتب مشروع املباين 
  93   -   93   116 2   -   116 2   209 2   -   209 2  الدائمة

  265   -   265   75   -   75   340   -   340  آلية الرقابة املستقلة

مكتب املراععة الداخلية 
  1   -   1   614   -   614   615   -   615  للحسابات

  737 4   903   834 3   193 132   361 5   832 126   930 136   264 6   666 130  المجموع

   .تشكل املحالحاات املصاحبة عزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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 ملحقة بالبيانات الماليةالمالحظات ال
 أهدافهاالمحكمة الجنائية الدولية و  -1

 عد للتقريرالكيان امل  1-1
 17أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( مبوعب ناام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني دولة مشاركة يف " 120، عندما اعتمدت 1998متوز/يوليه 
مؤسسة قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة واحملكمة  .الناام األساسياملعين بإنشاء حمكمة عنائية دولية" 

ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل )اإلبادة اجلماعية، اجلرائم 
وتتكون احملكمة من أربعة أعهزة هي:  .ضد اإلنسانية، عرائم احلرب، عرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً(

هيئة الرئاسة والدوائر )املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكتب 
البيانات املالية للمحكمة واهليئات الفرعية التابعة جلمعية الدول وتعد . املدعى العام، وقلم احملكمة

   .)ز( أدناه2-1 حالحاة املو املبني يفحاألطراف خحالف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على الن
 ستة وأنشأت احملكمة أيضاً  .من ناام روما األساسي يف الهاي هبولندا 3ويق  مقر احملكمة وفقًا للمادة 

وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا،  .لتمكينها من أداء عملياهتا امليدانية ووعود ميداين واحدميدانية  مكاتب
أنشأت و  .كينياومجهورية كوت ديفوار، و ، مجهورية أفريقيا الوسطى(، و 2ية )ومجهورية الكونغو الدميقراط

   .2014عام يف  مايل،يف وإداري بسيط يداين احملكمة أيضاً وعود م
 امليزانية الربناجمية  1-2

برامج رئيسية: اهليئة القضائية )هيئة الرئاسة مثانية ، مت تقسيم االعتمادات إىل 2015ألغراض الفرتة املالية 
واملباين املؤقتة، ، )"األمانة"( ائر(، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطرافوالدو 

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

 هيئة الرئاسة  )أ(
 تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛ ’1‘
اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق  تكفل ’2‘
 والتعاون؛
أداء مجي  م بتقو دعم سري اإلعراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة تو  تراقب ’3‘

 الوظائف القضائية اخلاصة اليت تكلف هبا هيئة الرئاسة؛
نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية  توّس  ’4‘

   .بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية
 الدوائر  )ب(

وتتكون  .التمهيدية تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة ’1‘
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة قضاة 

 ؛على األقل؛ شأهنا شأن الشعبة التمهيدية

   .حقوق مجي  األطراف حتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة  اإلعراءاتسري  تكفل ’2‘

 مكتب املدعي العام  )ج(
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مسؤول عن وهو ة مستقلة بوصفه عهازا منفصحال من أعهزة احملكمة، يعمل بصف ’1‘
 التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛

اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملن  اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية  يعزز ’2‘
 وعرائم احلرب واملعاقبة عليها؛

  .بشأن مبادئ وأغراض ناام روما األساسي اً مليعا اً توافق يبين ’3‘
 قلم احملكمة  )د(

خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل  يسدي ’1‘
 هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛

 األمن الداخلي للمحكمة؛ يدير شؤون ’2‘
   .نآليات الحالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهما يوفر ’3‘

 أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(
 ي اختذته يف أيلول/سبتمربالذ  ICC-ASP/2/Res.3هار أنشأت مجعية الدول األطراف مبوعب قرا

   .2004كانون الثاين/يناير   1على أن تبدأ عملياهتا يف  أمانة مجعية الدول األطراف 2003
والفريق ، وجلنة امليزانية واملالية ،وجلنة وثائق التفويض ،وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها

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

 :مبا يلي األمانةوتقوم 
املكتب وجلنة اعتماعات تنايم مؤمترات اجلمعية واعتماعات هيئاهتا الفرعية مبا فيها  ’1‘

 امليزانية واملالية؛
مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجي  املوضوعات املتصلة  ’2‘

نية وإعراء االعتماعات واملشاورات بأعماهلا، م  التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزم
 وفقا لإلعراءات الصحيحة؛

متكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية عالية  ’3‘
   .التقنية دماتاخل، مبا يف ذلك دعمالدمات و اخلمن 
 املباين املؤقتة  )و(

  .ملباين املؤقتةلتوفري المحكمة الحالزمة ل عن املواردحملة عامة لجهات املعنية تُقدم ل
 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  (ز)
االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري أمانة الصندوق  ديرت

وقد أنشأت  .وهي ختض  للسلطة الكاملة للمجلس ،واعتماعات اجمللسجمللس إدارة الصندوق 
اعتمدت اجلمعية و ،ICC-ASP/1/Res.6دوق االستئماين للضحايا مبوعب قرارها اجلمعية الصن

اليت تنص على أن الصندوق االستئماين  الئحة الصندوق ICC-ASP/4/Res.3 القرار وعبمب
اإليرادات من االشرتاكات املقررة ومصاريف أمانة تم اإلبحالغ عن وي .يشكل كيانًا مبّلغًا منفصحالً 

ولحالطحالع . للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين
يُرعى الرعوع إىل البيانات املالية ، على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق االستئماين للضحايا

   .2015للصندوق لعام 
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 مكتب مشروع املباين الدائمة  )ح(
قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ، ICC-ASP/6/Res.1املرفقني الراب  واخلامس من القرار يف 
دير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية ملب مكت

ويعمل  .التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة
   .ويساءل أمامهالجمعية ويقدم تقاريره مباشرة إليها لة مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكامل

 آلية الرقابة املستقلة  )ط(
آلية الرقابة املستقلة بوصفها  ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوعب قرارها 

شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوق  الذي يشغله مكتب وت. حملكمةابرناجما رئيسيًا من برامج 
دون أن تكون عزءاً من هذا املكتب ، ولكن راععة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهايامل
من  112من املادة  4وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة  .تابعة له وال

   .ناام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة

 لضرائباإلعفاء من ا 1-3

 ،من هذا االتفاق 15لمادة لص اوبوعه خملربم بني مملكة هولندا واحملكمة، املقر ا التفاق’ 1‘ ،طبقاً 
من هذا  8املادة  وبوعه خاص ،وحصاناهتا التفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدوليةا’ 2‘و

 .تستوعبها خدمات املناف  العامة بعد الرسوم اليتتعفى احملكمة من كافة الضرائب املباشرة  ،االتفاق
أو باملواد اليت تستوردها ذات الطاب  املماثل فيما يتعلق  واألعباء واحملكمة معفاة أيضاً من الرسوم اجلمركية

   .الرمسيا الستعماهلا تصدره

 محاسبة وإعداي التقارسر الماليةللملخص السياسات الهامة  -2
 أساس اإلعداي

وفقًا للناام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمدهتا مجعية ية للمحكمة تعد البيانات املال 2-1
وقد أُعدت  .والتعديحالت اليت أُدخلت عليهما 2002الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب 

وتشكل  .مللمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا وفقاعلى أساس االستحقاق البيانات املالية للمحكمة 
   .هذه املحالحاات عزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة

   .هي سنة تقوميية واحدةهلذا احلساب : الفرتة املالية الفرتة املالية 2-2
   .التكاليف التارخيية للمحاسبةعلى أساس املالية سابات : تعد احلأساس التكاليف التارخيية 2-3

 لبات في سعر الصرفعملة الحسابات ومعاملة التق

   .وهي اليورو عملتها الوظيفيةبتُعرض حسابات املنامة  2-4
األمم يف  اعمول هباملألسعار الصرف وفقا  يوروإىل الخرى بعمحالت أعامحالت اليت تتم امل حتّولو  2-5

رباح األوتسجل . السوقيف  ةر الصرف السائداسعأهذه األسعار تقريبا متثل يف تاريخ املعاملة. و  املتحدة
عمحالت الالنقدية املقومة بصوم األصول واخلحتويل  عنو  ،عامحالتهذه املتسوية عن مجة االناخلسائر و 
   .يف بيان األداء املايل ،يف هناية السنةري بسعر الصرف الساعنبية األ
 جلسغري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية بالنقد األعنيب فتبنود أما األصول وال 2-6

   .يف تاريخ اإلبحالغ تسجيلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 
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 الفتراضات المحاسبيةاستخدام التقدسرات وا

ات التقدير استخدام للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  وفقاً يتطلب إعداد البيانات املالية   2-7
األصول واخلصوم قيم عند حتديد و  تطبيقها،لسياسات احملاسبية و ااختيار عند واالفرتاضات  واألحكام

إىل التجربة السابقة رتبطة هبا د هذه التقديرات واالفرتاضات املتستنو املبل  عنها.  واإليرادات واملصروفات
لية، املابيانات يف تاريخ إعداد ال احةواملعلومات املت معقولة يف ظل الاروفا يعتقد أهنخمتلفة عوامل أخرى و 
يت ليست بادية للعيان من مصادر األصول واخلصوم التحمل قيمة ل االنتائج اليت تشكل أساسعلى و 

  .التقديرات تلكوقد ختتلف النتائج الفعلية عن  .أخرى
بصفة مستمرة ويعرتف بتنقيحات  واالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و  2-8

     مقبلة وتأثرة.ة أي فرت يف و  اتفيها التقدير  نقَّحتُ الفرتة اليت التقديرات يف 

اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع تقديرات وفيما يلي بيان ال 2-9
أن ختض  لتعديل ملموس يف السنة من احملتمل على البيانات املالية واليت  ةكبري   ت بدرعةالعام اليت أثر 

 القادمة:

ملوارد اتدفق إىل تؤدي أن واليت من احملتمل ضدها رفوعة املقضايا لاحملكمة باحتياطي ل تفظحت )أ( 
تقدير على اليستند و  .بشكل موثوق ذه املوارده ميكن تقدير، و تسوية املطالبات من أعلإىل اخلارج 

 ة؛إضافية كبري  خسائر وعودلعدم واالعتبارات اليت تتبناها اإلدارة الفنية املشورة القانونية 

   .ها متاماكبعد استهحال  بعض املعدات واألصول غري امللموسةتواصل احملكمة استخدام  )ب(
لعمر اإلنتاعي هلذه املعدات التقديرات لالقيمة مبا يتفق م  أفضل  ضاخنفامعدالت االستهحالك و حتدد و 

 ؛اتوقف قريبألن استخدام هذه املعدات واألصول سياإلدارة أن هذا األمر مناسب  عتقدوت .واألصول
بناء على احملكمة سلفا له قدمت متهم من ديون املشكوك يف حتصيلها املتعلق بال عتماداال )ج(

 ؛ةمؤكد غرياستعادة هذه السلف تعتقد االدارة أن و  .قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوين
العادلة  املايل بقيمتهمر يف بيان الوض  يف بادئ األالقرض املقدم من الدولة املضيفة قيد ي )د(

وستقوم الدولة   .باستخدام سعر الفائدة الفعليقبلة املنقدية اللتدفقات لصافية بالقيمة الويقاس بعد ذلك 
املائة من الفارق بني  يف 17.5 لسداد مببل  مقابل ملا نسبته املضيفة بتخفيض مبل  القرض الواعب ا

ر احملكمة أن املبل  الكامل للقرض لن يستخدم برمته وتقدّ  .مليون يورو 200القرض املستهلك ومقدار 
التقديري للمدفوعات االمجايل املبل  عحالوة على لية للمشروع ومبل  القرض امجاالالقيمة فرق بني لوعود 

    الذي ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار. املسددة دفعة واحدة

 ما في حكمهاالنقدسة و 

، واألموال احملتفظ هبا يف ةاحلاضر  يةيمتها االمسية وتشمل النقدُُيتفظ بالنقدية وما يف حكمها بق 2-10
حسابات عارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائ  ألعل اليت يقل أعل استحقاقها عن 

   .ثحالثة أشهر

 األيوات المالية

   .لقبض وخصوماً مالية أخرىأدواهتا املالية باعتبارها قروضاً وحسابات مستحقة اتصنِّف احملكمة  2-11
وتشمل  .واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائ  مصرفية قصرية األعل وحسابات مستحقة القبض

   .احلسابات املستحقة الدف ( و 56-2االلتزامات املالية القرض الطويل األعل لبناء املباين )انار املحالحاة 
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ئ األمر يف بيان الوض  املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل تقيد مجي  األدوات املالية يف باد 2-12
وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهحالك عن طريق استخدام طريقة  .تكاليف املعامحالت
أما مبل  احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدف  املتضمن للتكلفة  .سعر الفائدة الفعلي

    .ض  لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملةالتارخيية واخلا

 المخاطر المالية

وضعت احملكمة سياسات وإعراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للناام املايل  2-13
وتتوىل شركة  .ةوتقوم احملكمة باستثمارات قصرية األعل ملبال  ال تلزم لحالحتياعات العاعل .والقواعد املالية

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.  تأمني ناام املعاشات التقاعدية للقضاة وإدارته
وتتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق )أسعار  .واستثمار أمواله

   .وخماطر السيولة ئتماناال صرف وأسعار الفائدة(، وخماطرال
تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  خماطر العمحالت: 2-14

واحملكمة معرضة  .املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمحالت األعنبية
  .هتا امليدانيةملخاطر العمحالت عن طريق املعامحالت يف العمحالت األعنبية املتعلقة يف الغالب بعمليا

تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية  تتمثل يف خماطر أسعار الفائدة: 2-15
وال تودِع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األعل  .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة

والقرض الذي   .ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة ةذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإهنا ليست معرض
   .فائدةالدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار القدمته 

خسارة مالية للطرف انآخر  يف مالية معاملةيف أحد األطراف تمثل يف تسبب ت: خماطر االئتمان 2-16
املقدمة واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خحالل املبال  املستحقة الدف  . هالوفاء بالتزاماتبسبب عدم 

التمثيل على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية الصادرة لتغطية  من الدول األطراف والسلف
ياسات ساحملكمة توعد لدى  .القانوين للمتهمني الذين ال يعتربون معوزين وهلم أموال مودعة يف املصارف

   .حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية

وحتتفظ  .: تنشأ خماطر السيولة من التمويل العام الذي تقوم به احملكمة ألنشطتهاخماطر السيولة 2-17
احملكمة بأصول سائلة قصرية األعل لكفالة استمرارية عملياهتا وحتتفظ بصندوق رأمسال عامل أنشئ 

   .القصرية األعل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررةوعود رأس املال للمحكمة ملواعهة مشاكل السيولة ليكفل 

 القبضالمبالغ المستحقة 

اليت يقدر أهنا غري ملبال  اوتسجل  .اإلمسيةيف البداية بقيمتها املستحقة القبض تسجل املبال   2-18
يل موضوعي على أهنا فاقدة، وتسجل اخلسائر قابلة لحالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وعود دل

   التاجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.

 المتداولةاألصول مقدما و بالع المدفوعة الم

   .تشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات 2-19
وعات لقاء صيانة الرباجميات اليت تقّيد على أساس أهنا املدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوتشمل 

وبيان الوض  املايل يُاهر الدف  املسبق على أنه ذلك اجلزء  .مصروفات يف الفرتة الحالحقة املشمولة بتقرير
   .لبيان املايليف التاريخ الحالحق لمن السلفة على املنحة التعليمية املفرتض أهنا تتصل بباقي السنة الدراسية 

    .بانتاام على مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانية املصروفاتوتقيد 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات

اخلدمات أو تأعريها للغري أو ملموسة تسّخر لتوفري  متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوالً  2-20
   .ألغراض إدارية

قاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهحالك املرتاكم وبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات ت 2-21
   .واخلسائر النامجة عن هبوط القيمة

باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل ذاتيا ملنشأ اوحُتدد تكلفة األصل  2-22
أو غريمها  وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبل  غري عادي من التلف الحالحق باملواد والعمالة كتسب.امل

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

باعتبارها عزءاً من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم والتكاليف املرمسلة  2-23
ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين دارة املشروع إ

   .واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية
املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد  2009آذار/مارس  23واستناداً إىل العقد املؤرخ  2-24

بتأعري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أُعِّر للمحكمة دون القاضي 
   .ميكن إهناؤه باتفاق متبادل يف هناية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعية هذا وعقد اإلجيار .مقابل

   .وُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصحالً من أصول احملكمة
تسجل ضمن القيمة املتصلة باستبدال عزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات والتكاليف  2-25

إذا كان هناك احتمال أن املناف  االقتصادية املقبلة اجملسدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل  الدفرتية للبند
ملنشآت وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات وا .احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق هبا

   .عند تكبدهاواملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً 
وُيسجل االستهحالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاعية  2-26

   .وال ختض  قطعة األرض هلبوط القيمة .التقديرية لكل عزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات
 اإلنتاعية: وفيما يلي تقدير ملدة احلياة 2-27

 2015 

 سنوات 6 -4 السيارات

 سنوات 5-3.5 االتصاالتو معدات تكنولوعيا املعلومات 

 سنوات 10-7 األثاث واللوازم

 سنة 40 -سنوات 4 مكونات املباين 
 سنة 20 - سنوات 5 أصول أخرى

   .تاريخ تقدمي التقرير يفياة اإلنتاعية احليعاد تقييم طرائق االستهحالك ومدد و  2-28

 اإلسجارات

عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقّيد تصنف  2-29
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

  .فرتة اإلجيار
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 األصول غير الملموسة

وترمسل  .رتاخيص الحالزمة الستعماهلااألصول غري امللموسة أساساً من الربامج احلاسوبية وال تتألف 2-30
ناجتة عن ُتطرح منها اخلسائر الالتكاليف املتكبدة القتناء الربامج واستعماهلا بوصفها أصوال غري ملموسة و 

على أساس لثابت طريقة القسط اهذه األصول باستخدام ُيسب استهحالك و  .االستهحالك وفقد القيمة
   .رتخيصفرتة صحالحية الأساس مخس سنوات أو على ذي يبل  الالتقديري عمرها االنتاعي 

 فقد قيمة األصول غير المولِّدة للنقدسة

إهنا عوائد جتارية ولذلك فاحلصول على األصول اليت متتلكها احملكمة عادة ليس الغرض من  2-31
   .أصول غري مولِّدة للنقدية

فضحال  ألصللإمكانات اخلدمة املقبلة و الفوائد االقتصادية املرتقبة أيف سارة اخلل فقد القيمة ميثو  2-32
نتيجة لألصل إمكانات اخلدمة املقبلة أو رتقبة الفوائد االقتصادية امل يف ةلخسار لالتسجيل املنهجي عن 
   .ستهحالكالاخنفاض القيمة أو ال
القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة  ويعترب األصل فاقدًا للقيمة إذا كانت 2-33

وقيمة اخلدمة القابلة لحالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحًا منها تكاليف البي  وقيمة  .لحالسرتداد
   .االستخدام

والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البي  متثل سعر العطاء يف السوق أو سعر البي  يف اتفاق بي   2-34
   .على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري

املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها  الكامنة لخدمةلهي القيمة الراهنة والقيمة املادية  2-35
باستخدام هنج تكلفة استبدال األصل بعد استهحالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو هنج وحدات 

   .اخلدمة
وحاملا يُسجل فقد للقيمة يتم تسوية  .القيمة تقّيد يف صايف الفائض/العجز فَ ْقد سببواخلسارة ب 2-36

عانب االستهحالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أعل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل مطروحاً 
عمره   على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية من (منها القيمة املتبقية )إن كانت هناك قيمة

   .اإلنتاعي
وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة  2-37

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

وتلك الزيادة هي  .يتجاوز املبل  الذي عنده يُرحل األصل فيما مل ُيسجل فقد القيمة بالدرعة األوىل
   .القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجز فَ ْقد عكس اخلسارة بسبب

 االستريايفي حق ال

 Allianz NVشركة التأمني لدى وثيقة مبوعب املستحق سرتداد اال يفق احلاحملكمة سجل ت 2-38
ناام املعاشات التقاعدية الواعبة السداد مبوعب االستحقاقات توقيت البل  و من حيث املقابل يالذي 

   .لحاللتزام ذي الصلةالقيمة الراهنة االسرتداد بالقيمة العادلة حلق تقدر و للقضاة. 
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 الحسابات المستحقة الدفع

الدف  بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبل  د احلسابات املستحقة تقيّ  2-39
   .املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبحالغ

 وفات المستحقةاإلسرايات المؤجلة والمصر 

قبلة وغري ذلك املؤعلة املسامهات املعلن عن تقدميها خحالل الفرتات املالية املتشمل اإليرادات  2-40
  .مل ُتكتسب بعد من اإليرادات املتلقاة لكنها

املرتاكمة فيما خيص السل  واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير  املصروفاتوتقّيد  2-41
  .واليت مل تتلق الفواتري املتعلق هبا

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

على ممارسة السيطرة اليت هلا القدرة  لومات بشأن األطراف ذات الصلةعن مع فصح احملكمةست 2-42
فصح عن معلومات بشأن أو ست ،قرارات مالية أو تشغيليةباختاذ على احملكمة بدرعة كبرية  أو التأثري

عادية العحالقات اليف نطاق دخل واملعامحالت اليت ت .مشرتكةخضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة 
مبوعب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية من األحكام والشروط  ستفيداملعميل/الأو لمورد ل

 .االفصاح عنهاولذلك لن يتم ذات صلة متعلقة بأطراف معامحالت عترب ت اليف نفس الاروف املعتادة 
   .شرتكة للجمعيةصلة خلضوعهما للرقابة املوالصندوق االستئماين للضحايا طرفان ذوا واحملكمة 

 ،واملسجِّل ،ومدير ديوانهاحملكمة، واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس  2-43
وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوعيه  ،واملديرون ساعد املدعية العامة،ومدعية العامة، وامل

اليت ُياى واألتعاب واملزايا  .السرتاتيجييف توعهها ا والتأثري األنشطة اليت تقوم هبا احملكمة والتحكم فيها
عحالوة على ستقوم احملكمة و  .معلومات بشأن األطراف ذات الصلةهبا املوظفون اإلداريون الرئيسيون تعترب 

   .عن أي معامحالت حمددة تتم م  املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهمذلك باالفصاح 

 لموظفينااللتزامات المترتبة على استحقاقات ا

وما يقابلها من التزامات باعتبارها خدمات تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني  2-44
واستحقاقات ما  ،ستحقاقات قصرية األعلا بوصفهااملوظفني  استحقاقاتصنف ت. و ُتسدى إىل املوظفني

   .اخلدمة تسوية هنايةأو استحقاقات  ،واستحقاقات أخرى طويلة األعل ،بعد اخلدمة
شهرا التالية لتقدمي فهي واعبة التسوية يف حدود االثين عشر  االستحقاقات القصرية األعلأما  2-45
. وتقيد السنوية اتاملرضية املدفوعة األعر واإلعاز ات وشىت البدالت واإلعاز خلدمة وتشمل املرتبات ا

   .خدماتدمي تقتحقاقات لقاء سالاوتقيد  .استحقاقات املوظفني القصرية األعل باعتبارها مصاريف
ويتم التبلي  ذات الصلة واليت مل ُتسدد بعد على أساس أهنا مصاريف يف الفرتة ستحقة واالستحقاقات امل

   .باعتبارها استحقاقات أو اعتمادات عنها يف بيان الوض  املايل
ن يستحقوهنا مؤهلني الذيملوظفني اعلى أساس أن  اتالسنوية باعتبارها مصروف اتوتقّيد اإلعاز  2-46

اثين تزيد على اإلعازة السنوية يف فرتة من  نارا الحتمال تسوية عزءو  .مستقبحالً للتعويض عنها عند غياهبم 
تقييمات دورية لتحديد ما إذا كانت القيمة القصرية األعل للنقد فيما خيص تقوم احملكمة ب، ً شهرا عشر

   .ي تسجيلها باعتبارها استحقاقاً آخر طويل األعلهذا االستحقاق هي قيمة مادية وما إذا كان ينبغ
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املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي يف فرتة ما تشمل استحقاقات  واستحقاقات ما بعد اخلدمة 2-47
   .بعد اخلدمة

وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف  :الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 2-48
كانون   23املؤرخ  58/262قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3 و

الدولية منامة عضوًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات اجلنائية أصبحت احملكمة  ،2003األول/ديسمرب 
الصندوق استحقاقات  قدموي  .2004كانون الثاين/يناير   1التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 

وصندوق املعاشات . ملوظفي احملكمة التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ملعاشا
لعدم وعود و ددة. استحقاقات حموتنص على ن و متعددخطة ممولة يشرتك فيها أرباب عمل  التقاعدية
هذه احملكمة  تعامليف التزامات وأصول وتكاليف اخلطة،  ةمنامة كل حديد حصلتوموثوق  نيمتأساس 

وتسجل االشرتاكات يف بيان األداء املايل حال اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات حمددة االستحقاقات 
   مرتتبة على استحقاقات املوظفني. مصروفاتاعتبارها تكبدها ب

: معاشاً تقاعدياً اخلاص املزايا التالية ألعضائههذا الناام يوفر  :التقاعدية للقضاة املعاشات ناام 2-49
تس  سنوات )أو ما يتناسب م  ذلك إذا مل يُتم فرتة والية  قوامها للقضاة الذين يتمون والية صاً خا

للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشًا للعجز ٪ من املعاش التقاعدي 50السنوات التس ( ومعاشًا يبل  
 13إىل  9 الفرتة من املعقودة يفالسابعة وخحالل دورهتا  .سنة أو أقل 65للقاضي الذي يبل  من العمر 

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة 2006تشرين األول/أكتوبر 
Allianz/NL بالقبول من طرف اجلمعية وحايت توصية اللجنة  .إلدارة ناام املعاشات التقاعدية للقضاة

إلدارة  Allianzوُعينت شركة   .(31، الفقرة 16، الصفحة ICC-ASP/5/32أثناء دورهتا اخلامسة )انار 
كانون   31يف  Allianzناام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة 

   .2008األول/ديسمرب 
التأمني الصحي اجلماعي ناام  Cignaجمموعة  ديرت :التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة 2-50

 وتوفر احملكمة إعانة .للموظفني بعد تقاعدهم أيضاً متاح  هذا مني الصحي اجلماعيالتأوناام  .للمحكمة
حمدد  مانايف فرتة ما بعد اخلدمة والتأمني الصحي  .القسط الذي يدفعه املتقاعدونيف املائة من  50تبل  

   .االستحقاقات
املسقطة لقياس  طريقة وحدة االعتماد ،احملددة االستحقاقات للنامبالنسبة وُتستخدم،  2-51

وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوعب صيغة االستحقاق اليت ُيددها  .االلتزامات والتكاليف
اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة الراهنة والقيمة  .املخطط

والقيمة احلالية  .الفرتات السابقةيف لفرتة الراهنة و يف ااملطلوبة لتسوية التزام ناعم عن خدمة أداها موظف 
اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز  افرتاضاتلحاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق حُتسب باستخدام 

   .حتاى بتوافق متبادل
ر االكتوارية من األرباح واخلسائواجلزء  مر.وُتسجل األرباح واخلسائر االكتوارية باستخدام هنج امل 2-52

يف  10ل" اممرتمثل يف الفائض الواق  خارج "يحمدد االستحقاقات  ناامالواعب تسجيله بالنسبة لكل 
نآخر تاريخ إبحالغ، مقسوماً على املتوسط املتوق  للحياة العملية املتبقية للموظفني املشاركني يف ذلك  املائة
اجلزء الذي  وية املرتاكمة الصافية الواعب تسجيله هواجلزء احملدد من اخلسائر واألرباح االكتوار  ناام.ال
   .م املرتتب على االستحقاق احملدديف املائة من القيمة احلالية لحاللتزا 10تجاوز ي
وهي تشمل املستحقات املرتتبة على انتهاء  مستحقات أخرى طويلة األعل لفائدة املوظفني 2-53

مني مكان عمل آخر والسفر والشحن والتأبدل النقل إىل اخلدمة )مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن و 
   .واستحقاقات األرمل أو األرملةعلى األمتعة الشخصية( وإعازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة 
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ومثة استحقاقات أخرى طويلة األعل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبال  املستحقة حسب الوحدة 
   .باح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء املايلوتقّيد األر  .املسقطة

يقوم واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األعل  2-54
   .حبساهبا اكتواريون مستقلون

رار تتخذه احملكمة إلهناء خدمة نتيجة لقوهي استحقاقات ُتسدد  اخلدمة إهناءاستحقاقات  2-55
اخلدمة تقّيد بوصفها التزامًا ومصروفاً  إهناءواستحقاقات  .موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي

   .اهليكلةعندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إهناؤه بسبب عملية إعادة 

 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 القيدوالقيمة العادلة عند  .)أ( بقيمته العادلة74-2الوارد وصفه يف املحالحاة القرض  ةً يقّيد بداي 2-56
ويقّيد  .قبلة باستخدام سعر الفائدة السائداملنقدية اللتدفقات لصافية الالية احلقيمة الاألول تتمثل يف 

   .باستخدام سعر الفائدة السائد،القرض، الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهحالك 

 صصات والخصوم االحتماليةالمخ

حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث  املخصصات يتم قيد 2-57
ماضية ويكون حمتمحاًل حدوث تدفق خارعي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة 

حالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد موثوقة. ومبل  املخصص يتمثل يف أفضل تقدير للنفقات ال
يتم اإلفراج عن  التقرير. وخيّفض هذا التقدير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا مادياً. وال

املخصصات ملواعهة مصروفات كهذه إال فيما خيص املخصصات اليت عرى قيدها وقت إسنادها. فإن مل 
 حقاقات من أعل الوفاء بالتزامات معينة مرعحاً يعاد املخصص.  يعد التدفق اخلارعي لحالست

هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وعوده حبدوث أو عدم  اخلصم االحتمايل 2-58
حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية وااللتزام الراهن رمبا ال ُيسفر عن تدفق 

/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبل  االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.  واخلصوم االحتمالية خارعي ملوارد
 إن ُوعدت يُعلن عنها يف املحالحاات امللحقة بالبيانات.  

 اإلسرايات المتأتية من معامالت غير تبايلية
على كات املقررة اجلمعية على االشرتا بعد موافقة اإليرادات تسجل يف : االشرتاكات املقررة 2-59
وذلك يف بداية السنة الواعب أن تسدد فيها تلك  ،لدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدةا

   .االشرتاكات
يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا  ،من الناام املايل 2-5فقًا للمادة و و  2-60

يزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختحالفات يف جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مل
يتم حتويل املدفوعات املقدمة  ،من الناام املايل 8-5ووفقًا للمادة . العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة

من أي دولة طرف أوال إىل صندوق رأس املال العامل وتوض  بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة 
ويتم حتويل االشرتاكات  .ارئ باملبل  الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرفويف صندوق الطو 

وىف حالة الدول األطراف  .املدفوعة بعمحالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ الدف 
لعادية عن يتم تقدير اشرتاكها يف صندوق رأس املال العامل وامليزانية ا ،اجلديدة يف ناام روما األساسي

 من الناام املايل. 10-5السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

التوقي  على اتفاق ملزم بني  عنداستخدامها على قيود صحوبة بالتربعات املتسجل : التربعات 2-61
لى استخدامها، وتسجل اإليرادات من التربعات املصحوبة بقيود ع. بوصفها ايرادات احملكمة واجلهة املاحنة
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مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند استيفاء الشروط 
عات وغريها من وتسجل الترب يف اخلصوم. االلتزام استيفاء تلك الشروط، يسجل وإىل حني املصاحبة هلا. 

  .فعحال ادات عند استحالمهايف اإلير اإليرادات اليت تقدم مبوعب اتفاقات ملزمة 

طاملا ال تزال إيرادات وصفها ملشروع املباين الدائمة تقيد ب االشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة 2-62
  .متكبدةكاليف البناء ت
األطراف عليها مجعية الدول بعد موافقة تقيد  االشرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ 2-63

، ال تقيد استخدام فوائض نقديةبتجديد ال بشأهنا. وإذا متجتديد املوارد أعيد اليت  فرتةبوصفها إيرادات لل
   .مناقلة بني الصناديق يف صايف األصول/املمتلكاتاملوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها ً 

ن بوصفها م بشروط على الفور إذا مل تقرتن هاتقيد بقيمتها العادلة ويتم تسجيل العينية التربعات 2-64
يف االستحقاقات، وتقيد   الشروط وأداء االلتزامإىل حني استيفاء اقرتنت بشروط، تسجل وإذا  .اإليرادات

   بقيمتها العادلة يف تاريخ االستحالم يف اإليرادات. األصول املتربع هبااحلصول على عند استيفاء الشروط و 
ويتم الكشف عن أهم  .قدمةاملعينية الدمات اخلعن  ةالناجت اتقيد اإليراد: تاخلدمات العينية 2-65

اخلدمات العينية يف البيانات املالية م  بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه 
   .القيمة

 من معامالت غير تجارسة ةالمتأتي اتاإلسراي

 سجلوت .ر الصرفالصافية اليت مصدرها أسعا األرباحإيرادات الفائدة و  اإليرادات املاليةتشمل  2-66
ويف هناية الفرتة  .لفائدة الفعليامبعدل  عند استحقاقهايف بيان األداء املايل املستحقة إيرادات الفائدة 
، ويسجل يف حساب صرفالأسعار  حساب األرباح واخلسائر املتأتية منيف الرصيد املالية، يسجل 

   .إذا كان إجيابياً اإليرادات 
وُتدرج يف تقدر مبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية  التصرف يف األصولجتة عن النااخلسائر واألرباح  2-67

   .بيان األداء املايل

 المصروفات

مصروفات الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها األعباء املصرفية و  املصروفات املاليةتشمل  2-68
مبعدل الفائدة يت تأيت بفوائد الصكوك املالية الاملستحقة عن مصروفات الفائدة سجل وت .أسعار الصرف

سجل الصرف، ويأسعار اخلسائر من و الرصيد يف حساب األرباح يسجل ، ويف هناية الفرتة املاليةالفعلي. 
 املصروفات إذا كان سلبيا.يف حساب 

قوم فيها املوّرد بأداء التزاماته تقيد يف اللحاة اليت ي املصروفات النامجة عن شراء سل  وخدمات 2-69
   .وتوافق عليها قدية أي عندما تتلقى احملكمة السل  واخلدماتالتعا

 المحاسبة على أساس الصنايسق وإعداي التقارسر القطاعية

القطاع نشاط أو جمموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة اليت يكون من املناسب تقدمي التقارير   2-70
يف حتقيق أهدافها وإختاذ  ؤسسةسابق للمعن معلوماهتا املالية بشكل منفصل لغرض تقييم األداء ال

ترد املعلومات املتعلقة باألنشطة الرئيسية للمحكمة ومصادر و  .القرارات حول التوزي  املستقبلي للموارد
شروع املتعلقة مبق يداصنالقطاع و  ة،االستئماني القطاع العام، وقطاع الصناديققطاعات هي ثحالثة متويلها يف 

   .املباين الدائمة
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ُُيتفظ حبسابات احملكمة استنادًا إىل احملاسبة على أساس : احملاسبة على أساس الصناديق 2-71
 فصلة ألغراض عامة أو خاصة، كما جيوزمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منوز جلوجي .الصناديق

   .هاقفلأو أن ي للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً بواسطة التربعات
مبقتضى ناام روما  القطاع العاميف إطار ألنشطة األولية اليت تضطل  هبا احملكمة وتشمل ا 2-72

 األساسي ما يلي:
 .ةاحملكم الذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات الصندوق العام )أ(

 وهو الصندوق الذي أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة صندوق رأس املال العامل )ب(
   .ما تواعهه من مشاكل السيولة القصرية األعل رهنًا بتلقي االشرتاكات املقررةلتمكينها من تسوية 

مالية ويتم تقييمه وفقًا جلدول األنصبة ومبل  صندوق رأس املال العامل حتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة 
   .الناام املايل من 2-6املقررة املستخدم يف حتديد خمصصات احملكمة وذلك وفقاً للبند 

الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف  صندوق الطوارئ  )ج(
يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت ال مهرب املرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار 

ؤ هبا أو مل يتيسر تقديرها بدقة وقت التنبمنها والناشئة عن تطورات تشهدها األوضاع الراهنة واليت يتعذر 
   .اعتماد امليزانية؛ أو التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اعتماعات غري متوقعة

التربعات مبا يف ذلك نقل  منخمتلف األنشطة اليت متول  قطاع الصناديق االستئمانيةيشمل  2-73
ويتوىل املسجل إنشاء  .قات الدراسيةأدوات قانونية وعقد احلل مصفوفةمكان إقامة الشهود واستحداث 

هيئة الرئاسة ويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل  .الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة إقفال حساباتو 
وهي متول كليًا بواسطة التربعات وفقًا لألحكام احملددة  .وإىل اجلمعية من خحالل جلنة امليزانية واملالية

شمل أنشطة الصندوق يوقطاع الصناديق االستئمانية ال . جلهات املاحنةواالتفاقات اليت ُتربم م  ا
   .ا يف بيانات مالية منفصلةماالستئماين للضحايا وال أمانة هذا الصندوق اليت يتم التبلي  عنه

املباين الدائمة للمحكمة، فضحاًل عن املتصلة بتشييد نشطة األ قطاع مشروع املباين الدائمةيشمل  2-74
   .امليزانية الربناجمية العادية مننتقال اليت ال متول أنشطة اال

، الذي شدد على ICC-ASP/4/Res.2الدائمة أنشأته مجعية الدول األطراف مبوعب القرار ومشروع املباين 
لتمكينها من أداء واعباهتا  عمليةأن "احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة 

األمهية اليت تكتسيها احملكمة من أعل مكافحة اإلفحالت من العقاب" مما ن مرآة تعكس ولتكو  ةءاكفب
   .يؤكد جمدداً أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة

أنشأت اجلمعية جلنة مراقبة تابعة للدول األطراف  ICC-ASP/6/Res.1ويف إطار املرفق الثاين بالقرار 
من ناام روما  112من املادة  4عمحاًل بالفقرة عة جلمعية الدول األطراف باعتبارها هيئة فرعية تاب

والغرض من جلنة املراقبة هذه هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين  .األساسي
تص مدير وختتص جلنة املراقبة باملراقبة االسرتاتيجية للمشروع بينما خي .الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية
عضو واحد  ادول أطراف من بينه 10وجلنة املراقبة هيئة تتكون من  .املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
   .على األقل من كل جمموعة إقليمية

أشارت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك إىل أن التكاليف اإلمجالية للبناء  ICC-ASP/6/Res.1ويف قرارها 
 .2014عام األسعار يف باستخدام مستوى  يورومليون  190ُقدرت مبا ال يزيد على 

التجهيزات املدجمة( تدخل يف أن العناصر املتكاملة )أكدت اجلمعية  ICC-ASP/10/Res.6 ويف قرارها
مليون  190للمشروع اليت يبل  قدرها درج يف امليزانية الشاملة تعلى هذا األساس التشييد و تكاليف نطاق 
   .يورو
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اجلمعية حبقيقة أن املشروع يبقى يف حدود امليزانية املعتمدة ، رحبت ICC-ASP/11/Res.3ويف قرارها 
والحات يف هذا الصدد م  االرتياح أن العناصر  2014مليون يورو بأسعار عام  190املتمثلة يف 
   .( قد مت استيعاهبا كلياً يف إطار امليزانية الشاملةالتجهيزات املدجمةاملتكاملة )

إىل أن التقديرات الراهنة لتكاليف البناء الكلية  ICC-ASP/12/Res.2عية، يف قرارها وأشارت اجلم
مليون يورو وضرورة  195.7مليون يورو( مبا ميثل جمموعًا قدره  11.3مليون يورو( ولحالنتقال ) 184.4)

يت يستغرقها املشروع أن توفر ملدير املشروع مبلغًا ماليًا موحدًا إلدارة هذه التكاليف طيلة املدة الزمنية ال
   .اليت أقرهتا جلنة امليزانية واملاليةطط اليت اقرتحتها جلنة املراقبة و اخلفضحالً عن متويل 
وافقت اجلمعية على أن تقوم جلنة املراقبة، باإلضافة إىل الوالية  ICC-ASP/13/Res.3ومبوعب قرارها 

ليت أسندهتا إليها اجلمعية من أعل اختاذ ، مبمارسة السلطة اICC-ASP/6/Res.1املنشأة مبوعب القرار 
تصل إىل القرارات وذلك كإعراء أخري ضروري ومناسب، لغرض أي زيادة حتدث يف مشروع امليزانية و 

مليون يورو إىل ما قدره وأقصاه  195.7وهكذا يرتف  جمموع امليزانية من  2015مليون يورو يف عام  4.3
  .لمشروعمليون يورو لتأمني األمن املايل ل 200

 امليزانية املوحدةيورو يف محاليني  6أذنت اجلمعية بزيادة قدرها ، ICC-ASP/13/Res.6ومبوعب قرارها 
يتم ال  مليونني يورومنها ما يقرب من يون يورو، مل 206ايل ميزانية املشروع إىل ليصل إمج للمشروع
 .ج املتوقعةالنتائبانتاج آلية تبادل العقد م  املقاول العام قامت ذا صرفها إ

 يتم متويل مشروع املباين الدائمة من خحالل ما يلي:
مليون يورو، يسدَّد  200ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارعية الدولة املضيفة هولندا قرضاً  )أ(

  املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القراريف 2.5عاما مبعدل فائدة قدره  30ى مدى عل
ICC-ASP/7/Res.1.  ويبدأ سداد القرض  .تسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرضو

مليون  200وإذا مل ُيستخدم مبل   .ملباين املؤقتةابأقساط سنوية منتامة بعد االنتهاء من سداد إجيارات 
دم املستخالقرض الفرق بني يف املائة من  17.5يورو بأكمله م  هناية املشروع، ختصم الدولة املضيفة 

 ؛مليون يورو 200ومبل  
 ICC-ASP/7/Res.1القرار االشرتاكات املقررة طبقا للمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من  )ب(

دعت اجلمعية  ،ICC-ASP/14/Res.5ويف القرار   .بالنسبة لعمليات تسديد النصيب املقرر دفعة واحدة
واحدة بالكامل أو عزئيا يف موعد غايته  لدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف املشروع دفعةا

التشاور م  مدير املشروع لتحديد مواعيد الدف ، م  مراعاة أنه ينبغي  2014كانون األول/ديسمرب   31
حزيران/يونيه  29استحالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة بالكامل يف موعد ال يتجاوز 

اليت اختارت تسديد نصيبها يف املشروع دفعة واحدة والدول األطراف  .أو أي تاريخ سابق 2016
تفقد تلقائيا  2016حزيران/يونيه  29بالكامل أو عزئيا ومل تف هبذا اخليار يف املوعد النهائي احملدد يف 

 .فرصة التسديد دفعة واحدة ألي مبل  غري مسدد
أو الشركات، أو أي التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنامات الدولية، أو األفراد،  )ج(

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

   .املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض )د(
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 دحقوق الملكيةصافي األصول

من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل اللذين  ق امللكيةتتكون صايف األصول/حقو  2-75
يف الصندوق العام ويف صندوق  زأنشأهتما مجعية الدول األطراف وهي املشرفة عليهما والفائض أو العج

  .مشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية
 متثل أمواالً متأتية مما يلي: عن أي فرتة مالية الفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف 2-76

 األرصدة احلرة للمخصصات؛ )أ(
 وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب(
 مسامهات ناجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف عديدة؛  )ج(
 املالية؛ فذة خحالل السنةالتنقيحات اليت ُتدخل على عدول األنصبة املقررة النا  )د(
   .من الناام املايل 1-7إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند   )ه(

فإن الفوائض اليت تتحقق يف هناية الفرتة املالية، وبعد خصم أي أنصبة وما مل حتدد اجلمعية خحالف ذلك، 
تناد إىل عدول األنصبة مقررة بالنسبة لتلك الفرتة املالية واليت مل تسدد، تقّسم على الدول األطراف باالس

كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت خُتتتم   1وحىت  .املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق هبا الفائض
إذا كان نصيبها املقرر بالنسبة لتلك الفرتة املالية قد فيها مراععة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة 

احلاالت، ُيستخدم املبل  للتعويض كليًا أو عزئيًا عن االشرتاكات الواعب  ويف هذه .ُسدد بالكامل
تسديدها لصندوق رأس املال العامل واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت 

   .يتعلق هبا الفائض
كليًا أو عزئيًا بواسطة   متّول حسابات احتياطية أو حسابات خاصةجيوز للجمعية أن تنشئ , 2-77

  .األنصبة املقررة

 مقارنة الميزانية

يف امليزانية الربناجمية السنوية املدرعة املبال  و ملبال  الفعلية بني االبيان اخلامس مقارنة يقدم  2-78
 يف امليزانيةاملعتمد هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات . وجترى األصلية والنهائية
   .الربناجمية السنوية

املبال  الفعلية و نقدي معّدل على أساس املبال  الفعلية بني توفيق العملية  24حالحاة بني املتو  2-79
نارا لحالختحالف بني اجملموع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس  ،املعروضة يف البيانات املالية

 نقدي.

 التغييرات في العرض

زي  املبال  واملخصصات املستحقة ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا من االلتزامات أعيد تو  2-80
 غري املتداولة إىل االلتزامات املتداولة ومت حتديث املبال  املقارنة.  
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 ما في حكمهاالنقدسة و  -3
 2014 2015 بآالف اليورو

 42 58 نقدية حاضرة

 651 56 968 22 رفانقدية باملص

 693 56 026 23 المجموع

فيما خيص توافرها لحالستخدام رهناً بالصندوق  ما يف حكمهاهناك قيود مفروضة على النقدية و  3-1
وما يف وتشمل النقدية   .خبصوص املعلومات القطاعية( 25 تؤول إليه هذه النقدية )انار املحالحاة الذي

   .ور  اليو يورو( حمتفظ هبا بعمحالت غري ألف 166: 2014) ألف يورو 178 حكمها
قدره يبل   واحلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األعل تؤيت فائدة مبتوسط سنوي 3-2

  .يف املائة 0.30

 بايليةمن المعامالت غير الت القبضالحسابات مستحقة  -4
 2014 2015 بآالف اليورو

 489 14 786 20 القبضاالشرتاكات املقررة املستحقة 

 166 129 القبضالتربعات مستحقة 

 152 7 تربعات أخرى مستحقة القبض

 807 14 922 20 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 (316) (412) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 491 14 510 20 لحسابات المستحقة القبضالصافي ل مجموع ال

 ري املدفوع من االشرتاكات املقررةرصيد غاليشمل  :القبضاالشرتاكات املقررة املستحقة  4-1
ف يورو مستحقة القبض عن فرتات مالية آل 8 147ألف يورو،  20 786قدره  البال  ،املستحقة القبض

االشرتاكات وأدرعت  .(1)اجلدول  2015ألف يورو مستحقة القبض عن عام  12 639سابقة و 
   .(.1-12 املحالحاة)انار ت واردة مسبقا بوصفها اشرتاكاألف يورو  280البال  قدرها الزائدة  املقررة

عهات قبض من يورو مبلغًا عالقًا مستحق ال ألف 129مبل  ميثل  :ضالقبالتربعات مستحقة  4-2
   ماحنة بصدد مشاري  منتهية.

صندوق لالدف  ستحق بالرصيد املتبقي املهذا البند تصل يالقبض:  ستحقةاملخرى األ تربعاتال 4-3
 .(4و 3)اجلدوالن  2015كانون األول/ديسمرب   31صندوق الطوارئ يف و رأس املال العامل 

قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف  :خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها 4-4
على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات تسديدها  يف املائة من االشرتاكات املتبقي 90حتصيلها مببل  

على أن ال يكون للدول الطرف  من ناام روما األساسي 112املادة تنص و  .نتنيمتأخرة بأكثر من س
اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان 

 .ائدة عنهاعليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو ز املتأخر 
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن وللجمعية، م  ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف 
   .هباعدم الدف  ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 
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 تغيرات في مخصصات الدسون المشكوك في تحصيلهاال
 اجملموع بآالف اليورو

 316 2014كانون األول/ديسمرب   31خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 96 الزيادة يف املخصص

 412 2015كانون األولديسسمبر   31مخصصات الدسون المشكوك في تحصيلها في 

 حبسب العمر: القبضيوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة  4-5

 أقل من سنة بآالف اليورو
 3أكثر من  سنوات 3-1 واحدة 

 اجملموع سنوات

 786 20 27 120 8 639 12 ت املقررة مستحقة القبضاالشرتاكا

 129 - - 129 التربعات مستحقة القبض

 7 - 7 - التربعات األخرى مستحقة القبض

 922 20 27 127 8 768 12 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 حسابات أخرى مستحقة القبض  -5
 2014 2015 بآالف اليورو

 997 907 1 من احلكومات مبال  مستحقة القبض

 717 498 1 مبال  أخرى مستحقة القبض

 714 1 405 3 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 (539) (983) خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها

 175 1 422 2 المجموع الصافي للحسابات المستحقة القبض

يبة الطاقة القابلة   مستحقة القبض عن ضر متثل املبال  املستحقة القبض من احلكومات مبال  5-1
   .القيمة املضافةلحالسرتداد وضريبة 

قيد التحصيل وبناء على خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى   5-2
-ICC-01/05-01/08 )الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم 2011تشرين األول/أكتوبر  20قرار قضائي مؤرخ 

لتمثيل بايف إطار التكاليف القانونية املتصلة ألف يورو  444مبل   2015يف عام احملكمة  دمتق 568
تكاليف املساعدة حىت انآن، وأدرج ضمن املبل  هذا ومل يسرتد  ،مجدت أموالهالذي لمتهم لالقانوين 
 .هإمكانية اسرتدادبسبب الشك يف القانونية 

 خصيلهاالتغيرات في مخصصات الدسون المشكوك في ت

 بآالف اليورو

 بال  أخرىم
مستحقة  

 القبض

 مبال  مستحقة
 القبض من 
 اجملموع حكومات 

 خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها
 539 25 514 2015كانون الثاين/يناير   1يف  

 444 - 444 الزيادة يف خمصصات

 983 25 958 2015كانون األولديسسمبر  31مخصصات يسون مشكوك في تحصيلها في 



ICC-ASP/15/12 

12-A-110816 29 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 

 يوّضح اجلدول التايل حسابات أخرى مستحقة القبض حبسب العمر: 5-3

 بآالف اليورو
أقل من سنة 

 سنوات 3-1 واحدة
 3أكثر من 
 اجملموع سنوات

 907 1 - 12 895 1 مبال  مستحقة القبض من احلكومات

 498 1 - 517 981 مبال  أخرى مستحقة القبض

 405 3 - 529 876 2 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 متداولة األخرىال المبالغ المدفوعة مقدما واألصول  -6
 2014 2015 بآالف اليورو

 458 1 612 1 سلف للموظفني

 64 52 سلف للبائعني

 527 620 مصاريف مسبقة الدف 

 94 76 فوائد مرتاكمة

 143 2 360 2 المجموع

املدفوعة تعليم ال ةمنحلسلف يورو ألف  1 119لموظفني فوعة مقدما لاملد السلفشمل ت 6-1
، 2016يف عام سفر ال لسلفيورو ألف  26، و 2016يف عام للجزء من السنة الذي ينتهي مقدما 

   .ص العمليات امليدانيةختألف يورو لسلف  467و
املقدمة إىل البائعني متثل يف معامها مبال  مسددة لبائعني لقاء مصاريف ذات صلة  السلفو  6-2

  .التذاكر والشحنات ثلر مبالسف
  31املسبقة الدف  إىل البائعني لقاء صيانة برامج طوال فرتات تالية لتاريخ  املصروفاتوتتصل  6-3

  . 2016وسيارات مت استحالمها يف عام  2015كانون األول/ديسمرب 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -7

 األرض بآالف اليورو
أصول قيد 

 راتالسيا املباين اإلنشاء
انآثاث 

 والتجهيزات

معدات 
تكنولوعيا 
املعلومات 
 واالتصال

أصول 
 اجملموع أخرى

 التكلفة
 915 164 936 1 697 8 505 365 2  -  671 141 741 9  2015كانون الثاين/يناير   1يف         

 852 57 692 796 2 57 222 085 54  -   -  إضافات

  -   -   -   -   -  671 141 (671 141)  -  رمسلة

 (157) (156)  -  (1)  -   -   -   -  التصرف يف األصول/شطبها

 610 222 472 2 493 11 561 587 2 756 195  -  741 9 2015كانون األول/ديسمرب  31يف 

 االستهالك المتراكم
11 295 566 1 341 7 441 947 1  -   -   -   2015كانون الثاين/يناير   1يف           

 894 2 161 836 27 166 704 1  -   -  االستهحالك كلفة

 (149) (149)  -   -   -   -   -   -  التصرف يف األصول/شطبها
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 040 14 578 1 177 8 468 113 2 704 1  -   -  2015كانون األول/ديسمرب   31يف 

 القيمة الدفترسة
 620 153 370 356 1 64 418  -  671 141 741 9  2015كانون الثاين/يناير   1يف         

 570 208 894 316 3 93 474 052 194  -  741 9 2015كانون األولديسسمبر   31في 

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي  2009آذار/مارس  23املؤرخ  العقداستنادًا إىل  7-1
   .يئة للبناء عليها جماناً بتأعري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت أُعرت للمحكمة أراض مه

   .تتخذه مجعية الدول األطرافوميكن إهناء العقد باتفاق متبادل يف هناية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار 
  .قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربحخبري مستقل يف التقييم قّدر يو 
، قدرت القيمة الرأمسالية 2015وفمرب نالدائمة يف تشرين الثاين/ وعند استكمال تشييد املباين 7-2

للمكونات  العمر االنتاعي مبا يتماشى م م  ختفيضها ألف يورو،  195 756اإلمجالية للمباين مببل  
  املختلفة للبناء.  

 األصول غير الملموسة  -8
 موعاجمل برامج قيد التطوير الربامج املشرتاة من اخلارج بآالف اليورو

    التكلفة

  086 10  328  758 9  2015كانون الثاين/يناير   1يف 

  441  74  367 إضافات

  527 10  402  125 10 2015كانون األولديسسمبر   31في 

    االستهالك المتراكم

  760 8  -   760 8  2015كانون الثاين/يناير   1يف 

  414 -  414 تكلفة االستهحالك

  174 9  -   174 9 2015األولديسسمبر  كانون  31في 

    صافي القيمة الدفترسة

  326 1  328  998  2015كانون الثاين/يناير   1يف 

  353 1  402  951 2015كانون األولديسسمبر   31في 

 الحسابات المستحقة الدفع  -9
 2014 2015 بآالف اليورو

   المتداولة

 710 228 1 حملامنيا

 517 12 653 6 ملوردينا

 250 153 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 116 892 1 أخرىمدفوعات 

 593 13 926 9 مجموع الحسابات المتداولة

   غير المتداولة

 153 50 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 153 50 مجموع الحسابات غير المتداولة
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وقد متت الدائمة. شروع املباين مليورو  ألف 3 265تشمل املبال  مستحقة الدف  للموردين  9-1
   .تسوية هذا املبل  بعد هناية العام

املسددة دفعة واحدة ملدفوعات املبال  املدفوعة بالزيادة من اأساسا متثل املدفوعات األخرى  9-2
  مشروع املباين الدائمة بسبب تغيري يف عدول األنصبة املقررة.يف حصة املقررة لل
لتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضًا مدرعًا يف الربنامج الرئيسي وميثل اال 9-3

عزء من صايف أصول/ممتلكات الصندوق السادس وموحدًا على صعيد امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه 
   .)ز(( 2-1االستئماين للضحايا وهو بانتاار تقييده حلساب الدول األطراف )انار املحالحاة 

 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين   -10
  2014 2015 بآالف اليورو

   المتداولة

 547 798 االستحقاقاتاملرتبات و 

 622 5 791 5 اإلعازات السنوية املرتاكمة

 634 1 605 1 أخرى طويلة األعل استحقاقات

 079 1 128 1 ما بعد التعيني استحقاقات

 882 8 322 9 املتداولةت قاقالحالستح اجملموع الفرعي

   غير المتداولة

 177 6 740 5 استحقاقات أخرى طويلة األعل

 611 30 632 31 عينياستحقاقات فرتة ما بعد الت

 788 36 372 37 اجملموع الفرعي لحالستحقاقات غري املتداولة

 670 45 694 46 المجموع

 تداولةمااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين ال

وغريها من االستحقاقات،  تشمل االلتزامات املتداولة املبال  املستحقة الدف  عن املرتبات 10-1
ما بعد واستحقاقات  ،حقاقات الطويلة األعلواجلزء املتداول من االست ،السنوية املرتاكمة واإلعازات

  .التعيني
بلغت االلتزامات املرتتبة ، 2015 كانون األول/ديسمرب  31يف : اإلعازات السنوية املرتاكمة 10-2

ت املبال  املتصلة وقيد .يورو ألف 5 791على اإلعازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 
   .يورو ألف 169باعتبارها مصروفاً مقداره يف بيان األداء املايل  2015عام لرتاكمة باإلعازات السنوية امل

 الموظفين غير المتداولةااللتزامات المترتبة على استحقاقات 

االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األعل  االفرتاضاتفيما يلي  10-3
 :التوظيفاألخرى وغريها من استحقاقات فرتة ما بعد 
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  االفتراضات المالية

  معدل اخلصم

  ٪2.20 ناام املعاشات التقاعدية للقضاة

٪2.70 ا بعد اخلدمةالتأمني الصحي يف فرتة م  

٪1.60 منحة العودة إىل الوطن  

٪1.60 استحقاقات املوظفني الناشئة عن ترك اخلدمة  

٪0.35 منحة إعادة التوطني واستحقاقات أخرى ناشئة عن ترك اخلدمة بالنسبة للقضاة  

٪0.35 اإلعازة السنوية يف الوطن والزيارة األسرية  

٪1.60 منح الوفاة ونقل املتوىف  

٪0.35 تحقاقات األرمل أو األرملةاس  

٪2.00 التضخم الساري  

٪1.50 التضخم يف األعور  

٪1.20 معدل الزيادة يف األعور الفردية  

٪5.00 اجتاه معدل التكاليف الطبية  

٪2.20 العائد املتوق  من احلق يف االسرتداد  

  االفتراضات الدسمغرافية

 ٪30اخلدمات املؤقتة العامة  ،يف املائة حبسب ا اجملموعة العمرية 7إىل  يف املائة 0.5من  معدالت دوران املوظفني
 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على  عداول الوفيات

 حتسني املعدل حبسب األعيال )لغري العاملني( التصويبات املتعلقة بالسن
 3+ لفارق العمري ذكور/إناثا

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على  عاقةمعدالت اإل
 يف املائة 80 معدل االشرتاك يف التأمني الصحي

واسُتخدم معدل اخلصم املوافق ملدة   .حتدَّد معدل اخلصم على أساس السندات عالية اجلودة 10-4
  ناام.كل 

 ةالمحدي اقاتاالستحقاق اتي للقيمة الحالية اللتزامتاموالرصيد الخ يبين الرصيد االفتتاح التوفيق

  املوظفون القضاة بآالف اليورو

 ناام 
املعاشات 
 التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

 األعل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
 اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

 األعل

 اجملموع

كانون   1في التزامات االستحقاقاقات المحدية 
 646 42 886 6 413 11 924 423 23  2015الثانيد سناسر 

 432 3 408 1 308 1 171 545 تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات املوظفني

 798 75 299 2 422 تكاليف الفائدة

 (169 3) (752) (301 2) 47 (163) )أرباح(/خسائر اكتوارية

 (419 2) (918) (10) (498) (992) استحقاقات مدفوعة

كانون   31حقاقات المحدية في التزامات االست
 289 41 699 6 709 10 646 235 23 2015األولد يسسمبر 
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 المسجلة في بيان الوضع الماليخصوم والالتزامات االستحقاقاقات المحدية التوفيق بين 

  املوظفون القضاة بآالف اليورو

 

 ناام
املعاشات 
 التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

 األعل

التأمني 
الصحي 

رتة ما بعد لف
 اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

 األعل
 اجملموع

كانون   31محدية في الستحقاقات الالتزامات ا
 289 41 699 6 709 10 646 235 23 2015األولد يسسمبر 

 (184 1) - (279) - (905) األرباح و)اخلسائر( االكتوارية الصافية غري املقيدة

سمبر كانون األولديس  31صافي االلتزامات في 
2015 22 330 646 10 430 6 699 40 105 

 والرصيد الختامي لحق االسترياي يالتوفيق بين الرصيد االفتتاح

 املعاشات التقاعدية للقضاة ناام  بآالف اليورو
 423 23 2015كانون الثانيدسناسر   1حق االسترياي في 

 424 العائد املتوق  من حق االسرتداد

 (652) أرباح/)خسائر( اكتوارية

 147 1 مسامهات رب العمل

 (992) استحقاقات مدفوعة

 (115) تكاليف اإلدارة

 235 23 2015كانون األولديسسمبر   31حق االسترياي في 

إن معدل العائد املتوق  من حق االسرتداد مكافئ ملعدل اخلصم املستخدم يف حساب القيمة  10-5
 .احلالية اللتزام االستحقاق احملدد

  المقيدة في بيان األياء المالي مصروفاتالمجموع 

  املوظفون القضاة بآالف اليورو

 

 ناام
 املعاشات 

 التقاعدية
 طويلة

األعل   

 التأمني
الصحي بعد  

 اخلدمة

 مبال 
أخرى طويلة  

 اجملموع األعل
المصروفات المتعلقة باستحقاقات 

  31الموظفين عن السنة المنتهية في 
      2015كانون األولديسسمبر 

تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات 
 432 3 1408 1308 171 545 املوظفني

 797 75 299 2 422 تكاليف فائدة

 (424) - - - (424) عائد متوق  على حق االسرتداد

 (553) (752) 152 47 - أرباح/)خسائر( اكتوارية

 115 - - - 115 تكاليف إدارية

 367 3 731 759 1 220 658 المجموع
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تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة وأثر التخفيض بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه  10-6
 التكاليف الطبية املفرتضة:

اجملموع الكلي لتكلفة اخلدمة املتداولة وعناصر كلفة الفائدة لصايف التكاليف الطبية الدورية  )أ(
 لفرتة ما بعد التوظيف؛

   .الطيبالعحالج املتعلق بتكاليف  اخلدمةة ما بعد التزام االستحقاق املرتاكم لفرت  )ب(
 تكاليف الفائدة تكاليف اخلدمة بآالف اليورو

 271 105 1 ٪(4التخفيض بنقطة مئوية واحدة )

 324 297 1 ٪(5معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة )

 379 533 1 ٪(6الزيادة بنقطة مئوية واحدة )

ألف  7 989بالنسبة للتكاليف الطبية ما مقداره  اخلدمةاكمة لفرتة ما بعد بل  التزام االستحقاقات املرت 
باعتباره التزام االستحقاقات احملدد دون  اخلدمةالتزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد . وُيدد يورو

   .يف االعتبار أخذ أية افرتاضات تتعلق بالزيادة يف املرتبات
 معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتض يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة والزيادة بنقطة مئوية واحدة يف

   ألف يورو. 9 286 لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببل 
عدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة ملوالتخفيض بنقطة مئوية واحدة 

   يورو.ألف  6 800 النسبة للتكاليف الطبية مببل لفرتة ما بعد اخلدمة ب

 للمعاشات التقاعدسة لموظفي األمم المتحدة الصندوق المشترك

مسامهتها شرتك للمعاشات محكمة فيما خيص الصندوق املللااللتزامات املالية تشمل  10-7
ائة من األعر الداخل يف يف امل 15.8املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

إىل عانب أي يف املائة للمشاركني  7.9للمنامات األعضاء يف الصندوق وحساب املعاش التقاعدي 
من الناام األساسي للصندوق. وال تكون  26حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبوعب املادة 

 26م املتحدة إىل أحكام املادة مدفوعات هذا العجز مستحقة الدف  إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألم
بعد أن تتوصل إىل وعود حاعة إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف 
 .تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم

أن العجز  عن كشف  2013كانون األول/ديسمرب   31والتقييم االكتواري الذي عرى يف  10-8
( من األعر الداخل يف حساب 2011يف املائة يف تقييم عام  1.87يف املائة ) 0.72 االكتواري البال 

كانون األول/   31املعاش التقاعدي مما يعين أن معدل املسامهة الناري الحالزم لتحقيق التوازن يف تاريخ 
يف املائة من األعر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، باملقارنة  24.42 متثل يف 2013ديسمرب 

كانون   31وستجري عملية التقييم االكتواري املقبلة يف   .يف املائة 23.7ملعدل املسامهة الفعلية املتمثل يف 
   .2016األول/ديسمرب 

إىل االلتزامات  ، متثلت نسبة األصول االكتوارية املمولة2013كانون األول/ديسمرب   31يف  10-9
يف املائة يف  130يف املائة ) 127.5االكتوارية، على افرتاض عدم وعود تسويات مقبلة للمعاشات، يف 

( حني 2011املائة يف تقييم عام  يف 86.2يف املائة ) 91.2 وبلغت النسبة املمولة .(2011تقييم عام 
   .ُأخذ يف االعتبار الناام احلايل لتسويات املعاش التقاعدي

إىل أن ليس هناك، ويف أعقاب تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق، انتهى املستشار االكتواري  10-10
من ناام  26، لزوم للمدفوعات التعويضية مبقتضى املادة 2013كانون األول/ديسمرب   31 اعتبارا من
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لتزامات املرتاكمة يف إطار الصندوق حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية لكافة اال
لألصول هي األخرى القيمة االكتوارية لكافة باإلضافة إىل ذلك جتاوزت القيمة السوقية و  .الصندوق

   .االلتزامات املرتاكمة حىت التاريخ الذي عرى فيه التقييم
 والسابقني يف وتعّرض اخلطة املنامات املشاركة للمخاطر االكتوارية املرتبطة باملوظفني احلاليني 10-11

أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص االلتزام وختطيط األصول املنامات األخرى، مما ينتج عنه انعدام 
مث إن احملكمة فضحاًل عن املنامات املشاركة األخرى ليست  اخلاة.على حنو يشمل املنامات املشاركة يف 

اء اخلطة مبا يكفي من املوثوقية ألغراض وأد يف وض  يسمح هلا بتحديد قسطها فيما يتعلق بالوض  املايل
   .احملاسبة وُعومل هذا املخطط كما لو كان خمطط مسامهة حمددة

املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ت ااالشرتاك، بل  جمموع 2015وخحالل عام  10-12
 ألف يورو. 20 093ملوظفي األمم املتحدة 

 اإلصابات التي تحدث أثناء الخدمة

أبرمت احملكمة اتفاقًا م  شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث أثناء اخلدمة واليت  10-13
قسط التأمني، احملسوب و  .يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون

سبة مئوية مماثلة فيما خيص من األعر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونباعتباره نسبة مئوية 
وينعكس ذلك يف احلسابات  ،تتحمله ميزانية احملكمة ،القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني

هذا ألغراض  2015عام  يت سددت يفالتأمني الوبل  جمموع أقساط  .اليت تتم يف إطار املصروفات
   ألف يورو. 1 259التأمني 

 ني للضحاساأمانة الصندوق االستئما

ُياى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بفوائد واستحقاقات وفقًا للناام  10-14
على أساس الفوائد هذه تقدم هلم و   .احملكمة يموظفاستحقاقات و فوائد األساسي للموظفني تتفق م  

لحالستحقاقات الطويلة فصل اكتواري مناجملدي القيام بتقييم موظفي احملكمة وال يُرى أن من م  مشرتك 
 تقدراليت احملكمة  التزاماتاملتعلقة باألمانة واملدرعة يف  التعينيستحقاقات فرتة ما بعد الاألعل وكذلك 

   .يورو ألف 159مببل  
 ،2015كانون األول/ديسمرب   31األمانة يف  يوظفستحقة ملاإلعازات السنوية املقيمة ترد و  10-15

   .يوروألف  49تبل  فيمتها يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة و ، اس جمّم أسعلى املقدمة هي أيضا 

 المضيفة ةالقرض المقدم من الدول   -11
 2014 2015 بآالف اليورو

 - 891 القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول

 607 84 120 77 القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول

78 011 المجموع  84 607 

. وينطبق سعر يقّيد القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد 11-1
جمموعة من املسحوبات من املبل  اإلمجايل املتاح. وعند االنتهاء من تشييد املباين الفائدة السائد على كل 

الدولة رية املقدمة من التقدياإلعانة بعد خصم ( 15)البند  حلسابية للدخلاقيمة سجلت الالدائمة 
  )أ(. 74-2ألف يورو(، على النحو املبني يف البند  17.963املضيفة )
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وسيبدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف تاريخ انقضاء االتفاق احلايل أو املقبل الذي أبرمته  11-2
اشرتاكات واحدة ا دفعة اشرتاكاهتمل تسدد اليت األطراف وستدف  الدول  .احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة

 القرض:االستحقاقات املقبلة لتسديد ويوّضح اجلدول التايل   .ديد القرضسنوية لتس

 3  أكثر من سنوات 3-1 أقل من سنة بآالف اليورو
 اجملموع سنوات

 084 115 391 102 507 10 186 2 قرض الدولة املضيفة

 اإلسرايات المؤجلة والمصروفات المستحقة   -12
 2014 2015 اليورو بآالف

 355 280 اسبقاالشرتاكات املقررة الواردة م

 900 16 - املسامهات املؤعلة يف مشروع املباين الدائمة

 - 805 التربعات املؤعلة

 517 5 795 13 املصروفات املستحقة

 060 1 186 2 الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة

 832 23 066 17 المجموع

يورو من الدول األطراف ألف  280 مبل احملكمة  تتلق: مسبقاً لواردة ااملقررة اكات االشرت  12-1
   .املقبلة للفرتة املاليةاإليرادات املؤعلة وستدرج يف 

، اليت 2016لتمويل اجيار املباين املؤقتة يف عام إسهام الدولة املضيفة متثل  املؤعلةالتربعات  12-2
 . 2016تنتهي عقود إجيارها يف عام 

 المخصصات   -13
  2014 2015 بآالف اليورو

 471 251 خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنامة العمل الدولية

 28 131 املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

 473 117 املخصصات املتعلقة مبستحقات اهناء اخلدمة

 756 1 756 1 اء املبكر إلجيار املقراملخصصات املتعلقة باإلهن

 728 2 255 2 المجموع

 تغييرات في المخصصاتال

 بآالف اليورو

خمصصات القضايا 
املطروحة على 

احملكمة اإلدارية 
ملنامة العمل 

 الدولية

املخصصات 
املتعلقة 

بااللتزامات 
الضريبية 
للواليات 
 املتحدة

املخصصات 
املتعلقة 

باستحقاقات 
 هاء اخلدمةنتإ

اإلهناء املبكر 
 اجملموع لإلجيار

كانون الثاين/يناير   1املخصصات يف 
 728 2 756 1 473 28 471 )معاد( 2015
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 240 - 117 123 - الزيادة يف املخصصات

 (498) - (473) (16) (9) التخفيض املرتتب على التسديد

االخنفاض املرتتب على حاالت 
 (215) - - (4) (211) النقص

 كانون  31 المخصصات في
 255 2 756 1 117 131 251 2015األولد يسسمبر  

، 2015: يف هناية عام خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنامة العمل الدولية 13-1
باحملكمة أو بل  عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنامة العمل الدولية من موظفني سابقني 

زالت هناك قضايا  وما .يورو ألف 251عه و ا جمموُخصص لسب  قضايا م ة.قضي 17موظفني حاليني 
مل يفصح عن االلتزامات احملتملة املتعلقة هبا أو اعترب احتمال  2015كانون األول/ديسمرب   31يف أخرى 

   أن تؤدي إىل تدفق للموارد مستبعدا.
: بناء على املمارسة واملبادئ تحدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات امل 13-2

يُعفى مجي   ،ملنامة العمل الدوليةاألساسية للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية 
ويتمثل . املوظفني باحملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة

من دافعي الضرائب بالنسبة لثمانية  2015عام  يفيورو  ألف 131االستحقاق الضرييب احملسوب يف 
   .هذه الفرتةالتابعني للواليات املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات للمحكمة خحالل 

تعرض قلم احملكمة لعملية استعراض واعادة : اء اخلدمةهناملتعلقة باسحقاقات ا خصصاتامل 13-3
بعض املوظفني باحملكمة  عن اهناء خدمةت هذه العملية أسفر ة و املراععمبوعب مشروع  تنايم شاملة

يورو التكاليف التقديرية املتوق  ألف  117ومتثل املخصصات البالغة  .اخلدمةنهاية لتسويات مبوعب 
موافقتهم على تسوية هناية توق  يالذين و  غلوهناشياليت إلغاء الوظائف تكبدها بصدد املوظفني الذين يتقرر 

   اخلدمة.
مقر احملكمة إىل املباين الدائمة اجلديدة  انتقل: املخصصات املتعلقة باإلهناء املبكر إلجيار املقر 13-4
 31املباين املؤقتة قبل وال ميكن إهناء االتفاقات املعقودة بشأن  .2015كانون األول/ديسمرب يف  

يورو ألف  1 756 قدرها املخصصات البال تعكس و  .2016حزيران/يونيه  30و 2016آذار/مارس 
   .هذه املبايناحملكمة  فيها تشغلاليت لن الفرتة ستحق عن اإلجيار امل

 حقوق الملكيةاألصولدصافي    -14
 2014 2015 بآالف اليورو

   عام

 500 7 791 5 صندوق الطوارئ

 406 7 616 1 صندوق رأس املال العامل

 الصنايسق العامة
  

 227 11 395 6 تحقاقات املوظفنيصناديق االلتزامات املتعلقة باس

 (269 2) 95 /)العجز( النقديئضالفا

(6 صناديق عامة أخرى  525) (7 948) 

 916 15 372 7 جمموع األرصدة العامة 
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 2014 2015 بآالف اليورو

   أرصدة مالية أخرى

 356 65 583 118 مشروع املباين الدائمة

 016 1 519 1 الصناديق االستئمانية 

 372 66 102 120 جمموع أرصدة الصناديق األخرى

 288 82 474 127 المجموع

املاليتني ف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني أل 9 169مبل   ُرصد: صندوق الطوارئ 14-1
يف وقت الحق  وعرى .ICC-ASP/ICC/Res. 4(b)للقرار وفقا  إلنشاء صندوق الطوارئ ،2003و 2002
ألف يورو  1 709حب مبل  سُ   ،2015ويف عام و. محاليني يور  7إىل  مستوى صندوق الطوارئختفيض 

ميزانية اعتمادات على  2015من صندوق الطوارئ، وميثل هذا املبل  الزيادة يف النفقات املتكبدة يف عام 
   الصندوق العام.

صندوق رأس املال  ،ICC-ASP/13/Res.1، بقرارها اجلمعية: أنشأت صندوق رأس املال العامل 14-2
 ألف  7 406 مببل  2015كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1املالية من العامل للفرتة 

ألف يورو  5 790، سحب مبل  2015.  ويف عام أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة ،يورو
استحالم ، إىل حني 2015السيولة املؤقتة يف هناية عام واعهة مشاكل من صندوق رأس املال العامل مل

   االشرتكات املقررة. 
 2015ألف يورو يف عام  4 832مبقدار قل : ت املوظفنياصندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاق 14-3

 عملية مراععة اهليكل التنايمي لقلم احملكمة.عزء من تكاليف و لتمويل استحقاقات املوظفني 

 95 (ICC-ASP/13/Res.1) 2015ام بعد متويل االشرتاكات املقررة لع الفائض النقدي بل  14-4
 ألف يورو )اجلدول اخلامس(.

 اإلسرايات   -15

 2014 2015 املحالحاة بآالف اليورو

    االشتراكات المقررة

1 - 15 للميزانية الربناجمية  125 850  117 120 

 549 35  365 41  ملشروع املباين الدائمة

 (170) (96)  االتغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيله

 499 152  119 167  اجملموع الفرعي لحالشرتاكات املقررة

    التبرعات

2  -15 للميزانية الربناجمية  2 834  3 000 

 985  409 1  للصناديق االستئمانية

 985 3  243 4  اجملموع الفرعي للتربعات

    اإلسرايات المالية

3  -15 إيرادات الفائدة  179 268 

 268 179  ع الفرعي لإليرادات املاليةاجملمو 
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 2014 2015 املحالحاة بآالف اليورو

    إسرايات أخرى

4 - 15 إسهام الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة  21 463 - 

 468 2 489  نوعةتإيرادات أخرى م

 468 2 952 21  اجملموع الفرعي إليرادات أخرى

 220 159 493 193  المجموع

على  ،ICC-ASP/13/Res.1يف قرارها ، الدول األطراف: وافقت مجعية االشرتاكات املقررة 15-1
لفرتة املالية املمتدة من ا يفتمويل خمصصات احملكمة ألف يورو ل 130 666اعتمادات يبل  جمموعها 

حالشرتاكات ل ألف يورو 1 816 منها مبل  ،2015كانون األول/ ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل 1
ألف يورو  3 000مبقدار متت بعد ذلك تسوية هذا املبل  . و ماين للضحاياالصندوق االستئ املتعلقة بأمانة

 الفائض منمن إجيارات املباين املؤقتة. ومت متويل االشرتاكات املقررة عزئيا يف الدولة املضيفة نتيجة إلسهام 
          .          ICC-ASP/13/Res.1 القرارا ملا عاء يف قألف يورو طب 2 068البال  قدره  2014ام ع

الدولة املضيفة  نميزانية الربناجمية تربعًا ملل: متثل إيرادات التربعات ميزانية الربناجميةلالتربعات ل 15-2
   .تكاليف املباين املؤقتةل

احلسابات املصرفية للمحكمة من يورو ألف  157قدرها يبل  : متثل فوائد إيرادات الفائدة 15-3
مصدره وما تبقى من إيرادات الفائدة  طوارئ.وصندوق ال ،ال العاملوصندوق رأس امل ،لصندوق العامل

   .لصناديق االستئمانيةااملتعلقة مبشروع املباين الدائمة و موال األ
 ميثل إسهام الدولة املضيفة مبل  : اإليرادات من إسهام الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة 15-4
القرض مبوعب االتفاق واخلصم الذي بني ختفيض الناشئة ة املقدرة محاليني يورو لسد الفجوة املالي 3.5

املقدر لتسديد بل  بني املو  (ICC-ASP/14/Res.5) اشرتاكاهتا دفعة واحدة سددينطبق على الدول اليت ت
  )أ(. 74-2على النحو املبني يف البند يورو،  17 963البال  قدره قرض الدولة املضيفة 

 المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بحال مقابل ملدة قصرية األعل 2015يف عام  15-5
   .يوروألف  1 451تبل  قيمتها وميثل عملهم خدمات عينية 

 الموظفيناستحقاقات متعلقة بالمصروفات ال   -16
 2014 2015 بآالف اليورو

 131 3 971 2 مرتبات القضاة

 148 1 553 1 مستحقات وبدالت القضاة

 353 43 329 44 مرتبات املوظفني

 597 20 076 25 مستحقات وبدالت املوظفني

 236 18 334 25 مساعدة مؤقتة وخرباء استشاريون

 465 86 263 99 المجموع

   .أثناء الفرتة املاليةمدفوعات جماملة احملكمة قدم تمل و  16-1
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 السفر والضيافةالمتعلقة ب مصروفاتال   -17
 2014 2015 ليوروبآالف ا

 29 32 الضيافة

 803 5 651 6 السفر

 832 5 683 6 المجموع

 المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدسة   -18
 2014 2015 بآالف اليورو

 547 666 اإلعحالم

 826 031 1 الرتمجات اخلارعية

 742 761 التدريب

 298 2 601 6 خدمات تعاقدية أخرى

 413 4 059 9 المجموع

 بأتعاب المحامينالمتعلقة مصروفات ال   -19

 2014 2015 بآالف اليورو

 732 3 761 4 حمامي الدفاع

 551 1 016 1 حمامي الضحايا

 283 5 777 5 المجموع

 النفقات التشغيلية   -20

 2014 2015 بآالف اليورو

 000 10 994 8 اإلجيارات واملناف  العامة والصيانة

 673 2 817 2 امجاالتصاالت وصيانة الرب 

 591 2 889 2 نفقات تتعلق بالشهود

 842 1 357 2 نفقات تشغيلية أخرى

 106 17 057 17 المجموع

 النفقات المتعلقة باللوازم والمواي   -21
 2014 2015 بآالف اليورو

 369 385 لوازم مكتبية

 203 140 كتب وجمحالت واشرتاكات

 286 534 لوازم أخرى

 450 287 1 نخفضة القيمةمشرتيات أصول م

 308 1 346 2 المجموع
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ومعدات تكنولوعيا املعلومات  ،األثاث والتجهيزات منخفضة القيمةمشرتيات األصول تشمل  21-1
 .تهارمسلتتم ، وال يورو ألفوأصول أخرى تقل قيمتها عن  ،واالتصال

 هبوط القيمة واالستهالك وفقد القيمة   -22
 2014 2015 بآالف اليورو

 926 894 2 هبوط القيمة

 374 414 االستهحالك

 61 - قيمة الفقد 

 361 1 308 3 المجموع

 خسائر لفقدان القيمة.  2015مل تتكبد احملكمة يف عام  22-1

 ماليةالمصروفات ال   -23
 2014 2015 بآالف اليورو

 49 58 رسوم مصرفية

 73 77 خسائر مرتبطة بصايف أسعار صرف العمحالت

 518 861 2 قرض الدولة املضيفةتعلقة بامل الفائدة

 640 996 2 المجموع

يورو على أساس سعر  ألف 2 861قيدت الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البال  قدرها  23-1
   ألف يورو. 2 186ما يبل  قدره   2015عام لالفوائد االمسية املرتاكمة . وبلغت الساريالفائدة 

 ة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعليةبيان المقارن   -24
على أسس خمتلفة. فبيان الوض  املايل وبيان األداء املايل وبيان  احملكمةجيري إعداد ميزانية  24-1

التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 
قات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبال  امليزانية واملبال  الفعلية )البيان اخلامس( يُعد أساس االستحقا

 باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد  24ووفقًا ملقتضيات املعيار  24-2

املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبال  الفعلية املعروضة على أساس مقارن فيها البيانات 
م  امليزانية م  املبال  الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُُيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو 

يف املعتمدة لعرض البيانات توقيت أو كيان خمتلف. وتوعد أيضاً اختحالفات يف األشكال وخمططات التصن
 املالية وامليزانية.

وحتدث اختحالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن  24-3
 أعحاله. 1-24، على النحو املذكور يف الفقرة األساس احملاسيب

لفرتة املبلَّ  عنها املبينة يف وحتدث اختحالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن ا 24-4
البيانات املالية. وال توعد اختحالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة 

 مبال  امليزانية واملبال  الفعلية.
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لصندوق االستئماين للضحايا اتتضمن أمانة امليزانية ألن وحتدث االختحالفات املتعلقة بالكيانات  24-5
من ناحية أخرى، و املالية. أعدت له البيانات  يذلاوهي ليست عزءا من الكيان  ()ز( 2-1حالحاة امل)

وقطاعات  (77-2املحالحظ شروع املباين الدائمة )املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
 .خرى بذلكاألالبيانات املالية تقوم  يف حني( 76-2املحالحاة الصناديق االستئمانية )

وتُعزى االختحالفات من حيث العرض إىل اختحالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة  24-6
 لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبال  امليزانية واملبال  الفعلية.

امليزانية ويُعرض أدناه التوفيق بني املبال  الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبال   24-7
واملبال  الفعلية )البيان اخلامس( واملبال  الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الراب ( للفرتة 

 :2015كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 
 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل بآالف اليورو

 المبالغ الفعلية المستندة إلى
 737 4 - - 737 4 امس(أساس مماثل )البيان الخ 

 (005 17) - (342 2) (663 14) اختحالفات األساس

 (893 1) (058 2) 165  - اختحالفات العرض

 (503 19) 622 9 (947 56) 822 27 اختحالفات الكيان

المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدسة 
 (664 33) 564 7 (124 59) 896 17 )البيان الرابع(

لتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة وتُعرض اال 24-8
األخرى  صروفاتيرادات واملاالوتعرض . كاختحالفات متعلقة باألساس واالستثمار والتمويل التشغيل

حالفات اليت ال تشكل عزءًا من بيان مقارنة مبال  امليزانية باملبال  الفعلية بوصفها اختاملتصلة بالصناديق 
حتت بند االختحالفات املتعلقة االستئماين للضحايا  ة أمانة الصندوقشطال تدرج أنمتعلقة بالعرض. و 

ولكن تدرج يف عملية امليزانية. وتدرج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق  بالكيانات
 فعلية املقارنة.  االستئمانية يف البيانات املالية ولكنها ليست عزءا من املبال  ال

شرح  2015ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  24-9
 لحالختحالفات امللموسة بني مبال  امليزانية واملبال  الفعلية.

  قطاعياإلبالغ ال   -25
 2015كانون األولديسسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

 عام اليوروبآالف 
الصناديق 
 االستئمانية

صندوق مشروع 
 املباين الدائمة

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

      األصول

      األصول المتداولة

 026 23 - 078 7 153 2 795 13 النقدية وما يف حكمها

 احلسابات املستحقة القبض
 510 20 - - 130 380 20 )معامحالت غري تبادلية( 

 422 2 (539 1) 062 1 7 892 2 ستحقة القبضحسابات أخرى م
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الصناديق 
 االستئمانية

صندوق مشروع 
 املباين الدائمة

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

 مبال  مدفوعة مقدما وأصول متداولة

 360 2 - - 26 334 2 أخرى

 318 48 (539 1) 140 8 316 2 401 39 جمموع األصول املتداولة

      صول غير متداولةاأل

 570 208 - 533 206 - 037 2 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 353 1 - 63 - 290 1 األصول غري امللموسة

 235 23 - - - 235 23 حق االسرتداد

 158 233 - 596 206 - 562 26 جمموع األصول غري املتداولة

 476 281 (539 1) 736 214 316 2 963 65 مجموع األصول

      الخصوم

      المتداولة الخصوم

 926 9 (539 1) 071 6 612 782 4 حسابات مستحقة الدف 

 322 9 - 9 9 304 9 ت املوظفنياستحقاقا

 891 - 891 - - قرض الدولة املضيفة

17 066 - 062 12 176 828 4 ايرادات مؤعلة ومصروفات مستحقة  

 255 2 - - - 255 2 املخصصات

 460 39 (539 1) 033 19 797 169 21 املتداولة اخلصومجمموع 

      غير متداولةالخصوم 

 50 - - - 50 حسابات مستحقة الدف 

 788 36 - - - 788 36 استحقاقات املوظفني

77 120 - - قرض الدولة املضيفة  - 120 77  

 - - - - - املخصصات

37 422 غري املتداولة اخلصومجمموع ا  - 120 77  - 542 114  

58 591 خصوممجموع ال  797 153 96  ( 539 1 ) 002 154  

      صافي األصولدحقوق الملكية

5 791 صندوق الطوارئ  - - - 791 5  

1 616 صندوق رأس املال العامل  - - - 616 1  

(35) أرصدة صناديق أخرى  519 1  583 118  - 067 120  

7 372 جمموع صايف األصول/املمتلكات  519 1  583 118  - 474 127  

 مجموع الخصوم وصافي االصولد
65 963 حقوق الملكية  316 2  736 214  ( 539 1 ) 476 281  
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 2014كانون األولديسسمبر   31في  المالي بحسب القطاع  بيان الوضع

 عام بآالف اليورو
الصناديق 
 االستئمانية

صندوق مشروع 
 املباين الدائمة

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

      األصول

      األصول المتداولة

 693 56 - 383 27 294 1 016 28 النقدية وما يف حكمها

 احلسابات املستحقة القبض
 491 14 - 9 130 352 14 )معامحالت غري تبادلية( 

 175 1 (546) 375 - 346 1 حسابات أخرى مستحقة القبض

 مبال  مدفوعة مقدما وأصول متداولة
 143 2 - 4 16 123 2 أخرى 

 502 74 (546) 771 27 440 1 837 45 جمموع األصول املتداولة

      أصول غير متداولة

 620 153 - 627 151 - 993 1 عداتاملمتلكات واملنشآت وامل

 326 1 - - - 326 1 األصول غري امللموسة

 423 23 - - - 423 23 حق االسرتداد

 369 178 - 627 151 - 742 26 جمموع األصول غري املتداولة

 871 252 (546) 398 179 440 1 579 72 مجموع األصول

      الخصوم

      المتداولة الخصوم

 593 13 (546) 456 8 413 270 5 لدف حقة احسابات مست

 882 8 - - 11 871 8 استحقاقات املوظفني

2 853 ايرادات مؤعلة ومصروفات مستحقة  - 20 979 - 23 832 

 972 - - - 972 املخصصات

 279 47 (546) 435 29 424 966 17 املتداولة جمموع اخلصوم

      متداولةالغير  لخصوما

 153 - - - 153 دف حسابات مستحقة ال

 788 36 - - - 788 36 استحقاقات املوظفني

 607 84 - 607 84 - - قرض الدولة املضيفة

 756 1 - - - 756 1 املخصصات

 304 123 - 607 84 - 697 38 غري املتداولة جمموع اخلصوم

 583 170 (546) 042 114 424 663 56 الخصوممجموع 

      صافي األصولدحقوق الملكية

 500 7 - - - 500 7 صندوق الطوارئ

 406 7 - - - 406 7 صندوق رأس املال العامل

1 016 010 1 أرصدة صناديق أخرى  65 356 - 67 382 

1 016 916 15 جمموع صايف األصول/حقوق امللكية  65 356 - 82 288 

 مجموع الخصوم وصافي األصولد
1 440 579 72 حقوق الملكية  179 398 (546) 252 871 
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 2015كانون األولديسسمبر   31بيان األياء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

 عام بآالف اليورو
الصناديق 
 االستئمانية

صندوق مشروع 
 املباين الدائمة

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

      اإلسرايات

 119 167  -  434 42  -  685 124 االشرتاكات املقررة

 243 4  -  12 400 1 831 2 التربعات

 179  -  19 3 157 اإليرادات املالية

 952 21 (53) 463 21  -  542 إيرادات أخرى

 493 193 (53) 928 63 403 1 215 128 جمموع اإليرادات

      المصروفات

 263 99  -  297 157 809 98 املصروفات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

 683 6  -   - 264 419 6 السفر والضيافة

 059 9  -  111 4 167 781 4 اخلدمات التعاقدية

 777 5  -   -   -  777 5 احملامنيتعاب ا

 057 17 (53) 457 298 355 16 النفقات التشغيلية

 346 2  -  939 2 405 1 اللوازم واملواد

 308 3  -  008 2  - 300 1 االستهحالك وهبوط القيمة

 996 2  -  889 2 2 105 املصروفات املالية

 489 146 (53) 701 10 890 951 134 جمموع املصروفات

 004 47  -  227 53 513 (736 6) الفترة د)عجز( فيضفائ

 2014كانون األولديسسمبر   31بيان األياء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

 عام بآالف اليورو
الصناديق 
 االستئمانية

مشروع  صندوق
 الدائمةاملباين 

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

      اإلسرايات

 499 152 - 659 35 - 840 116 االشرتاكات املقررة

 985 3 - - 985 000 3 التربعات

 268 - 17 10 241 اإليرادات املالية

 468 2 (65) - - 533 2 إيرادات أخرى

 220 159 (65) 676 35 995 614 122 جمموع اإليرادات

      المصروفات

 465 86 - - 166 299 86 استحقاقات املوظفنياملصروفات املرتتبة على 

 832 5 - - 439 393 5 السفر والضيافة

 413 4 - 124 217 072 4 اخلدمات التعاقدية

 283 5 - - - 283 5 احملامنيتعاب ا

 106 17 (65) - 131 040 17 النفقات التشغيلية

 308 1 - 28 - 280 1 اللوازم واملواد
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 عام بآالف اليورو 

الصناديق 
 االستئمانية

مشروع  صندوق
 الدائمةاملباين 

الصناديق 
 اجملموع املشرتكة

 361 1 - 4 - 357 1 االستهحالك وهبوط القيمة

 640 - 518 1 121 املصروفات املالية

 408 122 (65) 674 954 845 120 جمموع املصروفات

 812 36 - 002 35 41 769 1 الفترةفي ضد)عجز( فائ

 االلتزامات   -26
 تشغيليةالسجار اإلعقوي 

بوصفها واملقيدة  ألف يورو 7 222ها البال  قدر جيار اإلالتشغيلية مدفوعات التكاليف تشمل  26-1
أو تتلق أي احملكمة ومل جتر  .الدنيا جياراإلمدفوعات يتضمن هذا املبل  و . خحالل العامنفقات تشغيلية 

ومعام اتفاقات اإلجيار، فيما عدا االتفاقات املتعلقة ببناية . إجيار طارئمدفوعات إجيار من الباطن أو 
يف إطار املدرعة وجمموع مدفوعات اإلجيار الدنيا املقبلة  .دة سنة تقوميية وهي قابلة لإللغاءاملقر، ُتربم مل

 :كما يلي  لإللغاءقابلة التشغيلية غري الجيارات اإل

 اجملموع سنوات 5-1 يف غضون سنة بآالف اليورو
1 753 2015كانون األول/ديسمرب   31  - 753 1  

 االلتزامات

ممتلكات نتيجة لشراء التزامات تعاقدية  2015كانون األول/ديسمرب   31 يفللمحكمة مل تكن  26-2
  مل يتم استحالمها.ومعدات مت التعاقد عليها و 

 اللتزامات المحتملةا   -27
نامة العمل ملمن املوظفني بشكاوى إىل احملكمة اإلدارية  انية، تقدم مث2015يف هناية عام  27-1

وليس من املتوق  أن ُيدث تدفق خارعي للموارد االقتصادية  .يوروون ملي 2.2الدولية قيمتها اإلمجالية 
   .نتيجة هلذه الشكاوى

 ات الصلةذطراف اإلفصاح عن معلومات بشأن األ   -28
 ،واملسجِّلاحملكمة، ورئيس ديوانه، رئيس  هم الذين مت حتديدهماملوظفون اإلداريون الرئيسيون  28-1

  .واملديرون ،العامونائب املدعي  ة،العام ةواملدعي
 ،الرئيسيني صايف املرتباتموظفني اإلداريني لل قدمويشمل اجملموع الكلي للمرتبات اليت ت  28-2

صاحب  نصيبو  ،وإعانات اإلجيار ،واالستحقاقات واملخصصات وغري ذلك من املنح ،وتسويات املقر
   .أمني الصحيواملسامهات املقدمة يف جمال الت ،التقاعدي اتاملعاشناام العمل يف 

 واملبال  اليت تسدد خحالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف هناية السنة هي كانآيت: 28-3

 املقبوضات األعور الكلية عدد األشخاص بآالف اليورو
 47 487 2 13 اإلداريون الرئيسيوناملوظفون 
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اخلدمة انتهاء ما بعد استحقاقات إلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على لمديرين اوُيق ل 28-4
 :ما يلياللتزامات املستحقة يف هناية السنة وبلغت ا  .طويلة األعلواستحقاقات أخرى 

اإلعازات  بآالف اليورو
 السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
 طويلة األعل

 استحقاقات ما بعد
 اجملموع اخلدمة انتهاء

 219 1 12 206 متداولةاستحقاقات 

1 235 886 349 - اولةمتداستحقاقات غري   

1 454 887 361 206 المجموع  

ضحايا ية الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ، أنشأت اجلمعICC-ASP/1/Res  6يف قرارها و  28-5
  هم.احملكمة وأسر اليت تدخل يف اختصاص اجلرائم 

ل احملكمة مسجِّ  توىلقررت أن يو للصندوق جملس إدارة مبقتضى هذا القرار أنشأت اجلمعية و  28-6
حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك أيضا يف مساعدة تقدمي ما يلزم من  يةمسؤول

  علسات جملس اإلدارة بصفة استشارية. 
ألف يورو ألمانة  1 816خمصصات يبل  قدرها على اجلمعية وافقت  ،2015ويف عام  28-7

إدارة الصندوق الدعم اإلداري جمللس وتقدم وق الصنددير الصندوق االستئماين للضحايا اليت ت
البال  املبل  الذي مل يصرف من املخصصات خحالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة وأدرج   .اعتماعاتهو 

  .لدول األطرافيورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ورصيدًا دائنًا ل ألف 203قدره 
مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات  ،لصندوق االستئماين للضحايالخمتلفة وتوفر احملكمة خدمات 
   .واخلدمات اإلدارية جماناً 

 والممتلكاتبالغ قيد التحصيل والم المتصلة بالنقدخسائر الشطب    -29
أعحاله، شطب ما  7على النحو الوارد يف البند  2015باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام  29-1

 للتحصيل.يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة  3 000جمموعه  

 واقعة بعد تارسخ اإلبالغالحداث األ   -30
بإصدارها    تطرأ أحداث عوهرية، مؤاتية أو غري مؤاتية، بني تاريخ البيانات املالية وتاريخ اإلذن مل 30-1

  كان ميكن أن تؤثر على تلك البيانات تأثرياً عوهرياً.
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 اتالمرفق
 1 الجدول

 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31حالة تسدسد االشتراكات حتى 

 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014 ديسمرب/األول

 االشرتاكات

 املقررة 
إئتمانات من 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014

 املبال  جمموع

 الباقية 

 تمتحصحال
متعلقة بعام  

2016 

  2015 السنوات السابقة 

 - - - 965 9 - 965 9 - - - أفغانستان

 - 45 45 813 19 - 858 19 - - - ألبانيا

 - - - 829 15 - 829 15 - - - أندورا

 - 816 7 018 4 - - 018 4 798 3 - 798 3 أنتيغوا وبربودا

 - 214 858 214 858 - - 214 858 - 557 813 557 813 األرعنتني

 8 - - 520 092 4 187 14 707 106 4 - - - أسرتاليا

 - - - 660 599 1 - 660 599 1 - - - النمسا

 - - - 614 12 - 614 12 - - - بنغحالديش

 - - - 710 15 274 984 15 - - - بربادوس

 - - - 521 000 2 - 521 000 2 - - - بلجيكا

 - - - 018 2 - 018 2 - - - بليز

 - 584 21 054 6 - - 054 6 530 15 - 530 15 بنن

 - - - 895 17 - 895 17 - - - بوليفيا

 - - - 899 33 - 899 33 - - - البوسنة واهلرسك

 - - - 064 32 - 064 32 - - - بوتسوانا

 - 371 413 11 482 881 5 - - 482 881 5 889 531 5 341 229 5 230 761 10 الربازيل

 719 6 - - 614 92 610 1 224 94 - - - بلغاريا

 545 1 - - 861 2 146 3 007 6 - - - بوركينا فاسو

 - 373 373 645 1 - 018 2 - 332 332 بوروندي

 - 918 3 018 2 - - 018 2 900 1 - 900 1 الرأس األخضر

 632 7 - - 049 8 - 049 8 - 597 7 597 7 كمبوديا

 - - - 274 906 5 - 274 906 5 - - - كندا

 - 795 795 - 223 1 018 2 - - - مجهورية أفريقا الوسطى

 - 697 697 318 3 - 015 4 - 020 4 020 4 تشاد

 - - - 720 665 - 720 665 - - - شيلي

 - 510 313 510 313 183 203 - 693 516 - - - كولومبيا

 - 438 14 018 2 - - 018 2 420 12 - 420 12 عزر القمر

 - 028 33 965 9 - - 965 9 063 23 - 063 23 الكونغو

 - 19 19 999 1 - 018 2 - - - عزر كوك

 254 18 - - 036 68 383 7 419 75 - - - كوستاريكا

 - - - 074 22 - 074 22 - 323 19 323 19 كوت ديفوار

 849 9 - - 525 252 - 525 252 - - - كرواتيا

 - - - 614 92 610 1 224 94 - - - قربص

 - - - 052 767 - 052 767 - - - اجلمهورية التشيكية

 - - - 983 5 - 983 5 - - - مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014 ديسمرب/األول

 االشرتاكات

 املقررة 
إئتمانات من 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014

 املبال  جمموع

 الباقية 

 تمتحصحال
متعلقة بعام  

2016 

  2015 السنوات السابقة 

 - - - 060 350 1 - 060 350 1 - - - الدامنرك

 - 018 2 018 2 - - 018 2 - - - عيبويت

 - 718 5 018 2 - - 018 2 700 3 140 3 840 6 دومينيكا

 - 882 255 187 90 - - 187 90 695 165 036 67 731 232 يكيةاجلمهورية الدومين

 - - - 565 87 - 565 87 - 217 217 إكوادور

 - - - 859 79 - 859 79 - - - استونيا

 943 - - 054 6 - 054 6 - - - فيجي

 - - - 114 027 1 - 114 027 1 - - - فنلندا

 8 - - 620 211 11 - 620 211 11 - - - فرنسا

 - 681 77 937 39 - - 937 39 744 37 - 744 37 بونغا

 - - - 018 2 - 018 2 - 898 1 898 1 غامبيا

 - - - 840 13 - 840 13 - - - عورعيا

 15 - - 824 314 14 - 824 314 14 - - - أملانيا

 589 8 - - - 002 28 002 28 - - - غانا

 - - - 040 257 1 856 21 896 278 1 - - - اليونان

 - 185 6 018 2 - - 018 2 167 4 777 1 944 5 غرينادا

 - 655 50 655 50 458 3 - 113 54 - 314 53 314 53 غواتيماال

 - 848 9 018 2 - - 018 2 830 7 900 1 730 9 غينيا

 683 3 - - - 018 2 018 2 - - - غيانا

 - 396 8 396 8 623 7 - 019 16 - 918 1 918 1 هندوراس

 363 1 - - 042 526 347 1 389 527 - - - هنغاريا

 - - - 423 53 - 423 53 - - - أيسلندا

 - - - 758 821 320 14 078 836 - - - آيرلندا

 8 - - 823 802 8 - 823 802 8 - - - إيطاليا

 244 4 - - 758 711 21 - 758 711 21 - - - اليابان

 - - - 490 43 373 863 43 - - - األردن

 008 1 - - 110 26 - 110 26 - - - كينيا

 - - - 794 93 - 794 93 - - - التفيا

 - 750 750 - 268 1 018 2 - - - ليسوتو

 - 788 1 788 1 230 - 018 2 - 228 5 228 5 ليبرييا

 - - - 808 17 - 808 17 - - - ليختنشتاين

 166 169 - - 583 145 - 583 145 - - - ليتوانيا

 - - - 279 160 - 279 160 - - - لكسمبورغ

 791 10 - - - 054 6 054 6 - - - مدغشقر

 - 031 13 036 4 - - 036 4 995 8 - 995 8 محالوي

 - 187 2 018 2 - - 018 2 169 - 169 ملديف

 - 672 15 073 8 - - 073 8 599 7 - 599 7 مايل

 - - - 647 31 - 647 31 - - - مالطة

 - 034 1 034 1 984 - 018 2 - 010 9 010 9 عزر مارشال

 - - - 791 25 - 791 25 - - - موريتانيا
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014 ديسمرب/األول

 االشرتاكات

 املقررة 
إئتمانات من 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014

 املبال  جمموع

 الباقية 

 تمتحصحال
متعلقة بعام  

2016 

  2015 السنوات السابقة 

 - 451 645 3 451 645 3 8 - 459 645 3 - - - املكسيك

 - - - 921 5 103 024 6 - - - منغوليا

 - - - 906 9 - 906 9 - - - اجلبل األسود

 - - - 828 19 - 828 19 - 880 18 880 18 ناميبيا

 - - - 018 2 - 018 2 - 985 1 985 1 ناورو

 8 - - 367 273 3 - 367 273 3 - - - هولندا

 - - - 194 507 - 194 507 - - - نيوزيلندا

 - 925 21 036 4 - - 036 4 889 17 - 889 17 النيجر

 - 426 278 375 180 - - 375 180 051 98 - 051 98 نيجرييا

 - - - 867 705 1 - 867 705 1 - - - النرويج

          

 - 538 51 538 51 - 27 565 51 - - - بنما

 - 459 23 056 20 - - 056 20 403 3 578 15 981 18 باراغواي

 - 455 13 455 13 032 221 - 487 234 - 401 9 401 9 بريو

 26 - - 810 306 - 810 306 - - - الفلبني

 - - - 257 846 1 - 257 846 1 - - - بولندا

 - - - 742 885 334 52 076 938 - - - الربتغال

 - - - 121 992 3 - 121 992 3 - - - مجهورية كوريا

 - - - 041 6 - 041 6 - - - مجهورية مولدوفا

 - - - 082 453 - 082 453 - - - رومانيا

 - 018 2 018 2 - - 018 2 - - - سانت كيتس ونيفيس

 58 - - 018 2 - 018 2 - 30 30 سانت لوسيا

 - 321 7 018 2 - - 018 2 303 5 - 303 5 انت فنسنت وعزر غرينادينس

 - - - 994 1 - 994 1 - - - ساموا

 - - - 983 5 - 983 5 - - - سان مارينو

 - - - 983 11 - 983 11 - - - السنغال

 711 - - 724 79 - 724 79 - - - صربيا

 - - - 018 2 - 018 2 - - - سيشيل

 609 6 - - 018 2 - 018 2 - 913 5 913 5 سرياليون

 - - - 348 341 - 348 341 - - - سلوفاكيا

 - 058 115 058 115 372 85 - 430 200 - - - سلوفينيا

 - - - 837 738 - 837 738 - - - عنوب أفريقيا

 8 - - 741 883 5 - 741 883 5 - - - أسبانيا

 - - - 970 7 - 970 7 - - - دولة فلسطني

 - 049 8 049 8 - - 049 8 - - - مسورينا

 7 - - 937 899 1 - 937 899 1 - - - السويد
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014 ديسمرب/األول

 االشرتاكات

 املقررة 
إئتمانات من 

 املبل  الباقي التحصيحالت 2014

 املبال  جمموع

 الباقية 

 تمتحصحال
متعلقة بعام  

2016 

  2015 السنوات السابقة 

 - - - 036 072 2 - 036 072 2 - - - سويسرا

 - 443 3 443 3 611 2 - 054 6 - 089 3 089 3 طاعيكستان

مجهورية مقدونيا اليوغوسحالفية 
 - 815 15 815 15 204 - 019 16 - 761 17 761 17 السابقة

 147 - - 161 852 3 013 4 - - - ور ليشيتتيم

 - - - 446 87 - 446 87 - - - ترينيداد وتوباغو

 - 164 164 986 71 - 150 72 - - - تونس

 - 857 33 983 11 - - 983 11 874 21 - 874 21 أوغندا

 134 28 - - 354 202 10 424 177 778 379 10 - - - اململكة املتحدة

 - 128 60 614 12 - - 614 12 514 47 - 514 47 ملتحدةمجهورية تنزانيا ا

 - - - 189 104 - 189 104 - 408 50 408 50 أوروغواي

 - 191 7 018 2  - 018 2 173 5  173 5 فانواتو

 - 723 379 3 822 256 1 - - 822 256 1 901 122 2 - 901 122 2 فنزويحال

 - - - 983 11 - 983 11 - - - زامبيا

    5  5    عد التقريبالفرق ب

 533 279 674 785 20 067 639 12 162 620 112 411 338 640 597 125 607 146 8 653 342 6 260 489 14 دولة طرفاً( 123المجموع )
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 2الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 ورو()بالي 2015كانون األولديسسمبر   31في  صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 
 2014 2015 العامل املال رأس صندوق حالة

 093 285 7 473 286 7 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 - (581) تسديدات للدول األعضاء

 380 1 696 119 من الدول األطراف املتحصحالت

 - (464 790 5) املسحوبات

 473 286 7 124 615 1 كانون األولديسسمبر  31الرصيد في 

 983 405 7 983 405 7 حملدداملستوى ا

 510 119 (395) (3مستحق من الدول األطراف )اجلدول 

 - (464 790 5) ملسحوباتا

 473 286 7 124 615 1 كانون األولديسسمبر  31الرصيد في 

 2014 2015 الطوارئ صندوق حالة

 950 462 7 427 468 7 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 - - ءتسديدات للدول األعضا

 477 5 450 25 املتحصحالت من الدول األطراف

 - (954 708 1) املسحوبات

 427 468 7 923 784 5 كانون األولديسسمبر  31الرصيد في 

 000 000 7 000 000 7 املستوى احملدد 

6 123 (4المستحق من الدول األطراف )الجدول   573 31  
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 3الجدول  

 المحكمة الجنائية الدولية
 2015كانون األولديسسمبر   31 سلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل فيالحالة 

 )باليورو(

 عدول األنصبة الدول األطراف
2015 

 صندوق رأس
 املال العامل 

 املدفوعات
 الباقي الرتاكمية 

 - 585 585 0.0079 أفغانستان

 - 178 1 178 1 0.0159 ألبانيا

 - 941 941 0.0127 أندورا

 - 237 237 0.0032 بربوداأنتيغوا و 

 - 842 50 842 50 0.6865 األرعنتني

 - 101 244 101 244 3.2960 أسرتاليا

 - 923 93 923 93 1.2682 النمسا

 - 741 741 0.0100 بنغحالديش

 - 941 941 0.0127 بربادوس

 - 459 117 459 117 1.5860 بلجيكا

 - 118 118 0.0016 بليز

 - 355 355 0.0048 بنن

 - 059 1 059 1 0.0143 بوليفيا

 - 000 2 000 2 0.0270 البوسنة واهلرسك

 - 881 1 881 1 0.0254 بوتسوانا

 - 319 345 319 345 4.6627 الربازيل

 - 532 5 532 5 0.0747 بلغاريا

 - 355 355 0.0048 بوركينا فاسو

 - 118 118 0.0016 بوروندي

 - 118 118 0.0016 كابو فريدي

 - 474 474 0.0064 اكمبودي

 - 207 351 207 351 4.7422 كندا

 - 118 118 0.0016 مجهورية أفريقيا الوسطى

 - 237 237 0.0032 تشاد

 - 311 39 311 39 0.5308 شيلي

 - 483 30 483 30 0.4116 كولومبيا

 - 118 118 0.0016 عزر القمر

 165 420 585 0.0079 الكونغو

 - 118 118 0.0016 عزر كوك

 - 473 4 473 4 0.0604 كوستاريكا

 - 296 1 296 1 0.0175 كوت ديفوار

 - 827 14 827 14 0.2002 كرواتيا

 - 532 5 532 5 0.0747 قربص

 - 428 45 428 45 0.6134 اجلمهورية التشيكية

 - 355 355 0.0048 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - 444 79 444 79 1.0727 الدامنرك

 - 118 118 0.0016 عيبويت

 - 118 118 0.0016 دومينيكا

 - 295 5 295 5 0.0715 اجلمهورية الدومينيكية

 - 177 5 177 5 0.0699 إكوادور



ICC-ASP/15/12 

54 12-A-110816 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 عدول األنصبة الدول األطراف 

2015 
 صندوق رأس

 املال العامل 
 املدفوعات

 الباقي الرتاكمية 

 - 710 4 710 4 0.0636 إستونيا

 - 355 355 0.0048 فيجي

 - 085 61 085 61 0.8248 فنلندا

 - 273 658 273 658 8.8884 فرنسا

 - 355 2 355 2 0.0318 غابون

 - 118 118 0.0016 غامبيا

 - 822 822 0.0111 عورعيا

 - 468 840 468 840 11.3485 أملانيا

 - 644 1 644 1 0.0222 غانا

 - 089 75 089 75 1.0139 اليونان

 - 118 118 0.0016 غرينادا

 - 177 3 177 3 0.0429 غواتيماال

 - 118 118 0.0016 غينيا

 - 118 118 0.0016 غيانا

 - 941 941 0.0127 هندوراس

 - 305 31 305 31 0.4227 هنغاريا

 - 177 3 177 3 0.0429 أيسلندا

 - 198 49 198 49 0.6643 أيرلندا

 - 514 523 514 523 7.0688 إيطاليا

 - 762 274 1 762 274 1 17.2126 اليابان

 - 592 2 592 2 0.0350 األردن

 - 533 1 533 1 0.0207 كينيا

 - 532 5 532 5 0.0747 االتفي

 - 118 118 0.0016 ليسوتو

 - 118 118 0.0016 ليبرييا

 - 059 1 059 1 0.0143 ليختنشتاين

 - 591 8 591 8 0.1160 ليتوانيا

 - 532 9 532 9 0.1287 لكسمبورغ

 - 355 355 0.0048 مدغشقر

 97 140 237 0.0032 محالوي

 - 118 118 0.0016 امللديفعزر 

 - 474 474 0.0064 مايل

 - 881 1 881 1 0.0254 مالطة

 - 118 118 0.0016 عزر مارشال

 - 533 1 533 1 0.0207 موريشيوس

 - 795 216 795 216 2.9273 املكسيك

 - 355 355 0.0048 منغوليا

 - 585 585 0.0079 اجلبل األسود

 - 178 1 178 1 0.0159 ناميبيا

 - 118 118 0.0016 ناورو

 - 666 194 666 194 2.6285 هولندا

 - 779 29 779 29 0.4021 نيوزيلندا

 15 222 237 0.0032 النيجر

 - 591 10 591 10 0.1430 نيجرييا

 - 159 100 159 100 1.3524 النرويج
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 عدول األنصبة الدول األطراف 

2015 
 صندوق رأس

 املال العامل 
 املدفوعات

 الباقي الرتاكمية 

 - 059 3 059 3 0.0413 بنما

 - 178 1 178 1 0.0159 باراغواي

 - 768 13 768 13 0.1859 بريو

 - 122 18 122 18 0.2447 الفلبني

 - 401 108 401 108 1.4637 بولندا

 - 789 55 789 55 0.7533 الربتغال

 - 688 234 688 234 3.1689 مجهورية كوريا

 - 355 355 0.0048 مجهورية مولدوفا

 - 602 26 602 26 0.3592 رومانيا

 - 118 118 0.0016 سانت كيتس ونيفيس

 - 118 118 0.0016 سانت لوسيا

 - 118 118 0.0016 فنسنت وغرينادين سانت

 - 118 118 0.0016 ساموا

 - 355 355 0.0048 سان مارينو

 - 704 704 0.0095 السنغال

 - 710 4 710 4 0.0636 صربيا

 - 118 118 0.0016 سيشيل

 - 118 118 0.0016 سرياليون

 - 129 20 129 20 0.2718 سلوفاكيا

 - 768 11 768 11 0.1589 سلوفينيا

 - 784 43 784 43 0.5912 عنوب أفريقيا

 - 910 349 910 349 4.7247 أسبانيا

 - 585 585 0.0079 دولة فلسطني

 - 474 474 0.0064 سورينام

 - 986 112 986 112 1.5256 السويد

 - 228 123 228 123 1.6639 سويسرا

 - 355 355 0.0048 طاعيكستان

 - 941 941 0.0127 ابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسحالفية الس

 - 237 237 0.0032 تيمور ليشيت

 - 177 5 177 5 0.0699 ترينيداد وتوباغو

 - 236 4 236 4 0.0572 تونس

 - 704 704 0.0095 أوغندا

 - 431 609 431 609 8.2289 اململكة املتحدة

 - 741 741 0.0100 مجهورية تنزانيا املتحدة

 - 117 6 117 6 0.0826 أوروغواي

 118 - 118 0.0016 فانواتو

 - 793 73 793 73 0.9964 فنزويحال

 - 704 704 0.0095 زامبيا

 - 8 8  الفرق بعد التقريب

 395 588 405 7 983 405 7 100.00 يولة طرفًا( 123المجموع )

 



ICC-ASP/15/12 

56 12-A-110816 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 4الجدول  

 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 2015األولديسسمبر كانون   31 صندوق الطوارئ في فيحالة تسدسد االشتراكات 

 الدول األطراف
كانون األول/   31الباقي حىت 

 2014ديسمرب 
 جتديد صندوق

 املتحصحالت الطوارئ 
كانون األول/   31الباقي حىت 

 2015ديسمرب 
  -   -   -   -  أفغانستان

  -   -   -   -  ألبانيا

  -   -   -   -  أندورا

  -     -  أنتيغوا وبربودا

  -   -   -   -  ألرعنتنيا

  -   -   -   -  أسرتاليا

  -   -   -   -  النمسا

  -   -   -   -  بنغحالديش

  -   -   -   -  بربادوس

  -   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   -  بليز

  24   -   -   24  بنن

  -   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   -  البوسنة واهلرسك

  -   -   -   -  تسوانابو 

  -   316 23   -   316 23  الربازيل

  -   -   -   -  بلغاريا

  -   -   -   -  بوركينا فاسو

  -   -   -   -  بوروندي

  -   -   -   -  كابو فريدي

  -   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   -  كندا

  -   -   -   -  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -   16   -   16  شادت

  -   -   -   -  شيلي

  -   -   -   -  كولومبيا

  46   -   -   46  عزر القمر

  73   -   -   73  الكونغو

  -   -   -   -  عزر كوك

  -   -   -   -  كوستاريكا

  -   -   -   -  كوت ديفوار

  -   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   -  قربص

  -   -   -   -  مهورية التشيكيةاجل

  -   -   -   -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -   -   -  الدامنرك

  -   -   -   -  عيبويت

  8   38   -   46  دومينيكا

  358   597 1   -   955 1  اجلمهورية الدومينيكية

  -   -   -   -  إكوادور
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 الدول األطراف 

كانون األول/   31الباقي حىت 
 2014ديسمرب 

 جتديد صندوق
 املتحصحالت الطوارئ 

كانون األول/   31الباقي حىت 
 2015ديسمرب 

  -   -   -   -  إستونيا

  -   -   -   -  فيجي

  -   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   -  غابون

  -   -   -   -  غامبيا

  -   -   -   -  عورعيا

  -   -   -   -  أملانيا

  -   -   -   -  غانا

  -   -   -   -  اليونان

  8   16   -   24  غرينادا

  -   215   -   215  ماالغواتي

  84   -   -   84  غينيا

  -   -   -   -  غيانا

  -   -   -   -  هندوراس

  -   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   -  اليابان

  -   -   -   -  األردن

  -   -   -   -  كينيا

  -   -   -   -  التفيا

  -   -   -   -  ليسوتو

  -   8   -   8  ليبرييا

  -   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   -  لكسمبورغ

  -   -   -   -  مدغشقر

  26   -   -   26  محالوي

  -   -   -   -  عزر امللديف

  -   -   -   -  مايل

  -   -   -   -  مالطة

  -   46   -   46  عزر مارشال

  -   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   -  املكسيك

  -   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   -  اجلبل األسود

  -   -   -   -  ناميبيا

  -   8   -   8  ناورو

  -   -   -   -  هولندا

  -   -   -   -  نيوزيلندا

  92   -   -   92  النيجر

  -   -   -   -  نيجرييا

  -   -   -   -  النرويج

     

     

     



ICC-ASP/15/12 

58 12-A-110816 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 الدول األطراف 

كانون األول/   31الباقي حىت 
 2014ديسمرب 

 جتديد صندوق
 املتحصحالت الطوارئ 

كانون األول/   31الباقي حىت 
 2015ديسمرب 

  -   -   -   -  بنما

  -   80   -   80  باراغواي

  -   -   -   -  بريو

  -   -   -   -  الفلبني

  -   -   -   -  بولندا

  -   -   -   -  الربتغال

  -   -   -   -  هورية كوريامج

  -   -   -   -  مجهورية مولدوفا

  -   -   -   -  رومانيا

  -   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  -   -   -   -  سانت لوسيا

  11   -   -   11  سانت فنسنت وغرينادين

  -   -   -   -  ساموا

  -   -   -   -  سان مارينو

  -   -   -   -  السنغال

  -   -   -   -  صربيا

  -   -   -   -  سيشيل

  -   46   -   46  سرياليون

  -   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   -  عنوب أفريقيا

  -   -   -   -  أسبانيا

  -   -   -   -  دولة فلسطني

  -   -   -   -  سورينام

  -   -   -   -  السويد

  -   -   -   -  سويسرا

  -   -   -   -  طاعيكستان

 -  64   -   64  مجهورية مقدونيا اليوغوسحالفية السابقة

  -   -   -   -  تيمور ليشيت

  -   -   -   -  ترينيداد وتوباغو

  -   -   -   -  تونس

  48   -   -   48  أوغندا

  -   -   -   -  اململكة املتحدة

  354   -   -   354  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   -   -   -  أوروغواي

  8   -   -   8  فانواتو

  983 4   -   -   983 4  فنزويحال

  -   -   -   -  زامبيا

  123 6  450 25   -   573 31 يولة طرفًا( 123المجموع )
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 5الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31 الفائض النقدي في حالة
 2014 2015 السنة اجلارية

   االئتمانات 

 643 671 110  573 958 112  متحصحالت االشرتاكات املقررة

 927 962 2  142 822 2  متحصحالت التربعات

 652 609 2  278 593  إيرادات متنوعة

 - 2 068 000 (ICC-ASP/13/Res.1) 2015تسوية االشرتاكات املقررة لعام 

 993 441 118  116 244 222 

   األعباء 

 003 949 113  432 865 126  نفقات مصروفة

 077 347 4  901 440 4  التزامات غري مصفاة

 000 28  996 122  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

 015 514  800 443  املشكوك يف حتصيلهااملخصصات املتعلقة بالديون 

 443 393  -  بفضايا منامة العمل الدولية املخصصات املتعلقة

 534 472  930 116  املخصصات املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة

 869 65  000 203  لقضاةااجملموع الرتاكمي لإلعازات السنوية وبدل إعادة توطني 

  132 193 059  119 769 941 

 (012 269 2) - العجز النقدي يف السنوات السابقة 

1 708 954 (2الطوارئ )اجلدول  قاملسحوبات من صندو   - 

 (731 794 5) (112 042 12) الفائضد)العجز( النقدي المؤقت

   التصرف في الفائضد)العجز( النقدي المؤقت في السنة الماضية

 (724 644 4) (731 794 5)  الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية

 315 038 1  115 432 6  مضافاً إليه متحصحالت االشرتاكات املقررة للفرتة املاضية وإيرادات أخرى

 397 627 1  636 525 1  الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

 التصرف يف الفائض يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام
 (000 290)  -  2014يف عام  2013 

 (012 269 2)  020 163 2  الفائضد)العجز( النقدي للسنة السابقة

 - (2 068 000) (ICC-ASP/13/Res.1) 2015تسوية االشرتاكات املقررة لعام 

(2 269 012) 020 95 الفائضد)العجز( النقدي للسنة السابقة بعد التسوسة  

  مؤقت وفائضد)عجز( الميزانيةالمواءمة بين الفائضد)العجز( ال

 (719 525 3) (112 042 12)  الفائضد)العجز( النقدي المؤقت

 207 034 8  067 639 12  االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

 (577 12)  858 177  التربعات

 (652 609 2) (278 593)  متحصحالت إيرادات متنوعة

 000 815 3  000 264 6  ر صندوق الطوارئالزيادة يف امليزانية الراععة إىل إشعا

 - (954 708 1)  الطوارئ  قاملسحوبات من صندو 

 259 701 5  581 736 4 فائضد)عجز( الميزانية )البيان الخامس(

 يشمل الربنامج السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا. (1) 
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 6الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31 التبرعات فيحالة 

 التربعات الواردة اجلهة املتربعة املشروع
املبال  املعادة 

 للمتربعني
  -  496 39 مجهورية كوريا الصندوق االستئماين العام

  -  496 39  اجملموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
  -  (473) املفوضية األوروبية (2013-2014)

  -  (473)  اجملموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
  -  000 850 املفوضية األوروبية (2015-2016)

 

  -  000 25 النرويج

  -  412 3 فنلندا

  -  000 16 املنامة العاملية للبلدان الناطقة بالفرنسية

  -  116 5 هولندا

  -  528 899  اجملموع الفرعي

  -  000 20 لكسمربغ الصندوق اخلاص بإعادة التوطني

  -  890 205 اسرتاليا 

  -  000 175 هولندا 

  -  890 400  اجملموع الفرعي

 احللقة الدراسية ملراكز التنسيق،

  412.00 3   -  انلندف 2014 

  116.00 5   -  هولندا 

  528.00 8   -   اجملموع الفرعي

  -  000 25 فنلندا أقل البلدان منوا

  -  445 25 اسرتاليا

  -  000 5 ولنداب

  -  000 5 أيرلندا 

  -  445 60  اجملموع الفرعي

 528 8 886 399 1  مجموع التبرعات

 :7و 6الوارد يف اجلدولني  2015يف عام نها االستئمانية والغرض م لصناديقصف عام لو 

 .2015  خمتلفة، وتنفيذه كان معلقا يف عام مبشاري الصندوق االستئماين العاميتصل 
بناء اخلربة العقود اليت أبرمت م  املفوضية األوروبية وغريها من اجلهات املتربعة يف سياق اسُتخدمت و 

غابورون ، و يف سان خوسيه )كوستاريكا(املستوى  رفيعةتنايم حلقات دراسية  يف القانونية وتعزيز التعاون
ناام التعاون بني بم  احملكمة من خحالل تعزيز املعرفة تعاون تعزيز اللرومانيا( وبوخارست )، و )بوتسوانا(
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مستوى عال على االتصاالت والشراكات ز يوتعز  ،توضيح املفاهيم اخلاطئة حول احملكمةو  ،شاركنيامل
 نهام عددا من القضايا املهمةلقات الدراسية تغطي احلو ومستوى فين بني احملكمة واحملاورين الرئيسيني. 

وبناء القدرات الوطنية، واألنواع أثناء التحقيقات اليت جتريها احملكمة،  الدول تعاونمحاية الشهود، و 
فضحال عن مزايا االنضمام إىل ناام روما األساسي.  ية،تنفيذ، والقوانني الختلفة من االتفاقات الطوعيةامل
 تهاحملكمة أيضا حلقعقدت ا القانونية، املهنبناء على سنوات عديدة من احلوار املستمر بني احملكمة و و 
دف هب 2016فرباير شباط/يف أروشا )تنزانيا( يف للمحامني واملهن القانونية قليمية الثانية اإلدون دراسية ال

املدرعني حملامني م  أقراهنم وزيادة عدد احملامني ا من خحالل تواصلتعزيز التعاون م  احملكمة هو عام 
تنايم مائدة مستديرة أيضا مت و التدخل بسرعة يف اإلعراءات يف الوقت املناسب. متكينهم من أو ائمة قبال

تمكني من لل 2015أكتوبر تشرين األول/"جتميد األصول" يف مقر احملكمة يف بشأن موضوع تفاعلية 
ني يف ني احملكمة وممثلي الدول والكيانات األخرى م  الرتكيز على املمارسني العاملالتبادل املباشر لآلراء ب

تشرين  قر احملكمة يفيف بلدان احلاالت مبالتنسيق ملراكز مائدة مستديرة ثانية ونامت التحقيقات املالية. 
لآلراء واخلربات بني املوظفني تبادل مباشر بإعراء املستديرة ومسحت هذه املائدة  2015نوفمرب الثاين/
اليت بناء على جتارب املائدة املستديرة األوىل ت يف بلدان احلاالاجلهات املتعاونة معها كمة و باحمل املعنيني

احللقة الدراسية التقنية الرابعة املشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي اليت أتاحت و . 2014عقدت يف عام 
عقدت يف أديس أبابا )إثيوبيا( فرصة مهمة ملواصلة الزخم املكتسب من احللقات الدراسية املشرتكة الثحالث 

 مسحت بتجديد احلوار م  االحتاد األفريقي.  و ، 2014و 2012و 2011يف األعوام ة قوداألوىل املع
واملقاضاة واحلكم يف  تطوير القدرة على التحقيقيسري ألدوات القانونية هو تامشروع واهلدف العام من 

املهنيني ملساعدة بالتايل قانونية الدوات صممت األعلى املستوى الوطين. و  رائم الدولية األساسيةاجل
اجلرائم الدولية األساسية املنصوص عليها يف ناام روما الكفاءة والفعالية يف زيد من لعمل مبعلى االقانونيني 

الواردة يف الوصول إىل املعلومات القانونية تيسري األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة من خحالل )أ( 
 تنايم دورات تدريبية)ب( ، وذا القانونهبللعمل  والربجميات املتخصصةشروح القانون اجلنائي الدويل 

 (1) :شروعمن امل 2015املالية  السنةيف و مكاتب املساعدة االلكرتونية. من خحالل دمات وتقدمي اخل
القانونية للمحكمة  دواتاملتعلقة باألقاعدة البيانات  يفمخس جمموعات من األعمال التحضريية أضيفت 

والربوتوكولني اإلضافيني  1949واتفاقيات عنيف لعام ، 1948لعام اجلماعية  )مبا يف ذلك اتفاقية اإلبادة
؛ يقةوث 102 700بيانات أكثر من القاعدة حة من خحالل ااملتبل  عدد الوثائق ( 2)و؛ (1977لعام 

زائر  67 974نقرة وعدد الزائرين   3 109 049موق  قاعدة البيانات  علىبل  عدد النقرات ( 3)و
نقرة  429 073و  155 523)بني نقرة من الصني  800 000ل املثال أكثر من منهم على سبي

مستخدم مسجل  650( كان هناك أكثر من 4)و ؛(فرادى الزائرين 3 498و 2 204شهريا من ما بني 
يب تاون عتا كعامو  ،عامعة عني مشس )مصر(انضمت ( 5)؛ وكمةالقضايا اخلاصة باحمليف مصفوفة 
مركز ، و واجلامعة الوطنية يف سنغافورة ،امعة أوياما غاكوين )اليابان(أفريقيا(، وععنوب ) وكوازولو ناتال

 ،كلية احلقوق جبامعة بكنيكلية احلقوق جبامعة ستانفورد، و التاب  لهاندا حلقوق اإلنسان والعدالة الدولية 
ور على شبكة حت للجمهيوإتللمشروع ( مت إنتاج مخسة أفحالم 6و)؛ شروعمليف ارعيني اخبوصفهم شركاء 

األدوات  ماستخدا كيفية، و ميلي هنرت(أمحكمة اجلنائية الدولية )القانونية للدوات املدخل لألاإلنرتنت )
)إليا ة القانوني، والبحث يف قاعدة بيانات األدوات ميلي هنرت(أ)للمحكمة اجلنائية الدولية القانونية 
ومركز املعلومات االلكرتونية التاب  للمحكمة اجلنائية الدولية )مارك كحالمربغ(، ومقابلة م   ،(أومتليدزي

 املفتوح. لوصول مورتن برغسمو بشأن ا
عادة التوطني م  احملكمة إ اتبة يف إبرام اتفاقملساعدة الدول الراغ الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 

الصندوق اخلاص تربعات من الدول ويتلقى هذا . ذلكيام بالق القدرة علىاليت ال متلك م  ذلك و 
   .األطراف
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اليت كان من املقرر عقدها يف بنوم  احللقة الدراسة اإلقليمية )ملنطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ(تأعلت و 
 ، وقد تعقد يف بلد آخر ناطق بالفرنسية يف املنطقة.2015يف عام  )كمبوديا( بنه

التاب  لقلم  األسرية للمحتجزين املعوزين الزياراتصندوق  ICC-ASP/8/Res.4 بقرارهاأت اجلمعية وأنش
   .والغرض من هذا الصندوق هو متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين باستخدام التربعات .احملكمة

 لقرار ، الذي عدل بعد ذلك باICC-ASP/2/Res.6بالقرار  ألقل البلدان منواً وأنشئ الصندوق االستئماين 
ICC-ASP/4/Res.4.  تغطية تكاليف هذا الصندوق، والغرض منه هو وتدير أمانة مجعية الدول األطراف

 معية.  اجلمبشاركة ممثلي أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية يف دورات املتصلة السفر 
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 7الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2015كانون األولديسسمبر  31 ئمانية فيتالصنايسق االسحالة 

 النفقات التربعات األرصدة املرحلة الصندوق االستئماين
 الفوائد

 املصرفية 
املبال  املعادة 

 للمتربعني

املبال  احملولة 
للصندوق 

 الرصيد املرّحل العام
 670 100 825 - 188 1 496 39 812 61 الصندوق االستئماين العام

-2013ة وتعزيز التعاون )بناء اخلربة القانوني
2014) 4 288 (473) (5 779) - - 9 594 - 

-2015بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون )
2016) - 899 528 553 014 - - - 346 514 

 405 980  - 844 2 512 265 890 400 183 842 الصندوق اخلاص بإعادة التوطني

 445 62 - - 189 - - 256 62 احللقة الدراسية اإلقليمية

احللقة الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق لعام 
2014 10 889 - - - 8 528 - 2 361 

 873 9 - - 59 625 9 - 439 19 الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين

 261 16 - - 67 706 58 445 60 455 14 أقل البلدان منواً 

 529 518 1 419 10 528 8 347 3 079 881 886 399 1 322 015 1 المجموع
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 8الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( دائمةمشروع المباني اليتها الدول األطراف يفعة واحدة لالمدفوعات التي سد

 اجملموع 2015 السنوات السابقة الدول األطراف
 645 24 - 645 24 ألبانيا

 685 19 380 1 305 18 أندورا

 741 1 - 741 1 أنتيغوا وبربودا

 835 068 1 194 325 641 743 األرعنتني

 955 108 5 - 955 108 5 أسرتاليا

 685 19 - 685 19 بربادوس

 165 22 436 8 729 13 بوليفيا

 850 41 - 850 41 البوسنة واهلرسك

 576 4 - 576 4 بوركينا فاسو

 288 2 - 288 2 كمبوديا

 410 350 7 - 410 350 7 كندا

 281 2 - 281 2 تشاد

 740 822 - 740 822 شيلي

 980 637 448 398 532 239 كولومبيا

 620 93 631 19 989 73 كوستاريكا

 785 115 785 115 - قربص

 770 950 807 307 963 642 اجلمهورية التشكية

 864 6 - 864 6 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 685 662 1 546 804 139 858 الدامنرك

 345 108 - 345 108 إكوادور

 580 98 040 31 540 67 إستونيا

 503 290 1 - 503 290 1 فنلندا

 220 18 - 220 18 غابون

 205 17 - 205 17 عورعيا

 485 590 17 485 090 8 000 500 9 أملانيا

 545 571 1 545 571 1 - اليونان

 303 558 - 303 558 هنغاريا

 661 84 - 661 84 أيسلندا

 665 029 1 (690 9) 355 039 1 أيرلندا

 392 621 11 - 392 621 11 إيطاليا
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 اجملموع 2015 السنوات السابقة الدول األطراف
 250 54 - 250 54 األردن

 483 41 - 483 41 التفيا

 881 22 - 881 22 ليختنشتاين

 800 179 868 108 932 70 ليتوانيا

 485 199 - 485 199 لكسمبورغ

 370 39 - 370 39 مالطة

 085 32 - 085 32 موريشيوس

 300 164 5 - 300 164 5 املكسيك

 440 7 - 440 7 منغوليا

 245 12 - 245 12 اجلبل األسود

 645 24 - 645 24 ناميبيا

 802 772 7 000 500 3 802 272 4 هولندا

 038 51 - 038 51 بنما

 413 379 475 201 938 177 الفلبني

 735 268 2 - 735 268 2 بولندا

 842 205 1 - 842 205 1 الربتغال

 567 913 000 238 567 675 مجهورية كوريا

 440 7 - 440 7 مجهورية مولدوفا

 760 556 760 556 - رومانيا

 480 2 192 288 2 ساموا

 440 7 576 864 6 سان مارينو

 051 55 000 7 051 48 صربيا

 290 421 486 277 804 143 سلوفاكيا

 295 246 295 246 - سلوفينيا

 360 916 803 252 557 663 قياعنوب أفري

 898 323 7 - 898 323 7 أسبانيا

 281 2 - 281 2 سورينام

 583 450 2 - 583 450 2 السويد

 014 774 2 - 014 774 2 سويسرا

 927 4 701 2 226 2 تيمور ليشيت

 345 108 - 345 108 ترينيداد وتوباغو

 430 757 12 430 757 12 - اململكة املتحدة

 439 950 97 193 814 29 246 136 68 المدفوعات المسدية يفعة واحدة المتلقاة مجموع
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المنتهية في المالية السنة  -للمحكمة الجنائية الدولية المالية البيانات مراجعة تقرسر
 2015كانون األولديسسمبر   31

  
  احملتويات

 الصفحة  
 66 ...........................................اهلدف من املراععة ونطاقها وهنجها  -أوال
 67 ............................................................موعز التوصيات  -ثانيا
 68 ..................................................... ةمتابعة التوصيات السابق -ثالثا
 69 ............................................استعراض احلالة املالية ........... -رابعا

 71 ....................2015الستنتاعات والتوصيات الرئيسية للبيانات املالية لعام ا -خامسا
 71 ..........................  بات ونفقات املوظفنيتالتطورات يف كشف املر   -1 
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 83 ............................................................. شكر وتقدير -سادسا
 84 ..........................على النتائج  تؤثرعز يبني التغيريات اليت األول: عدول مو التذييل 

يف عام تياطيات النقدية االحاملقدمة يف التقرير املتعلق بالتذييل الثاين: متابعة التوصيات السابقة 
2015 (ICC-2015-6)........................... ..................................... 84  

 

 الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها  -أوال
قمنا مبراععة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للمعايري الدولية ملراععة احلسابات   -1

من قواعد احملكمة املالية وناامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت حتكم مراععة  12 بالبند وعمحالً 
   .احلسابات

أي مراععة للبيانات املالية، عموماً، هو التوصل إىل تأكيدات معقولة بشأن ما إذا  من غرض الو   -2
حتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراع  كان مرععه االسواء   البيانات املالية ختلو من أي خطأ ماديكانت 

بالتعبري عن رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجي  اجلوانب املادية، وفقاً 
   .(1)للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

                                                 
(1)

 International Public Sector Accounting Standards . 
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)ج(  6املرفق  الدولية الواردة يفنائية واالختصاصات اإلضافية الناظمة ملراععة حسابات احملكمة اجل  -3
من الناام املايل والقواعد املالية تورد مسائل أخرى يرى مراع  احلسابات أنه ينبغي اسرتعاء نار مجعية 

قصدته مجعية  الدول األطراف إليها، من قبيل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما
   .الدول األطراف

ليت تعد وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيانًا يتعلق باملوقف وتتضمن البيانات املالية ا  -4
املايل وبياناً باألداء املايل وبياناً بالتغيريات الطارئة على صايف األصول/املمتلكات، وبياناً بالتدفقات النقدية 

  31بالسنة املالية املنتهية يف  وبيانًا مبقارنة امليزانية باملبال  الفعلية ومعلومات ومحالحاات أخرى تتعلق
  .2015كانون األول/ديسمرب 

عداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية تتكون من مثانية وهناك جمموعة   -5
   .ملناومة األمم املتحدة خارعاً عن نطاق مراععة احلسابات هذه، أضافتها املنامة يف مرفق للبيانات املالية

 واشتملت مهمة مراععة احلسابات على مرحلتني:  -6
 يناير/كانون الثاين22إىل  11)من  مراععة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية )أ(

 ؛(2016

املعايري احملاسبية  مبوعبومراععة هنائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات الكشف  )ب(
  .(2016حزيران/ يونيه  10إىل أيار/مايو  23) الدولية للقطاع العام

 ،وعقد االعتماع النهائي م  املسجل .االستنتاعات والتوصيات م  املسجل وفريقهنوقشت و   -7
ورؤساء األقسام بشأن النقاط الفنية اليت أثريت أثناء  ،ورئيس قسم امليزانية ،ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية

 .2016حزيران/يونيه  10املراععة، وذلك يف 
يف بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي  مشفوعا بتحفظرأسًا حنن نصدر و    -8

  .2015كانون األول/ديسمرب   31

 التوصياتموجز   -ثانيا
لرصد متوسط  وسيلة‘ 1’قسم املوارد البشرية بأن جيد اخلارعي احلسابات مراع  يوصي   –1التوصية رقم 

 التوفيق‘ 2’و ، امليزانيةب فنيوظامل حالكعداول مو  العاملة القوة متوسط بني املقارنة سهيللت العاملة ةلقو حجم ا
 وظفني بالتحديد.امل عددعرفة مل املختلفةكشوف املرتبات  بني

النفقات املتعلقة باملتعاقدين األفراد إعادة تصنيف باخلارعي احلسابات مراع  يوصي    –2التوصية رقم 
قراءهتا مبزيد من ليف البيانات املالية "نفقات اخلدمات التعاقدية" اعها بالبند املعنون اريني وإدر ستشواال

 السهولة.
يف امليزانية، يوصي توقعها و إححالل رأس املال املتعلقة بنفقات لللحصول على رؤية أفضل ل  –3 التوصية رقم

صيانة موثوق ة ة النهائية خلطالصيغ وقت ممكن أقرب احملكمة يفض  تبأن ‘ 1’اخلارعي احلسابات مراع  
وإححالل  صيانةلاملتوقعة لطة اخلم  التوزي   ماشىكونات ليتامليف توزي  أن تعيد النار بعد ذلك ‘ 2’، وهبا

 بشكل مناسب.بني املكونات ز يتميالإلمكان و رأس املال 
 احملكمةتتفق أن اخلارعي باحلسابات القرض، يوصي مراع   تسديدضمان الرصد املنتام لل –4التوصية رقم 

 ،صيل اجلزء املستهلك من أصل القرضيبني بالتف ،القرض تسديدم  الدولة املضيفة على عدول زمين ل
 الطرفني.كحال من  التصديق على هذا االتفاق  وأن يتمة الواعبة الدف ، يواألقساط السنو  ،والفائدة املصرفية
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حملكمة، يوصي مراع  اإلبحالغ يف اات ن أعل حتسني رصد امليزانية جلمي  قطاعم -5التوصية رقم 
طريق إنشاء حقل إضايف بتعديل شكل الوحدة املتعلقة باملراععة يف ناام ساب عن احلسابات اخلارعي 

 احملاسبة.يؤثر على امليزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ملزم للصناديق 
اخلارعي احلسابات ، يوصي مراع  بكفاءة وبصورة فعالةبة داخلية رقاالمن أعل ضمان  –6م التوصية رق

املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر ناام 
 ..وتقدم الدعم هبا ةيوظيفة احملاسبللاالستقرار للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

 التوصيات السابقةمتابعة   -ثالثا
لبيانات امراععة حسابات عند تنفيذ التوصيات اليت قدمت مراع  احلسابات اخلارعي استعرض   -9

   لسنوات السابقة واليت مل تنفذ حىت انآن.املالية ل

نفذت  تبقيةالتوصيات امل املوضوع الرقم
 بالكامل

نفذت  
 عزئياً 

مل تنفذ 
 بعد

إعادة الفوائض النقدية  2014/1
 دول األطرافلل

لتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراع  اخلارعي بأن 
ّ           تعد ل املادتان  من الناام املايل والقواعد املالية املتعلقتان باإلدارة املالية  4-5و 4-7  

   .للفوائض النقدية حىت يتحقق اصطفافها م  أفضل املمارسات لدى املنامات الدولية
                      ً                                                     فحال ينبغي من انآن فصاعدا  "أن تسلم" بصورة منهجية الفوائض النقدية للدول األطراف 
ً                                                        وينبغي بدال  من ذلك قيدها لفائدة حساب احتياطي وتسجل كجزء من األرباح           

   .املستبقاة

  X 

لتكاليف إجياد احتياطيني  2014/2
واستبدال املساعدة القانونية 
 األصول اإلنتاعية

على التنبؤ لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واإلدارة املالية لتكاليف لتحسني القدرة 
املساعدة القانونية واستبدال األصول اإلنتاعية وتنمية االستقرار املايل الشامل يوصي 
املراع  اخلارعي بإجياد احتياطيني اثنني كجزء من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة 

ّ                                         ما يتعذ ر التنبؤ به من تكاليف املساعدة القانونية  مجعية الدول األطراف وذلك لتغطية       
 .  والطاب  الطويل األعل لتكاليف استبدال األصول اإلنتاعية بالنسبة للمباين الدائمة

  X 

توفري ما يلزم لتحصيل  2013/1
الديون املشكوك يف 
 حتصيلها واألموال

 املتلقاة من املتهمني 

ات املتعلقة مبعاملة األموال املتلقاة باعتبارها عزءاً سعياً وراء توضيح عملية اختاذ القرار 
راع  اخلارعي احملكمة بأن تض  مبادئ توعيهية رمسية املمن األصول احملتجزة، يوصي 

تفّصل فيها عملية تناول األموال املتلقاة خحالل خمتلف مراحل العملية القضائية م  
وستشكل املبادئ التوعيهية   .كمةبيان األدوار واملسؤوليات القائمة يف إطار ناام احمل

 .  احملاسبة وامليزنةم  األساس للتعاطي املناسب 

 X  

 املساعدة املؤقتة انيةيز م 2013/4
 ذات الطاب  العامة

الطويل األعل والقصري 
 األعل

لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على املناصب املؤقتة 
هي لذلك ذات طاب  أطول أعحاًل م  احرتام املرونة الحالزمة اليت اليت مت جتديدها و 

تقتضيها طبيعة العمليات اليت تقوم هبا احملكمة يوصي املراع  اخلارعي للحسابات 
بتعديل الطريقة اليت تتم هبا ميزنة املساعدة املؤقتة العامة من خحالل إنشاء بندين 

قتة ذات الطاب  الطويل األعل منفصلني يف امليزانية واحد يتصل باملناصب املؤ 
ويتم . انآخر باملساعدة املؤقتة القصرية األعلويتصل )املساعدة الطويلة األعل( 

ّ   تقدير بند ميزانية املساعدة الطويلة األعل بإدراج املناصب الحالزمة الوارد بياهنا املفص ل                                                                              
قصرية األعل اليت أما املساعدة املؤقتة ال . يف سرد امليزانيات اليت تتم املوافقة عليها

سب كنسبة  يقوم تقديرهاف                  ً  هي ذات طاب  مرن عدا   ُ          على أساس مبل  إمجايل، ُي                      
الفعلية السابقة  املصروفاتمئوية من التكاليف ذات الصلة باملوظفني م  مقارنتها ب

 .  على أساس سنوي
عحالوة على ذلك، يوصي املراع  اخلارعي بأن تقوم احملكمة بوض  ملخص يف عدول 

املناصب املبنية على املساعدة الطويلة األعل اليت يرد وصفها يف السرد املتعلق  لكافة

X   
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نفذت  تبقيةالتوصيات امل املوضوع الرقم 

 بالكامل
نفذت  

 عزئياً 
مل تنفذ 
 بعد

   .بامليزانية املتفق عليها على غرار ما جيري بالنسبة للموظفني يف إطار الوظائف الثابتة
ومن مث بوس  الدول األطراف أن توافق على محالك موظفني أساسي يتكون من 

 .  دة الطويلة األعلالوظائف الثابتة ومناصب املساع
    ً       ُ                                                     وأخريا  وحيث ي رى أن اخلرباء االستشاريني ال يضطلعون بأنشطة شبيهة بأنشطة 
املوظف التاب  للمحالك يوصي املراع  اخلارعي حبذف بند امليزانية اخلاص باخلرباء 

 . االستشاريني من فئة "املوظفون انآخرون" وإدراج ذلك يف فئة "غري املوظفني"

قواعد فيما خيص  وض  2013/5
املوظفني وفرادى املتعاقدين 
يف إطار عقود ذات طاب  

 قصري األعل

يوصي املراع  اخلارعي برسم سياسة تتضمن مجلة من القواعد املتعلقة بكافة العقود 
وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األعل واألفراد  .القصرية األعل

اصة والذين يؤدون واعبات شبيهة بالواعبات اليت الذين ُتربم معهم عقود خدمات خ
وينبغي أن تتيح هذه القواعد االتفاق األدىن من . يؤديها الفرد الواحد من املحالك

عانب قسم املوارد البشرية للتقليل إىل أدىن حد من املخاطر احملتملة املتمثلة يف حماباة 
 .  ذوي القرىب وإيثار هذا على ذلك يف عملية التوظيف

 X  

 2 2 1 5: مجموع التوصيات المتبقية
 

مرفوضتان لعدم موافقة مجعية الدول األطراف عليهما  2-2014و 1-2014تان التوصي وتعترب -10
 جلنة امليزانية واملالية.بناء على توصية 

باعداد هذه التعليمات القانونية للمحكمة ات اإلدار لقيام عزئيا منفذة  1-2013توصية وتعترب ال -11
أمواال من فيها احملكمة تتلقى  قداإلدارات القانونية أوال احلاالت املختلفة اليت اليا. وينبغي أن حتدد ح

 خىبعد ذلك، استنادا إىل التجربة السابقة، من املتو و ضمن اإلطار القانوين للتدخل.  مصادرة األصول
وحتديد  لإلعراءات القضائيةة فختلامل ملراحليف اتم مجعها ياألموال اليت اجلة عتطوير اإلعراءات احلالية مل

 األدوار واملسؤوليات داخل احملكمة.
دارة املوارد على النحو األمثل، أنشأت احملكمة وإل. ا كامحالتنفيذمنفذة  4-2013توصية وتعترب ال -12
انون كتوعيه إداري عديد صدر يف  مبوعب  -األعل ةقصري ات التعيينال – اتمن االتفاق اعديد انوع

تزيد اليت  حتياعاتحاللنص هذا التوعيه على أنه ال جيوز استخدام هذه التعيينات . وي2016 /ينايرالثاين
املساعدة املؤقتة وتستويف االحتياعات اليت تزيد مدهتا على سنة واحدة بوظائف . واحدة سنة علىمدهتا 
 .واحدلى خط ع الطويلة األعلوظائف املساعدة بني مت تعديل عرض امليزانية للتمييز و العامة. 

املتعلق بالتعيينات ديد اجلداري اإلتوعيه بعد صدور ال عزئيامنفذة  5-2013توصية وتعترب ال -13
بشأن  الصادروفيما يتعلق بالتوعيه اإلداري اجلديد . 2016 /ينايرانون الثاينكيف  القصرية األعل 
ليل آثاره يف اخلارعي من حت، سيتمكن مراع  احلسابات 2016األفراد يف  املتعاقديناالستشاريني و 

 املراععة املالية املقبلة.
يف ملحق  (ICC 2015-6التوصيات املتعلقة مبراععة حسابات االحتياطيات النقدية )وترد متابعة   -14

 .هذا التقرير

 استعراض الحالة المالية  -رابعا
رنة مبجموعها البال  باملقا 2015ألف يورو يف عام  281 476البال  قدره  األصولميثل جمموع  -15

 يف املائة(. 11.31)يورو ألف  28 605زيادة يبل  قدرها  2014ألف يورو يف عام  252 871قدره 
 الذي أدى أيضا إىل تراع  يف ، هذا العاماملباين الدائمة وتعزى هذه الزيادة أساسا إىل استكمال مشروع 
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مشروع. لل اتدماخلمقدمي حقات مستلسداد ألف يورو  33 667يبل  قدره النقد وما يف حكمه 
 األموال أو الودائ  املتاحة على الفور.ما يف حكمها املبال  النقدية و وتقابل 

ألف يورو.  22 932القبض رى املستحقة املستحقة القبض واملبال  األخوبل  جمموع احلسابات  -16
ضحال عن املبال  املستحقة القبض باملبال  املستحقة القبض من الدول األطراف فأساسا هذه املبال  تتعلق و 

جمموع املبال  املستحقة القبض من الدول دفوعة. وبل  من الدولة املضيفة ناري اسرتداد الضرائب امل
يف املائة منها من الربازيل واملكسيك وفنزويحال. وقد اسرتدت يف تاريخ  89ألف يورو،  20 786األطراف 

للقطاع العام، ملعايري احملاسبية الدولية من ا 19. ووفقا للمعيار هذه املراععة معام املبال  املستحقة القبض
 فاقدة بالكامل.مجي  املبال  املستحقة القبض املشكوك يف حتصيلها  اعتربت

يف املائة من األصول.  74ألف يورو، أو  208 570املمتلكات وانآالت واملعدات وبلغت  -17
مبا يف ذلك تكاليف األرض يورو، ألف  205 497بل  وقدرت القيمة الرأمسالية للمباين الدائمة مب

 تشييد.وال
مقابل، دون باملضيفة الدولة ختصيص من وختض  األرض اليت أقيمت عليها املباين الدائمة التفاق  -18

امليزانية مببل  إمجايل يبل  وثيقة ف يورو. وقيدت املباين الدائمة اجلديدة يف آل 9 741قيمتها بنحو  وتقدر
 يورو. ألف 195 756قدره 
لتغطية معاشات ما بعد اخلدمة  Allianzوتقابل حقوق االسرتداد املبال  اليت دفعتها احملكمة لشركة  -19

 للقضاة.
املقدم القرض ناري لدولة املضيفة ، ولواملوظفنيوتتعلق اخلصوم أساسا بديون مستحقة للموردين  -20

الطوارئ واخلسائر فيما يتعلق مبخصصات يت مت حتديدها املخاطر الأيضا تشمل و املباين الدائمة. لتمويل 
 (.خصصات)امل
 مبشروع املباين الدائمةاملستحقة الدف  فيما يتعلق املبال  برصدة احلسابات الدائنة أساسا وتتعلق أ -21

 يورو. ألف 4 782ف يورو. وتبل  األرصدة املتعلقة بتشغيل احملكمة أل 6 071البال  قدرها 

غري متداولة. خصوم متداولة و إىل خصوم الطوارئ واخلسائر" ملخصصات املتعلقة بوتنقسم "ا -22
املبل  ويتكون  .(2)مستحقة الدف إىل املوعد الذي تكون فيه هذه املخصصات  أساسايستند هذا التمييز و 
يت تغطية إجيارات املباين املؤقتة الألف يورو( أساسا من املبال  املخصصة ل 1 756)خسائر للخصص امل
املخصصة  املبال ألف يورو( أساسا من  251)لطوارئ ويتكون املبل  املخصص ل. 2016تنتهي يف عام س
ألف يورو  117فضحال عن مبل   (3)ملنامة العمل الدولية احملكمة اإلداريةدعاوى املرفوعة أمام تغطي الل

   لتعويضات هناية اخلدمة.

وترد املخصصات متداولة. غري خصوم متداولة و إىل خصوم املوظفني أيضا استحقاقات وتنقسم  -23
يف غضون سنة واحدة ضمن ستحقة املالتقاعد  اتدفوعة األعر وتعويضامل املتعلقة باألعازات

يون طويلة األعل للمحكمة، مثل الدويقابل اجلزء املتعلق باخلصوم غري املتداولة املتداولة. خصصات امل
 .بعد انتهاء اخلدمةي حلقضاة والتأمني الصالتقاعدية لعاشات امل

يف مقدار القرض متويل مشروع املباين الدائمة. وبل  هو قرض من الدولة املضيفة والغرض من ال -24
 يفاالخنفاض رع  . وي(2014يف عام يورو ألف  84 607ألف يورو )مقابل  78 011هناية هذا العام 

 الدولة املضيفة. هنحضي إىل اخلصم الذي متامقارنة م  العام امليورو ف أل 6 596هذا البند البال  قدره 

                                                 
 
 الديون املستحقة يف موعد يقل عن سنة واحدة تعتربمتداولة بينما تصنف الديون األخرى بأهنا غري متداولة.  (2)
(3) International Labour Organization Administrative Tribunal

 
 . 
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أساسا اخلدمات ألف يورو  17 066البال  قدرها إليرادات املؤعلة واملصروفات املستحقة تشمل ا -25
وردت الفواتري املتعلقة هبا مبشروع املباين الدائمة اليت فضحال عن اخلدمات املتعلقة احملكمة املتعلقة بتشغيل 

 إقفال احلسابات.عند 
 ،(2014ألف يورو يف عام  82 288ألف يورو ) 127 474البال  قدره  ،ويتعلق صايف األصول -26
بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق يف البيان الثالث "بالتفصيل الوارد  الصايف للمحكمة، وض بال

  ". امللكية
 الذي يشمل ما يلي:األصول صايف  ويبني هذا اجلدول -27

يف املائة من صايف األصول( الشرتاكات الدول األطراف يف  5.7)ألف يورو  7 407 )أ(
رأس املال ألف يورو من صندوق  5 790مبل   صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ. واستخدم

ألف  1 709مبل   يف حني استخدم على املدى القصري يف هناية العامالعامل ملواعهة مشاكل السيولة 
  ؛حملكمةشغيل التصندوق الطوارئ يورو من 

توفرة من غري امللحالحتياطيات يف املائة من صايف األصول(  94ألف يورو )أو  120 102)ب( 
للصناديق  ألف يورو 1 519 ، ومبل  ألف يورو 118 583البال  قدرها مشروع املباين الدائمة 

 .االستئمانية
   35 -مبقدار ال العامة( سلبية االحتياطيات املتاحة من النشاط العام للمحكمة )األمو وكانت  -28
 ألف يورو. 

نتيجة عمليات ألف يورو تشمل  47 004يبل  قدرها نتيجة إجيابية إىل بيان األداء املايل ويشري  -29
 احملكمة، ونتيجة مشروع املباين الدائمة، ونتيجة الصناديق االستئمانية.

فجاءت معام افئة إىل حد كبري: ذه القطاعات الثحالثة غري متكهلداء األمستويات وكانت  -30
يورو. ووفقا للمعايري  ألف 53 227 قدرهبل  رحبا ذي حقق من مشروع املباين الدائمة، الالنتيجة 

بيان حال يف من الدول األعضاء دخاملسددة دفعة واحدة املدفوعات ام، تشكل علقطاع اللاحملاسبية الدولية 
هذا وثيقة امليزانية. ويؤدي يف  ولصهذه املدفوعات من األمتوهلا األداء، يف حني تعترب املباين الدائمة اليت 

يف عام و للتوزي . باحا قابلة ر أال ميكن اعتبارها و  لتمويل املباين الدائمةإىل أرباح دفرتية خمصصة الوض  
 مببل مقارنة ألف يورو ) 6 736 -دفرتية يبل  قدرها خسارة إىل ، أدى النشاط العام للمحكمة 2015

لمحكمة أساسا من لهذا التدهور يف األداء التشغيلي  عاءو (. 2014يف عام ألف يورو  1 769-
يف املائة. وتعكس  14.5قدرها يبل  زيادة ألف يورو، وهي  12 510مبقدار الزيادة يف تكاليف املوظفني 

 .لضعف املايل للمنامةاهذه اخلسارة 

 .2015مالية لعام االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات ال  -خامسا
 التطورات في كشف المرتبات ونفقات الموظفين      -1

 خطة المراجعة    )أ(
 يف 2014 كانون الثاين/ينايريف  املسجل شرع على اخلطة،  بعد موافقة مجعية الدول األطراف  -31

 .(4)حتسني فعالية وكفاءة اهليكل التنايمي لقلم احملكمةمن أعل مشروع املراععة تنفيذ 
 واقتصرت أسباب إلغاء الوظائف يف املشروع على احلاالت التالية: -32

                                                 
 . ICC/ASP/14/9 -املصدر: مجعية الدول األطراف  (4)
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 عندما مل تعد مهام الوظيفة ضرورية؛ )أ(  
عندما تؤدي التغيريات يف اهليكل التنايمي إىل تغيريات كبرية يف الواعبات واملهام   )ب(  

 دة توزي  مهامها يف وظيفة أخرى؛واملسؤوليات املتصلة بالوظيفة، أو عندما مل تعد الوظيفة ضرورية بعد إعا
 عندما يوعد تغيري يف متطلبات الربنامج أو يف املتطلبات التشغيلية.  )ج(

 473بإلغاء مخسة وظائف لكبار املسؤولني. وادرج اعتماد يبل  قدره  2014وانتهت السنة املالية  -33
ليت سيتم على األرعح تكبدها. وأثرت ميثل التكاليف التقديرية ا 2014ألف يورو يف البيانات املالية لعام 

حيث بلغت التكاليف املتصلة بتسريح  2015خطة املراععة بدرعة كبرية على بيان الوض  املايل يف عام 
 30ألف يورو. ويتفق هذا املبل  م  افرتاضات قلم احملكمة يف  4 974موعة عديدة من املوظفني حنو 

ألف يورو(، باستثناء  3 464لف يورو وحد أدىن يبل  أ 5 771)حبد أقصى يبل   2015حزيران/يونيه 
 انآثار املالية املرتتبة على الدعاوى القضائية احملتملة. 

شخصا، من بينهم موظفني اثنني معارين  69وظائف ما يبل  جمموعه  2015وألغيت يف عام  -34
 للمحكمة اخلاصة بلبنان.

 )بآالف اليورو( 2015إطار خطة المراجعة في عام  البيان التفصيلي للتعوسضات المدفوعة في :1الجدول 

 الرتب
 

 عدد
 املوظقني

 تعويض
 هناية
 العقد

 يف املائة 50
 تعويض
 إضايف

 التعويض
 اإلشعار

 أشهر 3
 اضافية من
 األساس

 جمموع
 التعويض

 االشرتاكات
 يف صندوق 

معاشات األمم 
 املتحدة

 التأمني
 الصحي

 )دال( )جيم( )باء( )ألف(  

 )ألف+باء

جيم+دال(+    

 3 10 353 44 15 64 229 13 2-خ ع 

3-خ ع   1 9 4 6 10 29 0 0 

 6 26 279 53 53 57 115 5  4-خ ع 

5-خ ع   8 193 87 46 66 392 16 5 

6-خ ع   10 368 170 95 124 758 22 6 

7-خ ع   4 191 95 40 53 379 16 3 

2-ف  10 255 127 114 186 682 38 10 

3-ف  8 321 109 63 77 570 38 3 

4-ف  8 476 226 146 166 1014 66 13 

5-ف  2 74 37 45 55 211 24 2 

 52 255 667 4 835 625 977 229 2 69 المجموع 

  املصدر: مراع  احلسابات اخلارعي بناء على املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية.

دد قدرها بعد يف هذه املرحلة، باالضافة وقد تشمل التكاليف االمجالية خلطة املراععة، اليت مل ُي -35
 إىل تكاليف التسريح، ما يلي:

 ملشروع املتكبدة إلدارة اخلطة؛ااألتعاب االستشارية لفريق  )أ(

 النفقات املباشرة للتعاقد م  موظفني مؤقتني وخرباء استشاريني نتيجة لتجميد التعيني؛ )ب(

 وظفني من الفئة األعلى من التأهيل.  موعة من الزيادات الناجتة عن االستعانة مب )ج(
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 الزساية في نفقات الموظفين  )ب(

مقارنة بالسنة  2015ألف يورو يف عام  12 798زادت النفقات االمجالية للموظفني مبقدار  -36
 يف املائة. 15، مبا ميثل زيادة يبل  قدرها 2014املالية 

 )بآالف اليورو( 2015: تطور المرتبات في عام 2الجدول 

 

للفرق ٪ الفرق  2014 2015  
٪5 - 160 - 131 3 971 2 مرتبات القضاة  

٪35 405 148 1 553 1 استحقاقات وبدالت القضاة  

٪2 976 353 43 329 44 أعور املوظفني  

وظفنياستحقاقات وبدالت امل  25 076 20 597 4 479 22٪  

٪38 098 7 236 18 334 25 املساعدة املؤقتة واخلرباء االستشاريني  

٪15 798 12 465 86 263 99 المجموع  

  للبيانات املالية. 16املحالحاة املصدر: مراع  احلسابات اخلارعي بناء على 

 :وتفسر هذه الزيادة يف املرتبات أساسا مبا يلي -37
ألف يورو يف إطار  4 974من املوظفني البال  قدره  69لتسريح ملدفوع اتعويض التكلفة  )أ(
 خطة املراععة؛
اخنفضت القوة وظيفة. و  69 على الرغم من إلغاء  2015 زيادة املحالك الوظيفي يف عام )ب(

نتيجة للقيام  املرتبات . وصاحب هذا التغيري زيادة كبرية يف(5)وظيفة مشغولة 990إىل  995 من العاملة
 ؛2015منذ بداية عام  أساسا بتعيني املوظفني من الفئة "الفنية"

 2015في عام : التعيينات 3الجدول 

 اجملموع 1-مد 5-ف 4-ف 3-ف 2-ف 1-ف 6-خ ع 5-خ ع 4-خ ع 3-خ ع الرتية

 97 1 5 6 15 23 4 2 15 13 13 2015 عام التعيينات يف

 املصدر: مراع  احلسابات اخلارعي بناء على املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية.
. وكانت 2015يف عام  915 بلمقا 2014م يف عاموظفا  860عدد املوظفني وكان متوسط  )ج( 

، واملسامهات يف صندوق ألف يورو( 4 433) تسويات مقر العملهناك زيادة يف األعور املدفوعة و 
ألف  454ألف يورو(، واالشرتاكات يف التأمني الصحي ) 1 160املعاشات التقاعدية لألمم املتحدة )

 ؛(6)يورو(
يف نشاط ألف يورو م  النمو  1 493عاقدين البال  قدرها وينبغي مقارنة نفقات آحاد املت  )د( 

أن  مراع  احلسابات اخلارعيوعد ا لذلك، حتقيقو (. اجلارية مكتب املدعي العام )احملاكمات والتحقيقات
                                                 

 مراع  احلسابات اخلارعيمن مصادر خمتلفة، فّضل  ورودهاللصعوبة احلصول على معلومات عديرة مبزيد من الثقة،  (5)
  االعتماد على األعور املدفوعة.

يضا انآثار املرتتبة على أقدمية املوظفني وكذلك التغيري يف عداول األمم املتحدة اليت يصعب حتديد تضمنت الزيادة أ (6)
 انآثار املرتتبة عليه.
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بصفة فردية م  تعاقدين من املمن بني املوظفني الذين استفادوا من خطة املراععة، أصبح مخسة موظفني 
 ؛حملكمةا

من قبل قسم املوارد البشرية االستشاريني أساسا  نفقاتألف يورو املتعلق ب 248ستخدم مبل  وا  )ه( 
مقارنة م   2015استشاريا يف عام  27فضحال عن تقدمي املشورة للضحايا ) ،للمساعدة يف خطة املراععة

 (.2014استشاريا يف عام  22
فة غري متسقة بسبب رعوعها إىل املختل املرتباتأن كشوف اخلارعي احلسابات وعد مراع  و  -38

يف  بل  عدد املوظفني اختحالفات يف عدد املوظفني. وهكذا، بيانات متعلقة برواتب خمتلفة، وأهنا تتضمن 
، يف حني بل  2015شخصا يف هناية عام  908قسم املوارد البشرية  الذي قدمه املوظفني  ةحرك كشف

قسم اليت قدمها  كشوف الصرف دد املوظفني يفوبل  عشخصا.  934 املرتباتعدد املوظفني يف سجل 
العدد الوارد يف  االعتماد على مراع  احلسابات حالفات، فضل تخاالشخصا. ونارا هلذه  990احلسابات 

أن يبل  عدد املوظفني  2015للسنة املالية  2014عام يف امليزانية املعتمدة وتتوق  . كشوف الصرف
 .اشخص 790

لرصد متوسط  وسيلة‘ 1’قسم املوارد البشرية بأن جيد اخلارعي احلسابات  مراع يوصي  -1التوصية رقم 
 التوفيق‘ 2’و ، امليزانيةب فنيوظامل حالكعداول مو  العاملة القوة متوسط بني املقارنة لتسهيل العاملة ةلقو حجم ا

 وظفني بالتحديد.امل عددعرفة مل املختلفةكشوف املرتبات  بني
األفراد ن و االستشاريو  نو املتعاقد، ال يعترب (7)الناام األساسي للموظفنيمن  7-4ومبوعب املادة  -39

أثناء مراععته أن  مراع  احلسابات اخلارعيوال يدرعون أيضا يف كشوف املحالك الوظيفي. ووعد موظفني. 
ألغراض هم يانات املرتبات، ولكن مت تصنيفببشكل صحيح يف واالستشاريني يصنفون  األفراداملتعاقدين 

 يف نفقات اخلدمات التعاقدية.م كان ينبغي تصنيفه  بينماللموظفني املدفوعة  اسبة يف كشف املرتباتاحمل
النفقات املتعلقة باملتعاقدين األفراد إعادة تصنيف باخلارعي احلسابات مراع  يوصي  -2التوصية رقم 

قراءهتا مبزيد من لانات املالية يف البي"نفقات اخلدمات التعاقدية" اريني وإدراعها بالبند املعنون ستشواال
 السهولة. 

 االحتياطيات المالية    -2
اليت رؤوس األموال يقابل عموما نامة يف تاريخ معني و امل ألصولميثل صايف األصول الوض  الصايف  -40

من  رحلةاملاألرباح لفرتة، و يف اوكذلك جمموع االحتياطيات، والفائض أو العجز  طرافالدول األتقدمها 
كل األصول  يعكس بيان صايف من سنوات سابقة. ولذلك ينبغي أن العجز الدفرتية أو فوائض ال

رأس املال( املقرتحة أو املعلنة بعد املوعد النهائي يست إلعادة ل)اليت  التوزيعاتمقدار ات املتاحة و ياالحتياط
 للبيانات املالية.

لبيانات من ا"صايف األصول"  -ان الثالث بيللأن النسخة األوىل اخلارعي احلسابات مراع  ورأى  -41
 باإلطحالع على البنود املبينة أعحاله.لقارئ لتسمح  الاملالية 

 
 
 

                                                 
"جيوز تعيني متعاقدين واستشاريني أفراد ومتدربني وغريهم من األشخاص باألحكام والشروط اليت يراها  املسجل أو  ( 7)

 يعترب هؤالء األشخاص من املوظفني ألغراض هذه الحالئحة".املدعي العام، حسب االقتضاء، وال 



ICC-ASP/15/12 

12-A-110816 75 

IC
C

-A
S

P
/1

0
/2

0
 

 )بآالف  اليورو( 2015كانون األولديسسمبر   31ألصول في صافي ا : بيان4الجدول 

 
 الصندوق العام

 صندوق رأس
املال العامل   

 صندوق 
 الطوارئ

مشروع املباين 
 الدائمة

 الصناديق
ئمانيةاالست  

جمموع صايف األصول/ 
 حقوق امللكية

 الرصيد االفتتاحي في
 476 45 975 029 26 500 7 406 7 500 3  2014كانون الثانيدسناسر   1 

حقوق الحركة في صافي األصولد
 2014في عام  الملكية

  

 

 812 36 41 002 35 - - 769 1 الفائض/)العجز(   

املباين صندوق إىل  التحويحالت
 - - 325 4 - - (325 4) الدائمة

 812 36 41 327 39 - - (556 2) جمموع احلركات أثناء العام

دحقوق مجموع صافي األصول
كانون   31في  الملكية 

 288 82 016 1 356 65 500 7 406 7 010 1 2014األولديسسمبر  

حقوق الحركة في صافي األصولد
 2015في عام الملكية 

  

 

 503 46 513 811 56 - - (821 10) (الفائض/)العجز   

 - (10) (623 209) (709 1) (790 5) 132 217 إىل الصندوق العام التحويحالت

فائض الصندوق االستئماين للضحايا 
 250 - - - - 250 2013يف عام 

 753 46 503 (812 152) (709 1) (790 5) 561 206 جمموع احلركات أثناء العام

قوق حمجموع صافي األصولد
كانون   31في  الملكية 

207 571 2015األولديسسمبر   616 1  791 5  (456 87)  519 1  014 129  

النسخة األوىل من ) 2015كانون األول/ديسمرب   31بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف  -الثالثبيان املصدر:ال
 .عي(البيانات املالية املقدمة ملراع  احلسابات اخلار 

"صايف األصول"  -البيان الثالث وطلب مراع  احلسابات اخلارعي لذلك تعديل العرض املتعلق ب -42
املكافئ لتوزي  الفوائض العجز وكذلك الفائض أو االحتياطيات النقدية لتوضيح لبيانات املالية من ا

 .رحلالدفرتية أو العجز امل
 لبيانات املالية.النسخة النهائية لوأعريت هذه التعديحالت يف  -43
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 )بآالف اليورو( 2015يسسمبر كانون األولد 31األصول في : بيان صافي 5الجدول 

  

 عام

مشروع املباين 
 الدائمة

الصناديق 
 ئمانيةاالست

جمموع 
صايف 

األصول/ 
حقوق 
 امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق رأس
املال العامل   

 صندوق 
 الطوارئ

صناديق 
ت االلتزاما
املتعلقة 

باستحقاقات 
  املوظفني

 الفائض/
 )العجز(

 النقدي 

أرصدة 
أخرى 

للصندوق 
 العام

 دحقوق الملكيةمجموع صافي األصول
 288 82 016 1 356 65 (948 7) (269 2) 227 11 500 7 406 7 2014كانون األولديسسمبر    31في  

 حقوق الملكيةالحركة في صافي األصولد
 2015في عام 

  

   

 004 47 513 227 53 (736 6) - -  -   -  الفائض/)العجز(   

 341 12 - (832 4) (709 1) (790 5) التحويحالت

 

(10)  -  

 - - - (432 4) 432 4 - - - الفائض/)العجز( النقدي يف السنة املاضية

 2015سوية االشرتاكات املقررة لعام ت
 (2 068) - - - (2 068) - - - (ICC-ASP/13/Res.1رار ق)ال

فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف عام 
2013  -   -  - - 250  -   -  250 

 186 45 503 227 53 423 1 364 2 (832 4) (709 1) (790 5) جمموع احلركات أثناء العام

 حقوق الملكيةمجموع صافي األصولد
 474 127 519 1 583 118 (525 6) 95 395 6 791 5 616 1 2015كانون األولديسسمبر   31في  

كانون   31بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف الثالث من البيانات املالية، بيان املصدر: النسخة املعدلة لل
 .2015األول/ديسمرب 

ديد مما أدى إىل حت(، 18حقوق امللكية بأسلوب اإلبحالغ القطاعي )املعيار احملكمة تقدمي واختارت  -44
 ثحالثة قطاعات:

)أ( األنشطة العامة، مبا يف ذلك الصندوق العام، أي ما يعادل امليزانية الربناجمية للمحكمة 
 )الربامج الرئيسية(؛

املباين أساسا ، و تشييد املباين اجلديدة للمحكمةبأنشطة )ب( صندوق املباين الدائمة املتعلق 
 ؛لمورداملشروع املتبقية لضيفة، وكذلك ديون من الدولة املاملقدم قرض ال، و قيدة بالدفاترامل

ممولة بالكامل من ة خمتلفاملتعلقة بأنشطة )ج( املشاري  اخلاصة، مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية، 
التربعات أساسا ب، مت متويل هذه املشاري  2015يف عام و من الناام املايل.  5-6 بندالتربعات، مبوعب ال

 واحلكومة اهلولندية. رويب وأسرتالياة من االحتاد األو املقدم
 امليزانية:ة احتياطيات باألنشطة العامة ثحالثقطاع ويشمل  -45

 7 406مببل  مقارنة  2015يف عام ألف يورو  1 616صندوق رأس املال العامل مببل    )أ( 
 ناام املايللمن ا 2-6بند وفقا للوقد أنشأت اجلمعية هذا الصندوق . 2014يف عام ألف يورو 
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مال أويل للمحكمة ملواعهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد  "توفري رأسمن أعل للمحكمة 
 االشرتاكات املقررة ".

ألف يورو  7 500مببل  مقارنة  2015ألف يورو يف عام  5 791مببل  صندوق الطوارئ  )ب( 
من التاام  5-6يف القاعدة  املنصوص عليهالتخصيص ملبدأ هذا الصندوق يستجيب . و 2014يف عام 

حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق " قاعدةوفقا هلذه الاملايل للمحكمة. و 
الذي يتاح على هذا االحتياطي النقدي أت اجلمعية أنشو . "احتياطي وحساب خاص استئماين وحساب

 عندنفقات مل يكن من املمكن توقعها ( لتمكني احملكمة من تغطية ICC/ASP /3/ Res.4)القرار  الفور
قرارا بفتح حتقيق فيها، أو املدعي العام وتتعلق هذه النفقات إما حبالة عديدة إثر اختاذ  ،امليزانيةاعتماد 

 بعقد اعتماع غري متوق  للجمعية.يف قضية قدمية، أو  ةعديدحبدوث تطورات 
لعام لتمويل استحقاقات املوظفني الصندوق ااألموال اليت "جينبها" على وعه اخلصوص،  )ج( 

، 2014 عام ألف يورو يف 11 227مقارنة مببل   2015ألف يورو يف عام  6 395اليت بل  قدرها 
 مليون يورو لعمليات الصندوق العام. 1.4ليون يورو لتمويل خطة املراععة وم 3.4رب من اما يقمنها 
السنوات املالية السابقة أي ما يعادل  قدية من/عجوزات نالصندوق العام أيضا فوائضويشمل  -46

توزيعات األرباح فضحال عن فقدان ترحيل املبال  من السنة والسنوات السابقة املشار إليها يف عمود "أرصدة 
 الصناديق العامة األخرى".

الرصيد الدائن )األنصبة بأنه الفرق بني  (8)من الناام املايل الفائض النقدي 6-4البند ويعرف  -47
ررة املسددة بالفعل عن الفرتة املالية واإليرادات املتنوعة خحالل الفرتة املالية( والنفقات )مجي  املبال  املق

املنفقة من االعتمادات املرصودة لتلك الفرتة املالية واالعتمادات املخصصة لحاللتزامات غري املصفاة(، 
ابقة وما يتحقق من وفورات من باإلضافة إىل متأخرات األنصبة املقررة على دول أطراف لفرتات س

االعتمادات املخصصة لحاللتزامات غري املصفاة. ويقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة 
يتناسب وعدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتصل هبا  مالية بني الدول األطراف مبا

األطراف يف الفرتة املالية التالية بشرط تسديد ذلك الفائض. وتدرج هذه الفوائض حلساب الدول 
"الفائض النقدي" بالتايل مبفهوم خمتلط اشرتاكاهتا الكامل عن الفرتة املالية اجلارية. وتتعلق صيغة 

جيم  بني امليزانية واحملاسبة على أساس متعدد السنوات: امليزانية ألن االشرتاكات حتدد على أساس 
نفقات حتدد على أساس النفقات املعرتف هبا وليس على النفقات املدفوعة النقدية، واحملاسبة ألن ال

 فقط.

                                                 
ُيدد الفائض النقدي املؤقت للفرتة املالية عن طريق املوازنة بني الرصيد الدائن )األنصبة املقررة املسددة بالفعل  (8)

ن االعتمادات املرصودة لتلك عن الفرتة املالية واإليرادات املتنوعة خحالل الفرتة املالية( والنفقات )مجي  املبال  املنفقة م
وُيدد الفائض النقدي للفرتة املالية بقيد ما يدف  خحالل الفرتة املذكورة من متأخرات األنصبة املقررة  الفرتة املالية(.

على دول أطراف لفرتات سابقة وما يتحقق من وفورات من االعتمادات املخصصة لحاللتزامات غري املصفاة على 
فا يف رصيد الفائض النقدي املؤقت. ويعاد حتميل أي التزامات معلقة متبقية على اعتمادات النحو املشار إليه آن

، الفقرة األخرية، يقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة 6-6الفرتة املالية اجلارية. ورهنا بالقاعدة املالية 
الساري على الفرتة املالية املتصل هبا ذلك الفائض. يتناسب وعدول األنصبة املقررة  مالية بني الدول األطراف مبا

كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت متت فيها مراععة حسابات الفرتة املالية، يسلم لكل من الدول   1واعتبارا من 
الية قد األطراف املبل  الذي خيصها من عملية القسمة آنفة الذكر، إذا كان اشرتاك الدولة الطرف عن تلك الفرتة امل

سدد بالكامل ليستخدم يف التصفية الكاملة أو اجلزئية أوال، ألي سلفة مستحقة لصندوق رأس املال املتداول؛ وثانيا، 
ألي متأخرات من األنصبة املقررة؛ وثالثا، لألنصبة املقررة للسنة التقوميية التالية للسنة اليت متت فيها مراععة 

قسم فيما بني الدول األطراف، فلن تسلم املبال  الناجتة عن القسمة إال احلسابات. ولئن كان أي فائض نقدي سي
للدول األطراف اليت سددت اشرتاكاهتا بالكامل عن تلك الفرتة املالية. وُيتفظ املسجل باملبال  املقسمة غري املسددة 

 املبني أعحاله. حلني سداد االشرتاكات عن الفرتة املالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو
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ألف يورو  127 474إىل  2014ألف يورو يف عام  82 288وزاد صايف أصول احملكمة من  -48
الذي  2015ألف يورو يف عام  47 004. ويفسر هذا التغيري بالفائض البال  قدره 2015يف عام 

 2014يت قيدت حلساب الدول خحالل الفرتة. واستخدم الفائض النقدي لعام يقابل عزئيا املبال  ال
ألف يورو  2 269البال  قدره  2013ألف يورو الستيعاب العجز النقدي لعام  4 432البال  قدره 

ألف يورو عن طريق ختفيض  2 068وتسديد سلف املساعدة القانونية للدول األطراف البال  قدرها 
رو يف هناية عام و ألف ي 95. وكان رصيدها 2015الواعب دفعها يف عام االشرتاكات املقررة 

2015. 
وتتكون الفوائض بوعه عام من عنصرين: األرباح القابلة للتوزي  بسبب حتقيق ربح يف امليزانية،  -49

واألرباح غري القابلة للتوزي  الناجتة عن عمليات حسابية حبتة. واالعتماد الذي يسرتد يعترب دخحال 
نه ال يساهم يف تشكيل أرباح قابلة للتوزي  يف حني، على سبيل املثال، الدخل الذي يتحقق من ولك

 36 812عملية مرتبطة حبساب مصريف يعترب من أرباح امليزانية. ووعد مراع  احلسابات اخلارعي أن 
ال يقابل ألف يورو و  35 002يقابل رمسلة املباين الدائمة مبل   2014ألف يورو من الفائض يف عام 

بأي حال من األحوال أي ربح يف امليزانية. وال يعكس الفائض بالضرورة مستوى النقدية املتاحة. 
ألف يورو من االحتياطي  12 331، اضطرت املنامة إىل سحب 2015ولتمويل أنشطتها يف عام 

ارئ، ألف يورو من صندوق الطو  1 709ألف يورو من صندوق رأس املال العامل، و 5 790املايل، 
 ألف يورو من صندوق متويل االلتزامات املستحقة للموظفني. 4 832و

وأدى اللجوء إىل حسابات الدول األطراف لتسديد السلفة املتعلقة باملساعدة القانونية البال   -50
ألف يورو إىل اخنفاض مستواها من النقد بنفس القدر بسبب اخنفاض االشرتاكات  2 068قدرها 

 .2015املدفوعة يف عام 
ويسرتعي مراع  احلسابات اخلارعي انتباه الدول األطراف إىل أن صيغة الفائض احملددة يف  -51

الناام املايل للمحكمة معناها توزي  نتيجة على الدول دون وعود ما يقابلها دائما يف امليزانية. ويف 
فرض عليها االقتطاع بعض احلاالت، قد يؤدي ذلك إىل زيادة احلالة الصحية للمنامة سوءا، ألنه ي

 من موارد للميزانية ال ميتلكها يف الواق .
لدول األطراف أمهية جتنب ممارسة توزي  الفائض النقدي املؤقت قبل لاخلارعي احلسابات ؤكد مراع  يو 

 النقدي النهائي.الفائض  توافر
قد تدىن كثريا مة للمحكمستوى النقدية املتاحة أثناء عمله أن راع  احلسابات اخلارعي وتبني مل -52

 ،2015ألف يورو يف عام  23 026إىل  2014ألف يورو يف عام  56 693حيث اخنفض من 
 بالتفصيل التايل:

 ألف يورو؛ 1 616قدره بل  ا يصندوق رأس املال العامل مب )أ( 

 ألف يورو؛ 5 785مبا يبل  قدره  صندوق الطوارئ   )ب(

 ألف يورو؛ 6 395قدره بل  ا يمبت املوظفني االلتزامات املتعلقة باستحقاقاصندوق   )ج(
الفوائد املستحقة دف  قبل  ،يوروألف   7 078مبا يبل  قدره صندوق مشروع املباين الدائمة   )د(

 ألف يورو؛ 2 186على القرض من الدولة املضيفة البال  قدرها 
 يورو. ألف 2 153 قدرهبل  ا يمب بالصناديق االستئمانية املتعلقة  ية نقدال  )ه(

األموال الحالزمة ) 2015يف هناية عام على الفور لمحكمة الذي كان متاحا لالنقد مستوى ويعادل  -53
املتعلقة نفقات مستوى الرأس املال العامل( تمويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني وصندوق ل

 محاليني يورو(.  7) األفراد نباستثناء االستشاريني واملتعاقديواحد، شهر مبرتبات املوظفني ملدة 
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تقريره املتعلق بسوء احلالة النقدية الذي أشار إليه يف  اخلارعي استنتاعهاحلسابات مراع  يكرر ، لذلكو 
ICC-2015-6  االحتياطيات النقدية.املتعلق ب 

 متأخرات االشتراكات المقررة   -3
الدول القبض من املستحقة املقررة ، بل  جمموع االشرتاكات 2015كانون األول /ديسمرب   31يف  -54

 سنوات سابقة.عن يف املائة،  39ألف يورو ، أو  8 146، منها ألف يورو 20 786األطراف 

 و(ر )بآالف اليو  من الدول األطراف : االشتراكات المقررة المستحقة القبض6الجدول 

 الدولة

  املبال  املستحقة موعجم
كانون   31يف  القبض

 2015األول/ديسمرب 
 ملبال  املستحقة القبضا

 2015يف عام 
 املبال  املستحقة القبض
 املتصلة بسنوات سابقة

 532 5 881 5 413 11 الربازيل
 - 645 3 645 3 املكسيك
2 123 257 1 380 3 فنزويحال  

 - 858 858 األرعنتني
 - 313 313 كولومبيا
 - 115 115 سلوفينيا

 655 7 069 12 724 19 مبال  مستحقة 6جمموع أعلى 
مبال  مستحقة  6 النسبة املئوية ألعلى

٪95 القبض  95٪  94٪  
 147 8 639 12 786 20 المبالغ المستحقة القبضمجموع 

 .2015بناء على الرصيد الشامل يف عام املصدر: مراع  احلسابات اخلارعي 

 سنة واحدة، أود على ملدة تزييف املائة من املستحقات غري املسددة  94وفنزويحال ومتثل الربازيل  -55
، 2015عام ألف يورو يف أوائل  16 642من الربازيل  اتاملستحقألف يورو. وبلغت  7 655مبل  
ألف يورو من هذا املبل  يف  5 229ألف يورو عن سنوات سابقة. وسددت الربازيل  10 761منها 

الشرتاكات غري املسددة فأصبح بذلك جمموع ا 2013عن االشرتاكات املتعلقة بعام  2015نيسان/أبريل 
منها ، ألف يورو 3 380فنزويحال  من اتاملستحقوبلغت . 2015هناية عام ألف يورو يف  11 413
 2013. وكان جمموع االشرتاكات املقررة لفنزويحال يف عام 2013ألف يورو غري مسددة منذ عام  940
يف املائة فقط من مبل   15ألف يورو، أي  177ألف يورو،  ومل تسدد من هذا املبل  سوى  1 116

 االشرتاك.
الربازيل إىل كل من ممثل  تذكري ةرسال 2016أبريل نيسان/ 25أبريل ونيسان/ 8وأرسل املسجل يف  -56
 حىت تاريخ املراععة. اق ردلمل يتو فنزويحال. ممثل و 
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نتيجة  ةلالسيو بتناقص  لدول األطراف من املخاطر املتصلةا (9)ريكرر مراع  احلسابات اخلارعي حتذي
 االشرتاكات املقررة للمنامة. للتأخري يف تسدبد 

هذه املشكوك يف حتصيلها. ومتثل  االشرتاكات املقررةوتعتمد احملكمة خمصصات للديون املتعلقة ب -57
منذ أكثر احلسابات القابلة للقبض من الدول األطراف املستحقة يف املائة من أرصدة  90املخصصات 

ألف  412، بل  جمموع املبال  املشكوك يف حتصيلها 2015ديسمرب  األول/ كانون  31ويف . سنتنيمن 
ألف يورو(، والكونغو  55)وتنزانيا ألف يورو(،  230ية )مهورية الدومينيكيورو، كانت متعلقة أساسا باجل

 ألف يورو(. 30)
مدفوعات  وعدم تقدمي، 2013فنزويحال لعام إىل اخنفاض املبل  الذي دفعته نار وم  ذلك، بال  -58

مما أدى إىل تعليق حقوقها يف التصويت، تعترب املبال  املستحقة ، 2015و 2014على االطحالق لعامي 
 القبض من هذه الدولة مشكوك يف حتصيلها.

 تقييم مشروع المباني الدائمة    -4
نح . ومُ دائمةمببان احملكمة اجلنائية الدولية زويد ت، قررت مجعية  الدول األطراف 2005يف عام  -59

م   NEC3 ووقعت احملكمة عقدا من طرازاهلولندية  Courtysتشييد املقر الدائم للمحكمة ملؤسسة عقد 
على حق الشركة املسؤولة  NEC3 وينص العقد من طراز .2012أكتوبر تشرين األول/ 1هذه املؤسسة يف 

 .عن أي تأخري أو أعمال إضافيةعن التشييد يف التعويض 
وض  حجر و األرض املقدمة من احلكومة اهلولندية، بتجهيز  2012يف عام لتشييد وبدأت عملية ا -60

 .2015نوفمرب تشرين الثاين/ 2التسليم يف مت ، و 2013أبريل نيسان/ىن يف المبلاألساس 
كانون   14يزانية األولية للمشروع يف علستها العامة السابعة املعقودة يف املت اجلمعية اعتمدو  -61

تقدم  يورو لتكاليف التشييد فقط. وم  مليون  190مببل   (ICC-ASP/6/Res.1) 2007األول/ديسمرب 
نطاق التكاليف )نفقات االنتقال، املعدات ميزانية املباين الدائمة تباعا م  اتساع زادت العمل يف املشروع، 

 منهبا ملأذون زادت اجلمعية امليزانية ا، 2014كانون األول/ديسمرب   17ويف اجللسة املعقودة يف اخل(. 
 .(ICC-ASP/13/Res.2)يورو  مليون 200ره اقدمإىل حد أقصى مليون يورو  195.7

 2015 هيونيحزيران/ 25يف قرار عديد بتاريخ و ولكن هذه الزيادة مل تكن كافية لتمويل املشروع.  -62
(ICC-ASP/13/Res.6) مليون يورو  204، وافقت اجلمعية على زيادة عديدة يف غحالف امليزانية تصل إىل

 يورو.  مليون 206يبل   أقصى حبد 
 195مليون يورو منها  205.7ما جمموعه  2016مايو أيار/ 9حىت وبلغت التكاليف التقديرية  -63

مقارنة مليون يورو  1.7جتاوز حمتمل يف الصرف يبل  ، مما يشري إىل تشييدخمصصة لتكاليف اليورو مليون 
 مليون يورو. 204 البال  قدرهابامليزانية املعلنة 

ومؤسسة على اتفاق تسوية بني احملكمة إقفال امليزانية اخلتامية للمشروع بالتوقي  كان من املفرتض و  -64
Courtys  تعويضألخرية املوعبة للااألحداث  لتسوية. 

عاجلة مل Courtysومؤسسة عارية بني احملكمة ال تزال  املفاوضاتت كتابة هذا التقرير، كانوعند   -65
النهائية اليف التكعليه إلمكان التحقق من اتفاق موق  وال يوعد تكاليف املباين الدائمة. ملسائل املتعلقة با

 للعملية.
                                                 

 يفبسياسة اسرتداد االشرتاكات هبذه املخاطر يف الفصل املتعلق فعحال ي الدول األطراف عمراع  احلسابات اخلار حذر  (9)
 املتعلق باالحتياطيات النقدية.  ICC-2015-6تقريره 
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 ألف يورو. 195 756مببل  ، مت رمسلة املباين الدائمة 2015ديسمرب كانون األول/  31ويف  -66
بتقدمي ضمان سابات اخلارعي ملراع  احل حسمي الحالة من عدم اليقني و إىل هذا الوض  ويؤدي  -67

حلد من نطاق بسبب ا مشفوع بتحفظرأي إىل تقدمي هذه الاروف ومحلته املعين. لتقييم األصل معقول 
 البيانات املالية. املراععة عند مراععة

 مشروع المباني الدائمةالمعالجة المحاسبية ل    -5
تشرين  12يف أي فاتيح، تحالم املاستاريخ يف صول األاملباين الدائمة اجلديدة يف سجلت  -68
من املعايري احملاسبية  17 معيار رقموينبغي معاجلة رمسلة املباين الدائمة وفقا لل. 2015 /نوفمربالثاين

ذي ينص على أن الو  تطبقه احملكمةالذي واملعدات"  ملنشآت"املمتلكات وا الدولية للقطاع العام املعنون
 فصلة إذا كانت هلا أعمار انتاعية خمتلفة.تعامل عناصر األصول كأهنا عناصر من

 تقييم املباينمتخصصة يف تقييم العقارات، بشركة وهي ، Brinkقامت شركة للقيام بذلك، و  -69
القاعدة، مثل ، ملباين الدائمةبتقييم تفصيلي لكل عنصر من عناصر االشركة هذه قامت . و الدائمة اجلديدة

مقرتحة وضعت أيضا خطة و  .الكهربائية، وما إىل ذلكيبات رتكواليات، األرضو سقف، والالواعهة، و 
 صيانة.لل

تعريف يأخذ مل و . تقييمهذا البتحليل سحالمة  اخلارعياحلسابات مراع  قام ، عملودعما هلذا ال -70
أعمال الصيانة املرتقبة اليت تبني العمر االنتاعي لكل عنصر، و املختلفة يف االعتبار خطة الصيانة  عناصرال

 املنشآت.الحالزمة الستبدال بعض  سيةالرئي
 ومل ،املتعلقة بالناام السمعي البصريتجهيزات عمال والاألتكاليف مل حتدد وعحالوة على ذلك،  -71
تكاليف بمباشرة  تصلخمتلفة: األول ي سابيةحيعة طبولكل عمل وعهاز على حدة. كل منها سب  ُي
املستقلة عن  شراء املعدات ب ربأكبقدر لثاين ا يتصل(، يف حني التجهيز )األسحالك وتكاليف تشييدال

 .تشييدالسمعية والبصرية وفصلها عن تكاليف التجهيزات املشرتيات من الحتديد ومن مث ينبغي  املباين.
اليت إححالل رأس املال املتصلة بعمليات لنفقات واضحة لرؤية تساب كا من أعل   -3 توصية رقمال

تض  احملكمة يف بأن ‘ 1’احلسابات اخلارعي  امليزانية، يوصي مراع  يفسيلزم القيام هبا واالستعداد هلا 
العناصر يف توزي  أن تعيد النار بعد ذلك ‘ 2’أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوق هبا، و

 .بني العناصر يز بشكل مناسبيتموإمكان الوإححالل رأس املال  صيانةاملرتقبة للطة اخلم  ماشى التوزي  ليت
أخذ العينات للتحقق من التكاليف املدرعة يف تقييم ناام اخلارعي أيضا احلسابات مراع  واستخدم  -72
بناء على  ألف  يورو  1 576البال  قدرها لنفقات اتصنيف أعيد ، 17ألحكام املعيار ووفقا . تشييدال

عماري، وتكاليف تكاليف اختيار املهندس امللعدم عواز احتساب طلب مراع  احلسابات اخلارعي، 
 .االستشاريني يف الرمسلة اءاخلرب أتعاب االتصاالت، و 

 من الدولة المضيفة المقدم قرضال    -6
مليون يورو:  190بل  جمموعهما للتمويل  نيخارعي يندائمة من مصدر الباين امل ستفاد مشروع ا -73

مطروحا منه اخلصومات ة املضيفة من الدولاملقدم قرض الو مدفوعات الدول األطراف املسددة دفعة واحدة، 
 يت مت استحالمها.المقابل املدفوعات املسددة دفعة واحدة املضيفة من الدولة  ةاملمنوح
يت مت استحالمها البل  جمموع املدفوعات املسددة دفعة واحدة ، 2015ديسمرب كانون األول/  31ويف  -74

ألف  3 500يبل  قدرها من الدولة املضيفة ويشمل هذا املبل  مسامهة طوعية إضافية  يورو،لف أ 96 101
ألف  95 893حنو  2015كانون األول/ديسمرب    31املبال  املسحوبة من القرض يف إمجايل يورو. وبل  

 2015يورو. وبل  جمموع اخلصم من القرض الذي منحته الدولة املضيفة حسب التقديرات يف هناية عام  
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ألف يورو اجملموع التقديري للمبل   77 930البال  قدره ألف يورو. ويقابل الرصيد  17 963حنو  
مت حساب الزيادة يف و  عاما. 30املسحوب من أصل القرض يف هناية السنة والواعب السداد على مدى 

مايو أيار/ 30ألف يورو يف السنة التالية ومت تسديدها يف  2 037من القرض البال  قدرها املسحوب بل  امل
بعد االنتهاء من مج   2016 هيونيحزيران/ 30يف للقرض الرئيسي ملبل  النهائي . ينبغي حتديد ا2016

 املدفوعات املسددة دفعة واحدة. 
ال يوعد عدول زمين لسداد . وحىت انآن، 2016 هيوليمتوز/ 1بدأ سداد القرض يف يوينبغي أن  -75

اجلدول الزمين للسداد، لكل  بنييأن وينبغي . (10)بعد هنائيااملقرتض  ، لعدم حتديد املبل  الرئيسيالقرض
هذا عزء مهم من و . بالتفصيل بني الدين والفائدةالعحالقة فضحال عن الواعب سداده بل  املتاريخ استحقاق، 

ألنه سيسمح هلا باستباق األقساط السنوية اليت سيلزم دفعها  لدول األطرافاليت ينبغي تقدميها لاملعلومات 
 يف تاريخ االستحقاق.

 بأناخلارعي احلسابات مراع  من أعل ضمان الرصد املنتام لسداد القرض، يوصي   -4م توصية رقال
زء املستهلك من أصل ل اجليتفصيبني بالاحملكمة م  الدولة املضيفة على عدول زمين لسداد القرض  تتفق

 .الطرفنيكحال من  األقساط الواعبة الدف ، وأن يتم التصديق على هذا االتفاق ، و وائدوالفالقرض، 

 الرقابة المالية الداخلية   -7
الوحدة املتعلقة بإدارة األعمال يف ناام ساب من خحالل يف بة اقللر نفقات امليزانية ختض   -76

 .املبل  املخصص هلاال جيوز أن تتجاوز النفقات املأذون هبا التخصيص. و 

وإما بأموال  مويل النشاطتبأموال خمصصة يف امليزانية لاحملاسبية إما بيانات عادة ربط اليتم و  -77
. للقطاع العام معايري احملاسبية الدوليةاليت أعريت نتيجة للالتعديحالت "دفرتية" الغرض منها هو حتديد 

بيان من هذه البيانات. وتشري الربجميات يتم تسجيل هذه املعلومات من خحالل حقل إضايف مللء كل و 
امليزانية بأموال خمصصة يف نفقات املعرتف هبا مباشرة لا املتعلقة باإلدارة مثل ناام ساب إىل ضرورة ربط

األموال املخصصة لحالعتمادات ، يف حني يتم ربط منها الغرضالحالزمة لتحقيق عتمادات اال جزحل
املشكوك فيها يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بصندوق تقين ألنه لن يسبب أي مدفوعات يف 

 املسقبل.

من قطاعات لتوفيق بني ميزانية كل قطاع باراع  احلسابات اخلارعي الناام ملهذا  تنفيذويسمح  -78
 اإلبحالغ وهي قطاع الصندوق العام، وقطاع املباين الدائمة، وقطاع الصندوق االستئماين للضحايا، وبني 

 .عيوبأي باكتشاف احملاسبة، وبالتايل 

ض الذي تقدمه احملكمة يف ناام ساب ال أثناء عمله أن العر وعد مراع  احلسابات اخلارعي و  -79
سجلة اليت تؤثر على امليزانية والبيانات اليت ال تؤثر على امليزانية ألن مجي  املبيانات البني تمييز يسمح بال

 فقط.استاذ واحد يف دفرت البيانات تسجل 
عهة نار من و حلسابات بعملية توفيق يدوية لقطاع الصندوق العام فقط، وهذا وحدة اوتقوم  -80

 .أقل فعالية يف الرقابة من الرقابة انآلية مراع  احلسابات اخلارعي
حملكمة، يوصي مراع  اإلبحالغ يف ان أعل حتسني رصد امليزانية جلمي  قطاعات م -5توصية رقم ال

طريق إنشاء حقل إضايف بتعديل شكل الوحدة املتعلقة باملراععة يف ناام ساب عن احلسابات اخلارعي 
 احملاسبة.يؤثر على امليزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ناديق ملزم للص

                                                 
 .2016ونيه حزيران/ي 29دفعة واحدة اليت مل تسدد بعد هو املدفوعات كان املوعد النهائي لسداد   (10)
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 المراقبة الداخلية للحسابات    -8
املالية  احتسني شفافية بياناهتاختارت احملكمة سبية الدولية للقطاع العام، اباالنتقال إىل املعايري احمل -81

فقا للمعايري احملاسبية بيانات مالية و  على التوايل ةالثاني نامة بالتايل للسنة املقدمت و وتنفيذ ميزانيتها. 
 .قطاع العامالدولية لل

راع  غري أنه تبني مل .لتطبيق هذه املعايريباحملكمة قسم املالية وينبغي االعرتاف باجلهود اليت يبذهلا  -82
املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية ميثل انات بيهذا العام أن إعداد النتيجة الشرتاكه خلارعي احلسابات ا

 .للمحكمةبالنسبة  امضنيضخما و  حالعم

ال يتفق متاما م  االمتثال الكامل ناام املعلومات تشكيل أسباب هذه الصعوبات أن ومن  -83
كما   ،(FI )الوحدةالذي تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام محاسبة على أساس االستحقاق لل

 حموسب.ناام تعد تلقائيا بأن البيانات املالية ال 
إعداد ويتم  .Excel تعد بناام ال تزال البيانات املالية و غحالق "يدويا": اإلضوابط وجتري بالتايل  -84

بيانات احملاسبة(، و بيانات امليزانية  توفيق بنيالعلى وعه اخلصوص ) سابالعديد من التقارير خارج ناام 
 يف هذا الناام.تأصلة لرقابة الداخلية امللبالتايل ض  ال ختو 

الضوابط اليدوية غري مرضية، وال تفي مبقتضيات  فإنلبيانات املراد معاجلتها، احجم  بالنار إىلو  -85
 الداخلية.بيئة تتسم بالكفاءة والفعالية للرقابة 

، عناصرهايف مجي  ونية بالكامل االلكرت نشر ناام احلوسبة التايل أن تستكمل  وينتار من احملكمة -86
 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.املالية وفقا بيانات عداد الإلمبا يف ذلك 

القيام بالتايل عادة هيكلة قسم املالية و إاخلارعي احلسابات مراع  الحظ باإلضافة إىل ذلك، و  -87
ونقلت وحدة احلسابات و نة ياجلم  بني وحدة اخلز مت . و احملاسبية الدولية للقطاع العام حدة املعايريو إلغاء ب

إىل قسم املوارد البشرية. ونتيجة لذلك، مت تقليص قسم املالية من قسم يتكون من وحدة كشوف املرتبات 
)أربعة  رتباتملكشوف اوحدة  و  ،)ثحالث وظائف ثابتة( ينة: وحدة اخلز ي، وه2014مخس وحدات يف عام 

سابات )مخس وظائف ووحدة احل(؛ ا ثابتةات )مثاين وظائف، سبعة منهملدفوعوحدة او  ،وظائف ثابتة(
بسبب قيود مل يتم شغلهما )أرب  وظائف، اثنتان منها احملاسبية الدولية للقطاع العام حدة املعايري و و  ،ثابتة(

، م  رئيس قسم ومساعد إداري ومايل. 2016امليزانية(، إىل قسم يتكون من وحدتني فقط يف عام 
مجي  مدفوعات تناول هذه الوحدة )مثانية وظائف ثابتة(، وت : وحدة املدفوعاتامه تانن احلالياالوحدتو 
قسم وظائف إىل نقلت ثحالث كمة، مبا يف ذلك بعض مسؤوليات وحدة كشوف املرتبات السابقة )احمل

يات اإلضافية املسؤولمجي  تحمل اليت تنة )سب  وظائف ثابتة(، يوحدة احلسابات واخلز و  ،املوارد البشرية(
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. الناجتة عن تعقيد

ذات  موارد تقنية ب تتطلاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  أنومما يزيد هذا التخفيض تناقضا  -88
سبة األصول حافيما يتعلق مبلمعايري، ال سيما املعقدة لقادرة على تنفيذ املهام احملاسبية كفاءة عالية و 

 .، اخلوااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، واملدفوعات التجارية ،الثابتة
 وأدى ذلك إىلباإلضافة إىل ذلك، شهدت احملكمة منوا مستمرا يف النشاط يف السنوات األخرية، و  -89

مؤقتا الزيادة ى هذه اليت يلزم معاجلتها. وتغلبت احملكمة علحجم املعامحالت احملاسبية مقابلة يف زيادة 
ولكن  يةحلسابافا  على الذاكرة باحليف فريق احملاسبة بوظائف قصرية األعل يف حني يسمح االستقرار 

 لرقابة احملاسبية الداخلية.لإرساء أسس ال غىن عنها أيضا بالبدء يف 
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اخلارعي بات احلسا، يوصي مراع  بكفاءة وبصورة فعالةرقابة داخلية المن أعل ضمان  -6توصية رقم ال
املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر ناام 

 .وتقدم الدعم هلا وظيفة احملاسبةلاالستقرار للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

 كر وتقدسرش   -اسايس
احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك موظفي قلم موظفي أن يشكر  مراع  احلسابات اخلارعييود  -90

 احملكمة، على التعاون والدعم العام املقدم ألفرقة املراععة أثناء عملهم. 
 هناية محالحاات املراععة.

 التذسيل األول
 جدول موجز سبّين التغيرات التي تؤثر على النتائج 

  االيرادات ناالتأثري على بي قائمة التعديحالت

يف وثيقة امليزانيةالتأثري   

األصول 
رية األعلصق  

األصول 
 طويلة األعل

اخلصوم 
قصرية 
 األعل

م و اخلص
طويلة 
 املوقف الصايف األعل

دققةالماميع مجال              
االشرتاكات املطلوبةعديل ت يورو 2     068  000 +           
القابلة للتقييم النفقات غريصحيح ت يورو 1   576 - 000            
يورو 9   خمصصات االستهحالك وفقد القيمة حيحصت   000 +   

 
      

ةالنهائياميع المج 000  501 سورو  +           
اليت مل يتم االعرتاف هبايحالت دالتع              

             ال شيئ
التي لم ستم االعتراف بهاسالت دالتع              

 التذسيل الثاني
السابقة المقدمة في التقرسر المتعلق باالحتياطيات النقدسة في عام متابعة التوصيات 

2015 (ICC-2015-6) 
يتبني من استعراض حالة تنفيذ التوصيات اليت مت اإلعراب عنها كجزء من املراععة املتعلقة  -1

، أن من بني مثاين توصيات متبقية، نفذت توصية واحدة بالكامل 2015باالحتياطيات النقدية يف عام 
 ونفذت سب  توصيات تنفيذا عزئيا. 
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نفذت  تبقيةالتوصيات امل املوضوع الرقم 

 بالكامل
نفذت  

 عزئياً 
مل تنفذ 

 بعد
ؤقتة املاالت احلتخفيف لستخدام صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ ا االحتياطيات النقدية 1

 .للتمويلقابلية للبقاء حني  تنفيذ آلية أكثر إىل عدم كفاية النقدية ل
X   

 اعتمادات مصرفيةفتح لالتفاوض مؤقتا، باإلضافة إىل استخدام االحتياطي النقدي  االحتياطيات النقدية 2
 التأخري يف يف حالة وعود صعوبات مؤقتة ناجتة عنمن أعل توفري ضمان اضايف 

. تغطيتها من صندوق رأس املال العاملاالشرتاكات ومل يعد من املمكن  تسديد
 تح االعتماد، ميكن االستمرار يف اللجوء إىل صندوق الطوارئ طبقا للشروط وعند ف

 .املالية الناام املايل والقواعدددة يف احمل

 X  

لتخفيف األعباء استحقاقات املوظفني لحاللتزامات املتعلقة باعتماد خطة متويل  االحتياطيات النقدية 3
يف املستقبل. وينبغي القيام مبزيد من  املتصلة هبذه االلتزامات اليت ستزيد على األرعح

 ا وما هو مستواه.مناسباالحتياطي لتحديد ما إذا كان إنشاء العمل 

 X  

باالشرتاكات اليت سيتم  احلصول عليها يف السنة اجلارية حتسني القدرة على التنبؤ  االحتياطيات النقدية 4
كل دولة هنما م   للسداد ووض  خطة للدف  يتم التفاوض بشأعن طريق التخطيط 

 متأخرات.عليها طرف 

 X  

  X  لزيادة قابلية الدول املدينة منذ عدة سنوات للمساءلة.إعداد خطة لتسوية الديون  االحتياطيات النقدية 5
ناام املايل املنصوص عليها يف التنفيذ العقوبات يف حالة عدم تسديد املتأخرات،  االحتياطيات النقدية 6

 .والقواعد املالية
 X  

  X  .احملكمةيف لنقد املتوفر وفقا لإيقاع املصروفات  م  تكيفالكيفية دراسة   االحتياطيات النقدية 7
تكثيف ممارسة إعادة النار يف امليزانية الربناجمية خحالل السنة من أعل السيطرة على  االحتياطيات النقدية 8

ترتيب  إعادةالتمكني من اليت سيلزم سدادها من االشرتاكات املدفوعة، و التكاليف 
 ة.النفقات غري املناور  واستيعاب ،األنشطةبني ولويات األ

 X  

 - 7 1 8: مجموع التوصيات المتبقية

قرتح املقرار صارف املعنية. والعزئيا ألن احملكمة بدأت املفاوضات م  املمنفذة  2 التوصية رقموتعترب  -2
 .مرحلة التخطيطيف  2016سبتمرب ول/من أعل فتح باب اعتماد عديد يف أيلجمعية لل
 .كمةاحملعلى مستوى  بحثقيد ال 3لتوصية رقم وال تزال ا -3
لدول لية و شف اتمذكر أرسلت عدة كمة منفذة بالكامل ألن احمل 6و 5و 4وتعترب التوصيات رقم  -4

تأخرة. امل االشرتاكاتاعتماعات خمتلفة إلجياد حلول لتسوية نامت و  2016أبريل نيسان/األطراف يف 
على أنه ال يكون للدول األطراف املتأخرة عن تسديد ناام روما األساسي من  112 املادةوتنص 

 .يف اجلمعيةيف التصويت اشرتاكاهتا ملدة سنتني كاملتني احلق 
 بحث.قيد ال النتزا ال 8و 7والتوصيتان رقم  -5
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الدائمة وإيارة  تقرسر مراجعة الحسابات بشأن التقارسر المالية لمشروع المباني 
 2015السنة المالية   -المشروع
 احملتويات

 الصفحة 
 86 ......................................... اهلدف من املراععة ونطاقها   -أوال
 87  ......................................................معلومات أساسية   -ثانيا
 88  ......................................................قائمة التوصيات  -ثالثا
 89  ...............................................تابعة التوصيات السابقة م -رابعا

 91  املباين الدائمة......................................التقارير املالية املشروع  -خامسا
 91  .................................. تشييدشروع المل تقييم التكلفة اإلمجالية  -1 
 96 .............................................. املعامحالت العقاريةمتويل   -2 
 99   .................األصول الثابتةالصيانة واستبدال و  التشغيل العامةتكاليف   -3 

 100  ............................................إدارة مشروع املباين الدائمة  -سادسا
 100  .....................................................حوكمة املشروع   -1 
 103 .......................................... إدارة املرافق والسحالمة واألمن  -2 
 105 ...........................................تلبية احتياعات املستخدمني  -3 

 106  .........................................................شكر وتقدير  -سابعا

 الهدف من المراجعة ونطاقها  -أوال
ارعيني استعراضًا للتقرير املتعلق بإعداد التقارير املالية اخلراععني ثحالثة من املأعرى فريق مؤلف من  -1

وكان  .2015وإدارة املشروع للسنة املالية  )"احملكمة"( املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ملشروع
اهلدف من هذا االستعراض هو التحقق من محالءمة التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع 

على األساس القانوين واخلطة املالية  وركزت مراععة اإلدارة  .مة وإعراء مراععة إلدارة املشروعاملباين الدائ
   .واحلوكمة وتنفيذ املشروع ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال لقرارات الدول األطراف

من الناام املايل  12عمحاًل بالبند ، وعرت املراععة وفقًا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراععة -2
   .2013كانون الثاين/يناير   14م املؤرخ والقواعد املالية للمحكمة وخطاب االلتزا

وُعقد االعتماع اخلتامي  .ومتت مناقشة مجي  املحالحاات والتوصيات م  املوظفني املعنيني باحملكمة -3
وُييط هذا التقرير إحاطة تامة بتعليقاهتم . مدير املشروع م  2016حزيران/يونيه  2للمراععة يوم 

 .وردودهم
للتقرير املتعلق بإعداد التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة ستعراض السنوي وخيتتم هذا التقرير اال -4

الذي عهدت به مجعية الدول األطراف  2015إىل  2012 من املالية واتللمحكمة وإدارة املشروع للسن
 املشار إليه يف خطاب التكليف ICC-ASP/13/Res.6)"اجلمعية"( إىل ديوان احملاسبة مبوعب قرارها  

    .2016ة حىت هناية أيار/مايو عع. وامتدت فرتة املرا2013/يناير الثاين كانون  14املؤرخ 
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 معلومات أساسية  -ثانيا
هنا مؤسسة قضائية دائمة على ألدائمة، نارا مببان احملكمة تزويد ، قررت اجلمعية 2005يف عام  -5

 .هاأو بالقرب منالهاي رها يف مقاقائمة اليت تق  عكس احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ال
امليزانية  )11(2007ديسمرب كانون األول/ 14يف املعتمد  املباين الدائمةاملتعلق بقرار اجلمعية وقّدر  -6

ووافقت . 2014يف عام  ستويات األسعارمليون يورو مب 190مببل  الحالزمة للمباين الدائمة وحدها 
ولكن على أن تشمل التجهيزات  (12)2011ديسمرب ول/كانون األ 21يف  على هذه امليزانية اجلمعية

مشروع التشييد اجلمعية ميزانية ادت ، ز 2013نوفمرب تشرين الثاين/يف املدجمة اليت ختص املنتفعني أيضا. و 
ليشمل إدارة برنامج االنتقال، مبا يف ذلك هذه املرة مليون يورو ولكن وسعت املشروع  195.7 ىلإ

 يت ختص املنتفعني. ال التجهيزات غري املدجمة
يف ذلك، زادت اجلمعية استجابة ل. و إدارة املشروع جتاوز امليزانيةونتيجة للجم  بني امليزانيتني، توقعت  -7

مليون يورو  195.7املأذون هبا من امليزانية  (13)2014 ديسمربكانون األول/   17تها املعقودة يف علس
، (14)2015 هيونيحزيران/ 25ها املؤرخ حق، يف قرار يف وقت ال يورو مثمليون  200يبل  ىل حد أقصى إ

 مليون يورو. 206يبل  إىل حد أقصى 
من البحر على بعد كيلومرتين فيننغن، يكس من محكمة يف مشال الهاي، بالقربللاملقر الدائم وأقيم  -8

 لدولة اهلولندية.لمقدمة ومملوكة الرملية على أرض الكثبان جبانب 
تبل  ساحة إمجالية مبستة مبان متصلة  Schmidt Hammer Lassenالدمناركية الشركة مشروع ويشمل  -9

 ةحمط 1 200رابعة، وإضافة قاعة م  إمكانية للمحكمة ، مبا يف ذلك ثحالث قاعات مرتا مربعا 52 450
اليت مكتب املدعي العام،   يفوظفنيعدد املزيادة يف حمطة. واستجابة لل 1 500 إىلميكن زيادهتا عمل 
وال . حمطة بعد بدء التشييد 1 382 حمطات العمل اىل رف  عدد، 2014يف عام ملوافقة عليها متت ا

كيلومرت ق  على بعد  الذي ي كمة مرافق السجن اهلولندياحملستخدم وت. ا لحالحتجازاملشروع مركز يتضمن 
 ر احملكمة.من مقواحد 
 2005ة الرقابة اليت أنشئت يف عام تقارير إىل جلنيقدم بانتاام لمشروع، ا لاجلمعية مدير وعينت  -10

األخرى  لمحكمة والدولة املضيفة والدول األطرافوجيوز للدول األطراف. ني لتتألف من عشرة ممثلواليت 
فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف  هيئةجلنة الرقابة و . نيجلنة الرقابة بصفة مراقباالشرتاك يف اعتماعات 

ومشاري  قرارات أو معلومات  ،كتباملاحلالة إىل عن تقارير و امليزانية واملالية، جلنة إىل وتقدم تقارير مرحلية 
 كتب.املإىل اجلمعية عن طريق 

ه شركة متخصصة يف ساعدتلمشروع ل امدير وانتدبت لذلك إدارة املشروع واحملكمة مسؤولة عن  -11
على بناء التشييد، تنفيذ أعمال عن املسؤول قاول الرئيسي، ومت اختيار امل. (Brink Groep) إدارة املشاري 

فريق العطاء التزام املقاول الذي يق  عليه االختيار بضم  . وتضمن2011أواخر عام عطاء أعري يف 
مت التوقي  على عقد ، 2012أكتوبر تشرين األول/ 1يف إىل مؤسسته. و املشروع الذي سيفوز بالتصميم 
 للهندسة والتشييد." NEC3"من طراز 

يف عام التشييد مرحلة وبدأت . 2011التصميم األويل للمباين الدائمة يف عام وافقة على متت املو  -12
 16يف األساس املتعلق باملباين حجر ووض  األرض املقدمة من احلكومة اهلولندية. بتجهيز  2012
 ، يف حني أن العقد ينص أصحال2015أكتوبر تشرين األول/ 30يف انتهت املباين . و 2013/أبريل نيسان

                                                 
(11)  

ICC-ASP/6/Res.1. 
(12)

 .ICC-ASP/13/20 القرار  
 .ICC-ASP/13/20 القرار (13)
(14) 

ICC-ASP/13/Res.6. 
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وعرى االحتفال . 2015نوفمرب تشرين الثاين/ 2يف مت استحالمها ، و 2015 هيوليمتوز/ 17على اجنازها يف 
 30انتقلت احملكمة إىل املقر اجلديد يف الفرتة من . و 2015نوفمرب تشرين الثاين/ 12يف ح يتاتسليم املفب

 .2015ديسمرب كانون األول/ 11 إىلنوفمرب تشرين الثاين/
من  ة يف الفرتة همة خاصمبمراع  احلسابات اخلارعي ، قام مجعية الدول األطرافى طلب وبناء عل -13
املتعلقة مراععة عملية امليزانية هذه املهمة هو الغرض من كان . و 2016يناير  كانون الثاين/  22إىل  11
األويل. يف املشروع  ددةوأسباب جتاوز التكلفة احمل، يزانيةأداء املفعالية كفاءة و انتاام و ، و املباين الدائمةب

وال يتضمن التقرير حمتويات هذه . (15)2016مارس وقدم مراع  احلسابات اخلارعي تقريره يف آذار/
 املراععة املنفصلة ولكنه ُيدثها ويقوم باستكماهلا. 

على االعتماعات املختلفة اليت أعريت  ، ليسالبيانات والتحليحالت الواردة يف هذا التقريروتستند  -14
 أعدها مكتب مدير املشروع.اليت وثائق اخلدمات فحسب، ولكن أيضا على ال  املوظفني ومقدمي م

 قائمة التوصيات  -ثالثا
أو يف أقرب احلسابات اخلارعي بأن تستعرض اجلمعية يف دورهتا القادمة، راع  يوصي م -1التوصية رقم 
دون أن  تمويلبأن تنفذ ححال للو لثابتة، الستبدال األصول ا يةتقدير التكلفة ال، 2017يف عام  وقت ممكن

 .للخطر صندوق رأس املال العاملتعرض مستوى االحتياط يف 
وافق جلنة الرقابة على متديد عقد مدير املشروع تاخلارعي بأن احلسابات مراع  يوصي  -2التوصية رقم 

 اىل ما بعد الدورة القادمة جلمعية الدول األطراف.
مكتب مدير املشروع بأن يضمن، من خحالل املدير اخلارعي احلسابات  مراع يوصي  -3التوصية رقم 

  اإلداري للمشروع، التحقق من تصحيح مجي  عيوب التشييد.
، جلنة املراقبةوالية بأن تنهي اخلارعي مجعية الدول األطراف احلسابات وصي مراع  ي -4التوصية رقم 

وانب املتعلقة بامليزانية اجلد اإلشراف على يعهبأن مكتب مدير املشروع من مسؤوليته، و إعفاء بعد 
 .إىل جلنة امليزانية واملاليةأصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واستبدال باملالية املتعلقة اجلوانب و 

ملحق العقد  مبوعب  Courtysإىل احملكمة عهد أن تباخلارعي احلسابات مراع  يوصي  -5التوصية رقم 
للخدمات املنصوص ، خدمات صيانة إضافية 2014ديسمرب  /ولأل كانون ابه اجلمعية يف تأذن ذيال

 .2017ديسمرب /ولألكانون ا  31، حىت تشييدعقد العليها يف 

لرئيس وحدة إدارة خطاب التزام يوصي مراع  احلسابات اخلارعي املسجل بأن يوعه  -6التوصية رقم 
 .لوحدة منذ نقل ملكية املباين الدائمةإىل اهبا  دد املهام واألنشطة اجلديدة املعهودُياملرافق املقبل 

واألمن بأن ينام يف أقرب وقت  اخلارعي قسم السحالمةاحلسابات وصي مراع  ي -7التوصية رقم 
خحالء تدريبات اإل، التابعة للدولة املضيفة شرطة وخدمات الطوارئدوائر الوثيق م  التعاون ممكن، بال

 ضيفة.املنصوص عليها يف قانون الدولة امل
من عام الثاين نصف خحالل اليوصي مراع  احلسابات اخلارعي املسجل بأن ينام  -8 رقم التوصية
 بشأن مدى ارتياح مستخدمي املباين الدائمة. ئيةتقصاويا، دراسة اس، وبعد ذلك سن2016

ات أدو ستخدمي املباين الدائمة ملبأن يوفر املسجل يوصي مراع  احلسابات اخلارعي  -9التوصية رقم 
 املباين وحدودها.وظائف بشأن مناسبة  يميةتعل

                                                 
(15)

 .ICC-2015-4التقرير   
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 تابعة التوصيات السابقةم  -رابعا
لتقارير املالية وإدارة  السابقة املتعلقة باتوصيات موقف الاخلارعي احلسابات تعرض مراع  اس -15

نفذت قد نفذت تنفيذا كامحال، و  ست توصياتكانت ،  همةيف تاريخ املو املشروع اليت مل تنفذ بعد. 
يف ضوء هذا الوض ، يتضمن هذا التقرير قسما عديدا توصيتان بعد. و تنفذ ، ومل عزئياتوصيتان تنفيذا 

  .إلدارة املرافقمستقبلية رؤية و بشأن استبدال األصول الثابتة 

 التوصيات
 نفذت

  بالكامل
 نفذت

 عزئياً 
مت التخلي 

 عنها

2015- 
 التقرير اخلاص

من  Brinkتتحقق شركة  املشروع بضمان أنيوصي مراع  احلسابات اخلارعي مدير 
من العقد  3-52و 2-52وفقا للمادتني   Courtysاليت تقدمها مؤسسة  ريواتالف

NEC3. X   

2015-1  

يوصي مراع  احلسابات فريق إدارة املشروع بأن ُتدعم املعلومات املقدمة إىل جلنة 
اعتمدهتا مجعية الدول  املراقبة بعرض موعز يتضمن الشواهد الداعمة للميزانية اليت

  X  األطراف إىل عانب االلتزامات واملدفوعات واالعتمادات الواعب رصدها.

2015-2  

تسوية احلساب املتعلق باملدفوعات مرة واحدة ’ 1‘يوصي املراع  اخلارعي مبا يلي: 
دون تأخري ويدعو باملثل الدول اليت اختارت رمسيًا هذا اخليار أن تقدم االعتمادات؛ 

 15أن تقوم جلنة املراقبة بالتمديد يف األعل الذي ُحدد يف البداية ليوم ’ 2‘
باالتفاق م  الدولة املضيفة ليتسىن تنفيذ هذا اإلعراء التصحيحي  2015حزيران/يونيه 

   X دون تغرمي الدول املسامهة.

2015-3  

ي يساعدها يوصي املراع  اخلارعي احملكمة اجلنائية الدولية بأن تشرع يف خلق احتياط
 X   .على جتديد رأمساهلا العقاري خحالل السنة اليت تلي تسلم املباين الدائمة

2015-4  

ما يلزم من املوارد إلدارة عملية  2016يوصي املراع  اخلارعي بأن تتضمن ميزانية عام 
م املتابعة اإلدارية ملشروع البناء والربنامج االنتقايل لضمان إمتام املشروع بنجاح مبا خيد

   X املصاحل الفضلى للدول األطراف وللمحكمة اجلنائية الدولية.

2015-5  

يوصي املراع  اخلارعي بانتقال جلنة املراقبة احلالية إىل عهاز ميثل يف املستقبل الدول 
األطراف تناط به مسؤولية مراقبة املسائل الرئيسية وذلك يف إطار مفصل اخلصائص 

احلوكمة يكتنف هيئات اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك تحالفيًا ألي غموض من حيث 
 X   .للمحكمة اجلنائية الدولية

2015-6  

أيلول/سبتمرب  1يوصي املراع  اخلارعي بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتبارًا من 
، بتنايم نقل قاعدة بيانات الوثائق املتعلقة مبشروع البناء وإدارهتا إىل اخلدمات 2015

عة لقلم احملكمة )وحدة إدارة املرافق( وتيسري وصول قسم األمن والسحالمة إىل العامة التاب
   X قاعدة البيانات هذه وذلك ليتحقق التعاون.

2014-1  

يوصي مراع  احلسابات اخلارعي بأن يكون التاريخ املرععي الذي حتدده احملكمة وجلنة 
باين للمحكمة، حىت إذا كان املراقبة لتصفية اشرتاكات الدول األطراف هو يوم تسليم امل

سابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي عقدته احملكمة بشأن اإليواء املؤقت احلايل، إلمكان 
عمول به يف األعوام االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل عدول األنصبة املقررة امل

   X .2015و 2014و  2013

2014-3  

حث احملكمة وجلنة املراقبة، يف الفرتة من انآن يوصي مراع  احلسابات اخلارعي بأن تب
، إمكانية التعاقد من الباطن كليا أو عزئيا على إدارة املباين، 2014وحىت هناية عام 

للنفقات املتعلقة  2015اليت ستصبح من ممتلكات احملكمة، وتوفري بند يف ميزانية عام 
لتنفيذ هذا االختيار اعتبارا من  بالشركة املتعاقد معها من الباطن املختارة، واالستعداد

  .2015أيلول/ سبتمرب 

 
 
 

X  
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 التوصيات 

 نفذت
  بالكامل

 نفذت

 عزئياً 
مت التخلي 

 عنها

2014-7  

يوصي مراع  احلسابات اخلارعي احملكمة بتحديد وتقييم املخاطر املتصلة بتكاليف 
سطحات املائية التشغيل املتكررة، وعلى وعه اخلصوص املخاطر املعروفة املتصلة بامل

خضراء، واحتمال صدور املطالبة باالمتثال اعهة وتغطية "الشبكة املعمارية الفوالذية" بو 
   X ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.

 2 2 6 10: مجموع عدي التوصيات 

ع و ر إدارة املش أضافت، 2016أبريل نيسان/إىل  2015سبتمرب أيلول/ من .1-2015توصية ال -16
، فضحال من اجلمعيةامليزانية املعتمدة يبني جلنة الرقابة، إىل اليت تقدمها شهرية ال هاتقارير إىل  اعديد العدو 

املقدم  تقريرمل يعرض البناء على طلب جلنة الرقابة، و  خمصصاهتا املقبلة املقدرة.و  اومدفوعاهتا عن التزاماهت
تعاجل يف التقرير السابق. وبالتايل، مل األسلوب الذي قدمت به املعلومات بنفس  2016مايو أيار/ 9 يف
مكتب مدير املشروع راععة، تدارك فريق املعلى طلب غري أنه بناء ابة املالية للمشروع بطريقة متسقة. الرق

مجي  األحوال، ستكون يف و . حزيران/يونيه 6تقرير يف أيار/مايو وبعد ذلك  9املوقف فيما يتعلق بتقرير 
 النتهاء من املشروع.بعد االتوصية غري قابلة للتطبيق  هذه
التكاليف التقديرية اجلمعية مراععة ، قررت 2015نوفمرب تشرين الثاين/. يف 3-2015توصية ال -17

مسؤولة عن اإلشراف على  قوم جلنة مقبلةوست ؛2019-2017خحالل الفرتة  الستبدال األصول الثابتة
 استبدال األصول الثابتة يفلتكاليف ولن يرصد اعتماد دراسة. بإعراء هذه التكليف بال املباين الدائمة

لموارد املستدام لحالستخدام لدراسة وستجري . 2026أي إىل عام األوىل من العملية، السنوات العشر 
لتوفري األمن  )مبا يف ذلك القروض(األخرى األدوات املالية  يزانية )االشرتاكات املقررة( أواملاملدرعة يف 

 )القرار 2019-2017يف الفرتة املايل الكايف الحتياعات استبدال األصول الثابتة 
 ICC-ASP/14/Res.5،  اخلارعي النار يف هذه احلسابات  مراع وسيعيد  (.)ج( و)د(67الفقرتان

 هذا التقرير.من  الحقيف وقت التوصية 
ىل مواصلة إ، دعت اجلمعية جلنة الرقابة 2015 /نوفمربتشرين الثاينيف  .5-2015 توصيةال -18

إىل الدورة اخلامسة عن ذلك وتقدمي تقرير  مباين الدائمةهيكل إداري عديد للاملناقشات بشأن إنشاء 
 هناية الدورة اخلامسة عشرةحبلول قرار يتم، يف حالة عدم اختاذ  مت االتفاق على أنو عشرة للجمعية. 

 58الفقرتان  ،ICC-ASP /14/Res.5)القرار إىل أن يُتخذ هذا القرار والية جلنة الرقابة متديد  ،للجمعية
احلالية  بةاقر جلنة التحويل ب 2015يف عام مراع  احلسابات اخلارعي ها لتوصية اليت قدمافسرت و . (59و

طبيعته. غريت من طريقة بمراقبة املسائل الرئيسية  ال عنمسؤو ويكون ميثل الدول األطراف مقبل إىل عهاز 
األطراف، من ول ة من الدتضم عشر عديدة، على اجلمعية إنشاء جلنة مبان بالتايل واقرتحت جلنة الرقابة 

بينما  االسرتاتيجي والرقابة،هذه اللجنة بالرصد ستكلف و أعل متثيل مصاحل املالك نيابة عن اجلمعية. 
املباين مرة كل شهرين على مستوى السفراء.  نةوستجتم  جل. يةيومال دارةأعمال اإلاحملكمة ستتوىل 

. يكون تابعا للجمعيةدير املشروع و موسيدير هذا املكتب شروع. املدير أيضا مكتب عديد مل نشأسيو 
 وسيتوس  فيها. هذا التقريرمن  الحقيف وقت اخلارعي النار يف هذه التوصية احلسابات  مراع وسيعيد 

ذي قدمته التكلفة اإلمجالية للملكية، الاملعين ب. بناء على اقرتاح الفريق العامل 3-2014توصية ال -19
، أذنت 2014 ديسمربكانون األول/صية جلنة امليزانية واملالية يف  ، وتو 2013مارس يف آذار/جلنة الرقابة 

التالية الستحالم قدمها املقاول العام خحالل السنة األوىل يتمديد عقود الصيانة اليت باجلمعية للمحكمة 
، إلتاحة الوقت الكايف للمحكمة 2017ديسمرب كانون األول/ 31لفرتة تنتهي يف  ،املباين الدائمة

، الفقرة ICC-ASP/13/Res.2قرار ال) يف املستقبللصيانة ة األعل لالطويلوعقودها اتيجيتها عداد اسرت إل
نطاق العمل واجلدول بشأن  Courtysمؤسسة م  ملفاوضات بعد ااحملكمة (. وم  ذلك، مل تستكمل 14

 الزمين ملتطلبات الصيانة الوقائية والتصحيحية للمباين الدائمة.
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 مشروع المباني الدائمةلالتقارسر المالية  -مساخا
 تشييدتقييم التكلفة اإلجمالية لمشروع ال    -1
 تقدسرسة النهائيةالتكلفة ال   1-1

عارية  كانت املفاوضات،  2016 هيونيحزيران/ 3إىل مايو أيار/  23عند املراععة، يف الفرتة من  -20
عند  مكتب مدير املشروعتوخاه ، الذي إلقفال احلساباتوانقضى األعل احملدد . Courtysبني احملكمة و

 7ويف  .، دون القيام بذلك2016مارس آذار/هناية ، وهو ينايركانون الثاين/راععة أداء امليزانية يف  م
إىل تسوية، توصحال  Courtysبأن مدير املشروع واخلارعي احلسابات ل  مراع  ب، أُ 2016 هيونيحزيران/

بذلك اصبحت التكلفة النهائية و مليون يورو،  168.5تبل   التشييدتكلفة إمجالية لعقد على اتفقا أهنما و 
اتفاق يف  مل يتجسدهذا املبل  النهائي، الذي مليون يورو. ومل يدخل  205.75ملشروع املباين الدائمة 

مايو أيار/ 9 واحلالة اليت مت تدقيقها هي احلالة حىت تدقيق. يف عملية التاريخ املراععة،  حىت قانوين
 7مليون يورو( والتكلفة يف  205.7) 2016مايو أيار/  9يف الفرق بني التكلفة غري أن . 2016
ألف يورو ال يعترب   50مليون يورو( البال  قدره  205.75اليت مل يتم تدقيقها ) 2016 هيونيحزيران/
 كبريا.
جنة لاليت سيقدمها لاملعلومات يرفق بأن بأوصى مراع  احلسابات اخلارعي فريق إدارة املشروع و  -21

واملخصصات االلتزامات واملدفوعات و معية اجلميزانية اليت وافقت عليها عرضا توليفيا وموثقا للالرقابة 
املطلوب يف الشكل بجلنة الرقابة إىل  عرضال. وقدم عند انتهاء املشروعمن أعل تربير التكلفة املقابلة هلا 

تغري مرة أخرى بناء على  2016 مايوأيار/ 9قدم يف التقرير املغري أن شكل . 2015 آب/أغسطس
تعويض. لألحداث املوعبة لللنفقات امليزانية وقائمة  املخصيتضمن هذا التقرير طلب جلنة الرقابة. ومل 

هبا اليت يتم وال تزال الطريقة بناء على طلبه. املتعلقة هبذين البندين لفريق املراععة وقدمت املعلومات 
إدارة وأثناء هذه املراععة، قدمت انتهاء املشروع. من على الرغم  ،قيد التطويراإلبحالغ عن املعلومات 

مدير املشروع. الذي أعده خمتلفة من التقرير املرحلي نسخ ثحالث روع ملراع  احلسابات اخلارعي املش
، /مايوأيار 9لجنة الرقابة يف اليت قدمت لم  األرقام غري متسقة املعلومات اليت قدمت يف البداية وكانت 
 يف وقت الحق.بينها التوفيق مت ولكن 
، بلغت التكلفة النهائية يف سيناريو 2015ديسمرب كانون األول/ 31يف ععتنا للوض  وعند مرا -22

ت (. وبلغاالتأحسن احل يورو يف سيناريو يونمل 204 بل )مقارنة مبيورو  مليون 205أسوأ احلاالت 
مليون يورو، بزيادة حمتملة يف االنفاق تبل   205.7ما جمموعه  2016مايو أيار/ 9يف املقدرة التكلفة 

 ICC-ASP/13/Res.6مليون يورو )القرار  204البال  قدرها بامليزانية املعلنة مليون يورو، مقارنة  1.7
 .(16)(2015/يونيه حزيران 25 املؤرخ
 تشييد.ية التعويض أثناء عملاملوعبة للأساسا إىل زيادة عدد األحداث وترع  الزيادة يف التكاليف  -23

 ة للتدقيق على النحو املبني يف اجلزء القادم من هذا التقرير.إلعراءات خاصوخضعت الزيادة األخرية 
 
 
 

                                                 
 206ال يف حدود امليزانية البال  قدرها قأعربت اجلمعية عن عزمها الراسخ أن يتم تسليم املشروع املوحد للتشييد واالنت (16)

النتائج املتوقعة، طبقا  تحقيقم  املقاول العام بالتقسيم يورو لن يتم صرفها إذا قامت آلية  1 993 524رو، منها مليون يو 
.ICC-ASP/13/Res.6 للقرار
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 عند االستكمال )بمالسين اليورو(تكاليف ال -1الجدول 
 2016أيار/مايو  9 )أسوأ احلاالت( 2015كانون األول/ديسمرب   31 مبحاليني اليورو

 194.9 194.2 مشروع التشييد

 10.8 10.8 مشروع االنتقال

 205.7 205 مجموع المشروع الموحد

 .Brink املصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة
. وظلت تكلفته النهائية 2015ديسمرب كانون األول/ 31يف  االنتهاء من مشروع االنتقال ومت -24

 مليون يورو. 11.3قدرها مليون يورو أقل من امليزانية احملددة البال   0.51مليون يورو، أي  10.8
وفورات )مبا يف ذلك  مليون يورو 194.9تشييد بلغت تكلفة مشروع ال، 2016مايو أيار/ 9يف و  -25

يبل  زيادة يف التكاليف ويقابل هذا املبل  ، (17)(تقاسم التكاليفمن آلية مليون يورو  2.44يبل  قدرها 
 هيونيحزيران/ 25مليون يورو يف  192.6ال  قدرها يورو مقارنة بالتكلفة التقديرية البمليون  2.2قدرها 
2015 (ICC-ASP/13/Res.6.) 

 كما يلي:  2016أيار/مايو  9يف أداء امليزانية فيما يتعلق بوض  الكان  -26

 يورو(ال السين)بم 2016ماسو أسارد 9الميزانية في أياء  –2جدول ال

 
 امليزانية

 الفرق يف امليزانية تكلفة التقديريةال قيد االلتزام امليزانية املنفذة (6/2015)
()دال(=)باء(+)عيم )عيم( )باء( ()ألف  ()دال-)هاء(= )ألف(   

   

سيناريو أحسن 
 احلاالت

 أسوأ سيناريو
 احلاالت

سيناريو أحسن 
 احلاالت

سيناريو أسوأ 
 احلاالت

سيناريو أحسن 
 احلاالت

سيناريو أسوأ 
 احلاالت

 0.17- 0.0 194.87 194.7 2.61- 2.8- 197.5 194.7 التشييد

 0.5 0.5 10.84 10.84 0.34 0.36 10.48 11.3 االنتقال

 0.33 0.5 205.71 205.5 2.27- 2.4- 207.98 206 الميزانية الموحدة

 .Brink املصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة
مليون  207.98 قد بلغتو غري املدفوعة. وأوامر الدف  ملبال  املدفوعة املنفذة اوتتضمن امليزانية  -27

. وهكذا جتاوزت مليون يورو غري مدفوعة 9.23و ،دفعت بالفعل مليون يورو 198.75يورو، منها 
التكاليف جتاوزت بعبارة أخرى، . و (18)مليون يورو 1.98هبا مبقدار امليزانية املأذون املنفذة يزانية امل

كانت األرصدة املستحقة سلبية، و صصة للمشروع. املخمليون يورو  206البال  قدرها يزانية املحىت انآن 
، ليصبح اسم التكاليفآلية تقمتوقعة يف إطار وفورات وتتكون أساسا من تكاليف قيد التفاوض و 

  مليون يورو. 2.27 -اجملموع
   30وهو  عمالاأل أسبوعا من تاريخ انتهاء 52لتحديد وتصحيح العيوب مدة وتبل  فرتة الريبة  -28

سيتم و . 2016أكتوبر تشرين األول/هي يف هناية تنت ا، وهذا يعين أهن2015توبر /اكتشرين األول

                                                 
يف الوقت احلايل بنحو التكاليف سم امليون يورو. وتقدر آلية تق 197.5مايو، بلغت تكاليف التشييد أيار/ 9 يف  (17)

 مليون يورو. 194.9يؤدي إىل اخنفاض تكاليف التشييد إىل  مليون يورو مما 2.44
.مليون يورو 207.98مليون يورو=  1.98مليون يورو +  206 (18)
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من الرصيد املستحق على شركة البناء كضمان لألعمال الحالزمة  (19)يورو 737 500مببل  االحتفا  
تشرين بعد رصيده يف حالة العيوب غري املصححة، سيلزم دفعها هذا االستبقاء، أو و تصحيح. لل

 .ريبةلعند انتهاء فرتة ا 2016بر أكتو األول/

 (21)(20) يورو(مالسين ال)ب 2016ماسو أسارد 9الفرق بين الميزانية والتكلفة المقدرة في  :3الجدول 

 تكاليف التشييد 
امليزانية املعتمدة مبوعب 

 االختحالفات يف امليزانية 2016أيار/مايو  ICC-ASP/13/Res.6  9 القرار
 0.24 - 140.8 141.0 ت مسعية بصريةجتهيزا منوذج االتفاق بدون

 3.35 9.3 6.0 التجهيزات السمعية البصرية
 0.68 1.4 0.7 منشآت أخرى

 9.56 21.6 12.0 املخاطر )أحداث موعبة للتعويض(
 0.01 2.6 2.5  استحقاقات أخرىتراخيص و 

 0.40 - 20.1 20.5 رسوم
 0.01 - 1.5 1.5 تكاليف أخرى

 8.3 - - 8.3 ضافيةالباقي من امليزانية اال
 4.64 197.3 192.6 رعي للتشييدفاجملموع ال 

    النتقالا

 2.14 3.2 1.1 تكاليف االنتقال

0.66 - 2.8 3.5 رسوم  

1.99 - 4.8 6.8 ملعداتا  

  - -  حتياطيالا

 0.51 - 10.8 11.4  اجملموع الفرعي لحالنتقال

 NEC3  - 2.4 - 2.44نصيب احملكمة يف العقد 

 1.69 205.7 204 موعالمج

    مبالغ متنازع عليها

 0.6   خسائر التأخري

 Courtys   0.3املفاوضات م  

 2.59   مجموع الفروق في الميزانية

  )الفروق حسبها مراع  احلسابات اخلارعي(. Brink املصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة

                                                 
 تاريخ املراععة.املقدر يف بل  امل  (19)
مليون يورو. وميكن  Brink  23.75، بلغت األحداث املوعبة للتعويض اليت أقرهتا شركة2016أيار/مايو  9يف  (20)
مليون يورو لإلعانة املالية( يف امليزانية بعنوان  2.7 -مليون يورو 23.6مليون يورو ) 21.6ا على النحو التايل: وزيعهت

التجهيزات مليون يورو يف امليزانية بعنوان " 3.5 -مليون يورو يف ميزانية االنتقال بعنوان "املعدات" 3.6"املخاطر" + 
مليون  24.45ألف يورو، وجموع هذه األحداث  700للتعويض قيد التفاوض  املوعبة ". وبلغت األحداثالسمعية البصرية

 يورو.
 0.75مليون يورو.  Courtys 1.75مبوعب االتفاق الذي جيري التفاوض بشأنه م  يبل  جمموع الفرق يف امليزانية  (21)

احلاالت منذ كانون األول/ديسمرب مليون يورو نتيجة للمفاوضات زائد  مليون يورو السابق اإلعحالن عنها يف سيناريو أسوأ 
 نتيجة ألحداث إضافية موعبة للتعويض. 2015
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 األحداث الجدسدة الموجبة للتعوسض   2 -1

انتهاء املشروع، قاسم التكاليف. وعند تللى آلية ع Courtysوبني احملكمة  NEC3لبناء عقد اينص  -29
التوزي   عدلالفرق بني التكلفة املستهدفة والتكلفة الفعلية، إذا كانت أقل، بني الطرفني وفقا مليقسم 

 .املبني أدناهعلى النحو  تتم تسوية األرباحاملنصوص عليه يف العقد. و 
مليون  164.7، أي Courtysحملها تتالتكلفة الفعلية اليت ربح الشاملة خبصم الحصة حتسب  -30

، من يورومليون  147، أي 2012يف عام الذي مت التوقي  عليه السعر التعاقدي يورو، اليت  تشمل 
ألحداث اليت ال تشمل ا(، يورومليون  23.75)املوعبة للتعويض املتفق عليها عهة، وجمموع األحداث 

التكلفة ، من (، من عهة أخرىيورومليون  0.7أثناء املراععة )بشأهنا التفاوض اجلاري  يضو للتعاملوعبة 
 مليون يورو. 6.787الربح الشاملة مببل  حصة وقدرت  .املستهدفة

بعد سداد يف املائة من الفرق بني التكلفة املستهدفة والتكلفة الفعلية ) Courtys40وتعادل حصة  -31
 50و يف املائة من التكلفة املستهدفة؛ 95اولني من الباطن( إذا كان الفرق أقل من املقمجي  مستحقات 

يف املائة إذا كان  60و يف املائة من التكلفة املستهدفة؛ 97.5يف املائة و  95يف املائة إذا كان الفرق بني 
ألف يورو؛  850أقصى يبل  د حبيف املائة من التكلفة املستهدفة،  100يف املائة و  97.5الفرق بني 

معرفة كن مليون يورو. ومي 4.284مببل   Courtysقدرت حصة ذلك. و زاد على يف املائة إذا  100و
يف ضوء و  مليون يورو. 2.540مببل  حملكمة احصة وقدرت  .بني املبلغني الفرقحبساب حملكمة احصة 

قبل خصم املبل  املقابل  ،مليون يورو Courtys 168.952ل املبل  الواعب دفعه يكون هذه املعلومات، 
 يورو.مليون  0.600 البال  قدره تأخرياللعقوبة 

ولد تكاليف إضافية ال تعزى إىل خطأ من عانب تهي أحداث  يضو األحداث املوعبة للتعو  -32
التعويض. وإذا وافق مدير املشروع  جيوز هلذه املؤسسة أن تطلب مبوعبهاو املؤسسة املسؤولة عن التشييد 

 .القدر نفساملضمون باحلد األقصى للسعر زيد يالطلب، على 
واملؤسسة املسؤولة مدير املشروع ُيدد ، األعمال املتعلقة بالتشييد حدث غري متوق  يفوكلما يق   -33

مجي  املخاطر ومحلت . NEC 3العقد هذا النهج منصوص عليه يف ضايف. و اإلتكلفة احلدث  عن التشييد
 يضو إدارة األحداث املوعبة للتعوفقا لربوتوكول عوجلت ياطي الطوارئ و احتتشييد على شروع الاملتصلة مب

  .NEC 3املنصوص عليه يف العقد 
من العقد النموذعي  65إىل  61بنود من يف ال لتعويضاملوعب لتعريف التعاقدي للحدث ويرد ال -34

NEC 3 2005   احملكمة ووق  بني العقد امليف إليها املشارCourtys . أحداث  يضو ملوعبة للتعاألحداث او
حلدث على تأثري اعن ومتنح هذه األحداث للمتعاقد احلق يف التعويض . تعاقدسلبية ال تنشأ من خطأ امل
 إلجناز.للموعد احملدد ل التعويض شكل مبل  إضايف ومتديد أخذغالبا ما يو األسعار وتاريخ اإلجناز. 

املوعبة للتعويض تتضمن شروع لرصد األحداث املمدير عمل التصنيف املختار املستخدم يف وثائق و  -35
يف العروض اليت مكتب مدير املشروع اليت أشار إليها يف البداية املتفق عليه تصنيف بالفئات إضافية مقارنة 

"مبل  مؤقت"، "،  وأخرىميزانية فئات أخرى مثل "هذا التصنيف لجنة الرقابة. ويشمل قدمها ل
 و"األمن". ،"تكنولوعيا املعلومات واالتصال"و

 لمشروعطلبا للتعويض، وافق املدير اإلداري ل Courtys 540ت قدم، 2016مايو أيار/ 9حىت  و -36
بشأن  Courtysم  عاري التفاوض قرار. و ينتار واحد ، وال يزال طلب 35منها، ورفضت  504على 

بلغت . و بشأنه اوضالتفيعاد  واحد اليت رفضت يف البداية وحدثمن األحداث املوعبة للتعويض حدثني 
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ك اليت جيري تلو  (22)مليون يورو 23.75بالتايل  Brinkت عليها اليت وافقاألحداث املوعبة للتعويض 
 .يورومليون  0.7التفاوض بشأهنا 

 كانون األولديسسمبر  31في عدي األحداث الموجبة للتعوسض بين  االختالفات -4الجدول
 )بآالف اليورو( 2016أساردماسو  9 و 2015

 31/12/2015  9/5/2016 الفرقا    
كانون   31األحداث املوعبة للتعويض املوعودة يف 

 )أ( صفر 011 23 011 23  2015 األول/ديسمرب

 )ب( 21 -  48 69 االختحالفات يف األحداث املوعبة للتعويض 

 )ج( 693 + 693 صفر األحداث املوعبة للتعويض اجلديدة

 )د( 700 + 700 صفر ضاألحداث املوعبة للتعويض قيد التفاو 

  372 1 + 452 24 080 23 المجموع

 .Brink مراع  احلسابات اخلارعي بناء على معلومات من شركة: املصدر
يورو. ومل تتغري هذه  ألف 23.011مبجموع يبل  قدره  2015 كانون األول/ديسمرب 31طلبا حمددا يف  408 )أ(

 .2016أيار/مايو  9الطلبات حىت 
ألف  69من  2016أيار/مايو  9و 2015 كانون األول/ديسمرب 31طلبات بني  9بال  املطلوبة يف احنفضت امل )ب(

 ألف يورو. 48يورو إىل 
وأدى ذلك إىل أحداث عديدة موعبة للتعويض.  2015تعديحالت أعريت أثناء االنتقال يف كانون األول/ديسمرب  )ج(

ومنشآت األمن  ،قيمن احلر الوقاية ، وترتيبات عية البصريةالسم تجهيزاتبالعمال ذات صلة وتتعلق هذه األحداث بأ
هذه . وبل  جمموع 2016 /مايوأيار 9و 2015ديسمرب كانون األول/ 31بني  اعديدطلبا  31اإلضافية. وسجل 

 .2016 /مايوأيار 9ألف يورو يف  693الطلبات 
 ألف يورو. 700بال  قدره ال 2016مايو أيار/ 9 يفثحالثة قيد التفاوض التعويض جمموع طلبات ال )د(

 املوعبة للتعويض التحقق من األحداث اجلديدة   1-2-1

إلدارة احتياطي  ةعديد اتعلى إعراء 2014  هيونيحزيران/جلنة الرقابة ومدير املشروع يف اتفقت  -37
، اعليهتها للجوانب اليت تتطلب موافقألف يورو  150يبل  قدرها عتبة ددت اللجنة ملشروع. وحا
التكلفة االستثمارات املتصلة بتمثيل الدول األطراف و بمتس التكاليف املرتبطة مسألة أي  نفت أضاوأ

 بغض النار عن التكلفة.سيلزم أيضا احلصول على موافقتها عليها  اإلمجالية للملكية
نة يومتثل الع. اتاإلعراء هذاالمتثال هلللتأكد من بعمليات تدقيق مراع  احلسابات اخلارعي وقام  -38

ألحداث املتعلقة بااملبال  جمموع أن راععون يف املائة من القيمة. ووعد امل 78أكثر من اليت قام مبراععتها 
حلصول على موافقة جلنة ابالتايل ألف يورو وأنه ال يلزم  150يقل عن املختارة املوعبة للتعويض اجلديدة 
 .عليهاالرقابة 
ه عاري االمتثال لعملية صن  القرار، وخلص إىل أنات يف خمالفمراع  احلسابات اخلارعي ومل جيد  -39

 .شروعيت حددهتا إدارة املالاملتعلقة باألحداث اجلديدة املوعبة للتعويض عراءات االلتزام باإل
 

                                                 
مليون  0.7متت املوافقة عليها +  يورو مليون 23.75مليون يورو ) 24.45يبل  جمموع األحداث املوعبة للتعويض  (22)

 ري التفاوض بشأهنا(.اعيورو 
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 لمشروعاإلداري لدير دقيق اليت يقوم هبا املالتحقق من عمليات الت  1-2-2

دير بأن يويل امل (23)2016مارس آذار/ 18ادر يف يف تقريره الصأوصى مراع  احلسابات اخلارعي  -40
من  3-52و 2-52 يندلبنلفقا و يف املستقبل. و  قاتراقبة النفمزيدا من االهتمام مللمشروع اإلداري ل
مدة طوال  Courtysن علفواتري الصادرة المشروع اإلداري ل ديرينبغي أن يراع  امل، NEC3العقد 

هذا ويؤكد هذان البندان من العقد على . متنوعة مبا فيه الكفايةواسعة و عينات من خحالل أخذ املشروع، 
على أنه ينبغي أن ُيتفظ الطرف املسؤول عن التشييد بأدلة  (2-52بالنص )تحديد بالالعمل 

احلسابات والسجحالت تفتيش لمشروع اإلداري لمدير ه جيوز لل( أن3-52و) للمدفوعات اليت يقوم هبا
 .يف أي وقتول عن التشييد الطرف املسؤ تفظ هبا ُياليت 
يت لفواتري الل  Brinkالذي قامت به شركةتفتيش يجة النتبفحص خلارعي وقام مراع  احلسابات ا -41

مايو وفقا أيار/ 30إىل  23يف الفرتة من   Courtysقرللمراععة احلالية، والذي مت يف م Courtysقدمتها 
التكلفة اإلمجالية كانت ير املشروع. و ، مبساعدة مراقب مايل من مكتب مدNEC3عقد اللنصوص 

 129.9مببل  ملقاولني من الباطن اوقدرت حصة مليون يورو.  161.7للمشروع عند القيام بالتفتيش 
فحص سجحالت مثانية من املقاولني من بلمشروع اإلداري لدير برئاسة املتفتيش الفريق مليون يورو. وقام 

بالفعل  Courtysمليون يورو من قيمة العقد، وأصدرت  85.1حنو من الباطن وميثل املقاولون الباطن. 

 فاتورة  1 042هو التحقق مما اذا كانت من التفتيش كان اهلدف و  مليون يورو منها.  84.2بشأن فواتري 
تبل  عينة  تحصفُ و بشكل صحيح. سددت سجلت و مما إذا موعودة حقا، و فاتورة  3 976من أصل 

 فاتورة. 1 042البال  قدره  من جمموع الفواتريفاتورة  613
 نفذت. توصيةال ه ميكن القول بأنأنخمالفات ويرى اخلارعي احلسابات مراع   جيدمل و  -42

 العقارسة المعامالت تموسل    -2
 .(24)بتمويل مشروع التشييد وامليزانية السنوية للمحكمة، الدولة املضيفة، والدول األطرافتقوم  -43
جتهيز املوق  الذي قدمته الدولة املضيفة بتمويل مسابقة اهلندسة املعمارية، و الدولة املضيفة وقامت  -44

إعانة على القرض ومسامهة إضافية لسد الفجوة النامجة عن للمحكمة وتطهريه من امللوثات، وقدمت 
كانون  31 طراف االختيار يف موعد أقصاهلدول األوأتيح ل. ةواحدناام املدفوعات املسددة دفعة تنفيذ 

بتسديد اشرتاكاهتا أ( إما )يف املشروع: لتسديد اشرتاكاهتا من طريقتني بني طريقة  2014ديسمرب ول/األ
 29مث عند متديد هذا األعل يف موعد ال يتجاوز ، 2015 هيونيحزيران/ 15يف البداية قبل ، واحدةدفعة 

الدولة ملقدم من اقرض باالشرتاك يف تسديد الب( ؛ أو )(25)على أقصى تقدير 2016 هيونيحزيران/
ض يفختو  2012املضيفة. ويتم متويل املبل  املتبقي من الفائض من امليزانية السنوية للمحكمة لعام 

 .املعتمدة ويات االحتياطيمست
 ة تبل  فائدة سنويبعاما،  30مليون يورو، ومدته  200قرض الدولة املضيفة ويبل  احلد األقصى ل -45
من الدول األطراف. إذا االشرتاكات املقدمة رأس املال والفائدة باستخدام ، وتسدد احملكمة يف املائة 2.5

تخفيض مبل  القرض ب، تتعهد الدولة املضيفة فقط عزئيايورو  مليون 200البال  قدره قرض الاستخدام 
 .من القرض من اجلزء غري املستخدميف املائة  17.5مببل  يساوي الواعب السداد 

من  بتداءالفائدة سنويا، اتدف  القرض من الدولة املضيفة على أن ملتعلق باشروط االتفاق وتنص  -46
سنوية منتامة، بعد انتهاء عقود بدفعات قرض، ال تسديدعلى أن يبدأ و  ،وقت االستخدام األول للقرض

                                                 
 .111و 110 ، الفقرتانICC-2015-4تقرير مراع  احلسابات اخلارعي  (23)
 .21و 20، الفقرتان ICC-2015-4تقرير مراع  احلسابات اخلارعي  ( 24)
(25 ) 

ICC-ASP/14/Res.5 ، 43الفقرة. 
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د يسدتإمكانية هذه الشروط الناحية النارية، ال تستبعد من و لمباين املؤقتة. ة لقبلاملاإلجيار احلالية أو 
 القرض مقدما.

وإىل حني احلصول على مدفوعات الدول األطراف . 2013يف عام القرض ألول مرة  استخدمو  -47
التدفقات النقدية الحالزمة احلصول على استخدام القرض اليت اختارت تسديد اشرتاكاهتا دفعة واحدة، أتاح 

تلقاة، متكنت احملكمة من تسديد امل واحدةاملسددة دفعة نتيجة للمدفوعات و ملوردين. مستحقات الدف  
مايو أيار/ 31يف و . 2016مبكرا يف أيار/مايو الدولة املضيفة املقدم من لقرض من ا ألف يورو 2 003

 ألف يورو. 72 426التقديرات حسب القرض بلغت املدفوعات املمولة ب، 2016
. وبناء 2014ديسمرب /كانون األول 31حىت واحدة  ةدفعتسديد لدول األطراف اختيار الوأتيح ل -48

يف ، أصبح من الواعب أن تتم املدفوعات (ICC-2015-2التقرير اخلارعي )احلسابات على توصية مراع  
واحدة التسديد دفعة اختارت اليت الدول األطراف ودفعت . 2016 يونيهحزيران/ 29موعد ال يتجاوز 

لن تعاد املبال  و . ورو زائدةي 1 849 015منها ، 2016مايو أيار/هناية  يورو حىت 94 494 001
اليت قدمتها ولكن ستخصم من االشرتاكات املقبلة لنفس الدول األطراف يف الزائدة إىل الدول األطراف 

. ويبل  صايف اشرتاكات الدول األطراف اليت اختارت (26)تكاليف استبدال األصول الثابتة الطويلة األعل
دولة طرف بعد اشرتاكاهتا اليت  13ألف يورو. ومل تسدد  96 111تسديد اشرتاكاهتا دفعة واحدة بالتايل 

يف غضون هذه املهلة، الدف  تم يإذا مل و . 2016 هيونيحزيران/ 29 يورو حبلول 338 419يبل  قدرها 
من اإلعانة املالية الدول املعنية لن تستفيد و  ،قرض الدولة املضيفةاحلصول على هذه املبال  من سيتم 
  .لدفنتيجة لاملقدمة 

ديسمرب كانون األول/15يف ، مت (27)2015 /نوفمربيف تشرين الثايناعتمدته اجلمعية قرار لوفقا و  -49
 3.5دف  مبقتضاها بالدولة املضيفة تعهدت  الدولة املضيفة واحملكمة،بني مذكرة التوقي  على  2015
تحقة على الدول املساملبال  عند حساب ذي وق  اخلطأ الأن يستوعب لمحكمة لتجنب يورو لمليون 

من يورو  3 127 102 الستعادة مبل ا عهودتسديد اشرتاكاهتا دفعة واحدة اختارت اليت  األطراف
يف لدولة املضيفة هلذا الغرض لضافية اإلسامهة املمن وسيستخدم اجلزء الذي لن يستخدم الدول األطراف. 

 واحدة.التسديد دفعة مل ختتار اليت م الدول األطراف دع
، سيبل  إسهامها يف متويل مشروع التشييد الدولة املضيفةقبل من ا هلذا االسهام اإلضايف ونار  -50

 29 ستدف  إسهاماهتا بالكامل حبلول أن مجي  الدول األطراف يورو، بافرتاض  22 134 416
ض إذا مل يتحقق االفرتا 2016مايو أيار/يف هناية مت التقييم الذي وسيلزم تعديل . 2016 هيونيحزيران/

 .املذكور أعحاله
يف املائة من االشرتاكات  17.5تبل  إعانة يورو  22 134 416ويتضمن اإلسهام البال  قدره  -51

القرض يف املائة من  17.5تبل  إعانة مليون يورو؛ و  16.2715 واحدة، أي ما جمموعهاملسددة دفعة 
 3.5يبل  سامهة طوعية إضافية ميورو؛ و  مليون 1.750، أي مليون يورو 10البال  قدره  غري املستخدم
يورو، باإلضافة إىل  612 500إضايف، أي اشرتاك كل من   17.5تبل  إعانة إضافية مليون يورو؛ و 

يورو. وال يشمل تقييم إسهام  65 257ة واحدة من دفعالتسديد مل ختتار اليت استفادة الدول األطراف 
تكاليف  وأمسابقة اهلندسة املعمارية تكاليف و التشييد على هذا النحمتويل مشروع يف الدولة املضيفة 

 تطهري املوق   من امللوثات اللذين حتملتهما الدولة املضيفة أيضا.
 190ت عليها اجلمعية يف البداية والبال  قدرها وافقاليت  تمويل امليزانيةلوتستخدم هذه الرتتيبات  -52

دون ترتيبات خمتلفة، مبوعب املشروع أقرت أثناء تنفيذ  ة اليتيزانياملالزيادات يف يورو فقط. ومت متويل  مليون
 أي مسامهات إضافية من الدول األطراف.
                                                 

(26)
ICC-ASP/14/Res.5 .

 
(27)

 ICC-ASP/14/Res.5. 
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 2014إىل  2012من املالية وات لسنيف ا (28)امليزانيةمن فائض الاستخدام  ت اجلمعية علىافقوو  -53
البال  ، 2012الفائض من عام مل يتحقق سوى ، 2015ديسمرب كانون األول/ 31ويف حمددة. لصناديق 

املتصل بالفرتة املالية والفائض  ،ائضو ف 2013فرتة املالية مليون يورو. ومل تتحقق يف ال 4.47قدره 
 ال يذكر.ألف يورو،  95، البال  قدره 2014

ديسمرب يورو اليت وافقت عليها اجلمعية يف كانون األول/مليون  4.3ومل متول الزيادة البال  قدرها  -54
(ICC-ASP/13/Res.2)القرار  2014

، ICC-ASP/13/Res.6 هايف قرار ت اجلمعية قرر وبعد ذلك، . (29)
يف كانون  يورو اليت وافقت عليها مليون  4.3الزيادة البال  قدرها  متويل، 2015 هيونيحزيران/يف  املعتمد
ا. والفرتات املالية التالية هل 2014املالية  ةلفرت باتعلق يمن أي فائض إضايف  2014 ديسمرباألول/

)القرار  2015 هيونيحزيران/يف مليون يورو اليت أقرهتا اجلمعية  4البال  قدرها  يزانيةيف املزيادة وستمول ال
ICC-ASP/13/Res.6) استحقاقات املوظفني،تعلقة بمللحاللتزامات ااستخدام األموال املخصصة باإلذن ب 

استحقاقات تعلقة بمللحاللتزامات ااألموال املخصصة تعوض ، اعمليو . أيضا صندوق رأس املال العاملو 
التمويل وفر بالتايل وت 2014و 2013 يعاممن فوائض النقص يف الصندوق رأس املال العامل و  املوظفني

 مليون يورو. 204مليون يورو و  194.47بني الحالزم للفرق 
املتعلقة ويل للتأكيد على الطاب  اهلش لرتتيبات التممن قبل  راع  احلسابات اخلارعي الفرصةاتيحت مل

. ويؤثر (30)النقطة يف هذا املقام هكرر هذيالنقدية و ه املتعلق باالحتياطيات تقرير الدائمة يف شروع املباين مب
ويؤدي إىل اخنفاضه إىل مستوى قد يقل  االعتماد على احتياطي احملكمة على صندوق رأس املال العامل

 .اليوميةعمليات الاملطلوب لتمويل  عن احلد 
عزئيا استحقاقات املوظفني تعلقة بملاستخدم صندوق االلتزامات ا، 2016مايو أيار/ 31 وحىت -55

 صندوق رأس املال العامل.ستخدم بعد امليزانية ومل ي يفلتمويل الزيادات 
النتهاء من بعد عند ا ةمعروفاليت مل تكن ، التشييدالتكلفة النهائية ملشروع  بنيالفرق وسيمول  -56

الرتتيبات مبوعب مولة واملتفق عليها املوامليزانية ورو، يمليون  205.75نحو تقدر بليت املراععة ولكن ا
من امليزانية العادية للمحكمة للفرتة يورو، مليون  1.75، أي يون يورومل 204البال  قدرها املبينة أعحاله، 

عدالت ملائة وفقا مليف ا 98.5اليت لن يتجاوز على األرعح اجلزء الذي سيستخدم منها  ، 2016املالية 
أن ترتيبات التمويل املذكورة قيد أكد املسجل ملراع  احلسابات اخلارعي و التنفيذ يف السنوات السابقة. 

، رسالة من جلنة 2016مارس آذار/ 9، يف للمحكمةالكبار الثحالثة البحث حاليا بعدما تلقى املدراء 
يف يون يورو مل 204يف التكاليف اليت تتجاوز الزيادة مسؤولة عن استيعاب تفيد بأن احملكمة الرقابة 
 على ذلك.موافقتهم العادية و  تهاميزاني
مل اليت لدول األطراف وا. 2047و  2017بني عامي القرض والفوائد املستحقة وسيتم تسديد  -57

 فقط هي اليت 2016 هيونيحزيران/ 29حبلول  كاملالاملبل  اليت مل تسدد واحدة أو  ةدفعالتسديد ختتار 
التكلفة على تكاليف على وعه اخلصوص ذه الالنهائي هلستكون مسؤولة عن التسديد. وسيتوقف املبل  

وسددت فعحال  واحدة ةدفعتسديد ال تاختار اليت ، وعدد الدول األطراف التشييداإلمجالية ملشروع 
 .2016 هيونيحزيران/ 29اشرتاكاهتا حبلول 

                                                 
(28) 

ICC-ASP/14/Res.1.
 

(29 )
ون يورو من االعتماد املخصص ملي 5.7يف السنة السابقة، قررت اجلمعية متويل تكاليف االنتقال حبد أقصى يصل اىل  

مليون يورو إىل  4.47البال  قدره  2012. ونقل الفائض من عام 2014إىل  2012للفوائض من السنوات املالية 
 95، وحتقيق فائض يبل  2013مليون يورو لتكاليف االنتقال بدون متويل لعدم وعود فائض من   1.3املشروع، وبقي 

    .2014ألف يورو فقط يف عام 
 .148و 54و 52 تا، الفقر ICC-2015-6ر لتقريا  ( 30)
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الدولة املضيفة للقرض باالشرتاك بني بل  اإلمجايل امل على أن يتم حتديداتفاقية القرض وتنص  -58
و/أو  Maanweg 174ؤقت للمحكمة يف تاريخ الذي ينتهي فيه اإلسكان املواحملكمة يف ال

Saturnusstraat 9 احلسابات مراع  مل يتمكن . و (31)2016 هيونيحزيران/ 30يف ، أي يف الهاي
 ائي للقرض.التحقق من املبل  النهنتيجة لذلك من  اخلارعي

 ثابتةاألصول الالصيانة واستبدال و  التشغيل العامةتكاليف     -3
ملواق . املباين )مبا يف ذلك مجي  املنشآت الداخلية( و احملكمة مسؤولة عن تكاليف الصيانة وجتديد ا -59
فري وينبغي تو نايف، واألمن، وما إىل ذلك(. تالتشغيل )املطاعم، والمصروفات على ذلك أيضا نطبق وي

 امليزانية العامة للمحكمة.من تكاليف هذه الخمصصات كافية لتغطية 
تشكيل فريق املتعلق ب قرار جلنة الرقابة، صادقت اجلمعية على 2012نوفمرب تشرين الثاين/ 21يف و  -60
يق . وعقد الفر التكلفة اإلمجالية مللكية املباين الدائمةتغطية كيفية للنار يف  مل برئاسة مدير املشروع اع

تكاليف تبني بالتفصيل دراسات أعد و  2015مارس آذار/و  2013أبريل اعتماعا بني نيسان/ 13العامل 
 تها.واحلفا  على قيماألعهزة تشغيل األصول الثابتة و استبدال كما تبني تكاليف التشغيل والصيانة  

. ول الثابتةاألصمدير املشروع إنشاء صندوق خاص الستبدال واقرتح الفريق العامل برئاسة  -61
وكذلك يف ضوء وظائفها و يف ضوء احلاعة إىل احلفا  على قيمة املباين هذا االقرتاح نة الرقابة ودرست جل
عمليات االستثمار والصيانة عليها من أعل تنايم ملوافقة يف االدول األطراف اليت قد ترغب  املوارد املالية

 الرابعة عشرة حلوال يف هذا الشأن.قدمت للجمعية يف دورهتا و  الطويلة األعل ومتويلها.
لصيانة لاملقاول الرئيسي منوذج استخدام  ت اجلمعية على، وافق2015وفمرب تشرين الثاين/نيف و  -62
. 2019إىل عام  2017األصول الثابتة يف الفرتة من عام الستبدال التقديرية  التكلفةمناقشة قررت و 

قبحال لرصد املباين الدائمة  التكليف بإعداد الدراسة وللقيام بذلك، ستتوىل اللجنة اليت ستنشأ مست
 .(32)الحالزمة
خحالل السنوات العشر الستبدال األصول الثابتة تكلفة وقررت اجلمعية أيضا عدم النار يف أي  -63

حتليل ملوارد امليزانية )االشرتاكات املقررة( أو األدوات وسيجرى . 2026 عام ، أي حىتللتشغيلاألوىل 
 إىل 2017من عام لفرتة تنفيذ استبدال األصول الثابتة يف اقروض( لضمان ال)مبا يف ذلك خرى األاملالية 
غري أن اجلمعية قررت اإلبقاء على األموال املقابلة للمدفوعات الزائدة اليت دفعتها الدول . (33)2019عام 

ورو، لتعويض ي 1 849 015األطراف اليت اختارت تسديد اشرتاكاهتا دفعة واحدة، البال  قدرها 
االشرتاكات املقبلة اليت ستستحق على نفس الدول األطراف يف تكاليف استبدال األصول الثابتة الطويلة 

 األعل.
املقدرة الستبدال األصول الثابتة من تكلفة الأن تأعيل تدقيق احلسابات اخلارعي مراع   والحظ -64
املعلومات اليت واملالية أو تقنية ات الستفادة من اخلرب سيمن  اجلمعية من اال 2019إىل  2017عام 

مرة أخرى. تستأعره للعمل ما مل  املباين الدائمةة تشييد مرحليف لمشروع اإلداري لدير اكتسبها امل
سيكون . وعحالوة على ذلك، 2016كتوبر تشرين األول/ألمشروع يف اإلداري لدير املعقد وسينتهي 

التقديرات  هولن يكون متاحا ملتابعة هذك احلني، قد توقف عن العمل يف ذلمكتب مدير املشروع 
 وتصحيحها.

                                                 
اليت أبرمتها الدولة املضيفة واحملكمة: "تاريخ  2009مارس آذار/ 20 املؤرخة( من اتفاقية القرض 1-1) 1انار املادة   (31)

 Maanwegيف  االنتهاء: هو التاريخ الذي تنقضي فيه عقود  اإلجيار احلاضرة واملقبلة لإلسكان املؤقت احلايل للمحكمة

 يف الهاي". Saturnusstraat 9 و/أو 174
(32)

ICC-ASP/14/Res.5 .
 

(33  ) 
ICC-ASP/14/Res.5،  ج( و )د(. 67الفقرتان( 
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الذي ينص على عدم توفري خمصصات الستبدال األصول الثابتة يف السنوات العشر األوىل القرار و  -65
مكتب اليت توقعها األولية  اتيأخذ يف االعتبار التجديد؛ وال ، غري واقعي2026عام اىل من التشغيل، 
مليون يورو( أو أي  4.2مليون يورو( والتاسعة ) 1.0السادسة ) سنوات اليف  علبالف مدير املشروع
 طوارئ أخرى.

احملكمة إىل املخاطر "غري انتباه اخلارعي احلسابات مراع  ، اسرتعى (34)ويف تقاريره السابقة -66
 ،لب"الص ة املصنوعة منشبكة املعماريال"فوق ، واجلدار األخضر مسطحات املائيةلل" اخطط هلامل

واحتمال االحتياج يف املستقبل إىل االمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية واالستجابة لتحليل املخاطر الذي 
، كما 2026قام به مدير املشروع. ومن احملتمل متاما أن تضطر احملكمة إىل حتمل هذه املخاطر قبل عام 

 .ئي وصيانتهاملسطح املاتنايف باملشاكل املرتبطة  نهو واضح بالفعل م
تعتزم اجلمعية متويل االستبدال غري املتوق  لألصول ، عاعلة إصحالحاتاقتضى األمر القيام بإذا و  -67

صندوق رأس املال الة نارا الستخدام يف هذه احليا س مرضاحلل ليهذا . و (35)الثابتة باحتياطيات احملكمة
بوضعه أصبح قاصرا الذي العامل،  صندوق رأس املال امستخدوال ميكن ابكثافة حىت انآن. العامل 
 .االحتياط الواعب للشعور باالرتياح مستوىووصوله إىل  أمواله حني جتديداىل احلايل، 

الذي  ها الدائمة وينبغي أن تتصرف بنفس الطريقة اليت يتصرف هبا املالكمبانياحملكمة انآن ومتلك  -68
. وينبغي للدول ستباقيةة أمواله حبكمة واإدار ، عن طريق حالة عيدةاالحتفا  بأصوله يف يرغب يف 
 سؤوليات امللكية.، أن تتحمل انآن مدائمة اجلديدةتكون مالكة للمباين القررت أن اليت األطراف، 

أو يف احلسابات اخلارعي بأن تستعرض اجلمعية يف دورهتا القادمة، راع  يوصي م - 1التوصية رقم 
 تمويلبأن تنفذ ححال للو الستبدال األصول الثابتة،  يةدير تقالتكلفة ال، 2017يف عام  أقرب وقت ممكن

 .للخطر صندوق رأس املال العاملدون أن تعرض مستوى االحتياط يف 

 إيارة مشروع المباني الدائمة -سايسا
 حوكمة المشروع    -1

سا . وتعتمد احلوكمة أسا(36)يرد تعريف حوكمة املشروع يف قرارات خمتلفة جلمعية الدول األطراف -69
كما أهنا ،  للمشروع مسؤولة عن اإلشراف االسرتاتيجيو لجمعية لجلنة الرقابة، وهي هيئة فرعية تابعة على 

 لمشروع.اليومية لدارة اإلمدير املشروع عن مسؤولة م  

 مكتب مدسر المشروع    1-1
للجمعية  أنشئ مكتب مدير املشروع، املسؤول عن االدارة اليومية للمشروع، يف الدورة السادسة -70

مديرا  2011 السيد نيل براديل يف حزيران/يونيه . وعنّي 2007املعقودة يف كانون األول/ديسمرب 
صبحت االستقالة نافذة اعتبارا أ، و 2015أيار/مايو  27للمشروع. واستقال السيد براديل من منصبه يف 

افسية، وتوىل السيد كينيث عراءات التوظيف التنعندئذ إجلنة الرقابة اختذت . و 2015متوز/يوليه  3من 
شباط/فرباير  29ترك منصبه يف مث ، 2015آب/أغسطس  11مهام منصبه يف  ،ديدعيفونز، املدير اجل

، وينتهي عقد 2016آذار/مارس  21بلن  اعتبارا من و السيد فيليب د حل حمله بصفة مؤقتةو ، 2016
 .2016لول/سبتمرب ياية أهنيف بلن  و السيد د

                                                 
 .ICC-2014-2 تقرير مراع  احلسابات اخلارعي  (34)

 (.ه) 67ة الفقر  ،ICC-ASP/14/Res.5 القرار (( 35
(36)

 ICC-ASP/6/Res.1. 
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وعهدت  دارة املشروعأعيد توزي  املوظفني العاملني بإبرنامج االنتقال، التشييد و روع بعد انتهاء مشو  -71
تسديد اشرتاكات لتحقق من وامن الدولة املضيفة، قدم القرض املتتعلق بتسجيل  ةإداريإليهم أعمال 

، ح العيوبتصحيل Courtysاألعمال اليت تقوم هبا متابعة و لموردين، املستحقة لفواتري طراف والاألالدول 
تسوية بشأن الصيانة، و  واحملكمة Courtysاجلارية بني املفاوضات وإهناء فيما يتعلق بنام األمن، السيما 

مشروع التشييد وبرنامج االنتقال، واختتام املشروع وخلو تملة م  املقاولني املشاركني يف احملحالفات اخل
إىل األفرقة الذاكرة التشغيلية للمشروع  لرقابة. ولنقلالطرف الرمسي، فضحال عن إعداد التقارير املالية للجنة ا

أسبوعية أو خاصة بني لقاءات  2016خحالل النصف األول من عام ت لمحكمة، نامالتابعة لدائمة ال
مباين الدائمة: األمن، للمكتب مدير املشروع واألقسام والوحدات املسؤولة عن إدارة العناصر املختلفة 

 .(37)خلإاملرافق،  اخلدمات العامة، وإدارةو 
لوظائف عديدة وجنحا بعد دير املشروع اإلداري واملراقب املايل للمشروع وتقدم املساعد اإلداري مل -72

 10و 1كمة اعتبارا من أخرى باحملاحلصول على وظائف يف دوائر الحالزمة يف  قابحالتإعراء امل
سياسة عامة قانوين و مستشار )ئب املدير املتعلق بنامت متديد العقد و على التوايل.  ،2016 هيونيحزيران/
 .2016نوفمرب تشرين الثاين/( حىت هناية رئيسي
اخلارعي احلسابات مراع  يرى قدم تقريرا إىل اجلمعية، تمن جلنة الرقابة أن وملا كان من املطلوب  -73
اليت ستعقد يف ، للجمعية دورة املقبلةإىل ال الذي يعمل بدوام عزئي  مدير املشروعه ينبغي متديد عقد أن

 دوران كبريسبق أن تعرض لمكتب املدير، الذي وينبغي أن يكون . 2016نوفمرب تشرين الثاين/
وض  حد ابة لتمكني اجلمعية من قر لجنة اللتقدمي البيانات الحالزمة يسمح له ب وض  يفلموظفني، ل
 إدارته.با يتعلق فيمخلو طرف هنائي مكتب مدير املشروع، ومنح مدير املشروع أعمال لمشروع و ل

وافق جلنة الرقابة على متديد عقد مدير املشروع تاخلارعي بأن احلسابات مراع  يوصي  -2التوصية رقم 
 اىل ما بعد الدورة القادمة جلمعية الدول األطراف.

 إيارة المشروع   1-2
صة يف خصتشركة متساعده يف ذلك ، و (38)كتب مدير املشروع هو املسؤول عن إدارة املشروعم -74

 .(Brink)إدارة املشاري  املساعدة يف 
مسؤوليات   Brinkيل، أعطيتدارة األوّ اإلومبوعب سلسلة من التعديحالت واإلضافات على عقد  -75

مكتب النقص يف تركيب ض يعو أمكن بذلك ت. و (39)أكرب من تلك اليت متنح عادة ملساعد مدير املشروع
املخصص أصحال زيادة االعتماد لكنه أدى إىل ، و عزئيا مدير املشروع وارتفاع معدل دوران املوظفني

تكلفة ثابتة مليون يورو(  2.7التكلفة الثابتة األولية )أضيفت إىل دارة املشروع. و يف إلتكاليف املساعدة 
التكلفة اإلمجالية وبلغت . مليون يورو( 4.3تغري )بند م، فضحال عن مليون يورو( 0.4أخرى )
 أقرب إىل تفويض للسلطات من  Brinkقدمهاتخلدمات اليت رو. وامليون يو  Brink  7.4خلدمات

 التكلفة. ارتفاع ما يربر ذاملشروع، وهملالك اتقدمي املساعدة من صاحب املشروع 

                                                 
(37 )

سم اخلدمات العامة/وحدة إدارة املرافق، قسم خدمات إدارة املعلومات، قسم إدارة األعمال قسم األمن والسحالمة، ق 
 القضائية، قسم اإلعحالم والتوعية.

(38)
مكتب مدير املشروع مسؤول عن تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت احملدد، بالتكاليف واملواصفات واجلودة   

ية األمر عن إدارة املشروع بأكمله كما أنه املسؤول عن حتقيق أهداف املشروع هنايف  احملددة. ومدير املشروع هو املسؤول
     (.ICC-ASP/6/Res.1واملتطلبات املتعلقة بالتوقيت والتكلفة واجلودة )

ورة املشاملدير شروع هي مساعدة مدير املشروع يف حتديد وتوعيه وإدارة املشروع. ويقدم مساعد املمهمة مساعد مدير   ( 39)
متكني تنسيق املشروع، و هي تيسري دير اإلداري للمشروع مهمة اململدير. و دى اواملقرتحات ولكن تال سلطة اختاذ القرار ل

 .الحالزمة لذلك املساعدةبتزويده بالوفاء بالتزاماته اإلدارية من دير املشروع م
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مسؤوليته الرمسية الوحيدة هي لمشروع، مديرا إداريا ل  Brinkعيّنت، NEC3ومبوعب شروط العقد  -76
( قبل يورو مليون 171( والتكلفة النهائية )يورو مليون 147لعقد )لالسعر األصلي االلتزام بنفقات تغطي 

 املوعبة للتعويض.قاسم تكاليف األحداث صومات مبوعب آلية تاخل
أن عملية اختاذ القرار فيما يتعلق بااللتزام  (40)2016والحظ تقرير مراع  احلسابات اخلارعي لعام  -77

 .بالنفقات ليست موثقة بقدر كاف
اختاذ و  "الريبة"(عن حتديد العيوب يف املباين واملعدات )اإلداري للمشروع مسؤول أيضا  ديروامل -78
لتحديد العيوب ) "فرتة احملددة الفرتة /أكتوبر. وتبل  ولألتشرين اقبل هناية ها لتصحيحات الحالزمة الرتتيب

هذه تنتهي سبالتايل (، و 2015أكتوبر تشرين األول/ 30عمال )األأسبوعا من تاريخ انتهاء  52( ريبة"ال
يورو من املدفوعات  737 500 بل مب االحتفا ومت . 2016أكتوبر تشرين األول/ 30يف الفرتة 

 Courtys لبل ، أو ما يتبقى منه هذا املوينبغي دف  كضمان لتصحيح مجي  العيوب.   Courtys ل املستحقة
 .2016أكتوبر  تشرين األول/ يف
لمشروع اإلداري لدير ينبغي أن يراع  امل، NEC 3من العقد  3-52و 2-52 ومبوعب املادتني -79

  .نطاقال واسعةشاملة و طوال فرتة العقد، عن طريق أخذ عينات  Courtysقدمها تالفواتري اليت 
قدمة من  الفواتري املمن قيام املدير اإلداري للمشروع مبراععة اخلارعي احلسابات مراع  وحتقق  -80

Courtys التحقق من التسوية النهائية بني احملكمة . بيد أنه مل يتمكن من (41)لفات هباوعدم اكتشاف خما
لعدم التوصل إىل تسوية هنائية رمسيا يف تاريخ املراععة، كما مل يتمكن من التحقق من ، Courtysو

. 2016كتوبر تشرين األول/أفرتة تصحيح العيوب يف هناية تصحيح مجي  عيوب التشييد حيث ستنتهي 
احملتفظ به والبال  قدره يف هذا الصدد قبل حتويل الرصيد ذر مكتب مدير املشروع احلأن يتوخى وينبغي 
 .Courtysيورو إىل  737 500

مكتب مدير املشروع بأن يضمن، من خحالل املدير اخلارعي احلسابات مراع  يوصي  -3التوصية رقم 
 اإلداري للمشروع، التحقق من تصحيح مجي  عيوب التشييد.

 اقبةر مجنة الل   1-3
ديسمرب كانون األول/املباين الدائمة مبوعب قرار اعتمدته اجلمعية يف  اقبة املعنية بر جلنة املنشئت أ -81

2007 (ICC-ASP/6/Res.1)  إىل حني االنتهاء من  جلمعية الدول األطرافتابعة كهيئة فرعية مؤقتة
 تنيني الدول األطراف ملدة سنتني قابلللجنة من باألعضاء العشرة تنتخب اجلمعية و ملشروع. تنفيذ ا

 ، نيابة عن مجعية الدول األطرافعلى عملية التشييداالسرتاتيجية رقابة دور اللجنة هو ممارسة الو للتجديد. 
 .من مسؤولية مدير املشروعيف حني أن اإلدارة اليومية للمشروع 

ت ب  مرات على األقل يف السنة، اعتمعتم  أر جتأن ينبغي  ابة على أهنقار والية جلنة املتنص بينما و  -82
أتاح شهر. وقد كل أكثر من مرة   يف املتوسط من ذلك حىت انآن حيث اعتمعتيف الواق  أكثر اللجنة 

 رقابةاللجنة على ال قتصرمل تو على املشروع. ني منتاموإشراف  ممارسة رقابةاللجنة مرارا اعتماع 
قام و اختصاص مدير املشروع. من عترب تالتشغيلية اليت تدخلت أيضا يف املسائل ولكنها  االسرتاتيجية

اليت بعض عقود العمل التوقي  على ، على سبيل املثال، ن بينهاة ميدار اإلنشطة اللجنة ببعض األ رئيس
 .عو ملشر تدخل يف اختصاص مدير ا

 2لمحكمة يف وسلمت ل، 2015أكتوبر تشرين األول/ 30املباين الدائمة يف وانتهى تشييد  -83
. ومبجرد 2016خحالل السنة املالية إقفال حسابات املشروع . ومن املقرر 2015/نوفمرب شرين الثاينت

                                                 
(40)

 .111و 110، الفقرتان ICC-2015-4 تقرير مراع  احلسابات اخلارعي  
(41)

 انار أعحاله.  
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رار الذي اعتمدته ما يربره وفقا للقوعودها لن يعد لمهمتها، من  -وهي هيئة مؤقتة  - جلنة املراقبةانتهاء 
 .(ICC-ASP/6/Res.1) 2007ديسمرب كانون األول/اجلمعية يف  

إنشاء بشأن مواصلة املناقشات إىل  جلنة املراقبة، دعت اجلمعية 2015 /نوفمربالثاين تشرينويف  -84
 . مت االتفاق على أنوتقدمي تقرير إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، هيكل إداري عديد للمباين الدائمة

، للجمعية عشرةالدورة اخلامسة هناية اختاذ قرار بشأن إنشاء هيكل إداري عديد قبل يف حالة عدم ، يتم
 (.59و 58، الفقرتان  ICC-ASP/14/Res.5رجلنة املراقبة )القراوالية  متديد
باستبدال ما يتعلق وعلى وعه اخلصوص نقل اإلشراف على إدارة املباين، أن ياحللول املمكنة ومن  -85

 .خصيصا لتلك اللجنة تم إنشاؤهاي، إىل جلنة امليزانية واملالية أو، رمبا، إىل جلنة فرعية األصول الثابتة
 .ICC-ASP/1/Res.4 القرارمبوعب  ،2002جلنة امليزانية واملالية يف عام وقد أنشأت اجلمعية  -86
 ، جتتم  اللجنة كلما دعت احلاعةاإلنشاءقرار لوفقا و عضوا تنتخبهم اجلمعية.  12من للجنة تكون اتو 

أبريل نيسان/عموما مرتني يف السنة، يف تم  أهنا جتواق  وال، ومرة واحدة على األقل يف السنة. إىل ذلك
 .أغسطسآب/و 

واليت قد إىل اجلمعية اليت تقدم جلمي  املقرتحات دراسة التقنية مسؤولة عن ال وجلنة امليزانية واملالية -87
 تتعلق بامليزانية أو ذات وأمايل اب  امليزانية، أو أي مسألة أخرى ذات طآثار يف مالية أو ترتتب عليها آثار 

 جلنة املراقبةؤقتة املقدمة من املتقارير الالنار يف تضمن ذلك اجلمعية. وقد تعهد إليها من  إداريطاب  
عحالوة للمشروع. و  ةر املالياثنآتقدمي املشورة إىل اجلمعية بشأن اكما تضمن ،  مشروع املباين الدائمةبشأن 

باملسائل التشغيلية واملالية للجنة علما تباعا حتاط ا، جلنة املراقبةعلى املعلومات اليت تتلقاها اللجنة من 
املسائل املتعلقة باملباين وض  عيد لإلشراف على فإهنا يف  لذلكو تصميم وتشييد املباين الدائمة. تعلقة بامل

 استبدال األصول الثابتة.امليزانية، مثل الصيانة و الدائمة اليت ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف 
إقامة جلنة تنار اللجنة يف مناسبة تشغيل وصيانة املباين الدائمة، قد سائل املتصلة بيف ضوء املو  -88

إنشاء و إنشاء هذه اللجنة الفرعية بني ربط الفرعية مسؤولة عن اإلشراف على هذه املسائل. وميكن 
 الستبدال األصول الثابتة ومتويله.احتياطي 

، جلنة املراقبةوالية بأن تنهي ية الدول األطراف اخلارعي مجعاحلسابات وصي مراع  ي -4التوصية رقم 
وانب املتعلقة بامليزانية اجليعهد اإلشراف على بأن مكتب مدير املشروع من مسؤوليته، و إعفاء بعد 

 .إىل جلنة امليزانية واملاليةأصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واستبدال باملالية املتعلقة اجلوانب و 

 فق والسالمة واألمنيارة المراإ   -2
 يارة المرافقإ   2-1

قسم اخلدمات العامة املسؤولية التابعة ل وحدة إدارة املرافقتولت املباين الدائمة، عند استحالم  -89
 الكاملة عن صيانتها التصحيحية والوقائية.

من  ، ابتداءىلالسنوات العشر األو ولفرتة  يف البداية ،صيانة املباينجيري تنايم قررت اجلمعية أن و  -90
"املقاول د )مقاول واحإىل املسؤولية ، وأن يعهد هبذه ، على أساس االستعانة مبصادر خارعية2018عام 

تكون يف وض  أن ، و ة للمباينمالكبصفتها احملكمة انآن مسؤولياهتا وينبغي أن تتحمل . (42)الرئيسي"(
لتحقيق وفورات وذلك أيضا، وقائية تصحيحية فقط، ولكن فعالة، ليس ضمان صيانة سمح هلا بي

 ومكاسب يف الكفاءة.

                                                 
(42 )

ICC-ASP/14/Res.5. 
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مسؤولة عن لتكون ، تشييدالاملسؤولة عن شركة ال، Courtysلعقد م  ملحق لإضافة بح ا اقرت  مدوقُ  -91
سبتمرب أيلول/ 1)من تشييد عقد ال اليت تقدمها حاليا مبوعب خدماتاستكماال للخدمات الصيانة، 

نوفمرب تشرين الثاين/ 1)من ، مث امتدادا هلذا االستكمال (2016أكتوبر تشرين األول/ 30إىل  2015
مجعية الدول األطراف يف به  تأذن ذي، الامللحق اهذو (. 2017ديسمرب كانون األول/ 31إىل  2016
، بعد 2016مايو أيار/هناية عليه حىت   يوقيتم الت، مل 2014ديسمرب املعقودة يف كانون األول/ ادورهت

ملسائل ملحة األولوية  ومدير املشروع Courtysأعطت ستحالم املباين، حيث على اسبعة أشهر مضي 
الفاصلة خحالل الفرتة ومل جتر لمحكمة. ي ليومتعرقل العمل الالعيوب اليت كمية كبرية من أخرى مثل حل  

حالزمة المهام الصيانة  جترمل و . األخرى اليت ال حتتمل التأخريفضحال عن أعمال الصيانة الحالزمة صيانة الإال 
 مايوأيار/يف الصيانة الحالزمة للمسطح املائي إال  بدأمل تعلى سبيل املثال، و  .احملدد األخرى يف الوقت

 .(43)تصلة هبذا املسطحاملخاطر احملددة املتشديد مراع  احلسابات اخلارعي على ، على الرغم من فقط
ا، موبالتايل تكاليف كل منهائي، املتعلقة باملسطح امل الناافة والصيانةأعمال أمهية فلم تقدر  -92

 .(44)طيور النورسل توق غري املضور احلعلى سبيل املثال فيما يتعلق ب بالقدر الحالزم،
 معاجلة املياه يفهو تطهري متطورة، أو استخدام مواد كيميائية سامة، أعهزة بديل لرتكيب وال -93

إدخال بكترييا وعوالق وطحالب ونباتات طريق  ، أي عن(lagooning)املسطح املائي بالوسائل الطبيعية 
تنقية املياه وهذه التقنية مستمدة من عمليات لمياه. لبيولوعية مصفاة إقامة عن طريق مائية، وبالتايل 

 املنزلية والصناعية.
ملحق العقد  مبوعب  Courtysإىل احملكمة عهد أن تباخلارعي احلسابات مراع  يوصي  -5التوصية رقم 

للخدمات املنصوص ، خدمات صيانة إضافية 2014ديسمرب  /ولألجلمعية يف كانون ابه ا تأذن ذيال
 .2017 ديسمرب/ولألكانون ا  31، حىت تشييدعقد العليها يف 

 1ا اعتبارا من نافذوأن يكون ، 2017خحالل العام املايل شاملة الصيانة لويلزم التوقي  على عقد ل -94
تحديد على النتائج املراد حتقيقها، بدال من األنشطة كز العقد بال. وينبغي أن ير 2018يناير كانون الثاين/

، (Brink Groep)لمشروع اإلداري لدير مبساعدة املياغة هذا العقد، ومل تبدأ صاليت يتعني القيام هبا. 

وأن تنتهي قبل اختتام مهمة  2016، ومن املقرر أن تبدأ يف حزيران/يونيه 2016مايو حىت هناية أيار/
Brink ونارا للطبيعة الشاملة للعقد، يلزم اتباع هنج أكثر  . 2016ملقررة يف هناية تشرين األول/أكتوبر ا

، بشكل مناسبمنهجي منام و  رمسية ملتطلبات الصيانة، وبالتايل إلدارة العقد. ويتطلب هذا اتباع هنج
ختلفة بني اجلهات امل عاملةاختحالف املعلى التدابري الوقائية، م  يركز الصيانة التصحيحية و يقلل من 

 .يف ضوء املهمة األساسية للمحكمةفيها، نقاط الضعف وفقا لمباين الدائمة، لل
ميكن يف حني ق. و ليت تضطل  هبا وحدة إدارة املرافاملهام واألنشطة اوسيغري تنفيذ هذا العقد طبيعة  -95

تؤدي إىل حتقيق طريقة بارة العقد إدهي ، فإن املهمة األساسية للوحدة العاعلةحالستجابة لفريق االحتفا  ب
ينبغي أن تفتيش منتامة وعشوائية عن حالة املرافق، و عمليات تنايم وينبغي . بالفعلالنتائج املتوقعة 

توفري املستوى املطلوب من ب املختاراملتعهد طالبة من موحدة االقتضاء، إىل متكني العند  ،نتائجهاتؤدي 
 .والتدابري التصحيحيةلتعقب عمليات التفتيش  ريسجل الشهاخلدمة. وينبغي االحتفا  ب

 إعادة تنايم وممارسة مهارات مهنية عديدةلوحدة إدارة املرافق اجلديدة  املسؤولياتولن تتطلب  -96
عقد تنفيذ من أعل الحالزمة ‘ ثقافة السيطرة’احلالية إىل ‘ ثقافة العمل’ل يحتو ولكن تتطلب أيضا ، فحسب

 .شاملةخدمات اللل

                                                 
 .ICC-2014-2تقرير مراع  احلسابات اخلارعي،   ( 43)
مبوعب القانون اهلولندي، وأصبحت مصدر  اليت تتمت  باحلماية عذاب للغاية لطيور النورس، تبني أن املسطح املائي  (44)

إىل عمليات تنايف مكلفة  ىناام التصفية وأد تشب يف بسرعة سطح املائي فضحالت يف املالتراكم وتسبب إزعاج كبري. 
 .2016يف ميزانية عام مدرعة غري 
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لرئيس وحدة إدارة خطاب التزام يوصي مراع  احلسابات اخلارعي املسجل بأن يوعه  -6رقم  التوصية
 .لوحدة منذ نقل ملكية املباين الدائمةإىل ادد املهام واألنشطة اجلديدة املعهود هبا ُياملرافق املقبل 

 السالمة واألمن   2-2
 والوصول إليها. وكان قسم األمن قسم السحالمة واألمن مسؤول مسؤولية كاملة عن أمن املباين -97

 مشغوال كثريا أثناء التشييد )أعريت تعديحالت كثرية فيما يتعلق بسحالمة وأمن املباىن( وأثناء االنتقال.
وكان العديد من العيوب املتصلة بالتشييد، بصورة خاصة، بسبب عدم التكامل بشكل مناسب  -98

مل يعاجل مكتب مدير املشروع، أو املدير اإلداري  بني أنامة األمن. ووفقا لقسم السحالمة واألمن،
( العيوب احملددة على هذا النحو بسرعة كافية. Courtys، أو املقاول )(Brink Groep)للمشروع 

واحتكروا اهتمام القسم وموارده طوال  النصف األول من العام. وينبغي يف مجي  األحوال أن تعاجل 
Courtys 2016رين األول/أكتوبر هذه العيوب حبلول هناية تش. 

ونتيجة لذلك، مل تتح لقسم السحالمة واألمن الفرصة لتنايم تدريبات إلخحالء املباين الدائمة.  -99
وعحالوة على متطلبات القانون اهلولندي، قد يتطلب عدد من املخاطر إخحالء املوظفني واملستخدمني 

طرة، أو انبعاث الغازات السامة، أو انقطاع انآخرين من املباين: احلريق، أو تسرب أو انسكاب املواد اخل
الطاقة الكهربائية، أو التهديد بوقوع انفجار أو احتمال وقوعه، أو هجمات مسلحة، أو ظواهر طبيعية 
مثل العواصف أو الزالزل. ومن حسن اإلدارة أن ينام القسم تدريبا على اإلخحالء يف غضون ثحالثة أشهر 

 من االنتقال.
ظفني بالتدريب الحالزم ملكافحة احلريق واختبار أعهزة اإلنذار، يلزم تنايم تدريبات ولتزويد املو  -100

منتامة لإلخحالء بناء على مبادرة من احملكمة ويقوم هبا قسم السحالمة واألمن. وستسمح هذه التدريبات 
ن وضوح باعتياد املوظفني على نام اإلنذار، وخمارج الطوارئ، ونقاط التجم . وستسمح أيضا بالتأكد م

وفعالية اإلعراءات األمنية وستربز أي مشاكل قائمة )على سبيل املثال، األماكن اليت ميكن أن حتدث فيها 
 اختناقات يف حالة اإلخحالء، واألماكن اليت ينبغي توفري طرق بديلة هلا(.

ن الوثيق ويف ضوء خماطر السحالمة واألمن احملددة للمحكمة، ينبغي إعراء هذه التدريبات بالتعاو  -101
 م  دوائر الشرطة وخدمات الطوارئ التابعة للدولة املضيفة و/أو دوائر السلطات  احمللية.

يوصي مراع  احلسابات اخلارعي قسم السحالمة واألمن بأن ينام يف أقرب وقت ممكن،  -7التوصية رقم 
بات اإلخحالء املنصوص بالتعاون الوثيق م  دوائر الشرطة وخدمات الطوارئ التابعة للدولة املضيفة، تدري

 عليها يف قانون الدولة املضيفة.

 تلبية احتياجات المستخدمين    -3
مقابحالت معهم  اخلارعية فريق املراععةالذين أعرى ىن املبأعرب األشخاص الذين يستخدمون ا -102

هذه املباين  لألسلوب الذي عرت به عملية االنتقال إىل املباين الدائمة وكذلك ملوق  الكبري معن ارتياحه
والحاوا أيضا عددا معينا من . ها العملية ومرافقها العامةظائفو ، و يةاجلمالالنواحي املناظر الطبيعية، و و 

بعض ( 2)مبعرفة املقاول حاليا؛ و هاتصحيحالبناء اجلاري ( عيوب 1: )ما يلي تعزى إىلاملسائل، اليت 
( 4)و؛ املتصلة حبداثة املباين‘ عب التسننيمتا’( 3)؛ واالنتقالاملرتبطة بعملية بسيطة الوادث احل
القائمة  اجلديدة أورغبات ال( 5)للربامج اليت مل توض  أو حتدد بشكل مناسب؛ والحالزمة عديحالت الت

 .ىناللمب وظيفيةاالعتبار يف املواصفات ال يفتؤخذ للمستخدمني اليت مل 
ا قبوهلدي إىل معاجلتها أو احلد منها أو تؤ وحتليلها وإدارهتا بطريقة سائل هذه املوينبغي حتديد  -103

حملكمة ستكون اتدابري تصحيحية وستخض  احللول لقيود امليزانية. وينبغي التخطيط ألي . بوضعها احلايل
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كون أن ال تينبغي مفرط على امليزانية السنوية. و ء فرض عبلعدم على مدى عدة سنوات، عنها مسؤولة 
 صيانة املباين.عبئا على ميزانية 

 ،نو والصحفيستخدمي املباين الدائمة )الزائرون، ملة ختلفارتياح الفئات امليد مستوى ولتحد -104
ينبغي أن ، هتاوإدار  تهامعاجلسائل اليت يلزم (، وحتديد املةاحملكم ووموظف، واألطراف يف الدعاوى، نو واحملام
بشأن مدى  ئيةاستقصا ويا، دراسة، وبعد ذلك سن2016من عام الثاين نصف خحالل الكمة حملتنام ا

وقد تسمح أيضا بإدراج خلطة عمل،  اأساسالدراسة االستقصائية وستكون نتائج ارتياح املستخدمني. 
 .تدابري تصحيحية يف ميزانيات احملكمة يف املستقبل

من عام الثاين نصف خحالل اليوصي مراع  احلسابات اخلارعي املسجل بأن ينام  -8لتوصية رقم ا
 بشأن مدى ارتياح مستخدمي املباين الدائمة.  ئيةتقصاويا، دراسة اسن، وبعد ذلك س2016
بعض القضايا املبل  عنها إىل مراع  احلسابات اخلارعي الكثري من العمل العحالعي وال تتطلب  -105

هذا هو احلال بالنسبة لكثري من األعهزة و . املناسب للمستخدمنيتدريب مثل العلى البنود املعنية 
تكييف أعهزة و إىل املكاتب إلكرتونية، مثل نام الوصول  صحالتو األعهزة اليت تعمل ب وأاإللكرتونية 

وبينما ال السمعية البصرية وأنامة األمن. األعهزة عتماعات، فضحال عن إدارة الاهلواء للمكاتب وقاعات ا
قسم السحالمة واألمن قد يعد ، من املسائل ختلفةهلذه األنواع املم دورات تدريبية رمسية يبالضرورة تنايلزم 

على عرض هذه األدوات من  املشاكل من هذا النوع، و يمية من أعل وقسم اخلدمات العامة أدوات تعل
 .الشبكة الداخلية للمحكمة

أدوات ستخدمي املباين الدائمة ملبأن يوفر املسجل يوصي مراع  احلسابات اخلارعي  -9التوصية رقم 
 وحدودها.املباين وظائف بشأن مناسبة  يميةتعل

 كر وتقدسرش -بعاسا

هم اخلاص جلمي  األشخاص الذين  شكر وفريقه اإلعراب عن  مراع  احلسابات اخلارعييود  -106
كانوا على اتصال هبم يف احملكمة اجلنائية الدولية، ابتداء بكبار املوظفني املمثلني للمحكمة، كما أهنم 

مة، السيد فيليب دوبلن ، ونائبه، السيد خوان يعربون عن تقديرهم اخلاص ملدير مشروع املباين الدائ
إسكوديرو، على ترحيبهم احلار واستعدادهم لتكريس وقتهم للمراععة وتقدمي الدعم االزم هلا. ويود مراع  
احلسابات اخلارعي باملثل أن يوعه الشكر إىل مسجل احملكمة، السيد هريمان فون هيبل، وكذلك جلمي  

 وهنم وإعاباهتم املفيدة على أسئلة الفريق.موظفي قلم احملكمة، على تعا
 هناية محالحاات املراععة. 
 

________________ 


