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احملتويات10/20/
لصفحةا

٤...............................................................................................خطاب اإلحالة 
٥................................................................................املراقبة املالية الداخلية بشأنبيان
٦.................................................................................املستقل للحساباتراجع املرأي 

٨...........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املايل يف ضعو بيان ال-البيان األول 
٩...................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١سنة املنتهية يف للبيان األداء املايل -البيان الثاين 
١٠........٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف حقوق امللكية لبيان التغيريات يف صايف األصول/–البيان الثالث 
١١.............................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف لةالنقدياتبيان التدفق–البيان الرابع 

١٢..٢٠١٦ألول/ديسمرباكانون٣١سنة املنتهية يف للاملبالغ الفعلية و امليزانية بني املبالغ املدرجة يف قارنةاملبيان –البيان اخلامس 
١٣..............................................................................لحقة بالبيانات املاليةاملالحظات امل
١٣.........................................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها-١
١٦..................................................محاسبة وإعداد التقارير املاليةللملخص السياسات اهلامة -٢
٢٦.................................................................................ما يف حكمهاو النقدية-٣
٢٦......................................................التبادليةمن املعامالت غري القبضاحلسابات مستحقة -٤
٢٧........................................................................حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٨...........................................................خرىاألتداولةاملصول األدفوعة مقدما و املبالغ امل-٦
٢٨..........................................................................املمتلكات واملنشآت واملعدات-٧
٢٩..................................................................................األصول غري امللموسة-٨
٢٩..............................................................................احلسابات املستحقة الدفع-٩

٢٩..............................................................االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني-١٠
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٣٣...................................................................اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة-١٢
٣٤...........................................................................................املخصصات-١٣
٣٤............................................................................حقوق امللكيةصايف األصول/-١٤
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٣٦.................................................................املوظفنيتعلقة باستحقاقاتاملصروفات امل-١٦
٣٦......................................................................السفر والضيافةاملتعلقة بصروفات امل-١٧
٣٦...................................................................املصروفات املتعلقة باخلدمات التعاقدية-١٨
٣٧.......................................................................بأتعاب احملامنياملتعلقةصروفات امل-١٩
٣٧......................................................................................النفقات التشغيلية-٢٠
٣٧...........................................................................النفقات املتعلقة باللوازم واملواد-٢١
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لصفحةا10/20/
٣٧..................................................................القيمةاإلهالك واالستهالك واضمحالل-٢٢
٣٧.......................................................................................اليةاملصروفات امل-٢٣
٣٨......................................................الفعليةبالغ بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملقارنة املبيان -٢٤
٣٩......................................................................................قطاعياإلبالغ ال-٢٥
٤١..........................................................................واإلجيارات التشغيليةااللتزامات-٢٦
٤١......................................................................................الطارئةااللتزامات -٢٧
٤٢........................................................اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة-٢٨
٤٢.............................................واملمتلكاتشطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل -٢٩
٤٢.....................................................................الواقعة بعد تاريخ اإلبالغحداثاأل-٣٠

املرفق
٤٤........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات حىت :١اجلدول 
٤٨..................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١وصندوق الطوارئ يف رأس املال املتداولحالة صندوق :٢اجلدول 
٤٩..................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف رأس املال املتداولحالة السلف املقدمة إىل صندوق :٣اجلدول 
٥٢..........................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف لصندوق الطوارئ حالة تسديد االشرتاكات :٤اجلدول 
٥٥.............................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف :٥اجلدول 
٥٦....................................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف :٦اجلدول 
٥٩.........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الصناديق االستئمانية يف :٧اجلدول 
٦٠..........................................من الدول األطراف الدائمةواحدة ملشروع املباينملرةاملدفوعات :٨اجلدول 

٦٢....................٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب ٣١املنتهية يف لفرتةللبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لتقرير املراجعة النهائية
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خطاب اإلحالة10/20/
٢٠١٧متوز/يوليه ٢١

.من النظام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع احلسابات١-١١وفقاً للبند 
كانون ١من وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة

.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

أبيسادزيغيال
رئيس قسم املالية
هريمان فون هيبل

املسّجل

Lionel Vareille
External Audit Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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المراقبة المالية الداخليةبشأنبيان10/20/
نطاق المسؤوليات

فإن ، )‘‘احملكمة’’للمحكمة اجلنائية الدولية (املالية(ب) من القواعد ١- ١٠١بالقاعدة عمالً 
عن كفالة إدارة هذه القواعد على ويساءلمسؤول’’لمحكمةلصفته املوظف اإلداري الرئيسياملسجل ب

معاملالئمةاملؤسسيةالرتتيباتاختاذطريقعنذلكيفمبااحملكمة،بحنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة 
مبوجباملكتبهذاسلطةضمنتندرجاليتواإلداريةالتنظيميةباملهاميتعلقفيماالعاماملدعيمكتب
- ١١١القاعدة من النظام املايل، و ١١بالبند وعمالً .‘‘األساسيرومانظاممن٤٢املادةمن٢الفقرة

هلذا البند وهذه القاعدة، قمت وامتثاالً .من بني أمور أخرى، عن احلساباتاملسجل مسؤول، فإن،١
وتعيني املوظفني ،وضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمةو السجالت املالية والفرعية،ومتابعة بتحديد 

.املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية
مسؤولياتمعيتفقمبااملايلالنظامهذاينفذ ’’،من النظام املايل للمحكمة٤-١للبند وطبقاً 

نظاممن٤٣املادةمن) ١(والفقرة٤٢املادةمن) ٢(الفقرةيفاحملددالنحوعلىواملسّجلالعاماملدعي
ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة .األساسيروما

.‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي
،احملكمةمسّجلصفيتبيب، تناطمن النظام املايل، ١-١٠على ذلك، وفقًا للبند وعالوة

املعامالتاستعراضوأ/وفعالبفحصبأولأوالً بالقيامتسمحداخليةماليةرقابة ’’ممارسةعن وليةؤ املس
:يليمالضماناملالية

والتصرف فيها؛،ومواردها املالية األخرى، وحفظها،ميع أموال احملكمةجلقبض القانونية ‘١’
ألخرى، اليت تقرها مجعية ااتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية ‘٢’

الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
.‘‘اقتصاديااماً استخدام موارد احملكمة استخد‘٣’

على النحو الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام اختاذ حيث مت و 
نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية نا على قناعة من وجود أف(ب)، ١-١٠١القاعدة يف عليه املنصوص

.٢٠١٦طوال الفرتة املالية 

المالية الداخليةاستعراض فعالية نظام المراقبة 
تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 

.التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة
ا راجعاملوتسرتشد  لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد ة اليت أقوم 

قلم بديرين التنفيذيني املوعمل اآلن، ىتون للحسابات حن الداخليو املراجعالذي قام به عمل الباملالية 
ن و اخلارجين و املراجعاليت قدمها تعليقات ، والإطار املراقبة الداخليةعن احلفاظ على احملكمة املسؤولني

.تقاريرهميف حىت اآلن للحسابات
للمراقبة املالية مناسب إطار وجود اليت تؤكد الالزمةماناتكما أين على قناعة أين تلقيت الض

.٢٠١٦الداخلية خالل عام
هريمان فون هيبل

املسّجل٢٠١٧متوز/يوليه ٢١
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حساباتمستقل للالمراجع الرأي 10/20/
الرأي

اإلثين عشر شهراً فرتة عن )‘‘احملكمة’’(كمة اجلنائية الدوليةقمنا مبراجعة البيانات املالية للمح
٣١يف املايلبالوضع بياناً يتعلق البيانات املالية هذهوتشمل.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٣١املنتهية يف 

يتعلق اً بالتغيريات يف صايف األصول، وبياناً بيانوبيانا باألداء املايل، و ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
ملخص املبادئ تتضمنمالحظات، و يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعليةاً وبيان،بالتدفقات النقدية

كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من مثانية جداول .احملاسبية وغري ذلك من املعلومات
، وهي تقع خارج نطاق املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةتعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار 

.هذه املراجعة
األول/ديسمرب كانون ٣١واستنادا إىل مراجعتنا، تعرض البيانات املالية الوضع املايل للمحكمة يف 

ريات يف صايف األصول والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية يبشكل سليم، وكذلك األداء املايل والتغ٢٠١٦
وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 

.الدولية للقطاع العام

الرأيأساس
لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ووفقا للصالحيات اإلضافية احملددة 

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة. وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام بالقواعد ١٢يف البند 
معقول بأن البيانات املالية األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان 

خالية من األخطاء اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان احملاسبة الفرنسي، فإننا نضمن 
م التقديرية املهنية. وعالوة على ذلك، حرصنا  استقالل املراجعني وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاء

ألخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للمؤسسات على الوفاء أيضا بالتزاماتنا األخالقية ا
العليا ملراجعة احلسابات. ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلسابات مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون 

‘‘. مسؤوليات مراجع احلسابات عن مراجعة البيانات املالية’’
اسبة لتشكل أساسا معقوال لرأينا.ن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت مجعها كافية ومنوحن

الماليةالبياناتعناإلدارةمسؤوليات
مسجل احملكمة مسؤول عن إعداد البيانات املالية فإن من النظام املايل، ١١مبوجب املادة 

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

تقديراتتقدمي اً وتشمل هذه املسؤولية أيض.االحتيالاخلطأ أو من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب 
.حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف

الحسابات عن مراجعة البيانات الماليةمسؤوليات مراجع 
يتمثل اهلدف من مراجعة احلسابات يف احلصول على ضمان معقول عما إذا كانت البيانات املالية  
ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. والضمان املعقول هو مستوى 

سابات اليت جترى وفقا للمعايري الدولية ملراجعة عال من الضمان، ولكنه ليس ضمانة بأن مراجعة احل
احلسابات تكشف دائما عن أخطاء جوهرية إن وجدت. وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ 
وتعترب جوهرية إذا كان من املتوقع بقدر معقول أن تؤثر، بشكل فردي أو جمتمعة، على القرارات 

ء على هذه البيانات املالية. االقتصادية اليت يتخذها املستخِدمون بنا



ICC-ASP/16/12

١٢-A-1909177

IC
C

-A
SP

/10/20

ومن مث، فإن مراجعة احلسابات تتمثل يف تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة 
املراجعة بشأن املبالغ واملعلومات املقدمة يف البيانات املالية. ويضع مراجع احلسابات اخلارجي يف اعتباره 

ا يف الكيان فيما يتعلق بوضع وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد الضوابط الداخلية املعمول 
دف إبداء رأي بشأن فعالية تلك الضوابط.  إجراءات املراجعة املناسبة يف الظروف القائمة، وليس 
ويستند اختيار إجراءات املراجعة إىل التقدير املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة 

غراض بيانات املالية، وذلك ملعرفة مدى مالءمة السياسات احملاسبية وتقديرات احملاسبة، وأللتقييم خماطر ال
لعرض العام للبيانات املالية.ا

ديدييه ميغو(توقيع)
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البيان األول10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١المالي في الوضعبيان 
٢٠١٦٢٠١٥املالحظةرقم 

األصول
األصول المتداولة

٣٢٠النقدية وما يف حكمها ٤٠٤٢٣ ٠٢٦
٤١٣حسابات مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية) ٩٣٢٢٠ ٥١٠

٥٣حسابات أخرى مستحقة القبض ٢٠٦٢ ٤٢٢
٦٢مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى ٩٠٥٢ ٣٦٠

٤٠المتداولةمجموع األصول ٤٤٧٤٨ ٣١٨
األصول غير المتداولة

-٤٤١حسابات مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية)
٧١٩٩املمتلكات واملنشآت واملعدات ٧٢٨٢٠٨ ٥٧٠

٨١أصول غري ملموسة ٣٤٢١ ٣٥٣
١٠٢٥احلق يف االسرتداد ٥٢٩٢٣ ٢٣٥

٢٢٦مجموع األصول غير المتداولة ٦٤٠٢٣٣ ١٥٨
٢٦٧مجموع األصول ٠٨٧٢٨١ ٤٧٦

الخصوم
الخصوم المتداولة

٩٥حسابات مستحقة الدفع ٦٩٦٩ ٩٢٦
١٠٩التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٧٢٨٩ ٣٢٢

١١١القرض املقدم من الدولة املضيفة ٧٥٩٨٩١
١٢١١إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٢٢٩١٧ ٠٦٦

١٣٢خمصصات ٢٥٧٢ ٢٥٥
٣٠مجموع الخصوم المتداولة ٦٦٩٣٩ ٤٦٠

الخصوم غير المتداولة
٩٥٨٦٥٠حسابات مستحقة الدفع

١٠٤٧التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٤٧١٣٧ ٣٧٢
١١٧٢القرض املقدم من الدولة املضيفة ٥٠٩٧٧ ١٢٠
١٢٠مجموع الخصوم غير المتداولة ٥٦٦١١٤ ٥٤٢

١٥١مجموع الخصوم ٢٣٥١٥٤ ٠٠٢
صافي األصول/حقوق الملكية

١٤٥صندوق الطوارئ ٧٩١٥ ٧٩١
١٤٣رأس املال املتداولصندوق  ٦٦٤١ ٦١٦

١٤١٠٦أرصدة صناديق أخرى ٣٩٧١٢٠ ٠٦٧
١١٥صافي األصول/حقوق الملكية ٨٥٢١٢٧ ٤٧٤

٢٦٧األصول/حقوق الملكيةمجموع الخصوم وصافي  ٠٨٧٢٨١ ٤٧٦
.البيانات املاليةهذه املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من 
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البيان الثاني10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١سنة المنتهية في للبيان األداء المالي 
٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة

اإليرادات
١٥١٣٣االشرتاكات املقررة ٠٦١١٦٧ ١١٩

١٥١التربعات ٧٨٩٤ ٢٤٣
١٥٤٥١٧٩إيرادات مالية 
١٥١إيرادات أخرى ٤٨٨٢١ ٩٥٢

١٣٦مجموع اإليرادات ٣٨٣١٩٣ ٤٩٣
المصروفات

١٦١٠٠املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٤٣٣٩٩ ٢٦٣
١٧٥والضيافةالسفر  ٣٣١٦ ٦٨٣

١٨٥اخلدمات التعاقدية ٣٥٢٩ ٠٥٩
١٩٥أتعاب احملامني ٥٤٦٥ ٧٧٧

٢٠١١النفقات التشغيلية ٢٩٢١٧ ٠٥٧
٢١٢اللوازم واملواد ٤٧٣٢ ٣٤٦

٢٢١٢اإلهالك واالستهالك  ٠٩٣٣ ٣٠٨
٢٣٢مصروفات مالية  ٢٢١٢ ٩٩٦

١٤٤مجموع المصروفات ٧٤١١٤٦ ٤٨٩
٨)الفائض/(العجز) للفترة المعنية ٤٧(٣٥٨ ٠٠٤

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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البيان الثالث10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١سنة المنتهية في حقوق الملكية للبيان التغييرات في صافي األصول/
اليورو)(بآالف 

الرصيد العام

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ 

حقوق 
امللكية

الصندوق العام

صندوق رأس 
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقا

ت املوظفني

الفائض/
(العجز) 

النقدي

إعادة قياس 
خطط ما 

انتهاء بعد 
اخلدمة

أرصدة 
أخرى 

للصندوق 
العام

كانون ١الرصيد االفتتاحي في 
٢٠١٥٧الثاني/يناير  ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

الحركة في صافي األصول/حقوق 
٢٠١٥الملكية في عام 
٦)-----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويالت ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢--(٨٣٢ (١٠)٣٤١-
٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٤)-٤٣٢ ٤٣٢)---

٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام 
٢)---)ICC-ASP/13/Res.1(القرار  ٢)----(٠٦٨ ٠٦٨)

الفائض يف الصندوق االستئماين 
٢٥٠--٢٥٠-----٢٠١٣للضحايا يف عام 

٥)مجموع الحركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ١-٣٦٤ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٥١كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)-٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤
في صافي األصول/حقوق الحركة

٢٠١٦الملكية في عام 
٨)٦٢-----الفائض/(العجز) ٨)١٠٤(٥٢٤ ٣٥٨)

إعادة قياس مكاسب/(خسائر) خطط ما 
٣)----بعد انتهاء اخلدمة ٣)---(٤١٩ ٤١٩)

٢التحويالت ٦)-٠٤٨ ٥)-(٩٥)(٢٢٣ ٩(٢٦٢ ٥٣٢--
٥---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٥)-٣٩٤ ٣٩٤)---
فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف 

١٥٤--١٥٤-----٢٠١٤عام 
٢مجموع الحركات أثناء العام ٦)-٠٤٨ ٥(٢٢٣ ٣)٢٩٩ ٤١٩)

(١٠
١(٤٤٠ ١١)٠٠٨١٠٤ ٦٢٣)

مجموع صافي األصول/حقوق الملكية 
٢٠١٦٣كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٦٦٤٥ ٧٩١١٧٢٥ ٣)٣٩٤ ٤١٩)

(١٦
١١٩(٩٦٤ ٥٩١١ ٦٢٣١١٥ ٨٥٢

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية



ICC-ASP/16/12

١٢-A-19091711

IC
C

-A
SP

البيان الرابع10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في لةالنقدياتبيان التدفق
٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٨)فائض/(عجز) عن الفرتة (البيان الثاين) ٤٧(٣٥٨ ٠٠٤

٥٥فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت
١٧)(٦٤٩)اخلصم من قرض الدولة املضيفة  ٩٦٣)

١٢اإلهالك واالستهالك  ٠٩٣٣ ٣٠٨
٨-(الكسب)/اخلسارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت واملعدات

٢مصروفات الفائدة ١٣٣٢ ٨٦٠
٦(زيادة)/اخنفاض يف حسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٦)٥٣٧ ٠١٩)

١)(٧٨٤)القبض(زيادة)/اخنفاض يف حسابات أخرى مستحقة ٢٤٧)
١٦(٨٦٤)(زيادة)/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

٢)(زيادة)/اخنفاض يف حق االسرتداد ١٨٨(٢٩٤
٢)زيادة/(اخنفاض) يف حسابات مستحقة الدفع ٣(٤١٦ ٤٠٣

١٠زيادة/(اخنفاض) يف التزامات استحقاقات املوظفني ٥٠٥١ ٠٢٣
٣)قياس (املكاسب)/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمةإعادة  ٤١٩)-

١)زيادة/(اخنفاض) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ١٤)(٥٧٠ ٠٣٩)
(٤٧٣)٣زيادة/(اخنفاض) يف املخصصات

(١٧٩)(٤٥)ناقص: إيرادات الفوائد
١٠صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٨٧٧١٧ ٨٩٥

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
١١٣١٩٧زائد: الفوائد املتلقاة

٩)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات ٥٨)(١٦٠ ٢٦٨)
١)(٢٧)شراء أصول غري ملموسة ٠٥٢)

٩)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٥٩)(٠٧٤ ١٢٣)
الماليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

٢)-ائتمنات للدول األطراف ٠٦٨)
١)-الفوائد املدفوعة ٠٦١)

٤)مبالغ متلقاة/(مسددة) من قرض الدولة املضيفة ١٠(٤٢٩ ٦٩٣
٤)صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية ٧(٤٢٩ ٥٦٤

٢)صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها ٣٣)(٦٢٦ ٦٦٤)
٣٢٣النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية ٠٢٦٥٦ ٦٩٣

مكاسب/(خسائر) النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف 
(٣)٤العمالت 

٣٢٠كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في  ٤٠٤٢٣ ٠٢٦
.يتجزأ من هذه البيانات املاليةتشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال 
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البيان الخامس10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

كانون األول/ ديسمبر ٣١لمنتهية في اللسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 
(بآالف اليورو)٢٠١٦

الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت 

املوافقة عليها

طلبات 
صندوق 
التحويالتالطوارئ

امليزانية 
النهائية

املصروفات 
احململة على 

الصندوق 
العام

املصروفات احململة 
على صندوق 

الطوارئ
جمموع 

املصروفات

فائض/(عجز
) الصندوق 

العام

فائض/(عجز
) صندوق 

الطوارئ
جمموع الفائض/ 

(العجز)
٩+٨=٧١٠-٢=٥٩-٣+١=٦٨+٥=٣٥٦٧+٢+١=١٢٣٤

١٢اهليئة القضائية ٢٧٢١٢-٤٣١ ٧٠٣١٢ ١٢-٧٠٣ ٧٠٣---
٤٣مكتب املدعي العام ٢٣٤١ ٤٣(٧٩٢)٠٦٠ ٥٠٢٤٠ ٩٤١١ ٠٢١٤١ ٩٦٢١ ٥٠١٣٩١ ٥٤٠

٧٢قلم احملكمة ٧٥٩١ ٩٥٠٥٢٠٧٥ ٢٢٩٧١ ٦٩٨١ ٥٨١٧٣ ٢٧٩١ ٥٨١٣٦٩١ ٩٥٠
أمانة مجعية الدول 

٢األطراف ٢-٨٠٨ ٨٠٨٢ ٢-٧٤١ ٦٧-٧٤١٦٧
٢املباين ٢-٨٢٤ ٨٢٤٢ ٢-٨٢٤ ٨٢٤---

أمانة الصندوق 
١االستئماين للضحايا ١-٨٨٥ ٨٨٥١ ١-٦٤١ ٢٤٤-٦٤١٢٤٤

مكتب مدير 
املشروع (املباين 

١٨٧-٢٦٥١٨٧-٤٥٢٢٦٥-٤٥٢الدائمة)
مشروع املباين 

٢الفائدة–الدائمة  ٢-٢٠١ ٢٠١٢ ١٨٦٢ ١٨٦١٥١٥
١٣٣-١٨٢١٣٣-٣١٥١٨٢-٣١٥آلية الرقابة املستقلة

مكتب املراجعة 
الداخلية 

٧١-٦١١٧١-٦٨٢٦١١--٦٨٢للحسابات
١٣٩المجموع ٥٩١٣ ١٤٢-٠١٠ ٦٠١١٣٥ ٧٩٢٢ ٦٠٢١٣٨ ٣٩٤٣ ٧٩٩٤٠٨٤ ٢٠٧

جتاوز تكلفة مشروع 
املباين الدائمة 

-ICC(القرار 

ASP/15/Res.2((١ ١)-(١٩٧ ١)---(١٩٧ ١)-(١٩٧ ١٩٧)
المجموع بعد 

احتساب تجاوز 
١٣٨التكلفة ٣٩٤٣ ١٤١-٠١٠ ٤٠٤١٣٥ ٧٩٢٢ ٦٠٢١٣٨ ٣٩٤٢ ٦٠٢٤٠٨٣ ٠١٠

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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ملحقة بالبيانات الماليةالمالحظات ال10/20/
المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١

للتقريرعداملالكيان١-١
) مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ‘‘احملكمة’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية (

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

ا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل (اإلبادة اجلماعية،  هلا السلطة ملمارسة اختصاصا
وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة .اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً)

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

.ز) أدناه(٢-١الحظةو املبني يف املحاألطراف خالف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على الن
ولندا٣ويقع مقر احملكمة وفقًا للمادة  ستةوأنشأت احملكمة أيضاً .من نظام روما األساسي يف الهاي 

ا امليدانيةواحداميدانياووجودميدانية مكاتب وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، .لتمكينها من أداء عمليا
أنشأت و .كينياومجهورية كوت ديفوار، و )، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ٢ومجهورية الكونغو الدميقراطية (

.٢٠١٤عام يف مايل،يف ابسيطاوإداريايدانيمااحملكمة أيضاً وجود
الربناجميةامليزانية٢-١

: اهليئة القضائية (هيئة هيبرامج رئيسيةعشرة، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٦ألغراض الفرتة املالية 
، )‘‘األمانة’’(الرئاسة والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف

ومشروع املباين ،)املباين الدائمة(املشروعمديروأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب واملباين،
الربامج الرئيسية عناصرمنعنصروفيما يلي تشكيل كل . وآلية الرقابة املستقلةالفائدة،–الدائمة 

:هوأهدافودورهللمحكمة
:هيئة الرئاسة(أ) 

تتكون من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛‘١’
اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق تكفل‘٢’
والتعاون؛
أداء مجيع تقوم بو دعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة تو تراقب‘٣’

؛تقع ضمن اختصاصهاالوظائف القضائية اليت 
يف احملافل هانطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيلتوّسع‘٤’

.الدولية
:الدوائر(ب)

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

ا شأن الشعبة التمهيدية ؛على األقل؛ شأ

.حقوق مجيع األطرافحتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة اإلجراءاتسري تكفل‘٢’
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:مكتب املدعي العام(ج)
مسؤول عن وهو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، ‘١’

االتحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة  ؛واالدعاء بشأ
اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية يعزز‘٢’

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

:قلم احملكمة(د)
خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل يسدي‘١’

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

:أمانة مجعية الدول األطراف)ه(
ي اختذته يف أيلول/سبتمربالذICC-ASP/2/Res.3هاأنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرار 

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

والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من ،)‘‘اللجنة’’(
.ت موضوعية ومساعدة إدارية وتقنية مستقلةاجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدما

:مبا يلياألمانةوتقوم 
ا الفرعية‘١’ مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية ،تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا
واملالية؛

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

وفقا لإلجراءات الصحيحة؛
ا الفرعية من تنفيذ واليتها مب‘٣’ فعالية بتزويدها بنوعية زيد من المتكني اجلمعية وهيئا
.التقنيةدماتاخل، مبا يف ذلك الفيندعمالو املوضوعيةدماتاخلعالية من 

:املباين(و)
.الدائمةهاملبانيحملكمةاحتتاجها اليتاملعنية حملة عامة عن املوارد لجهاتلمتُقدَّ 

:أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري االستئماينأمانة الصندوق ديرت

لسواجتماعاتلس إدارة الصندوق  وقد أنشأت .وهي ختضع للسلطة الكاملة للمجلس،ا
اجلمعية اعتمدتو. ICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

اليت تنص على أن الصندوق ،لصندوقلالتنظيمية اللوائحICC-ASP/4/Res.3القراروجبمب
من االشرتاكات املقررة اإليراداتاإلبالغ عن تموي.منفصالً اً ِلغبْ االستئماين يشكل كيانًا مُ 

ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين 
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املاليةالبياناتإىلالرجوعيُرجى،الصندوقبشأناملعلوماتمنمزيدعلىولالطالع. للضحايا
.٢٠١٦لعام االستئماين للضحاياللصندوق

:)الدائمةاملباين(شروعمدير املمكتب(ح)
قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ، ICC-ASP/6/Res.1املرفقني الرابع واخلامس من القرار يف 
دير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية ملب مكت

ويعمل .التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمةالتكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف 
لجمعية ويقدم تقاريره مباشرة إليها ويساءل أمامهالمكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة 

.عن طريق جلنة الرقابة
الفائدة: -(ط) مشروع املباين الدائمة 

٢٠١١امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام إطار الفائدة يف -أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 
لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها على مبالغ القرض الذي تلقته احملكمة ملشروع املباين الدائمة، 

لعرض ٢٠٠٨اللجنة واجلمعية. ويرجع ذلك إىل قبول اجلمعية العامة يف عام اتاستجابة لطلب
مليون يورو كحد أقصى، تسدد ٢٠٠دائمة مببلغ يصل إىل الدولة املضيفة بتقدمي قرض للمباين ال

يف املائة.٢,٥سنة مبعدل فائدة قدره ٣٠على فرتة 
:آلية الرقابة املستقلة)ي(

آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها
آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب ك رت شوت. حملكمةابرناجما رئيسيًا من برامج 

دون أن تكون جزءاً من هذا املكتب ، ولكن املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي
من ١١٢من املادة ٤وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة .تابعة لهوال

.نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة
(ك) مكتب املراجعة الداخلية للحسابات:

لتشغيلية يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية وا
دف منهجية من خالل استعراض النظم والعمليات بصورة  يف مجيع جماالت عمل احملكمة. و

هذه االستعراضات (عمليات مراجعة احلسابات) إىل حتديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص 
ها. احملتملة (املخاطر)، مبا يف ذلك وجود العمليات الصحيحة ومدى التقيد باإلجراءات املتفق علي

ويقدم املكتب أيضا خدمات استشارية بناء على طلب إدارة احملكمة. ويقدم املكتب تقاريره إىل 
رئيس جلنة مراجعة احلسابات.

:الضرائبمناإلعفاء٣-١

التفاق املتعلق ا‘٢’و،منه١٥ملادة وال سيما املربم بني مملكة هولندا واحملكمة، املقر ااتفاق‘١’مبوجب
ااحملكمة اجلنائية الدوليةبامتيازات  تعفى احملكمة من كافة الضرائب ،منه٨وال سيما املادة،وحصانا

واألعباءأيضًا من الرسوم اجلمركيةتعفىو ،العامةاملرافق الرسوم اليت تستوجبها خدمات باستثناء ،املباشرة
.الرمسيا الستعماهلا أو تصدرهباملواد اليت تستوردها ذات الطابع املماثل فيما يتعلق 
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محاسبة وإعداد التقارير الماليةللملخص السياسات الهامة -10/20٢/
أساس اإلعداد

ا مجعية تعد البيانات املالية للمحكمة ١-٢ وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمد
ا األوىل يف أيلول/سبتمرب  وقد أُعدت .اليت أُدخلت عليهماوالتعديالت ٢٠٠٢الدول األطراف يف دور

وتشكل .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقاعلى أساس االستحقاق البيانات املالية للمحكمة 
.هذه املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة

.واحدةتقومييةسنةهياملالية: الفرتة املالية الفرتة٢-٢
.للمحاسبةالتارخييةالتكاليفأساس علىاملاليةيتم إعداد البيانات التكاليف التارخيية: أساس٣-٢

عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف

.وهي اليورو،عملتها الوظيفيةباحملكمة تُعرض حسابات ٤-٢
اعمول املألسعار الصرف وفقا العملة الوظيفية إىل خرى بعمالت أعامالت اليت تتم املحتّولو ٥-٢

اخلسائر األرباح و وتسجل . ةر الصرف السائداسعأتقارب أسعار هي و ، يف تاريخ املعاملةاألمم املتحدةيف 
بسعر جنبية األعمالت الالنقدية املقومة بصوم األصول واخلحتويل عنو ،عامالتهذه املتسوية عن مجة االن

اية السنةري الصرف السا .يف بيان األداء املايل،يف 
حولفتة،األجنبيبالعملة غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية بنود أما األصول وال٦-٢

.يف تاريخ اإلبالغحتويلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 

الفتراضات المحاسبيةاستخدام التقديرات وا

أن تستخدم اإلدارة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وفقاً يتطلب إعداد البيانات املالية ٧-٢
األصول قيم عند حتديد و تطبيقها،السياسات احملاسبية و اختيار عند واالفرتاضات واألحكامات التقدير 

ا واالفرتاضات املد هذه التقديرات تستنو املبلغ عنها. واخلصوم واإليرادات واملصروفات إىل التجربة رتبطة 
يف تاريخ إعداد احةواملعلومات املتمعقولة يف ظل الظروف ا يعتقد أخمتلفة عوامل أخرى السابقة و 

يت ليست بادية للعيان األصول واخلصوم التحمل قيمة لاالنتائج اليت تشكل أساسعلى املالية، و بيانات ال
.التقديراتتلكج الفعلية عن وقد ختتلف النتائ.من مصادر أخرى

ويعرتف بتنقيحات .بصفة مستمرةواالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و ٨-٢
تأثرة.ممقبلة ة أي فرت يف و اتنقَّح فيها التقدير تُ الفرتة اليت التقديرات يف 

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع االفرتاضات وفيما يلي بيان ٩-٢ اليت أخذت 
أن ختضع لتعديل ملموس جداً من احملتملاليت التقديرات على البيانات املالية و ةكبري بدرجةثرتؤ العام اليت 

يف السنة القادمة:

ملوارداتدفقإىلتؤديأنمن احملتمل واليتضدهارفوعةاملقضاياللباحتياطياحملكمةتفظحت(أ)
؛بشكل موثوقاملواردذههتقديرميكنو ،املطالباتتسويةأجلمناخلارج إىل

بناء احملكمة سلفا له قدمت متهم من ديون املشكوك يف حتصيلها املتعلق بالعتماداال)ب(
.ةمؤكدغرياستعادة هذه السلف عتقد أن يُ و .قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوينعلى 
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ما في حكمهاالنقدية و 

ا يف ةاحلاضر يةُحيتفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد١٠-٢ ، واألموال احملتفظ 
حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن 

.ثالثة أشهر

األدوات المالية

ا املالية باعتبارها قروضاً وحسابات مستحقة القبض وخصوماً مالية أخرىتصنِّف احملكمة ١١-٢ .أدوا
وتشمل .واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة القبض

.احلسابات املستحقة الدفعو ) ٥٦-٢االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر املالحظة 
تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل ١٢-٢

وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك عن طريق استخدام طريقة .تكاليف املعامالت
أما مبلغ احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع املتضمن للتكلفة .سعر الفائدة الفعلي

.التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة

المخاطر المالية

يل وضعت احملكمة سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام املا١٣-٢
وتتوىل شركة .وتقوم احملكمة باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات العاجلة.والقواعد املالية

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

.وخماطر السيولةئتماناالصرف وأسعار الفائدة)، وخماطرال
تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية خماطر العمالت:١٤-٢

واحملكمة معرضة .املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية
ا امليدانية .ملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بعمليا

تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية تتمثل يفخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
وال تودِع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة

ا ليست معرض والقرض الذي .لق بأسعار الفائدةملخاطر كبرية تتعةذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإ
.فائدةالدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار القدمته 

خسارة مالية للطرف اآلخر يفماليةمعاملةيف أحد األطراف تمثل يف تسبب ت: خماطر االئتمان١٦-٢
املقدمة واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الدفع . الوفاء بالتزاماتهبسبب عدم 

التمثيل على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية الصادرة لتغطية من الدول األطراف والسلف
ات سياساحملكمة توجد 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 السيولة١٧-٢

ا وحتتفظ بصندوق رأمسال عامل أنشئ  احملكمة بأصول سائلة قصرية األجل لكفالة استمرارية عمليا
.القصرية األجل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررةليكفل وجود رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة 
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القبضالمبالغ المستحقة 

ا غري ملبالغ اوتسجل .اإلمسيةيف البداية بقيمتها املستحقة القبض تسجل املبالغ ١٨-٢ اليت يقدر أ
ا فاقدة، وتسجل اخلسائر  قابلة لالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أ

التاجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.

المتداولةاألصول مقدما و بالع المدفوعة الم

.األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعاتتشمل األصول املتداولة١٩-٢
اليت تقّيد على احلاسوبيةاملدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجمياتوتشمل 

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

.بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانيةاملصروفاتوتقيد .لبيان املايلل

والمعداتوالمنشآتالممتلكات

اخلدمات أو تأجريها للغري أو ملموسة تسّخر لتوفري متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوالً ٢٠-٢
.ألغراض إدارية

وبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات تقاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهالك املرتاكم ٢١-٢
.اإلهالكواخلسائر النامجة عن 

باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل ذاتيا ملنشأ اوُحتدد تكلفة األصل ٢٢-٢
وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها كتسب.امل

ض باعتبارها عنصراً وال ُتسجل تكاليف االقرتا.إنشاء أصل ذايت املنشأهذا التلف املتكبد عندمن املوارد
.من عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات

باعتبارها جزءاً من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم والتكاليف املرمسلة ٢٣-٢
باملستشارين ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة إدارة املشروع 

.واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية
املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣واستناداً إىل العقد املؤرخ ٢٤-٢

ة دون القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أُجِّر للمحكم
اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعيةهذاوعقد اإلجيار.مقابل اؤه باتفاق متبادل يف  .ميكن إ

.وُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصالً من أصول احملكمة
تسجل ضمن القيمة والتكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٥-٢

سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل للبندالدفرتية  إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة ا
ا وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت .احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق 

.عند تكبدهاواملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً 
فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية وُيسجل االستهالك يف صورة ٢٦-٢

.لإلهالكوال ختضع قطعة األرض .التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات
وفيما يلي تقدير ملدة احلياة اإلنتاجية:٢٧-٢
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سنوات٦-٤السيارات
سنوات٥-٣,٥االتصاالتو تكنولوجيا املعلومات معدات
سنوات١٠-٧واللوازماألثاث

سنة٤٠- سنوات٤املباين مكونات
سنة٢٠-سنوات٥أخرىأصول

اإليجارات

عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقّيد تصنف ٢٨-٢
مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها 

.فرتة اإلجيار

األصول غير الملموسة

.رتاخيص الالزمة الستعماهلااحلاسوبية والياتتتألف األصول غري امللموسة أساسًا من الرباجم٢٩-٢
ُتطرح منها اخلسائر واستعماهلا بوصفها أصوال غري ملموسة و الرباجميات وترمسل التكاليف املتكبدة القتناء 

طريقة القسط هذه األصول باستخدام حيسب استهالك و .االستهالك واضمحالل القيمةناجتة عن ال
فرتة صالحية أساس مخس سنوات أو على ذي يبلغ الالتقديري عمرها االنتاجي على أساس الثابت 

.رتخيصال

فقد قيمة األصول غير المولِّدة للنقدية

ا عوائد جتارية ولذلك فاحلصول على األصول اليت متتلكها احملكمة عادة ليس الغرض من ٣٠-٢ إ
.أصول غري مولِّدة للنقدية

ألصللإمكانات اخلدمة املقبلة و الفوائد االقتصادية املرتقبة أيف سارة اخلاضمحالل القيمةميثل و ٣١-٢
لألصل إمكانات اخلدمة املقبلة أو رتقبة الفوائد االقتصادية امليفةلخسار لالتسجيل املنهجي فضال عن 

.ستهالكالاأو لإلهالكنتيجة 
إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة اضمحلتاألصل أن قيمة عترب تو ٣٢-٢

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

والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع متثل سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق بيع ٣٣-٢
.على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري

املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها الكامنةلخدمةلهي القيمة الراهنة لقيمة املادية وا٣٤-٢
ج وحدات  ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  باستخدام 

.اخلدمة
وحاملا ُيسجل فقد للقيمة يتم .تقّيد يف صايف الفائض/العجزاضمحالل القيمةواخلسارة بسبب٣٥-٢

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

.اإلنتاجي
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وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٣٦-٢
فإن كان هذا هو .القيمة اليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصتاضمحاللالنامجة عن 

بلة لالسرتداد ولكن على احلال، تتم الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القا
وتلك .القيمة بالدرجة األوىلاضمحاللحنو ال يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل فيما مل يُسجل 

.القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجزاضمحاللالزيادة هي عكس اخلسارة بسبب

االستردادفي حق ال

Allianzشركة التأمني لدى وثيقة مبوجب املستحق سرتداد االيف ق احلاحملكمة سجل ت٣٧-٢ NV

نظام املعاشات التقاعدية الواجبة السداد مبوجب االستحقاقات توقيت البلغ و من حيث املقابل يالذي 
.لاللتزام ذي الصلةالقيمة الراهنة االسرتداد بالقيمة العادلة حلق تقدر و للقضاة. 

الحسابات المستحقة الدفع

الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ د احلسابات املستحقة تقيّ ٣٨-٢
.املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ

وفات المستحقةاإليرادات المؤجلة والمصر 

ذلك املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري تشمل اإليرادات ٣٩-٢
.مل ُتكتسب بعدمن اإليرادات املتلقاة لكنها

املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير املصروفاتوتقّيد ٤٠-٢
ا .واليت مل تتلق الفواتري املتعلق 

اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

على ممارسة السيطرة فصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة ست٤١-٢
فصح عن معلومات بشأن أو ست،قرارات مالية أو تشغيليةباختاذ على احملكمة بدرجة كبرية أو التأثري

عادية ت الالعالقايف نطاق دخل واملعامالت اليت ت.مشرتكةخضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة 
مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية من األحكام والشروط ستفيداملعميل/اللمورد أو ل

.االفصاح عنهاولذلك لن يتم ذات صلة متعلقة بأطراف معامالت عترب تاليف نفس الظروف املعتادة 

،واملسجِّل،ومدير ديوانهاحملكمة، واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس ٤٢-٢
وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوجيه ،واملديرونساعد املدعية العامة،ومدعية العامة، وامل

ا احملكمة والتحكم فيها األتعاب يتم اإلفصاح عن و .يف توجهها االسرتاتيجيوالتأثرياألنشطة اليت تقوم 
ا واملزايا  عن أي عالوة على ذلك باالفصاح ستقوم احملكمة و .املوظفون اإلداريون الرئيسيوناليت حيظى 

.معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

التزامات باعتبارها خدمات وما يقابلها من تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٤٣-٢
واستحقاقات ما ،ستحقاقات قصرية األجلابوصفهااملوظفني استحقاقاتصنف ت. و ُتسدى إىل املوظفني

ايةأو استحقاقات ،واستحقاقات أخرى طويلة األجل،بعد اخلدمة .اخلدمةتسوية 
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شهرا التالية لتقدمي عشر فهي واجبة التسوية يف حدود االثيناألجلالقصريةاالستحقاقاتأما٤٤-٢
. وتقيد السنويةاتاملرضية املدفوعة األجر واإلجاز ات وشىت البدالت واإلجاز خلدمة وتشمل املرتبات ا

.خدماتدمي تقستحقاقات لقاء الاوتقيد .استحقاقات املوظفني القصرية األجل باعتبارها مصاريف
ا مصاريف يف الفرتة ستحقة واالستحقاقات امل ويتم التبليغ ذات الصلة واليت مل ُتسدد بعد على أساس أ

.باعتبارها استحقاقات أو اعتماداتعنها يف بيان الوضع املايل
ا مؤهلملوظفني اعلى أساس أن اتالسنوية باعتبارها مصروفاتوتقّيد اإلجاز ٤٥-٢ ن و الذين يستحقو

م  .مستقبالً للتعويض عنها عند غيا
املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعداستحقاقات اخلدمةبعدمااستحقاقاتتشمل و ٤٦-٢

.اخلدمةانتهاء
وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف :املتحدةاألممملوظفيالتقاعديةللمعاشاتاملشرتكالصندوق٤٧-٢
كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢املتحدة قرار اجلمعية العامة لألمم ICC-ASP/1/Decision 3و

الدولية منظمة عضوًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات اجلنائية أصبحت احملكمة ،٢٠٠٣األول/ديسمرب 
الصندوق استحقاقات قدموي.٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 

وصندوق املعاشات . ملوظفي احملكمةمن االستحقاقاتالتقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك املعاش
لعدم وجود و ددة. استحقاقات حموتنص على ن و متعددخطة ممولة يشرتك فيها أرباب عمل التقاعدية
احملكمة هذه تعامليف التزامات وأصول وتكاليف اخلطة، ةمنظمة 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 النظام يوفر :املعاشات التقاعدية للقضاةنظام٤٨-٢
تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل يُتم فرتة والية قوامهاللقضاة الذين يتمون واليةخاصاً 

للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشًا للعجز ٪ من املعاش التقاعدي ٥٠السنوات التسع) ومعاشًا يبلغ 
ا .سنة أو أقل٦٥للقاضي الذي يبلغ من العمر  ١٣إىل ٩املعقودة يف الفرتة من السابعة وخالل دور

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
Allianz/NLبالقبول من طرف اجلمعية وحظيت توصية اللجنة .إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

ا اخلا إلدارة Allianzوُعينت شركة .)٣١، الفقرة ١٦، الصفحة ICC-ASP/5/32مسة (انظر أثناء دور
كانون ٣١يف Allianzنظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة 

.٢٠٠٨األول/ديسمرب 
اجلماعي التأمني الصحينظام Cignaجمموعة ديرت:بعد انتهاء اخلدمةالصحيالتأمني٤٩-٢

وتوفر احملكمة إعانة.للموظفني بعد تقاعدهمأيضاً متاح هذاالتأمني الصحي اجلماعيونظام .للمحكمة
حمدد مانظبعد انتهاء اخلدمة والتأمني الصحي .القسط الذي يدفعه املتقاعدونيف املائة من ٥٠تبلغ 

.االستحقاقات
طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ،احملددة االستحقاقاتللنظمبالنسبة وُتستخدم، ٥٠-٢

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

والقيمة احلالية .الفرتات السابقةيف لفرتة الراهنة و يف اتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف املطلوبة ل
اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز افرتاضاتلاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق ُحتسب باستخدام 

.حتظى بتوافق متبادل
هي تشمل املستحقات املرتتبة على ف،املوظفنيلفائدةاألجلطويلةالخرىاألستحقاتاملأما٥١-٢

مكان عمل آخر والسفر والشحن انتهاء اخلدمة (مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل 
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واستحقاقات األرمل أو مني على األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة والتأ
استحقاقات أخرى طويلة األجل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب ومثة .األرملة

وتقّيد األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء .الوحدة املسقطة
.املايل

يقوم طويلة األجل واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات ال٥٢-٢
ا اكتواريون مستقلون .حبسا

اءاستحقاقاتو ٥٣-٢ اء خدمة هي استحقاقات ُتسدد اخلدمةإ نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل
اءواستحقاقات .موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي اخلدمة تقّيد بوصفها التزامًا ومصروفاً إ

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

القرض المقدم من الدولة المضيفة

القيدوالقيمة العادلة عند .(أ) بقيمته العادلة٧٢-٢الوارد وصفه يف املالحظة القرض ةً يقّيد بداي٥٤-٢
ويقّيد .قبلة باستخدام سعر الفائدة السائداملنقدية اللتدفقات لصافية الالية احلقيمة الاألول تتمثل يف 

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

الطارئةالمخصصات والخصوم 

حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث املخصصاتيتم قيد٥٥-٢
ماضية ويكون حمتمًال حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة 
موثوقة. ومبلغ املخصص يتمثل يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد 

إن مل يعد التدفق و ير. وخيّفض هذا التقدير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا مادياً. التقر 
املخصص.فيتم إلغاء لتزامات مرجحاً االمن أجل الوفاء باالقتصاديةاخلارجي لالستحقاقات

دوث أو عدم هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبالطارئاخلصم٥٦-٢
ال ُيسفر حيتمل أالتزام راهن أو عن ،حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية

واخلصوم عن تدفق خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.
إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.الطارئة

اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية
علىعلى االشرتاكات املقررة اجلمعيةموافقة بعداإليراداتيف تسجلاملقررة: االشرتاكات٥٧-٢
وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك ،املعتمدةالربناجميةامليزانيةيفاألطرافلدولا

.االشرتاكات
يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ،من النظام املايل٢-٥فقًا للمادة و و ٥٨-٢

جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 
يتم حتويل املدفوعات املقدمة ،من النظام املايل٨-٥األمم املتحدة واحملكمة. ووفقًا للمادة العضوية بني

وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات رأس املال املتداولمن أي دولة طرف أوال إىل صندوق 
املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. ويتم حتويل 
االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ الدفع. وىف حالة الدول 

وامليزانية رأس املال املتداوليتم تقدير اشرتاكها يف صندوق ،األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي
من النظام املايل.١٠-٥العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 
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بنيملزماتفاقعلىالتوقيععنداستخدامهاعلىقيودبصحوبةاملالتربعاتتسجل: التربعات٥٩-٢
اإليرادات من التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها، وتسجل. بوصفها ايراداتاملاحنةواجلهةاحملكمة

مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند استيفاء الشروط 
وغريها من اتعالترب وتسجلاخلصوم. يفااللتزامتلك الشروط، يسجل استيفاءحني وإىلاملصاحبة هلا. 

.فعالاستالمهاعنداإليراداتيفاإليرادات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة 
عليهااألطرافالدول مجعيةموافقة بعداملقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تقيد االشرتاكات٦٠-٢

ااملوارد جتديدأعيداليت فرتةللإيراداتبوصفها ال تقيد ،نقديةفوائضاستخدامبتجديدالمتوإذا. بشأ
./املمتلكاتاألصولصايفيفالصناديقبنيمناقلةاملوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها ً 

بوصفها من بشروطعلى الفور إذا مل تقرتنهاتسجيلويتمالعادلةبقيمتهاتقيدالعينيةالتربعات٦١-٢
يف االستحقاقات، وتقيدااللتزاموأداءالشروطحني استيفاء إىلبشروط، تسجل اقرتنتوإذا .اإليرادات

.اإليراداتيفاالستالمتاريخيفالعادلةبقيمتهاااملتربعاألصولعلى احلصولو الشروطاستيفاءعند
ويتم الكشف عن أهم .قدمةاملعينيةالدماتاخلعن ةالناجتاتاإليرادقيدت: العينيةاخلدمات٦٢-٢

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

تبادليةمن معامالت ةالمتأتياتاإليراد

سجلوت.الصافية اليت مصدرها أسعار الصرفاألرباحو الفائدةإيراداتاملاليةاإليراداتتشمل٦٣-٢
اية الفرتة .الفعليلفائدةامبعدل استحقاقهاعندبيان األداء املايل يفاملستحقةإيرادات الفائدة  ويف 
ويسجل يف حساب ،صرفالأسعارمناملتأتيةواخلسائراألرباححسابيفالرصيداملالية، يسجل 

.إجيابياً كانإذااإليرادات 
يفوُتدرجمبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية تقدريف األصول التصرفعن الناجتةواألرباح اخلسائر٦٤-٢

.املايلاألداءبيان

المصروفات

الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها مصروفاتو املصرفيةاألعباءاملصروفات املالية تشمل٦٥-٢
الفائدة مبعدلاملالية اليت تأيت بفوائد الصكوكعن املستحقةالفائدة مصروفاتسجلوت.الصرفأسعار

سجلويالصرف،أسعارمن اخلسائرو يف حساب األرباح الرصيديسجل،املاليةالفرتةايةويفالفعلي. 
.سلبياكانإذااملصروفاتيف حساب 

التزاماتهبأداءاملوّردفيهاقومياليتاللحظةيفتقيدوخدماتسلعشراءعنالنامجةاملصروفات٦٦-٢
.وتوافق عليهاواخلدماتالسلعاحملكمةتتلقىعندماأيالتعاقدية

القطاعيةالتقاريروإعدادالصناديقأساسعلىالمحاسبة

القطاع نشاط أو جمموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة اليت يكون من املناسب تقدمي التقارير ٦٧-٢
ا املالية بشكل منفصل لغرض  يف حتقيق أهدافها وإختاذ ؤسسةتقييم األداء السابق للمعن معلوما

املعلومات املتعلقة باألنشطة الرئيسية للمحكمة ومصادر تردو .القرارات حول التوزيع املستقبلي للموارد
شروع املتعلقة مبق يداصنالقطاعو ة،االستئمانيالصناديقوقطاعالعام،القطاعهي قطاعاتمتويلها يف ثالثة 

.الدائمةاملباين
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أساسعلىاحملاسبةإىلاستناداً احملكمةحبساباتُحيتفظعلى أساس الصناديق: احملاسبة٦٨-٢
جيوزكماخاصة،أوعامةألغراضفصلةمنصناديقتنشئأناألطرافالدولمعيةجلوزوجي.الصناديق

.قفلهاأو أن يللمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً بواسطة التربعات
ا احملكمة ألنشطةاوتشمل٦٩-٢ رومانظاممبقتضىإطار القطاع العام يفاألولية اليت تضطلع 

:يليمااألساسي
.ةاحملكمالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات،العامالصندوق(أ)

أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من الذي،رأس املال املتداولصندوق(ب)
صندوق ومبلغ.املقررةاالشرتاكاتبتلقيرهناً األجلالقصريةالسيولةمشاكلمنتواجههماتسوية 

املستخدماملقررةاألنصبةجلدولوفقاً تقييمهويتمماليةحتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة رأس املال املتداول
.املايلالنظاممن٢-٦للبندوفقاً وذلكاحملكمةخمصصاتحتديديف

الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف صندوق(ج)
مهربالاليتوالنفقاتحتقيق؛بفتحالعاماملدعيعنيصدراملرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار 

وقتبدقةتقديرهايتيسرملأواالتنبؤالراهنة واليت يتعذر األوضاعتشهدهاتطوراتعنوالناشئةمنها
.متوقعةغرياجتماعاتاجلمعيةبعقدتقرتناليتالتكاليفأوامليزانية؛اعتماد

التربعات مبا يف ذلك نقل منالصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متول قطاعيشملو ٧٠-٢
ويتوىل املسجل إنشاء .أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسيةمصفوفةمكان إقامة الشهود واستحداث 

الرئاسةهيئةويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل .الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصةحساباتإقفالو 
وهي متول كليًا بواسطة التربعات وفقًا لألحكام احملددة .واملاليةامليزانيةجلنةخاللمناجلمعيةوإىل

الصندوقأنشطةشمليالصناديق االستئمانية ال وقطاع. واالتفاقات اليت ُتربم مع اجلهات املاحنة
.منفصلةماليةبياناتيفامعنهالتبليغيتماليتالصندوقهذاأمانةوالللضحايااالستئماين

الدائمة للمحكمة، فضًال عن املباينبتشييد املتصلةنشطةاألمشروع املباين الدائمة قطاعيشمل٧١-٢
.امليزانية الربناجمية العاديةمنأنشطة االنتقال اليت ال متول 

الذي شدد على ،ICC-ASP/4/Res.2أنشأته مجعية الدول األطراف مبوجب القرار الدائمةاملباين ومشروع
لتمكينها من أداء عمليةاحملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة ’’أن 

ا  مناإلفالتمكافحةأجلمناحملكمةتكتسيهااليتاألمهيةولتكون مرآة تعكس ةءاكفبواجبا
.احملكمةملستقبلبالنسبةالدائمةاملباينأمهيةجمدداً يؤكدمما‘‘العقاب

امليزانية غالفيورو يفمليون١,٧٥أذنت اجلمعية بزيادة قدرها ، ICC-ASP/15/Res.2ومبوجب قرارها 
.يون يورومل٢٠٥,٧٥ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل املوحدة

يتم متويل مشروع املباين الدائمة من خالل ما يلي:و 
ى مدى ، يسدَّد علبواسطة قرض ُقدم إىل احملكمة،هولندا،وزارة خارجية الدولة املضيفة(أ)

ملا ورد يف املرفق الثاين من القراراملائة، وفقا يف٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠
ICC-ASP/7/Res.1.بدأ سداد القرض قد و .وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرض

؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠حبلول ملباين املؤقتةاإجيار عقود بأقساط سنوية منتظمة بعد انتهاء 
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
لدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف موعد غايته ا

التشاور مع مدير املشروع لتحديد مواعيد الدفع، مع مراعاة أنه ينبغي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
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حزيران/يونيه ٢٩استالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة بالكامل يف موعد ال يتجاوز 
؛أو أي تاريخ سابق٢٠١٦

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

؛لتشييد املباين الدائمة
ا اجلمعية يف القرار املوارد (د) القرارو ICC-ASP/14/Res.1األخرى اليت اعتمد

ICC-ASP/15/Res.2.

/حقوق الملكيةصافي األصول

اللذين رأس املال املتداولمن صندوق الطوارئ وصندوق تكون صايف األصول/حقوق امللكيةي٧٢-٢
ما  ما يف مستوى حتدده،معية اجلأنشأ ، مبا يف يف الصندوق العامزأو العجالفائضمن مبالغ و وحتتفظ 

وصندوق مشروع ذلك األموال املخصصة لاللتزامات املرتتبة عن استحقاقات املوظفني وفائض النقدية، 
.املباين الدائمة والصناديق االستئمانية

:يليممامتأتيةأمواالً متثلماليةفرتةأيعناألطرافللدولاملستحقةالنقديةالفوائد٧٣-٢
للمخصصات؛احلرةاألرصدة(أ)

االلتزامات؛هذهإلغاءمنأوالسابقةالفرتةاللتزاماتحتققتوفورات(ب)
جديدة؛أطرافلدولاملقررةاالشرتاكاتعنناجتةمسامهات(ج)
املالية؛السنةخاللفذةالنااملقررةاألنصبةجدولعلىُتدخلاليتالتنقيحات(د)

.املايلالنظاممن١-٧البنديفحمددهوماحنوعلىمتنوعةإيرادات)ه(
أنصبةأيخصموبعداملالية،الفرتةايةيفتتحققاليتالفوائضفإنمل حتدد اجلمعية خالف ذلك، وما

األنصبةجدولإىلباالستناداألطرافالدولعلىتقّسمتسدد،ملواليتاملاليةالفرتةلتلكبالنسبةمقررة
كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ُختتتم ١وحىت .الفائضايتعلقاليتاملاليةالفرتةيفالسارياملقررة

قداملاليةالفرتةلتلكبالنسبةاملقررنصيبهاكانإذافيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة 
ويف هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعويض كليًا أو جزئيًا عن االشرتاكات الواجب .بالكاملُسدد

واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت رأس املال املتداولتسديدها لصندوق 
ا الفائض .يتعلق 

بواسطةجزئياً أوكلياً متّولخاصةحساباتأواحتياطيةحساباتتنشئأنللجمعيةجيوزو ٧٤-٢
.املقررةاألنصبة

مقارنة الميزانية

. وجترى يف امليزانية الربناجمية السنويةاملدرجة املبالغ و ملبالغ الفعلية بني االبيان اخلامس مقارنة يقدم ٧٥-٢
.الربناجمية السنويةيف امليزانية املعتمد هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات 

املبالغ الفعلية و نقدي معّدل على أساس املبالغ الفعلية بني توفيق العملية ٢٤الحظة بني املتو ٧٦-٢
موع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس ،املعروضة يف البيانات املالية نظرا لالختالف بني ا

نقدي.
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المحاسبيةاتتغيير السياس

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ٣٩، نفذت احملكمة املعيار رقم ٢٠١٦يف عام ٧٧-٢
، الذي وافق عليه جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحل حمل املعيار ‘‘استحقاقات املوظفني’’

سمح بإرجاء اإلقرار بالتغريات هو إزالة اخليار الذي ي٢٥واملعيار ٣٩والفرق الرئيسي بني املعيار .٢٥رقم 
).‘‘ج املمر’’(احملددةباالستحقاقاتاملتعلقة االلتزامات صايفيف

التغييرات في العرض

، يفصح عن املصروفات املتعلقة بفرادى املتعاقدين واالستشاريني حتت ٢٠١٦ابتداء من عام ٧٨-٢
.بند اخلدمات التعاقدية يف بيان األداء املايل

ما في حكمهاالنقدية و -٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥١٥٨نقدية حاضرة

٢٠نقدية باملصارف ٣٥٣٢٢ ٩٦٨
٢٠المجموع ٤٠٤٢٣ ٠٢٦

فيما خيص توافرها لالستخدام رهناً بالصندوق ما يف حكمهاهناك قيود مفروضة على النقدية و ١-٣
وما يف وتشمل النقدية .خبصوص املعلومات القطاعية)٢٥تؤول إليه هذه النقدية (انظر املالحظةالذي

ا بعمالت غري اليو ألف١٧٨: ٢٠١٥(ألف يورو٥٥مبلغا قدرهحكمها .ور يورو) حمتفظ 

بادليةمن المعامالت غير التالقبضالحسابات مستحقة -٤
سنوي يبلغ قدره تؤيت احلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األجل فائدة مبتوسط ١-٤

يف املائة. ٠,١٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١٨االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية) ٤٠٥٢٠ ٧٨٦
٨٦٧االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض

١٦١٢٩التربعات املستحقة القبض
١٨المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٥٠٧٢٠ ٩٢٢

٤)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها (٤١٢)(٥٣٤
١٣المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض ٩٧٣٢٠ ٥١٠

االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية): يشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره ٢-٤
٠٦٠١٤عن فرتات مالية سابقة و الدفعواجبة لف يورو أ٣٤٥٤مبلغا قدرهألف يورو٤٠٥١٨

االشرتاكات الواردة من الدول األطراف عن يُبلغو ). ١(اجلدول ٢٠١٦عن عام واجبة الدفعألف يورو 
ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما ٣٧٩٤البالغ قدرها و الواجبة الدفعالزائدة عن االشرتاكات 

).١-١٢(املالحظة
املستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غري املسددة املستحقة قررة (األخرى)االشرتاكات امل٣-٤

لصندوق رأس املال املتداول، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة من الدول اليت 
.٢٠١٥انضمت إىل نظام روما األساسي بعد عام 

من غري مسدد ألف يورو مبلغا مستحق القبض ١٦التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ ٤-٤
.٢٠١٧-٢٠١٦املاحنني ملشاريع الفرتة
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قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف :خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها٥-٤
الدول األطراف واليت هي اشرتاكات علىتسديدها يف املائة من االشرتاكات املتبقي٩٠حتصيلها مببلغ 

الطرف ةعلى أن ال يكون للدولمن نظام روما األساسي١١٢املادة تنص و .متأخرة بأكثر من سنتني
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا

.املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنهاعليها مساويًا لقيمة االشرتاكاتاملتأخر 
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف 

.اعدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 

تغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلهاال
موعاليوروبآالف  ا

٢٠١٥٤١٢كانون األول/ديسمرب ٣١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
١٢٢٤الزيادة يف املخصصات

٢٠١٦٥٣٤٤كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

حبسب العمر:القبضيوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة و ٦-٤

بآالف اليورو

حيل بعد مل
موعد 
دفعها

أقل من سنة
سنوات٣-١واحدة

٣أكثر من 
موعسنوات ا

١٤-االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية) ٠٦٠٤ ٢٩١٥٤١٨ ٤٠٥
٤٦٣٤٥١٨٦االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض

١٦--١٦-التربعات املستحقة القبض
٤٦١٤اإلجمالي للحسابات المستحقة القبضالمجموع  ١١٠٤ ٢٩٦٥٥١٨ ٥٠٧

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ٩٤٩١ ٩٠٧
١مبالغ أخرى مستحقة القبض ٦٦٣١ ٤٩٨

٤إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض ٦١٢٣ ٤٠٥
١)الديون املشكوك يف حتصيلهاخمصصات  (٩٨٣)(٤٠٦

٣صافي الحسابات المستحقة القبض ٢٠٦٢ ٤٢٢
يبة الطاقة القابلة متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضر ١-٥

.القيمة املضافةلالسرتداد وضريبة 
وبناء املستحقة القبض خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى ٢-٥

الثة رقمـــة الثـــدائيـــرة االبتـــدائـــالقـــرار (٢٠١١وبر ـــرين األول/أكتـــتش٢٠ؤرخ ـــائي مـــرار قضـــقعلى 
ICC-01/05-01/08-568(يف إطار التكاليف ألف يورو ٤٤٨مبلغ ٢٠١٦يف عام احملكمة قدمت

حىت اآلن، وأدرج ضمن املبلغ هذا ومل يسرتد ،مجدت أموالهلتمثيل القانوين ملتهم باالقانونية املتصلة 
.هإمكانية اسرتدادبسبب الشك يف تكاليف املساعدة القانونية 
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صيلهاحالتغيرات في مخصصات الديون المشكوك في ت

بآالف اليورو
مبالغ أخرى

مستحقة القبض

مبالغ مستحقة
القبض من
موعاحلكومات ا

٢٠١٦٩٥٨٢٥٩٨٣كانون الثاين/يناير ١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
٤٢٣(٢٥)٤٤٨الزيادة يف املخصصات

٢٠١٦١كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في  ١-٤٠٦ ٤٠٦
ستحقة القبض حبسب العمر:املخرى األسابات احليوّضح اجلدول التايل و ٣-٥

موعسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة واحدةبآالف اليورو ا
٢مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ٢-٩٣٧١٢ ٩٤٩

١٦٦٣-٦٦٦٩٩٧مبالغ أخرى مستحقة القبض
٣القبضإجمالي الحسابات األخرى المستحقة  ٤-٦٠٣١٠٠٩ ٦١٢

متداولة األخرىالالمبالغ المدفوعة مقدما واألصول-٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢سلف للموظفني ٢٧٣١ ٦١٢
٨٤٥٢سلف للبائعني

٥٤٠٦٢٠مصروفات مسبقة الدفع
٨٧٦فوائد مرتاكمة

٢المجموع ٩٠٥٢ ٣٦٠

الدراسيةتعليم جلزء السنةالةمنحلسلف يورو ألف ٣٢٩١لموظفني فوعة لاملدالسلفشمل ت١-٦
ألف يورو لسلف ٩٢١، و٢٠١٧يف عام سفر اللسلفيورو ألف ٢٣، و ٢٠١٧يف عام الذي ينتهي 

.ص العمليات امليدانيةخت
املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبالغ مسددة لبائعني لقاء مصاريف ذات صلة السلفو ٢-٦

.التذاكر والشحناتثلبالسفر م
طوال فرتات تالية احلاسوبيةياترباجمالاملسبقة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة املصروفاتوتتصل ٣-٦

.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لتاريخ 

الممتلكات والمنشآت والمعدات-٧

األراضيبآالف اليورو
أصول قيد 

السياراتالبناءالتشييد
اآلثاث 

والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت
أصول 
موعأخرى ا

التكلفة
٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ١٩٥-٧٤١ ٧٥٦٢ ٥٨٧٥٦١١١ ٤٩٣٢ ٤٧٢٢٢٢ ٦١٠

١-اإلضافات ٢٢٥٦٩٠٥٠٧٢٦٢٤٦٢ ٩٣٧
١)-الرمسلة ١(٢٢٥ ٢٢٥-----

(١٥٣)(١١٨)(٣٠)(٥)----إعادة التصنيف
١)(٩)(١٩٠)---التصرف يف األصول/شطبها ٢)(٦٤)(٨٦٣ ١٢٦)

٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٩٦-٧٤١ ٩٨١٣ ٠٨٧٥٩٧١٠ ٣٢٦٢ ٥٣٦٢٢٣ ٢٦٨
اإلهالك المتراكم

كانون الثاين/يناير ١اإلهالك املرتاكم يف 
١--٢٠١٦ ٧٠٤٢ ١١٣٤٦٨٨ ١٧٧١ ٥٧٨١٤ ٠٤٠

١٠--كلفة اإلهالك ٢٢٧٢١٠٢٩١ ٠١٦١٧٠١١ ٦٥٢
(٢٦)(١٤)(١٢)-----إعادة التصنيف

١)(٩)(١٩٠)---التصرف يف األصول/شطبها ٢)(٦٤)(٨٦٣ ١٢٦)
١١--٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩٣١٢ ١٣٣٤٨٨٧ ٣١٨١ ٦٧٠٢٣ ٥٤٠

صافي القيمة الدفترية
٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ١٩٤-٧٤١ ٠٥٢٤٧٤٩٣٣ ٣١٦٨٩٤٢٠٨ ٥٧٠
٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٨٥-٧٤١ ٠٥٠٩٥٤١٠٩٣ ٠٠٨٨٦٦١٩٩ ٧٢٨
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واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املؤرخ العقداستنادًا إىل ١-٧
.مهيئة للبناء عليها جماناً يبتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت ُأجرت للمحكمة أراض

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار  اء العقد باتفاق متبادل يف  .األطرافتتخذه مجعية الدولوميكن إ
.قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربحخبري مستقل يف التقييم قّدر يو 

األصول غير الملموسة-٨

بآالف اليورو
الرباجميات  املشرتاة من 

موعبراجميات قيد التطويراخلارج ا
التكلفة

٢٠١٦١٠كانون الثاين/يناير ١يف  ١٢٥٤٠٢١٠ ٥٢٧
٤٣٣-٤٣٣اإلضافات

-(٤٠٢)٤٠٢الرمسلة
(٣)-(٣)إعادة التصنيف

٢٠١٦١٠كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٠-٩٥٧ ٩٥٧
االستهالك المتراكم

٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ٩-١٧٤ ١٧٤
٤٤١-٤٤١كلفة االستهالك

٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩-٦١٥ ٦١٥
صافي القيمة الدفترية

٢٠١٦٩٥١٤٠٢١كانون الثاين/يناير ١يف  ٣٥٣
٢٠١٦١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١-٣٤٢ ٣٤٢

الحسابات المستحقة الدفع-٩
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

الحسابات الجارية
٤٥٢١احلسابات املستحقة الدفع للمحامني ٢٢٨

٥املوردون ٠٧٣٦ ٦٥٣
٦٧١٥٣أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
١٠٤١احلسابات املستحقة الدفع األخرى ٨٩٢

٥جمموع احلسابات اجلارية ٦٩٦٩ ٩٢٦
الحسابات غير الجارية

٥٨٦٥٠أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
٥٨٦٥٠جمموع احلسابات غري اجلارية

٦المستحقة الدفعالحسابات  ٢٨٢٩ ٩٧٦

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠
متثل االلتزامات جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضا يف الربنامج الرئيسي السادس ١-١٠

يتم توحيده يف امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه جزء من صايف األصول/حقوق امللكية للصندوق 
(ز).٢-١االستئماين للضحايا، وهو يف انتظار االئتمان للدول األطراف (انظر املالحظة 

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
االلتزامات الجارية

١املرتبات واالستحقاقات ٠٠٤٧٩٨
٦اإلجازات السنوية املرتاكمة ٠٨٩٥ ٧٩١

١استحقاقات أخرى طويلة األجل ٤١٩١ ٦٠٥
١استحقاقات ما بعد اخلدمة ٢١٦١ ١٢٨

موع الفرعي لالستحقاقات اجلارية ٩ا ٧٢٨٩ ٣٢٢
غير الجاريةااللتزامات

٩استحقاقات أخرى طويلة األجل ٣٣٢٥ ٧٤٠
٣٨استحقاقات ما بعد اخلدمة ١٣٩٣١ ٦٣٢

موع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية ٤٧ا ٤٧١٣٧ ٣٧٢
٥٧المجموع ١٩٩٤٦ ٦٩٤
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استحقاقات الموظفينالمتعلقة بالجاريةااللتزامات

وغريها من االستحقاقات، املستحقة الدفع عن املرتباتاملبالغاجلارية تشمل االلتزامات ٢-١٠
انتهاء ما بعد واستحقاقات ،حقاقات الطويلة األجلمن االستاجلاري واجلزء ،السنوية املرتاكمةواإلجازات

.اخلدمة
املتعلقة بلغت االلتزامات ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف اإلجازات السنوية املرتاكمة: ٣-١٠

املتصلة التكلفة ت وقيد.يوروألف٠٨٩٦السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة اإلجازاتب
.يوروألف٢٩٨باعتبارها مصروفاً مقداره يف بيان األداء املايل ٢٠١٦عام لرتاكمة باإلجازات السنوية امل

استحقاقات الموظفينالمتعلقة بغير الجاريةااللتزامات

االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل االفرتاضاتفيما يلي ٤-١٠
:انتهاء اخلدمةاألخرى وغريها من استحقاقات ما بعد 

االفتراضات المالية
معدل اخلصم:

%١,٥٠نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
%٠,١٣بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

%٠,١٣إجازات املوظفني لزيارة الوطن واألسرة 
%١,٨٠التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

%١,٣٠منحة إعادة املوظفني إىل الوطن
%١,٢٠استحقاقات املوظفني األخرى

%١,٥٠تضخم األجور
%٢,٠٠تضخم األسعار

%٥,٠٠اجتاه معدل التكاليف الطبية
%١,٢٠معدل الزيادة يف فرادى األجور 

االفتراضات الديمغرافية
يف املائة حبسب الفئة العمرية٧من صفر يف املائة إىل معدالت دوران فرادى املوظفني

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على معدالت اإلعاقة
)٢٠١٣-٢٠٠٧(النشطة وغري النشطة لدى الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية جداول الوفيات

مقياس التحسن عرب األجيال (بالنسبة للجداول النشطة)التصويبات العمرية
٣+ الفارق العمري ذكور/إناث

تطابقو .معدل اخلصم املستخدم خلصم التزامات االستحقاقات القيمة الزمنية لألمواليبني٥-١٠
املتعلقة اللتزاماتلاملقدرة واملدةَ القيمة الزمنية لألموال العملةَ لتبيني تاناألداة املالية املختار ومدةُ العملةُ 

.االستحقاقاتب

ةالمحدداقاتاالستحقاقاتتامي للقيمة الحالية اللتزاموالرصيد الخيبين الرصيد االفتتاحالتوفيق

املوظفونالقضاةبآالف اليورو

نظام 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي بعد 

انتهاء 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٢٠١٦٢٣كانون الثاني/ يناير ١في قيمة التزامات االستحقاقاقات المحددة  ٢٣٥٦٤٦١٠ ٧٠٩٦ ٦٩٩٤١ ٢٨٩

٧١٧٢٣٢١تكاليف اخلدمة ٢٩٧١ ٦٢٠٣ ٨٦٦
٥١٤٣٣٢٤١١٢٩٥٣مصروفات الفائدة

٢إعادة قياس (املكاسب)/اخلسائر ١(٤١)٢١٠ ٥١٧٢ ٧٣٤٦ ٤٢٠
١)االستحقاقات املدفوعة ١)(٢١)(١٣٧)(١٤٧ ٢)(١١٧ ٤٢٢)

٢٠١٦٢٥كانون األول/ ديسمبر ٣١القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة في  ٥٢٩٧٠٣١٣ ٨٢٦١٠ ٠٤٨٥٠ ١٠٦
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االستردادوقوالرصيد الختامي لحقيالتوفيق بين الرصيد االفتتاح

نظام  املعاشات التقاعدية للقضاةبآالف اليورو
٢٠١٦٢٣كانون الثاني/يناير ١حق االسترداد في  ٢٣٥

٥١١عائدات الفائدة
١إعادة قياس املكاسب/(اخلسائر) ٦٤٣

١مسامهات رب العمل ٣٩٥
١)املدفوعةاالستحقاقات  ١٤٧)
(١٠٨)تكاليف اإلدارة

٢٠١٦٢٥كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في  ٥٢٩

.هي القيمة احلالية لاللتزام ذي الصلةاالسرتدادعترب القيمة العادلة حلقوق وتُ ٦-١٠

الملكيةمجموع تكلفة االستحقاقات المحددة المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي األصول/حقوق 

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام

املعاشات 
التقاعدية

التأمني
الصحي بعد 
انتهاء اخلدمة

استحقاقات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٧١٧٢٣٢١صايف تكلفة اخلدمة ٢٩٧١ ٦٢٠٣ ٨٦٦

٣٣٣٢٤١١٢٤٤٢صايف الفائدة عن صايف التزامات/(أصول) االستحقاقات احملددة
١٠٨---١٠٨تكاليف اإلدارة

٢-(٤١)-إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة ٧٣٤٢ ٦٩٣
٨٢٨١٩٤١تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة يف الربح أو اخلسارة ٦٢١٤ ٤٦٦٧ ١٠٩

١-٥٦٧إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة ٢-٥١٧ ٠٨٤
١-٥٦٧االستحقاقات احملددة املسجلة يف صايف األصول/حقوق امللكيةتكلفة  ٢-٥١٧ ٠٨٤

١مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة ٣٩٥١٩٤٣ ١٣٨٤ ٤٦٦٩ ١٩٣

تحليل الحساسية

.حتديد التزام االستحقاقات احملددةيف معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة يـَُعدُّ ٧-١٠

فرتة اليةايف االفرتاضات يف يف املائة٠,٢٥حتديد حتليالت احلساسية بناء علی تغري بنسبة مت وقد 
.املشمولة بالتقرير

النسبة 
املئوية ملعدل 

اخلصم

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بإضافة 
٠,٢٥
يف املائة

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بطرح 
٠,٢٥
يف املائة

زام الت
االستحقاقات 

احملددة
القضاة

١,٥٠٢٥نظام املعاشات القاعدية ٥٢٩١,٧٥٢٤ ٧٨٤١,٢٥٢٦ ٣١٠
٠,١٣٥٤٠,٣٨٥٤٠٥٤استحقاقات إجازة زيارة الوطن

اء اخلدمة ٠,١٣١٠٤٠,٣٨١٠٣٠١٠٤نقل األمتعة/السفر عند إ
٠,١٣٥٣٩٠,٣٨٥٣٥٠٥٤١بدل االنتقال
٠,١٣٦٠,٣٨٦٠٦اخللفاستحقاقات
الموظفون

٠,١٣٨٩٣٠,٣٨٨٩٢٠٨٩٤استحقاقات إجازة زيارة الوطن
٠,١٣١٠٠,٣٨١٠٠١٠زيارة األسرة

اء اخلدمة ١,٢٠٢نقل األمتعة/السفر عند إ ١٩٧١,٤٥٢ ١٤٧٠,٩٥٢ ٢٤٩
١,٣٠٦منحة اإلعادة إىل الوطن ٥٤٢١,٥٥٦ ٣٧٤١,٠٥٦ ٧٠٩

١,٢٠٤٠٣١,٤٥٣٩٥٠,٩٥٤١١منحة الوفاة
١,٨٠١٣التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ٨٢٦٢,٠٥١٢ ٨٥٠١,٥٥١٤ ٨٩١



ICC-ASP/16/12

3212-A-190917

IC
C

-A
SP

/10/20

بنقطة مئوية واحدة يف معدالت النقصريأثتتأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة و ويرد فيما يلي ٨-١٠
اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة:

الطبيةمعدل اتجاه التكاليف 

يف املائة٦يف املائة٥يف املائة٤بآالف اليورو
٢٠١٦١١كانون األول/ديسمرب ٣١التزام االستحقاقات احملددة يف  ٧٩٧١٣ ٨٢٦١٦ ٣٢٣

٢٠١٧١تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية  ٤٢٠١ ٦٦٠١ ٩٥٤

للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك

شرتك للمعاشات مسامهتها محكمة فيما خيص الصندوق املللااللتزامات املالية تشمل ٩-١٠
يف املائة للمشاركني ٧,٩نسبة(البالغ حاليا املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وجب إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري مب)للمنظمات األعضاءيف املائة ١٥,٨و 
من النظام األساسي للصندوق. وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة الدفع إال إذا جلأت ٢٦املادة 

العجزبعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل مدفوعات٢٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
كل منظمة عضو يف سد هذا وتساهم  تقييم. الللصندوق يف تاريخ الكفاية االكتواريةديربناء على تق

العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعها كٌل منها أثناء السنوات الثالث السابقة لتاريخ 
التقييم.

عن فائض ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١وكشف التقييم االكتواري الذي أُجري يف ١٠-١٠
) من األجر الداخل يف ٢٠١٣ئة يف تقييم عام يف املا٠,٧٢يف املائة (عجز قدره ٠,١٦اكتواري بنسبة 

كانون األول/ ٣١حساب املعاش التقاعدي، مما يعين أن معدل االشرتاك الالزم نظريًا لتحقيق التوازن يف 
يف املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، مقارنًة مبعدل ٢٣,٥٤بلغ ٢٠١٥ديسمرب 

كانون األول/ ٣١اعتباراً منوسُيجرى التقييم االكتواري املقبل املائة.يف ٢٣,٧٠االشرتاك الفعلي البالغ 
.٢٠١٨يف عام ٢٠١٧ديسمرب

، كان معدل األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ويف ١١-١٠
عدم إجراء تسويات ) بافرتاض ٢٠١٣يف املائة يف تقييم عام ١٢٧,٥يف املائة (١٤١,١مموًال بنسبة 

يف املائة يف تقييم عام ٩١,٢يف املائة (١٠٠,٩مستقبلية للمعاشات التقاعدية. وبلغت النسبة املمولة 
) عندما ُوِضع النظام احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان.٢٠١٣

اخلبري االكتواري وبعد تقييم مدى الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلـص ١٢-١٠
، لتسديد العجز مبوجب املادة ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١االستشاري إىل أنه مل تنشأ ضرورة، حىت 

من النظام األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية ألن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة ٢٦
ذلك أن القيمة السوقية لألصول االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة يف إطار الصندوق. ويضاف إىل

جتاوزت أيضًا القيمة االكتوارية جلميع اخلصوم املرتاكمة يف تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل 
.٢٦تكن اجلمعية العامة قد جلأت إىل تطبيق أحكام املادة 

باملوظفني احلاليني والسابقني صندوق املنظماِت املشاركة فيه ملخاطر اكتوارية ترتبط الويعّرض ١٣-١٠
يف املنظمات األخرى، ما يؤدي إىل عدم وجود أساس ثابت وموثوق فيه لتوزيع االلتزام وأصول اخلطة على 

ا شأن املنظمات األخرى املشاركة، ال ميكنها حتديد حصاحملكمةاملنظمات املشاركة يف اخلطة. و  تها، شأ
وأصول اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة بدرجة كافية من املوثوقية النسبية يف التزام االستحقاقات احملددة
.مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات حمددةاحملكمةتألغراض حماسبية. ومن مث، فقد تعامل
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املشرتك للمعاشات لصندوق لاملدفوعة ت ااالشرتاك، بلغ جمموع ٢٠١٦وخالل عام ١٤-١٠
ألف يورو.٥١٢٢٠تحدةالتقاعدية ملوظفي األمم امل

الخدمةبسبباإلصابات 

اخلدمة واليت بسبب أبرمت احملكمة اتفاقاً مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث ١٥-١٠
قسط التأمني، احملسوب و .يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون

من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص باعتباره نسبة مئوية 
يف احلسابات اليت تتم يدرجميزانية احملكمة و على مل حيالقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني 

٧٨٦هذا التأمني ألغراض ٢٠١٦عام يت سددت يفالتأمني الوبلغ جمموع أقساط .يف إطار املصروفات
ألف يورو.

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

واستحقاقات وفقًا للنظام زاياحيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مب١٦-١٠
على أساس مشرتك الفوائد هذه تقدم و .احملكمةيموظفاستحقاقات و مزايااألساسي للموظفني تتفق مع 

دي القيام بتقييم وال يُرى أن من موظفي احملكمة مع  الستحقاقات الطويلة وتقدر اهلا.اكتواري منفصلا
التزاماتواملدرجة يف الصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بأمانة اخلدمةستحقاقات ما بعد او األجل 
.يوروألف٢١١مببلغ احملكمة 

الصندوق االستئماين للضحايا أمانةيوظفستحقة ملاإلجازات السنوية املقيمة قد أدرجتو ١٧-١٠
تبلغيف التزامات احملكمة و ، مشرتكأساس على املقدمة أيضا و ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

.يوروألف ٦٨ماقدره

المضيفةةالقرض المقدم من الدول-١١
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول ٧٥٩٨٩١
٧٢القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول ٥٠٩٧٧ ١٢٠

٧٤المجموع ٢٦٨٧٨ ٠١١

. وينطبق سعر يقّيد القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد١-١١
جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح.الفائدة السائد على كل 

تاريخ انقضاء اتفاق، وهو ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠بدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف قد و ٢-١١
ا دفعة مل تسدد اليت األطراف وتدفع الدول .الذي أبرمته احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتةاإلجيار اشرتاكا
القرض:االستحقاقات املقبلة لتسديد ويوّضح اجلدول التايل .ديد القرضاشرتاكات سنوية لتسواحدة 
موعسنوات٣أكثر من  سنوات٣-١أقل من سنةبآالف اليورو ا

٩٨٤٢٧٥٥١٠٠٠٦٩٥٧٤٥١٠٨قرض الدولة املضيفة
اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-١٢

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٤االشرتاكات املقررة الواردة مقدما ٣٧٩٢٨٠

٣٨٧٨٠٥التربعات املؤجلة
٣املصروفات املستحقة ٤٧٩١٣ ٧٩٥

٢الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة ٩٨٤٢ ١٨٦
١١المجموع ٢٢٩١٧ ٠٦٦
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يورو من الدول األطراف ألف ٣٧٩٤قدرهمبلغورد: مقدمالواردة ااملقررة االشرتاكات ١-١٢
.املقبلةلفرتة املاليةادرج يف يوس
١٤ألف يورو) وماحنني آخرين (٣٧٥متثل التربعات املؤجلة مسامهات من املفوضية األوروبية (٢-١٢

ا الصندوق االستئماين يف عام ‘‘بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون’’ألف يورو) ألنشطة  اليت يقوم 
٢٠١٧.

المخصصات-١٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةخمصصات القضايا  ١٧١٢٥١
٨٦١٣١املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة
اء اخلدمة ١١٧-املخصصات املتعلقة مبستحقات ا

اء املبكر إلجيار املقر ١-املخصصات املتعلقة باإل ٧٥٦
٢المجموع ٢٥٧٢ ٢٥٥

المخصصاتتغييرات في ال

بآالف اليورو

خمصصات احملكمة 
اإلدارية ملنظمة 

العمل الدولية
خمصصات ضرائب 

الواليات املتحدة

خمصصات 
استحقاقات إنتهاء 

اخلدمة
اء املبكر  اإل

موعلإلجيار ا
ا)٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف  ٢٥١١٣١١١٧١(معاد بيا ٧٥٦٢ ٢٥٥

٢الزيادة يف املخصصات ٢--٠١١٦٥ ٠٧٦
١)(٧٢)(٧٥)(٥٨)االخنفاض املرتتب على املدفوعات ١)(٢٣٩ ٤٤٤)

(٦٣٠)(٥١٧)(٤٥)(٣٥)(٣٣)االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء
٢٠١٦٢كانون األول/ ديسمبر ٣١المخصصات في  ٢--١٧١٨٦ ٢٥٧

اية عام ١-١٣ ، ٢٠١٦خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية: يف 
باحملكمة أو بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني سابقني 

زالت هناك قضايا وما.يوروألف١٧١٢عه و ا جممقضايا متوُخصص لسة.قضي٢٠موظفني حاليني 
ا أو اعترب احتمال الطارئةمل يفصح عن االلتزامات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف أخرى  املتعلقة 

مستبعدا.إىل اخلارج ملوارد اأن تؤدي إىل تدفق 
املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة: بناء على املمارسة واملبادئ ٢-١٣

ااألساسية للخدمة املدنية الدولية  يُعفى مجيع موظفي ،ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية اليت حدد
الضرييب االلتزاميبلغو . احملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة

للواليات يفمن دافعي الضرائب لتسعة بالنسبة يورو ألف٨٦ما يقدر بـــ٢٠١٦يف عام احملسوب 
.هذه الفرتةحملكمة خالل ااملتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات 

حقوق الملكيةصافي األصول/-١٤
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
الرصيد العام

٥الطوارئصندوق  ٧٩١٥ ٧٩١
٣صندوق رأس املال املتداول ٦٦٤١ ٦١٦

األموال العامة
١٧٢٦أموال االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٣٩٥

٥الفائض/(العجز) النقدي ٣٩٤٩٥
١٦)أموال عامة أخرى ٦)(٩٦٤ ٥٢٥)

٣)إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة ٤١٩)-
٥)العامةمجموع األرصدة  ٧(٣٦٢ ٣٧٢
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أرصدة الصناديق األخرى
١١٩مشروع املباين الدائمة ٥٩١١١٨ ٥٨٣
١الصناديق االستئمانية  ٦٢٣١ ٥١٩

١٢١جمموع أرصدة الصناديق األخرى ٢١٤١٢٠ ١٠٢
١١٥المجموع ٨٥٢١٢٧ ٤٧٤

املاليتني ف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني أل١٦٩٩مبلغ ُرصدصندوق الطوارئ: ١-١٤
.ICC-ASP/ICC/Resللقرار وفقا إلنشاء صندوق الطوارئ،٢٠٠٣و٢٠٠٢ 4(b).يف وقت الحق وجرى
.)٢(اجلدول ماليني يورو٧إىل مستوى صندوق الطوارئختفيض 

صندوق رأس املال ،ICC-ASP/14/Res.1، بقرارها اجلمعية: أنشأت املتداولصندوق رأس املال٢-١٤
ألف٤٠٦٧مببلغ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للفرتة املالية من املتداول

ألف يورو من ٨٣٧٣مبلغ خدماستُ ، ٢٠١٦ويف عام .أي بنفس مستوى الفرتة املالية السابقة،يورو
٢٠١٤املتاح من عام تكاليف املباين املؤقتة، واستخدم فائض النقديةلتغطية املتداول صندوق رأس املال 

.)ICC-ASP/14/Res.1ألف يورو لتجديد موارد صندوق رأس املال املتداول (٩٥البالغ و 
ألف يورو يف عام ٢٢٣٦مبقدار االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيمت ختفيض أموال ٣-١٤

.)ICC-ASP/14/Res.1(املباين الدائمة جزء من تكاليف و ٢٠١٦لعام املوظفنيلتمويل استحقاقات ٢٠١٦

اإليرادات-١٥
٢٠١٦٢٠١٥املالحظةبآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١٥,١١٣٦للميزانية الربناجمية ٨٨٦١٢٥ ٨٥٠

٢٤٦٤١ملشروع املباين الدائمة ٣٦٥
-١٥,٢٥١اإلمجالية للمباين الدائمةاالشرتاكات املقررة للتكلفة 

٤)التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها (٩٦)(١٢٢
موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ١٣٣ا ٠٦١١٦٧ ١١٩

التبرعات
١٥,٣٨٠٥٢للميزانية الربناجمية ٨٣٤

٩٨٤١للصناديق االستئمانية ٤٠٩
موع الفرعي  ١للتربعاتا ٧٨٩٤ ٢٤٣

اإليرادات المالية
٤٥١٧٩إيرادات الفائدة

موع الفرعي لإليرادات املالية ٤٥١٧٩ا
إيرادات أخرى

٦٥٢٢١مسامهة الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة ٤٦٣
٨٣٦٤٨٩إيرادات أخرى متنوعة

موع الفرعي لإليرادات األخرى ١ا ٤٨٨٢١ ٩٥٢
١٣٦مجموع اإليرادات ٣٨٣١٩٣ ٤٩٣
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على ICC-ASP/14/Res.1يف قرارها معيةاجل: وافقت للميزانية الربناجميةاالشرتاكات املقررة١-١٥
كانون األول / ديسمرب ٣١كانون الثاين / يناير إىل ١متويل اعتمادات احملكمة للفرتة املالية املمتدة من 

مسامهات مقدمةألف يورو تتعلق ٨٨٥١ألف يورو، يشمل٥٩١١٣٩قدره مببلغ إمجايل ٢٠١٦
آالف يورو ٨٠٥تعديل االشرتاكات املقررة مببلغ قدرهكذلك مت  و . ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا

ألف يورو من ١٥من تربعات الدولة املضيفة لتكاليف املباين املؤقتة (الربنامج الرئيسي اخلامس)، ومببلغ
.قرض الدولة املضيفةعلىلفرق بني الفائدة الفعلية والفائدة املدرجة يف امليزانية ا

لتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة: تتعلق مبسامهات الدول األطراف اجلديدة لاالشرتاكات املقررة ٢-١٥
للمباين الدائمة سب على أساس التكلفة اإلمجالية ت، واليت حت٢٠١٥اليت انضمت إىل احملكمة بعد عام 

)ICC-ASP/14/Res.5 ، ٥٥الفقرة.(

.تكاليف املباين املؤقتةلالدولة املضيفة نميزانية الربناجمية: متثل تربعاً ملالتربعات ل٣-١٥

المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بال مقابل ملدة قصرية األجل ٢٠١٦يف عام ٤-١٥
.يوروألف ٢٨٤تبلغ قيمتها وميثل عملهم خدمات عينية 

، عقدت الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف مركز املنتدى العاملي ٢٠١٦ويف عام ٥-١٥
. وقد أتاحت الدولة املضيفة ذلك املبىن. الهاييف (World Forum Convention Centre)للمؤمترات

. ألف يورو٢٩٠هذا التربع العيين حنو قيمة بلغ تو 

الموظفيناستحقاقات متعلقة بالمصروفات ال-١٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٣مرتبات القضاة ٢٥٠٢ ٩٧١
٣مستحقات وبدالت القضاة ١٤٨١ ٥٥٣

٤٧مرتبات املوظفني ٦٢٧٤٤ ٣٢٩
٢٤مستحقات وبدالت املوظفني ٩٨١٢٥ ٠٧٦

٢١املساعدة املؤقتة ٤٢٧٢٥ ٣٣٤
١٠٠المجموع ٤٣٣٩٩ ٢٦٣

.ويور ١٩٣، ُدفع مبلغ على سبيل اهلبة قدره ٢٠١٦يف عام ١-١٦

السفر والضيافةالمتعلقة بمصروفاتال-١٧
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٣٦٣٢الضيافة
٥السفر ٢٩٥٦ ٦٥١

٥المجموع ٣٣١٦ ٦٨٣
المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية-١٨

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٤٢٥٦٦٦اإلعالم

٦٨٣١الرتمجات اخلارجية ٠٣١
٧٥٩٧٦١التدريب

١االستشاريون وفرادى املتعاقدين ٧١٩-
١خدمات تعاقدية أخرى ٧٦٦٦ ٦٠١

٥المجموع ٣٥٢٩ ٠٥٩
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بأتعاب المحامينالمتعلقة مصروفات ال-10/20١٩/
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٤حمامي الدفاع ٦٠١٤ ٧٦١

٩٤٥١حمامي الضحايا ٠١٦
٥المجموع ٥٤٦٥ ٧٧٧

التشغيليةالمصروفات-٢٠
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٤اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة ٥٠١٨ ٩٩٤
٢االتصاالت وصيانة الرباجميات ٩٩٣٢ ٨١٧

٢املصروفات املتعلقة بالشهود ١٦٦٢ ٨٨٩
١مصروفات تشغيلية أخرى ٦٣٢٢ ٣٥٧

١١المجموع ٢٩٢١٧ ٠٥٧

المتعلقة باللوازم والموادالمصروفات -٢١
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥٧٠٣٨٥لوازم مكتبية

١٥٠١٤٠كتب وجمالت واشرتاكات
٤٧٥٥٣٤لوازم أخرى

١مشرتيات أصول منخفضة القيمة ٢٧٨١ ٢٨٧
٢المجموع ٤٧٣٢ ٣٤٦

ومعدات تكنولوجيا املعلومات ،منخفضة القيمة األثاث والتجهيزاتمشرتيات األصول تشمل ١-٢١
.تهارمسلتتم وال يوروألفوأصول أخرى تقل قيمتها عن ،تواالتصاال

القيمةاضمحاللواالستهالك و اإلهالك -٢٢
٢٠١٦٢٠١٥اليوروبآالف

١١اإلهالك ٦٥٢٢ ٨٩٤
٤٤١٤١٤االستهالك
١٢المجموع ٠٩٣٣ ٣٠٨

.٢٠١٦يف عام أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة مل تتكبد احملكمة ١-٢٢

ماليةالمصروفات ال-٢٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥٥٥٨رسوم مصرفية

٣٣٧٧العمالتصايف اخلسائر املرتبطة بأسعار صرف 
٢مصروفات الفائدة على قرض الدولة املضيفة ١٣٣٢ ٨٦١

٢المجموع ٢٢١٢ ٩٩٦

يورو على ألف١٣٣٢الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها مصروفات قيدت ١-٢٣
.الساريأساس سعر الفائدة 
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والمبالغ الفعليةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية -10/20٢٤/
على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان احملكمةجيري إعداد ميزانية ١-٢٤

التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 
س) يُعد أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلام

باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد ٢٤ووفقًا ملقتضيات املعيار ٢-٢٤

مقارن فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس
مع امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو 
توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضاً اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات 

املالية وامليزانية.
عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن وحتدث اختالفات من حيث األساس ٣-٢٤

أعاله.١-٢٤، على النحو املذكور يف الفقرة األساس احملاسيب
وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف ٤-٢٤

ت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة البيانات املالية. وال توجد اختالفات من حيث التوقي
مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

لصندوق االستئماين للضحايا اتتضمن أمانة امليزانية ألن وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات ٥-٢٤
أخرى، من ناحية و املالية. أعدت له البيانات يذلاوهي ليست جزءا من الكيان )(ز)٢-١املالحظة (

شروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
.األخرى بذلكالبيانات املالية تقوم يف حني

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة ٦-٢٤
النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.لعرض بيان التدفقات

ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ٧-٢٤
واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة 

:٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارشغيلالتبآالف اليورو ا

٣المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل (البيان الخامس) ٣--٠١٠ ٠١٠
١١اختالفات األساس ١٠-(٤١٠)٣٩٣ ٩٨٣
٩)١٠٩-اختالفات العرض ٩)(٥٣٢ ٤٢٣)
٣)اختالفات الكيان ٨)(٥٢٦ ٥(٧٧٣ ٧)١٠٣ ١٩٦)

١٠التدفقات النقدية (البيان الرابع)المبلغ الفعلي في بيان ٩)٨٧٧ ٤)(٠٧٤ ٢)(٤٢٩ ٦٢٦)

وتُعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة ٨-٢٤
األخرى صروفاتيرادات واملاالوتعرض . كاختالفات متعلقة باألساسواالستثمار والتمويلالتشغيل

اليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات املتصلة بالصناديق 
حتت بند االختالفات املتعلقة االستئماين للضحايا ة أمانة الصندوقشطال تدرج أنمتعلقة بالعرض. و 

ولكن تدرج يف عملية امليزانية. وتدرج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق بالكيانات
االستئمانية يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.

شرح ٢٠١٦ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-٢٤
لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
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قطاعياإلبالغ ال-10/20٢٥/
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في اتبيان الوضع المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة 
موعبني القطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

١٨النقدية وما يف حكمها ٠٦٠٢ ٢٠--٣٤٤ ٤٠٤
احلسابات املستحقة القبض

١٣(معامالت غري تبادلية) ١٣-٨١٥١٦١٠١ ٩٣٢
٣حسابات أخرى مستحقة القبض ٣(٩٣٢)٢٠٢٢٩٣٤ ٢٠٦

٢أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة ٢--٨٦١٤٤ ٩٠٥
٣٧جمموع األصول املتداولة ٩٣٨٢ ٤٠٦١ ٤٠(٩٣٢)٠٣٥ ٤٤٧

األصول غري املتداولة
احلسابات املستحقة القبض

٤١---٤١(معامالت غري تبادلية)
٢املمتلكات واملنشآت واملعدات ١٩٦-٧٩٠ ١٩٩-٩٣٨ ٧٢٨

١األصول غري امللموسة ١-٥١-٢٩١ ٣٤٢
٢٥االسرتدادحق ٢٥---٥٢٩ ٥٢٩

٢٩جمموع األصول غري املتداولة ١٩٦-٦٥١ ٢٢٦-٩٨٩ ٦٤٠
٦٧مجموع األصول ٥٨٩٢ ٤٠٦١٩٨ ٢٦٧(٩٣٢)٠٢٤ ٠٨٧

الخصوم
الخصوم المتداولة

٦حسابات مستحقة الدفع ٥(٩٣٢)٠٣٩٣٦٧٢٢٢ ٦٩٦
٩املوظفنيااللتزامات املتعلقة باستحقاقات  ٩--٧١٦١٢ ٧٢٨

١--قرض الدولة املضيفة ١-٧٥٩ ٧٥٩
٦ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٨٢٤٠٤٣ ١١-٩٤٣ ٢٢٩

٢املخصصات ٢---٢٥٧ ٢٥٧
٢٤جمموع اخلصوم املتداولة ٨٩٤٧٨٣٥ ٣٠(٩٣٢)٩٢٤ ٦٦٩

اخلصوم غري املتداولة
٥٨٦---٥٨٦حسابات مستحقة الدفع

٤٧االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٤٧---٤٧١ ٤٧١
٧٢--قرض الدولة املضيفة ٧٢-٥٠٩ ٥٠٩

٤٨جمموع ااخلصوم غري املتداولة ٧٢-٠٥٧ ١٢٠-٥٠٩ ٥٦٦
٧٢مجموع الخصوم ٩٥١٧٨٣٧٨ ١٥١(٩٣٢)٤٣٣ ٢٣٥

صافي األصول/حقوق الملكية
٥الطوارئصندوق  ٥---٧٩١ ٧٩١

٣صندوق رأس املال املتداول ٣---٦٦٤ ٦٦٤
١٤)أرصدة الصناديق األخرى ١(٨١٧ ٦٢٣١١٩ ١٠٦-٥٩١ ٣٩٧

٥)مجموع صافي األصول/الممتلكات ١(٣٦٢ ٦٢٣١١٩ ١١٥-٥٩١ ٨٥٢
٦٧مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٥٨٩٢ ٤٠٦١٩٨ ٢٦٧(٩٣٢)٠٢٤ ٠٨٧
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٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في اتبيان الوضع المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة بني 
موعالقطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

١٣النقدية وما يف حكمها ٧٩٥٢ ١٥٣٧ ٢٣-٠٧٨ ٠٢٦
٢٠(معامالت غري تبادلية)احلسابات املستحقة القبض ٢٠--٣٨٠١٣٠ ٥١٠

٢حسابات أخرى مستحقة القبض ٨٩٢٧١ ١)٠٦٢ ٢(٥٣٩ ٤٢٢
٢أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة ٢--٣٣٤٢٦ ٣٦٠

٣٩جمموع األصول املتداولة ٤٠١٢ ٣١٦٨ ١)١٤٠ ٤٨(٥٣٩ ٣١٨
األصول غري املتداولة

٢املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٠٦-٠٣٧ ٢٠٨-٥٣٣ ٥٧٠
١األصول غري امللموسة ١-٦٣-٢٩٠ ٣٥٣

٢٣حق االسرتداد ٢٣---٢٣٥ ٢٣٥
٢٦جمموع األصول غري املتداولة ٢٠٦-٥٦٢ ٢٣٣-٥٩٦ ١٥٨

٦٥مجموع األصول ٩٦٣٢ ٣١٦٢١٤ ١)٧٣٦ ٢٨١(٥٣٩ ٤٧٦
الخصوم

اخلصوم املتداولة
٤حسابات مستحقة الدفع ٧٨٢٦١٢٦ ١)٠٧١ ٩(٥٣٩ ٩٢٦

٩االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٩-٣٠٤٩٩ ٣٢٢
٨٩١-٨٩١--قرض الدولة املضيفة

٤ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٢٨١٧٦١٢ ١٧-٠٦٢ ٠٦٦
٢املخصصات ٢---٢٥٥ ٢٥٥

٢١جمموع اخلصوم املتداولة ١٦٩٧٩٧١٩ ١)٠٣٣ ٣٩(٥٣٩ ٤٦٠
اخلصوم غري املتداولة

٥٠---٥٠حسابات مستحقة الدفع
٣٧االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٣٧---٣٧٢ ٣٧٢

٧٧--قرض الدولة املضيفة ٧٧-١٢٠ ١٢٠
-----املخصصات

٣٧جمموع اخلصوم غري املتداولة ٧٧-٤٢٢ ١١٤-١٢٠ ٥٤٢
٥٨مجموع الخصوم ٥٩١٧٩٧٩٦ ١)١٥٣ ١٥٤(٥٣٩ ٠٠٢

صافي األصول/حقوق الملكية
٥صندوق الطوارئ ٥---٧٩١ ٧٩١

١صندوق رأس املال املتداول ١---٦١٦ ٦١٦
١(٣٥)أرصدة الصناديق األخرى ٥١٩١١٨ ١٢٠-٥٨٣ ٠٦٧

٧مجموع صافي األصول/حقوق الملكية ٣٧٢١ ٥١٩١١٨ ١٢٧-٥٨٣ ٤٧٤
٦٥مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٩٦٣٢ ٣١٦٢١٤ ١)٧٣٦ ٢٨١(٥٣٩ ٤٧٦

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في اتبيان األداء المالي بحسب القطاع

الصناديق االستئمانيةاألرصدة العامةبآالف اليورو
أموال مشروع املباين 

موعالدائمة ا
اإليرادات

١٢٩االشرتاكات املقررة ٣-٤٣٣ ٦٢٨١٣٣ ٠٦١
١-٨٠٥٩٨٤التربعات ٧٨٩

٤٥-٤٣٢اإليرادات املالية
٨٣٥١٦٥٢١إيرادات أخرى ٤٨٨

١٣١مجموع اإليرادات ١١٦٩٨٧٤ ٢٨٠١٣٦ ٣٨٣
المصروفات

١٠٠املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٢١٨١٨٧٢٨١٠٠ ٤٣٣
٤السفر والضيافة ٥-٩٩٩٣٣٢ ٣٣١

٥اخلدمات التعاقدية ٥(٢٣١)٢٨٨٢٩٥ ٣٥٢
٥اتعاب احملامني ٥--٥٤٦ ٥٤٦

١١املصروفات التشغيلية ١١(٢٨)٢٥٣٦٧ ٢٩٢
٢اللوازم واملواد ٨٧٢-٣٨٦ ٤٧٣

١اإلهالك واضمحالل القيمة ١٠-٢٧٩ ٨١٤١٢ ٠٩٣
٨٥٢٢املصروفات املالية ١٣٤٢ ٢٢١
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الصناديق االستئمانيةاألرصدة العامةبآالف اليورو10/20/
أموال مشروع املباين 

موعالدائمة ا
١٣١مجموع المصروفات ٠٥٤٨٨٣١٢ ٨٠٤١٤٤ ٧٤١

٨)٦٢١٠٤ض/(عجز) الفترةفائ ٨)(٥٢٤ ٣٥٨)

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في اتبيان األداء المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةاليوروبآالف 
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة 
موعبني القطاعات ا

اإليرادات
١٢٤االشرتاكات املقررة ٤٢-٦٨٥ ١٦٧-٤٣٤ ١١٩

٢التربعات ٨٣١١ ٤-٤٠٠١٢ ٢٤٣
١٧٩-١٥٧٣١٩اإليرادات املالية

٢١-٥٤٢أخرىإيرادات  ٢١(٥٣)٤٦٣ ٩٥٢
١٢٨مجموع اإليرادات ٢١٥١ ٤٠٣٦٣ ١٩٣(٥٣)٩٢٨ ٤٩٣

المصروفات
٩٨املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٩٩-٨٠٩١٥٧٢٩٧ ٢٦٣

٦السفر والضيافة ٦--٤١٩٢٦٤ ٦٨٣
٤اخلدمات التعاقدية ٧٨١١٦٧٤ ٩-١١١ ٠٥٩

٥احملامنياتعاب  ٥---٧٧٧ ٧٧٧
١٦املصروفات التشغيلية ١٧(٥٣)٣٥٥٢٩٨٤٥٧ ٠٥٧

١اللوازم واملواد ٢-٤٠٥٢٩٣٩ ٣٤٦
١اإلهالك واضمحالل القيمة ٢-٣٠٠ ٣-٠٠٨ ٣٠٨

١٠٥٢٢املصروفات املالية ٢-٨٨٩ ٩٩٦
١٣٤مجموع المصروفات ٩٥١٨٩٠١٠ ١٤٦(٥٣)٧٠١ ٤٨٩

٦)ض/(عجز) الفترةفائ ٥١٣٥٣(٧٣٦ ٤٧-٢٢٧ ٠٠٤

التشغيليةاتواإليجار االلتزامات-٢٦
تشغيليةالاتيجار اإل

بوصفها واملقيدة ألف يورو٣٤٧٣ها البالغ قدر جيار اإلالتشغيلية مدفوعات التكاليف تشمل ١-٢٦
أو تتلق أي احملكمة ومل جتر .الدنياجياراإلمدفوعات يتضمن هذا املبلغ و . خالل العامتشغيلية مصروفات

.إجيار طارئمدفوعات إجيار من الباطن أو 

االلتزامات

ممتلكات نتيجة لشراء التزامات تعاقدية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف للمحكمة مل تكن ٢-٢٦
مل يتم استالمها.ومعدات مت التعاقد عليها و 

الطارئةاللتزامات ا-٢٧
اية عام ١-٢٧ إىل احملكمة اإلدارية و احملكمةموظفقضية رفعها مخسة عشرحتديد، مت٢٠١٦يف 

. وقد أفصح عن مبلغ يقارب إىل اخلارجتدفق موارد اقتصاديةتؤدي إىلأن ال حيتملنظمة العمل الدوليةمل
.مليون يورو باعتباره التزامات طارئة تتعلق بتلك القضايا٢,٦قدره 
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ات الصلةذطراف اإلفصاح عن معلومات بشأن األ-10/20٢٨/
،واملسجِّلاحملكمة، ورئيس ديوانه، رئيس همالذين مت حتديدهماملوظفون اإلداريون الرئيسيون ١-٢٨

.واملديرون،ونائب املدعي العامة،العامةواملدعي
موع الكلي للمرتبات ٢-٢٨ ،صايف املرتباتالرئيسينيموظفني اإلداريني للاملدفوعة ويشمل ا

ربنصيبو ،وإعانات اإلجيار،وغري ذلك من املنحمنح التعينيواالستحقاقات و ،العملوتسويات مقر
.واملسامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحي،التقاعدياتاملعاشنظام العمل يف 

اية السنة٣-٢٨ هي كاآليت:واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف 

املبالغ املستحقة إمجايل األجورعدد األشخاصبآالف اليورو
القبض

١٣٢اإلداريون الرئيسيوناملوظفون  ٤٨٧١٠٣

اخلدمة انتهاء استحقاقات ما بعد إلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على لمديرين اوحيق ل٤-٢٨
اية السنة وبلغت ا.طويلة األجلواستحقاقات أخرى  :ما يلياللتزامات املستحقة يف 

اإلجازات بآالف اليورو
السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات ما بعد
موعاخلدمةانتهاء ا

٢٣٣٥٣٥٠٣٩١٨٠٧١املوظفون اإلداريون الرئيسيون

ضحايا ية الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ، أنشأت اجلمعICC-ASP/1/Res.6يف قرارها و ٥-٢٨
هم.احملكمة وأسر اليت تدخل يف اختصاص اجلرائم 

مسجِّل احملكمة توىلقررت أن يو للصندوق جملس إدارة مبقتضى هذا القرار أنشأت اجلمعية و ٦-٢٨
أيضا يف حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك مساعدة تقدمي ما يلزم من يةمسؤول

جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.
ألف يورو ألمانة ٨٨٥١خمصصات يبلغ قدرها على اجلمعية وافقت ،٢٠١٦ويف عام ٧-٢٨

لس وتقدم الصندوق دير الصندوق االستئماين للضحايا اليت ت إدارة الصندوق الدعم اإلداري 
البالغ خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة املبلغ الذي مل يصرف من املخصصاتوأدرج .اجتماعاتهو 

.لدول األطرافيورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ورصيدًا دائنًا لألف٦٥٣قدره 
مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات ،للصندوق االستئماين للضحاياخمتلفة وتوفر احملكمة خدمات 

.واخلدمات اإلدارية جماناً 

المستحقة القبضوالمبالغ النقدية شطب خسائر -٢٩
أعاله، شطب ما ٧املالحظةعلى النحو الوارد يف ٢٠١٦باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٢٩

للتحصيل.يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة ٠٠٠٧جمموعه

واقعة بعد تاريخ اإلبالغالحداث األ-٣٠
بشأن ها، أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية حكم٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٧يف ١-٣٠

ألف يورو، يف ٨٦٢مببلغ الطارئة املقدرة من اخلصوم باعتبارمها قضيتني متنازع عليهما مت اإلفصاح عنهما 
.البيانات املاليةبإصدارالوقت الذي أذن فيه
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تلقت، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٧ووفقا لقرار احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية الصادر يف ٢-٣٠
واملعاشات هلمتفعيساوي الفرق بني املعاشات التقاعدية اليت دُ مبلغا مقدمي الشكاوى مبنح أمراً احملكمة

الفوائد إضافة إىلعدية التقاعدية اليت كانت ستدفع هلم مبوجب النظام األصلي لنظام املعاشات التقا
املبلغ اإلمجايل بذلك يصليورو. و ٠٠٠٧يف املائة سنويا والتكاليف البالغة ٥املتعلقة بذلك مبعدل 

Allianz NLشركة دفع إىل املستحق الاملبلغ يصل ألف يورو، و ٣٤٤وى االشكملقدمياملستحق الدفع 

ألف يورو. ونتيجة هلذا احلدث، ٤٦٧١ماقدرهلمحكمة ليةالتقاعدإدارة املعاشات القائمة على
للقضايا يورو، ويزداد االعتماد املخصص ألف ٨٦٢بالتقدير األصلي البالغ الطارئة تنخفض اخلصوم 

ألف يورو.٨١١١احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية مببلغ املعروضة على
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المرفق10/20/
١الجدول 

المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

االشرتاكات
املقررة

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٧
٢٠١٦السابقةالسنوات 

١٤---أفغانستان ١٤-٠٥٨ ٠٥٨---
١٨-٤٥٤٥األباني ١٨-٥٧٦ ٥٧٦---

١٣---أندورا ١٣-٩٥٢ ٩٥٢---
٧أنتيغوا وبربودا ٨١٦٥ ٤٨٧٢ ٣٢٩٤ ١٠٥٤-٧٤٩ ٦٤٤٦ ٩٧٣٢٥٤

٨٥٨األرجنتني ٢١٤٨٥٨ ٢-٢١٤ ٠٨٤ ١-٦٨٢ ٠٣٩ ٨٦٦١ ٠٤٤ ٨١٦١ ٠٤٤ ٨١٦-
٥---ياأسرتال ٤٣٧ ٥-١٨٠ ٤٣٧ ١--١٨٠ ٠٤٨

١---النمسا ٧٣٩ ١-٢٠٧ ٧٣٩ ٢٩٥--٢٠٧
١٤---بنغالديش ١٤-١٦٥ ٦٧٥--١٦٥
١٦---بربادوس ١٦-٢٥٤ ٢٥٤---
٢---بلجيكا ١٣٩ ٢-٢١٦ ١٣٩ ٢٩٦--٢١٦

٢---بليز ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٢١بنن ٥٨٤٧ ٣٩٥١٤ ١٨٩٧ ٧--٢٠٩ ٢٠٩٢١ ٣٩٨-

٢٨---بوليفيا ٢٨-٠٣٥ ٠٣٥---
٣٠---البوسنة واهلرسك ٣٠-١٨٥ ١٨٥---

٣٣---بوتسوانا ٣٣-٨٧٢ ١٤٤--٨٧٢
١١يلالرباز  ٤١٣ ٣٧١١١ ٤١٣ ٩-٣٧١ ١٣٠ ٢-٣٣٣ ١٥٦ ٧٥٨٦ ٩٧٣ ٥٧٥٦ ٩٧٣ ٥٧٥-
١٠٨---ابلغاري ٥٣٨٦ ٥٧٨١٠١ ٥--٩٦٠ ٠٤٤

٩---بوركينا فاسو ٣٨١١ ٣٩٦٤ ٤٠٦٣ ٥٧٩٣ ٥٧٩-
٣٧٣٢-٣٧٣بوروندي ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٧٧٦-

٣الرأس األخضر ٣-٩١٨ ٩١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٦ ٣٢١-
٩---كمبوديا ٥٣٧٧ ٦٠٢١ ٩٣٥---

٦---كندا ٧٩٥ ٦-٩٢٨ ٧٩٥ ١--٩٢٨ ٠٤٥
٧٩٥٢-٧٩٥مجهورية أفريقيا الوسطى ٢--٤٠٣ ٤٠٣٣ ١٩٨-

٦٩٧١١-٦٩٧تشاد ١١--٦٩٧ ٦٩٧١٢ ٣٩٤-
٩٢٨---شيلي ٩٢٨-٣٦٩ ٧--٣٦٩

٣١٣ياكولومب ٣١٣-٥١٠ ٥١٠٧٥٣ ٧٥٣--٩٢٠ ٩٢٠١ ٠٦٧ ٤٣٠-
١٤قمرجزر ال ١٤-٤٣٨ ٤٣٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣١٦ ٨٤١-

٣٣الكونغو ٣٣-٠٢٨ ٠٢٨١٤ ١٤--٣٣١ ٣٣١٤٧ ٣٥٩-
٢-١٩١٩جزر كوك ٢-٤٠٣ ٣٧٥٢٨٢٨-

١٠٩---كوستاريكا ٤٨٧١٦ ٧٩٥٨٤ ٦٠٨٨ ٠٨٤٨ ٠٨٤-
٢١---كوت ديفوار ٢١-٧٨٣ ٧٨٣---

٢٤٠---اكرواتي ٤٠٥٩ ٨٤٩٢٣٠ ١٤٥--٥٥٦
١٠١---قربص ١٠١-٦٧١ ١٤٥--٦٧١

٨٠٤---اجلمهورية التشيكية ٨٠٤-٨٨٤ ٧--٨٨٤
١٣---مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٣--٦٧٨ ٦٧٨١٣ ٦٧٨-

١---ركالدامن ٣٦٤ ١-٠٣٧ ٣٦٤ ١٥١--٠٣٧
٢جيبويت ٢-٠١٨ ٠١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٤ ٤٢١-

٥دومينيكا ٥-٧١٨ ٧١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٨ ١٢١-
٢٥٥اجلمهورية الدومينيكية ٨٨٢١٠٢ ٢٧٦١٥٣ ٦٠٦١١٠ ١١٠--٦٩٨ ٦٩٨٢٦٤ ٣٠٤-

١٥٥---رإكوادو  ١٥٥-٨٤٤ ٨٤٤---
١٨---السلفادور ١٨--٩٨٥ ٩٨٥١٨ ٩٨٥-

٨٨---ااستوني ٨٨-٦٥٦ ٦٥٦---
٧---فيجي ٢٠٩٩٢٠٦ ٢٨٩---
١---فنلندا ٠٦٠ ١-٨٥٦ ٠٦٠ ١٢--٨٥٦ ٣٥٢
١١---فرنسا ٧٥٤ ٣٢٥٨١١ ٧٥٤ ١--٣١٧ ٦٤٣
٧٧غابون ٦٨١٧٧ ٤٠-٦٨١ ٤٠-٦٢٤ ٦٢٤---
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

االشرتاكات
املقررة

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٧
٢٠١٦السابقةالسنوات 

٢---غامبيا ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٤٠٣-
١٨---جورجيا ١٨-٥٧٦ ٥٧٦---

١٤---اأملاني ٩٢٠ ٥٦٦١٥١٤ ٩٢٠ ٢--٥٥١ ٥٥١
٣٨---غانا ٤١١٨ ٣٠-٢١١ ٢٠٠٣٠ ٢٠٠-

١---اليونان ١١٨ ١-٧٧٣ ١١٨ ١٥٢--٧٧٣
٦غرينادا ١٨٥٦ ٢-١٨٥ ٢-٤٠٣ ٤٠٣---

٥٠غواتيماال ٦٥٥٥٠ ٦٧-٦٥٥ ٦٧-٣٢٠ ٧٤--٣٢٠ ٥٤٠
٩غينيا ٩-٨٤٨ ٨٤٨٤ ٤--٧٢٥ ٧٢٥١٤ ٥٧٣-
٤---غيانا ٧٢٥٣ ٥٤٩١ ١--١٧٦ ٧٠٧

٨سهندورا ٣٩٦٨ ١٩-٣٩٦ ١-٢١٨ ٢٣٠١٧ ٩٨٨١٧ ٩٨٨-
٣٧٧---هنغاريا ٦٧٧١ ٣٦٣٣٧٦ ٢--٣١٤ ٠٠٦
٥٣---أيسلندا ٥٣-٥٤١ ١٨--٥٤١ ١٦٦

٧٧٩---اأيرلند ٧٧٩-٣٥٥ ١٤٣--٣٥٥
٨---إيطاليا ٧٢٠ ٠٠٣٨٨ ٧١٩ ٦٦٦--٩٩٥ ٠٨٤
٢٣---ناليابا ٣٩١ ٩١٦٤ ٢٤٤٢٣ ٣٨٧ ٦٧٢---

٤٦---األردن ٤٦-٥٧٦ ٥٧٦---
٤٢---كينيا ٩٧٩٢٦٧٤٢ ١--٧١٢ ٣٩٦
١١٨---التفيا ١١٨-٧٩٥ ٧٩٥---

٧٥٠٦٧٨٧٢٢ليسوتو ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٤٧٥-
١ليبرييا ٧٨٨١ ٢-٧٨٨ ٢-٤٠٣ ٢٥٨١٤٥١٤٥-

١٦---ليختنشتاين ١٦-٢٥٤ ٧١٦--٢٥٤
١٦٨---ليتوانيا ٥٣٣١٦٨ ١٧٣---٥٣٣ ٦٠٢

١٤٨---رغلكسمبو  ١٤٨-٨٧٨ ٨٧٨---
٧---مدغشقر ٢٠٩٧ ٣---٢٠٩ ٥٥٩

١٣مالوي ١٣-٠٣١ ٠٣١٤ ٤--٨٠٦ ٨٠٦١٧ ٨٣٧-
٢ملديف ١٨٧٢ ٠٤٩١٣٨٤ ٤--٧٢٥ ٧٢٥٤ ٨٦٣-

١٥مايل ٦٧٢١٥ ٧-٦٧٢ ٧-٢٩٠ ٢١١٧٩٧٩-
٣٧---مالطة ٣٧-٢٨٨ ٢٨٨---

١جزر مارشال ١-٠٣٤ ٠٣٤٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٣ ٤٣٧-
٢٧---وسموريشي ٢٧-٨٦٣ ٨٦٣---

٣املكسيك ٦٤٥ ٤٥١٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٣٣٨ ٦٦٢-٦٨٦ ٧٧٠٢ ٦٧٥ ٩١٦٢ ٦٧٥ ٩١٦-
١١---منغوليا ١١-٦١٠ ٦١٠---
٩---األسوداجلبل  ٩-٢٨٨ ٢٨٨---
٢٣---ناميبيا ٢٣-٢١٩ ٢١٩---
٢---ناورو ٢-٤٠٣ ٣٨٨١٥١٥-

٣---هولندا ٤٤٧ ٩٥٤٨٣ ٤٤٧ ١٩٩--٩٤٦ ٢١٨
٦٤٣---نيوزيلندا ٦٤٣-٨٤٣ ٦٧٦--٨٤٣ ٢٩٨
٢١النيجر ٢١-٩٢٥ ٩٢٥٤ ٤--٨٠٦ ٨٠٦٢٦ ٧٣١-
٢٧٨نيجرييا ٢٧٨-٤٢٦ ٤٢٦٤٩٣ ٤٩٣--٤٧٤ ٤٧٤٧٧١ ٩٠٠-
٢---النرويج ٠٤٣ ٢-٦٧٨ ٠٤٣ ٣٠٢--٦٧٨

٥١بنما ٥٣٨٥١ ٧٩-٥٣٨ ١٩-٥٠٦ ٤٩١٦٠ ٠١٥٦٠ ٠١٥-
٢٣باراغواي ٤٥٩٢٣ ٣٣-٤٥٩ ٣٣-٣١١ ٧٣٣--٣١١

١٣بريو ٤٥٥١٣ ٣٢٥-٤٥٥ ٢٦٣٢٥-٨٦٨ ٨٤٢٣٢٥ ٨٤٢-
٣٨٥---الفلبني ٣٨٥-٨٠٢ ١٢٨--٨٠٢
١---بولندا ٩٥٦ ١-٧١٨ ٩٥٦ ٢--٧١٨ ٠٢٨ ٢٧٨

٩١١---الربتغال ٩١١-٩٧٩ ٣٨--٩٧٩ ٣٧٠
٤---مجهورية كوريا ٨٧٥ ٤-٨٧١ ٨٧٥ ١٧٥--٨٧١ ٣٩٦

٩---ة مولدوفامجهوري ٩-٢٨٨ ٢٨٨---
٤٣٦---رومانيا ٤٣٦-١٨٩ ١٤٤--١٨٩

٢يتس ونيفيسسانت ك ٠١٨٢ ٢-٠١٨ ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

االشرتاكات
املقررة

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٧
٢٠١٦السابقةالسنوات 

٢---سانت لوسيا ٤٠٣٥٠٢ ٣٥٣---
سانت فنسنت وجزر 

٧غرينادين ٣٢١٧ ٢-٣٢١ ٢-٤٠٣ ٢٠٧١٩٦١٩٦-
٢---ساموا ٢-٣٢٣ ٣٢٣---

٦---سان مارينو ٦-٩٧٣ ٩٧٣---
١٢---لالسنغا ١٢-٠٩٠ ٠٩٠---
٧٦---صربيا ٠٨٧٧١١٧٥ ٧١١--٣٧٦

٢---سيشيل ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٢---ونسريالي ٤٠٣٢ ٤---٤٠٣ ١٩٨

٣٧٤---سلوفاكيا ٣٧٤-٠١٨ ١٤٥--٠١٨
١١٥سلوفينيا ٠٥٨١١٥ ١٩٧-٠٥٨ ١٩٧-٧١٢ ٧١٢---

٨٤٨---جنوب أفريقيا ٨٤٨-٤٩٠ ١٤٤--٤٩٠
٥---إسبانيا ٦٨٣ ٨٥٢٨٥ ٦٨٣ ١--٨٤٤ ٥٠٧
١٦---لسطنيدولة ف ١٦-٦٤١ ١٠١--٦٤١

٨سورينام ٠٤٩٧ ٧٦٨٢٨١١٤ ١٤--١٨١ ١٨١١٤ ٤٦٢-
٢---السويد ٢٢٤ ٢-١٥٢ ٢٢٤ ٨٦--١٥٢ ٣٤٢
٢---سويسرا ٦٥٢ ٢-٣٤٦ ٦٥٢ ١٩٥--٣٤٦ ٢٧٢

٣طاجيكستان ٤٤٣٣ ٩-٤٤٣ ٤-٥٣١ ٤٥٨٥ ٠٧٣٥ ٠٧٣-
ة مقدونيا مجهوري

١٥اليوغوسالفية السابقة ٨١٥١٥ ١٦-٨١٥ ١٦-٨٩٦ ٨٩٦---
٧---تيمور ليشيت ٧-٠٣٠٦ ٠٢٤٧ ٠٢٤-

٧٩---اد وتوباغوترينيد ٧٩-٠٨٣ ٠٨٣---
٦٨-١٦٤١٦٤تونس ٦٨-٠٤٣ ٠٤٣---
٣٣أوغندا ٣٣-٨٥٧ ٨٥٧١٤ ١٤--١٣٩ ١٣٩٤٧ ٩٩٦-
١٠---ة املتحدةاململك ٤٠٩ ٦٢٤٢٨ ١٣٤١٠ ٣٨١ ٤--٤٩٠ ١٢٧

٦٠مجهورية تنزانيا املتحدة ٦٠-١٢٨ ١٢٨١٤ ١٤--١٦٥ ١٦٥٧٤ ٢٩٣-
١٨٨---ايأوروغو  ١٨٨-٠٢١ ٠٢١---
٧فانواتو ١٩١٣ ٢٧٤٣ ٩١٧٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٦ ٣٢٠-
٣فنزويال ٣٧٩ ٧٢٣١ ٧٧٠٣ ٣٧٧ ٩٥٣١ ٣٧٨ ١--٨١٠ ٣٧٨ ٨١٠٤ ٧٥٦ ٧٦٣-
١٤---زامبيا ١٤--١٣٩ ١٣٩١٤ ١٣٩-

---٨٠٥-٨٠٥---الفرق بعد التقريب
الفرق بني فوائد القرض 

١٤الفعلية واملدرجة يف امليزانية ١٤-٧٨١ ٧٨١---
دولة ١٢٤المجموع (

٢٠طرفاً) ٧٨٥ ٦٧٤١٦ ٤٤٠ ٤٤٥٤ ٣٤٥ ٢٢٩١٣٨ ٧٨٥ ٦٠٠٢٦٧ ٨٦٧١٢٤ ٤٥٧ ٩٩٦١٤ ٠٥٩ ٧٣٧١٨ ٤٠٤ ٩٦٦٤ ٣٧٩ ٢٨٧
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٢الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئو المتداولحالة صندوق رأس المال 

(باليورو)

حالة صندوق رأس المال المتداول
٢٠١٦٢٠١٥

١الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٦١٥ ١٢٤٧ ٢٨٦ ٤٧٣
٣٩٣)للدول األعضاءاملبالغ املعادة  (٥٨١)(٢٩٣

٣٦٤املبالغ الواردة من الدول األطراف ٤٩٢١١٩ ٦٩٦
٣)املبالغ اليت مت سحبها ٨٣٧ ٥)(١)(٢٩٢ ٧٩٠ ٤٦٤)

٥مبالغ جتديد املوارد ٧٩٠ ٤٦٤-
٢٠١٤٩٥فائض النقدية من عام  (٢)٠٢٠-

٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤
٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

٢٩))٣املستحقات من الدول األطراف (اجلدول  (٣٩٥)(١٩٦
٣)نقص التمويل ٧٤٢ ٥)(٢٧٢ ٧٩٠ ٤٦٤)
٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤

).ICC-ASP/14/Res.1.B، ٥) تكاليف متويل مشروع املباين الدائمة (الفقرة ١(
من القرار ٣لتجديد موارد صندوق رأس املال املتداول وفقا للفقرة ٢٠١٤) استخدم فائض النقدية من عام ٢(

ICC-ASP/14/Res.1.B.

الطوارئصندوقحالة
٢٠١٦٢٠١٥

٥الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٧٨٤ ٩٢٣٧ ٤٦٨ ٤٢٧
٣٨٥٢٥األطرافاملبالغ الواردة من الدول  ٤٥٠

١)-املبالغ اليت مت سحبها ٧٠٨ ٩٥٤)
--مبالغ جتديد املوارد

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣
٧املستوى احملدد ٠٠٠ ٠٠٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠

٥))٤املستحقات من الدول األطراف (اجلدول  ٦)(٧٣٨ ١٢٣)
١)النقص يف التمويل ٢٠٨ ١)(٩٥٤ ٢٠٨ ٩٥٤)

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣
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٣الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١فيرأس المال المتداولالسلف المقدمة إلى صندوق حالة 
(باليورو)

الدول األطراف
جدول األنصبة

٢٠١٦
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١أفغانستان

٠,٠١٣٦١ألبانيا ٠٠٧١ ٠٠٧-

-٠,٠١٠٢٧٥٥٧٥٥أندورا

-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢أنتيغوا وبربودا

١,٥١٩٣١١٢األرجنتني ٥١٩١١٢ ٥١٩-

٣,٩٨٠٤٢٩٤أسرتاليا ٧٨٨٢٩٤ ٧٨٨-

١,٢٢٦٣٩٠النمسا ٨٢٠٩٠ ٨٢٠-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١بربادوس

١,٥٠٧٤١١١بلجيكا ٦٣٨١١١ ٦٣٨-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦بليز

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨بنن

٠,٠٢٠٤١بوليفيا ٥١١١ ٥١١-

٠,٠٢٢١١البوسنة واهلرسك ٦٣٧١ ٦٣٧-

٠,٠٢٣٨١بوتسوانا ٧٦٣١ ٧٦٣-

٦,٥١١٤٤٨٢الربازيل ٢٣٣٤٨٢ ٢٣٣-

٠,٠٧٦٦٥بلغاريا ٦٧٣٥ ٦٧٣-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤بوركينا فاسو

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨بوروندي
٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨كابو فريدي

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤كمبوديا

٤,٩٧٥١٣٦٨كندا ٤٥٥٣٦٨ ٤٥٥-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨مجهورية أفريقيا الوسطى
٠,٠٠٨٥٦٣٠٢٣٧٣٩٣تشاد
٠,٦٧٩٦٥٠شيلي ٣٣١٥٠ ٣٣١-

٠,٥٤٨٤٤٠كولومبيا ٦١٤٣٠ ٤٨٣١٠ ١٣١
٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جزر القمر

٠,٠١٠٢٧٥٥٤٢٠٣٣٥الكونغو
-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦جزر كوك

٠,٠٨٠١٥كوستاريكا ٩٣٢٥ ٩٣٢-

٠,٠١٥٣١كوت ديفوار ١٣٣١ ١٣٣-

٠,١٦٨٦١٢كرواتيا ٤٨٦١٢ ٤٨٦-

٠,٠٧٣٢٥قربص ٤٢١٥ ٤٢١-

٠,٥٨٥٩٤٣اجلمهورية التشيكية ٣٩٢٤٣ ٣٩٢-

٠,٠١٠٠٧٤١٣٥٥٣٨٦مجهورية الكونغو الدميقراطية
٠,٩٩٤٧٧٣الدامنرك ٦٦٧٧٣ ٦٦٧-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جيبويت
٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨دومينيكا

٠,٠٧٨٣٥اجلمهورية الدومينيكية ٧٩٩٥ ٧٩٩-

٠,١١٤١٨إكوادور ٤٥٠٨ ٤٥٠-

٠,٠٢٣٨١السلفادور ١-٧٦٣ ٧٦٣
٠,٠٦٤٧٤إستونيا ٧٩٢٤ ٧٩٢-

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨فيجي

٠,٧٧٦٧٥٧فنلندا ٥٢٢٥٧ ٥٢٢-

٨,٢٧٦٠٦١٢فرنسا ٩١٩٦١٢ ٩١٩-

٠,٠٢٩٠٢غابون ١٤٨٢ ١٤٨-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨غامبيا
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الدول األطراف10/20/
جدول األنصبة

٢٠١٦
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

٠,٠١٣٦١جورجيا ٠٠٧١ ٠٠٧-

١٠,٨٨١٩٨٠٥أملانيا ٩١٢٨٠٥ ٩١٢-

٠,٠٢٧٣٢غانا ٠٢٢٢ ٠٢٢-

٠,٨٠٢٢٥٩اليونان ٤١١٥٩ ٤١١-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦غرينادا

٠,٠٤٧٧٣غواتيماال ٥٣٣٣ ٥٣٣-

٠,٠٠٣٤٢٥٢١١٨١٣٤غينيا
-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢غيانا

٠,٠١٣٦١هندوراس ٠٠٧١ ٠٠٧-

٠,٢٧٤٢٢٠هنغاريا ٣٠٧٢٠ ٣٠٧-

٠,٠٣٩٢٢أيسلندا ٩٠٣٢ ٩٠٣-

٠,٥٧٠٦٤٢أيرلندا ٢٥٩٤٢ ٢٥٩-

٦,٣٨٣٧٤٧٢إيطاليا ٧٧٦٤٧٢ ٧٧٦-

١٦,٤٨٧٢١اليابان ٢٢١ ٠٣٩١ ٢٢١ ٠٣٩-

٠,٠٣٤١٢األردن ٥٢٥٢ ٥٢٥-

٠,٠٣٠٧٢كينيا ٢٧٤٢ ٢٧٤-

٠,٠٨٥٢٦التفيا ٣١٠٦ ٣١٠-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ليسوتو

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ليبرييا

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١ليختنشتاين

٠,١٢٢٦٩ليتوانيا ٠٨٠٩ ٠٨٠-

٠,١٠٩٠٨لكسمبورغ ٠٧٣٨ ٠٧٣-

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مدغشقر

٠,٠٠٣٤٢٥٢١٤٠١١٢مالوي
-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢جزر امللديف

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مايل

٠,٠٢٧٣٢مالطة ٠٢٢٢ ٠٢٢-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جزر مارشال
٠,٠٢٠٤١موريشيوس ٥١١١ ٥١١-

٢,٤٤٤١١٨١املكسيك ٠١٠١٨١ ٠١٠-

-٠,٠٠٨٥٦٣٠٦٣٠منغوليا

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤اجلبل األسود

٠,٠١٧٠١ناميبيا ٢٥٩١ ٢٥٩-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ناورو

٢,٥٢٤٢١٨٦هولندا ٩٤٢١٨٦ ٩٤٢-

٠,٤٥٦٥٣٣نيوزيلندا ٨٠٨٣٣ ٨٠٨-

٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٢٢٣٠النيجر
٠,٣٥٦٠٢٦نيجرييا ٣٦٥١٠ ٥٩١١٥ ٧٧٤
١,٤٤٦٠١٠٧النرويج ٠٩١١٠٧ ٠٩١-

٠,٠٥٧٩٤بنما ٢٨٨٤ ٢٨٨-

٠,٠٢٣٨١باراغواي ٧٦٣١ ٧٦٣-

٠,٢٣١٦١٧بريو ١٥٢١٧ ١٥٢-

٠,٢٨١٠٢٠الفلبني ٨١١٢٠ ٨١١-

١,٤٣٢٤١٠٦بولندا ٠٨٣١٠٦ ٠٨٣-

٠,٦٦٧٧٤٩الربتغال ٤٥٠٤٩ ٤٥٠-

٣,٤٧٢٩٢٥٧مجهورية كوريا ٢٠٢٢٥٧ ٢٠٢-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤مجهورية مولدوفا

٠,٣١٣٤٢٣رومانيا ٢١٠٢٣ ٢١٠-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت كيتس ونيفيس

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت لوسيا

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت فنسنت وغرينادين

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ساموا

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مارينوسان 

-٠,٠٠٨٥٦٣٠٦٣٠السنغال
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الدول األطراف10/20/
جدول األنصبة

٢٠١٦
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

٠,٠٥٤٥٤صربيا ٠٣٦٤ ٠٣٦-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سيشيل

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سرياليون

٠,٢٧٢٥٢٠سلوفاكيا ١٨١٢٠ ١٨١-

٠,١٤٣١١٠سلوفينيا ٥٩٨١٠ ٥٩٨-

٠,٦٢٠٠٤٥جنوب أفريقيا ٩١٧٤٥ ٩١٧-

٤,١٦١٠٣٠٨أسبانيا ١٦٣٣٠٨ ١٦٣-

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١دولة فلسطني

-٠,٠١٠٢٧٥٥٧٥٥سورينام

١,٦٢٨٣١٢٠السويد ٥٩٢١٢٠ ٥٩٢-

١,٩٤١٧١٤٣سويسرا ٨٠٢١٤٣ ٨٠٢-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤طاجيكستان

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨تيمور ليشيت

٠,٠٥٧٩٤وتوباغوترينيداد  ٢٨٨٤ ٢٨٨-

٠,٠٤٧٧٣تونس ٥٣٣٣ ٥٣٣-

٠,٠١٠٠٧٤١٧٠٤٣٧أوغندا
٧,٦٠١٥٥٦٢اململكة املتحدة ٩٦٦٥٦٢ ٩٦٦-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة

٠,١٣٤٦٩أوروغواي ٩٦٨٩ ٩٦٨-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦فانواتو

٠,٩٧٢٥٧٢فنزويال ٠٢٣٧٢ ٠٢٣-

٠,٠١٠٠٧٤١٧٠٤٣٧زامبيا
-٠,٠٠٠٥٢٧٢٧الفرق بعد التقريب

١٠٠,٠٠٧دولة طرفاً)١٢٤المجموع ( ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٣٧٦ ٧٨٧٢٩ ١٩٦
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٤الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١صندوق الطوارئ فيفيحالة تسديد االشتراكات 

الدول األطراف
كانون ٣١حىت الباقي 

٢٠١٥األول/ ديسمرب 
صندوقجتديد موارد

املتحصالتالطوارئ
كانون ٣١الباقي حىت 

٢٠١٦األول/ ديسمرب 
----أفغانستان

----ألبانيا
----أندورا

---أنتيغوا وبربودا
----األرجنتني

----أسرتاليا
----النمسا

----بنغالديش
----بربادوس
----بلجيكا

----بليز
٢٤--٢٤بنن

----بوليفيا
----البوسنة واهلرسك

----بوتسوانا
----الربازيل
----بلغاريا

----بوركينا فاسو
----بوروندي

----كابو فريدي
----كمبوديا

----كندا
----أفريقيا الوسطىمجهورية 

----تشاد
----شيلي

----كولومبيا
٤٦--٤٦جزر القمر

٧٣--٧٣الكونغو
----جزر كوك

----كوستاريكا
----كوت ديفوار

----كرواتيا
----قربص

----اجلمهورية التشيكية
----مجهورية الكونغو الدميقراطية

----الدامنرك
----جيبويت

٨--٨دومينيكا
-٣٥٨-٣٥٨اجلمهورية الدومينيكية

----إكوادور
----السلفادور

----إستونيا
----فيجي
----فنلندا
----فرنسا
----غابون
----غامبيا

----جورجيا
----أملانيا
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الدول األطراف10/20/
كانون ٣١حىت الباقي 

٢٠١٥األول/ ديسمرب 
صندوقجتديد موارد

املتحصالتالطوارئ
كانون ٣١الباقي حىت 

٢٠١٦األول/ ديسمرب 
----غانا

----اليونان
-٨-٨غرينادا

----غواتيماال
٨٤--٨٤غينيا
----غيانا

----هندوراس
----هنغاريا
----أيسلندا
----أيرلندا
----إيطاليا
----اليابان
----األردن
----كينيا
----التفيا

----ليسوتو
----ليبرييا

----ليختنشتاين
----ليتوانيا

----لكسمبورغ
----مدغشقر

٢٦--٢٦مالوي
----جزر امللديف

----مايل
----مالطة

----جزر مارشال
----موريشيوس
----املكسيك

----منغوليا
----اجلبل األسود

----ناميبيا
----ناورو

----هولندا
----نيوزيلندا
٩٢--٩٢النيجر
----نيجرييا
----النرويج

----بنما
----باراغواي

----بريو
----الفلبني
----بولندا

----الربتغال
----مجهورية كوريا

----مجهورية مولدوفا
----رومانيا

----سانت كيتس ونيفيس
----سانت لوسيا

-١١-١١سانت فنسنت وغرينادين
----ساموا

----سان مارينو
----السنغال

----صربيا
----سيشيل
----سرياليون
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الدول األطراف10/20/
كانون ٣١حىت الباقي 

٢٠١٥األول/ ديسمرب 
صندوقجتديد موارد

املتحصالتالطوارئ
كانون ٣١الباقي حىت 

٢٠١٦األول/ ديسمرب 
----سلوفاكيا
----سلوفينيا

----جنوب أفريقيا
----إسبانيا

----دولة فلسطني
----سورينام
----السويد
----سويسرا

----طاجيكستان
----مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

----تيمور ليشيت
----ترينيداد وتوباغو

----تونس
٤٨--٤٨أوغندا

----اململكة املتحدة
٣٥٤--٣٥٤مجهورية تنزانيا املتحدة

----أوروغواي
-٨-٨فانواتو
٤فنزويال ٤--٩٨٣ ٩٨٣
----زامبيا

٦دولة طرفاً)١٢٤المجموع ( ٣٨٥٥-١٢٣ ٧٣٨
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٥الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١الفائض النقدي فيحالة 
٢٠١٦٢٠١٥السنة اجلارية
االئتمانات

١٢٤متحصالت االشرتاكات املقررة ٧٢٥ ٨٦٣١١٢ ٩٥٨ ٥٧٣
٨٠٥متحصالت التربعات ٠٠٠٢ ٨٢٢ ١٤٢

٨٧٨متحصالت إيرادات متنوعة ٨٦٧٥٩٣ ٢٧٨
٢-(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام  ٠٦٨ ٠٠٠

١))ICC-ASP/15/Res.2جتاوز التكاليف يف مشروع املباين الدائمة ( ١٩٦ ٦٧٤)-
١٢٥ ٢١٣ ٠٥٦١١٨ ٤٤١ ٩٩٣

التحمالت
١٢٧نفقات مصروفة ٢٢٩ ٨٩٨١٢٦ ٨٦٥ ٤٣٢

٨التزامات غري مصفاة ٢٨٩ ٦٩٠٤ ٤٤٠ ٩٠١
٦٤املتحدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات  ٦٨٤١٢٢ ٩٩٦
٤٤٧املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٨٦٦٤٤٣ ٨٠٠
١املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية ٧٨١ ٠١٧-

اية اخلدمة ٣٦٣املخصصات املتعلقة باستحقاقات  ٨٧١١١٦ ٩٣٠
موع الرتاكمي لإلجازات السنوية  ٢١٦وبدل إعادة توطني القضاةا ٩٠٠٢٠٣ ٠٠٠

١٣٨ ٣٩٣ ٩٢٦١٣٢ ١٩٣ ٠٥٩
١-)٢املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ (اجلدول  ٧٠٨ ٩٥٤

١٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ١٨٠ ١٢)(٨٧٠ ٠٤٢ ١١٢)
التصرف في الفائض/(العجز) النقدي المؤقت في السنة السابقة

١٢)الفائض/(العجز) املؤقت للسنة املاضية ٠٤٢ ٥)(١١٢ ٧٩٤ ٧٣١)
١٦مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى ٥١٢ ٧٩٩٦ ٤٣٢ ١١٥

٩٢٣الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٧٥٨١ ٥٢٥ ٦٣٦
٥السابقةالفائض/(العجز) النقدي للسنة  ٣٩٤ ٤٤٥٢ ١٦٣ ٠٢٠

٢)-(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام  ٠٦٨ ٠٠٠)
٥الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة بعد التسوية ٣٩٤ ٤٤٥٩٥ ٠٢٠

تسوية الفائض/(العجز) المؤقت مع فائض(عجز) الميزانية
١٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ١٨٠ ١٢)(٨٧٠ ٠٤٢ ١١٢)
١٤االشرتاكات املقررة املستحقة القبض ٠٥٩ ٧٣٧١٢ ٦٣٩ ٠٦٧

١٧٧-التربعات ٨٥٨
٨٧٨)متحصالت إيرادات متنوعة ٥٩٣)(٨٦٧ ٢٧٨)

٣الزيادة يف امليزانية بسبب إخطارات صندوق الطوارئ ٠١٠ ٠٠٠٦ ٢٦٤ ٠٠٠
١)-املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ  ٧٠٨ ٩٥٤)
٣فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس) ٠١٠ ٠٠٠٤ ٧٣٦ ٥٨١

يشمل الربنامج السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا.)١(



ICC-ASP/16/12

١٢-A-19091755

IC
C

-A
SP

٦الجدول 10/20/
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة التبرعات في - المحكمة الجنائية الدولية 

املاحنةاجلهات الصندوق االستئماين
التربعات الواردة 

٢٠١٦يف عام 

التربعات 
املسجلة يف عام 

٢٠١٦

التربعات 
املتعلقة بعام 

٢٠١٧

الرصيد املستحق 
من اجلهات 

املاحنة

مبالغ االسرتداد 
املدفوعة 

للجهات املاحنة

مبالغ االسرتداد 
املستحقة 

للجهات املاحنة
الصندوق االستئماين 

العام
٣٩)-مجهورية كوريا ٤٩٧)----

١)-هولندا/بلدية الهاي ١٤٤)----
موع الفرعي ٤٠)-ا ٦٤١)----

حفل االفتتاح الرمسي 
٢٠١٦للمباين اجلديدة، 

٢٧هولندا ٠٠٠٢٧ ٧٢٨--٠٠٠-
موع الفرعي ٢٧ا ٠٠٠٢٧ ٧٢٨--٠٠٠-

مسابقة احملكمة الصورية، 
٢٠١٦

١-هولندا/بلدية الهاي ١٤٤----
موع الفرعي ١-ا ١٤٤----

بناء اخلربة القانونية 
وتعزيز التعاون، 

٢٠١٦-٢٠١٥

٤٤-----املفوضية األوروبية ١٦٣
١٧----النرويج ٤٤٣-

٧----املنظمة الدولية للفرنكوفونية ٤٩٩-
موع الفرعي ٢٤----ا ٩٤٢٤٤ ١٦٣

القانونية بناء اخلربة 
وتعزيز التعاون، 

٢٠١٧-٢٠١٦

٨٥٠املفوضية األوروبية ٠٠٠٤٨٩ ٦٤٠٣٦٠ ٣٦٠---
١٧النرويج ٤٤٣١٧ ٤٤٣----
١٥هولندا ٠٠٠٢ ٢٦٠١٢ ٧٤٠---

٢-املنظمة الدولية للفرنكوفونية ٢٦٠١٣ ٧٤٠١٦ ٠٠٠--
موع الفرعي ٨٨٢ا ٤٤٣٥١١ ٦٠٣٣٨٦ ٨٤٠١٦ ٠٠٠--

حفل انطالق سياسة 
مكتب املدعي العام 

٢٠١٦بشأن األطفال، 

٢األرجنتني ٠٠٠٢ ٠٠٠----
٢كوستاريكا ٥٠٠٢ ٥٠٠----

٤مجهورية كوريا ٠٠٠٤ ٠٠٠----
٥فنلندا ٠٠٠٥ ٠٠٠----

موع الفرعي ١٣ا ٥٠٠١٣ ٥٠٠----
تطوير املتدربني واملهنيني 

-٢٠١٦الزائرين، 
٢٠١٨

٣٩-مجهورية كوريا ٤٩٧----
١٠٠هولندا ٠٠٠١٠٠ ٠٠٠----

٣٨مجهورية كوريا ٠٣٧٣٨ ٠٣٧----
موع الفرعي ١٣٨ا ٠٣٧١٧٧ ٥٣٤----

الصندوق اخلاص إلعادة 
التوطني

٥٥لكسمربغ ٠٠٠٥٥ ٠٠٠----
١٩٩أسرتاليا ٥٤٥١٩٩ ٥٤٥----

موع الفرعي ٢٥٤ا ٥٤٥٢٥٤ ٥٤٥----
٢٦-----فرنسااحللقة الدراسية اإلقليمية ٠٣٩

موع الفرعي ٢٦-----ا ٠٣٩
ندوة جهات االتصال، 

٢٠١٤
٢----فرنسا ٣٦١-

موع الفرعي ٢----ا ٣٦١-
الزيارات العائلية 

للمحتجزين املعوزين
٢٠هولندا ٠٠٠٢٠ ٠٠٠----

١٠سويسرا ٠٠٠١٠ ٠٠٠----
٤الفلبني ٧٥٠٤ ٧٥٠----

موع الفرعي ٣٤ا ٧٥٠٣٤ ٧٥٠----
٥أيرلنداأقل الدول منوا ٠٠٠٥ ٠٠٠----

Pan African Forumمنتدى 

Limited-----١ ٠٠٠
موع الفرعي ٥ا ٠٠٠٥ ١---٠٠٠ ٠٠٠

١مجموع التبرعات ٣٥٥ ٢٧٥٩٨٤ ٤٣٥٣٨٦ ٨٤٠١٦ ٠٠٠٢٨ ٠٣١٧١ ٢٠٢

: يتعلق ٧و ٦املبينة يف اجلدولني ٢٠١٦من الصناديق االستئمانية لعام الوصف العام والغرض
حفل . ونظمت احملكمة ٢٠١٦مبشاريع متنوعة كان تنفيذها معلقا خالل عام الصندوق االستئماين العام

ألكسندر ملك -. وافتتح جاللة ويليم ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩يف الرمسي للمباين اجلديدةاالفتتاح 
ضيفا ميثلون الدول واملنظمات غري ٣٥٠هولندا املبىن رمسيا خالل ذلك احلفل، الذي حضره حنو 

تحدة، . وكان من الضيوف البارزين األمني العام لألمم املوسائل اإلعالماحلكومية واألوساط األكادميية و 
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ورئيس مجعية الدول األطراف، فضال عن العديد من وزراء الدول األطراف ورئيس بلدية الهاي. وتولت 
حكومة هولندا متويل احلفل بشكل رئيسي. 

مسابقات : تدعم احملکمة الشرکاء املنفذين اخلارجيني بتنظيم ٢٠١٦لعام احملكمة الصورية مسابقة 
للقانون واالجتهاد القضائي واإلجرائيةاملوضوعيةحول اجلوانب الدوليةاحملکمة الصورية للمحکمة اجلنائية

بأكملها، املطبقني يف احملکمة. ويف حني يقوم املنظمون اخلارجيون برتتيب املسابقة واجلوالت األولية
ا. ومبا أن  تنظم ية مسابقة احملكمة الصور تستضيف احملكمة اجلنائية الدولية اجلولة النهائية يف إحدى قاعا

بلغات خمتلفة منها الروسية وليس للمحكمة أي قضاة ناطقني بالروسية، فال بد من توفري الرتمجة الشفوية 
،‘‘املدينة الدولية للسالم والعدالة’’، قامت بلدية الهاي، بصفتها ٢٠١٦إىل اللغة الروسية. ويف عام 

موال للمحكمة لتغطية تكاليف املرتمجني وباعتبارها مؤيدا مستمرا ملسابقة احملكمة الصورية، بإتاحة أ
الشفويني إىل اللغة الروسية يف اجلولة النهائية من املسابقة. 

بناء اخلربات القانونية وتوفر العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن 
دعما ماليا لتنفيذ املشروعني الفرعيني التاليني:وتعزيز التعاون

يهدف إىل زيادة ، الذي‘‘تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وبناء القدرات الوطنية’’املشروع الفرعي 
الدعم للمحكمة والتعاون معها، مما يساعد على تعزيز املبادئ األساسية لنظام روما األساسي، وتوسيع 

عليها يف نظام روما نطاق فهم احملكمة، وتعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع اجلرائم املنصوص 
احللقات الدراسية واملناسبات ‘١’األساسي. وتتحقق هذه األهداف من خالل أنشطة من قبيل ما يلي: 

ن، من الدول و ، اليت توفر للممثلني واملهنيني القانونيني، مبن فيهم احملاموالتدريب من أجل تعزيز التعاون
م العملية فضال عن تبادل املعلومات ذات األطراف والدول غري األطراف، فرصا لتطوير معارفهم ومهارا

االهتمام املتبادل من أجل حتقيق أمور منها تعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتسني 
واملهنيني من بلدان ثالثة وبلدان للمندوبني، الذي يوفر برنامج املهنيني القانونيني‘٢’التعاون القضائي؛ 

ها حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى من البلدان النامية ذات الصلة، فيىن اليت جتر احلاالت والبلدا
م على  مع إتاحة فرصة للعمل مع احملكمة على أساس قصري األجل يف الهاي كوسيلة لتطوير قدرا

التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها. 
، الذي يقع حتت مسؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى ‘‘ت القانونيةاألدوا’’املشروع الفرعي 

تيسري تطوير القدرة على التحقيق يف قضايا اجلرائم الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما 
ى اجلرائم الدولية األساسية علتناولعلى الصعيد الوطين. وقد مت تصميمه ملساعدة املهنيني القانونيني على 

النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل توفري (أ) 
حرية الوصول إىل املعلومات القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلومات، 

ذه القوانني؛ و (ب) التداحلاسوبيةوالرباجميات ريب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات املتخصصة للعمل 
املشروع الفرعي عنصرا هاما يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز القدرات هذا مكتب املساعدة. ويشكل 

اجلرائم إىل العدالة وفقا للمعايري الدولية.تلك الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني بارتكاب 
سياسة مكتب املدعي العام بشأن انطالق’’ن احلفل الرمسي املعنو لصندوق االستئمايناظم ون

، وهو اليوم األول من الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يف ‘‘األطفال
أن شاألطراف، يف الهاي مبناسبة االنطالق الرمسي لسياسة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ب

لتوجيه جهود مكتب املدعي العام اجلارية يف التصدي للجرائم األطفال. وقد وضعت هذه السياسة 
جه املراعي  الدولية اليت ترتكب ضد األطفال وتؤثر عليهم، مبوجب نظام روما األساسي، وكذلك يف 

مصاحلهم. أفضل للطفل إزاء التعامل مع األطفال يف سياق عمله، مع مراعاة حقوقهم و 
لتمويل فرص للمتدربني ر املتدربني واملهنيني الزائرينلتطويوقد أنشئ الصندوق االستئماين 

مواطين البلدان النامية اليت هي دول أطراف يف نظام روما األساسي. ويتيح من الداخليني واملهنيني الزائرين 
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الربنامج للمشاركني فرصا للنمو الفكري وتنمية املعارف وتطوير مهارات حمددة للمسار املهين، هذا 
املهارات املهنية القابلة للنقل. وتقدم الدول األطراف املهتمة التمويل للصندوق االستئماين.واكتساب 

الالزمة ليست لديها القدرةاليت ملساعدة الدول الراغبة الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 
وهو يهدف إىل اتفاقات إعادة التوطني مع احملكمة مع إجياد حلول حمايدة من حيث التكلفة.إبرام على 

زيادة عدد عمليات إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى الصندوق تربعات 
إىل الدول ونينقلنللخطر الذينيص املعرضاشخمن الدول األطراف ويغطي النفقات املباشرة لأل

املستقبلة. 
، اليت كان مقررا عقدها أصال يف بنوم بنه ط اهلادئ)احللقة الدراسية اإلقليمية (شرق آسيا واحمليأما 

وميكن أن تعقد يف بلد آخر ناطق بالفرنسية.٢٠١٣(كمبوديا)، فهي معلقة منذ عام 
الصندوق االستئماين للزيارات العائلية ICC-ASP/8/Res.4قرارها بوأنشأت اجلمعية العامة 

ات العائلية للمحتجزين املعوزين من خالل . والغرض من ذلك هو متويل الزيار للمحتجزين املعوزين
التربعات. 

القرار بومت تعديله ICC-ASP/2/Res.6وأنشئ الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا بالقرار 
ICC-ASP/4/Res.4مندويب أقل البلدان منوا على إشراك ، وهو يشجع إدارة هذا الصندوق. وتتوىل األمانة

أعمال اجلمعية عن طريق تغطية تكاليف سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي والبلدان النامية األخرى يف
حيدده الصندوق.

٧الجدول 

(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االستئمانية في - المحكمة الجنائية الدولية 

الرصيد املرحلالصندوق االستئماين
املسامهات 

املسجلة

حتويالت 
بني املسامهات 

املشاريع
اإليرادات 

الرصيد املرحل جمموع املصروفاتاملالية/األخرى
١٠٠الصندوق االستئماين العام  ٤٠)-٦٧٠ ٦٠-٥٥(٦٤١ ٠٨٤

٢٧-٢٠١٦حفل االفتتاح الرمسي للمباين اجلديدة،  ٢٧--٠٠٠ ٠٠٠-
١--٢٠١٦مسابقة احملكمة الصورية،  ١-١٤٤ ١٤٤-

-٢٠١٥بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
٢٠١٦٣٤٦ ١--٥١٤ ١١٣٣٤٧ ٦٢٧-

-٢٠١٦بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
٥١١-٢٠١٧ ٥٩٣٥١٢-٦٠٣ ١٩٦-

حفل انطالق سياسة مكتب املدعي العام بشأن 
١٣-٢٠١٦األطفال،  ١٣--٥٠٠ ١٣٣٣٦٧

تطوير املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين، 
١٣٨-٢٠١٨-٢٠١٦ ٠٣٧٣٩ ١٧٧-٤٩٧٣٦ ٥٧٠

٩٨٠الصندوق اخلاص إلعادة التوطني  ٤٠٥٢٥٤ ٩٨١١٣-٥٤٥ ٤٩٩١ ٢٢٢ ٤٣٢
٦٢احللقة الدراسية اإلقليمية  ٥٦٢٦--٤٤٥ ٠٣٩٣٦ ٤٦٢
٢٠١٤٢ندوة جهات االتصال،  ٢---٣٦١ ٣٦١-

٩الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين  ٨٧٣٣٤ ٩١١-٧٥٠ ٥٥٥٣٣ ٠٧٧
١٦أقل الدول منوا  ٢٦١٥ ١٤١٥-٠٠٠ ٩٨٩٥ ٢٨٦

٤٣دعم الربامج  ٤٤)٢١١--٧٠١ ٨٨(١٢٢ ٠٣٤
١المجموع  ٥٦٢ ٢٣٠٩٨٤ ٣-٤٣٥ ٠٦٨٩٢٦ ٤١٢١ ٦٢٣ ٣١٢
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٨الجدول 10/20/
المدفوعات لمرة واحدة لمشروع المباني الدائمة من الدول األطراف - المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)

املبالغ الواردة يف الرصيد االفتتاحيالدول األطراف
٢٠١٦

اسرتداد املدفوعات 
الزائدة

الرصيد اخلتاميالتقريب/التعديل

٢٤ألبانيا  ٢٤---٦٤٥ ٦٤٥
١٩أندورا ١٩---٦٨٥ ٦٨٥

١وبربوداأنتيغوا  ١---٧٤١ ٧٤١
١األرجنتني ٠٦٨ ٤)-٨٣٥ ١-(٧٦٠ ٠٦٤ ٠٧٥

٥أسرتاليا ١٠٨ ٥-(١٥٥)-٩٥٥ ١٠٨ ٨٠٠
١٩بربادوس  ١٩---٦٨٥ ٦٨٥

٢٢بوليفيا  ٢٢---١٦٥ ١٦٥
٤١البوسنة واهلرسك ٤١(١)--٨٥٠ ٨٤٩

٤بوركينا فاسو ٤---٥٧٦ ٥٧٦
٢كمبوديا ٢---٢٨٨ ٢٨٨

٧كندا ٣٥٠ ٧(١)--٤١٠ ٣٥٠ ٤٠٩
٢تشاد ٢---٢٨١ ٢٨١
٨٢٢شيلي ٨٢٢---٧٤٠ ٧٤٠

٦٣٧كولومبيا ٦٣٧---٩٨٠ ٩٨٠
٩٣كوستاريكا ٩٣---٦٢٠ ٦٢٠

١١٥قربص ١١٥---٧٨٥ ٧٨٥
٩٥٠مجهورية التشيك ٩٥٠(١)--٧٧٠ ٧٦٩

٦الدميوقراطيةمجهورية الكونغو  ٦---٨٦٤ ٨٦٤
١الدمنارك ٦٦٢ ١---٦٨٥ ٦٦٢ ٦٨٥
١٠٨إكوادور ١٠٨---٣٤٥ ٣٤٥
٩٨إستونيا ٩٨---٥٨٠ ٥٨٠
١فنلندا ٢٩٠ ١٢)-٥٠٣ ١-(٠٦٣ ٢٧٨ ٤٤٠
١٨غابون ١٨---٢٢٠ ٢٢٠

١٧جورجيا ١٧---٢٠٥ ٢٠٥
١٧أملانيا ٥٩٠ ١٧-(٣١٠)-٤٨٥ ٥٩٠ ١٧٥

١اليونان ٥٧١ ١---٥٤٥ ٥٧١ ٥٤٥
٥٥٨هنغاريا ٥٥٨---٣٠٣ ٣٠٣
٨٤أيسلندا ١٨)-٦٦١ ٦٦-(١٦٦ ٤٩٥
١أيرلندا ٠٢٩ ١---٦٦٥ ٠٢٩ ٦٦٥
١١إيطاليا ٦٢١ ٦٦٤)-٣٩٢ ١٠-(٧٥٢ ٩٥٦ ٦٤٠
٥٤األردن ٥٤(١)--٢٥٠ ٢٤٩
٤١التفيا ٤٨٣٧٤ ١١٥--٣٠٢ ٧٨٥

٢٢ليختنشتاين ٢٢-(٧١٦)-٨٨١ ١٦٥
١٧٩ليتوانيا ١٧٩---٨٠٠ ٨٠٠

١٩٩لكسمربغ ١٩٩---٤٨٥ ٤٨٥
٣٩مالطا  ٣٩(١)--٣٧٠ ٣٦٩

٣٢موريشيوس ٣٢---٠٨٥ ٠٨٥
٥املكسيك ١٦٤ ٦٢٦)-٣٠٠ ٤-(٩٨٥ ٥٣٧ ٣١٥

٧منغوليا ٧---٤٤٠ ٤٤٠
١٢اجلبل األسود ١٢---٢٤٥ ٢٤٥

٢٤ناميبيا ٢٤---٦٤٥ ٦٤٥
٧هولندا ٧٧٢ ١٩٨)-٨٠٢ ٧-(٦٢٧ ٥٧٤ ١٧٥
٥١بنما  ٥١---٠٣٨ ٠٣٨

٣٧٩الفلبني ٣٧٩-(١٢٨)-٤١٣ ٢٨٥
٢بولندا ٢٦٨ ٢---٧٣٥ ٢٦٨ ٧٣٥

١الربتغال ٢٠٥ ٣٨)-٨٤٢ ١-(٢٢٧ ١٦٧ ٦١٥
٩١٣مجهورية كوريا  ٩١٣---٥٦٧ ٥٦٧

٧مجهورية مولدوفا ٧---٤٤٠ ٤٤٠
٥٥٦رومانيا ٥٥٦---٧٦٠ ٧٦٠
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املبالغ الواردة يف الرصيد االفتتاحيالدول األطراف
٢٠١٦

اسرتداد املدفوعات 
الزائدة

الرصيد اخلتاميالتقريب/التعديل

٢ساموا  ٢---٤٨٠ ٤٨٠
٧سان مارينو ٧---٤٤٠ ٤٤٠

٥٥صربيا ٠٥١٤٣ ٩٨--٥٢٩ ٥٨٠
٤٢١سلوفاكيا ٤٢١(١)--٢٩٠ ٢٨٩
٢٤٦سلوفينيا ٢٤٦---٢٩٥ ٢٩٥

٩١٦جنوب أفريقيا ٩١٦---٣٦٠ ٣٦٠
٧إسبانيا ٣٢٣ ٧-(٦١٣)-٨٩٨ ٣٢٣ ٢٨٥
٢سورينام ٢---٢٨١ ٢٨١
٢السويد ٤٥٠ ٨٥)-٥٨٣ ٢-(٩٠٣ ٣٦٤ ٦٨٠
٢سويسرا ٧٧٤ ١٩٤)-٠١٤ ٢-(٩٦٩ ٥٧٩ ٠٤٥
٤ليشيت -تيمور  ٣٣٤--٩٢٧ ٩٦٠

١٠٨ترينداد وتوباغو ١٠٨---٣٤٥ ٣٤٥
١٢اململكة املتحدة ٧٥٧ ٢)-٤٣٠ ١٢-(٦٣٥ ٧٥٤ ٧٩٥

١٢٨٠٢٩--١٢٨٠٢٩-أوروغواي
مجموع ما ورد من مدفوعات لمرة 

٩٧واحدة ٩٥٠ ٤٣٩٢٤٥ ١)٨٦٠ ٨٤٩ ٢٧٩٦(٠٠٩ ٣٤٧ ٣١٧
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لفترة لتقرير المراجعة النهائية للبيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية 10/20/
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في 

احملتويات
الصفحة

جها-أوال ٦٣..........................................................................أهداف املراجعة ونطاقها و
٦٣........................................................................................موجز التوصيات -ثانيا
٦٤................................................................................التوصيات السابقةمتابعة - ثالثا
٦٦.............................................................................نظرة عامة على الوضع املايل-رابعا

٦٧..................................................٢٠١٦ملالية لعام مالحظات وتوصيات بشأن البيانات ا-خامسا
٦٧.......................................................................التغيري يف إمجايل كشوف املرتبات -١
٦٨...................................................................الرقابة الداخلية على كشوف املرتبات-٢
٦٩.......................................................................املتأخرات من االشرتاكات املقررة-٣
٧٠........................................................................................تسوية امليزانية -٤
٧١..................................................................................قرض الدولة املضيفة-٥
٧١.............................................................................املدفوعات على سبيل اهلبة -٦
٧١.........................................................................................شكر وتقدير -سادسا

٧٢........) ICC-2015-6بشأن االحتياطيات النقدية (٢٠١٥متابعة التوصيات السابقة الواردة يف تقرير عام املرفق األول:
التوصيات السابقة الواردة يف تقرير مراجعة احلسابات بشأن املعلومات املالية وإدارة مشروع املباين متابعة املرفق الثاين:

٧٣.......................................................................................)ICC-2016-3الدائمة (
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أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال10/20/
١٢واملادة )١() وفقا للمعايري الدولية‘‘احملكمة’’راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية (لقد -١

، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت تنظم مراجعة للمحكمةقواعد املاليةالنظام املايل و المن 
حسابات احملكمة.

خالية وكان اهلدف من مراجعة احلسابات هو التأكد بضمانات معقولة من أن البيانات املالية ككل -٢
يديل أي احنرافات كبرية، إما عن طريق االحتيال أو عن طريق اخلطأ، حىت يتسىن ملراجع احلسابات أن من

فقا للمعايري احملاسبية رأي بشأن ما إذا كانت هذه البيانات قد أعدت، من مجيع النواحي املادية، و ب
.٢٠١٦للسنة املالية )٢(الدولية

(ج) ٦وفقا للمرفق للحساباتوتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم عمل املراجع اخلارجي-٣
من النظام املايل والقواعد املالية، الذي ينص على أن االستخدام غري الالئق ألموال احملكمة وأصوهلا 

) جيب أن تعرض على نظر ‘‘اجلمعية’’تتفق مع نية مجعية الدول األطراف (األخرى وأي نفقات ال 
اجلمعية.

وتتضمن البيانات املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان -٤
ة بني امليزانية والبيانات ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنري األداء املايل، وبيان التغي

الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ. 
ا املالية جمموعة من مثانية بيانات تقدم معلومات إضافية ال تدخل يف -٥ وقد أرفقت احملكمة ببيانا

نطاق هذه املراجعة.
وتألفت عملية املراجعة من مرحلتني:-٦

إىل ٥على اجلوانب املتصلة بالضوابط الداخلية (من مت خالهلا الرتكيز،حسابات(أ) مراجعة مؤقتة لل
)؛ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٦

ائية للحسابات على البيانات املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها مت خالهلا الرتكيز،(ب) مراجعة 
). ٢٠١٧حزيران/يونيه ٩إىل أيار/مايو ٢٢املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (من 

ونوقشت النتائج والتوصيات مع فريق قلم احملكمة. وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات -٧
٧اإلدارية ورئيس قسم الشؤون املالية وفريقه ورئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املراجعة الداخلية يف 

. ٢٠١٧حزيران/يونيه 
كانون ٣١برأي غري متحفظ بشأن البيانات املالية للمحكمة عن السنة املنتهية يف وحنن نديل هنا -٨

.٢٠١٦األول/ديسمرب 

موجز التوصيات - ثانيا
: من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، يوصي املراجع ١التوصية رقم 

ا  (االفتقار لوثائق داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني، اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة 
وخلق موظفني ومهيني، والتفاوت بني عدد املوظفني املأجورين وعدد املوظفني احلقيقيني، واألخطاء يف 

ا فيما يتعلق باملخاطر احمل ددة حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك)، والرقابة اليت يتعني القيام 
والقائمني على الرقابة، يف كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.

املعايري الدولية ملراجعة احلسابات.)١(
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.)٢(
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: يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع الرمسي على مجيع ٢التوصية رقم 
ا ألغراض التوثيق.عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف املرتبات الشهرية وأن حي تفظ 

: من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع اخلارجي بإنشاء ٣التوصية رقم 
تصنيف النفقات ذات الصلة على التوايل.بحساب دفرت األستاذ العام املخصص يف الرصيد االختباري و 

متابعة التوصيات السابقة - ثالثا
جي تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق عمليات مراجعة البيانات املالية اليت استعرض املراجع اخلار -٩

أجريت يف السنوات السابقة وال تزال سارية يف تاريخ مراجعة احلسابات.
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

بتحديد طريقة ‘ ١’البشرية يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد املوظفون١-٢٠١٥
لرصد متوسط حجم القوة العاملة لتسهيل املقارنة بني متوسط حجم 

التوفيق بني خمتلف ‘ ٢’القوة العاملة وجدول القوة العاملة يف امليزانية، و 
ملفات كشوف املرتبات لتحديد حجم القوة العاملة على حنو يتسم 

باليقني.

×

اخلارجي بإعادة تصنيف مصروفات فرادى املتعاقدين يوصي املراجعاملوظفون٢-٢٠١٥
يف ‘‘ مصروفات اخلدمات التعاقدية’’واخلرباء االستشاريني يف فئة 

ا. البيانات املالية لتسهيل قراء
×

بغية توضيح تكاليف الصيانة وإدراجها يف امليزانية، يوصي املراجع املباين الدائمة٣-٢٠١٥
أوال، وضع الصيغة النهائية خلطة ‘ ١’مبا يلي: اخلارجي بأن تقوم احملكمة 

ا يف أقرب وقت ممكن؛ مث  استعراض توزيع العناصر ‘ ٢’صيانة موثوق 
ملواءمتها مع توقعات خطة الصيانة وللتمييز بني العناصر بشكل 

صحيح.

×

بأن من أجل ضمان الرصد املنتظم للقرض، يوصي املراجع اخلارجي قرض الدولة املضيفة٤-٢٠١٥
تتوصل احملكمة إىل اتفاق مع الدولة املضيفة بشأن جدول استهالك يبني 

بالتفصيل أصل الدين املستهلك والفائدة ومبالغ السداد السنوية 
املستحقة الدفع اليت يتعني أن يصدق عليها الطرفان.

×

الرقابة املالية ٥-٢٠١٥
الداخلية 

قطاعات األنشطة يف احملكمة، يوصي بغية حتسني مراقبة امليزانية يف مجيع 
املراجع اخلارجي بتنقيح إعدادات الرباجميات احلاسوبية لتخطيط موارد 
املؤسسة ليتطلب ملء خانة إضافية تبني، لكل مدخل من املدخالت 

احملاسبية، ما إذا كان له أثر يف امليزانية أو أثر حماسيب.
×

الرقابة احملاسبية ٦-٢٠١٥
الداخلية

ل ضمان رقابة داخلية تتسم بالفعالية والكفاءة، يوصي املراجع من أج
اخلارجي بأن تكمل احملكمة النشر الكامل لنظام املعلومات إلعداد 
البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان 

استقرار وقوة وظيفة احملاسبة.
×

خمصصات الديون ٢٠١٣/١
املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
َعى الواردة من املدّ 

عليهم 

من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع األموال 
الواردة ذات الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع 

احملكمة توجيهات رمسية تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة يف 
القضائية مع تعريف واضح للمهام خمتلف مراحل اإلجراءات 

واملسؤوليات ضمن نظام احملكمة. وستشكل هذه التوجيهات األساس 
لتناول تلك األموال من حيث احملاسبة وامليزانية بصورة مالئمة.

×
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مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
وضع قواعد منفصلة ٢٠١٣/٥

للموظفني وفرادى 
مقدمي اخلدمات 
مبوجب اتفاقات 

قصرية األجل

بوضع إجراء يتضمن جمموعة من القواعد املتعلقة يوصي املراجع اخلارجي 
جبميع االتفاقات القصرية األجل. وينبغي أن ينطبق هذا اإلجراء على 
االتفاقات القصرية األجل وفرادى مقدمي اخلدمات مبوجب اتفاقات 
اخلدمات اخلاصة الذين يؤدون مهام مماثلة ملهام املوظفني. وينبغي أن 

وجوب التحقق من صحتها من جانب تنص هذه القواعد أيضا على 
قسم املوارد البشرية من أجل تقليل املخاطر احملتملة للمحسوبية وجتنب 

احملاباة يف عملية التوظيف.

×

مجموع عدد 
٣٤١التوصيات

. وقد أعد قسم املوارد البشرية تقريرا جديدا ٢٠١٦قيد التنفيذ خالل عام ١-٢٠١٥تعترب التوصية -١٠
القوة العاملة حسب الفئات. بيد أن املراجع اخلارجي يالحظ أن هذا التقرير سيحتاج إىل تكملة يعرض 

العاملة يف خمتلف عمليات استخالص كشوف املرتبات (دفرت كشوف ةعن طريق التوفيق بني القو 
حسبةالعاملالقوةاملرتبات، ودفرت دفع املرتبات، وملفات القوة العاملة) وعن طريق حساب متوسط 

معدل الشواغر) وحسب الربامج. وسيبذل املراجع اخلارجي قصارى جهوده للتحقق من باستثناء(الفئات
.٢٠١٧التنفيذ النهائي أثناء مراجعة البيانات املالية لعام 

ا وضعت يف االعتبار يف البيانات املالية لعام ٢-٢٠١٥وتعترب التوصية -١١ .٢٠١٦منفذة أل
مل تنفذ بعد. ومن املتوخى وضع خطة الصيانة الطويلة األجل اليت ٣-٢٠١٥وصيةالتويعترب أن -١٢

اية السنة املالية املباينتنص على استبدال مجيع مكونات  . وستشكل هذه اخلطة أساسا ٢٠١٨عند 
مشروع املباين الدائمة. ويف غضون ذلك، لن تتغري املدخالت يف حسابات املشروع عناصر لتحديد خمتلف 

وله الزمين لإلهالك.وجد
منفذة بعد توقيع عقد قرض ينص على جدول سداد بني احملكمة ووزارة ٤-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٣

.٢٠١٦اخلارجية اهلولندية يف أيلول/سبتمرب 
منفذة جزئيا. فقد أدرجت احملكمة اشرتاط ملء خانة إضافية يف تشرين ٥-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٤

ومع ذلك، ال يزال من املتوقع إجراء حتسينات يف تشكيل النظام لتسهيل عملية . ٢٠١٦األول/أكتوبر 
التوفيق بني املدخالت يف الوحدة املالية ووحدة امليزانية.

قيد التنفيذ. وجيري العمل يف جمال التقييم والتحليل للبت يف مدى ٦-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٥
ظام إدارة املوارد، وال سيما مع بدء العمل بوحدة دفرت مالءمة وجدوى التحسينات املمكنة يف تشكيل ن

األستاذ العام اجلديدة.
الذي تقوم به ات ذات الصلةلتوجيهلمنفذة جزئيا، نظرا لإلعداد اجلاري ١-٢٠١٣وتعترب التوصية -١٦

تلقى اإلدارة القانونية للمحكمة. وجيرى حاليا حتديد احلاالت املختلفة اليت ميكن فيها للمحكمة أن ت
أمواال عن طريق مصادرة أصول يف إطارها القانوين للتدخل، وذلك بالتشاور مع شعبة العمليات اخلارجية 

حتديد اإلجراء احلايل ملعاجلة األموال ٢٠١٧أن يتم حبلول حزيران/يونيه املقصودوالشعب اإلدارية. وكان 
واملسؤوليات ضمن احملكمة. عت خالل خمتلف مراحل العملية القضائية وتعريف األدواراليت مجُ 

منفذة بعد صدور التعليمات اجلديدة بشأن التعيينات القصرية األجل يف  ٥- ٢٠١٣وتعترب التوصية -١٧
. ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

وترد يف مرفقات هذا التقرير متابعة التوصيات املتعلقة بعمليات املراجعة اإلدارية السابقة.-١٨
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الوضع المالينظرة عامة على-رابعا10/20/
مقارنة مببلغ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٠٨٧٢٦٧متثل األصول ما قدره -١٩

ألف يورو ٣٨٩١٤، أي باخنفاض قدره ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٤٧٦٢٨١
باين الدائمة، يف املائة). ويعزى هذا االخنفاض بصفة خاصة إىل اإلغالق النهائي ملشروع امل٥،١١-(

املصنف يف احتياطي ‘‘االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني’’الذي أدى إىل استخدام كامل أموال 
واالعرتاف مبستوى )٣() لدفع مبالغ جتاوز امليزانية٢٠١٥ألف يورو مقارنة بعام ٣٩٥٦الصندوق العام (

مقابل ٢٠١٦عام خاللهالك يف اإلألف يورو ٦٥٢١١-هالك احملسوب على مدى سنة كاملة (اإل
يف ). وباإلضافة إىل ذلك، اخنفض املستوى العام للنقدية وما٢٠١٥عام خاللألف يورو ٨٩٤٢

ألف يورو، فيما يتصل باخنفاض التزامات املوردين. ٦٢٢٢مببلغ )٤(حكمها
ألف يورو يف ١٧٩١٧عه ومتثل املبالغ املستحقة القبض واملبالغ املستحقة القبض األخرى ما جممو -٢٠
. وهي تتعلق أساسا ٢٠١٥ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٩٣٢٢٢مقارنة مببلغ ٢٠١٦ديسمرب ٣١

باملبالغ املستحقة القبض من الدول األطراف ومن الدولة املضيفة السرتداد الضرائب. ومتثل املبالغ 
و، باستثناء اضمحالل ألف يور ٤٠٥١٨املستحقة القبض من اشرتاكات الدول األطراف ما قدره 

يف املائة من املبالغ املستحقة القبض. ومع ذلك، ٧٨الربازيل واملكسيك وفنزويال تتحملالقيمة، حيث 
ألف يورو يف منتصف ديسمرب/كانون ٥٣٦٥جتدر اإلشارة إىل أن الربازيل قدمت دفعتني متتاليتني ( 

اية ديسمرب/كانون األ١٧٠٨و ٢٠١٦األول  )، مما أدى إىل حتسن ملحوظ ٢٠١٦ول ألف يورو يف 
اية الفرتة . ووفقا للمعيار  من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ١٩يف الوضع النقدي للمحكمة يف 

اضمحلت قيمة املبالغ املستحقة القبض اليت تنطوي على خطر عدم السداد بالكامل. 
يف املائة من األصول. ٧٤،٧ألف يورو، أي ٧٢٨١٩٩ومتثل املمتلكات واملنشآت واملعدات -٢١

ألف يورو يف ٢٢٧١٠هالك تكاليف التشييد للمباين الدائمة على مدى عام كامل مببلغ إومت حساب 
، وهو ما يفسر اخنفاض مبلغ هذا البند.٢٠١٦عام 
الذي تساهم فيه احملكمة لتغطية معاشات Allianz NLوتطابق حقوق االسرتداد مع صندوق -٢٢

القضاة بعد انتهاء اخلدمة.
وااللتزامات هي أساسا ديون للموردين واملوظفني وللدولة املضيفة فيما يتعلق بالقرض املقدم لتمويل -٢٣

املباين الدائمة. كما تسجل فيها املخاطر املؤكدة باعتبارها جزءا من االلتزامات الطارئة واملخصصات.
وتقسم االلتزامات واملخصصات بني االلتزامات اجلارية وااللتزامات غري اجلارية. ويستند هذا التمييز -٢٤

وكانت االعتمادات مرهونة بإلغاء خمصصات املباين مببلغ )٥(.للدفعاملبلغ املخصصقابليةأساسا إىل درجة 
املباين املؤقتة. وتشمل خمصصات مع انتهاء عقود اإلجيار املتعلقة ب٢٠١٦ألف يورو يف عام ٧٥٦١

)٦(ألف يورو) الذي يغطي املنازعات املعروضة على احملكمة اإلدارية،١٧١٢الطوارئ أساسا املبلغ (

ألف يورو تتعلق بالتزامات اسرتداد الضرائب ملواطين الواليات املتحدة املوظفني باحملكمة،  ٨٦فضال عن 
كما هو احلال يف منظمات دولية أخرى.

وتقسم استحقاقات املوظفني أيضا بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية. وتظهر خمصصات اإلجازات -٢٥
املدفوعة األجر واستحقاقات التقاعد الواجبة الدفع يف غضون سنة واحدة يف االلتزامات اجلارية. ويتطابق 

.٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات عن التقارير املالية وإدارة مشروع املباين الدائمة للسنة املالية )٣(
األموال املتاحة فورا أو الودائع حتت الطلب.‘‘ النقدية وما يف حكمها’’تطابق املبالغ املدرجة يف )٤(
ينما تصنف الديون األخرى يف فئة الديون غري شهرا ديونا جارية، ب١٢تعترب الديون املستحقة الدفع يف أجل يقل عن )٥(

اجلارية.
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.)٦(
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التأمني الصحي بعد انتهاء اجلزء غري اجلاري مع الديون الطويلة األجل للمحكمة، مثل معاشات القضاة و 
اخلدمة. 

٢٦٨٧٤ويهدف القرض املقدم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة. وبلغ قدره -٢٦
اية عام  اية عام ٠١١٧٨(مقابل ٢٠١٦ألف يورو يف  ). ويعزى االخنفاض يف ٢٠١٥ألف يورو يف 

.٢٠١٦اسرتداد القرض وسداده يف عام هذا البند مقارنة بالعام السابق أساسا إىل 
ألف يورو، أساسا من ٢٢٩١١وتتألف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة، البالغ جمموعها -٢٧

ألف يورو) والفواتري اليت مل ترد بعد عند إغالق احلسابات ٣٧٩٤االشرتاكات املقررة احملصلة مقدما (
ألف يورو ٩٨٤٢ألف يورو)، باإلضافة إىل مبلغ ٤٧٩٣كمة (املتعلقة باخلدمات املتصلة بعمليات احمل

.٢٠١٧شباط/فرباير ١من املدفوعات السنوية وفوائد القرض اليت تصبح مستحقة يف 
صايف) ٢٠١٥عاميفيوروألف٤٧٤١٢٧ألف يورو (٨٥٢١١٥وميثل صايف األصول البالغ -٢٨

صايفيفالتغيرياتبيان’’املعنون الثالثالبيانيفعناصرهخمتلفتفاصيلوترداحملكمة،وضع
. ‘‘امللكيةحقوق/األصول

ويظهر يف هذا البيان أن صايف األصول يتألف مما يلي:-٢٩
ألف يورو ملسامهة الدول األطراف يف متويل احتياطي صندوق رأس املال املتداول ٤٥٥٩(أ) مبلغ 

ألف يورو ٦٦٤٣س املال املتداول واحتياطي صندوق الطوارئ. ويبلغ رصيد صندوق رأ
اية السنة. ويبلغ رصيد صندوق الطوارئ  ويستخدم لتلبية احتياجات السيولة القصرية األجل يف 

ألف يورو ويستخدم لتمويل أعمال احملكمة؛٧٩١٥
اية ١٧٢، ومقداره(ب) رصيد صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ألف يورو يف 

؛ ٢٠١٦عام 
٥٩١ألف يورو لالحتياطيات غري املتوفرة: مشروع املباين الدائمة مببلغ ٢١٤١٢١(ج) مبلغ 

ألف يورو؛ ٦٢٣١ألف يورو والصناديق االستئمانية مببلغ ١١٩
ألف يورو ميثل حقوق ملكية سالبة من األموال العامة للمحكمة.٩٨٩١٤(د) مبلغ 

. وإذا أعيد بيان نتيجة ٢٠١٦ألف يورو لعام ٣٥٨٨سلبية قدرها ويظهر بيان األداء املايل نتيجة -٣٠
ألف يورو)، يوجد فائض قدره ٠٩٣١٢األداء املايل ليشمل تأثري خمصصات االستهالك واإلهالك (

إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ١١٩١٦٧ألف يورو. واخنفضت االشرتاكات املقررة من مبلغ ٥٤٧٥
يورو يف املسامهات املتعلقة ١١٩٤١، عقب اخنفاض قدره ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٠٦١١٣٣

مببلغ امليزانيةلتمويلبتمويل املباين الدائمة بسبب انتهاء املشروع، تقابله جزئيا زيادة املسامهات املخصصة 
٧٤٨احملكمة مبا قدره مصروفاتاخنفضتنفسه،الوقتويف. الفرتة املذكورةألف يورو خالل ٠٣٦١١

.٢٠١٦ألف يورو يف عام ٧٤١١٤٤إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٤٨٩١٤٦و من ألف يور ١

٢٠١٦مالحظات وتوصيات بشأن البيانات المالية لعام -خامسا
التغيير في إجمالي كشوف المرتبات-١

ألف يورو يف عام ٢٦٣٩٩موظفي احملكمة مستقرة نسبيا، إذ ارتفعت من مصروفاتال تزال -٣١
:٢٠١٦ألف يورو يف عام ٤٣٣١٠٠إىل ٢٠١٥
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(بآالف اليورو)٢٠١٦ير في كشوف المرتبات لعام ي: التغ١الجدول 

النسبة املئوية للتغيري ٢٠١٦/٢٠١٥التغيري ٢٠١٦٢٠١٥
٣مرتبات القضاة ٢٥٠٢ املائةيف ٩٧١٢٧٩٩

م ٣استحقاقات القضاة وبدال ١٤٨١ ٥٥٣١ يف املائة٥٩٥١٠٢
٤٧املوظفنيمرتبات  ٦٢٧٤٤ ٣٢٩٣ يف املائة٢٩٨٧

م ٢٤استحقاقات املوظفني وبدال ٩٨١٢٥ يف املائة٠,٤-٩٥-٠٧٦
٢١املساعدة املؤقتة ٤٢٧٢٥ يف املائة١٥-٩٠٧٣-٣٣٤

١٠٠المجموع ٤٣٣٩٩ ٢٦٣١ يف املائة١٧٠١,١
امللحقة بالبيانات املالية.١٦املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل املالحظة 

ويعزى هذا االستقرار الظاهري يف إمجايل كشوف الرواتب إىل عدد من آثار التعويض:-٣٢
املؤقتة مبقدار مليون يورو، يف حني اخنفضت املساعدة ٣،٣(أ) زادت مرتبات املوظفني مبقدار 

من عقود املساعدة املؤقتة العامة إىل عقود ثابتة. ٦٥، مت حتويل ٢٠١٦مليون يورو. ويف عام ٣،٩
موظفا من فئة ٢٢موظفا من الفئة الفنية و ٤٣من ة عقودهمويتألف هؤالء املوظفون احملول

اخلدمات العامة.
: تفاصيل تحويالت العقود حسب الهيئات٢الجدول 

موعاملوظفون الفنيونموظفو األمن من فئة اخلدمات العامةموظفو فئة اخلدمات العامةاهليئات ا
٧١٢١١٣٠قلم احملكمة

٣٢٥٢٨مكتب املدعي العام

٧٧اجلهاز القضائي

١٠١٢٤٣٦٥المجموع

البشرية.املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل بيانات قدمها قسم املوارد 
م إال قليال يف عام  يف املائة)، نظرا لعدم ٠,٤-(٢٠١٦(ب) مل تتغري استحقاقات املوظفني وبدال

). وقابلت هذه ٢٠١٥مليون يورو يف عام ٤,٢(٢٠١٦وجود بدالت تتعلق خبطة جتديد الرؤية يف عام 
اعدة املؤقتة العامة إىل مليون يورو يف استحقاقات املوظفني، بعد حتويل عقود املس٤,١املبالغ زيادة قدرها 

تعويضات يف إطار مليون يورو للسفر ١,٤مليون يورو ملنح اإلعادة إىل الوطن، و +١,٩عقود ثابتة: + 
اء اخلدمة، و + ٠،٢٦نح التعليم، و ململيون يورو ٠،٢٨مليون يورو إلجازات زيارة الوطن، و +٠,٣إ

مليون يورو ملنح التعيني.
لى كشوف المرتباتالرقابة الداخلية ع-٢

املراجعة املؤقتة للحسابات، فحص املراجع اخلارجي إجراءات الرقابة الداخلية اليت القيام مبهام خالل -٣٣
ا قسم املوارد البشرية. وهذا القسم مسؤول عن التخطيط االسرتاتيجي للقوة العاملة، ووضع اهليكل  يقوم 

تقليدهمشعارات الشواغر، وتعيني املوظفني اجلدد و ونشر إ،التنظيمي، وإعداد التوصيفات الوظيفية
مهامهم، وإدارة املرتبات (بيانات كشوف املرتبات)، واالستحقاقات (مبا يف ذلك التأمني الطيب 
واملسامهات يف صندوق املعاشات التقاعدية)، وآفاق التطور الوظيفي وإدارة الوظائف، وإدارة السلوك 

عن مجيع املسائل املتعلقة باملوارد البشرية والسياسات ذات الصلة املهين والتدريب والتطوير، فضال
باملوظفني.

من معايري املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات على أن GOV 9100وينص املعيار -٣٤
دف إىل معاجلة املخاطر وتقدكل  الرقابة الداخلية عملية متكاملة تنفذها إدارة   مي كيان وموظفوه، و

ضمانات معقولة بأن الكيان، سعيا إىل االضطالع مبهمته، حيقق أهدافه العامة بسبل منها تنفيذ 
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ظيمية الواجبة التطبيق، ومحاية نالعمليات، والوفاء بااللتزامات احملاسبية، واالمتثال للقوانني واللوائح الت
املوارد من الضياع وسوء االستخدام والضرر.

رقابة الداخلية املذكورة على ثالثة مستويات:وجيب إنشاء آلية ال-٣٥
(أ) تعريف سياسة املوارد البشرية؛

(ب) توزيعها فيما بني املهام الرئيسية (التوظيف واإلدارة والتنظيم املايل واملغادرة)؛
الداخلية لإلذن واملوافقة.اإلجراءات(ج) تقسيم هذه املهام نفسها من حيث 

ن العثور على آلية من هذا القبيل فيما يتعلق بإعداد توصيفات الوظائف ومتكن املراجع اخلارجي م-٣٦
ونشر إشعارات الشواغر وتعيني املوظفني اجلدد ومغادرة املوظفني احلاليني. واعتربت نتائج االختبارات اليت 

أجريت مرضية.
بعض التحسينات. أن حتليل الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات يتطلب بيد -٣٧
اإلجراء الذي أبلغ به املراجع اخلارجي تفاصيل كافية عن عملية التنفيذ (أساليب حتديث يتضمن ومل 

والضوابط والقائمني عليها ،إعدادات كشوف املرتبات مثل جداول األجور والتعويضات األخرى)
اجلة والتسجيل والتحقق واإلذن).وكذلك الفصل بني املهام (املع،(اإلجراءات الداخلية لإلذن واملوافقة)

: من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، يوصي املراجع ١التوصية رقم 
ا (االفتقار لوثائق داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني،  اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة 

بني عدد املوظفني املأجورين وعدد املوظفني احلقيقيني، واألخطاء يف وخلق موظفني ومهيني، والتفاوت
ا فيما يتعلق باملخاطر احملددة  حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك)، والرقابة اليت يتعني القيام 

والقائمني على الرقابة، يف كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.
أعرب املراجع اخلارجي عن رغبته يف اختبار الضوابط الشهرية اليت ينفذها قسم املوارد البشرية أثناء -٣٨

إعداد كشوف املرتبات. غري أن القسم ال حيتفظ بوثائق تنفيذ هذه الضوابط.
ع : يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع الرمسي على مجي٢التوصية رقم 

ا ألغراض التوثيق. عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف املرتبات الشهرية وأن حيتفظ 
فحص املراجع اخلارجي أرصدة اإلجازات السنوية املدفوعة األجر للموظفني، ويبدو أن تسعة -٣٩

، دون أن ٢٠١٦اية عام يوما من أيام اإلجازة السنوية املدفوعة األجر يف٦٠موظفني راكموا أكثر من 
يأخذوا إجازات خالل العام. وعلى الرغم من عدم وجود أحكام يف هذا الشأن يف النظام اإلداري 

برفاه موظفيه بتشجيعهم على أخذ حد أدىن من أيام تمُّ للموظفني، فإن من املعتاد أن يقوم رب العمل املهْ 
اإلجازة كل سنة.

رةالمتأخرات من االشتراكات المقر -٣
: االشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول األطراف (بآالف اليورو)٣الجدول 

الدول املسامهة

جمموع املبالغ املستحقة 
كانون ٣١القبض يف 

٢٠١٦األول/ديسمرب 
املبالغ املستحقة القبض 

٢٠١٦عن عام 

املبالغ املستحقة القبض 
املتعلقة بالسنوات 

السابقة
٦الربازيل ٩٧٤٦ ٩٧٤-

٤فنزويال ٧٥٧١ ٣٧٩٣ ٣٧٨

٢املكسيك ٦٧٦٢ ٦٧٦-

١كولومبيا ٠٦٧٧٥٤٣١٣
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الدول املسامهة

جمموع املبالغ املستحقة 
كانون ٣١القبض يف 

٢٠١٦األول/ديسمرب 
املبالغ املستحقة القبض 

٢٠١٦عن عام 

املبالغ املستحقة القبض 
املتعلقة بالسنوات 

السابقة
١األرجنتني ٠٤٥١ ٠٤٥-

٧٧٢٤٩٣٢٧٨نيجرييا

١٧جمموع أعلى ستة مبالغ مستحقة القبض ٢٩١١٣ ٣٢١٣ ٩٧٠

١٨مجموع المبالغ المستحقة القبض ٤٠٥١٤ ٠٦٠٤ ٣٤٥

يف املائة٩١يف املائة٩٥يف املائة٩٤ستة مبالغ مستحقة القبضالنسبة املئوية من أعلى 
.٢٠١٦املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات استنادا إىل الرصيد املستحق عام 

اية السنة، مل تكن -٤٠ ا املقررة لعام ٤٤يف  . وعلى الرغم من ٢٠١٦دولة طرفا قد سددت اشرتاكا
إىل ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٧٨٦٢٠أن املبالغ املستحقة القبض اخنفضت من 

على قائما ل ، فإن هيكل املسامهني املتأخرين ال يزا٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف ٤٠٥١٨
يف املائة من جمموع املبالغ املستحقة القبض.٩٤وحدها تتحملستة بلدان 

يف املائة من املبالغ املستحقة القبض غري املسددة للمحكمة عن الفرتة السابقة ٧٨فنزويال تتحملو -٤١
اية عام  ألف يورو. وقامت الربازيل بتصحيح وضعها فيما ٣٧٨٣، إذ يبلغ رصيدها املتأخر ٢٠١٦يف 

٤١٣١١قدره متأخر. وكان عليها رصيد ٢٠١٦يتعلق باملبالغ املستحقة القبض منذ فرتة طويلة يف عام 
اية عام  ألف يورو تتعلق مببالغ مستحقة القبض بعد أكثر من سنة.٥٣٢٥، منه ٢٠١٥ألف يورو يف 

وتفصح احملكمة عن اضمحالل القيمة فيما يتعلق باالشرتاكات املقررة املستحقة القبض املشكوك -٤٢
الدول األطراف اليت مل تسددهابض يف املائة من رصيد املبالغ املستحقة الق٩٠يف حتصيلها. وميثل ذلك 

ألف يورو، ٥٣٤٤، بلغ قدر اضمحالل القيمة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ألكثر من سنتني. ويف 
ألف يورو)، ومجهورية تنزانيا املتحدة ٢٨١٤وكان يتعلق أساسا باملبالغ املستحقة القبض من فنزويال (

ألف يورو).٢٤ألف يورو)، والنيجر (٤٢ونغو (ألف يورو)، والك٤٣ألف يورو)، وأوغندا (٦٧(
تسوية الميزانية-٤

آالف يورو يف هذه السنة، مقارنة ٠١٠٣إىل فائض قدره ٢٠١٦أدى تنفيذ ميزانية احملكمة لعام -٤٣
.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٣٧٤مببلغ 
يف قطاع الصندوق العام، ألف يورو٦٢وتتناقض نتيجة امليزانية هذه مع الفائض احملاسيب البالغ -٤٤

الذي يظهر يف بيان األداء املايل حسب القطاعات (الذي أعد وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٣٦٦العام)، مقارنة خبسارة قدرها 

البعض جزئيا، ويعزى الفرق بني النتيجة احملاسبية ونتائج امليزانية إىل آثار متنوعة يعوض بعضها -٤٥
ويتعلق أكربها مبا يلي:

غري مدرجة يف وهي مليون يورو، ٤,١(أ) كلفة اضمحالل قيمة املبالغ املستحقة القبض ملا قدره 
امليزانية؛

غري مدرجة يف امليزانية؛وهي مليون يورو، ٠,٩-(ب) إيرادات أخرى قدرها 
مدرجة يف البيانات املالية؛ غري وهي مليون يورو، ٨،٣(ج) التزامات غري مصفاة قدرها 

مليون يورو، ٤,١لتقييم اكتواري مببلغ ة(د) التغيري يف االلتزامات الطويلة األجل للموظفني اخلاضع
غري مدرج يف امليزانية.وهو 

.املصروفاتويعزى الباقي إىل اختالف الفروق الزمنية يف االعرتاف بالنفقات و -٤٦
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قرض الدولة المضيفة-10/20٥/
يورو، ومها: ٠٠٠١٩٠شروع املباين الدائمة مصدران خارجيان للتمويل بلغ جمموعهما كان مل-٤٧

املدفوعات ملرة واحدة من الدول األطراف، والقرض املقدم من الدولة املضيفة (تطرح منهما اخلصومات 
املمنوحة من الدولة املضيفة على أساس ما ورد من مدفوعات ملرة واحدة).

من وما ُمنح، بلغ جمموع ما ورد من مدفوعات ملرة واحدة٢٠١٦ول/ديسمرب كانون األ٣١ويف -٤٨
. وبعد هذه ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٦٤٥٩٢ألف يورو، مقارنة مببلغ ٨٤٧٩٢خصوم ما قدره

بني احملكمة والدولة املضيفة، ٢٠١٦املعامالت، مت التوقيع على إضافة التفاق القرض يف آب/أغسطس 
لقرض املمنوح، ومبلغ اخلصم، ومبلغ التسديدات السنوية (أصل الدين والفائدة عنه بنسبة يبني فيها مبلغ ا

يف املائة)، وجدول السداد.٢،٥
يورو)ألف٥٨٨١٨(مببلغخصماحتساببعداملقرتضالدينأصلأصبحاالتفاق،هلذاونتيجة-٤٩

.٢٠١٦ديسمربكانون األول/٣١يورو يف ألف١٩٢٧٥يساوي
، مت التوقيع على إضافة ثانية التفاق القرض يف أعقاب انضمام أوروغواي ٢٠١٧ويف آذار/مارس -٥٠

إىل آلية الدفع ملرة واحدة. وأدت هذه اإلضافة اجلديدة إىل إعادة حتديد املبلغ اجلديد للقرض املمنوح، 
ألصل الدين املقرتض ومقدار اخلصم، ومبلغ التسديدات السنوية، وجدول السداد. وأصبح املبلغ النهائي 

يورو ٢٦٨٧٤. وميثل مبلغ ٢٠١٦ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٠٣٨٧٥بعد احتساب اخلصم هو 
.٢٠١٦ديسمرب ٣١القيمة الدفرتية املستهلكة للقرض باستخدام معدل الفائدة الفعلي يف 

المدفوعات على سبيل الهبة -٦
للمسجل أن يقدم ’’من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على أن ٣- ١٠تنص املادة -٥١

مدفوعات على سبيل اهلبة إذا رأى أن مصلحة احملكمة تقتضيها، شريطة أن يقدم إىل مجعية الدول 
.‘‘األطراف بيانا بتلك املدفوعات مرفقا باحلسابات

يورو لسداد تكاليف طبية ١٩٣ات على سبيل اهلبة قدرها وبناء على ذلك، قدم املسجل مدفوع-٥٢
. وسجل هذا املبلغ يف املصروفات اجلارية.٢٠١٦خالل عام 

: من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع اخلارجي بإنشاء ٣التوصية رقم 
ذات الصلة على التوايل.تصنيف النفقاتبحساب دفرت األستاذ العام املخصص يف الرصيد االختباري و 

شكر وتقدير-سادسا
يود مراجع احلسابات اخلارجي أن يشكر موظفي احملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما أفراد قلم -٥٣

ا. م ودعمهم العام لفريق مراجعة احلسابات أثناء قيامه باملهام اليت كلف  احملكمة، على تعاو

حظات املراجعةاية مال
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المرفق األول10/20/
بشأن االحتياطيات النقدية ٢٠١٥تقرير عام متابعة التوصيات السابقة الواردة في 

)ICC-2015-6(
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

االحتياطيات ٢-٦-٢٠١٥
النقدية

التفاوض جيب باإلضافة إىل االستخدام املؤقت لالحتياطيات النقدية، 
نقدي مع املصارف من أجل احلصول على ائتماين بشأن فتح خط 

محاية إضافية يف حاالت الصعوبات العرضية النامجة عن االشرتاكات 
املتأخرة اليت مل يعد من املمكن أن يغطيها احتياطي صندوق رأس املال 

، جيوز االستمرار يف استخدام ط االئتمايناخلاملتداول. وعند إنشاء 
املايل للمحكمة.احتياطي صندوق الطوارئ وفقا للنظام

×

االحتياطيات ٣-٦-٢٠١٥
النقدية

املتعلقة باملوظفني لتغطية النفقات اليت االلتزاماتوضع خطة لتمويل 
تقابلها، واليت من املرجح أن تزيد يف املستقبل. وينبغي إجراء دراسة ملعرفة 

ما إذا كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد مبلغه احملتمل.
×

االحتياطيات ٤-٦-٢٠١٥
النقدية

حتسني إمكانية التنبؤ باستالم االشرتاكات اليت يتعني حتصيلها للسنة 
احلالية من خالل التخطيط لالسرتداد مع وضع جدول للسداد، يتم 

التفاوض بشأنه مع الدول األطراف اليت عليها متأخرات.
×

االحتياطيات ٥-٦-٢٠١٥
النقدية

الديون بغية توعية الدول املدينة لعدة سنوات وضع خطط لتخليص 
ا. ×مبسؤوليا

االحتياطيات ٦-٦-٢٠١٥
النقدية

إذا مل تتحسن حالة اسرتداد املتأخرات، تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها 
×يف النظام املايل والقواعد املالية.

االحتياطيات ٧-٦-٢٠١٥
النقدية

بشكل أفضل حبسب األموال دراسة سبل تكييف وترية املدفوعات
×املتاحة للمحكمة.

االحتياطيات ٨-٦-٢٠١٥
النقدية

تكثيف إجراءات تنقيح امليزانية خالل السنة من أجل مراقبة النفقات 
املتوقع تكبدها يف ضوء االشرتاكات احملصلة، وإعادة توزيع األنشطة، 

واستيعاب النفقات غري املتوقعة.
×

مجموع عدد 
-٦١التوصيات

منفذة ألن احملكمة حصلت من اجلمعية على اإلذن بفتح خط ٢-٦-٢٠١٥تعترب التوصية -١
إىل ٢٠١٦ماليني يورو لفرتة متتد من كانون األول/ديسمرب ٧وقد فُتح خط ائتماين بقيمة )١(ائتماين.

. ومل جيدد هذا اخلط االئتماين لفرتة الحقة.٢٠١٧منتصف شباط/فرباير 
قيد النظر على صعيد احملكمة.٣-٦-٢٠١٥تزال التوصية وال -٢
منفذة ألن احملكمة استطاعت أن ختفض بقدر كبري مستوى ٦و ٥و ٤وتعترب التوصيات -٣

من نظام روما األساسي على أن الدول اليت عليها اشرتاكات ١١٢االشرتاكات املتأخرة. وتنص املادة 
يكون هلا حق التصويت.متأخرة ملدة سنتني كاملتني جيب أن ال 

منفذة ألن الفواتري تدفع اآلن وفقا للجدول الزمين املقرر.٧وتعترب التوصية -٤
منفذة.٨وتعترب التوصية -٥

.٧، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1القرار)١(



ICC-ASP/16/12

١٢-A-19091771

IC
C

-A
SP

المرفق الثاني10/20/
متابعة التوصيات السابقة الواردة في تقرير مراجعة الحسابات بشأن المعلومات المالية 

) ICC-2016-3وإدارة مشروع المباني الدائمة (
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

مشروع املباين ١-٣-٢٠١٦
الدائمة

ا القادمة، وإن تعذر  يوصي املراجع اخلارجي بأن تنظر اجلمعية يف دور
، يف تقديرات تكلفة استبدال ٢٠١٧ذلك، يف أقرب وقت ممكن يف عام 

ماليا ال يعرض للخطر املستوى التحوطي األصول الثابتة، وأن تضع حال 
الحتياطي صندوق رأس املال املتداول.

×

مشروع املباين ٢-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن توافق جلنة الرقابة على جتديد عقد مدير 
اية الدورة املقبلة للجمعية. ×املشروع حىت 

مشروع املباين ٣-٣-٢٠١٦
الدائمة

املراجع اخلارجي بأن تكفل قيادة املشروع أن مدير املشروع يوصي 
×يتحقق من تصحيح مجيع عيوب البناء.

مشروع املباين ٤-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن تنهي اجلمعية أنشطة جلنة الرقابة بعد إعفاء 
ا اإلدارية، وأن تعهد إىل جلنة املي ائيا من واجبا زانية قيادة املشروع 

واملالية مبتابعة مسائل امليزانية واملسائل املالية املتصلة بصيانة املباين الدائمة 
وجتديدها.

×

مشروع املباين ٥-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتم يف أقرب وقت ممكن تعديل العقد الذي 
بتكليف املتعاقد العام ٢٠١٤أذنت به اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب 

Courtys اية عام ، باإلضافة إىل ٢٠١٧بالقيام خبدمات الصيانة حىت 
اخلدمات املنصوص عليها يف العقد.

×

مشروع املباين ٦-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن يصدر رئيس قلم احملكمة إىل الرئيس املقبل 
لوحدة إدارة املرافق رسالة تعيني حتدد الواجبات واألنشطة اجلديدة 

ذه الوحدة منذ نقل ملكية املباين الدائمة. املنوطة 
×

مشروع املباين ٧-٣-٢٠١٦
الدائمة

رة السالمة واألمن فورا تدريبات يوصي املراجع اخلارجي بأن تنظم إدا
اإلخالء اليت تقتضيها قوانني الدولة املضيفة، وذلك باالشرتاك مع إدارة 

الشرطة وإدارة الطوارئ التابعتني هلا.
×

مشروع املباين ٨-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن جيري رئيس قلم احملكمة دراسة استقصائية 
املباين الدائمة خالل النصف الثاين من عام عن رضا مستخدمي 

، مث مرة يف السنة بعد ذلك.٢٠١٦
×

مشروع املباين ٩-٣-٢٠١٦
الدائمة

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتيح رئيس قلم احملكمة ملستخدمي املباين 
م. ×الدائمة أدوات للتعلم توافق وظائفهم وإكراها

مجموع عدد 
-٨١التوصيات

الواردة يف التقرير املتعلق بالبيانات ٣-٢٠١٥قيد التنفيذ، وفقا للتوصية ١-٣-٢٠١٦تعترب التوصية -١
.٢٠١٥املالية لعام 

منفذة.٢-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٢
منفذة ألن شركة التشييد حتققت من مجيع العيوب وأكدت وجودها ٣-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٣

اية  حزيران/يونيه ٣٠. وجيب تصحيح مجيع هذه العيوب حبلول ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/يف 
٢٠١٧ .

الذي نص على انتهاء والية ICC-ASP/15/Res.2منفذة وفقا للقرار ٤-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٤
جلنة الرقابة.

تشرين ١يف Courtysبتوقيع عقد صيانة جديد مع شركة ٥-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٥
.٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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أيلول/سبتمرب ٣٠عقب تعيني الرئيس املقبل لوحدة إدارة املرافق يف ٦-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٦
.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٤وقيام رئيس قلم احملكمة بتسليمه رسالة تعيني يف ٢٠١٦

خالء يف شهري متوز/يوليه بإجراء تدريبات خمتلفة على اإل٧-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٧
.٢٠١٦وآب/أغسطس 

.٩-٣-٢٠١٦و ٨-٣-٢٠١٦نفذت التوصيتان و -٨

____________


