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احملتويات10/20/
لصفحةا

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

٨...........................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١املايل يف ضعو بيان ال-البيان األول 
٩...................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١سنة املنتهية يف للبيان األداء املايل -البيان الثاين 
١٠........٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف امللكية لحقوق بيان التغيريات يف صايف األصول/–البيان الثالث 
١١.............................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف لةالنقدياتبيان التدفق–البيان الرابع 

١٢..٢٠١٧ألول/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 غريالقبضستحقة املاحلسابات -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
٣٣.........................................................................القرض املقدم من الدولة املضيفة-١١
٣٣...................................................................اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة-١٢
٣٤...........................................................................................املخصصات-١٣
٣٤............................................................................حقوق امللكيةصايف األصول/-١٤
٣٥.............................................................................................اإليرادات-١٥
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........................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات حىت :١اجلدول 
٤٨..................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١وصندوق الطوارئ يف رأس املال املتداولحالة صندوق :٢اجلدول 
٤٩..................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف رأس املال املتداولحالة السلف املقدمة إىل صندوق :٣اجلدول 
٥٢..........................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف لصندوق الطوارئ حالة تسديد االشرتاكات :٤اجلدول 
٥٥.............................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف :٥اجلدول 
٥٦....................................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف :٦اجلدول 
٥٩.........................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الصناديق االستئمانية يف :٧اجلدول 

٦٢....................٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب ٣١املنتهية يف لفرتةللبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لتقرير املراجعة النهائية
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خطاب اإلحالة10/20/
٢٠١٨نيو،/يو حزيران٢٩

ع احلسابات١-١١ً       وفقا  للبند  ِ          من النظام املايل، يقدم املسج ل حسابات الفرتة املالية إىل مراج                              ِّ.
كانون ١من البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدةوأتشرف بأن أقدم

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

أبيسادزيغيال
رئيس قسم املالية

بيرت لويس 
ّ املسج ل

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

صفته املوظف اإلداري الرئيسي املسجل بّ يعد  (ب) من القواعد املالية، ١-١٠١بالقاعدة ً عمال  -١
مجيع أجهزة عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب ،ويساءل،مسؤوللمحكمةل

ّ باملهام  يتعلقفيماالعاماملدعيمكتبمعاملالئمةاملؤسسيةالرتتيباتاختاذطريقعناحملكمة، مبا يف ذلك 
رومانظاممن٤٢املادة من٢الفقرة مبوجباملكتبهذاسلطةضمنتندرجاليتواإلداريةالتنظيمية
من بني أمور املسجل مسؤول، فإن،١-١١١القاعدة من النظام املايل، و ١١بالبند ً وعمال  .‘‘األساسي

السجالت املالية ومتابعة هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد ً وامتثاال  .أخرى، عن احلسابات
.وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية،وضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمةو والفرعية،

مسؤولياتمعيتفقمبااملايلالنظامهذاينفذ ’’،من النظام املايل للمحكمة٤-١للبند ً وطبقا  -٢
نظاممن٤٣املادةمن) ١(والفقرة٤٢املادةمن) ٢(الفقرةيفاحملددالنحوعلىّ واملسج لالعاماملدعي

ّ                                                  ويتعاون املدعي العام واملسج ل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة .األساسيروما
.‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي

،احملكمةّ مسج لصفيتبيب، تناطمن النظام املايل، ١-١٠ً       على ذلك، وفقا  للبند وعالوة-٣
املعامالتاستعراضوأ/وفعالبفحصبأولً أوال  بالقيامتسمحداخليةماليةرقابة ’’ممارسةعن وليةؤ املس

:مايليلضماناملالية
والتصرف ،ومواردها املالية األخرى، وحفظها،أموال احملكمةقبض مجيع عملياتقانونية (أ)

فيها؛
ألخرى، اليت تقرها ااتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية (ب)

مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات 
اخلاصة؛

.‘‘اقتصادياً استخدام موارد احملكمة استخداما  (ج)
يف عليه على النحو املنصوصالرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام اختاذ مت إذ و 

نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية وجود وإنين مقتنع بنا أف(ب)، ١-١٠١القاعدة 
٢٠١٧.

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين -٤

.التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة
ا راجعاملوتسرتشد -٥ 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 ن اخلارجيو املراجعاليت قدمها تعليقات ، والإطار املراقبة الداخليةعن احلفاظ على احملكمة املسؤولني

.تقاريرهميف حىت اآلن للحسابات



ICC-ASP/17/12

612A170918

IC
C

-A
SP

/10/20

للمراقبة املالية مناسب إطار وجود اليت تؤكد الالزمةماناتتلقيت الضإنين مقتنع بأنين كما -٦
.٢٠١٦الداخلية خالل عام

بيرت لويس 
ّ املسج ل

٢٠١٨حزيران/يونيو، ٢٩
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حساباتمستقل للالمراجع الرأي 10/20/
الرأي

ً اإلثين عشر شهرا  فرتة عن )‘‘احملكمة’’(كمة اجلنائية الدوليةقمنا مبراجعة البيانات املالية للمح-١
يف املايلبالوضع ً       بيانا  يتعلق البيانات املالية هذهوتشمل.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب٣١املنتهية يف 

يتعلق ً ا  بالتغيريات يف صايف األصول، وبيانً ا  بيانوبيانا باألداء املايل، و ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١
ملخص املبادئ تتضمنمالحظات، و يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعليةً ا  وبيان،بالتدفقات النقدية

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

.هذه املراجعة
/ديسمرب كانون األول٣١واستنادا إىل مراجعتنا، تعرض البيانات املالية الوضع املايل للمحكمة يف -٢

ريات يف صايف األصول والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية يبشكل سليم، وكذلك األداء املايل والتغ٢٠١٧
وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 

.الدولية للقطاع العام

المتعلق بالقابلية لالستمرار مادي الغموض ال
- ٢("أساس إعداد البيانات") و ٤-٢إىل املسألة الواردة يف املالحظات ً خصوصا  نسرتعي انتباهكم -٣

ذه نا فيما ُ رأي  ّ مل يتغري  و البيانات املالية، فيما يتعلق مببدأ االستمرارية. على ("خماطر السيولة") ١٩ يتعلق 
من تقريرنا من أجل التأكيد على خطر ٧٦إىل ٤٧وتوصياتنا ترد يف الفقرات من املسألة، ولكن تعليقاتنا 

عدم كفاية التدفقات النقدية اليت تواجهها احملكمة.

الرأيأساس
لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ووفقا للصالحيات اإلضافية احملددة يف -٤

ا االلتزام بالقواعد األخالقية ّ قواعد املالية للمحكمة. وتتطلب هذه املعايري من  من النظام املايل وال١٢البند 
والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان معقول بأن البيانات املالية خالية من 

استقالل الفرنسي، فإننا نضمن ديوان احملاسبةاألخطاء اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات 
م التقديرية املهنية. وعالوة على ذلك، حرصنا على الوفاء  املراجعني وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاء
أيضا بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة 

مسؤوليات ’’التفصيل يف اجلزء املعنون احلسابات. ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلسابات مبزيد من 
‘‘. مراجع احلسابات عن مراجعة البيانات املالية

ن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت مجعها كافية ومناسبة لتشكل أساسا معقوال لرأينا.وحن-٥

الماليةالبياناتعناإلدارةمسؤوليات
.مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضهامسجل احملكمة فإن من النظام املايل، ١١مبوجب املادة -٦

وضع الضوابط وتشمل هذه املسؤولية .لقطاع العاملالدولية ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية
ٍ                                               إعداد بيانات  مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت تلك ألجل ،وتنفيذها ورصدها،الداخلية

وإعداد التقديرات ً . وتشمل هذه املسؤولية أيضا  ِ             وعرض ها عرضا نزيها،الغش أو الغلطً    األخطاء ناجتة  عن 
احملاسبية املعقولة يف ظل الظروف السائدة.
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مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية10/20/
املالية  يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات اهلدف من مراجعة احلسابات يتمثل -٧

ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلسابات يتضمن 
رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن أي مراجعة جترى وفقا للمعايري 

ي يف حال وجوده. وميكن أن تنشأ ً                       الدولية ملراجعة احلسابات ستؤدي دائما  إىل اكتشاف أي خطأ جوهر 
األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة 

جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البيانات املالية.أو
راجعة امليذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة من تنفتتكون، فإن مراجعة احلسابات لذلك

مراجع احلسابات اخلارجي الضوابط الداخلية راعي يف البيانات املالية. وياملعطاةبشأن املبالغ واملعلومات 
ا يف  فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق املؤسسةاملعمول 

دف إبداء رأي بشأن فعالية هذاملالئمة مع  راقبة. ويستند اختيار إجراءات التدقيق ه املالظروف، وليس 
إىل احلكم املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم خماطر البيانات املالية، لتقييم 

.ّ بشكل عام  البيانات املاليةولتقدميمدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، 
ديدييه ميغو(توقيع)
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البيان األول10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١المالي في الوضعبيان 
٢٠١٧٢٠١٥رقم املالحظة

األصول
األصول المتداولة

٣٧٠٨٢٢٠٤٠٤النقدية وما يف حكمها
٤٢٤٤٣٢١٣٩٣٢مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية)حسابات 

٥٣٢٠٦٣٢٠٦حسابات أخرى مستحقة القبض
٦٢٩٠٥٢٩٠٥مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

٣٤٤٤٧٤٠٤٤٧مجموع األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

٤٣٦٤١حسابات مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية)
٧١٨٩٢٨٦١٩٩٧٢٨املمتلكات واملنشآت واملعدات

٨١١٠٩١٣٤٢أصول غري ملموسة
١٠٢٧٣٣٠٢٥٥٢٩احلق يف االسرتداد

٢١٧٧٦١٢٢٦٦٤٠مجموع األصول غير المتداولة
٢٥٢٧٢٤٢٦٧٠٨٧مجموع األصول

الخصوم
الخصوم المتداولة

٩٥٧١٥٥٦٩٦حسابات مستحقة الدفع
١٠١٠٥٤٢٩٧٢٨مرتتبة على استحقاقات املوظفنيالتزامات 

١١١٨٠١١٧٥٩القرض املقدم من الدولة املضيفة
١٢١١٢٢٩١١٢٢٩إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

١٣٢٣٨٠٢٢٥٧خمصصات
٢٩٦٦٩٣٠٦٦٩مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة
٩٥٠٥٥٨٦حسابات مستحقة الدفع

١٠٥٣٣٧٦٤٧٤٧١التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني
١١٧٠٥٠٩٧٢٥٠٩القرض املقدم من الدولة املضيفة
١٢٤٥٨٩١٢٠٥٦٦مجموع الخصوم غير المتداولة

١٥١٨٩٩١٥١٢٣٥مجموع الخصوم
صافي األصول/حقوق الملكية

١٤٣٧٦٤٥٧٩١صندوق الطوارئ
١٤١٧٣٦٦٤صندوق رأس املال املتداول

١٤٩٥٠٤٤١٠٦٣٩٧أرصدة صناديق أخرى
٩٨٨٢٥١١٥٨٥٢صافي األصول/حقوق الملكية

٢٥٢٧٢٤٢٦٧٠٨٧مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية
.البيانات املاليةهذه ً            املالحظات املصاحبة تشكل جزءا  ال يتجزأ من 
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البيان الثاني10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١سنة المنتهية في للبيان األداء المالي 
٢٠١٧٢٠١٦رقم املالحظة

اإليرادات
١٥١٤٠٠٦٠١٣٣٠٦١االشرتاكات املقررة

١٥١٦٦٢١٧٨٩التربعات
١٥١٦١٤٥إيرادات مالية 
١٥٢١٩١٤٨٨إيرادات أخرى

١٤٢١٠٢١٣٦٣٨٣مجموع اإليرادات
المصروفات

١٦١٠٦٨٦٥١٠٠٤٣٣املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
١٧٦٦٣٢٥٣٣١السفر والضيافة

١٨٥٥٥٠٥٣٥٢اخلدمات التعاقدية
١٩٦٢٤٣٥٥٤٦أتعاب احملامني

٢٠١٤٣٠٢١١٢٩٢النفقات التشغيلية

٢١٢١٥١٢٤٧٣اللوازم واملواد

٢٢١٢٣١١١٢٠٩٣اإلهالك واالستهالك 

٢٣١٨٩٤٢٢٢١مصروفات مالية 
١٥٥٩٤٨١٤٤٧٤١مجموع المصروفات

(٨٣٥٨)(١٣٨٤٦)الفائض/(العجز) للفترة المعنية
.ً                               تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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البيان الثالث10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١سنة المنتهية في حقوق الملكية للبيان التغييرات في صافي األصول/
(بآالف اليورو)

الرصيد العام

الصناديق 
االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ حقوق 

امللكية

الصندوق العام

صندوق رأس 
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 
املتعلقة 
باستحقاقات 
املوظفني

الفائض/
(العجز) 

النقدي

إعادة قياس 
خطط ما 
بعد انتهاء 

اخلدمة
أرصدة أخرى 
للصندوق العام

كانون ١الرصيد االفتتاحي في 
١١٢٠٥٨١٥١٩١٢٧٤٧٤-٢٠١٦١٦١٦٥٧٩١٦٣٩٥٩٥الثاني/يناير 

الحركة في صافي األصول/حقوق 
٢٠١٦الملكية في عام 
١٠٤٨٣٥٨(٨٤٦٢)-----الفائض/(العجز)

إعادة قياس مكاسب/(خسائر) خطط ما 
(٣٤١٩)-(٣٤١٩)----بعد انتهاء اخلدمة

--٤٢٧٠-٩٥(٦٢٢٣)-(٢٠٤٨)التحويالت
--(٥٣٩٤)-٥٣٩٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية

الفائض يف الصندوق االستئماين 
١٥٤-١٥٤-----٢٠١٤للضحايا يف عام 

١٠٤١١٦٢٣)٩٤٣٢((٣٤١٩)٥٢٩٩(٦٢٢٣)-٢٠٤٨مجموع الحركات أثناء العام
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية

١٠٢٦٢٦١٦٢٣١١٥٨٥٢(٣٤١٩)٢٠١٦٣٦٦٤٥٧٩١١٧٢٥٣٩٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في 
الحركة في صافي األصول/حقوق 

٢٠١٧الملكية في عام 
(١٣٨٤٦)١٣٩١٧٧١-----الفائض/(العجز)

إعادة قياس مكاسب/(خسائر) خطط ما 
(٣٢٣١)--(٣٢٣١)----بعد انتهاء اخلدمة

--١٠٧٦١-(٥٣٩٤)٣٠٧)٢٠٢٧()٣٦٤٧(التحويالت
--(٥٦٢٢)-(٥٦٢٢)---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية

الصندوق االستئماين للضحايا أمانة فائض 
٥٠-٥٠-----٢٠١٥يف عام 

(١٧٠٢٧)٢٥١٦٧١(٣٢٣١)(١١٠١٦)٣٠٧)٢٠٢٧()٣٦٤٧(مجموع الحركات أثناء العام
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية 

١٠٥١٤٢١٦٩٥٩٨٨٢٥(٦٦٥٠)(٥٦٢٢)٢٠١٧١٧٣٧٦٤٤٧٩كانون األول/ديسمبر ٣١في 
.ً                               تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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البيان الرابع10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ةلالنقدياتبيان التدفق
٢٠١٧٢٠١٦رقم املالحظة

النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات
٨٣٥٨(١٣٨٤٦)فائض/(عجز) عن الفرتة (البيان الثاين)

٢٥فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت
(٦٤٩)-اخلصم من قرض الدولة املضيفة 

١٢٣١١١٢٠٩٣اإلهالك واالستهالك 
-١٢(الكسب)/اخلسارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت واملعدات

١٨٢٦٢١٣٣مصروفات الفائدة
٦٥٣٧)١٠٤٩٥((زيادة)/اخنفاض يف حسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية

(٧٨٤)٢٠٧٨(زيادة)/اخنفاض يف حسابات أخرى مستحقة القبض
(٨٦٤)٦٥٤(زيادة)/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

(٢٢٩٤)(١٨٠١)يف حق االسرتداد(زيادة)/اخنفاض 
(٢٤١٦)(١٢)زيادة/(اخنفاض) يف حسابات مستحقة الدفع

٦٧١٩١٠٥٠٥زيادة/(اخنفاض) يف التزامات استحقاقات املوظفني
(٣٤١٩)(٣٢٣١)إعادة قياس (املكاسب)/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمة

(١٥٧٠)(٢٩٥٩)مستحقةزيادة/(اخنفاض) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات 
١٢٣٣زيادة/(اخنفاض) يف املخصصات

(٤٥)(١٥٨)ناقص: إيرادات الفوائد
٨٧٧٧١٠٨٧٧صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
٨٨١١٣زائد: الفوائد املتلقاة

-٥عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
(٩١٦٠)(١٤٩٨)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

(٢٧)(١٥٥)شراء أصول غري ملموسة
(٩٠٧٤)(١٥٠٠)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة المالية
(٤٤٢٩)(٢٩٨٣)ائتمنات للدول األطراف

(٤٤٢٩)(٢٩٨٣)صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية
(٢٦٢٦)(١٣٣٢٠)صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها

٣٢٠٤٠٤٢٣٠٢٦النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية
مكاسب/(خسائر) النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف 

٤(٢)العمالت 
٣٧٠٨٢٢٠٤٠٤كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في 

.ً                               تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية



ICC-ASP/17/12

١٢A17091813

IC
C

-A
SP

البيان الخامس10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

كانون األول/ ديسمبر ٣١لمنتهية في اللسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 
(بآالف اليورو)٢٠١٧

الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت املوافقة 

عليها

املصروفات 
احململة على 

الصندوق 
العام

فائض/(عجز
) الصندوق 

1العام

املصروفات 
احململة على 

طلبات 
صندوق 
الطوارئ

جمموع 
املصروفات

الفائض/ 
(العجز)

طلبات 
صندوق 
الوصول إىل الطوارئ

صندوق 
الطوارئ

٦٧٨-١=٥٥+٢=٢٤٥-١=١٢٣

--١٢٢٣٢٣٠٤-١٢٥٣٦١٢٥٣٢٣٠٤اهليئة القضائية

--٤٤٩٧٤٤٤٤٣٢٥٤٢٤٤٤٣٢٥٤٢مكتب املدعي العام

١٥٣٣٥٤٨)٢١٧٩(١٤٧٧٧٨٨١٢)٧٠٢(٧٦٦٣٣٧٧٣٣٥قلم احملكمة
الدول أمانة مجعية 

--٢٤٣٤١٨٥-٢٦١٩٢٤٣٤١٨٥األطراف

---١٤٥٥--١٤٥٥١٤٥٥املباين

أمانة الصندوق 
--١٧٠٤٤٧٠-٢١٧٤١٧٠٤٤٧٠االستئماين للضحايا

--٤٦١٥٤-٥١٥٤٦١٥٤آلية الرقابة املستقلة

مكتب املراجعة 
--٦٢١٧٣-٦٩٤٦٢١٧٣الداخلية للحسابات

القرض املقدم من 
--٢٩٨٧٢٩٨٤٣٢٩٨٤٣الدولة املضيفة

١٥٣٣٥٤٨)٥٤٨(١٤٤٥٨٧١٤٣٦٥٨٩٢٩١٤٧٧١٤٥١٣٥المجموع
ICC-ASP/16/Res.1، اجلزء حاء، من القرار  ٢الفقرة )١(

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

للتقريرّ عد  املالكيان١-١
) مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ‘‘احملكمة’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية (

األمم املتحدة الدبلوماسي مؤمتر ’’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 هي: هيئة الرئاسة .)جرمية العدواننية، جرائم احلرب، اجلرائم ضد اإلنسا

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

.(ز) أدناه٢-١الحظةو املبني يف املحأمانة الصندوق االستئماين للضحايا على النمن غري 
ولندا٣ً        ويقع مقر احملكمة وفقا  للمادة  ستةً وأنشأت احملكمة أيضا  .من نظام روما األساسي يف الهاي 

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

.مايليف ابسيطاوإداريايدانيماً     احملكمة أيضا  وجود
امليزانيةالربناجمية٢-١

: اهليئة القضائية (هيئة هيبرامج رئيسيةتسعة ، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٧ألغراض الفرتة املالية 
، )‘‘األمانة’’(الرئاسة والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف

القرض الذي قدمته الدولة –مة ومشروع املباين الدائوأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، واملباين،
الربامج عناصرعنصرمنتشكيل كل يرد أدناه و . ، ومكتب املراجعة الداخليةوآلية الرقابة املستقلة،املضيفة

:هوأهدافودورهالرئيسية للمحكمة
: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 وفع الة تو تراقب‘٣’

؛تقع ضمن اختصاصهاالوظائف القضائية اليت 
يف احملافل هاثيلنطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمّ توس ع‘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 األساسيً ا  عامليً ا  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 أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣ .٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١على أن تبدأ عمليا
وجلنة امليزانية واملالية،وجلنة وثائق التفويض،وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها

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

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

ملتصلة املسائالمساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع ‘٢’
مع الرتكيز بوجه خاص على وضع اجلداول الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسيريها السليم بأعماهلا، 

؛مشاورات بشأن أعماهلاإجرائيا، فضال عن إجراء 
ا الفرعية من تنفيذ واليتها مب‘٣’ فعالية بتزويدها بنوعية زيد من المتكني اجلمعية وهيئا
.التقنيةدماتاخل، مبا يف ذلك الفيندعمالو املوضوعيةدماتاخلعالية من 

:املباين(و)
.هاالدائمةملبانيحملكمةاحتتاجها اليتاملوارد لىعامة عنظرةاملعنية لجهاتلمُ  َّ ت قد  

: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.6للضحايا مبوجب قرارها اجلمعية الصندوق االستئماين

اليت تنص على أن الصندوق ،لصندوقلالتنظيمية اللوائحICC-ASP/4/Res.3القراروجبمب
من اإليراداتاإلبالغ عن تموي.ُ                    مستقال م صدرا للبيانات املاليةً االستئماين يشكل كيانا  

االشرتاكات املقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق 
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إىلالرجوعُ   ي رجى،الصندوقبشأناملعلوماتمنمزيدعلىولالطالع. للضحايااالستئماين 
.٢٠١٧لعام االستئماين للضحاياللصندوقاملاليةالبيانات

:القرض الذي قدمته الدولة املضيفة–مشروع املباين الدائمة (ح)
امليزانية إطار يف القرض الذي قدمته الدولة املضيفة–أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 

لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها على مبالغ القرض الذي تلقته ٢٠١١املعتمدة لعام الربناجمية
اللجنة واجلمعية. ويرجع ذلك إىل قبول اجلمعية اتاحملكمة ملشروع املباين الدائمة، استجابة لطلب

٢٠٠لعرض الدولة املضيفة بتقدمي قرض للمباين الدائمة مببلغ يصل إىل ٢٠٠٨العامة يف عام 
يف املائة.٢,٥سنة مبعدل فائدة قدره ٣٠ليون يورو كحد أقصى، تسدد على فرتة م

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

املوقع الذي يشغله مكتب ك آلية الرقابة املستقلة يف رت شوت. حملكمةاً          برناجما رئيسيا  من برامج 
ً              دون أن تكون جزءا  من هذا املكتب ، لكن املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي

من ١١٢من املادة ٤وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة .تابعة لهوال
.كمةنظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احمل

مكتب املراجعة الداخلية للحسابات:)ي(
يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية والتشغيلية 

دف منهجية من خالل استعراض النظم والعمليات بصورة  يف مجيع جماالت عمل احملكمة. و
حتديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص هذه االستعراضات (عمليات مراجعة احلسابات) إىل 

احملتملة (املخاطر)، مبا يف ذلك وجود العمليات الصحيحة ومدى التقيد باإلجراءات املتفق عليها. 
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
ابامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية تعفى احملكمة من كافة الضرائب ،منه٨وال سيما املادة،وحصانا

واألعباءً                  أيضا  من الرسوم اجلمركيةتعفىو ،العامةاملرافق الرسوم اليت تستوجبها خدمات باستثناء ،املباشرة
.الرمسيا الستعماهلا أو تصدرهباملواد اليت تستوردها ذات الطابع املماثل فيما يتعلق 

محاسبة وإعداد التقارير الماليةللملخص السياسات الهامة -٢
أساس اإلعداد

ا مجعية ً        وفقا  للنظام تعد البيانات املالية للمحكمة ١-٢ املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمد
ا األوىل يف أيلول/سبتمرب  ُ    وقد أ عدت .ُ           والتعديالت اليت أ دخلت عليهما٢٠٠٢الدول األطراف يف دور

وتشكل .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقاعلى أساس االستحقاق البيانات املالية للمحكمة 
مت تقريب األرقام يف البيانات واملالحظات .ً                                   زءا  ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمةهذه املالحظات ج

هذا.تقريب األرقام قد ال تؤدي املبالغ اإلضافية إىل فرق بسبب و إىل ألف يورو. 
.واحدةتقومييةسنةهياملالية: الفرتة املالية الفرتة٢-٢
.للمحاسبةالتارخييةالتكاليفأساس علىاملاليةيتم إعداد البيانات التكاليف التارخيية: أساس٣-٢
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، تعد البيانات املالية للمحكمة على أساس ١٩-٢بصرف النظر عن النقاط الواردة يف الفقرة ٤-٢
االستمرارية

عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف

.وهي اليورو،عملتها الوظيفيةباحملكمة ُ           ت عرض حسابات ٥-٢
عمول املألسعار الصرف وفقا العملة الوظيفية إىل خرى بعمالت أعامالت اليت تتم املّ حتو لو ٦-٢
األرباح وتسجل . ةر الصرف السائداسعأتقارب أسعار هي و ، يف تاريخ املعاملةاألمم املتحدةيف ا
عمالت الالنقدية املقومة بصوم األصول واخلعنتحويل و ،عامالتهذه املتسوية عن مجة االناخلسائر و 

اية السنةري بسعر الصرف الساجنبية األ .يف بيان األداء املايل،يف 
حولفتة،األجنبيبالعملة ُ                              غري النقدية اليت ت قاس على أساس التكلفة التارخيية بنود أما األصول وال٧-٢

.تاريخ اإلبالغيفحتويلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 

الفتراضات المحاسبيةاستخدام التقديرات وا

أن تستخدم اإلدارة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ً وفقا  يتطلب إعداد البيانات املالية ٨-٢
األصول قيم عند حتديد و تطبيقها،السياسات احملاسبية و اختيار عند واالفرتاضات واألحكامات التقدير 

ا وتستناملبلغ عنها. واإليرادات واملصروفاتواخلصوم  إىل التجربة د هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 
يف تاريخ إعداد احةواملعلومات املتمعقولة يف ظل الظروف ا يعتقد أخمتلفة عوامل أخرى السابقة و 

ً       واضحة  متاما، يت ليست م الاألصول واخلصو تحمل قيمة الالبيانات املالية، وعلى النتائج اليت تشكل أساس
.التقديراتتلكوقد ختتلف النتائج الفعلية عن .من مصادر أخرى

ويعرتف بتنقيحات .بصفة مستمرةواالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و ٩-٢
تأثرة.ممقبلة ة أي فرت يف و اتَّ               نق ح فيها التقدير ُ ت  الفرتة اليت التقديرات يف 

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع االفرتاضات بيان يرد أدناه و ١٠-٢ اليت أخذت 
أن ختضع لتعديل ملموس ً جدا  من احملتملاليت التقديرات على البيانات املالية و ةكبري بدرجةثرتؤ العام اليت 

يف السنة القادمة:

ملوارداتدفقإىلتؤديأنمن احملتمل واليتضدهارفوعةاملقضاياللباحتياطياحملكمةتفظحت(أ)
إىل املبالغ املرصودةستند تو . بشكل موثوقاملواردذههتقديرميكنو ،املطالباتتسويةأجلمناخلارج إىل

؛نصيحة قانونية مهنية

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

ما في حكمهاالنقدية و 

تفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد١١-٢ ا يف ةاحلاضر يةُ                                                  حي  ، واألموال احملتفظ 
والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن ّ                حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية،

.ثالثة أشهر
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األدوات المالية

ا املالية باعتبارها قروضا  وحسابات مستحقة القبض وخصوما  مالية ِّ        تصن ف احملكمة ١٢-٢ ً                           ً        أدوا
واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة .أخرى
احلسابات ) و ٥٨-٢االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر املالحظة وتشمل.القبض

.املستحقة الدفع
تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل ١٣-٢

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

ماليةالمخاطر ال

صرف التتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق (أسعار ١٤-٢
.وخماطر السيولةئتماناالوأسعار الفائدة)، وخماطر

تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية خماطر العمالت:١٥-٢
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
ّ                                                          تقل ب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية تتمثل يفخماطر أسعار الفائدة:١٦-٢

ِ                                     وال تود ع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة
ا ليست معرض والقرض الذي .سعار الفائدةملخاطر كبرية تتعلق بأةذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإ

.فائدةّ                          الدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعر ض احملكمة ملخاطر تغري أسعار القدمته 
خسارة مالية للطرف اآلخر يفماليةمعاملةيف أحد األطراف تمثل يف تسبب ت: خماطر االئتمان١٧-٢

املقدمة واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الدفع . الوفاء بالتزاماتهبسبب عدم 
وتشمل االشرتاكات املقررة معظم املستحقات من احملكمة. واملتعلقة باالشرتاكات. من الدول األطراف 

ً           يوم ا من استالم ٣٠يف غضون -ويتعني على الدول األطراف أن تسدد االشرتاكات يف الوقت املناسب 
اليت لديها اشرتاكات غري كرة الشفوية من احملكمة. وقد اتصلت احملكمة بانتظام بالدول األطراف املذ 

ا.مسددة  ا لتذكريها بالتزاما وعالوة على ذلك، يتعني على مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") وهيئا
ا السياسية والدبلوماسية مع ، ال سيما تلك اليت ات معلقةالدول اليت لديها مسامهاإلدارية زيادة اتصاال

عليها متأخرات كبرية.
السلف املقدمة على أساس قرارات قضائية لتغطية التمثيل يفاملخاطر االئتمانية األخرى تتمثل ١٨-٢

وودائع لدى البنوك. ولدى احملكمة سياسات حتد من التعرض ،لمتهمني الذين ال يعتربون معوزينلالقانوين 
ملخاطر الودائع يف أي مؤسسة مالية واحدة.

جماال يثري القلق ويبقى سددة غري املشرتاكات ميثل املستوى املرتفع احلايل لال: خماطر السيولة١٩-٢
:٢٠١٨عامل خطر رئيسي لسيولة احملكمة وتدفقها النقدي يف عام 

مليون يورو مقارنة ١٢،٦، زادت االشرتاكات املقررة غري املسددة مببلغ ٢٠١٧اية عام (أ) يف 
، قدرت احملكمة التدفق النقدي حىت ٢٠١٧يف عام و مليون يورو. ٣١،١وبلغت حوايل ،٢٠١٦بعام 

ً   ي ا. ليس ضرور ICC-ASP/1/ Res.1اية العام وقررت أن إنشاء حد ائتمان مبوجب قرار اجلمعية العمومية 
ً ماليني يورو، ووفقا  ٩ومع ذلك، فقد استخدمت احملكمة بالكامل صندوق رأس املال املتداول وقدره 

مليون يورو.١،٥استخدمت بصورة مؤقتة وباستثناء جزء من صندوق الطوارئ مببلغ و لنفس القرار، 
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لدول على أساس االفرتاضات التالية: ستدفع ا٢٠١٨(ب) توقعت احملكمة التدفق النقدي 
ااألطراف  ؛ وسيتم ٢٠١٧عام لاملستحقة االشرتاكاتعلى نفس منط مدفوعات ٢٠١٨يف عام اشرتاكا

إجراءات صندوق ببالكامل مع النظر يف استيعاب النفقات اإلضافية املتعلقة ٢٠١٨إنفاق ميزانية عام 
يف حالة مايل. إذا حتقق هذا يف ذلك تلك املتعلقة باحلالة اجلديدة يف بوروندي والتطورات ، مبا الطوارئ

اية عام شرتاكات غاالفرتاض، من املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجايل لال إىل حوايل ٢٠١٨ري املسددة يف 
اية عام مشاكل مؤقتة يف السيولةً                                       مليون يورو. ووفقا  لتوقعات التدفقات النقدية هذه، قد تنشأ ٤٢ قبل 

ا و ، مما قد يؤدي إىل مشاكل تتعلق بقد٢٠١٨ جزئي.إعسار إىل رة احملكمة على الوفاء بالتزاما
وتقدمي تسديدهامن املتأخرات من حتسني أمناط ّ مبالغ هام ة(ج) إذا متكنت الدول األطراف اليت لديها 

اية السنة. ّ                يقل ، بل وحىت ينتفي، سي، ٢٠١٨مسامهات يف عام  يف حالة عدم إنفاق و العجز النقدي يف 
اية العام. وباإلضافة إىل ذلك، من سينخفض بالكامل، ف٢٠١٨ميزانية عام  ً                                                 أيض ا العجز النقدي يف 

ُ  َّ                         أجل ختفيف املخاطر، يتمثل النهج املوصى به للمحكمة يف أن ي صر ح بشكل استثنائي باستخدام 
توصية اللجنة بأن "تنظر يف لً نظرا  و بفتح خط ائتمان لدى أحد املصارف. استكماله و صندوق الطوارئ 

و/أو صندوق الطوارئ االستخدام االستثنائي واملؤقت لآلية للتعامل مع قضايا السيولة، من خاللإنشاء 
من قبل ُ   قد م نح وأن هذا اإلذن "،إنشاء متويل خارجي بناء على توصية اللجنة، كتخفيف للمخاطر

اية العامني  للمحكمة ثقة  ، فإن احملكمة تتوقع نتيجة إجيابية. وهذا يوفر ٢٠١٧و٢٠١٦اجلمعية يف 
كافية إلعداد البيانات املالية على أساس االستمرارية.

القبضالمبالغ المستحقة 
ا غري ملبالغ اوتسجل .اإلمسيةيف البداية بقيمتها املستحقة القبض تسجل املبالغ ٢٠-٢ 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.

األخرىالمتداولةاألصول مقدما و المدفوعة بالغالم

وتشمل .تشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات٢١-٢
ا احلاسوبيةاملدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجميات ّ               اليت تقي د على أساس أ

ُ                                 وبيان الوضع املايل ي ظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء .مصروفات يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير
ا تتصل بباقي السنة الدراسية  .لبيان املايليف التاريخ الالحق لمن السلفة على املنحة التعليمية املفرتض أ

.ّ                   بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتم ل على حساب امليزانيةاملصروفاتوتقيد 

معداتوالالممتلكاتوالمنشآت

اخلدمات أو تأجريها للغري أو ّ        ملموسة تسخ ر لتوفري ً متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوال  ٢٢-٢
.ألغراض إدارية

االستهالك املرتاكم واخلسائر ناقصبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات مبقدار تكلفتها تقاس و ٢٣-٢
.اإلهالكالنامجة عن 

دد تكلفة األصل ٢٤-٢ باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل ذاتيا ملنشأ اُ              وحت 
ُ                                                                         وال ي درج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها كتسب.امل

ُ                                 ً وال ت سجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصرا  .إنشاء أصل ذايت املنشأهذا التلف املتكبد عندمن املوارد
.من عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات
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،ً                                          باعتبارها جزءا  من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء،التكاليف املرمسلةتشمل و ٢٥-10/20٢/
ذات صلة مباشرة باملستشارين ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى رسوم إدارة املشروع 

.واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣ً                واستنادا  إىل العقد املؤرخ ٢٦-٢
ُ ِّ              أ ج ر للمحكمة دون القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه 

اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعيةهذاوعقد اإلجيار.مقابل اؤه باتفاق متبادل يف  .ميكن إ
.ُ                           ً              وت سجل قطعة األرض باعتبارها أصال  من أصول احملكمة

ضمن القيمة التكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات تسجل و ٢٧-٢
سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة ا

ا وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت .احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق 
.عند تكبدهاً        ً واملعدات تسجل فائضا  أو عجزا  

صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية ُ             وي سجل االستهالك يف٢٨-٢
.لإلهالكوال ختضع قطعة األرض .التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات

تقدير مدة احلياة اإلنتاجية:يرد أدناه و ٢٩-٢
٢٠١٧

سنوات٦-٤السيارات
سنوات٥-٣,٥االتصاالتو تكنولوجيا املعلومات معدات
سنوات١٠-٧واللوازماألثاث

سنة٤٠- سنوات٤املباين مكونات
سنة٢٠- سنوات٥أخرىأصول

المباني الدائمة

، الذي أكد أن ICC ASP/4/Res.2القرار وجب أنشأت اجلمعية مشروع املباين الدائمة مب٣٠-٢
عمل دائمة لتمكني احملكمة من أداء "احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وبالتايل فهي تتطلب أماكن 

ا بفعالية و تعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب ، مؤكدة على أمهية وجود أماكن "واجبا
دائمة ملستقبل احملكمة.

:اجلهات التاليةمت متويل مشروع املباين الدائمة من قبل

سنة بسعر ٣٠يق قرض إىل احملكمة، على فرتة (أ) تسدد وزارة خارجية الدولة املضيفة، هولندا، عن طر 
ً         ً تدفع الفائدة سنويا ، اعتبارا  و . ASP/7/RES.1-املرفق الثاين للقرار ً   استنادا  إىل، يف املائة٢،٥فائدة قدره 

أقساط سنوية عادية، بعد انتهاء عقد ببدأ سداد القرض، وقد من أول استخدام لقرض الدولة املضيفة. 
.٢٠١٦يونيو حزيران/٣٠اإلجيار يف املبىن املؤقت يف 

، املرفق الثالث، ASP/7/RES.1(ب) االشرتاكات املقررة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف القرار 
ملدفوعات احلصة املقدرة ملرة واحدة.
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ً دولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، وفقا  (ج) التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات ال
ا اجلمعية بشأن إنشاء صندوق استئماين ICC ASP/6/ Res.1للمرفق السادس من الوثيقة  اليت اعتمد

.تشييد املباين الدائمةدائم ل

.ICC ASP /15/Res.2وICC-ASP/14/Res.1(د) املوارد األخرى وفقا لقراري اجلمعية 

على رمسلة املبىن واستهالكه ت، مت٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب يف لتشييد املباين الدائمة من عند االنتهاء 
ملبىن.اعناصر ختلف ملمدى العمر النافع 

اإليجارات

ُ                                                           ّ   عقود اإلجيار اليت ت ربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقي د تصنف ٣١-٢
بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى مدفوعات اإلجيار يف 

.فرتة اإلجيار

األصول غير الملموسة

.رتاخيص الالزمة الستعماهلااحلاسوبية والياتً         تتألف األصول غري امللموسة أساسا  من الرباجم٣٢-٢
ُ                ت طرح 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 النافععمرها على أساس الثابت 

.رتخيصال

ِّ          المول دة للنقديةفقد قيمة األصول غير 

ا عوائد جتارية ولذلك فاحلصول على األصول اليت متتلكها احملكمة عادة ليس الغرض من ٣٣-٢ إ
.ِّ          أصول غري مول دة للنقدية

إمكانات اخلدمة املقبلة و الفوائد االقتصادية املرتقبة أيف سارة اخلاضمحالل القيمةميثل و ٣٤-٢
إمكانات اخلدمة املقبلة أو رتقبة الفوائد االقتصادية امليفةلخسار لالتسجيل املنهجي فضال عن ألصلل

.ستهالكالاأو لإلهالكنتيجة لألصل 
إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة اضمحلتقد األصل قيمة عترب تو ٣٥-٢

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

سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق ،ً                 مطروحا  منها تكلفة البيع،القيمة العادلةمتثل و ٣٦-٢
.بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري

املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها الكامنةلخدمةلهي القيمة الراهنة يمة املادية والق٣٧-٢
ج وحدات  ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  باستخدام 

.اخلدمة
ّ   ت سج ل و ٣٨-٢ انُ       وحاملا ي سجل فقد.يف صايف الفائض/العجزاضمحالل القيمةاخلسارة بسببُ 

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

.النافععمرهمن 
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وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٣٩-٢
يف هذه احلالة ّ تتم  و .ُ                                     القيمة اليت س جلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصتاضمحاللالنامجة عن 

زيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال 
وتلك الزيادة .القيمة بالدرجة األوىلاضمحاللُ                ُ     يتجاوز املبلغ الذي عنده ي رحل األصل فيما مل ي سجل 

.العجزالقيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/اضمحاللهي عكس اخلسارة بسبب

االستردادفي حق ال

Allianzشركة التأمني لدى وثيقة مبوجب املستحق سرتداد االيف ق احلاحملكمة سجل ت٤٠-٢ NV

نظام املعاشات التقاعدية الواجبة السداد مبوجب االستحقاقات ،توقيتالبلغ و من حيث امل،قابليالذي 
.لاللتزام ذي الصلةالقيمة الراهنة االسرتداد بالقيمة العادلة حلق تقدر و للقضاة. 

الحسابات المستحقة الدفع

ّ                        الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقد ر على النحو األفضل املبلغ د احلسابات املستحقة ّ تقي  ٤١-٢
.املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ

وفات المستحقةاإليرادات المؤجلة والمصر 

املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك تشمل اإليرادات ٤٢-٢
.ُ        من اإليرادات املتلقاة لكنهامل ت كتسب بعد

املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير املصروفاتّ  وتقي د ٤٣-٢
.ّ            يتم  الدفع عليهاواليت مل 

بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح عن معلومات

على ممارسة السيطرة فصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة ست٤٤-٢
فصح عن معلومات بشأن أو ست،قرارات مالية أو تشغيليةباختاذ على احملكمة بدرجة كبرية أو التأثري

عادية العالقات اليف نطاق دخل امالت اليت تواملع.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 

،ِّ واملسج ل،ومدير ديوانهاحملكمة، واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس ٤٥-٢
السلطة واملسؤولية عن ختطيط وتوجيه ً لديهم مجيعا  و ،واملديرونساعد املدعية العامة،ومدعية العامة، وامل

ا احملكمة األتعاب يتم اإلفصاح عن و .يف توجهها االسرتاتيجيوالتأثريوالتحكم فيها،األنشطة اليت تقوم 
ا املوظفون اإلداريون الرئيسيونواملزايا  عن أي عالوة على ذلك باالفصاح ستقوم احملكمة و .اليت حيظى 

.معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

وما يقابلها من التزامات باعتبارها خدمات تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٤٦-٢
واستحقاقات ما ،ستحقاقات قصرية األجلابوصفهااملوظفني استحقاقاتصنف ت. و ُ             ت سدى إىل املوظفني

ايةأو استحقاقات ،واستحقاقات أخرى طويلة األجل،بعد اخلدمة .اخلدمةتسوية 
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شهرا التالية لتقدمي فهي واجبة التسوية يف حدود االثين عشر القصريةاألجلأمااالستحقاقات٤٧-٢
. وتقيد السنويةاتاملرضية املدفوعة األجر واإلجاز ات وشىت البدالت واإلجاز خلدمة وتشمل املرتبات ا

ّ   ، وت سج ل استحقاقات املوظفني القصرية األجل باعتبارها مصاريف .خدماتدمي قتستحقاقات لقاء الاُ 
ا مصاريف يف الفرتة ستحقة واالستحقاقات امل ويتم التبليغ ذات الصلة ُ                                    واليت مل ت سدد بعد على أساس أ

.باعتبارها استحقاقات أو اعتماداتعنها يف بيان الوضع املايل
ا مؤهلملوظفني اعلى أساس أن اتالسنوية باعتبارها مصروفاتّ        وتقي د اإلجاز ٤٨-٢ ن و الذين يستحقو

م  .ً مستقبال  للتعويض عنها عند غيا
انتهاءاملعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعداستحقاقات اخلدمةمابعداستحقاقاتتشمل و ٤٩-٢

.اخلدمة
ً                        وفقا  ملقرر مجعية الدول األطراف :املتحدةاألممملوظفيالتقاعديةللمعاشاتاملشرتكالصندوق٥٠-٢

ICC-ASP/1/Decision3 كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار و
ً                          الدولية منظمة عضوا  يف الصندوق املشرتك للمعاشات اجلنائية أصبحت احملكمة ،٢٠٠٣األول/ديسمرب 

الصندوق استحقاقات قدموي.٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١ً    التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارا  من 
والصندوق املشرتك عبارة ملوظفي احملكمة. فاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقاتالتقاعدي والو املعاش

(ب) من النظام ٣ّ     ّ                                         عن خطة استحقاقات حمد دة ممو لة مبشاركة أرباب عمل متعددين. ووفقا للمادة
ُ                                                                     األساسي للصندوق، ي فتح باب العضوية فيه للوكاالت املتخصصة ولسائر املنظمات الدولية أواحلكومية 

لية املشرتكة يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة الدو 
والوكاالت املتخصصة.

ترتبط مبوظفي املنظمات ّ                                    ومبوجب هذه اخلطة تتعر ض املنظمات املشرتكة فيها ملخاطر اكتوارية٥١-٢
األخرى املشاركة يف الصندوق، احلاليني والسابقني، مما يرتتب عليه عدم وجود أساس متسق وموثوق 
لتخصيص االلتزام وأصول اخلطة وتكاليفها للمنظمات املشرتكة فيها. وكما هو حال املنظمات األخرى 

يف التزام للمحكمةرتك ضبط احلصة التناسبية وال الصندوق املشاحملكمةاملشاركة يف الصندوق، التستطيع 
االستحقاقات احملددة ويف أصول اخلطة وتكاليفها بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض احملاسبية. ومن مث، 

يا مع الشروط الواردة يف مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة حمددة االشرتاكات متشاحملكمةفقد تعاملت 
يف الصندوق املشرتك احملكمةاسبية الدولية. ويف بيان األداء املايل تظهر مسامهات من املعايري احمل٣٩املعيار

خالل الفرتة املالية باعتبارها نفقات.
ً        ً : معاشا  تقاعديا  اخلاص املزايا التالية ألعضائههذا النظام يوفر :املعاشات التقاعدية للقضاةنظام٥٢-٢

ُ            تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل ي تم فرتة والية قوامهاللقضاة الذين يتمون واليةً خاصا  
ً       للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشا  للعجز ٪ من املعاش التقاعدي ٥٠ً      السنوات التسع) ومعاشا  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 ٢٠٠٦توبر تشرين األول/أك
Allianz/NLبالقبول من طرف اجلمعية وحظيت توصية اللجنة .إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

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

.٢٠٠٨األول/ديسمرب 
للموظفني بعد ً أيضا  متاح هذاالتأمني الصحي اجلماعينظام :بعد انتهاء اخلدمةالصحيالتأمني٥٣-٢

والتأمني الصحي .القسط الذي يدفعه املتقاعدونيف املائة من ٥٠تبلغ وتوفر احملكمة إعانة.تقاعدهم
.حمدد االستحقاقاتمانظبعد انتهاء اخلدمة 
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طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ،احملددة االستحقاقاتللنظمبالنسبة ُ       وت ستخدم، ٥٤-٢
ُ                                                           وت سند 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 ااملطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف 

سب باستخدام  اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز افرتاضاتُ            لاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق حت 
.حتظى بتوافق متبادل

هي تشمل املستحقات املرتتبة على ف،املوظفنيلفائدةاألجلطويلةالخرىاألستحقاتاملأما٥٥-٢
مكان عمل آخر والسفر والشحن انتهاء اخلدمة (مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل 

واستحقاقات األرمل أو مني على األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة والتأ
ّ                                                 جل تقد ر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب الوحدة ومثة استحقاقات أخرى طويلة األ.األرملة

.ّ                                                                           وتقي د األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء املايل.املسقطة
يقوم واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل ٥٦-٢

ا ا  .كتواريون مستقلونحبسا
اءاستحقاقاتو ٥٧-٢ اء خدمة ُ    هي استحقاقات ت سدد اخلدمةإ نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل

اءواستحقاقات .موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي ّ               ً         ً اخلدمة تقي د بوصفها التزاما  ومصروفا  إ
اؤه بسبب عملية إعادة  .اهليكلةعندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إ

القرض المقدم من الدولة المضيفة

والقيمة العادلة عند .(أ) بقيمته العادلة٣٠-٢الوارد وصفه يف املالحظة القرض ً ة  ّ      يقي د بداي٥٨-٢
ّ  ويقي د .قبلة باستخدام سعر الفائدة السائداملنقدية اللتدفقات لصافية الالية احلقيمة الاألول تتمثل يف القيد

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

الطارئةالمخصصات والخصوم 

حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث املخصصاتيتم قيد٥٩-٢
حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة موثوقة. َ   ت مل ُ وحي  ،ماضية

. بلغ املخصص يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد التقريريتمثل املو 
إن مل يعد التدفق اخلارجي و ّ                                                         ً       ً  وخيف ض هذا التقدير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريا  ماديا . 

املخصص.فيتم إلغاء ً لتزامات مرجحا  االمن أجل الوفاء باالقتصاديةلالستحقاقات
هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبدوث أو عدم الطارئاخلصم٦٠-٢

ُ    ال ي سفر حيتمل أالتزام راهن ،أو عن حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية
عن تدفق خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.واخلصوم 

ُ    ُ                                     إن و جدت ي علن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.طارئةال
اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية

لدولاعلىعلى االشرتاكات املقررة اجلمعيةموافقة بعداإليراداتيف املقررةاالشرتاكاتتسجل٦١-٢
.وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك االشرتاكات،املعتمدةالربناجميةامليزانيةيفاألطراف

يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ،من النظام املايل٢-٥ً        فقا  للمادة و و ٦٢-٢
جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 

يتم حتويل املدفوعات املقدمة ،من النظام املايل٨-٥ً        العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة. ووفقا  للمادة 
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وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات رأس املال املتداولة طرف أوال إىل صندوق من أي دول
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. 
بنيملزماتفاقعلىالتوقيععنداستخدامهاعلىقيودبصحوبةاملالتربعاتتسجل: التربعات٦٣-٢

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 عاتالترب وتسجلاخلصوم. فيااللتزامتلك الشروط، يسجل استيفاءحني وإىلاملصاحبة هلا. 
.فعالاستالمهاعنداإليراداتيفاإليرادات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة 

األطرافالدول مجعيةموافقة بعداملقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تقيد االشرتاكات٦٤-٢
ااملوارد جتديدأعيداليت فرتةللإيراداتوصفهاعليهاب ال ،نقديةفوائضاستخدامبتجديدالمتوإذا. بشأ

./املمتلكاتاألصولصايفيفالصناديقبنيمناقلةً تقيد املوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها   
بوصفها من بشروطعلى الفور إذا مل تقرتنهاتسجيلويتمالعادلةبقيمتهاتقيدالعينيةالتربعات٦٥-٢

يف االستحقاقات، وتقيدااللتزاموأداءالشروطحني استيفاء إىلبشروط، تسجل اقرتنتوإذا .اإليرادات
.اإليراداتيفاالستالمتاريخيفالعادلةبقيمتهاااملتربعاألصولعلى احلصولو الشروطاستيفاءعند
ويتم الكشف عن أهم .قدمةاملعينيةالدماتاخلعن ةالناجتاتاإليرادقيدت: العينيةاخلدمات٦٦-٢

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

تبادليةمن معامالت ةالمتأتياتاإليراد

سجلوت.الصافية اليت مصدرها أسعار الصرفاألرباحو الفائدةإيراداتاملاليةاإليراداتتشمل٦٧-٢
اية الفرتة املالية، .الفعليلفائدةامبعدل استحقاقهاعندبيان األداء املايل يفاملستحقةإيرادات الفائدة  ويف 

ويسجل يف حساب اإليرادات ،صرفالأسعارمناملتأتيةواخلسائراألرباححسابيفالرصيديسجل 
.ً إجيابيا  إذاكان

يفُ   وت درجمبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية تقدريف األصول التصرفعن الناجتةواألرباح اخلسائر٦٨-٢
.املايلاألداءبيان

المصروفات

الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها مصروفاتو املصرفيةاألعباءاملصروفات املالية تشمل٦٩-٢
الفائدة مبعدلاملالية اليت تأيت بفوائد الصكوكعن املستحقةالفائدة مصروفاتسجلوت.أسعارالصرف

يف سجلويالصرف،أسعار من اخلسائرو يف حساب األرباح الرصيديسجل،املاليةالفرتةايةويفالفعلي. 
.سلبياكانإذااملصروفاتحساب 

التزاماتهبأداءّ املور دفيهاقومياليتاللحظةيفتقيدوخدماتسلعشراءعنالنامجةملصروفاتا٧٠-٢
.وتوافق عليهاواخلدماتالسلعاحملكمةتتلقىعندماأيالتعاقدية

القطاعيةالتقاريروإعدادالصناديقأساسعلىالمحاسبة

ا هو نشاط مميز أو جمموعة من األنشطة يكون من املناسب القطاع ٧١-٢ تقدمي التقارير عن معلوما
تستند معلومات القطاعات إىل األنشطة الرئيسية ومصادر متويل احملكمة. يتم و . املالية بشكل منفصل

اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة لقطعتني: الصناديق العامة والصناديق االستئمانية.
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تفظعلى أساس الصناديق: احملاسبة٧٢-٢ أساسعلىاحملاسبةإىلً استنادا  احملكمةحبساباتُ   حي 
جيوزخاصة،كماأوعامةألغراضفصلةمنصناديقتنشئأناألطرافالدولمعيةجلوزوجي.الصناديق

.قفلهاأو أن يّ      ً               للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متو ل كليا  بواسطة التربعات
ا احملكمة ألنشطةاوتشمل٧٣-٢ رومانظاممبقتضىّ إطار القطاع العام  يفاألولية اليت تضطلع 

:مايلياألساسي
.ةاحملكمالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات،الصندوقالعام(أ)

ماأنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من تسوية الذي،رأس املال املتداولصندوق(ب)
رأس املال صندوق ومبلغ.املقررةاالشرتاكاتبتلقيً رهنا  األجلالقصريةالسيولةمشاكلمنتواجهه
حتديديفاملستخدماملقررةاألنصبةجلدولً وفقا  تقييمهويتمماليةحتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة املتداول

.املايلالنظاممن٢- ٦للبندً وفقا  وذلكاحملكمةخمصصات
الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة صندوق(ج)

منهاالمهرباليتوالنفقاتحتقيق؛بفتحالعاماملدعيعنيصدرمتوقعة يف أعقاب قرار حبالة غري 
وقتبدقةتقديرهايتيسرملأواالتنبؤالراهنة واليت يتعذر األوضاعتشهدهاتطوراتعنوالناشئة
.متوقعةغرياجتماعاتاجلمعيةبعقدتقرتناليتالتكاليفأوامليزانية؛اعتماد

التربعات مبا يف ذلك نقل منالصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متول قطاعيشملو ٧٤-٢
ويتوىل املسجل إنشاء .أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسيةمصفوفةمكان إقامة الشهود واستحداث 

وإىلالرئاسةهيئةً                ويقدم تقريرا  يف هذا الشأن إىل .الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصةإقفاحلساباتو 
ً                    ً                        وهي متول كليا  بواسطة التربعات وفقا  لألحكام احملددة واالتفاقات .واملاليةامليزانيةجلنةخاللمناجلمعية

للضحايااالستئماينالصندوقأنشطةشمليالصناديق االستئمانية ال وقطاع. ُ                 اليت ت ربم مع اجلهات املاحنة
.منفصلةماليةبياناتيفامعنهالتبليغيتماليتالصندوقهذاأمانةوال

/حقوق الملكيةصافي األصول

اللذين رأس املال املتداولمن صندوق الطوارئ وصندوق تكون صايف األصول/حقوق امللكيةي٧٥-٢
ما  ما يف مستوى حتدده،معية اجلأنشأ ، مبا يف يف الصندوق العامزالفائض أو العجمن مبالغ و وحتتفظ 

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

:يليممامتأتيةً أمواال  متثلماليةفرتةأيعناألطرافللدولاملستحقةالنقديةالفوائد٧٦-٢
للمخصصات؛احلرةاألرصدة(أ)

االلتزامات؛هذهإلغاءمنأوالسابقةالفرتةاللتزاماتحتققتوفورات(ب)
جديدة؛أطرافلدولاملقررةاالشرتاكاتعنناجتةمسامهات(ج)
املالية؛السنةخاللفذةالنااملقررةاألنصبةجدولعلىُ   ت دخلاليتالتنقيحات(د)

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

األنصبةجدولإىلباالستناداألطرافالدولعلىّ تقس متسدد،ملواليتاملاليةالفرتةلتلكبالنسبةمقررة
تتم ١وحىت .الفائضايتعلقاليتاملاليةالفرتةيفالسارياملقررة ُ    كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت خت 

قداملاليةالفرتةلتلكبالنسبةاملقررنصيبهاكانإذاُ                فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ي سلم لتلك الدولة 
ُ                       ً         ً                     ويف هذه احلاالت، ي ستخدم املبلغ للتعويض كليا  أو جزئيا  عن االشرتاكات الواجب .بالكاملُ  س دد
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واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت رأس املال املتداولتسديدها لصندوق 
ا الفائض .يتعلق 

بواسطةً جزئيا  أوً كليا  ّ متو لخاصةأوحساباتاحتياطيةحساباتتنشئأنللجمعيةجيوزو ٧٧-٢
.املقررةاألنصبة

مقارنة الميزانية

. وجترى يف امليزانية الربناجمية السنويةاملدرجة املبالغ و ملبالغ الفعلية بني االبيان اخلامس مقارنة يقدم ٧٨-٢
.الربناجمية السنويةيف امليزانية املعتمد ّ           هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعد ل للحسابات 

املبالغ الفعلية و ّ  نقدي معد ل على أساس املبالغ الفعلية بني توفيق العملية ٢٤الحظة بني املتو ٧٩-٢
موع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس ،املعروضة يف البيانات املالية نظرا لالختالف بني ا

نقدي.

التغييرات في العرض

مت دمج اجلزء اخلاص مبشروع املباين الدائمة مع القطاع العام ، حيث مت ، ٢٠١٧من عام ً اعتبارا  ٨٠-٢
ً       وفق ا لذلك.٢٠١٦مت حتديث أرقام املقارنة لعام ، و ٢٠١٦إغالق مشروع املباين املؤقتة يف عام 

ما في حكمهاالنقدية و -٣
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٣٧٥١نقدية حاضرة

٧٠٤٥٢٠٣٥٣نقدية باملصارف
٧٠٨٢٢٠٤٠٤المجموع

ً          فيما خيص توافرها لالستخدام رهنا  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 ألف٥٥: ٢٠١٦(ألف يورو٥٤مبلغا قدرهحكمها .ور يورو) حمتفظ 
يف املقام األول النقدية وما يف حكمها يف املائة) ٦٥يورو (أو ١٣٣٢٢يتعلق النقصان البالغ ٢-٣

مبعدل حتصيل االشرتاكات املقررة. وارتفعت االشرتاكات املقررة غري املسددة املستحقة القبض مبقدار 
اية عام ١٢,٦٤٣ ).٤(املالحظة ٢٠١٧ألف يورو يف 

بادليةمن المعامالت غير التالقبضمستحقة الالحسابات -٤
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

الحسابات الجارية
٣١٠٤٨١٨٤٠٥االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية)

٢٧٨٦االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض
٢٤٤١٦التربعات املستحقة القبض
الحسابات غير الجارية

٣٦٤١االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض
١٨٥٠٧١٨٥٠٧المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

(٤٥٣٤)(٤٥٣٤)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها
١٣٩٧٣١٣٩٧٣المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض

معظمتشمل االشرتاكات املقررة االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية): ١-٤
مبلغا قدرهألف يورو٣١٠٤٨يشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره . و املستحقات من احملكمة
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عن عام واجبة الدفعلف يورو أ١٨٢٣٥عن فرتات مالية سابقة وواجبة الدفعلف يورو أ١٢٨١٣
الواجبة االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات عن ُ   ي بلغو ). ١(اجلدول ٢٠١٧

ويرد يف ).١-١٢ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما (املالحظة٢٧٣٢البالغ قدرها و الدفع
الدولة من جانب ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف الدفع حالة املسامهات املستحقة ١اجلدول 
.الطرف

املستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غري املسددة املستحقة االشرتاكات املقررة (األخرى)٢-٤
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 ٢٤٤التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ ٣-٤
.٢٠١٨-٢٠١٧ملشاريع الفرتةاجلهات املاحنة 

ّ            ً                         قي دت احملكمة خمصصا  يتعلق بالديون املشكوك يف :خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها٤-٤
على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات ها يف املائة من االشرتاكات املتبقيتسديد٩٠حتصيلها 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

.االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنهاً       عليها مساويا  لقيمة املتأخر 
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

موعبآالف اليورو ا
٢٠١٦٤٥٣٤كانون األول/ديسمرب ٣١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

٣٥٣٢لزيادة يف املخصصاتاا
٢٠١٧٨٨٧٦كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

حبسب العمر:القبضيوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة ٥-٤

اليوروبآالف 
مل حيل بعد 
موعد دفعها

أقل من سنة
سنوات٣-١واحدة

٣أكثر من 
موعسنوات ا

١٨٣٥١١٨٢٩٩٨٤٣١٠٤٨-االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية)
١٧٥٦٣-٤١االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض

٢٤٤--٢٤٤-التربعات املستحقة القبض
٤١١٨٤٧٩١١٨٤٦٩٨٩٣١٣٥٥المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

١٢٠٤٢٩٤٩مبالغ مستحقة القبض من احلكومات
١٨٢٨١٦٦٣مبالغ أخرى مستحقة القبض

٢٨٥٢٤٦١٢إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض
(١٤٠٦)(١٧٢٤)الديون املشكوك يف حتصيلهاخمصصات 

١١٢٨٣٢٠٦صافي الحسابات المستحقة القبض
يبة الطاقة القابلة متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضر ١-٥

.القيمة املضافةلالسرتداد وضريبة 
تتألف املبالغ األخرى املستحقة القبض بشكل رئيسي من املبالغ اليت قدمتها احملكمة على أساس ٢-٥

-ICC-01/05-01/08(الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم ٢٠١١أكتوبر تشرين األول/٢٠قرار قضائي مؤرخ 
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٣١٨كمة ، دفعت احمل٢٠١٧يف عام و . ه) بشأن التمثيل القانوين لشخص متهم مت جتميد أصول568
ألف يورو مقابل هذه التكاليف.

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: مبا أن اسرتداد تكاليف املعونة القانونية املقدمة من احملكمة ٣-٥
وتسجيله كتكاليف للمحكمة.،املبلغ املستحق بالكاملصيص يتم ختغري مؤكد، 

صيلهاحالتغيرات في مخصصات الديون المشكوك في ت

اليوروبآالف 
مبالغ أخرى

مستحقة القبض
٢٠١٧١٤٠٦كانون الثاين/يناير ١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

٣١٨الزيادة يف املخصصات
٢٠١٧١٧٢٤كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

القبض حبسب العمر:ستحقة املخرى األسابات احلّ              يوض ح اجلدول التايل و ٣-٥
موعسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة واحدةبآالف اليورو ا

١٠٢٤--١٢٠٤مبالغ مستحقة القبض من احلكومات
٤٠٣٩١١٥١٤١٨٢٨مبالغ أخرى مستحقة القبض

١٤٢٧٩١١٥١٤٢٨٥٢إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض
متداولة األخرىالمقدما واألصولالمبالغ المدفوعة -٦

٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
١٦٨٠٢٢٧٣سلف للموظفني

٢٤٨٤سلف للبائعني
٥٣٩٥٤٠مصروفات مسبقة الدفع

٧٨٨فوائد مرتاكمة
٢٩٠٥٢٩٠٥المجموع

الدراسيةتعليم جلزء السنةالةمنحلسلف يورو ألف ٤٤٨١لموظفني فوعة لاملدالسلفشمل ت١-٦
ألف يورو لسلف ٢٢٣، و٢٠١٨يف عام سفر اللسلفيورو ألف ٩، و ٢٠١٨يف 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

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١لتاريخ 
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الممتلكات والمنشآت والمعدات-10/20٧/

األراضيبآالف اليورو
أصول قيد 

السياراتالبناءالتشييد
اآلثاث 

والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت
أصول 
موعأخرى ا

التكلفة
١٩٦٩٨١٣٠٨٨٦٠٠١٠٣٢٥١٦٧١٢٢٣٢٧١-٢٠١٧٩٧٤١كانون الثاين/يناير ١يف 

٤٩٢١٨٦٥٧١٩١١٤٩٠-٢٠٤-اإلضافات
-----٢٠٢(٢٠٢)-الرمسلة

٨-----٨-إعادة التصنيف
(١٢٣٥)(١٦٧)(٧٧٧)(٤٦)(٢٤٥)---التصرف يف األصول/شطبها

٢٠١٧٩٧٤١١٠١٩٧١٨٣٣٣٣٥٥٧٢١٠٢٠٥٢٤٨٨٢٢٣٥٣٤كانون األول/ديسمبر ٣١في 
اإلهالك المتراكم

كانون الثاين/يناير ١اإلهالك املرتاكم يف 
١١٩٣١٢١٣٣٤٨٩٧٣١٩١٦٧١٢٣٥٤٣--٢٠١٧

١٠٣١٨٣١٧٢٤١٠٧٣١٩١١١٩٢٣--كلفة اإلهالك
--------إعادة التصنيف

(١٢١٨)(١٥١)(٧٧٧)(٤٥)(٢٤٥)---التصرف يف األصول/شطبها
٢٢٢٤٩٢٢٠٥٤٦٨٧٦١٥١٧١١٣٤٢٤٨--٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية
١٨٥٠٥٠٩٥٥١١١٣٠٠٦٨٦٥١٩٩٧٢٨-٢٠١٧٩٧٤١كانون الثاين/يناير ١يف 
٢٠١٧٩٧٤١١٠١٧٤٩٣٤١١٣٠١٠٤٢٥٩٠٧٧٧١٨٩٢٨٦كانون األول/ديسمبر ٣١في 

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املؤرخ العقدً    استنادا  إىل ١-٧
.ً مهيئة للبناء عليها جمانا  يُ                بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت أ جرت للمحكمة أراض

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار  اء العقد باتفاق متبادل يف  تتخذه مجعية الدول وميكن إ
ّ  قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدر ة خبري مستقل يف التقييم ّ  قد ر يو .األطراف

.للربح
األصول غير الملموسة-٨

اليوروبآالف 
الرباجميات املقتناة من 

موعبراجميات قيد التطويرمصادر خارجية ا
التكلفة

١٠٩٥٦-٢٠١٧١٠٩٥٦كانون الثاين/يناير ١يف 
٨٦٨٦١٧٢اإلضافات

(٩)-(٩)الرمسلة
(٨)-(٨)إعادة التصنيف

٢٠١٧١١٠٢٥٨٦١١١١١كانون األول/ديسمبر ٣١في 
المتراكماالستهالك 

٩٦١٤-٢٠١٧٩٦١٤كانون الثاين/يناير ١يف 
٣٨٨١-٣٨٨١كلفة االستهالك

١٠٠٠٢-٢٠١٧١٠٠٠٢كانون األول/ديسمبر ٣١في 
صافي القيمة الدفترية

١٣٤٢-٢٠١٧١٣٤٢كانون الثاين/يناير ١يف 
٢٠١٧١٣٤٢٨٦١١٠٩كانون األول/ديسمبر ٣١في 

َ             الذاتي ة للم ستخد مني واملديرين قيد التطوير تكاليف تطوير اخلدمة الرباجميات متثل ١-٨     ُ من خالل النماذج َّ    
.٢٠١٨ألف يورو ومن املتوقع إجنازه يف عام ١٠٠قدرهاإللكرتونية. وتقدر التكلفة اإلمجالية للمشروع مببلغ
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الحسابات المستحقة الدفع-10/20٩/
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
الجاريةالحسابات 

٥١٠٤٥٢احلسابات املستحقة الدفع للمحامني
٤٤٦٤٥٠٧٣املوردون

٤٧٥٦٧أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
٢٦٦١٠٤احلسابات املستحقة الدفع األخرى

٥٧١٥٥٦٩٦جمموع احلسابات اجلارية
الحسابات غير الجارية

٥٠٥٥٨٦أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
٥٠٥٥٨٦جمموع احلسابات غري اجلارية

٦٢٢٠٦٢٨٢الحسابات المستحقة الدفع

ً                   مانة للصندوق االستئماين للضحايا فائضا  يف الربنامج الرئيسي ألاحلسابات املستحقة الدفع متثل ١-٩
للمحكمة ولكنه جزء من صايف األصول/حقوق امللكية يف يف امليزانية الربناجميةإدراجهالسادس الذي يتم 

(ز)).١,٢االئتمان للدول األطراف (انظر املالحظة) يف انتظار الصندوق االستئماين للضحايا وهو 

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

االلتزامات الجارية
٧٩٢١٠٠٤املرتبات واالستحقاقات

٦٢٩٧٦٠٨٩اإلجازات السنوية املرتاكمة
٢٠٩٤١٤١٩استحقاقات أخرى طويلة األجل

١٣٥٩١٢١٦استحقاقات ما بعد اخلدمة
موع الفرعي لالستحقاقات اجلارية ١٠٥٤٢٩٧٢٨ا

االلتزامات غير الجارية
٨٥٨٣٩٣٣٢استحقاقات أخرى طويلة األجل

٤٤٧٩٣٣٨١٣٩استحقاقات ما بعد اخلدمة
موع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية ٥٣٣٧٦٤٧٤٧١ا

٦٣٩١٨٥٧١٩٩المجموع

استحقاقات الموظفينالمتعلقة بالجاريةااللتزامات

وغريها من االستحقاقات، املبالغ املستحقة الدفع عن املرتباتاجلارية تشمل االلتزامات ١-١٠
انتهاء ما بعد واستحقاقات ،حقاقات الطويلة األجلمن االستاجلاري واجلزء ،السنوية املرتاكمةواإلجازات

.اخلدمة
املتعلقة بلغت االلتزامات ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف اإلجازات السنوية املرتاكمة: ٢-١٠

املتصلة التكلفة ت وقيد.يوروألف٠٨٩٦اإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة ب
.يوروألف٢٠٨ً        باعتبارها مصروفا  مقداره يف بيان األداء املايل ٢٠١٧عام لرتاكمة باإلجازات السنوية امل

استحقاقات الموظفينغير الجاريةالمتعلقة بااللتزامات

املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل االكتواريةاالفرتاضاتوترد أدناه٣-١٠
:انتهاء اخلدمةاألخرى وغريها من استحقاقات ما بعد 
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االفتراضات المالية10/20/
معدل اخلصم:

%١,٦٠نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
%٠,١١بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

%٠,١١إجازات املوظفني لزيارة الوطن واألسرة 
%١,٠٥التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

%١,٣٥منحة إعادة املوظفني إىل الوطن
%١,٢٧استحقاقات املوظفني األخرى

%١,٥٠تضخم األجور
%٢,٠٠تضخم األسعار

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

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

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على معدالت اإلعاقة
)٢٠١٧(النشطة وغري النشطة لدى الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية جداول الوفيات

مقياس التحسن عرب األجيال (بالنسبة للجداول النشطة)التصويبات العمرية
الفعلييفرق العمر العلى أساس الفارق العمري ذكور/إناث

تطابقو .معدل اخلصم املستخدم خلصم التزامات االستحقاقات القيمة الزمنية لألمواليبني٤-١٠
املتعلقة اللتزاماتلاملقدرة َ واملدة  َ القيمة الزمنية لألموال العملة  تانلتبيني األداة املالية املختار ُ ومدة  ُ العملة  

.االستحقاقاتب

ةالمحدداقاتاالستحقاقاتالحالية اللتزامتامي للقيمةوالرصيد الخيبين الرصيد االفتتاحالتوفيق

املوظفونالقضاةبآالف اليورو

نظام 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي بعد 

انتهاء 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٢٠١٧٢٥٥٢٩٧٠٣١٣٨٢٦١٩٠٤٨٥٠١٠٦يناير كانون الثاني/ ١في المحددة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات 

٢٤٦٩٢١٩١٦٦٠٢٤١٢٦٧٥٩تكاليف اخلدمة
٣٩٦١٢٧٨١٣٣٨٠٨مصروفات الفائدة

١٦٣٨)١٩٠٨(٣٠٩٣(٣٤)٤٨٨إعادة قياس (املكاسب)/اخلسائر
(٣٣٠)---(٣٣٠)مباشرة للمشاركنياملدفوعةاملبالغا

(٢١٥٢)(٨٧٠)(٣٤)(٢٧))١٢٢١(االستحقاقات املدفوعة
٢٠١٧٢٧٣٣٠٨٦٢١٨٨٢٢٩٨١٥٥٦٨٢٩كانون األول/ ديسمبر ٣١القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة في 

االستردادوقوالرصيد الختامي لحقيالتوفيق بين الرصيد االفتتاح

نظام  املعاشات التقاعدية للقضاةبآالف اليورو
٢٠١٧٢٥٥٢٩كانون الثاني/يناير ١حق االسترداد في 

٣٩٢عائدات الفائدة
٣٥٠إعادة قياس املكاسب/(اخلسائر)

(١٢٢١)مسامهات رب العمل
(٣٣٠)االستحقاقات املدفوعة

(١١٧)تكاليف اإلدارة
٢٠١٧٢٧٣٣٠كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في 

١١٧ودفعت تكاليف إدارية قدرها .هي القيمة احلالية لاللتزام ذي الصلةاالسرتدادعترب القيمة العادلة حلقوق ُ ت  ٥-١٠
.٢٠١٧يورو إىل مدير نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام ألف 
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/10/20

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

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام

املعاشات 
التقاعدية

التأمني
الصحي بعد 

انتهاء اخلدمة

استحقاقات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٢٤٦٩٢١٩١٦٦٠٢٤١٢٦٧٥٩صايف تكلفة اخلدمة

٤١٢٧٨١٣٣٤١٧صايف الفائدة عن صايف التزامات/(أصول) االستحقاقات احملددة
١١٧---١١٧اإلدارةتكاليف 

(١٩٤٢)(١٩٠٨)-(٣٤)-إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة
٢٥٩٠١٨٥١٩٣٨٦٣٧٥٣٥١تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة يف الربح أو اخلسارة

٣٢٣١-٣٠٩٣-١٣٨إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة
٣٢٣١-٣٠٩٣-١٣٨احملددة املسجلة يف صايف األصول/حقوق امللكيةتكلفة االستحقاقات 

٢٧٢٨١٨٥٥٠٣١٦٣٧٨٥٨١مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة

تحليل الحساسية

مت حتديد حتليالت وقد .حتديد التزام االستحقاقات احملددةيف معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة َُ  ُّ يـ ع د  ٦-١٠
.فرتة املشمولة بالتقريراليةايف االفرتاضات يف يف املائة٠,٢٥بناء علی تغري بنسبة احلساسية

النسبة 
املئوية ملعدل 

اخلصم

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بإضافة 
٠,٢٥
يف املائة

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بطرح 
٠,٢٥
يف املائة

التزام 
االستحقاقات 

احملددة
القضاة

١,٦٠٢٧٣٣٠١,٨٥٢٦٤٩٣١,٣٥٢٨٢٠٩نظام املعاشات القاعدية
٠,١١٦٥٠,٣٦٦٥٠٦٥استحقاقات إجازة زيارة الوطن

اء اخلدمة ٠,١١١١١٠,٣٦١١١٠١١٢نقل األمتعة/السفر عند إ
٠,١١٦٧٨٠,٣٦١١١٠٦٨٠بدل االنتقال

٠,١١٨٠,٣٦٨٠٨استحقاقات اخللف
الموظفون

٠,١١١٠٦٠٠,٣٦١٠٥٩٠١٠٦١استحقاقات إجازة زيارة الوطن
٠,١١٢٠,٣٦٢٠٢زيارة األسرة

اء اخلدمة ١,٢٧٢١٠٨١,٥٢٢١٤٧١,٠٢٢١٥٩نقل األمتعة/السفر عند إ
١,٣٥٦٢٧٧١,٦٠٦٣٧٤١,١٠٦٤٤٠منحة اإلعادة إىل الوطن

١,٢٧٣٦٨١,٥٢٣٩٥١,٠٢٣٧٥منحة الوفاة
٢,٠٥١٨٨٢٢٢,٣٠١٢٨٥٠١,٨٠٢٠٣٧٩التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه النقصريأثتتأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة و أدناهويرد ٧-١٠
التكاليف الطبية املفرتضة:

معدل اتجاه التكاليف الطبية

يف املائة٦يف املائة٥يف املائة٤بآالف اليورو
٢٠١٧١٥٧٣٤١٨٨٢٢٢٢٧٤٧كانون األول/ديسمرب ٣١التزام االستحقاقات احملددة يف 

٢٠١٨١٨٠٦٢١٥٧٢٦٠٣تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية 

للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك

ر ي  جملس صندوق املعاشات تقييما ٨-١٠ َ                           وينص النظام األساسي لصندوق املعاشات على أن جي   ِ ُ
اكتواريا للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يقوم به خبري اكتواري استشاري. وتتمثل املمارسة 
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اليت يتبعها جملس صندوق املعاشات يف إجراء تقييم اكتواري كل عامني باستخدام طريقة حاصل 10/20/
موعة املفتوحة. والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت أصول الصندوق ا

ّ                ً                     احلالية وأصوله املقد رة للمستقبل كافية  للوفاء بالتزاماته. 

حيال صندوق املعاشات التقاعدية من اشرتاكها املقرر، وفق للمحكمةويتألف االلتزام املايل ٩-١٠
حساب املعاش ُ                                اجلمعية العامة والذي ي قاس كنسبة مئوية من األجر الداخل يفاملعدل الذي حتدده 

يف املائة للمنظمات األعضاء)، ١٥,٨يف املائة للمشرتكني و ٧,٩التقاعدي للمشرتكني (ويبلغ حاليا 
من النظام األساسي ٢٦ً                     ُ                                   إضافة  إىل حصتها يف أي مبالغ ت دفع لسد أي عجز اكتواري مبوجب املادة 

لألمم ُ  َّ                                                   املعاشات. وال ت سد د مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا جلأت اجلمعية العامة لصندوق
ً                     ، وبعد أن يتقرر أن هناك حاجة  لسداد مدفوعات العجز ٢٦إىل تطبيق احلكم الوارد يف املادةاملتحدة 

هم كل منظمة بناء على تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية يف تاريخ التقييم. وتسا
عضو يف سد هذا العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعتها كل منظمة عضو أثناء 

السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. 
، وقف الصندوق املشرتك على وجود اختالالت يف بيانات التعداد ٢٠١٧خالل عام و ١٠-١٠

. وعلى هذا ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١ُ            الذي أ جري إىل غاية املستخدمة يف التقييم االكتواري
كانوناألول/ديسمرب ٣١ّ                                النحو، وكاستثناء لدورة السنتني العادية، قر ر الصندوق ترحيل بيانات االشرتاك يف 

ّ . ويتم  ٢٠١٦من أجل استخدامها ضمن بياناته املالية لعام٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٣١إىل٢٠١٣
.٢٠١٧كانوناألول/ديسمرب٣١تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غايةً        حالي ا إجراء 

كانون ٣١إىل ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ترحيل بيانات املشرتكني من وأدى١١-١٠
إىل نسبة ممولة من األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية، بافرتاض عدم إجراء ٢٠١٦األول/ديسمرب 

يف املائة يف تقييم عام ١٢٧,٥يف املائة (مقابل١٥٠,١للمعاشات التقاعدية، تعادل تسويات مستقبلية 
) ٢٠١٣يف املائة يف تقييم عام٩١,٢يف املائة (مقابل١٠١,٤). وبلغت النسبة املمولة ٢٠١٣
ِ                                                  و ض ع النظام احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان. عندما ُ

االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلص اخلبري االكتواري إىل أنه تقييم الكفاية وبعد١٢-١٠
ٍ                         ، ما يستوجب تسديد مدفوعات  لتغطية العجز مبوجب املادة ٢٠١٦كانوناألول/ديسمرب٣١يوجد، يفال

من النظام األساسي للصندوق، حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية جلميع ٢٦
ستحقة على الصندوق. ويضاف إىل ذلك أن القيمة السوقية لألصول جتاوزت هي أيضا القيمة اخلصوم امل

االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة حىت تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل تلجأ اجلمعية 
. ٢٦العامة إىل أحكام املادة 

، سواء أثناء العملية اجلارية أو بسبب عجز اكتواري٢٦ويف حال اللجوء إىل املادة ١٣- ١٠
اء صندوق املعاشات التقاعدية، ستستند املدفوعات لتغطية العجز املطلوبة من كل  بسبب إ
منظمة من املنظمات األعضاء إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة العضو يف جمموع املسامهات 

وبلغ جمموع املسامهات املدفوعة املدفوعة إىل الصندوق يف السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.
) ما قدره ٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤إىل صندوق املعاشات التقاعدية خالل األعوام الثالثة السابقة (

يف املائة منها.٠,٨٥مليون دوالر، سامهت احملكمة  بنسبة٦٧٥٠،٩٨
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دية ، بلغت املسامهات اليت دفعها املعهد إىل صندوق املعاشات التقاع٢٠١٧وخالل عام١٤- ١٠
ُ  ّ            ُّ وال ي توق ع أن حيدث أي  ُ     ال ي توقع و ). يورومليون٢٠١٦:٢٩،٥١٢(يورومليون ٢٣،٠٢٦

.٢٠١٨اختالف كبري يف االشرتاكات املستحقة يف عام 
اءوجيوز١٥- ١٠ توصيةعلىلألمماملتحدة، بناءالعامةاجلمعيةمنبقرارالصندوقيفالعضويةإ

اء جمموعمننسبيةحصةً سابقا  العضواملنظمةإىلُ   املشرتك. وت دفعالصندوقجملسمنباإل
اءتاريخيفالتقاعديةاملعاشاتصندوقأصول موظفيهامنكانمنلصاحلحصراختصصاإل
ِّ والصندوق. وحيد داملنظمةبنيعليهمتفقالرتتيبالتاريخ، وفقذلكيفالصندوقيفمشرتكا
التقاعديةاملعاشاتصندوقألصولاكتواريتقييمإىلاستناداَ املبلغ  املشرتكالصندوقجملس

اء؛ والتاريخيفوخصومه اخلصوم. عنالزائدةاألصولمنجزءأياملبلغيتضمناإل
صندوقحلساباتسنويةمراجعةالتابع لألمم املتحدة احلساباتمراجعيجملسوجيري١٦- ١٠

املشرتك.الصندوقجملسإىلاحلساباتمراجعةعنتقاريرعامكلالتقاعدية، ويقدماملعاشات
بزيارةعليهااالطالعاستثماراته، وميكنعنفصليةتقاريرالتقاعديةاملعاشاتصندوقوينشر
.www.unjspf.orgللصندوق:الشبكياملوقع

الخدمةبسبباإلصابات 
اخلدمة واليت بسبب ً                                           أبرمت احملكمة اتفاقا  مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث ١٧-١٠

قسط التأمني، احملسوب و .يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون
مئوية مماثلة فيما خيص من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة باعتباره نسبة مئوية 

يف احلسابات اليت تتم يدرجميزانية احملكمة و على مل حيالقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني 
٩١٠هذا التأمني ألغراض ٢٠١٧عام يت سددت يفالتأمني الوبلغ جمموع أقساط .يف إطار املصروفات

ألف يورو.

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

ً        واستحقاقات وفقا  للنظام زاياحيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مب١٨-١٠
على أساس مشرتك الفوائد هذه تقدم و .احملكمةيموظفاستحقاقات و مزاياتتفق مع ،األساسي للموظفني

دي القيام بتقييم ُ         موظفي احملكمة وال ي رى أن من مع  الستحقاقات الطويلة اوتقدر هلا.اكتواري منفصلا
التزاماتواملدرجة يف الصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بأمانة اخلدمةستحقاقات ما بعد او األجل 
.يوروألف٢٩٤مببلغ احملكمة 

الصندوق االستئماين للضحايا أمانةيوظفستحقة ملاإلجازات السنوية املقيمة قد أدرجتو ١٩-١٠
ماتبلغيف التزامات احملكمة و ، مشرتكأساس على املقدمة أيضا و ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف 
.يوروألف ٧٢ه  قدر 

المضيفةةالقرض المقدم من الدول-١١
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

١٨٠١١٧٥٩القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول
٧٠٧٠٨٧٢٥٠٩القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول

٧٢٥٠٩٧٤٢٦٨المجموع

. وينطبق سعر ّ                                                             يقي د القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد١-١١
جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح.الفائدة السائد على كل 
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اتفاقتاريخ انقضاء ، 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 ّ              ويوض ح اجلدول التايل .ديد القرضسنوية لتسالشرتاكات االواحدة 
موعسنوات٣أكثر من  سنوات٣-١أقل من سنةبآالف اليورو ا

٥٨٥٣٧٥٥١٠٤٢١٩١٧٦١٠٥قرض الدولة املضيفة
اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-١٢

٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٢٢٧٣٤٣٧٩االشرتاكات املقررة الواردة مقدما

٩١٠٣٨٧التربعات املؤجلة
٢١٠٤٣٤٧٩املصروفات املستحقة

٣٥٨٥٢٩٨٤املضيفةالفوائد املستحقة على قرض الدول 
٨٨٧٢١١٢٢٩المجموع

قبل يورو من الدول األطراف ألف ٢٢٧٣قدرهمبلغورد: مقدمالواردة ااملقررة االشرتاكات ١-١٢
ّ                حلول السنة اليت ي ستحق  فيها التسديد.  آالف يورو (أو٢١٠ً      واخنفضت املسامهات الواردة سلفا  مببلغ ٌ   

من قبل الدولة الطرف يف ٢٠١٨املسامهات املستلمة املتعلقة بسنة ترد تفاصيل و يف املائة). ٤٨بنسبة
.١اجلدول 

من اجلهات املاحنة، رهنا بشروط، يتوقع تنفيذها يف الفرتة َِ  م ن حمتثل املسامهات الطوعية املؤجلة ٢-١٢
"بناء اخلربة أالف يورو يف املقام األول بأنشطة الصندوق االستئماين٩١٠املالية املقبلة. ويتعلق مبلغ 

حيثماهذه املسامهات كإيرادات، ُ  َّ  وست سج ل " و"برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني". التعاونتعزيز القانونية و 
،تفاصيل املسامهات الطوعية اليت مت حتويلها، واليت ختضع لشروط٦اجلدولاستيفاء الشروط. وترد يف ّ مت  

.٢٠١٧ديسمرب ٣١حىت 
امتثل املصروفات املستحقة كمية السلع واخلدمات املقدمة اليت مل يتم استالم الفواتري ٣-١٢ بشأ

حىت تاريخ اإلبالغ.
ّ   ي ستحق  ا٢٠١٧ميثل االستحقاق على قرض الدولة املضيفة مبلغ قسط سنوي ٤-١٢ لدفع يف ُ   

.٢٠١٨فرباير شباط/

المخصصات-١٣
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٢٠٦٠٢١٧١القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةخمصصات 
١٢٦٨٦املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة

-١٩٤أخرىخمصصات 
٢٢٥٧٢٢٥٧المجموع

تغييرات في المخصصاتال

بآالف اليورو

خمصصات احملكمة 
اإلدارية ملنظمة 

العمل الدولية
خمصصات ضرائب 

موعأخرىخمصصات الواليات املتحدة ا
٢٢٥٧-٢٠١٧٢١٧١٨٦كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف 

١٧٦٠٨٦١٩٤٢٠٤٠الزيادة يف املخصصات
(١٨٤٠)-(٤٢)(١٧٩٨)االخنفاض املرتتب على املدفوعات

(٧٧)-(٤)(٧٣)االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء
٢٠١٧٢٠٦٠١٢٦١٩٤٢٣٨٠األول/ ديسمبر كانون٣١المخصصات في 
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ألف ٢٠٦٠البالغة ،االت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةحلويقابل املخصصات ١-10/20١٣/
عشرون قضية مقدمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من قبل موظفني حاليني أو سابقني ،يورو

ُ                       يف احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، هناك قضايا أخرى معلقة لدى احملكمة ت كشف إما كخصوم طارئة أو 
.مستبعدإذا اعترب أن إمكانية تدفق املوارد إىل اخلارج أمر 

بناء على املمارسة واملبادئ األساسية للخدمة : املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة٢-١٣
ا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ي عفى مجيع موظفي احملكمة من  ُ                       املدنية الدولية اليت حدد

م الضرييب احملسوب يف عام الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ االلتزا
ألف يورو بالنسبة لتسعة من دافعي الضرائب يف للواليات املتحدة الواردة ١٢٦ما يقدر بـــ٢٠١٧

أمساؤهم يف كشف مرتبات احملكمة خالل هذه الفرتة.

ل التذييالواردة يف قضية الومتثل األحكام األخرى تقديرا للمبلغ الذي تدفعه احملكمة فيما يتعلق ب٣-١٣
.دال

حقوق الملكيةصافي األصول/-١٤.
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
الرصيد العام

٣٧٦٤٥٧٩١صندوق الطوارئ
١٧٣٦٦٤صندوق رأس املال املتداول

األموال العامة
٤٧٩١٧٢أموال االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

٥٦٢٢٥٣٩٤الفائض/(العجز) النقدي
(١٦٩٦٤)(١٠٥١٤٢)أخرىأموال عامة 

(٣٤١٩)(٦٦٥٠)إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة
(٥٣٦٢)٩٧١٣٠مجموع األرصدة العامة

١٦٩٥١٦٢٣الصناديق االستئمانية 
٩٨٨٢٥١١٥٨٥٢المجموع

املاليتني ف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني أل١٦٩٩مبلغ ُ  ر صدصندوق الطوارئ: ١-١٤
ICC-ASP/ICC/Res.4للقرار وفقا إلنشاء صندوق الطوارئ،٢٠٠٣و٢٠٠٢ (b).يف وجرى

ويف وقت الحق مت ختفيض مستوى ماليني يورو.٧إىل مستوى صندوق الطوارئختفيض وقت الحق 
يورو ١٤٧٩١ُ         ، است خدم مبلغ ٢٠١٧ويف عام ماليني يورو. ٧مبلغ حتديده يفصندوق الطوارئ و 

ريثما ترد ،السيولة على املدى القصريمن صندوق الطوارئ ملواجهة مشاكل واستثنائيبشكل مؤقت 
ألف يورو٥٤٨ُ         ، واست خدم مبلغ )٤ة ، اجلزء جيم ، الفقر ICC-ASP / 15 / Res.1(االشرتاكات املقررة

(اجلدول ٢٠١٧لعام اليت مل تستوعبها امليزانية الربناجمية٢٠١٧نفقات صندوق الطوارئ لعام لتغطية 
٢.(

، صندوق ICC-ASP/15/Res.1قرارها مبوجب، أنشأت اجلمعيةصندوق رأس املال املتداول: ٢-١٤
مببلغ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين / يناير إىل ١رأس املال املتداول للفرتة املالية من 

ألف يورو لتجديد صندوق ٥٣٩٤ُ                   ، است خدم فائض نقدي قدره ٢٠١٧يف عام و يورو.٠٠٠١١١١
ملواجهة يورو مؤقتا من صندوق رأس املال املتداول ٩٤١٩مبلغ ومت استخدام رأس املال املتداول و 

).٢(اجلدول السيولة على املدى القصري ريثما ترد االشرتاكات املقررةمشاكل 
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ألف يورو خسائر اكتوارية تتعلق ٦٥٠٦ميثل رصيد قدره :خطط ما بعد اخلدمةإعادة قياس ٣-١٤
ترجع اخلسارة اإلكتوارية و مبعاشات القضاة وخطة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ملوظفي احملكمة. 

أساسا إىل تغري يف االفرتاضات الدميغرافية املتعلقة مبعدالت الوفيات.

اإليرادات-١٥
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١٤٢٤١٣١٣٦٨٨٦للميزانية الربناجمية

٢٤٦-ملشروع املباين الدائمة
٥١-االشرتاكات املقررة للتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة
(٤١٢٢)(٢٣٥٣)التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ١٤٠١٦٠١٣٣٠٦١ا
التبرعات

٨٠٥-للميزانية الربناجمية
١٦٦٢٩٨٤للصناديق االستئمانية

موع الفرعي للتربعات ١٦٦٢١٧٨٩ا
اإليرادات المالية

١٥٨٤٥إيرادات الفائدة
٣أسعار الصرفمنالصافية األرباح

موع الفرعي لإليرادات املالية ١٦١٤٥ا
إيرادات أخرى
٦٥٢-املضيفة يف مشروع املباين الدائمةمسامهة الدولة

٢١٩٨٣٦إيرادات أخرى متنوعة
موع الفرعي لإليرادات األخرى ٢١٩١٤٨٨ا

١٤٢١٠٢١٣٦٣٨٣مجموع اإليرادات

على متويل ICC-ASP/15/Res.1يف قرارها معيةاجل: وافقت للميزانية الربناجميةاالشرتاكات املقررة١-١٥
٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ٣١كانون الثاين / يناير إىل ١للفرتة املالية املمتدة من اعتمادات احملكمة

ألمانة سامهات مقدمةمبتتعلق منها ألف يورو ٢١٧٤ألف يورو، ٥٨٧١٤٤مببلغ إمجايل قدره 
.، ويرد بيان منفصل يف البيانات املالية للصندوق االستئماينالصندوق االستئماين للضحايا

من احملتمل أن تتدفق إىل الربنامج منافع اقتصادية أو تعرتف احملكمة باإليرادات عندما يكون ٢-١٥
رةلمقراتكااالشترامعنةربالمقاصيلهاتحفيكلمشكوايون للدبالنسبةخدمات مستقبلية. و

معافي. ّ          الشك  يف التحصيللةإزادبمجريتم اسرتجاعها فسوويرادات إلاختفيض يتم ،لمستحقةا
ّ  املبلغ امل قد رتفع، ار٢٠١٧ .يورولفأ٢٣٥٣بمبلغصيلهاتحفيكلمشكوايون للدُ 

.٦ترد تفاصيل املسامهات الطوعية من اجلهات املاحنة يف اجلدول و ٣-١٥

المساهمات العينية

انني لفرتات قصرية. من تلقت احملكمة خدمات عينية ، ٢٠١٧يف عام ٤-١٥ توفر هذه و املوظفني ا
خربة يف جماالت حمددة تساعد يف دعم أنشطة احملكمة. وتقدر قيمة هذه اخلدمات اليت تلقتها املوارد 

ألف يورو.٧٣٥مببلغ ٢٠١٧احملكمة يف عام 
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الموظفيناستحقاقات متعلقة بالمصروفات ال-10/20١٦/
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٣٢٣٧٣٢٥٠مرتبات القضاة
١٧١٨٣١٤٨مستحقات وبدالت القضاة

٥٦١١٢٤٧٦٢٧مرتبات املوظفني
٢٩٢٣١٢٤٩٨١مستحقات وبدالت املوظفني

١٦٥٦٧٢١٤٢٧املساعدة املؤقتة
١٠٦٨٦٥١٠٠٤٣٣المجموع

السفر والضيافةالمتعلقة بمصروفاتال-١٧
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٢٢٣٦الضيافة
٦٦١٠٥٢٩٥السفر

٦٦٣٢٥٣٣١المجموع
المتعلقة بالخدمات التعاقديةالمصروفات -١٨

٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٣٨٧٤٢٥اإلعالم

٥٩٢٦٨٣الرتمجات اخلارجية
٨٠٦٧٥٩التدريب

١٦٤٨١٧١٩االستشاريون وفرادى املتعاقدين
٢١١٧١٧٦٦خدمات تعاقدية أخرى

٥٥٥٠٥٣٥٢المجموع

بأتعاب المحامينالمتعلقة مصروفات ال-١٩
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٤٨٩٤٤٦٠١حمامي الدفاع

١٣٤٩٩٤٥حمامي الضحايا
٦٢٤٣٥٥٤٦المجموع

التشغيليةالمصروفات-٢٠
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٦٦٤٤٤٥٠١اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة
٣٢٣٥٢٩٩٣االتصاالت وصيانة الرباجميات

٢٣٧٨٢١٦٦املصروفات املتعلقة بالشهود
٢٠٤٥١٦٣٢مصروفات تشغيلية أخرى

١٤٣٠٢١١٢٩٢المجموع

المتعلقة باللوازم والموادالمصروفات -٢١
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٥٤٦٥٧٠لوازم مكتبية

١١٣١٥٠كتب وجمالت واشرتاكات
٤٤٥٤٧٥لوازم أخرى

١٠٤٧١٢٧٨مشرتيات أصول منخفضة القيمة
٢١٥١٢٤٧٣المجموع
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ومعدات تكنولوجيا املعلومات ،منخفضة القيمة األثاث والتجهيزاتمشرتيات األصول تشمل ١-٢١
.تهارمسلتتم وال يوروألفوأصول أخرى تقل قيمتها عن ،تواالتصاال

القيمةاضمحاللواالستهالك و اإلهالك -٢٢
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

١١٩٢٣١١٦٥٢اإلهالك
٣٨٨٤٤١االستهالك
١٢٣١١١٢٠٩٣المجموع

.٢٠١٧يف عام أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة مل تتكبد احملكمة ١-٢٢

ماليةالمصروفات ال-٢٣
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو
٦٨٥٥رسوم مصرفية

٣٣-صايف اخلسائر املرتبطة بأسعار صرف العمالت
١٨٢٦٢١٣٣مصروفات الفائدة على قرض الدولة املضيفة

١٨٩٤٢٢٢١المجموع

يورو على ألف٨٢٦١الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها مصروفات قيدت ١-٢٣
.الساريأساس سعر الفائدة 

بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية-٢٤

على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان احملكمةجيري إعداد ميزانية ١-٢٤
ُ                                التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية ت عد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 

ُ   س) ي عد أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلام
َّ  باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معد ل.

ُ   من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال ت عد ٢٤ً                ووفقا  ملقتضيات املعيار ٢-٢٤
مقارن فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس

د د على حنو منفصل أي أساس أو  ُ َّ                          مع امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن حي 
ً                                                       توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضا  اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات 

املالية وامليزانية.
َ       ً     عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتم دة خمتلفا  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 املبل غ عنها املبينة يف ٤-٢٤

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

لصندوق االستئماين للضحايا اتتضمن أمانة امليزانية ألن وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات ٥-٢٤
من ناحية أخرى، و املالية. أعدت له البيانات يذلاوهي ليست جزءا من الكيان )(ز)٢-١املالحظة (
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شروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
.األخرى بذلكالبيانات املالية تقوم يف حني

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

ُ                                                                                      وي عرض 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 

:٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارشغيلالتبآالف اليورو ا

)٥٤٨(--)٥٤٨(المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل (البيان الخامس)
(٨٢٠٢)--٨٢٠٢اختالفات األساس
(٤٥٤٥)(٢٩٨٣)(١٥٦٢)-اختالفات العرض
(٢٥)-٢(٢٧)اختالفات الكيان

(١٣٣٢٠)(٢٩٨٣)(١٥٦٠)٨٧٧٧(البيان الرابع)المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية 

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

من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات ً اليت ال تشكل جزءا  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
ستئمانية يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.اال

شرح ٢٠١٧ُ                                                                    وي درج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-٢٤
لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

قطاعياإلبالغ ال-٢٥
٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١في اتالمالي بحسب القطاعبيان الوضع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

األموال املشرتكة 
موعبني القطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

٧٠٨٢-٤٢٣٨٢٨٤٤النقدية وما يف حكمها
احلسابات املستحقة القبض

٢٤٤٣٢-٢٤١٨٨٢٤٤تبادلية)(معامالت غري 
١١٢٨(٢٢٩)-١٣٥٧حسابات أخرى مستحقة القبض

٢٣٢١-٢٣١٦٥مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولةأخرى
٣٤٩٦٣(٢٢٩)٣٢٠٩٩٣٠٩٣جمموع األصول املتداولة

األصول غري املتداولة
احلسابات املستحقة القبض

٣٦--٣٦(معامالت غري تبادلية)
١٨٩٢٨٦--١٨٩٢٨٦املمتلكات واملنشآت واملعدات

١١٠٩--١١٠٩األصول غري امللموسة
٢٧٣٣٠--٢٧٣٣٠حق االسرتداد

٢١٧٧٦١--٢١٧٧٦١جمموع األصول غري املتداولة
٢٥٢٧٢٤(٢٢٩)٢٤٩٨٦٠٣٠٩٣مجموع األصول

الخصوم
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األرصدة العامةبآالف اليورو10/20/
الصناديق 
االستئمانية

األموال املشرتكة 
موعبني القطاعات ا

الخصوم المتداولة
٥٧١٥(٢٢٩)٥٤٨٦٤٥٨حسابات مستحقة الدفع

١٠٥٤٢-١٠٥٢٤١٨االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
١٨٠١--١٨٠١قرض الدولة املضيفة

٨٨٧٢-٧٩٥٠٩٢٢ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة
٢٣٨٠--٢٣٨٠املخصصات

٢٩٣١٠(٢٢٩)٢٨١٤١١٣٩٨جمموع اخلصوم املتداولة
اخلصوم غري املتداولة

٥٠٥--٥٠٥حسابات مستحقة الدفع
٥٣٣٧٦--٥٣٣٧٦االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

٧٠٧٠٨--٧٠٧٠٨قرض الدولة املضيفة
١٢٤٥٨٩--١٢٤٥٨٩جمموع ااخلصوم غري املتداولة

١٥٣٨٩٩(٢٢٩)١٥٢٧٣٠١٣٩٨مجموع الخصوم
صافي األصول/حقوق الملكية

٣٧٦٤--٣٧٦٤صندوق الطوارئ
١٧--١٧صندوق رأس املال املتداول
٩٥٠٤٤-٩٣٣٤٩١٦٩٥أرصدة الصناديق األخرى

٩٧١٣٠١٦٩٥٠٩٨٨٢٥مجموع صافي األصول/الممتلكات
٢٥٢٧٢٤(٢٢٩)٢٤٩٨٦٠٣٠٩٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في اتبيان الوضع المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

األموال املشرتكة بني 
موعالقطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

٢٠٤٠٤-١٨٠٦٠٢٣٤٤النقدية وما يف حكمها
١٣٩٣٢-١٣٩١٦١٦(معامالت غري تبادلية)احلسابات املستحقة القبض

٣٢٠٦(٩٣٢)٤١٣٦٢حسابات أخرى مستحقة القبض
٢٩٠٥-٢٨٦١٤٤أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة

٤٠٤٤٧(٩٣٢)٣٨٩٧٣٢٤٠٦جمموع األصول املتداولة
األصول غري املتداولة

٤١٤١(معامالت غري تبادلية)احلسابات املستحقة القبض
١٩٩٧٢٨--١٩٩٧٢٨املمتلكات واملنشآت واملعدات

١٣٤٢--١٣٤٢األصول غري امللموسة
٢٥٥٢٩--٢٥٥٢٩حق االسرتداد

٢٢٦٦٤٠--٢٢٦٦٤٠جمموع األصول غري املتداولة
٢٦٧٠٨٧(٩٣٢)٢٦٥٦١٣٢٤٠٦مجموع األصول

الخصوم
اخلصوم املتداولة

٥٦٩٦(٩٣٢)٦٢٦١٣٦٧حسابات مستحقة الدفع
٩٧٢٨-٩٧١٦١٢املتعلقة باستحقاقات املوظفنيااللتزامات 

١٧٥٩--١٧٥٩قرض الدولة املضيفة
١١٢٢٩-١٠٨٢٥٤٠٤ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

٢٢٥٧--٢٢٥٧املخصصات
٣٠٦٦٩(٩٣٢)٣٠٨١٨٧٨٣جمموع اخلصوم املتداولة

اخلصوم غري املتداولة
٥٨٦--٥٨٦حسابات مستحقة الدفع

٤٧٤٧١--٤٧٤٧١االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
٧٢٥٠٩--٧٢٥٠٩قرض الدولة املضيفة

١٢٠٥٦٦--١٢٠٥٦٦جمموع اخلصوم غري املتداولة
١٥١٣٨٤(٩٣٢)١٥١٣٨٤٧٨٣مجموع الخصوم
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األرصدة العامةبآالف اليورو10/20/
الصناديق 
االستئمانية

األموال املشرتكة بني 
موعالقطاعات ا

صافي األصول/حقوق الملكية
٥٧٩١--٥٧٩١صندوق الطوارئ

٣٦٦٤--٣٦٦٤املتداولصندوق رأس املال 
١٠٦٣٩٧-١٠٤٧٧٤١٦٢٣أرصدة الصناديق األخرى

١١٥٨٥٢-١١٤٢٢٩١٦٢٣مجموع صافي األصول/حقوق الملكية
٢٦٧٠٨٧(٩٣٢)٢٦٥٦١٣٢٤٠٦مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في اتبيان األداء المالي بحسب القطاع
موعالصناديق االستئمانيةاألرصدة العامةبآالف اليورو ا

اإليرادات
١٤٠٠٦٠-١٤٠٠٦٠االشرتاكات املقررة

١٦٦٢١٦٦٢-التربعات
١٦١)١(١٦٢اإليرادات املالية
٢١٨١٢١٩إيرادات أخرى

١٤٠٤٤٠١٦٦٢١٤٢١٠٢مجموع اإليرادات
المصروفات

١٠٦٥١٥٣٥٠١٠٦٨٦٥املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
٥٩٦٩٦٦٣٦٦٣٢السفر والضيافة

٥٣٣١٢١٩٥٥٥٠اخلدمات التعاقدية
٦٢٤٣-٦٢٤٣اتعاب احملامني

١٣٩٤٣٣٥٩١٤٣٠٢املصروفات التشغيلية
٢١٥١-٢١٥١اللوازم واملواد

١٢٣١١-١٢٣١١واضمحالل القيمةاإلهالك 
١٨٩٤-١٨٩٤املصروفات املالية

١٥٤٣٥٧١٥٩١١٥٥٩٤٨مجموع المصروفات
(١٣٨٤٦)٧١(١٣٩١٧)ض/(عجز) الفترةفائ

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

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
موعاالستئمانية ا

اإليرادات
١٣٣٠٦١-١٣٣٠٦١االشرتاكات املقررة

٨٠٥٩٨٤١٧٨٩التربعات
٤٣٢٤٥اإليرادات املالية
١٤٨٧١١٤٨٨إيرادات أخرى

١٣٥٣٩٦٩٨٧١٣٦٣٨٣مجموع اإليرادات
المصروفات

١٠٠٢٤٦١٨٧١٠٠٤٣٣املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
٤٩٩٩٣٣٢٥٣٣١السفر والضيافة

٥٠٥٧٢٩٥٥٣٥٢اخلدمات التعاقدية
٥٠٤٦-٥٠٤٦اتعاب احملامني

١١٢٢٥٦٧١١٢٩٢املصروفات التشغيلية
٢٤٧٣-٢٤٧٣اللوازم واملواد

١٢٠٩٣-١٢٠٩٣اإلهالك واضمحالل القيمة
٢٢١٩٢٢٢١٩املصروفات املالية

١٤٣٨٥٨٨٨٣١٤٤٧٤١مجموع المصروفات
(٨٣٥٨)١٠٤(٨٤٦٢)ض/(عجز) الفترةفائ
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التشغيليةاتواإليجار االلتزامات-10/20٢٦/
تشغيليةالاتيجار اإل

بوصفها واملقيدة ألف يورو٣٢٤٢ها 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 ،تعاقديةاحملكمة الالتزامات ، بلغت ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٢-٢٦
.ألف يورو  ١٦٧، مل يتم استالمهاومعدات مت التعاقد عليها و 

الطارئةاللتزامات ا-٢٧
اية عام ١-٢٧ نظمة ملإىل احملكمة اإلدارية و احملكمةموظفا مرفعهّ  ، مت حتديد قضي تني٢٠١٧يف 

. وقد أفصح عن مبلغ يقارب قدره إىل اخلارجتدفق موارد اقتصاديةتؤدي إىلأن ال حيتملالعمل الدولية
رفعها قضاياباإلضافة إىل ذلك، هناك .يتنيمليون يورو باعتباره التزامات طارئة تتعلق بتلك القض٠,١
.تقديرها بطريقة موثوقةيتعذر ن يف احملكمة، و أو سابقونن حالييو موظف

ات الصلةذطراف اإلفصاح عن معلومات بشأن األ-٢٨
،ِّ واملسج لاحملكمة، ورئيس ديوانه، رئيس همالذين مت حتديدهماملوظفون اإلداريون الرئيسيون ١-٢٨

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

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

اية السنة هي كاآليت:٣-٢٨ واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف 

املبالغ املستحقة إمجايل األجورعدد األشخاصبآالف اليورو
القبض

١٣٢٦١٤١٠٢اإلداريون الرئيسيوناملوظفون 

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

اإلجازات بآالف اليورو
السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات ما 
موعاخلدمةانتهاءبعد ا

٢٨٠٥٠٨٢٤٦١٢٠٣٤املوظفون 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 
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أن تقرر و االستئماينً                  يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال  عن إدارة الصندوق أنشأت اجلمعية و ٦-٢٨
لس وظائفه على الوجه  ً                                                           يكون رئيس قلم احملكمة مسؤوال  عن تقدمي مثل هذه املساعدة الالزمة ألداء ا

لس بصفة استشارية. الصحيح يف القيام مبهامه وأن يشارك يف اجتماعات ا
ألف يورو ألمانة ١٧٤٢خمصصات يبلغ قدرها على اجلمعية وافقت ،٢٠١٧ويف عام ٧-٢٨

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

وتوفر .لدول األطرافً     ً   صيدا  دائنا  ليورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ور ألف٩٨١
مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات واخلدمات ،للصندوق االستئماين للضحاياخمتلفة احملكمة خدمات 

.ً اإلدارية جمانا  

المستحقة القبضوالمبالغ النقدية شطب خسائر -٢٩
أعاله، شطب ما ٧املالحظةعلى النحو الوارد يف ٢٠١٧باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٢٩

للتحصيل.يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة ٠٠٠٢جمموعه

واقعة بعد تاريخ اإلبالغالحداث األ-٣٠
يونيو حزيران/٢٦يف و . ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١تاريخ تقدمي تقارير للمحكمة يعد ١-٣٠

ً                                 أحكام ا يف مخس قضايا قدمها موظفون حاليون اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ، أصدرت احملكمة٢٠١٨
ُ       تاريخ التقارير. وباإلضافة إىل ذلك، ق دمت إىل اخلصوم يف وسابقون يف احملكمة، مما أدى إىل تعديل تقدير 

للمتطلبات املنصوص ً احملكمة قضايا جديدة تتعلق باخلصوم احملتملة للمحكمة يف تاريخ اإلبالغ. ووفقا  
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ("األحداث اليت تلي تاريخ اإلبالغ") ، فإن ١٤عليها يف املعيار 

) ميثل بالكامل الدليل اإلضايف لألحداث ١٣التقدير اخلاص حبكم منظمة العمل الدولية (املالحظة 
املذكورة أعاله.



ICC-ASP/17/12

4612A170918

IC
C

-A
SP

المرفق10/20/
١الجدول 

ائية الدوليةالمحكمة الجن
(باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
االشرتاكاتاملقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

جمموعاملبالغ
الباقية

متحصالمتتعلقة 
٢٠١٨بعام 

٢٠١٧السابقةالسنوات
---١٤٧٤٨-١٤٧٤٨---أفغانستان

---١٩٢٥٨-١٩٢٥٨---األباني
---١٤٤٤٣-١٤٤٤٣---أندورا

-٤٨١٤٤٨١٤-٧٩٧٣٩٩٦٨٧٤٤٩٦٩١٥٥أنتيغوا وبربودا
-٤٧٦٠٤٧٦٠٢١٤٦٥٦٩-٢١٥١٣٢٩-١٠٤٤٨١٦١٠٤٤٨١٦األرجنتني

---٥٦٣٦٢٤٦١٠٤٨٥٦٣٥١٩٨---ياأسرتال
---1,١٨٣٠٧٢٦٢٩٥١٨٣٠٤٣١---النمسا

---١٤٩٠٤٦٧٥١٤٢٢٩---بنغالديش
-١٦٨٥٠١٦٨٥٠--١٦٨٥٠---بربادوس
---٢٢٥٢٣٩٠٢٩٦٢٢٥٢٠٩٤---بلجيكا

-٢٤١١١١٥١١٥-٢٥٢٦---بليز
---٧٥٧٧-٧٥٧٧-٢١٥٣٩٨٢١٥٣٩٨بنن

---٢٨٨٨٦-٢٨٨٨٦---بوليفيا
---٣١٢٩٤-٣١٢٩٤---البوسنة واهلرسك

---٣٥٥٨٩١٤٤٣٥٤٤٥---بوتسوانا
-١٦٥٤٠٣٦٩-٩٥٦٦٧٩٤-٩٧٣٥٧٥٩٥٦٦٧٩٤-٦٩٧٣٥٧٥يلالرباز 
---١١٤٠١٩٥٠٤٤١٠٨٩٧٥---ابلغاري

-٨٢٧٨٩٣٩٨٩٣٩-٩٧٦٦-٣٥٧٩٣٥٧٩بوركينا فاسو
-٢٧٢١٣٥٨٨٣٥٨٨-٦٣٠٩-1٢٧٧٦٢٧٧٦بوروندي

-١٢٤٩١٢٧٧١٢٧٧-٢٥٢٦-٦٣٢١٦٣٢١الرأس األخضر
---٩٩٩٦-٩٩٩٦---اكمبودي

---٧٠٤٤٧٤٢١٠٤٥٧٠٤٣٦٩٧---كندا
-٢٥٢٦٥٧٢٤--٣١٩٨٢٥٢٦-٣١٩٨مجهورية أفريقيا الوسطى

-١٢١٦٤٢٤٥٥٨--١٢٣٩٤١٢١٦٤-١٢٣٩٤تشاد
---٩٦٢٣١٤٧٩٦٢٣٠٧---شيلي

-٢٢٠١٩٧٥٤٥١٥٧٥٤٥١٥-٧٧٦٥٣٤-١٠٦٧٤٣٠١٠٦٧٤٣٠كولومبيا
-٢٥٢٦١٩٣٦٧--١٦٨٤١٢٥٢٦-١٦٨٤١قمرجزر ال

-١٥٠٣١٦٢٣٩٠--٤٧٣٥٩١٥٠٣١-٤٧٣٥٩الكونغو
٢--٢٥٢٦-٢٥٢٦-٢٨٢٨جزر كوك

١١٠١٥--١١٣٤٢٢-١١٣٤٢٢-٨٠٨٤٨٠٨٤كوستاريكا
---٢٢٩٦٧-٢٢٩٦٧---فواركوت دي

---٢٥٣٦٢١١٤٥٢٥٣٦٢١---اكرواتي
---١٠٣٦٥١١٤٥١٠٣٥٠٦---قربص

---٨٢٩٦٢٧٧٨٢٩٦٢٧---اجلمهورية التشيكية
---١٤١٨٧-١٤١٨٧--١٣٦٧٨-١٣٦٧٨مجهورية الكونغو الدميقراطية

---١٤٠٨٤٩٥١٥١١٤٠٨٣٤٤---الدامنرك
-٢٥٢٦٤١٢٩--٤٤٢١٢٨١٨١٦٠٣٢٥٢٦جيبويت

-٢٥٢٦١٠٦٤٧--٨١٢١٢٥٢٦-٨١٢١دومينيكا
-١١٦١٨٧٢٦٠٤٩٠--٢٦٤٣٠٤١٢٠٠٠١١٤٤٣٠٣١١٦١٨٧اجلمهورية الدومينيكية

---١٦١٥٦٦-١٦١٥٦٦---رإكوادو 
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
االشرتاكاتاملقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

جمموعاملبالغ
الباقية

متحصالمتتعلقة 
٢٠١٨بعام 

٢٠١٧السابقةالسنوات
---٣٣٧٠١-٣٣٧٠١-١٨٩٨٥١٨٩٨٥السلفادور

---٩١٦١٥-٩١٦١٥---استونيا
٢--٧٥٧٧-٧٥٧٧---فيجي
---١٠٩٩٨٠٧١٢٣٥٢١٠٨٧٤٥٥---فنلندا
---١٢٣٧٩٦٣١١٦٤٣١٢٣٧٧٩٨٨---فرنسا
-٤٢٥٥٥٤٢٥٥٥--٤٢٥٥٥-غابون
-٢٥٢٦-٢٥٢٦-٢٤٠٣٢٤٠٣غامبيا

---١٩٢٥٨-١٩٢٥٨---جورجيا
---١٥٤٠٨٧٧٠٢٥٥١١٥٤٠٦٢١٩---اأملاني
-٣٥٧٨١٤٥٢٥٤٥٢٥-٤٠٣٠٦-٣٠٢٠٠٣٠٢٠٠غانا
---١١٣٥٩١٥١٥٢١١٣٥٧٦٣---ونانالي

---٢٥٢٦-٢٥٢٦---غرينادا
٣٨٠٧--٧٠٧٣٣-٧٠٧٣٣---غواتيماال

-٤٩٣٣١٩٥٠٦--١٤٥٧٣٤٩٣٣-١٤٥٧٣غينيا
-٤٩٣٣١٧٠٧٣٠٨٢١٤٤١٤٤---غيانا

-٤٧٥١٩٧٢٧١٩٧٢٧-٢٠٢٠٢-١٧٩٨٨١٧٩٨٨سهندورا
---٣٩٢٩١٥٢٠٠٦٣٩٠٩٠٩---هنغاريا
---٥٥٥٠٧١٨١٦٦٣٧٣٤١---أيسلندا

---٨٠٧٩٧٠١٤٣٨٠٧٨٢٧---اأيرلند
---٩٠٣٩٣١٩٦٦٦٠٨٤٨٣٧٣٢٣٥---إيطاليا
---٢٤٦٢٥٥٦٣-٢٤٦٢٥٥٦٣---اليابان
---٤٨٢٨٦-٤٨٢٨٦---األردن
---٤٥٠٠٩١٣٩٦٤٣٦١٥---كينيا
---١٢٠٦٤٣-١٢٠٦٤٣---التفيا

---٢٥٢٦-٢٥٢٦-٢٤٧٥٢٤٧٥ليسوتو
-٢٥٢٦٢٦٧١--١٤٥٢٥٢٦-١٤٥اليبريي

---١٦٨٥٠٧١٦١٦١٣٤---ليختنشتاين
١٧٦٣٥٧---١٧٣٦٠٢١٧٣٦٠٢---ليتوانيا

---١٥٤٣٤٤-١٥٤٣٤٤---رغلكسمبو 
-7,577٣٥٥٩٣٨١٨٢٠٠٢٠٠---مدغشقر

---٥٠٥٣-٥٠٥٣-١٧٨٣٧١٧٨٣٧مالوي
-٤٩٣٣٩٧٩٦--٤٨٦٣٤٩٣٣-٤٨٦٣ملديف

---٧٦٩٧-٧٦٩٧-٧٩٧٩مايل
---٣٨٦٥٧-٣٨٦٥٧---مالطة
-٢٥٢٦٥٩٦٣--٣٤٣٧٢٥٢٦-٣٤٣٧مارشالجزر 

---٢٨٨٨٦-٢٨٨٨٦---موريشيوس
-٣٤٦٠٨٤٦٣٤٦٠٨٤٦--٣٤٦٠٨٤٦-٢٦٧٥٩١٦٢٦٧٥٩١٦املكسيك

---١٢٠٣٦-١٢٠٣٦---منغوليا
-٩٦٢٩٤٤-٩٦٢٩---األسوداجلبل 
---٢٤٠٧٢-٢٤٠٧٢---ناميبيا
٥١--٢٥٢٦-٢٥٢٦-١٥١٥ناورو

---٣٥٧٤٢٦٧١٩٩٢١٨٣٣٧٥٠٤٩---هولندا
---٦٧٦٢٩٨-٦٧٦٢٩٨---نيوزيلندا
-٥٠٥٣٣١٧٨٤--٢٦٧٣١٥٠٥٣-٢٦٧٣١النيجر
-٧٧١٩٠٠١٢٨٦٦٢٨--٧٧١٩٠٠٥١٤٧٢٨-٧٧١٩٠٠نيجرييا
---٢١٤٨٠٨٣٣٠٢٢١٤٧٧٨١---جالنروي
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
االشرتاكاتاملقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٦

جمموعاملبالغ
الباقية

متحصالمتتعلقة 
٢٠١٨بعام 

٢٠١٧السابقةالسنوات
-٧٧١٣٤٥٤٧٣٥٤٧٣-٨٢٦٠٧-٦٠٠١٥٦٠٠١٥بنما

-٣٤٨٨٤٧٣٣٤٣٩٥٢٩٧٥٦٢٩٧٥٦---باراغواي
١٩٣١٨--٣٤١٧٦٨-٣٤١٧٦٨-٣٢٥٨٤٢٣٢٥٨٤٢بريو

---٣٩٧٨٩٦١٢٨٣٩٧٧٦٨---الفلبني
٢٠٦٠٤٦٠---٢٠٢٨٢٧٨٢٠٢٨٢٧٨---بولندا

---٩٤٥٤٦٣٣٨٣٧٠٩٠٧٠٩٣---الربتغال
---٥١٠٩٤٠٢١٧٥٣٩٦٤٩٣٤٠٠٦---مجهورية كوريا

---٩٦٢٩-٩٦٢٩---ة مولدوفامجهوري
--٤٤٣٧٧٤١٤٤٤٤٣٦٣٠---رومانيا

---٢٥٢٦-٢٥٢٦---يتس ونيفيسسانت ك
---٢٥٢٦-٢٥٢٦---سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
-٢٢٧٤٢٥٢٢٥٢-٢٥٧٤-١٩٦١٩٦غرينادين

٢--٢٤٠٧-٢٤٠٧---ساموا
---٧٢٢٢-٧٢٢٢---سان مارينو

-١٢٤١٥٣٢٦٣٢٦-١٢٧٤١---لالسنغا
---٧٧١٧٢٧١١٧٦٤٦١---صربيا

---٢٥٢٦-٢٥٢٦---سيشيل
١٦٧٢---٢٥٢٦٢٥٢٦---ونسريالي

---٣٨٥٨٦٠١٤٥٣٨٥٧١٥---سلوفاكيا
---٢٠٢٦٣٠-٢٠٢٦٣٠---ياسلوفين

---٨٧٧٩٢٠١٤٤٨٧٧٧٧٦---جنوب أفريقيا
---٥٨٩١٩٧٦١٥٠٧٥٨٩٠٤٦٩---إسبانيا
---١٧٤٣٨١٠١١٧٣٣٧---لسطنيدولة ف

---١٤٨١٠-١٤٤٦٢١٤٤٦٢١٤٨١٠سورينام
---٢٣٠٥٦٧٣٨٦٣٤٢٢٢١٩٣٣١---السويد
---٢٧٤٩٤٤٧١٩٥٢٧٢٢٥٥٤١٧٥---سويسرا

---٩٩٨٤١٧٢٣٩٩٨٤-٥٠٧٣٥٠٧٣طاجيكستان
ة مقدونيا اليوغوسالفية مجهوري
---١٧٧٩٤-١٧٧٩٤---السابقة
-٧٢٢٢٧٢٩٠--٧٠٢٤٦٩٥٦٦٨٧٢٢٢ليشيتتيمور 

---٨١٩٨٦-٨١٩٨٦---ترينيداد وتوباغو
---٧١٧٩٧-٧١٧٩٧---تونس
---١٤٨٦٥-١٤٨٦٥-٤٧٩٩٦٤٧٩٩٦أوغندا
---١٠٧٦٣٧٢٤٤١٢٧١٠٧٥٩٥٩٧---ة املتحدةاململك
-١٣٨٩٢١٠١٢١٠١٢-١٤٩٠٤-٧٤٢٩٣٧٤٢٩٣تنزانيا 
-١٩٠٥٩٤٢٤٤٩٢٤٤٩-١٩٣٠٤٣---ايأوروغو 
-٢٥٢٦٨٨٤٦--٦٣٢٠٢٥٢٦-٦٣٢٠فانواتو
-١٤٥١١٣٩٦٢٠٧٩٠٢--٤٧٥٦٧٦٣١٤٥١١٣٩-٤٧٥٦٧٦٣فنزويال
-١٤٨٦٥٢٩٠٠٤--١٤١٣٩١٤٨٦٥-١٤١٣٩زامبيا

---٧١٥-٧١٥---الفرق بعد التقريب
١٨٤٠٤٩٦٦٥٥٩١٧٥٩١٢٨١٣٢٠٧١٤٤٥٨٧٣٩٦٤٣٧٣٧٠٩٣١٠٤٧٨٧٤١٨٢٣٤٦٦٧٣١٠٤٧٨٧٤٢٢٧٢٦٨٦ً دولة طرفا )١٢٤(المجموع 

البالغ ، ٢٠١٧للمسامهة السنوية لعام ن اسرتداد بوروندي ع؛ الرصيد الناتج ٢٠١٧أكتوبر تشرين/٢٧ً     انسحبت بوروندي من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اعتبار ا من ) ١(
إمجايل الرصيد املستحق للقرض اخلاص بالدولة نسحبة للدولة امل٢٠١٧ُ         مل قدر لعام يشمل املبلغ او . ٢٠١٨ما زال يف انتظار إعادة التوزيع بني الدول األطراف األخرى يف عام ، يورو٤٣٥

).٢٤١الفقرة ،ICC ASP/16/15؛ اجلزء ف، ICC ASP/16/Res) 1(يورو٢٨١٨والبالغ ٢٠٤٧-٢٠١٨املضيفة 
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٢الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١فيصندوق الطوارئو المتداولحالة صندوق رأس المال 
حالة صندوق رأس المال المتداول

٢٠١٧٢٠١٦
٣٦٣٤٥١٥١٦١٥١٢٤الرصيد يف بداية الفرتة املالية

١٢٤٦١٣٦٤٤٩٢املبالغ الواردة من الدول األطراف
(٣٩٣٢٩٣)(٣٩٣٢٩٣)املبالغ املعادة للدول األعضاء

-)١٤٩(املنسحبةة املبالغ املعادة للدول
)٣٨٣٧٢٩٢(-ملشروع املباين الدائمة املبالغ اليت مت سحبها

-(٩٠٤١٢٧٢)املؤقت ألجل السيولةسحبال
٥٧٩٠٤٦٤-مبالغ جتديد املوارد

٥٣٩٤٤٤٥٩٥٠٢٠فائض النقدية 
٣٦٣٤٥١٥-كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 

١١٦٠٠٠٠٠٧٤٠٥٩٨٣املستوى احملدد
(٢٩١٩٦)(١٦٧٣٥))٣املستحقات من الدول األطراف (اجلدول 

)٣٧٤٢٢٧٢()٢٥٤١٩٩٣(املستقبليففائض النقص التمويل/يتم متويله من 
-(٩٠٤١٢٧٢)املؤقت ألجل السيولةسحبال

٣٦٣٤٥١٥-كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 

الطوارئحالةصندوق
٢٠١٧٢٠١٦

٥٧٨٥٣٠٨٥٧٨٤٩٢٣يف بداية الفرتة املاليةالرصيد
٤٥٢٣٨٥املبالغ الواردة من الدول األطراف

-)٤٦(ة املنسحبةاملبالغ املعادة للدول
-(١٤٧٨٩٨٢)املؤقت ألجل السيولةسحبال

-)٥٤٧٥٩٤(خارج امليزانية العادية- املبالغ اليت مت سحبها
--مبالغ جتديد املوارد

٣٧٨٥٣٠٨٥٧٨٥٣٠٨كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 
٧٠٠٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠٠املستوى احملدد

(٥٧٣٨)(٥٢٨٦))٤املستحقات من الدول األطراف (اجلدول 
(١٢٠٨٩٥٤)(١٧٥٦٥٩٤)النقص يف التمويل

-(١٤٧٨٩٨٢)املؤقت ألجل السيولةسحبال
٣٧٥٩١٣٨٥٧٨٥٣٠٨كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 

)٥، اجلدول ٤٧، الصفحة ICC-ASP/ 16/12؛ ٤، اجلزء باء، الفقرة ICC-ASP/15/Res.1(٢٠١٥) الفائض النقدي ١(
)٢ (ICC-ASP/15/Res.1 ٤، اجلزء باء، الفقرة
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٣الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١فيرأس المال المتداولالسلف المقدمة إلى صندوق حالة 
(باليورو)

الدول األطراف
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

-٧٩١٧٩١أفغانستان
-١٣٥٨١٠٠٧ألبانيا
-١٠٦١٧٥٥أندورا

-٢٩٨٢٥٢أنتيغوا وبربودا
-٩١٩٠٤١١٢٥١٩األرجنتني

-٣٢٢٩٨٦٣٢٢٩٨٦أسرتاليا

-١١٣٣٨٠١١٣٣٨٠النمسا

-٩٠٦٩٠٦بنغالديش

-١١٢١١١٢١بربادوس

-١٤٠٨٥٨١٤٠٨٥٨بلجيكا

-١٤٩١٤٩بليز

-٤٤٦٤٤٦بنن

-١٥١٣١٥١٣بوليفيا

-٢٢٧٢٢٢٧٢البوسنة واهلرسك

-٢٢٤٦٢٢٤٦بوتسوانا

-٤٨٨٣٣٥٤٨٨٣٣٥الربازيل

-٦٨٣٥٦٨٣٥بلغاريا

-٥٠٧٥٠٧بوركينا فاسو

-١٤٩١٤٩بوروندي

-١٤٩١٤٩كابو فريدي

-٥٩٤٥٩٤كمبوديا

-٤٣٧٨٦٧٤٣٧٨٦٧كندا

١٤١١٤٩٨مجهورية أفريقيا الوسطى
٨٧٤٨٠٣٩٣تشاد
-٥٣٣٩١٥٣٣٩١شيلي

-٤٢١٦٥٤٢١٦٥كولومبيا

١٤١١٤٩٨جزر القمر
٤٦٣٧٩٨٣٣٥الكونغو

-١٤٩١٤٩جزر كوك

-٦١٧٣٦١٧٣كوستاريكا

-١٥٠٧١٥٠٧كوت ديفوار

-١٧٠٠٦١٧٠٠٦كرواتيا

-٦٧١٣٦٧١٣قربص

-٥٤٥٨٢٥٤٥٨٢اجلمهورية التشيكية

-٦٢١٦٢١مجهورية الكونغو الدميقراطية

-٩٤٣٨٢٩٤٣٨٢الدامنرك

١٤٩١٤٩٨جيبويت
-١٤٩١٤١دومينيكا

-٦٧١٩٦٧١٩اجلمهورية الدومينيكية

-٧٩٠٩٧٩٠٩إكوادور

-٨٥٠٨٥٠السلفادور

-٥٨٠٠٥٨٠٠إستونيا

-٤٤٦٤٤٦فيجي

-٧٢٩٩٥٧٢٩٩٥فنلندا

-٧٨٣٢٧٦٧٨٣٢٧٦فرنسا

-٢٧٨٠٢٧٨٠غابون

-١٤٩١٤٩غامبيا

-١٠٩٥١٠٩٥جورجيا
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الدول األطراف10/20/
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

-١٠١١٣٢٥١٠١١٣٢٥أملانيا

-٢١٩٣٢١٩٣غانا

-٨٤٢٨٥٨٤٢٨٥اليونان

-١٤٩١٤٩غرينادا

-٤٠٥٨٤٠٥٨غواتيماال

٢١٠٧٦١٣٤غينيا
-٢١٠٢١٠غيانا

-١١٨٢١١٨٢هندوراس

-٣٢٩٨٩٣٢٩٨٩هنغاريا

-٣٧٥٤٣٧٥٤أيسلندا

-٥٦٨٢٩٥٦٨٢٩أيرلندا

-٦١٥٨٦٠٦١٥٨٦٠إيطاليا

-١٥٣٣٢٧٦١٥٣٣٢٧٦اليابان

-٣١٣٧٣١٣٧األردن

-٢٢٣٣٢٢٣٣كينيا

-٧١٤٢٧١٤٢التفيا

-١٤٩١٤٩ليسوتو

-١٤٩١٤٩ليبرييا

-١٢٠٩١٢٠٩ليختنشتاين

-١٠٧٤٣١٠٧٤٣ليتوانيا

-١٠٩٥٥١٠٩٥٥لكسمبورغ

-٤٤٦٤٤٦مدغشقر

-٢٩٨٢٩٨مالوي

-٢١٠٢١٠جزر امللديف

-٥٣٣٥٣٣مايل

-٢٣٦٨٢٣٦٨مالطة

١٤٩١٤١٨جزر مارشال
-١٨٦٥١٨٦٥موريشيوس

-٢٤٧٩٢٢٢٤٧٩٢٢املكسيك

-٥٦٨٥٦٨منغوليا

-٦٧٧٦٧٧اجلبل األسود

-١٤٨٠١٤٨٠ناميبيا

-١٤٩١٤٩ناورو

-٢٣٤٣٧٧١٨٦٩٤٢هولندا

-٣٨٣٦٤٣٣٨٠٨نيوزيلندا

٢٩٨٢٢٢٣٠النيجر
٢٠٥٥٤٤٧٨٠١٥٧٧٤نيجرييا
-١٢٥٨٤٣١٢٥٨٤٣النرويج

-٤٣٣٣٤٣٣٣بنما

-١٧٢٣١٧٢٣باراغواي

-١٨٤٧٠١٨٤٧٠بريو

-٢٣٤٦١٢٣٤٦١الفلبني

-١٣١٤٦٧١٣١٤٦٧بولندا

-٦٥١٨٠٦٥١٨٠الربتغال

-٢٩٧٨٩٣٢٩٧٨٩٣مجهورية كوريا

-٥٠٧٥٠٧مجهورية مولدوفا

-٣٠٩٠٢٣٠٩٠٢رومانيا

-١٤٩١٤٩سانت كيتس ونيفيس

-١٤٩١٤٩سانت لوسيا

-١٤٩١٤٩سانت فنسنت وغرينادين

-١٤٩١٤٩ساموا

-٤٤٦٤٤٦سان مارينو

-٨٢٥٨٢٥السنغال

-٥٤٣٦٥٤٣٦صربيا

-١٤٩١٤٩سيشيل
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الدول األطراف10/20/
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

-١٤٩١٤٩سرياليون

-٢٤٦٤٤٢٤٦٤٤سلوفاكيا

-١٣٨٣٠١٣٨٣٠سلوفينيا

-٥٤٥٨٠٥٤٥٨٠جنوب أفريقيا

-٤٠٧٨٦٠٤٠٧٨٦٠أسبانيا

-٧٦٩٧٦٩دولة فلسطني

-٧١٥١٤١٨٦٢سورينام

-١٤١٨٦٢١٤١٨٦٢السويد

-١٦٠٦٣٢١٦٠٦٣٢سويسرا

-٥٠٧٥٠٧طاجيكستان

-١١٢١١١٢١مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٣٥٨٣٥٨تيمور ليشيت

-٥٩٠٣٥٩٠٣ترينيداد وتوباغو

-٤٨٤٣٤٨٤٣تونس

-٨٧٨٨٧٨أوغندا

-٧٢٣٠٠٤٧٢٣٠٠٤اململكة املتحدة

-٩٠٦٩٠٦مجهورية تنزانيا املتحدة

-٩٣٣٧٩٣٣٧أوروغواي

-١٤٩١٤٩فانواتو

-٨٩٤٠٢٨٩٤٠٢فنزويال

٨٧٨٨٤١٣٧زامبيا
-)٤()٤(الفرق بعد التقريب

موع ( ٩٠٥٨١٥٦٩٠٤١٤٢١١٦٧٣٥ً دولة طرفا )١٢٤ا
-)١٤٩()١٤٩(الدولة املنسحبةسداد املبلغ إىل التسوية ل

٩٠٥٨٠٠٧٩٠٤١٢٧٢١٦٧٣٥ً دولة طرفا )١٢٣المجموع (
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٤الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١صندوق الطوارئ فيفيحالة تسديد االشتراكات 

الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 
٢٠١٦األول/ ديسمرب 

جتديد مواردصندوق
املتحصالتالطوارئ

كانون ٣١الباقي حىت 
٢٠١٧األول/ 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
----مجهورية أفريقيا الوسطى

----تشاد
----شيلي

----كولومبيا
٤٦--٤٦جزر القمر

٧٣--٧٣الكونغو
----جزر كوك

----كوستاريكا
----كوت ديفوار

----كرواتيا
----قربص

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

----الدامنرك
----جيبويت

٨--٨دومينيكا
----الدومينيكيةاجلمهورية 

----إكوادور
----السلفادور

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

----جورجيا
----أملانيا
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الدول األطراف10/20/
كانون ٣١الباقي حىت 
٢٠١٦األول/ ديسمرب 

جتديد مواردصندوق
املتحصالتالطوارئ

كانون ٣١الباقي حىت 
٢٠١٧األول/ 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 ٣١الباقي حىت 
٢٠١٦األول/ ديسمرب 

جتديد مواردصندوق
املتحصالتالطوارئ

كانون ٣١الباقي حىت 
٢٠١٧األول/ 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
٤٩٨٣--٤٩٨٣فنزويال
----زامبيا

٤٠٦٥٢٨٦-٥٧٣٨ً دولة طرفا )١٢٣المجموع (
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٥الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

)١((باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١الفائض النقدي فيحالة 

٢٠١٧٢٠١٦السنة اجلارية
االئتمانات

١٢٦٣٥٢٧٢٩١٢٤٧٢٥٨٦٣املقررةمتحصالت االشرتاكات 
٨٠٥٠٠٠-متحصالت التربعات

٦٤٥٩٢٥٨٧٨٨٦٧متحصالت إيرادات متنوعة
(١١٩٦٦٧٤)-)ICC-ASP/15/Res.2جتاوز التكاليف يف مشروع املباين الدائمة (

١٢٦٩٩٨٦٥٤١٢٥٢١٣٠٥٦
التحمالت

١٣٧١٨٠٩١٤١٢٧٢٢٩٨٩٨نفقات مصروفة
٥٢٨٧٤٢٣٨٢٨٩٦٩٠التزامات غري مصفاة

٨٦٠١١٦٤٦٨٤املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة
٣١٨٧٠٧٤٤٧٨٦٦املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها
١٧٦٠٢٨٨١٧٨١٠١٧املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

-١٩٤٣١١املوظفنياملخصصات املتعلقة باستحقاقات 
اية اخلدمة ٣٦٣٨٧١-املخصصات املتعلقة باستحقاقات 

موع الرتاكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني القضاة ٣٠٧٢٠٠٢١٦٩٠٠ا
١٤٥١٣٤٨٥٤١٣٨٣٩٣٩٢٦جمموع التحمالت

(١٣١٨٠٨٧٠)(١١٨١٣٦٢٠٠)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت
-٥٤٧٥٩٤)٢(اجلدول املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ

-)٥٦٢١٨٧٦(للسنة املاضيةالنقديالعجز
سحب من صندوق الطوارئبعد الالفائض/(العجز) النقدي المؤقت

(١٣١٨٠٨٧٠)(٢٣٢١٠٤٨٢)للسنة الماضيةالنقدي العجز
التصرف في الفائض/(العجز) النقدي المؤقت في السنة السابقة

(١٢٠٤٢١١٢)(١٣١٨٠٨٧٠)للسنة املاضيةالفائض/(العجز) املؤقت 
٥٥٩١٧٥٩١٦٥١٢٧٩٩ً                                                        مضافا  إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى

١٩٦٧٢٣٥٩٢٣٧٥٨الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها
٥٣٩٤٤٤٥(٥٦٢١٨٧٦)الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة

الفائض/(العجز) المؤقت مع فائض(عجز) الميزانيةتسوية 
(١٣١٨٠٨٧٠)(١٨١٣٦٢٠٠)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت
١٨٢٣٤٦٦٧١٤٠٥٩٧٣٧االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

املدرج يف امليزانية لدولة املضيفةااملقررة/الفرق بني مبلغ قرض شرتاكاتالا
-٣٦٤٧واملبلغ الفعلي 

-(٣٧٨٣)املنسحبةالدولةتسوية املسامهات املقررة/صايف 
(٨٧٨٨٦٧)(٦٤٥٩٢٥)متحصالت إيرادات متنوعة

-)٥٤٧٥٩٤(فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس)
يشمل الربنامج السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا.)١(
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٦الجدول 10/20/
(باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١التبرعات في حالة - المحكمة الجنائية الدولية 

اجلهات املاحنةالصندوق االستئماين

الرصيد املرحل
التربعات الواردة 

٢٠١٧يف عام 

التربعات 
املسجلة يف عام 

٢٠١٧
التربعات املتعلقة بعام 

٢٠١٨
الرصيد املستحق من اجلهات 

املاحنة
بناء اخلربة القانونية وتعزيز 

٢٠١٧-٢٠١٦التعاون، 
١١٩٢٤٥-٤٧٩٦٠٥-٣٦٠٣٦٠املفوضية األوروبية

--١٢٧٤٠-١٢٧٤٠هولندا
املنظمة الدولية 

لفرنكوفونيةل
(٢٢٦٠)

١٦٠٠٠١٣٧٤٠--
موع الفرعي ١١٩٢٤٥-٣٧٠٨٤٠١٦٠٠٠٥٠٦٠٨٥ا

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
٢٠١٨-٢٠١٧التعاون، 

- ٨٥٠٠٠٠٤٧٧٧١٠٣٧٢٢٩٠-املفوضية األوروبية
--١٢٧٤٠١٢٧٤٠-هولندا

املنظمة الدولية 
لفرنكوفونيةل

-٥١٤٨٤
٨٥١٦-٦٠٠٠٠

موع الفرعي ٩١٤٢٢٤٥٥٠٤٥٠٣٧٢٢٩٠٨٥١٦-ا
مشروع الدروس املستفادة، 

٢٠١٨-٢٠١٧
تمع املفتوح -مؤسسة ا

٩٥٨٥٦١٦٧٧٥٧٩٠٨١-
موع الفرعي - ٩٥٨٥٦١٦٧٧٥٧٩٠٨١- ا

تطوير املتدربني واملهنيني 
٢٠١٨- ٢٠١٦الزائرين، 

--- --هولندا
--٣٨٥٩٤٣٨٥٩٤-مجهورية كوريا

موع الفرعي --٣٨٥٩٤٣٨٥٩٤ا
الوصول إىل العدالة وبناء 
بناء القدرات يف جمال 
العدالة وإنفاذ القانون، 

٢٠١٨-٢٠١٧

-١٢٣٠١٩٥٨٧٣٥٦٤٢٨٤-َ َّ مع ل ق
موع الفرعي -ا

١٢٣٠١٩٥٨٧٣٥٦٤٢٨٤-
الصندوق اخلاص إلعادة 

التوطني
--١٩٩٥٤٥١٩٩٥٤٥-أسرتاليا
٩٦٠٠٠-٩٦٠٠٠--بلجيكا

-٥٠٠٠٠٣٥٠٠٠١٥٠٠٠-لكسمربغ
موع الفرعي ٢٤٩٧٧٠٣٣٠٧٧٠١٥٠٠٠٩٦٠٠٠-ا

الزيارات العائلية 
للمحتجزين املعوزين

٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠--هولندا
- -٣٠٠٣٠٠-فردي/ماري أولريي

موع الفرعي ٢٠٠٠٠- ٣٠٠٢٠٣٠٠ا

برنامج املوظفني 
الفنيني املبتدئني

-٢٦٠٧٤٨١٠٥٠٦٥١٥٥٠٦٨٣-اليابان
-١٠٥٩٤٣-١٠٥٩٤٣-مجهورية كوريا

-١١٧٧٥٩- ١١٧٧٥٩-سويسرا
موع الفرعي -٤٨٤٤٥٠١٠٥٠٦٥١١٧٥٧٩ا

فنلنداأقل الدول منوا
٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠--

--١٠٠٠٠١٠٠٠٠أيرلندا
Pan Africanمنتدى 

Forum Limited----
موع الفرعي --٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠ا

٣٧٠٨٤٠١٩٥٧٢١٣١٦٦١٧٧٤٩١٠٠٤٠٢٤٣٧٦١مجموع التبرعات

٧الجدول 

(باليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١نية في االستئماحالة الصناديق - المحكمة الجنائية الدولية 

الرصيد املرحلالصندوق االستئماين
املسامهات 

املسجلة
اإليرادات 

املالية/األخرى

مبا (املصروفات
يف ذلك املبالغ 
الرصيد املرحل املسرتدة من 
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/10/20

)املاحنني
٤٩٤١٥١٠٦٦٩--٦٠٠٨٤الصندوق االستئماين العام 

-٢٠١٦بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
٥٠٦٠٨٥-٥٠٦٠٨٥-٢٠١٧-

-٢٠١٧بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
٥٥٠٤٥٠-٥٥٠٤٥٠-٢٠١٨-

حفل انطالق سياسة مكتب املدعي العام بشأن 
-٣٦٧--٢٠١٦٣٦٧األطفال، 

-١٦٧٧٥-١٦٧٧٥-٢٠١٨- ٢٠١٧، مشروع الدروس املستفادة
تطوير املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين، 

١٠٥٥٥٦١١٠٦٠٨-٢٠١٨١٧٧٥٧٠٣٨٥٩٤-٢٠١٦
بناء القدرات يف جمال الوصول إىل العدالة وبناء 

-٥٨٧٣٥-٥٨٧٣٥-٢٠١٨-٢٠١٧العدالة وإنفاذ القانون ، 
٩٦٠٠٠١٤٥٧٢٠٢-١٢٢٢٤٣٢٣٣٠٧٧٠الصندوق اخلاص إلعادة التوطني 

-٢٠١٤اخلاملة(احللقة الدراسية اإلقليمية 
٣٦٤٦٢--٣٦٤٦٢)٢٠١٨-

٢٨٠٧٤٢٥٣٠٣-٣٣٠٧٧٢٠٣٠٠الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين 
-١٠٥٠٦٥-١٠٥٠٦٥-برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

٣٣٨١٨٦٤٦٨-٥٢٨٦٣٥٠٠٠أقل الدول منوا 
١٠٢٥٤٣٦٤٨٤٦٩٥-٨٨٠٣٤دعم الربامج 

١٦٢٣٣١٢١٦٦١٧٧٤١٠٢٥١٥٩١١٦٦١٦٩٤٩٤٥المجموع 

:٧المبينة في الجدول٢٠١٧الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 
الصندوق االستئماين العام يتعلق باألموال غري املقيدة.-١
بناء اخلربات القانونية وتعزيز التعاونتوفر العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن -٢

دعما ماليا لتنفيذ املشروعني الفرعيني التاليني:
إىل زيادة الدعم ، ‘‘تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وبناء القدرات الوطنية’’املشروع الفرعي يهدف)أ(

للمحكمة والتعاون معها، مما يساعد على تعزيز املبادئ األساسية لنظام روما األساسي، وتوسيع نطاق فهم 
احملكمة، وتعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي. وتتحقق هذه 

، احللقات الدراسية واملناسبات والتدريب من أجل تعزيز التعاون‘١’األهداف من خالل أنشطة من قبيل ما يلي: 
ن، من الدول األطراف والدول غري األطراف، فرصا لتطوير و اليت توفر للممثلني واملهنيني القانونيني، مبن فيهم احملام

م العملية فضال عن تبادل املعلومات ذات االهتمام املتبادل من أجل حتقيق أمو  ر منها تعزيز قدرة معارفهم ومهارا
، الذي يوفر برنامج املهنيني القانونيني‘٢’احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتسني التعاون القضائي؛ 

ها حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى ىفيواملهنيني من بلدان ثالثة وبلدان احلاالت والبلدان اليت جتر للمندوبني
ع إتاحة فرصة للعمل مع احملكمة على أساس قصري األجل يف الهاي كوسيلة من البلدان النامية ذات الصلة، م

م على التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها.  لتطوير قدرا
، الذي يقع حتت مسؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى تيسري ‘‘األدوات القانونية’’املشروع الفرعي (ب) 

تطوير القدرة على التحقيق يف قضايا اجلرائم الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما على الصعيد 
وص عليه اجلرائم الدولية األساسية على النحو املنصتناولالوطين. وقد مت تصميمه ملساعدة املهنيني القانونيني على 

يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل توفري (أ) حرية الوصول إىل املعلومات 
املتخصصة للعمل احلاسوبيةالقانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلومات، والرباجميات

املشروع الفرعي هذا شورة وتقدمي خدمات مكتب املساعدة. ويشكل ذه القوانني؛ و(ب) التدريب وإسداء امل
اجلرائم إىل تلك عنصرا هاما يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز القدرات الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني بارتكاب 

العدالة وفقا للمعايري الدولية.
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يف ‘‘سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفالانطالق’’احلفل الرمسي املعنون لصندوق االستئمايناظم ون-٣
، وهو اليوم األول من الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف، يف الهاي ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦

أن األطفال. وقد وضعت هذه شمبناسبة االنطالق الرمسي لسياسة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ب
مكتب املدعي العام اجلارية يف التصدي للجرائم الدولية اليت ترتكب ضد األطفال وتؤثر السياسة لتوجيه جهود

جه املراعي للطفل إزاء التعامل مع األطفال يف سياق عمله،  عليهم، مبوجب نظام روما األساسي، وكذلك يف 
مصاحلهم. أفضل مع مراعاة حقوقهم و 

حتليل األسباب اجلذرية ً       ً                                 مشل مشروع الدروس املستفادة تقييما  موضوعيا ، أجراه ثالثة خرباء خارجيني، يتضمن -٤
ا مكتب املدعي العام الفحص األويل حمددة، توالتحقيقات واملالحقات القضائية يف حاال،للكيفية اليت أجرى 

لتحديد ما إذا كان ت هذه العمليةمُ ِّ ارجية. وص م  ودراسة كيفية معاجلة كل من العمليات الداخلية والعوامل اخل
تغيريات، من أجل صقل األداء قد يلزم من ّ                        املكتب قد صحح أساليب عمله وحس نها منذ تلك التجربة وما 

التقرير السري بدراسة املدعية العامة وتقوم أكثر فعالية. إدارة تؤثر على النجاحاليت ارجية اخلعوامل الداخليا وإدارة 
م.وتوصيامتحليلهباخلرباء هلا ي قدمه الذ
لتمويل فرص للمتدربني الداخليني واملهنيني لتطوير املتدربني واملهنيني الزائرينوقد أنشئ الصندوق االستئماين -٥

الربنامج للمشاركني فرصا للنمو هذا طراف يف نظام روما األساسي. ويتيح األمواطين البلدان النامية من الزائرين 
الفكري وتنمية املعارف وتطوير مهارات حمددة للمسار املهين، واكتساب املهارات املهنية القابلة للنقل. وتقدم 

الدول األطراف املهتمة التمويل للصندوق االستئماين.
" هو شراكة ٢٠١٨-٢٠١٧القانون ، الوصول إىل العدالة وبناء بناء القدرات يف جمال العدالة وإنفاذ برنامج "-٦

ا سنة واحدة بني مكتب  ، الذي دخل حيز التنفيذ يف والسفارة الدامنركية يف كمباالامليداين يف كمباال احملكمة مد
لضحايا واجلماعات املتأثرة وسعيهم الهتمام ااستجابة مباشرة تأسس هذا املشروع وقد . ٢٠١٧ومتوز/يولي

تعزيز املشاركة يرمي إىلحتقيقا هلدف عام . و وينبشأن حماكمة دومينيك أونغةللحصول على معلومات منتظم
تمعية وميكن ،دقيقة ويف الوقت املناسب،عن احملاكمةمعلومات بتوفريوين غاملباشرة يف حماكمة دومينيك أونا

تمعات املتسعى الوصول إليها بسهولة، ي أثرة ملتابعة حماكمة دومينيك املشروع إىل توفري وصول عملي للضحايا وا
توسيع نطاق فهم الرأي العام للمحكمة وجهودها الرامية إىل التصدي لإلفالت من العقاب، وإدارة و وين، غأون

تمعات املتضررة وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل ختفيف التهديدات اليت يتعرض هلا  توقعات الضحايا، وا
زيادة الدعم للمحكمة وتعزيز التعاون والشراكات مع القادة و مع املتهمني؛ نيالضحايا والشهود أو األسر/املتعاطف

تمعيني والدينيني والثقافيني واحملليني املؤثرين. كما توفر احملكمة التدريب وتبادل اخلربات مع أعضاء اجلهات  ا
م يف  بدأت أوغندا منذ وقد الدولية. لجرائم لالتصدياملعنية يف قطاع القانون والنظام للمسامهة يف تعزيز قدرا

حماكمة األفراد مبن فيهم توماس كويويلو املتهم بارتكاب جرائم ٢٠١٠صدور قانون احملكمة اجلنائية الدولية لعام 
هناك فجوات يف القدرات ويهدف التدخل إىل املسامهة يف لكندولية مبوجب القوانني الدولية والقوانني الوطنية. 

فجوة اإلفالت من العقاب. كما ّ سد  لجرائم الدولية و ّ   للتصد ي لتحقيق واملالحقة القضائية اسرتاتيجية منسقة لل
ا وإكماهلا بشكل كاف،  يهدف إىل تقوية املؤسسات من أجل البدء يف اإلجراءات القضائية اجلنائية وإدار

َ  منت  وأقد روتطوير آليات قضائية وتطبيقية أ     َ.
إبرام على الالزمة ليست لديها القدرةاليت ملساعدة الدول الراغبة الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ -٧

اتفاقات إعادة التوطني مع احملكمة مع إجياد حلول حمايدة من حيث التكلفة. وهو يهدف إىل زيادة عدد عمليات 
ألطراف ويغطي إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى الصندوق تربعات من الدول ا

إىل الدول املستقبلة. ونينقلنللخطر الذينيص املعرضاشخالنفقات املباشرة لأل
ً       ، اليت كان من املقرر عقدها أصال  يف عام لصندوق االستئماينالتابعة لاحللقة الدراسية اإلقليمية مت تأجيل -٨

لقة دراسية إقليمية خمتلفة يف نيامي (النيجر)، ُ      است بدلت حب، و ٢٠١٧يف عام يف بنوم بنه (كمبوديا)، ٢٠١٤
آخر.استئماينحتت صندوق ٢٠١٧نظمت يف عام 
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الصندوق االستئماين للزيارات العائلية للمحتجزين ICC-ASP/8/Res.4وأنشأت اجلمعية العامة بقرارها -٩
خالل التربعات.. والغرض من ذلك هو متويل الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين من املعوزين

أنشئ الصندوق االستئماين لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني لتوفري التعيينات املمولة للمواطنني من البلدان -١٠
ملشغل وظائف برتبة املبتدئنييوفر الربنامج الفرص للمهنيني الشباب و الراعية املشاركة.  ، ، على حساب حكوما

دف زيادة لتعريفهم باألعمال الداخً سعيا   لوظائف يف لالءمة امللية للمحكمة والنظام القانوين الدويل ككل، 
املهين وتنمية مهارات العامل احلقيقي اليت ميكن تطبيقها على تطور يوفر الربنامج للمشاركني فرصة للو احملكمة. 

وظائفهم يف احملكمة والقطاع العام الدويل.
-ICCالقرار بومت تعديله ICC-ASP/2/Res.6ألقل البلدان منوا بالقرار وأنشئ الصندوق االستئماين-١١

ASP/4/Res.4مندويب أقل البلدان منوا على إشراك ، وهو يشجع إدارة هذا الصندوقاجلمعية . وتتوىل أمانة
حيدده والبلدان النامية األخرى يف أعمال اجلمعية عن طريق تغطية تكاليف سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي

الصندوق.
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لفترة المنتهية في للبيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية اتقرير مراجعة 10/20/
٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١

احملتويات
الصفحة

جها-أوال ٦٤..........................................................................أهداف املراجعة ونطاقها و
٦٤........................................................................................التوصيات قائمة-ثانيا
٦٥...............................................................................نظرة عامة على الوضع املايل- ثالثا
٦٦.............................................................................مالحظات وتوصيات -رابعا

٦٧......................................................................٢٠١٧يف أداء امليزانية - ألف
٦٧.............................................................................ّ م  عاعرض-١

٧٣................................................................متويل امليزانية العادية-٢
٧٨...............................................................االشرتاكات املقررة غري املسددة-باء

٧٨.....................................................املبالغ املستحقة تطور حالة -١
٧٩...............................................................عدم األهلية للتصويت-٢

٨١.................................................واستحقاقات املوظفني كشوف املرتبات -جيم
٨١....................................................املرتباتتغيري يف إمجايل ال-١
٨٣.....................................................النفقاترصدالرقابة الداخلية و -٢
٨٣...............................................................إثبات اخلصوم -٣

٨٥...........................................................................املشرتيات-دال
٨٥.......................................................وثائق االلتزامات املتنوعة-١
ين عليهم والشهودمراجعة حسابات -٢ ٨٦........................................قسم ا

٨٨...........................................لتكنولوجيا املعلوماتاستعراض الضوابط الداخلية-هاء
٨٨...............................................................النطاق واهلدف-١
٨٨.........................................وإدارة املعلوماتبيئة تكنولوجيا املعلومات -٢
٨٨.............................................بنظام "ساب"املتعلقة الضوابط الداخلية-٣

٩٠...........................................................................متابعة التوصيات السابقة -خامسا
٩٢.......................................................................................شكر وتقدير-سادسا

٩٢...................................................................................................املرفقات
٩٢.....................................................................اخلامسٌّ           التحق ق من البيان: األول املرفق 

٩٣.................................................تقرير بشأن االحتياطيات النقديةالمتابعة ين: املرفق الثا
٩٤.......................................................مشروع املباين الدائمةبشأنتقرير المتابعة :لثاملرفق الثا

٩٤.......................................................)٢٠١٦(خطة جتديد الرؤية بشأنتقرير المتابعة : الرابعاملرفق 
٩٥...........................)٢٠١٧اخلارجية (متابعة التقرير املتعلق بشعبة العمليات بشأنتقرير المتابعة :امساملرفق اخل
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أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال10/20/
الدولية ملراجعة ) وفقا للمعايري ‘‘احملكمة’’لقد راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية (-١

ذلك االختصاصات اإلضافية اليت ، مبا يف للمحكمةقواعد املاليةالنظام املايل و المن ١٢واملادة احلسابات
تنظم مراجعة حسابات احملكمة.

لتأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية ككل اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو اإن -٢
ع احلسابات من إبداء رأي بشأن ما من األخطاء املادية سواء  ِ                                بسبب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراج       ّ

وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للسنة ً ، وفقا  املاديةُ                  البيانات املالية قد أ عدت، من مجيع اجلوانبإذا كانت 
.٢٠١٧املالية 

(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 

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

فقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان وتتضمن البيانات املالية املعدة و -٤
ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والبيانات ري األداء املايل، وبيان التغي

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

من دون ّ                                                            وأك د فريق التدقيق أن هذه اجلداول متماسكة مع البيانات املالية، لكننطاق هذه املراجعة.
ا.ممارسة ما قد يلزم من احلرص الواجب بشأ

وتألفت عملية املراجعة من مرحلتني:-٦
إىل ٥على اجلوانب املتصلة بالضوابط الداخلية (من مت خالهلا الرتكيز،مؤقتة للحسابات(أ) مراجعة 

)؛ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٥
ائية للحسابات على البيانات املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها مت خالهلا الرتكيز،(ب) مراجعة 

). ٢٠١٨حزيران/يونيه ٨ار/مايو إىل أي٢٨سبية الدولية للقطاع العام (من املعايري احملا
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 
. ٢٠١٨حزيران/يونيه 

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

التوصيات قائمة - ثانيا
سمح ُ عملية اسرتداد متأخرات املدفوعات، يوصي املراجع اخلارجي بأن ي  : من أجل تعزيز ١التوصية رقم 

التصويت مبجرد استيفاء جدول قبل سنتني كاملتني أثناءصويت ات بالتللدول األطراف اليت عليها متأخر 
من نظام روما األساسي.١١٢ً             املدفوعات، وفقا  لشروط املادة 

عقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية ابع اخلاص الذي يكتسيه نظرا للط: ٢التوصية رقم 
رؤية ألجلللقضاة، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بتوجيه أدق يف مالحظات البيانات املالية 
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أفضل للنتائج املرتتبة على قرار االنتقال إىل شركة تأمني أخرى أو تغيري يف شروط سياسة التأمني املعمول 
ا.

، بالكشف بالتفصيل عن ٢٠١٨ً        ، بدءا  من عام حملكمةايوصي املراجع اخلارجي :٣التوصية رقم 
املكاسب واخلسائر اإلكتوارية اهلامة يف املالحظات على البيانات املالية.

املراجعة اليت ال ميكن اإلفصاح يطلب مراجع احلسابات اخلارجي أن تكون مجيع أدلة : ٤التوصية رقم 
ين عليهم والشهود، ليست يف غاية احلساسية اليت ، و عنها للمراجعةبالنسبة فيما يتعلق بنفقات قسم ا
وصي املراجع و ، من أجل أخذ عينات اختبار املراجعة. ياملهمة، متاحة قبل بداية ٢٠١٨لعام ةاملؤقت

يف املستقبل، إذا بدا أن مقدار و . مهمةجلهات املعنية بإعداد هذه الوثائق قبل اليوم األول للااخلارجي 
يتجاوز عتبة مراجعة احلسابات، يتعني على ّ         املقد م لالختبارشديد احلساسيةو األدلة غري القابلة لإلفصاح 

املراجع اخلارجي أن يشري إىل املسألة يف رأيه ويف تقريره بشأن البيانات املالية.

على الوضع المالية ّ نظرة عام  - ً ثالثا  
٢٦٧،١مقارنة مببلغ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٢٥٢،٧ما قدره متثل األصول-٩

يف ٥،٣٧- يورو (مليون١٤،٤، أي باخنفاض قدره ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف مليون
مليون، أو مببلغ ٧،١إىل يورومليون٢٠،٤من)١(املائة). واخنفض املستوى العام للنقدية ومايف حكمها

اخنفاض معدل حتصيل االشرتاكات املقررة. وبلغت قيمة عزى إىل ُ ي  ، يف املائة)٦٥-(مليون يورو ١٣،٣
اية عام ٣١،١االشرتاكات املستحقة القيمة  مليون يورو يف ١٨،٥، مقارنة مببلغ ٢٠١٧مليون يورو يف 

يف املائة).٦٨،٢(+ ٢٠١٦اية عام 
املستحقة القبض، بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف وميثل جمموع االشرتاكات املقررة -١٠

مقارنة مببلغ ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١مليون يورو يف ٢٥،٦حتصيلها، و "املستحقات األخرى" 
. ويرتبط أساسا باملسامهات املقررة من الدول ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١مليون يورو يف ١٧,٢

الضرائب. ومتثل املبالغ املستحقة للمسامهات املقدمة من السرتجاع األطراف واملبالغ املستحقة القبض
مليون يورو (جمموع االشرتاكات املقررة). ٣١،١مليون يورو (امليزانية العادية) و٣١الدول األطراف 

مليون يورو).٢٦،٢لربازيل وفنزويال واملكسيك اجلزء األكرب من املسامهات غري املسددة (ل
٣١مليون يورو يف ١٩٩،٧مليون يورو مقابل ١٨٩،٣كات واملنشآت واملعداتومتثل املمتل-١١

استهالك املباين الدائمة على مدار عام احتساب مت و يف املائة من األصول. ٧٤،٩، وتبلغ ٢٠١٦ديسمرب 
مبلغ قدره ، وبلغت القيمة الدفرتية الصافية للمبىن ٢٠١٧مليون يورو يف عام ١٠،٣كامل مقابل 

اية العام (١٧٤،٩ ).٢٠١٧مليون يورو يف 
الذي تساهم فيه Allianz NLمتويل التأمنييورومليون٢٧،٣البالغة وتطابق حقوق االسرتداد -١٢

احملكمة لتغطية معاشات القضاة بعد انتهاء اخلدمة.
للموردين واملوظفني وللدولة املضيفة فيما يتعلق بالقرض املقدم لتمويل اااللتزامات أساسا ديونّ تعد  -١٣

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 -١٤

وتشمل خمصصات الطوارئ أساسا املبلغ الذي يغطي )٢(.للدفعاملبلغ املخصصقابليةأساسا إىل درجة 
مليون ٢،١ون يورو إىل ملي٢،٢وقد اخنفض هذا املبلغ من . املنازعات املعروضة على احملكمة اإلدارية

األموال املتاحة فورا أو الودائع حتت الطلب.‘‘ النقدية وما يف حكمها’’تطابق املبالغ املدرجة يف )١(
شهرا ديونا جارية، بينما تصنف الديون األخرى يف فئة الديون غري ١٢تعترب الديون املستحقة الدفع يف أجل يقل عن )٢(

اجلارية.
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١،٩يورو خالل العام. وينجم هذا االخنفاض الطفيف عن تدفقات متناقضة: ختفيض خمصص قدره 
بلغ مبتقاعد القضاة، وزيادة املنازعات املتعلقة بً                            مليون يورو يرجع أساس ا إىل املدفوعات اليت تلي تسوية 

حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةً                               مليون يورو يرجع أساس ا إىل القضايا اجلديدة الصادرة عن ١،٨قدره 
واليت قدمها موظفو احملكمة.

:وتقسم استحقاقات املوظفني أيضا بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية-١٥
الدفع يف غضون تظهر خمصصات اإلجازات املدفوعة األجر واستحقاقات التقاعد الواجبة )أ(

؛سنة واحدة يف االلتزامات اجلارية
مع الديون الطويلة األجل للمحكمة، مثل معاشات القضاة املتداولويتطابق اجلزء غري )ب(

والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. 
مليون٧٢،٥ويهدف القرض املقدم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة. وبلغ قدره -١٦

اية عام  اية عام مليون٧٤،٣(مقابل ٢٠١٧يورو يف  ). ٢٠١٦يورو يف 
يورو، أساسا من مليون ٨،٩وتتألف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة، البالغ جمموعها -١٧

يورو) والفواتري اليت مل ترد بعد عند إغالق احلسابات مليون ٢،٣االشرتاكات املقررة احملصلة مقدما (
من يورومليون ٣،٦)، باإلضافة إىل مبلغ يورومليون ٢،١املتعلقة باخلدمات املتصلة بعمليات احملكمة (

.٢٠١٨شباط/فرباير ١املدفوعات السنوية وفوائد القرض اليت تصبح مستحقة يف 
وضع) صايف٢٠١٦عام يفمليون يورو ١١٥،٩(مليون يورو ٩٨،٨وميثل صايف األصول البالغ -١٨

األصول/حقوقصايفيفالتغيرياتبيان’’املعنون الثالثالبيانيفعناصرهفَ خمتل  تفاصيلوترداحملكمة،
على النحو التايل: ، ‘‘امللكية

اية عام ١٠٥،١ميثل الرصيد اإلجيايب البالغ (أ)  "الصندوق السابق ٢٠١٧مليون يورو يف 
مت دجمها حتت فئة "األموال العامة األخرى" يف للمشروع الدائم" وغريه من الصناديق العامة، اليت

؛٢٠١٦تقدميها بشكل منفصل يف عام البيان الثالث، بينما مت٢٠١٧عام 
) ملسامهة الدول ٢٠١٦مليون يورو يف عام ٩،٥مليون يورو (مقابل ٣،٨(ب) مبلغ إجيايب قدره 

اطي صندوق رأس املال مليون يورو) واحتي٣،٨األطراف يف متويل احتياطي صندوق الطوارئ (
؛٣مليون يورو)٠،٠٢املتداول (

مليون يورو لألموال العامة املتبقية، مما ميثل ١١،٨قدرها ملكية سلبية يف األصول قدرها (ج) 
مليون يورو) ٠،٥األداء العام للمحكمة. وهي تشمل األموال الالزمة الستحقاقات املوظفني (+ 

قياس خطط ما بعد مليون يورو)، وإعادة ٥،٦-النقدي (من األرصدة السلبية: الفائضنيواثن
مليون يورو).٦،٧-(انتهاء اخلدمة

مليون يورو.١،٧يبلغ حجم الصناديق االستئمانية الثالثة عشرة -١٩
مليون ٨،٤-مليون يورو، مقارنة مببلغ١٣,٨يظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها -٢٠

يف املائة). ٦٥،٦ماليني يورو (+٥،٤ذلك تدهور األداء مبا يقرب من ّ بني  . وي٢٠١٦يورو لعام 
وتتمثل العوامل الرئيسية اليت تفسر هذه الزيادة يف العجز يف زيادة املصروفات، ال سيما نفقات 

، والسفر يف املائة)٢٦،٧، ونفقات التشغيل (+ يف املائة)٦،٤استحقاقات املوظفني (+ 

اية العام يف سياق االشرتاكات على املدى القصرياحتياجات السيولة يستخدم صندوق رأس املال املتداول لتلبية) ٣( يف 
.السيولة على املدى القصريمشاكل املقررة غري املسددة. كما استخدم صندوق الطوارئ ملواجهة مشاكل السيولة 
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٢٠١٧مليون يورو) يف عام ١٥٥،٩يف املائة). وزادت نفقات احملكمة (٢٤،٤والضيافة (+ 
. ٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٤٤،٧إىل ٢٠١٥مليون يورو يف عام ١٤٦،٥مقابل تناقصها من 

، أساسا من االشرتاكات املقررة.يف املائة٤،١ويبلغ منو إمجايل اإليرادات 

مالحظات وتوصيات -ً رابعا  
مبا يلي:٢٠١٧وتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي بشأن الكشوف املالية لعام تتعلق مالحظات-٢١

؛٢٠١٧(أ) أداء امليزانية يف عام 
(ب) االشرتاكات املقررة غري املسددة؛
(ج) املرتبات واستحقاقات املوظفني؛

(د) املشرتيات؛ 
(هـ) مراجعة الرقابة الداخلية لتكنولوجيا املعلومات.

٢٠١٧انية في عام أداء الميز - ألف 
عرض عام-١

يفَ ع  ُ ّ و ز  ) اللجنة(واملاليةامليزانيةجلنةإىلاحملكمةمنتقريريف٢٠١٧عامميزانيةتنفيذُ  وع رض-٢٢
) للدورة الثالثني ICC-ASP/17/5(تقريرمت توزيع و ). CBF/30/14الوثيقة(٢٠١٨مارس/ آذار٢٩

.٢٠١٨ايومأيار/٣، يف ٢٠١٨أبريل نيسان/٢٠إىل ١٦للجنة، اليت عقدت يف الهاي يف الفرتة من 
عن تنفيذ مفصلة معلومات كاملة و توفران ماأ، واعترب ً          املراجع اخلارجي علما  بالوثيقتنيأحاط-٢٣

:ا يليّ ركز اهتمامه على التحقق مم  وإمنا ،على تنفيذ امليزانيةفهو مل يعلق لذلك . ٢٠١٧ميزانية عام 
، بعد استعراض حتليلي سريع الستهالك البدالت حسب املقصد (الربامج) (أ) من ناحية

(حتليلها يف ٢٠١٧وحبسب طبيعة النفقات، دقة التسوية بني نتيجة امليزانية والنتيجة احملاسبية للسنة املالية 
محكمة)؛البيان اخلامس من البيانات املالية لل

الحتياجات لً نظرا  ، ٢٠١٧اية عام يف النقديالوضعمن ناحية أخرى، مدى كفاية و (ب) 
املعممة يف ،CBF/30/14هذه املسألة مذكورة يف الوثيقة -٢٠١٨املالية املؤقتة للميزانية العادية لعام 

.٢٠١٨مارس آذار/٢٩
(أ) استخدام اعتمادات امليزانية

زيادة يف إىل ٢٠١٧امليزانية املعتمدة األولية لعام ّ أد تمليون يورو، ١٤٤،٦قدره ّ أو يلباعتماد -٢٣
مليون يورو).١٣٩،٦يف املائة عن امليزانية املعتمدة األولية للسنة السابقة (٣،٦النفقات بنسبة 

ا إىل صندوق الطوارئتوفيما يتعلق بالنفقات الفعلية، إذا أضيف استخدام اإلخطارا-٢٥ ، املأذون 
، مما ميثل زيادة )٢٠١٦مليون يورو (١٣٨،٤) و ٢٠١٧مليون يورو (١٤٥،١األرقام على التوايل تبلغ 

يف املائة .٤،٨قدرها يف النفقات

يف املائة، ٩٩،٤، بنسبة ٢٠١٧نية املعتمدة للسنة املالية ، يبني تنفيذ امليزاباستثناء حاالت الطوارئ-٢٦
مليون ٣،٨يف املائة وفائض قدره ٩٧،٣، مقارنة بنسبة مليون يورو٠،٩وجود فائض طفيف للغاية قدره 

م في عاّ              ّ  فقد بلغ معد ل االستهالك العام  مليون يورو ملشروع املباين الدائمة.١،٢للعام السابق قبل حتويل 
مليون إىل عجز يف امليزانية قدرهمما أدى ، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ،املائةفي١٠٠،٤نسبة٢٠١٧

يورو قبل استخدام صندوق الطوارئ.
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قام مراجع احلسابات اخلارجي مبراجعة اجلدول التايل، املعروض يف التقرير املتعلق بأنشطة وأداء -٢٧
من مع البيان اخلامس ماشى، ليت)CBF 30/14(الوثيقة ٢٠١٧برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

يعكس التغيري فيما يتعلق بتكاليف املوظفني، يف أعقاب األحكام الصادرة عن و لبيانات املالية للمحكمة ا
. وحيلل اجلدول النفقات حسب ٢٠١٨وحزيران/يوني٢٦احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف 

الربامج الرئيسية:/الربامج

ج (بآالف اليورو)حسب البرام٢٠١٧أداء الميزانية في عام : ١الجدول 

امج/الربنامج الرئيسيناالرب 

امليزانية 
املعتمدة 
٢٠١٧

االنفقات الفعلية 
٢٠١٧

ّ         معد ل التنفيذالفرق

١الربنامج الرئيسي
١٢٥٣٦،٠١٢٢٣٢،٣٣٠٣،٧٩٧،٦اهليئة القضائية

١٢٩٥،٣١١٩٥،٠١٠٠،٣٩٢،٣الرئاسة
١٠٨٤٠،٤١٠٦٣٤،٠٢٠٦،٤٩٨،١دوائرال

١٠٠،٧-٤٠٠،٣٤٠٣،٢٢،٩مكتب االتصال
٢الربنامج الرئيسي 

مكتب املدعي العام
٤٤٩٧٤،٢

٤٤٤٣٢،٠٥٤٢،١٩٨،٨
١٠٣٥٦،٨٩٧٩٢،٩٥٦٤،٠٩٤،٦املكتب املباشر للمدعي العام

٣٩٥٦،٩٣٧٥٥،٣٢٠١،١٦٩٤،٩االختصاص / التكامل / التعاون
٦٤٢،٠١٠٣،٤-١٩٠٩٢،٠١٩٧٣٣،٠التحقيقاتقسم 

١١٥٦٩،٥١١١٥٠،٩٤١٨،٦٩٦،٤شعبة االدعاء
٣الربنامج الرئيسي

١٠٠،٩-٧٦٦٣٢،٦٧٧٣٣٤،٩٧٠٢،٣قلم احملكمة
١٤٣،٤-١٧٠٦،٤٢٤٤٦،٦٧٤٠،١سجلمكتب امل

١١١،٤- ١٨٧٩٨،٥٢٠٩٤٤،٧٥٢١٤٦،٢اإلداريةقسم اخلدمات 
قسم اخلدمات القضائية

٣٢٠٧٢،٩٣٣٢٢٩،٢
 -١١٥٦،٤

١٠٣،٦
٢٤٠٥٤،٧٢٤٧١٤،٧٣٣٤٠،٣٨٦،١قسم العمليات اخلارجية

٤الربنامج الرئيسي
٢٦١٨،٨٢٤٣٤،١١٨٤،٧٩٢،٩األطرافأمانة جمعية الدول 

٥البرنامج الرئيسي

١٠٠،٠-١٤٥٤،٩١٤٥٤،٩المباني 
٦البرنامج الرئيسي

٢١٧٤،٥١٧٠٤،٣٤٧٠،٢٧٨،٤أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
٥-٧البرنامج الرئيسي

٥١٤،٨٤٦١،١٥٣،٧٧٩،٦آلية الرقابة المستقلة
٦-٧البرنامج الرئيسي

٦٩٤،٢٦٢١،٠٧٣،١٨٩،٥مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
١٤١٦٠٠،٠١٤٠٩٩٤،٤٦٠٥،٥٩٩،٦ع الفرعيلمجمو اا

٢-٧البرنامج الرئيسي
٢٩٨٧،٣٢٩٨٣،٦٣،٧٩٩،٩قرض الدولة المضيفة

١٤٤٥٨٧،٣١٤٣٦٥٨،٠٩٢٨،٩٩٩،٤المجموع للمحكمة 
احملكمة اإلدارية ملنظمة مع األرقام املنقحة يف أعقاب األحكام الصادرة عنCBF 30/14املصدر: استنادا إىل الوثيقة 

٢٠١٨يونيو حزيران/٢٦يف العمل الدولية
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فيما يتعلق بإدارة امليزانية الربناجمية، يبني هذا اجلدول ما يلي:-٢٨
وشعبة اخلدمات ،يف املائة)١٤٣،٤سجل (كتب املمب، تنازيلجتاوز امليزانية، حسب ترتيبّ  عل ق (أ) يت

١٠٣،٤، وشعبة التحقيق (يف املائة)١٠٣،٦، وشعبة اخلدمات القضائية (يف املائة)١١١،٤اإلدارية (
؛ )ملائةايف١٠٠،٧(لالتصاامكاتب) وملائةايف

شعبة اخلدمات اإلدارية (عجز ب، ّ                                  يتعل ق جتاوز امليزانية، حسب ترتيب تنازيل، باألرقام احلقيقية، (ب) 
مليون يورو)، ومكتب املسجل ١،٢مليون يورو)، وشعبة اخلدمات القضائية (عجز قدره ٢،١قدره 

٩٠٠٢مليون يورو) ومكتب االتصال (٠,٦مليون يورو) وشعبة التحقيقات (٠،٧(عجز قدره 
يورو).

ويبني اجلدول التايل أيضا توزيع االعتمادات والنفقات حسب البنود:-٢٩
حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٧في عام أداء الميزانية -٢الجدول
مليزانية املعتمدةانوع النفقات

)٢٠١٧(

لنفقات الفعليةا
الفرق٢٠١٧لعام 

معدل التنفيذ بالنسبة 
املئوية

٣٥،٨١٠٠،٧-٥٣٦٩،١٥٤٠٤،٩القضاة
موع الفرعي قضاة للا

٥٣٦٩،١٥٤٠٤،٩
-٣٤٥٧،٢

١٠٠،٧
٨٥٠٨٧،٥تكاليف املوظفني

٨٥٠٨٧،٥٨٥٠٨٧،٥١٠٤،٠
١٥٠٧٤،٤١١٥٢٥،٠عامةالؤقتة املساعدة امل

٣٥٤٩،٩٧٦،٥
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١١٦٨،٤
١٣١٣،٦١٤٥،٣-

١١٢،٤
٣٦٣،٥٢٨٥،٢٧٨،٤٧٨،٤العمل اإلضايف 

موع الفرعي  ١٠١٦٩٣،٧١٠١٦٦٨،٤ملوظفنياتكاليفلا
٢٥،٢٩٩،٩

٥٨٣٨،٣السفر
٦١٨٩،٦

٣٥١،٣-
١٠٦،٠

١٠٣،٢-٢٩،٠٢٩،٠٠،٩الضيافة
٥٣٥,٠١١٥،٩-٣٣٥٥،٩٣٨٩٠،٩اخلدمات التعاقدية

٨٩٠،٠٧٤٤،٤١٤٥،٦٨٣،٦االتدريب
١٠٢،٧-٦٩٥,٣٧٤٠,١١٨,٨نو االستشاري

٣٨٥،١١١٠،٩-٣٥٢٨،٢٣٩١٣،٣حمامي الدفاع
١٠٠٢،٨٩٤٢،٨٦٠،٠٩٤،٠لضحايااحمامي 

١٩٩٢٥،٩١٦٧٩٣،٣٣١٣٢،٦٨٤،٣مصروفات التشغيل العامة
١٢٧،٩- ٩٦٢،٧١٢٣٠،٩٢٦٨،٢اللوازم واملواد

١٦٤،٧- ١٢٩٦،٣٢١٣٥،٧٨٣٩،٤عداتاملثاث و األأ
موع الفرعي  ٣٧٥٢٤،٤٣٦٥٨٤،٩٩٣٩،٦٩٧،٥ملوظفنياتكاليفلا

١٤٤٥٨٧،٣١٤٣٦٥٨،٠٩٢٨،٩٩٩،٤المجموع للمحكمة 

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل مع األرقام املنقحة يف أعقاب األحكام الصادرة عن CBF 30/14املصدر: استنادا إىل الوثيقة 
٢٠١٨حزيران/يونيو ٢٦يف الدولية

، ، بتكاليف املوظفنيالتجاوز الرئيسي يتعلق، يف جمموعهويبني هذا التحليل الثاين لتنفيذ امليزانية أن -٣٠
مليون يورو. ويقابل ٢،٦ماليني يورو، بينما متثل مجيع التجاوزات األخرى ما جمموعه ٣،٤بتجاوز قدره 
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نقص العامة (ؤقتة، الذي يتعلق بعقود املساعدة املت االخنفاض األساسي يف االستهالكهذه التجاوزا
٣،١مليون يورو) ونفقات التشغيل (نقص االستهالك البالغ ٣,٦عدة املؤقتة العامة املسااالستهالك يف 

مليون يورو).

اخنفاض يتمثل يف و –وقد سبق حتديد أصل التجاوز الرئيسي بوضوح يف الوثائق املقدمة إىل اللجنة -٣١
ّ   أ عد ت بالنسبة جلميع األجهزة، من املعدل املؤقت الذي مستوى ، وهو أقل املناصب الثابتةمعدل شغور   ُ

:على النحو التايلاخنفضقد معدل الشغور ومن املالحظ أن ، عليه امليزانية

بالنسبة للسلطة القضائية؛٢٠١٧يف املائة يف عام ٧،٧إىل ٢٠١٦يف املائة يف عام ١٣،٥من (أ) 
يف املائة يف مكتب املدعي العام؛٦،٤إىل ٢٠١٦يف املائة يف عام ١٢،٧من (ب) 
)٤(يف قلم احملكمة٢٠١٧يف املائة يف عام ١١،٣إىل ٢٠١٦يف املائة يف عام ٢٢من (ج) 

فحوصحاالت جديدة، مما أدى إىل إجراء فتحيف الغالب نتيجة جاءتأما التجاوزات األخرى ف-٣٢
أولية (خاصة لبوروندي).

تطور إنفاق ميزانية احملكمة على مدى السنوات العشر املاضية ّ                           ويتبني  من خالل النظر إىل الوراء أن -٣٣
يدل بوضوح على الدور الذي يؤديه مكتب املدعي العام يف منو احتياجات احملكمة من امليزانية:

(بآالف اليورو سنوات ١٠خالل مدة ، تطور من نفقات مكتب المدعي العام وقلم المحكمة- ٣الجدول 
)بالسعر الجاري

السنة
مكتب املدعي العام

الربنامج الرئيسي
قلم احملكمة

الربنامج الرئيسي

النسبة املائويةاالدعاء
شعبة االختصاص 
نسبة املائويةالموعاالنسبة املائويةموعاالنسبة املائويةااالدعاءالنسبة املائويةالتحقيق النسبة املائويةوالتكامل والتعاون

النسبة املائوية٤٧٦٦٤-١٨٨٧٦-٣٠٦٦-٨٥٣٠-١٤٥٧-٢٠٠٧٥٨٢٣
يف املائة٤٩٠٤٥١٠٢،٩يف املائة٢١٥٩٩١١٤،٤يف املائة٣٩٣٣١٢٨،٣يف املائة١٠٣٣٤١٢١،١يف املائة١٧٧١١٢١،٦يف املائة٢٠٠٨٥٥٥٨٩٥،٤
يف املائة٥٥٩٧١١١٤،١يف املائة٢٤٢٩٢١١٢،٥يف املائة٥٠٦٥١٢٨،٨يف املائة١١٣٢٦١٠٩،٦املائةيف ٢١٠٢١١٨،٧يف املائة٢٠٠٩٥٧٩٦١٠٤،٣
يف املائة٦٤٢١٢١١٤،٧يف املائة٢٥٧١٩١٠٥،٩يف املائة٥٥٢٩١٠٩،٢يف املائة١١٦٧٤١٠٣،١يف املائة٢١٢٨١٠١،٢يف املائة٢٠١٠٦٣٨٥١١٠،٢
يف املائة٦٦٥٠٣١٠٣،٦يف املائة٢٧٣٤٩١٠٦،٣يف املائة٦١٢٩١١٠،٩يف املائة١٢٥١٣١٠٧،٢يف املائة٢٢٩٠١٠٧،٦يف املائة٢٠١١٦٤١٤١٠٠،٥
يف املائة٦٥٣١٦٩٨،٢يف املائة٢٧٥٩٥١٠٠،٩يف املائة٦٤٤٧١٠٥،٢يف املائة١٢٣٠٥٩٨،٣يف املائة٢٤٥٦١٠٧،٢يف املائة٢٠١٢٦٣٨٤٩٩،٥
يف املائة٦٥٢٤٤٩٩،٩يف املائة٢٩٢٥٣١٠٦،٠يف املائة٦٦٤٠١٠٣،٠يف املائة١٣١٠٧١٠٦،٥يف املائة٢٦٤٦١٠٧،٧يف املائة٢٠١٣٦٨٥٧١٠٧،٤
يف املائة٦٦٤٠٨١٠١،٨يف املائة٣٢٩٠٣١١٢،٥يف املائة٧٥٥٧١١٣،٨يف املائة١٤١٥٥١٠٨،٠يف املائة٢٨٩٤١٠٩،٤يف املائة٢٠١٤٨٢٩٤١٢١،٠
يف املائة٦٧٩٥٢١٠٢،٣يف املائة٤٠٥٨٦١٢٣،٣يف املائة٩٦٥٩١٢٧،٨يف املائة١٨٠٦٨١٢٧،٦يف املائة٣٦٤٩١٢٦،١يف املائة٢٠١٥٩٢٠٦١١١،٠
يف املائة٧٣٣٠٢١٠٧،٩يف املائة٤١٩٩٩١٠٣،٥يف املائة١٠٤٩٩١٠٨،٧يف املائة١٨٨٣٨١٠٤،٣يف املائة٣٧١٨١٠١،٩يف املائة٢٠١٦٨٩٤١٩٧،١
يف املائة٧٨٨١٢١٠٧،٥يف املائة٤٤٤٣٥١٠٥،٨يف املائة١١١٥١١٠٦،٢يف املائة١٩٧٣٣١٠٤،٨يف املائة٣٧٥١٠١،٠يف املائة٢٠١٧٩٧٩٣١٠٩،٥
يف ١٦٨،٢سنوات١٠الفرق يف 

املائة
يف املائة٢٣٥،٤يف املائة٣٦٣،٧يف املائة١٢٣١،٣يف املائة٢٥٧،٠

يف املائة١٦٥،٣
"ساب"من نظام استخرجه املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

يبني هذا اجلدول ما يلي:-٣٤

(أ) فيما يتعلق باألحجام املالية، تعترب شعبة التحقيقات التابعة ملكتب املدعي العام قوة دافعة لنشاط احملكمة، 
يف املائة ٢٣١بعد أن شهدت منوا امسيا بنسبة + ، ٢٠١٧مليون يورو يف عام ٢٠رب من حيث بلغت ما يق

سنوات؛١٠مدىعلى

.٤١، الصفحة BF-30/14ترد هذه األرقام يف الوثيقة )٤(
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يف املائة ٣٦٤، مع منو امسي بنسبة +عبة االدعاء أسرع معدل منو(ب) فيما يتعلق بديناميات امليزانية، تشهد ش
؛سنوات١٠على مدى 

من -يف املائة) ١٦٥أكثر اعتداال (+ اامسيامنو قلم احملكمةخدمات شهد نفس الفرتة، تيف(ج) وباملقارنة، 
يف ٦٠بقوة لتصل إىل حوايل نسبة نفقات مكتب املدعي العام/قلم احملكمة ارتفعت خالل هذا التفاوت يف النمو 

.٢٠١٤يف املئة حىت ٤٠عند حوايل ، بعد أن كانت مستقرة نسبيااملئة

امليزانية والقضاء يف مكتب املدعي العام. يةلهذا االجتاه الطويل األجل أحد عواقب مبدأ استقاليعد و –٣٥
عن سيطرة اخلدمات املسؤولة عن إدارة امليزانية، املوجودة يف قلم ً ا  تطور نفقات احملكمة، خارجفيكون بالتايل 

احملكمة.

(ب) أداء الميزانية والمحاسبة

ختتلف عن وهيتعد البيانات املالية على أساس االستحقاق، وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، -٣٦
على أساس احملاسبة النقدية املعدلة. لذلك من الضروري تزويد الدول احملكمة اليت أعدت يفحسابات امليزانية،

الية، مبعلومات كافية للتحقق من التوفيق بني االعتمادات اليت األطراف، اليت يتعني عليها املوافقة على البيانات امل
ا ونفقات امليزانية من جهة،  اية السنة املالية/احملاسبيةو أقر .من ناحية أخرى، البيانات املالية كما مت تقدميها يف 

يزانية على أساس معيار املمن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على أنه عند إعداد ١املعيار لذا، ينص-٣٧
خمتلف، ينبغي أن تكشف البيانات املالية عن العناصر اليت تسمح بإجراء مقارنة بني أداء امليزانية واحملاسبة. وترد 

٢انات اإلضافية يف اجلدولني بات املالية، وترد بعض البيمن احلسا٢٤البيان اخلامس واملالحظة يفهذه املقارنة
، على النحو احملدد أدناه.٣و

بلغت قد ٢٠١٧إىل أن اعتمادات امليزانية العادية املعتمدة لعام ٢وتشري البيانات الواردة يف اجلدول -٣٨
٠،٩فائض طفيف قدره ا أسفر عنّ ، مم  مليون يورو١٤٣،٧، وأن النفقات الفعلية بلغت مليون يورو١٤٤،٦

مليون يورو.

ا واليت تبلغ تمت-٣٩ مليون ١،٥٣تسوية النفقات غري املنظورة من خالل إخطارات صندوق الطوارئ املصرح 
منهو مبثابة "حق السحب" البسيط التمويلمبدأ هذا و مليون يورو منها بالفعل. ١،٤٨، مت استخدام يورو

خمصصات امليزانية العادية، دون أي زيادة يف هذا األخري، ويهدف بالتايل إىل حتمل النفقات املقابلة.

للمطابقة ويف ظل هذه الظروف، تكون النتيجة النهائية لتنفيذ امليزانية على النحو الوارد يف البيان اخلامس -٤٠
نتيجة احملاسبة، كما يلي:مع 

البيانات المالية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحسب أداء الميزانية تسوية - ٤الجدول 
بآالف اليورو)-(البيان الخامس 

األداءاملصروفاتاملخصصاتالصندوق
١٤٤٥٨٧،٣١٤٣٦٥٨٩٢٩،٣ّ عام  الالصندوق
١٤٧٧،٠-١٤٧٧-الطوارئصندوق

٥٤٧،٧-١٤٤٥٨٧،٣١٤٥١٣٥المجموع
٢٠١٧لعام ،الدوليةللمحكمة اجلنائيةاملصدر: البيانات املالية 
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فإن األداء احملاسيب (البيان الثاين)،تسوية امليزانية حسب من الناحية العملية، رغم من إمكانية -٤١
النقدية بيان التدفقات تسوية امليزانية حسب باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام توصي بدال من ذلك 

(البيان الرابع): وهو احلل الذي اختارته احملكمة.

من االختالف النقدي على النحو البدءللتحقق من البيان اخلامس على هذا األساس، جيب و -٤٢
الصناديق املختلفة، ألن امليزانية حسبةالنقدياتاالختالفتلك أن تصنف جيب و املقاس يف البيان الرابع. 

الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول-من ثالثة صناديق إال خمولة لسحب األموال ليست العادية 
ناء الصندوق فرة يف صناديق احملكمة األخرى (باستثاجيب حتديد املبالغ النقدية املتو و وصندوق الطوارئ.
ا يف بياعن اكيان خارجّ الذي يعد  ، االستئماين للضحايا ن التدفقات النقدية حملكمة)، اليت تدرج تغريا

ً  حتييد اختالفات الكيان، كما سيتم شرحه الحق ا.بغية (البيان الرابع) بوضوح من أجل استبعادها، 

ّ يصن ف، والذي ٢٠١٧رفق بالبيانات املالية لعام امل٢إىل اجلدول اإلشارةوهلذا الغرض، ميكن -٤٣
الطوارئ، والصناديق األخرى، صندوق ، و تداولرأس املال املصندوق (حبسب الصناديقالتدفق النقدي 

ط التايل.ّ ميكن من خالله استخالص اجلدول املبس  و )باستثناء الصندوق االستئماين للضحاياباستثناء 

(بآالف اليورو)٢٠١٧في عام الصندوقتوزيع النقدية المتاحة حسب نوع -٥الجدول 

الفرقالنقدية املتاحة 

الصندوق
كانون الثاين/يناير٣١

٢٠١٧
كانون األول/ديسمرب٣١

٢٠١٧
٣٦٣٥-٣٦٣٥٠صندوق رأس املال املتداول

٨١٦١-٨٦٤٠٤٧٩ّ                         العام  مبا فيه استحقاقات املوظفني)(الصندوق
٢٠٢٦-٥٧٨٥٣٧٥٩صندوق الطوارئ

الصناديق األخرى، باستثناء 
٢٣٤٤الصندوق االستئماين للضحايا

٢٨٤٤

٥٠٠

١٣٣٢٢-٢٠٤٠٤٧٠٨٢المجموع
٢٠١٧لعام ،الدوليةللمحكمة اجلنائيةاملصدر: البيانات املالية 

- يف البيان الرابع (ّ كما هو مبني  يعكس هذا اجلدول التباين السليب يف الوضع النقدي للمحكمة  -٤٤
.٤مليون يورو املبني يف اجلدول ٠،٥مليون يورو). وجيب تسوية هذا املبلغ مع العجز البالغ ١٣،٣

، فإن حسابات امليزانية ال ميكن ٢٠١٧للبيانات املالية لعام ٢٤ّ          وكما هو مبني  يف املالحظة -٤٥
مقارنتها مباشرة باحملاسبة على أساس االستحقاق ألن مفاهيم امليزانية املتعلقة باالعتمادات والنفقات أو 

واملصروفات. وتتعلق الفروق بـ يراداتااللتزامات ال تتطابق مع مفاهيم املعايري احملاسبية الدولية لإل
جانب آخر: من"األساس" و"النطاق" و"العرض" بالنسبة للميزانية من جانب، وبالنسبة للبيانات املالية 

تفاصيل هذا التحقق يف ترد املراجع اخلارجي (طرفمنوتأكيدها مت التحقق من هذه االختالفات وقد 
).١ق رفامل

َ   إذ ي الح ظ االختالفات، و ، ومع مراعاة هذه ّ وبوجه عام  –٤٦ ا تؤدي مجيعها إىل زيادة صايف ُ  أ
املصروفات املسجلة يف احلسابات مقارنة بعجز امليزانية العادية، ميكن التوفيق بني االخنفاض يف النقدية 

مليون يورو على النحو التايل:٠،٥يورو مليون مع عجز يف امليزانية من ١٣،٣والنقد املعادل مببلغ 
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بيان التدفقات النقدية (بآالف اليورو)بحسب أداء الميزانية تسوية- ٦الجدول 10/20/
٢٠١٧٥٤٨أداء امليزانية لعام 

٨٢٠٢االختالفات يف األسس 

٤٥٤٥االختالفات يف العرض 

٢٧االختالفات يف النطاق 

٢٠١٧١٣٣٢٠يف االخنفاض يف النقدية 
٢٠١٧استنادا إىل البيانات املالية للمحكمة لعاماملصدر: مراجع احلسابات اخلارجي، 

دقة التوفيق بني بيانات امليزانية والبيانات احملاسبية منمعقول بقدر تأكد ماملراجع اخلارجي إن : ستنتاجاال
.٢٠١٧على النحو الوارد يف البيان الرابع للسنة املالية 

تمويل الميزانية العادية- ٢

ة يف البيانات املالية لعام التحقق من دقة بيانات أداء امليزانية والتدفقات النقدية الواردإضافة إىل–٤٧
ّ   اليت س ج لتةاملتاحيةيف النقدّ أسباب وعواقب االخنفاض احلاد  بتحليل املراجع اخلارجي قام ، ٢٠١٧ يف ُ

. يةاالستمرار بدأ مب، ال سيما فيما يتعلق ٢٠١٧اية عام 

الميزانية العاديةصناديق ل(أ) التدفق النقدي

لصندوق العام بعجز قدره ايف وما يف حكمهاالنقديةمن أجل مواجهة االخنفاض الصايف يف -٤٨
لبيانات املالية)، استخدمت احملكمة كل ل٢٥(انظر املالحظة ٢٠١٧مليون يورو خالل عام ١٣،٨

متويل، يف حني ال يزال يتعني يورومليون ٢،٧املبالغ النقدية يف احلساب العام، مما أدى إىل سحب 
من السحبمليون يورو و ١٣،٨مليون يورو (الفرق بني صايف املصروفات البالغ ١١،١مصروفات قدرها 

مليون يورو).٢،٧احلساب العام البالغ 

مؤقتة هذه املدفوعات، أذنت اجلمعية للمحكمة باستخدام صندوق الطوارئ بصورة سداد ول–٤٩
-ICCلصندوق رأس املال املتداول. وباإلضافة إىل ذلك، أذن القرار ّ تام  واستثنائية بعد االستخدام ال

ASP/15/Res.1 الستخدامه كمالذ اعتماد دائن ، بفتح ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤، املعتمد يف
عمليات ُ     وقد أ جريت . ٢٠١٨فرباير شباط/إىل ٢٠١٧ديسمرب املمتدة من كانون األول/أخري، للفرتة 

اية بالبيانات املالية يف هذا السياقاملرفق ٢السحب النقدية املؤقتة املسجلة يف اجلدول  ، مما أتاح يف 
املطاف عدم استخدام حد االئتمان:

كمل الرصيد األويل البالغ ُ ، است  ٢، كما هو مبني يف اجلدول (أ) فيما يتعلق بصندوق رأس املال املتداول
الناتج عن أداء ميزانية عام ، تقابل الفائض النقدي مليون يورو٥،٤يورو بعائدات بلغت مليون ٣،٦

ى السحب املؤقت من ّ . وقد أد  ماليني يورو٩، ٢٠١٧عام لاملبلغ النقدي املتاح ، حبيث يكون ٢٠١٥
اية السنة إىل صفر؛ ل نفس املبلغ إىل حتويل رصيد صندوق رأس املال املتداول يف 

، مليون يورو٢،١أن التدفق النقدي الصايف البالغ ٢يتعلق بصندوق الطوارئ، يبني اجلدول (ب) فيما 
ضافينبغي أن ي، مليون يورو١،٥قدره ،ح بهّ سحب مؤقت إضايف مصر  طابق ي٢٠١٧املسجل يف عام 

مليون يورو.٠،٥، أي ٢٠١٧لسلبية النقدية الناتج لعام أداء امليزانية اإليه
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١٠ندوق الطوارئ إىل قد رفع مستوى صICC-ASP/3/Res.4، على الرغم من أن القرار وأخريا-٥٠
دعا املكتب إىل النظر يف خيارات الستعادة النفقات ICC-ASP/7/Res.4، فإن القرار ماليني يورو

/ICC-AS/15، حدد القرار ً                 واستنادا  إىل هذه التخميناتورأس املال املتداول. Res.1)تشرين ٢٤
ماليني يورو. ويف نفس ٧يفمستوى صندوق الطوارئ ،أخريا، ٢٠١٧يزانية مل) ٢٠١٦نوفمرب ين/الثا

مليون يورو.١١،٦إىل يصل املتداولمستوى صندوق رأس املال اجلمعية نفسهعل قرار العام، ج

املفرتض املعلن: املستوى كي تبلغ يف كلتا احلالتني، مل يتم أي متويل نقدي الستعادة هذه األموال  و -٥١
اية عام أنه يف الواقع مل يتم الوصول إىل املبا٢يوضح اجلدول  العجز فقد بلغ، ٢٠١٧لغ االفرتاضية يف 

لصندوق بالنسبة مليون يورو ١،٨و املتداول،لصندوق رأس املال بالنسبة مليون يورو ٢،٥يف التمويل 
الطوارئ.

٤،٢ّ إال  ٢٠١٧يسمبر دكانون األول/٣١ة في ّلعام ايق دالصنافي ي لنقدالرصيد امل يبلغ: االستنتاج
وق في صندرو يون مليو٠،٤ارئ ولطووق افي صندرو يوماليني ٣،٨يتألف من، رويوماليني

الوضع النقدي يعزى هذا ال و . النفقاتاملبلغ حوايل عشرة أيام من ويعادل هذا لموظفين. ااستحقاقات
كانون ٣١حىت، ً أساسا  ويرجع ذلك مليون يورو). ٠،٥(عجز قدره إال جزئيا أداء امليزانية إىل رجاحل

مليون يورو ٣١، اليت بلغت أخرات يف دفع االشرتاكات املقررةحجم املتإىل ، ٢٠١٧ديسمرب األول/
).فقط٢٠١٧مليون يورو ملسامهات عام ١٨،٢(منها 

األوضاع الراهنة واآلفاق المستقبلية(ب) 

ُ   وخل صت ، )٢٠١٨ويونيحزيران/٨أيار/مايو إىل ٢٧(من همة النهائية ملراجعة احلساباتاملأثناء-٥٢
املؤرخة ICC-ASP/17/5والوثيقة CBF/30/14داخل اللجنة (الوثيقة هاّ آخر املناقشات اليت أجريت لتو  

اية عام ّ إىل أن  ) ٢٠١٨مايو /أيار٣ من الوثيقة ٣٩تنص الفقرة و . ٢٠١٧الوضع مل يتحسن منذ 
ICC-ASP/17/5على أنه "وفقا  لتوقعات التدفقات النقدية للمحكمة، من املرجح أن صوص، ، باخل                                               ً

كانون تستمر حىت  وأن مليون يورو)٥،١(٢٠١٨نوفمرب تشرين الثاين/السيولة يف بمشاكل تتعلقتظهر 
."٢٠١٩فرباير شباط/-ينايرالثاين/

ا ، ، أن "اللجنة الحظت أن اجلمعية مل تأذن للمحكمة٤٣، يف الفقرة وتذكر نفس الوثيقة-٥٣ يف دور
متويل خارجي (خط ائتمان) ملعاجلة تحديد بو/أو صندوق الطوارئ بمؤقتافادة باالست،السادسة عشرة

ال توجد حاليا آلية ملعاجلة هذا الوضع، األمر الذي قد يؤدي وأنه ، ٢٠١٨ويف عام نقص السيولة املؤقت 
ا األساسية (مثل دفع مرتبات املوظفني و  تسديد إىل حالة قد ال تتمكن فيها احملكمة من الوفاء بالتزاما

فواتري املوردين).

ا املراجعة النهائية مهمة، أي قبل أيام قليلة من ٢٠١٨مايو ويف أيار/-٥٤ مراجع احلسابات اليت قام 
فيما يتعلق مببدأ جوهري فيما يتعلق غموض مادي وضوح عن غاية الاخلارجي، كشفت احملكمة ب

ا ال متلك حلوال . وأشارت احملكمة يف أفق أقل من عام واحد، يف االستمرارية ً  إىل أ

مببدأ االستمراريةأن يقرر صراحة ، ٥٧٠املعيار الدويل جيب على مراجع احلسابات اخلارجي، وفقا -٥٥
أن وجيب عليه على وجه اخلصوص .)٥(٢٠١٨ديسمرب األول/كانون ٣١لفرتة زمنية متوقعة، أي حىت 

ما إذا كان يقبل أن يستند إعداد البيانات املالية إىل مبدأ االستمرارية، أو ما إذا كان ينبغي إعدادها يبني 

شهرا بعد إغالق البيانات املالية.١٢املستقبل املنظور فرتة ميثل، ١رقمالدويل لمعيار لوفقا ٥)(
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ضمان ة عن األخري ه هذعجزعلى أساس القيمة احلالية لصايف األصول املمكن حتقيقها يف املنظمة بسبب 
أنشطتها.استدامة 

هذه الفرضية األخرية، ألنه ال يوجد سبب للشك يف ً مسبقا  يستبعد مراجع احلسابات اخلارجي -٥٦
ا على ضمان استمرار أنشطة احملكمة.  ولكي ، من الناحية الفنية، لكناستعداد الدول األطراف وقدر

كون متسقا رمسيا مع هذا املعيار، أدىل مبالحظة حول هذه النقطة يف رأيه.ي

ديسمرب كانون األول/٣١وعالوة على ذلك، استعرض توقعات التدفق النقدي احملدثة حىت -٥٧
أيار/مايو ٢٨(٢٠١٧املراجعة النهائية للبيانات املالية لعام القيام مبهمة، على النحو املتاح وقت ٢٠١٨

).٢٠١٨وحزيران/يوني٨-

كانت أساس األفكار اليت قدمتها اللجنة يف الوثيقة وباملقارنة مع إسقاطات التدفقات النقدية، اليت-٥٨
ICC-ASP/17/5وحصل عليهبيانات للً ا  ، طلب املراجع اخلارجي حتديث:

ألشهر اخلمسة األوىل من أيار/مايو (تشمل التدفقات النقدية احملققة بذلك ا٣١مستوفاة يف بيانات (أ) 
؛ بأشهر السبعة األخرية من السنة)إالالتدفقات املتوقعة تتعلق ال ، و ٢٠١٨عام 

دمة إىل (ب) عرض عدة سيناريوهات: سيناريو متشائم (يستند إىل نفس االفرتاضات األساسية كتلك املق
اية فرباير) ، حيدد االفرتاضات املستخدمة يف كل حالة.وسيناريو متفائل، وسيناريو متوسط اللجنة يف 

، مما يؤدي إىل افرتاضات ٢٠١٨مايو أيار/٣١الثالثة، حىت وقد وضعت هذه السيناريوهات -٥٩
خمتلفة قد تتحقق أو ال تتحقق. يتم عرضها يف اجلدول أدناه:

مايو (باليورو)أيار/٣١حتى ٢٠١٨التنبؤات النقدية لعام - ٧الجدول
متفائلمتوسط متشائم سيناريو 

٤٢٣٨٥٢٩٤٢٣٨٥٢٩٤٢٣٨٥٢٩الرصيد النقدي االفتتاحي

اإليرادات والنفقات ا

١٣٤٣٠٨٧٥٠١٤٠٠١٠١١٦١٤٠٠١٠١١٦َّ      َّ   االشرتاكات املقر رة احملص لة 

١٣٨٩٢٨٧١٣٨٩٢٨٧١٣٨٩٢٨٧األخرىاإليرادات 

١٣٥٦٩٨٠٣٧١٤١٣٩٩٤٠٣١٤١٣٩٩٤٠٣اإليرادات جمموع 

النفقات

١٤١٢١٦١١٦١٤١٢١٦١١٦١٣٨٣١٧٧٥٥املصروفات

٣٥٨٥١٢٧٣٥٨٥١٢٧٣٥٨٥١٢٧مدفوعات القرض 

١٤٠٨٠٩٨١٤٠٨٠٩٨١٤٠٨٠٩٨املدفوعات مقابل املخصصات 

٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠متويل استحقاقات القضاةاملدفوعات مقابل 
٢٦٣٠٢٥٧٢٦٣٠٢٥٧٢٥٧٩٩٨٨إخطارات صندوق الطوارئ

١٤٩٤٣٩٥٩٨١٤٩٤٣٩٥٩٨١٤٩٤٣٩٥٩٨املصروفاتجمموع 

٨٥٣٠٣٦-٣٨٠١٦٦٦-٩٥٠٣٠٣٢-الرصيد النقدي الختامي

توزيع الرصيد النقدي حسب الصناديق
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متفائلمتوسط متشائم سيناريو 
١٥٠٠٣٦٤٣-١٧٩٥٢٢٧٣-٢٣٦٥٣٦٣٩-ّ العام  الصندوق 

٩٠٥٧٠٤٦٩٠٥٧٠٤٦٩٠٥٧٠٤٦صندوق رأس املال املتداول 

٥٩٤٦٥٩٧-٨٨٩٥٢٢٧-١٤٥٩٦٥٩٣-جمموع النقدية املتاحة لعمليات امليزانية العادية

٤٩١٨٣٧٠٤٩١٨٣٧٠٤٩١٨٣٧٠صندوق الطوارئ

١٧٥١٩١١٧٥١٩١١٧٥١٩١املوظفنيمتويل استحقاقات 

٨٥٣٠٣٦-٣٨٠١٦٦٦-٩٥٠٣٠٣٢-ُ   مجموع النقد الم تاح

٢٧٣٧٦١٤٢٧٣٧٦١٤٢٧٣٧٦١٤الصناديق االستئمانية النقدية

االفتراضات
بعد استيعاب نفقات صندوق الطوارئ. وتستند مدفوعات االشرتاكات ٢٠١٨يف املائة من ميزانية ١٠٠السيناريو املتشائم: من املتوقع إنفاق 

.٢٠١٧املقررة املقدرة على منط الدفع لعام 
تستند مدفوعات االشرتاكات و بعد استيعاب نفقات صندوق الطوارئ. ٢٠١٨يف املائة من ميزانية ١٠٠توسط: من املتوقع إنفاق املالسيناريو 

ما لعام ٢٠١٧لعام املقدرة إىل منط الدفعاملقررة  .٢٠١٩ً    بدال  من ٢٠١٨يف ٢٠١٨، باستثناء افرتاض أن األرجنتني واملكسيك ستدفعان مسامها
تستند مدفوعات االشرتاكات و بعد استيعاب نفقات صندوق الطوارئ. ٢٠١٨يف املائة من ميزانية ٩٨: من املتوقع إنفاق حوايل السيناريو املتفائل

ما لعام ٢٠١٧ط الدفع لعام املقدرة إىل مناملقررة  .٢٠١٩من ً بدال  ٢٠١٨يف ٢٠١٨، باستثناء افرتاض أن األرجنتني واملكسيك ستدفعان مسامها
املصدر: شعبة اخلدمات اإلدارية

اية عام ّ توج  ، سوف يويف املستقبل القريب-٦٠ الواردة يف تغطية نقص املبالغ النقدية،٢٠١٨ب، قبل 
مليون يورو ٥،٩، أي مبلغ يقدر بني ”تاحة لعمليات امليزانية العاديةإمجايل النقدية امل“اعلى أاجلدول 

مليون يورو.١٤،٦و 

من تني املعتمد، ٢٠١٧البيانات املالية لعام امللحقة ب١٩-٢و٤-٢كما هو مبني يف املالحظتني -٦١
. مبدأ االستمراريةثقة احملكمة يف ضمان الشك إزاء املراجع اخلارجي، من غري احملتمل أن يثري هذا التوقع 

ومن ً                                                                  لكنه ال يستبعد نقص ا يف النقد، مما قد يؤدي إىل تأخري أو تعليق بعض املدفوعات من قبل احملكمة. 
.من منظور إدارييضر بسمعة املؤسسةمثل هذا الوضع أن شأن

اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف الوقت املناسب يف التدابري رأيهلذا السبب، يدعم املراجع اخلارجي -٦٢
ثالث باستعادة الرصيد لدول األطراف ه ميكن لوضع احملكمة يف هذه احلالة، مع التذكري بأنفادي الالزمة لت

ق :ُ ر  ُ ط  

على عدد حمدود من الدول األطراف، أي الدول اليت عليها متأخرات األوىلتعتمد الطريقة(أ) 
التايل من هذا التقرير الذي يتناول املتأخرات؛اجلزءهذه النقطة موضوع توصية يف و االشرتاكات املقررة. 

يف حة النقدية املتااملبالغ بً استثنائيا  و ً ا  السماح للمحكمة باالستعانة مؤقتيفةالثانيالطريقةتتمثل(ب) و 
؛ صندوق الطوارئ

يف تفويض احملكمة بفتح خط ائتمان مصريف مؤقت.األخرية الطريقةتتمثلو (ج) 

أن إال االجتاهات احلالية، ال شك يف أن مشكلة التدفق النقدي ال ميكن ّ  تأك دتوأخريا، إذا -٦٣
لبيانات املالية املغلقة يف التصديقالغرض من هذا التقرير، املكرس هذا هو ليس و . ٢٠١٩تتفاقم يف عام 

كانون األول/ديسمرب ٣١بتاريخ رأي املراجع اخلارجي ّ د  ُ ، حبيث حي  ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١
ّ  إذ ت عد  (٢٠١٨ على أساس مبدأ االستمرارية).٢٠١٧بيانات ُ 
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البيانات املالية لعام بشأن : البيانات املقدمة إىل مراجع احلسابات اخلارجي خالل مهمته النهائية االستنتاج
سيولة خالل النصف الثاين من الأزمة ، دفعته إىل تقاسم الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة بشأن٢٠١٧

إمنا هي جتسيد ملشكلة أصبحت أزمة مؤقتة، و ت ليسا . ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أ٢٠١٨عام 
ً             ها مزيد ا من التحليل.ُّ ، يتطلب حل  هيكلية

احلسابات اخلارجي مسألة السيولة هذه النامجة عن املتأخرات كجزء من مراجعة األداء مراجع سيستعرض 
يف إدارة ميزانية احملكمة.

االشتراكات المقررة غير المسددة- باء

المبالغ المستحقة حالة تطور - ١

ا من ّ يبني  -٦٤ :٢٠٠٧منذ عام مبالغ مستحقة اجلدول التايل تطور االشرتاكات املقررة وما يتصل 

(بآالف اليورو)٢٠١٧إلى عام ٢٠٠٧االشتراكات المقررة غير المسددة من عام - ٦الجدول 

االشرتاكات املقررة السنة
َ         املبالغ املسرتج عة للسنة 

احلالية
َ         املبالغ املسرتج عة للسنة 

االشرتاكات املقررة /احلالية

ّ         املبالغ املستحق ة  للسنة 
كانون ٣١يف احلالية 

األول/ديسمرب
َ         املبالغ املسرتج عة للسنة 

االشرتاكات املقررة /احلالية
َ         املبالغ املسرتج عة للسنة 

املاضية 

ّ         املبالغ املستحق ة  للسنة 
كانون ٣١يف املاضية 

األول/ديسمرب
٣١يف ّ   املبالغ املستحق ة  

كانون األول/ديسمرب
٩٦٧٢٢٢٩٨٨١٤٩يف املائة٥٨٥١٧يف املائة٢٠٠٧٨٨٨٧٢٨٣٠٢١٩٣
٧٨٩٦٢٥٢٥٥٧يف املائة٣٠٥٠ي املائة٢٠٠٨٩٠٣٨٢٩٠٠٧٧١٠٠
٢٢٥٣٣٢١٠٩٣يف املائة٧٦١١يف املائة٢٠٠٩٩٦٢٣٠٩٥٤٦٩٩٩
٦١٢٤٨١٦٢٥٥يف املائة٥٧٧٤٦يف املائة٢٠١٠١٠٣٦٢٣٩٧٨٤٩٩٤
٥٨٤٩٤٠٦٢٧٩٢يف املائة٢٣٨٦٢يف املائة٢٠١١١٠٣٦٠٨١٠١٢٢٢٩٨
٢٣٨٢٤١٠٦٥٦٩يف املائة٦١٦٠٦يف املائة٢٠١٢١٠٨٨٠٠١٠٢٦٤٠٩٤
٦٢٤٨٣٢١٦٩٨٠يف املائة٦٦٥٩٦يف املائة٢٠١٣١١٢٠٤٠١٠٥٣٨٠٩٤
٥٢٥٦٤٥٥١٤٤٨٩يف املائة٨٠٣٤٧يف املائة٢٠١٤١١٨٧٠٦١١٠٦٧٢٩٣
٦٣٤٣٨١٤٧٢٠٧٨٦يف املائة١٢٦٣٩١٠يف املائة٢٠١٥١٢٥٥٩٨١١٢٩٥٩٩٠
١٦٤٤٠٤٣٤٥١٨٤٠٥يف املائة١٤٠٦٠١٠يف املائة٢٠١٦١٣٨٧٨٦١٢٤٧٢٦٩٠
٥٥٩٢١٢٨١٣٣١٠٤٨يف املائة١٨٢٣٥١٣يف املائة٢٠١٧١٤٤٥٨٧١٢٦٣٥٣٨٧

األرصدة الدوريةً   استنادا  إىلاملراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

ّ بالغ املستحق ةاملت، عندما تضاعف٢٠١٤يف عام ّ بالغ املستحق ةتبدأ الفرتة احلرجة من حيث امل-٦٥
. ويف ٢٠١٤و٢٠١٣يف املائة بني عامي ٦االشرتاكات املقررة إال بنسبة مل تتطور دفعة واحدة، يف حني 

االشرتاكات زادت، بينما يف املائة على التوايل٦٧و٤٣بنسبة ، ازدادت الديون ٢٠١٧و٢٠١٥عامي 
مليون ٣١مببلغ قدره٢٠١٧الرصيد املتبقي أعلى مستوى يف عام وبلغ يف املائة. ٤و٦املقررة بنسبة 

يف املائة من املسامهات غري املسددة ٦٨(+ ٢٠١٧بدأ يف عام قد يورو. ويبدو أن التحول النقدي الثاين 
مقارنة بالسنة السابقة).

، كانت ٢٠١١. ويف عام ٢٠١١تباطؤ من عام لسنة احلالية، بدأ اللدةباملبالغ املسدوفيما يتعلق -٦٦
يف املائة.٨٧سوى نسبة ٢٠١٧، ومل متثل يف عام يف املائة من مسامهات السنة٩٨ل متث

يعطي كال البيانني فكرة عن مدى تدهور حتصيل االشرتاكات املقررة منذ عدة سنوات.-٦٧
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٢٠١٧ديسمبر كانون األول/٣١االشتراكات المقررة غير المسددة حتى ّ أهم  - ٩الجدول
(بآالف اليورو)

لدول األطرافا
كانون ٣١ّ    بالغ املستحق ة يف امل

٢٠١٧األول/ديسمرب 
سنة القبض عن ّ بالغ املستحق ةامل

٢٠١٧
القبض عن ّ  بالغ املستحق ة امل

السابقةالسنوات 
١٦٥٤٠٩٥٦٧٦٩٧٣الربازيل
٦٢٠٨١٤٥١٤٧٥٧فنزويال

٣٤٦١٣٤٦١٠املكسيك
٢١٤٧٢١٤٧٠األرجنتني

١٢٨٧٥١٥٧٧٢نيجرييا
٢٩٦٤٣١٧١٤١١٢٥٠٢اخلمساجمموع الدول األطراف

في المائة٩٨في المائة٩٤في المائة٩٥النسبة المئوية 
٣١٠٤٨١٨٢٣٥١٢٨١٣مجموع الدول األطراف 

٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١من األرصدة الدورية، يف املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

ا املقررة. وباملقارنة، كانت املبالغ ت دّ سد  قد دولة طرف ٣٩تكن ، مل ٢٠١٧بنهاية عام -٦٨ اشرتاكا
على تظل لكن هيكلة األرصدة الدورية من الدول األطراف. ٤٤يف السنة السابقة ختص الدفعاملستحقة 

يف ٩٥اخلمسة غري املسددة نسبة الدفعاملبالغ املستحقة تقريبا يف العام املاضي. متثل أهم ما كانت عليه 
.)٦(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب٣١املائة من إمجايل الرصيد املستحق يف 

ا يف عام قامت الربازيل بتصفية جز -٦٩ ا ً     ً     ، لكن جزء ا كبري ا من ٢٠١٦٧ء كبري من متأخرا مسامها
الدفعة األخرية من وجاءت ً   ال يزال معلق ا. ٢٠١٧باإلضافة إىل املبلغ الكامل لعام ٢٠١٦سنةاملتعلقة بـ

.٢٠١٦كانون األول/ديسمربالربازيل كانت يف  

على ، يف كانون الثاين/يناير وآذار/مارس، ٢٠١٧يف عام مبالغدفعت املكسيك واألرجنتني لئن و –٧٠
قبل السنة احلالية.السنوات ما خدمت هذه املدفوعات لتسوية متأخرات ُ است  التوايل، فقد 

اية عام -٧١ إذ ٨.املبالغ غري املسددة لعدة سنوات من جانب فنزويال ونيجرييا، تراكمت ٢٠١٧ويف 
من ١١٢، على التوايل. وفقا للمادة ٢٠١٣تشرين/أكتوبر و ٢٠١٢سبتمرب أيلول/إىل اآخر دفعاتعود 

ا حق التصويت ما األساسي،نظام رو  مجعية يف ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
السنتني الكاملتني عليها يف املستحقة إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات الدول األطراف

ذينأو زائدة عليها. و السابقتني  املسامهني كديون مشكوك يف حتصيلها. يتم تصنيف املستحقات املرفقة 
ا غري املسددة ٢٠١٨مارس آذار/جتدر اإلشارة إىل أنه يف لكن  ، دفعت نيجرييا نسبة كبرية من مسامها

عن السنوات السابقة.

إىل تتوقفسألة ما : فيما يتعلق مبشاكل السيولة احلالية املوصوفة أعاله، يبدو من الواضح أاالستنتاج
اية عام بالرتتيب التنازيل ل(الدول حد كبري على موقف  .٢٠١٨لمبالغ املتأخرة) الربازيل وفنزويال قبل 

.بالغ املستحقة القبضيف املائة من إمجايل امل٩٤، البلدان ، باإلضافة إىل كولومبيا، مثلت هذه ٢٠١٦يف عام ٦

.مليون يورو١٢،٤مببلغ إمجايل قدره ٢٠١٥أوضاعها قبل عام سوية قامت الربازيل بت) (٧
.٢٠١٤ذونيجرييا من،٢٠١٣عام عن دفع املبالغ املستحقة الدفع منذ تأخر فنزويال ) ٨(
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عدم األهلية للتصويت- ٢

يف املائة من ٩٠. وميثل باملبالغ املرصودة لسداد أية ديون مشكوك يف حتصيلهاتعرتف احملكمة -٧٢
الرصيد، بلغ هذا ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١ويف عامني.رصيد املستحقات غري املسددة ألكثر من 

لتصويت يف اجلمعية. وتتعلق احلصة ّ  ن يكون هلا حق  اينبغي أال مليون يورو ويتعلق بثمانية بلدان ٦,٩
مليون يورو على التوايل.١،٢مليون يورو و ٥،٦مببلغاألكرب من املخصصات بفنزويال ونيجرييا، 

شاركت، ٢٠١٧ديسمرب/ األولكانونيفاملعقودةعشرةالسادسةاجلمعيةأثناء، ذلكومع-٧٣
. ومتكنت البلدان غري )٩(ددجقضاةستةانتخاباتيفدولة١٢٣عددهاالبالغاألطرافالدولمجيع

مامن نظام روما األساسي، من التصويت. والواقع أن نظام رو ١١٢املؤهلة للتصويت، وفقا للمادة 
األساسي يسمح باإلعفاءات من قاعدة عدم األهلية، إذا "اقتنع بأن عدم الدفع يرجع إىل ظروف خارجة 

عن إرادة الدولة الطرف".

الدورة الثالثني للجنة امليزانية واملالية (اللجنة)، اليت عقدت يف يف ، : يف تقريرها املقدم إىل اجلمعيةاالستنتاج
ت، كان٢٠١٨مارس آذار/٣١، تشري اللجنة إىل أنه حىت ٢٠١٨أبريلنيسان/٢٠إىل ١٦الفرتة من 

ا وهو ما مينعهدولة طرف ١٣ التصويت يف اجلمعية. وعلى هذا النحو، ّ من حق  امل تسدد اشرتاكا
األدىن للمبالغ احملددة وبعد تقدمي خطط ُ                                   ّ توصي اللجنة بأن "مت نح طلبات اإلعفاء هذه فقط بعد دفع احلد  

حيقترمن وجهة نظر اإلدارة املالية البحتة، وهذه التوصيةالسداد للرصيد املتبقي". ويؤيد املراجع اخلارجي
.ءاتستثنااونبدوافألطراللدول جمعيةلكلاهتنفيذ

عدم يوصي املراجع اخلارجي ب، املبالغ املستحقة الدفع: من أجل تعزيز عملية اسرتداد ١رقمالتوصية
استيفاء جدول ّ    إال  بعداشرتاكات متأخرة ملدة سنتني كاملتني السماح للدول األطراف اليت عليها 

روما األساسي.نظاممن ١١٢املادة حكامً  املدفوعات، وفقا  أل

)، قام املراجع ٢٠١٤حزيران/يونيو ٨إىل مايو/أيار٢٧(ّ   من مهم ته وخالل الفرتة األخرية -٧٤
إىل اجلدول التايل:ّ  ، مما أد ى ٢٠١٨أيار/مايو٣١يف املستحقات غري املسددة اخلارجي بتحديث 

سب السنة (بآالف اليورو)حبتوزيع االشرتاكات املقررة غري املسددة -١٠اجلدول
أيار/مايو٣١ّ    بالغ املستحق ة يف امل

٢٠١٨
كانون ٣١ّ    بالغ املستحق ة يف امل

٢٠١٧األول/ديسمرب 
بالغ املسددة عن السنوات امل

السابقة
٢٠٠٧١١٠
٢٠٠٨١١٠

٢٠٠٩٣٣٠

٢٠١٠٥٥٠

٢٠١١٦٦٠

٢٠١٢١٣١٣٠

من انتخابات القضاة خالل اجلمعية السادسة عشرة.٩إىل ٦يف اجلوالت ١٢٣األطراف  الـ الدول )  صوتت مجيع ٩(
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أيار/مايو٣١ّ    بالغ املستحق ة يف امل
٢٠١٨

كانون ٣١ّ    بالغ املستحق ة يف امل
٢٠١٧األول/ديسمرب 

بالغ املسددة عن السنوات امل
السابقة

٢٠١٣٩٥٦٩٥٦٠

١٠٠-٢٠١٤١٢٠٢١٣٠٢

١٨٢-٢٠١٥١٣١٥١٤٩٨٢

٤٩٦-٢٠١٦٨٥٣٤٩٠٢٩

٦١٩٤-٢٠١٧١٢٠٤٠١٨٢٣٥

٢٠١٨٣٦٠٣٥--

-٦٠١١١٣١٠٤٨لمجموعا

٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١و٢٠١٨أيار/مايو٣١ً                     استنادا  إىل األرصدة الدورية يف املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

مليون يورو من االشرتاكات ١١٦،١احملكمة ما جمموعه اسرتجعت ، ٢٠١٨أيار/مايو ٣١يف -٧٥
ُ                       ت فسر الزيادة يف املدفوعات و مليون يورو يف نفس الوقت من العام السابق. ٩٧،٤املقررة، مقارنة مببلغ 

مت استخدام وقد ً                            جزئيا  بدفع مستحقات القبض القدمية: ٢٠١٨خالل األشهر اخلمسة األوىل من عام 
.٢٠١٨األرصدة غري املسددة قبل عام ّ    للتخل ص منمليون يورو ٦،٨

اية أيار/-٧٦ ا بتسديداألرجنتني واملكسيك ونيجرييا ّ ل  ك، قامت٢٠١٨مايو ويف  جزء كبري من ديو
ا مل لكنها املتأخرة.  يتغيرلم، يالوفنزويلازللبربالنسبةويف نفس التاريخ. ٢٠١٨لعام تدفع اشرتاكا

نمليو٢٦،٣لبلدينالهذيناالشرتاكات غري املسددةصيدريبلغ. و٢٠١٧معامعنةربالمقالوضعا
.ليالتواعلىرويونمليو٧،٧ورويو

واستحقاقات الموظفين كشوف المرتبات - جيم

المرتبات تغيير في إجمالي ال- ١
،يف املائة٦،٤، حيث ارتفعت بنسبة ٢٠١٧احملكمة زيادة كبرية يف عام شهدت نفقات موظفي -٧٧
ُّ        تغري  مهم عن و. وه٢٠١٧مليون يورو يف عام ١٠٦،٨إىل ٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٠٠،٤من 

ً        منوا  معتدال  بنسبة شهدتالسنة السابقة، اليت  .٢٠١٥عام بالنسبة ليف املائة١،١ً     

(بآالف ٢٠١٧- ٢٠١٦يلعامواستحقاقات الموظفين ير في كشوف المرتبات يالتغ: ١١الجدول 
اليورو)

النسبة املئوية للتغيري ٢٠١٧/٢٠١٦التغيري ٢٠١٧٢٠١٦
١٣-٣٢٣٧٣٢٥٠مرتبات القضاة

م املائةيف٤٥- ١٤٣٠-١٧١٨٣١٤٨استحقاقات القضاة وبدال
يف املائة١٨+٥٦١١٢٤٧٦٢٧٨٤٨٥املوظفنيمرتبات 

م يف املائة١٧+٢٩٢٣١٢٤٩٨١٤٢٥٠استحقاقات املوظفني وبدال
يف املائة٢٣-٤٨٦٠-١٦٥٦٧٢١٤٢٧املساعدة املؤقتة

يف املائة٦+١٠٦٨٦٥١٠٠٤٣٣٦٤٣٢المجموع
امللحقة بالبيانات املالية.١٦املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل املالحظة 

ثار :اآلإىل عدد من املرتبات إمجايل كشوف ه الزيادة يف عزى هذُ ت  و -٧٨
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م مببلغ  مببلغ ، يف حني اخنفضت املساعدة املؤقتة مليون يورو١٢،٧(أ) زادت مرتبات املوظفني وبدال
املؤقتة ّ  العام ة املساعدة باستثناء الثابتونغري املؤقتني (نياملوظفتكاليفوبلغت مليون يورو.٤،٩

يف املائة (مبا ٨٤،٥يف املائة من تكاليف املوظفني (باستثناء القضاة) أو ٧٩،٨قصري) ألجل والتعيينات 
يف ذلك القضاة)؛

ً ، جزءا  قصريألجل الب املساعدة العامة املؤقتة والتعيينات الغ، اليت تشمل يف املساعدة املؤقتة(ب) متثل 
٢١،٣٣مقارنة بنسبة ٢٠١٧يف املائة يف عام ١٥،٥جزء يتناقص (و ً                     ضئيال  من تكاليف املوظفني، وه

مليون ٦،٨إىل املساعدة العامة املؤقتة مرتبات بلغ املساعدة املؤقتة، توضمن ). ٢٠١٦يف املائة يف عام 
؛مليون يورو٦،٣قصريألجل التعيينات مرتبات ، يف حني تبلغ يورو

عدد وزاد . ثابتةإىل عقود املساعدة العامة املؤقتة عقدا من عقود ٧٣، مت حتويل ٢٠١٧(ج) يف عام 
الفئات التالية:بهذه التحويالت وتتعلق . ٢٠١٧يف ٧٣إىل ٢٠١٦عام يف ٦٥التحويالت من 

العقود حسب الهيئات: تفاصيل تحويالت ١٢الجدول 
موعاملوظفون الفنيونموظفو األمن من فئة اخلدمات العامةموظفو فئة اخلدمات العامةاهليئات ا

----قلم احملكمة
٦١٧٣-١٢مكتب املدعي العام

---اجلهاز القضائي
٦١٧٣-١٢المجموع

بيانات قدمها قسم املوارد البشرية.املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل 
م زادت) د( يف ١٧،٨يف املائة و+ ١٧بنفس معدل مرتبات املوظفني (+ استحقاقات املوظفني وبدال

املائة).
يف املائة من هذه احلصة ٨٤،٥يف املائة من نفقات احملكمة. ٦٨،٥متثل تكاليف املوظفني -٧٩

يؤكد أن استحقاقات املوظفني هي العنصر الرئيسي يف نفقات ّ مما  خمصصة للوظائف الثابتة (والقضاة). 
ً      يساهم العدد املتزايد من حتويالت العقود أيض ا على و احملكمة، وأن معظمها عبارة عن تكاليف ثابتة. 

مدى عدة أعوام يف خفض املرونة يف نفقات استحقاقات املوظفني والنفقات اإلمجالية.
النفقاترصدالرقابة الداخلية و - ٢

، أدىل املراجع اخلارجي ببعض املالحظات على ٢٠١٦ام أثناء مراجعة البيانات املالية لع-٨٠
التحسينات الالزمة يف جمال الرقابة الداخلية للموارد البشرية. وقد صدرت توصيتان، مت استعراض تنفيذها 

القضايا الصارمة ذات الصلة يف الفصل اخلامس أدناه، ما زالت تعترب "منفذة جزئيا". فيما يتعلق ب
اية العام، كما ّ بالبيانات املالية، مت تقدمي وثيقة حول التسوية بني كشوف املرتبات ودفرت األستاذ العام   يف 

هو مطلوب يف التوصية.
مل يبد عمل املراجع اخلارجي بشأن التوفيق بني األرقام تناقضات معينة.-٨١
بشأن إدارة املوارد البشرية، مع بعض النتائج والتوصيات ٢٠١٨ام مت إجراء مراجعة منفصلة يف ع-٨٢

املكرسة.
، يالحظ املراجع اخلارجي أن بعض املوظفني يطالبون بعدة أيام من اإلجازة ٢٠١٦وكما يف عام -٨٣

اية العام. بالنسبة أيام يوما أو أكثر من ٥٠موظفا ١٤٠السنوية. وقد مجع حوايل  اإلجازة السنوية يف 
، الفقرة (هـ) النظامني األساسي ١٠٥,٢ا للمادة ً     ً يوم ا وفق  ٦٠للموظفني، مل يتم ترحيل أكثر من 

ووقد يف حالة القضاة، قد تصل اإلجازات السنوية إىل أرقام أعلى من ذلك بكثري. و واإلداري للموظفني. 
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رو مقارنة بعام مليون يو ٠,٢(+ ٢٠١٧مليون يورو يف عام ٦،٣التزامات اإلجازات السنوية بلغت 
٢٠١٦.(

اية عام بلغت –٨٤ يوما. ويف حالة ٠٦٦٢٣ما جمموعه ٢٠١٧قيمة اإلجازة السنوية املعلقة يف 
، الفقرة (ز) من النظامني ٢-١٠٥ً        يوما  (املادة ٦٠االنفصال، ينبغي دفع اإلجازة السنوية يف مدة أقصاها 
الباهظة أرصدة اإلجازات السنوية علىية أوضح رؤ األساسي واإلداري للموظفني). سيكون لدى احملكمة 

اية  السنوية.ةإلجاز مقابل ادفعات نقدية املوظفني طلب حتمال ا، و العقديف 
. وبعد تسوية األحكام القضائيةت استحقاقات املوظفني مرة أخرى بصر نفقااعنأحد يرتبط -٨٥

اية عام وتشري البيانات امل. ٢٠١٧ُ                  الدعوى املرفوعة من القضاة، أ درج حكم آخر يف عام  الية إىل أنه يف 
ّ       خ ص ص هلم ماملوظفني احلاليني أو السابقني، و طرف من قضية٢٠ُ   ر فعت، ٢٠١٧ ٢،١قدرهبلغ إمجايلُ

ّ     إذ كان املبلغ املخص ص للمحكمة اإلدارية ي قد ر ب ،ّ       ً      ً وهو ما يبني  اخنفاضا  طفيفا  ،مليون يورو مليون ٢،٢ّ                  ُ  
ً     ُ  َ                         أيضا  وهي ت عت رب نفقات إلزامية بالنسبة احملكمة اإلدارية ومسركما ارتفعت .٢٠١٦معايورو يف 

للمحكمة. 
إثبات الخصوم - ٣
نطاقال)أ(

اية اخلدمة وغريها من د انتهاء اخلدمةتتألف استحقاقات ما بع-٨٦ االلتزامات املرتتبة واستحقاقات 
من نظام معاشات القضاة، والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة على استحقاقات املوظفني الطويلة األجل

اء اخلدمةللموظفني، واستحقاقات  ، واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.إ
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٢٩إن احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املوظفني مبوجب املعيار -٨٧

ا طويلة العام ("استحقاقات املوظفني") مع قدة من الناحية التقنية ألن اخلصوم غالبا ما تكون مادية أل
على خدمات خبري تعتمد احملكمة ن، فإراعي القياس خمتلف االفرتاضات. لذاوجيب أن ي،األجل

ديلويت).شبكة استشاري (
موعات اليت حيق هلا االستفادة هي:-٨٨ ا

(أ) القضاة الذين حددوا استحقاقات التقاعد واستحقاقات العجز على أساس حقوق مكتسبة ومغطاة 
؛ اسرتدادبعقد تأمني مسجل كحق 

ً                                                       (ب) املوظفون الفنيون املعينون دوليا  مبوجب عقود طويلة األجل، والذين يستفيدون من النظام الصحي 
يف املائة، ومن ٥٠مة"، اليت متوهلا احملكمة بنسبة للمتقاعدين، وخطة "التأمني الصحي بعد انتهاء اخلد

اء اخلدمةو ، إجازة زيارة الوطنمزايا أخرى طويلة األجل مثل  ، وبدل االنتقال، نقل األمتعة/السفر عند إ
، والزيارات العائلية، ومنحة اإلعادة إىل الوطن ومنحة الوفاة.استحقاقات اخللفو 
كتمالاال ) التقييم و ب(

مليون ٥٦،٨وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل اخلدمةانتهاء استحقاقات ما بعد بلغت-٨٩
املتعلقة بنظام سرتدادحقوق االبلغت . و ٢٠١٦مليون يورو يف عام ٥٠،١مقابل ٢٠١٧يورو يف عام 

.٢٠١٦مليون يورو يف  عام ٢٥،٥مقابل ٢٠١٧مليون يورو يف عام ٢٧،٣معاشات القضاة 
، استخدم املراجع اخلارجي أعمال األخصائيني االكتواريني املستقلني  ٦٢٠للمعيار الدويل ً وفقا  -٩٠

مزايا ما بعد اكتمال كجزء من فريق التدقيق من أجل احلصول على أدلة مراجعة مناسبة كافية يف تقييم و 
اء اخلدمة، و اخلصوم األخرى املتعلقة باستحقاقات املوظفني ا لطويلة األجل.التوظيف، واستحقاقات إ

:ما يليساعد األخصائيون االكتواريون املستقلون املراجع اخلارجي في-٩١
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؛يت يستند إليها التقدير احملاسيب(أ) فهم كيفية وضع التقدير احملاسيب، وكيفية توليد البيانات ال
(ب) توثيق االفرتاضات واألساليب والبيانات الرئيسية املستخدمة يف إجراء التقدير؛ 

ُ ِّ                                     (ج) توثيق ما إذا كان إطار اإلبالغ املايل املعين قد ط ب ق عند وضع التقدير وما إذا كانت الطرق 
املستخدمة إلنشاء التقدير فرتة مناسبة ومتسقة خالل الفرتة.

والتوصياتستنتاج ) االج(
والتوصيات التالية.ستنتاجات أسفر االستعراض الذي أجري عن اال-٩٢
لمحكمة بسحب املبالغ ل،املتعلق بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة،التأمني احلايليسمح عقد -٩٣

شركة وال ميكن ل. اسرتدادّ عقد التأمني على أنه حق  ُ ّ   ي صن ف يف هذا الصدد، و شركة التأمني. لدىاملودعة 
اء العقد ا. إذا ،التأمني إ اء العقدررت قوعليها الوفاء بالتزاما ميكنها إما حتويل املبالغ املودعة، احملكمة إ

التأمني احلالية.کةرشلدى وال ألمء ابقاأو إتأمني جديدة کةرلی شإ

: ميكن أن يؤدي حتويل املبالغ املودعة إىل شركة تأمني جديدة إىل تقلبات كبرية يف قيمة األقساط االستنتاج
ا.بوليصةلحفاظ على شروط ل التأمني املعمول 

عقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية ابع اخلاص الذي يكتسيه نظرا للط:٢التوصية رقم 
رؤية ألجليف مالحظات البيانات املالية ّ للقضاة، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بتوجيه أدق  

ا.التأمبوليصةأفضل للنتائج املرتتبة على قرار االنتقال إىل شركة تأمني أخرى أو تغيري يف  ني املعمول 

٢٠١٧و٢٠١٦و٢٠١٥يف الفرتة املمتدة بنيأبرز استعراض املوظفني الفنيني املعينني دوليا -٩٤
م شأناملساعدة العامة املؤقتة موظفي باعتبار حدوث تغيري يف عقود التدوين  املوظفني املعينني ابتداء شأ

بسبب ٢٠١٧اإلعادة إىل الوطن ابتداء من عام املوظفني املؤهلني ملنح ضمن ، وتغيري ٢٠١٦من عام 
تنفيذ تعميم جديد.

سلط االستعراض الضوء أيضا على العديد من املكاسب واخلسائر اإلكتوارية اهلامة بني عامي -٩٥
ّ   ت فس ر فيما يتعلق باملزايا األخرى الطويلة األجل اليت ٢٠١٧و٢٠١٦ ا يلي:مبً أساسا  ُ 

للمشاركني يف اخلطة على أساس جداول الوفيات احملدثة من جانب الصندوق (أ) زيادة طول العمر املتوقع 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛

(ب) الزيادة يف العالوة الطبية؛
(ج) اخنفاض متوسط الراتب األساسي الطيب؛

املستخدمة يف تقييم عام ائة يف امل٢،٠٥إىل ٢٠١٦يف املائة يف عام ١،٨(د) زيادة معدل اخلصم من 
؛ ٢٠١٧

(هـ) التغري يف منهجية التقييم، بإدراج متغريات الزوجة و/أو وفيات األطفال يف إسقاط التأمني الصحي 
بعد انتهاء اخلدمة.

، بالكشف بالتفصيل عن ٢٠١٨ً        حملكمة، بدءا  من عام ا:يوصي املراجع اخلارجي ٣التوصية رقم 
اهلامة يف املالحظات على البيانات املالية.املكاسب واخلسائر اإلكتوارية
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المشتريات- دال
وثائق االلتزامات المتنوعة- ١

، كمة("وثائق االلتزام") من النظام املايل والقواعد املالية للمح٨-١١٠وفقا للقاعدة املالية -٩٦
جيب أن يكون أي التزام قائما على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو شكل آخر من ”

. وجيب أن يكون كل التزام مؤيدا بوثيقة احملكمةأشكال التعهد، أو على أساس دين تعرتف به 
“.التزام مناسبة

كانون ٢" املؤرخ االلتزام املتنوعةلوثيقة عياري مراجع احلسابات اخلارجي "اإلجراء التشغيلي املّ  تلق ى -٩٧
للمحكمة وحيدد أنه "ينبغي جتنب ٨-١١٠يشري هذا اإلجراء إىل القاعدة املالية و . ٢٠١٣يناير الثاين/

". إىل أدىن حد ممكن يف احملكمةوثيقة االلتزام املتنوعةحجم من وينبغي التقليل ، وثيقة االلتزام املتنوعة
ً                  مسؤول التصديق وفق ا لقسم احملكمة املعين.هذه الوثائق من قبل ُ  ٌّ  وت وق ع 

مليون يورو ٧،٠و٢٠١٧مليون يورو يف عام ٧،٧وثيقة االلتزام املتنوعةفقد بلغتومع ذلك، -٩٨
قسم دعم احملامني وقسم الضحايا والشهود.اهذا اإلجراء أساسويستخدم . ٢٠١٦يف عام 

النظام املايل من ٨- ١١٠للقاعدة ً وفقا  االلتزام املتنوعةوثيقة حيلل اجلدول التايل تفاصيل مبالغ -٩٩
لبيانات املالية.امللحقة با٢١إىل ١٧ً                             مقارنة  مبجموع املصروفات يف املالحظات من والقواعد املالية 

لنظام من ا٨- ١١٠للقاعدة الفرق بين مجموع المصروفات والنفقات الموثقة وفقا - ١٣الجدول 
(بآالف اليورو)الماليةالمالي والقواعد 

جمموع النفقات 
٢٠١٧ املتنوعة
٢٠١٦

وثيقة االلتزام 
النسبة املئوية٢٠١٧املتنوعة

جمموع النفقات 
٢٠١٦

وثيقة االلتزام 
النسبة املئوية٢٠١٦املتنوعة

٦٢٤٦قسم دعم مكتب الدفاع
يف املائة٥٨٢٦٤٧٣٠٨١يف املائة٥٢٨٥٨٥

٢٨٢٧قسم شهود الضحايا
١٥٩٢

يف املائة٢٧٤٥١٤١٦٥٢يف املائة٥٦

٣٠٩٣٣٦٤نائب املدعي العام لشؤون التحقيقات
يف املائة٢٨٧٥٣٠٨١١يف املائة١٢

٢٧٨٢املكتب امليداين
٢٩٦

يف املائة٢٠١٦٣١٢١٥يف املائة١١

١٩٩٢٩األقسام األخرى
١٥٩

يف املائة٦٩٠-١٦٥٣٢يف املائة١

٣٤٨٧٧المجموع
٧٥٩٦

في المائة٢٩٩٩٤٦٩٩٧٢٢في المائة٢٢

امللحقة بالبيانات املالية.٢١إىل ١٧ات من املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل املالحظ
عنّتقل المببالغتتعلقاملصروفاتهذهمناملائةيف٩٧أنالتوزيعيبني، ذلكعلىوعالوة-١٠٠
.٢٠١٦و٢٠١٧امي عيفيوروآالف ١٠

لنظام املايل والقواعد امن ٨-١١٠للقاعدة ً وفقا  االلتزام املتنوعةائق وثيبني اجلدول التايل توزيع -١٠١
:٢٠١٦و٢٠١٧يف عامي املالية
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لنظام المالي والقواعد الماليةامن ٨-١١٠للقاعدة ً موثقة وفقا  التوزيع النفقات - ١٤الجدول 
جمموع وثائق 
االلتزام املتنوعة 

٢٠١٧لعام 
عدد الوثائق يف 

النسبة املئوية٢٠١٧

جمموع وثائق 
االلتزام املتنوعة 

٢٠١٦لعام 
عدد الوثائق يف 

النسبة املئوية٢٠١٦

يف املائة٣٠٠١٠يف املائة٠٠٢٠يوروألف ١٠٠ّ    أقل  من 
٩٩٩٩٩إىل ألف ٥٠
١٥٨٤يورو

يف املائة٠
١٥٨٣

يف املائة٠

٤٩٩٩٩إىل ألف ١٠
١٢٣٩٩٠يورو

يف املائة٣
١٢٣٩٨٩

يف املائة٠

يف املائة٤٤٥١٨٩٧٣يف املائة٤٤٥١١١٧٤٣٣يورو٩٩٩٩إىل ٣٠٠٠
يف املائة٥٤٩١٧٨٠٣٢يف املائة٥٤٩٢٢٩٤٦٤يورو٣٠٠٠أكثر من 

المائةفي ٦٦٩٧٢٧٧٠١٠٠في المائة٦٦٩٧٣٥٦٤١٠٠المجموع
٢٠١٧حسابات احملكمة لسنة املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل 

إىل ً استنادا  حتقق مراجع احلسابات اخلارجي، على أساس اختباري، من وجود هذه املصروفات -١٠٢
جريت مرضية.ُ ربت االختبارات اليت أ  ُ الوثائق الداعمة املقدمة. واعت  

لنظام املايل امن ١٩-١١٠إىل ١٢-١١٠القواعد ال تندرج حتت املتنوعةااللتزام ائق وثلكن-١٠٣
١٥-١١٠وحتديدا مبستوى املنافسة املطلوب وفقا للقاعدة ،فيما يتعلق بقواعد الشراءوالقواعد املالية

.١٤-١١٠وجلان استعراض املشرتيات وفقا للقاعدة 
متوافقة مع ٨-١١٠الوثائق امللزمة وفقا للقاعدة املراجع اخلارجي التحقق مما إذا كانتّ  يتمك ن مل -١٠٤

، وحتديدا فيما يتعلق لنظام املايلامن من ١٩-١١٠إىل ١٢-١١٠القواعد قواعد االشرتاء مبقتضى
١٤-١١٠، وجلان استعراض املشرتيات وفقا للقاعدة ١٥-١١٠مبستوى املنافسة املطلوب وفقا للقاعدة 

.١٢-١١٠اء وفقا للقاعدة الشر ّ           املبادئ العام ة املتعلقة بو 
قسم المجني عليهم والشهودمراجعة حسابات - ٢

ين عليهم والشهودأنشئ-١٠٥ لتقدمي الدعم واحلماية للشهود وللضحايا الذين ميثلون قسم شؤون ا
داري إلالدعم د الشهووالضحايا اقسم م يقددا، لضحايا بوصفهم شهواعندما يشهد أمام احملكمة. 

واملساعدة املناسبة كما يوفر الرعاية النفسية واالجتماعيةاحملكمة.  ممال ألمثوالتمكينهم من للوجستي وا
.اليت قد حيتاجون إليهااألخرى 

للمعايري الدولية للمحاسبة ً مراجع احلسابات اخلارجي، وفقا  الذي يرمي إليه اهلدف و - ١٠٦
من احلصول على أدلة راجع احلسابات تسمح مل، هو تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق بطريقة ٥٠٠

مراجع ند إليها يف رأي َ ست  ُ ي  تدقيق مناسبة كافية حىت يتمكن من استخالص استنتاجات معقولة 
ا اجلهة القائمة باملراجعة أو إذا . احلسابات يف حالة تقييد نطـــاق مراجعـــــة احلسابـــــات اليت تقوم 

ر إىل ذلك يف رأيها اة كافية، جيب أن يشّ حلصول على أدل  ر على اجلهة القائمة باملراجعة اّ تعذ  
ا واآلثار اليت ترتبها تلك العوامل  وتقريرها، على أن يوضح يف تقريرها األسباب الداعية إىل تعليقا

يف املركز املايل واملعامالت املالية املثبتة يف السجالت.
ين عليهم والشهودوفيما يتعلق بنفقات -١٠٧ ك مراجع احلسابات اخلارجي أنه ال ميكن ، يدر قسم ا

َ        اليت ت نق ل إليهابلدانالاليت ميكن أن حتدد السري واحلساس بعض املواد طابع اإلفصاح عن  . ومع ذلك، ُ 
ستخالصيتعني على املراجع اخلارجي احلصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية حىت يتمكن من ا
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استنتاجات معقولة بشأن حقيقة أن مجيع املبالغ والبيانات األخرى املتعلقة باملعامالت واألحداث املسجلة 
قد مت تسجيلها بشكل مناسب وأن املعامالت واألحداث اليت مت تسجيلها واإلفصاح عنها وقعت وتتعلق 

بالكيان.
ين األدلة املتعلقة بأنشطة ُ                                                م نح مراجع احلسابات اخلارجي إمكانية الوصول إىل أغلبية-١٠٨ قسم ا

ين عليهم والشهودفقد أفاد مبا يف ذلك بعض املعلومات السرية. ومع ذلك، عليهم والشهود أنه قسم ا
يوجد فيها مت نقلها حيث عن مواد شديدة احلساسية حتدد بعض البلدان ل عدم الكشفّ فض  ي

نح املراجعنتيجةشهود/ضحايا حمميني. و  اخلارجي إمكانية الوصول إىل أدلة التدقيق ألداء ُ         لذلك، مل مي 
ين عليهم والشهوداختباراته املتعلقة مبراجعة احلسابات على نفقات  ٠،٨مقابل مبلغ أقصى قدره قسم ا

ذلك، متكن املراجع اخلارجي من عكسبسبب سرية املعلومات. وعلى ٢٠١٧مليون يورو يف عام 
.٢٠١٧مليون يورو يف عام ٢،١قدرهمبلغملراجعةأدلةلى عصول احل

ين عليهم والشهود، ومن ناحية أخرى -١٠٩ يبني اجلدول التايل، من ناحية، جمموع نفقات قسم ا
املبالغ اليت ميكن إجراء االختبارات عليها.

(بآالف اليوروهات) ٢٠١٧في عام قسم المجني عليهم والشهودتفصيل نفقات - ١٥الجدول 
النفقات املتاحة لالختبار٢٠١٧النفقات يف جمموع 

٩٨٠٩٨٠السفرنفقات 

١٥٩٢٨٢٨من النظام املايل للمحكمة)٨- ١١٠وثائق االلتزام املتنوعة (القاعدة 

٢٥٥٢٥٥أوامر الشراء

٢٨٢٧٢٠٦٣قسم المجني عليهم والشهودنفقات مجموع 
٢٠١٧حسابات احملكمة لسنة املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل 

مراجعة حسابات املستعملة يف عن عتبة األمهية النسبيةمبلغ األدلة غري املتاحة لالختبار يقل -١١٠
أي عواقب فيما خيص هذه الفجوة ى رتتب علتال . وبالتايل، ٢٠١٧املراجع اخلارجي للتدقيق املايل لعام 

رأي املراجع اخلارجي.

: يطلب مراجع احلسابات اخلارجي أن تكون مجيع أدلة املراجعة اليت ال ميكن اإلفصاح ٤التوصية رقم 
ين عليهم والشهود،  بالنسبة للمراجعةعنها، واليت ليست يف غاية احلساسية فيما يتعلق بنفقات قسم ا

املراجع وصي ويلمراجعة. ل، من أجل أخذ عينات اختبار املهمة، متاحة قبل بداية ٢٠١٨لعام ةاملؤقت
يف املستقبل، إذا بدا أن مقدار و . مهمةجلهات املعنية بإعداد هذه الوثائق قبل اليوم األول للااخلارجي 

يتجاوز عتبة مراجعة احلسابات، يتعني على ّ         املقد م لالختبارشديد احلساسيةو األدلة غري القابلة لإلفصاح 
ه بشأن البيانات املالية.املراجع اخلارجي أن يشري إىل املسألة يف رأيه ويف تقرير 

لتكنولوجيا المعلوماتاستعراض الضوابط الداخلية- هاء
النطاق والهدف- ١

الداخلية لتكنولوجيا املعلومات. وكان الضوابط ركز مراجع احلسابات اخلارجي عمله على إطار -١١١
املعلومات مصممة بشكل  الداخلية لتكنولوجيا الضوابط اهلدف العام هو تقييم ما إذا كانت إجراءات 

ّ   ت نف ذ و ٍ كاف   على هذا و للحد من املخاطر املتعلقة باستخدام نظم املعلومات يف احملكمة. فعاالاتنفيذُ 
وإجراءات الرقابة الداخلية املنفذة حول وإدارة املعلومات لتكنولوجيا املعلوماتالعمل بيئة مشلالنحو، 

.نظام "ساب"استخدام تطبيق
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وإدارة المعلومات ا المعلومات بيئة تكنولوجي- ٢
حددت تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات ملدة مخس -١١٢

سنوات لتحسني عمليات احملكمة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
ً املعلومات تتطلب تعاونا  ومع ذلك، أشار املراجع اخلارجي إىل أن املنظمة الفعلية لتكنولوجيا -١١٣

مت تقاسم ٢٠١٥على سبيل املثال، منذ عام فذات املستويات اهلرمية املختلفة. فرقة ً       ً      سلسا  وتواصال  بني األ
(حتت إشراف شعبة اخلدمات اإلدارية) املسؤول عن نظام ساب"بني "فريق نظام "ساب"إدارة تطبيق

حتت إشراف شعبة اخلدمات القضائية) (ومات، التطبيق والدعم الوظيفي وقسم خدمات إدارة املعل
املسؤولة عن إدارة البنية التحتية.

على ً أساسا  ركز تحمدودة العدد و املتعلقة بنظام "ساب" إن املوارد البشرية لتكنولوجيا املعلومات -١١٤
دف إىل للمشاريع املتوسطة أو الطويلة بقدر ضئيل إالال تتوافر املهام اليومية، وبالتايل فهي  األجل اليت 

حتسني نظم املعلومات.
المتعلقة بنظام "ساب"الضوابط الداخلية- ٣

لتكنولوجيا املعلومات من بيئة حديثة ومتغرية، الضوابط الداخليةحىت اآلن، عانت و بشكل عام، -١١٥
االتصال املباشرطلبات ، وتعاجل على تنفيذ الربامج اجلديدةً أساسا  تكنولوجيا املعلومات أفرقة يث تركز حب

من املستخدمني.
يف الداخلية الرقابةبيئةحتسنيأنه ينبغي ينبغي فيها للمحكمة إىلاخلارجياملراجعوأشار-١١٦
.إدارة املعلومات/املعلوماتتكنولوجيافيما خيصجماالتأربعة

نظام "ساب"  (أ) إدارة النفاذ إلى 
ليست رمسية بشكل منهجي. ال يتم اإلعداد والتعديل وجد مراجع احلسابات اخلارجي أن طلبات -١١٧
رى أي رقابة لضمان احرتام مبادئ الفصل بني الواجبات وال يتم إجراء أي استعراض منتظم حلسابات ُ  جت 

.الوصولإمكانية املستخدمني وحقوق الوصول لضمان مالءمة 
وهلذا السبب اقرتح املراجع اخلارجي تنفيذ ما يلي:-١١٨

نع منح حقوق الوصول اليت تؤدي إىل الفصل بني الواجبات يف سياق نظام معلومات متكامل (أ) رقابة مل
ومركزي؛

نح يف نظام  ُ          (ب) مراقبة سنوية (على األقل) للمراجعة للكشف عن أي حقوق وصول غري مناسبة مت 
."ساب"

ً      حالي ا على نظام "ساب"  يعمل فريق و . يف إطار عملية املوافقةقبلت دوائر احملكمة هذا االقرتاح -١١٩
لفصل بني الواجبات اليت تشري إىل األدوار اليت ال ميكن لمصفوفة وعلى مستودع مركزي ألدوار الوصول 

ضالغر و ً                                                سيحتوي املستودع أيض ا على معلومات حول األدوار املخصصة لكل مستخدم نشط. و دجمها. 
ق الوصول اليت تؤدي إىل الفصل بني من هذا املستودع هو التحكم يف تعيني األدوار ومنع منح حقو 

. ومن اسنويملستخدماالواجبات. باإلضافة إىل ذلك، سيتم استخدام املستودع ملراجعة حقوق وصول 
.٢٠١٩م نفيذ يف الربع الثاين من عااملتوقع االنتهاء من الت

العمليات الحاسوبية(أ) 
املعنية بتكنولوجيا فرقة األإمكانيةالحظ املراجع اخلارجي أن احملكمة ال تكفل بشكل منتظم -١٢٠

، يف حدود األهداف احملددة، من استعادة البيانات من نظم املعلومات واألفرقة املعنية بأساليب العمل
املعلومات يف حاالت الكوارث.
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هيئات متكنيواقرتح أن تقوم خدمات تكنولوجيا املعلومات بإجراء اختبار سنوي من أجل -١٢١
احملكمة على استعادة بيئة تكنولوجيا املعلومات بالكامل يف حالة حدوث أي كارثة.

قسم نظم قوم وي. أثناء عملية االعتمادقبلت خدمات تكنولوجيا املعلومات هذا االقرتاح خالل و -١٢٢
) للنسخ االحتياطي املوحدةتشغيل الاتته وإدارته (موثقة يف إجراءاً            حاليا  بتحديث عمليعلوماتإدارة امل

. وهو يشكل أولوية وسيشمل التصدي للكوارث واستعادة القدرة على العمل بعدهاواالسرتداد لدعم 
بنظام "ساب"، حتديث إجراءات التشغيل املوحدة احلالية الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث 

انتظار املوافقة على ونظام ساب، يف بيئة تكنولوجيا املعلومات لاالستعادة السنوية تمارين لوختطيط 
.٢٠١٨وتوافرها، ويستهدف إكماله يف أساليب العمل

نظام ساب) إدارة تغيير ج(
جداول أو اإللكرتوين إن وثائق طلبات تغيري املستخدمني وقابلية تتبعها غري متجانسة (الربيد -١٢٣

نتاجية. كما ة نظام ساب اإل) وتؤدي إىل تربير غري متسق للتغريات املنفذة يف بيئSolvITأو أداة إكسل 
أكثر صعوبة.ّ ة التقنية تعد  فرقأن متابعة طلبات التغيري من قبل األ

) مقدمو الخدمات الخارجيوند(
للحسابات، يتعني على احملكمة أن حتدد وتضمن يف كل ستنتاجات املراجعة الداخلية الوتأكيدا -١٢٤

عقد رئيسي، اتفاقات مستوى اخلدمات، للسماح بإدارة فعالة للخدمات اخلارجية مبا خيدم مصاحل احملكمة 
على أفضل وجه.

وجد مراجع احلسابات اخلارجي أن بعض العمليات تستخدم قنوات متعددة تؤدي إىل أساليب -١٢٥
نظام ساب د صعوبات يف تتبع الوثائق بشأن تغيرياتّ سة ووثائق غري متسقة، وحد  مراقبة غري متجان

تبسيط تنظيم الرقابة ضرورةحدد املراجع اخلارجي ّ  بوجه عام ، اخلارجيني. و ردينونطاق خدمات املو 
الداخلية لتكنولوجيا املعلومات.

وثائق طلبات املراجع اخلارجي بتبسيط اإلجراءات واألدوات احلالية املستخدمة إلدارة لذا، أوصى -١٢٦
ومتابعتها، من أجل احلد من املخاطر املتصلة بطلبات الوصول رصدها و نظام ساب ، وتغيريمستخدمي

بيئة ذ يف قبل التنفي، على التوايل، غري املالئمة أو عدم كفاية االختباراتالتغيري غري املالئمة وطلبات 
اإلنتاج.

بدأت بالفعل عملية ترشيد اإلجراءات و . االعتماداحملكمة هذه التوصية أثناء عملية بلت ق-١٢٧
٢٠١٨يف أوائل عام املتعلقة به والتغيريات نظام ساب واألدوات احلالية املستخدمة إلدارة مستخدمي

ً                        . وجيري حالي ا استعراض وحتديث إجراءات ٢٠١٩عام ّ مستهل  ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منها يف 
واألدوات ، وجيري استبدال"وصول املتعلقة بنظام ساباحلالية لـ "طلبات للتغيري والاملوحدةالتشغيل 

). ومن املتوقع االنتهاء من التنفيذ SolvIT(، وهي نظام سولف إيتبأداة جديدة واحدةالقدمية احلالية
.٢٠١٩عام يف الربع الثاين من 

متابعة التوصيات السابقة -خامسا
ال تزال معلقة يف تاريخ مراجعة كانت استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات اليت  -١٢٨

احلسابات، واليت جاءت كلها من عمليات مراجعة سابقة للبيانات املالية أو من تقارير أخرى أصدرها 
املراجع اخلارجي.

البيانات املالية. مراجعةمن تقارير منها مثانية ت. جاءمل يتم البت فيهاتوصية ٢٠كانت هناك -١٢٩
)، ٢٠١٦(ةاملباين الدائمة اجلديدو ، )٢٠١٥حول االحتياطيات النقدية (توصية من تقارير١٢و
).٢٠١٧) وشعبة العمليات اخلارجية (٢٠١٦(قلم احملكمةمشروع إعادة صياغة إصالح و 
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واحدة منها جزئيا، ومل يبدأ تنفيذ ١١ُ    ، ون فذت ُ       ٌ من بني هذه التوصيات العشرين، ن فذت سبع  -١٣٠
اية املراجعة، ال تزال و . مع غريها، وأدجمت توصية واحدة أخرىمنها توصية سابقة معلقة، ١٢يف 

وسيتعني إعادة النظر يف تنفيذها مرة أخرى يف تقارير مراجعة احلسابات املقبلة.
، والناشئة عن تقارير ٢٠١٨ال تزال معلقة يف بداية عام يعرض اجلدول التايل التوصيات اليت -١٣١

اية املراجعة من جانب املراجع اخلارجي. املراجعة السابقة بشأن البيانات املالية، والرأي بشأن تنفيذها يف 
١معلقة حتى ال تزال التي تقرير مراجعة الحسابات المالية عن التوصيات السابقة - ١٦لجدول ا

٢٠١٨كانون الثاني/يناير 
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، املوظفون١-٢٠١٦
ا (االفتقار لوثائق  يوصي املراجع اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة 
داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني، وخلق موظفني 
ومهيني، والتفاوت بني عدد املوظفني املأجورين وعدد املوظفني احلقيقيني، 
واألخطاء يف حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك)، والرقابة اليت 

ا فيما يتعلق باملخاطر احملددة والقائمني عل ى الرقابة، يف  يتعني القيام 
كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.

×

يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع املوظفون٢-٢٠١٦
الرمسي على مجيع عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف 

ا  ألغراض التوثيق.املرتبات الشهرية وأن حيتفظ 
×

املدفوعات على ٣-٢٠١٦
سبيل اهلبة

من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع 
اخلارجي بإنشاء حساب دفرت األستاذ العام املخصص يف الرصيد 

تصنيف النفقات ذات الصلة على التوايل.باالختباري و 
×

بتحديد طريقة ‘ ١’بأن يقوم قسم املوارد البشرية يوصي املراجع اخلارجي 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.

×

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

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

صحيح.

×

الرقابة املالية ٥-٢٠١٥
الداخلية 

بغية حتسني مراقبة امليزانية يف مجيع قطاعات األنشطة يف احملكمة، يوصي 
احلاسوبية لتخطيط موارد املراجع اخلارجي بتنقيح إعدادات الرباجميات

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

من أجل ضمان رقابة داخلية تتسم بالفعالية والكفاءة، يوصي املراجع 
تكمل احملكمة النشر الكامل لنظام املعلومات إلعداد اخلارجي بأن 

البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان 
استقرار وقوة وظيفة احملاسبة.

×
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مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
خمصصات الديون ٢٠١٣/١

املشكوك يف 
حتصيلها واألموال 

َ  ع ى ّ الواردة من املد  
عليهم 

رارات املتعلقة بالتعامل مع األموال من أجل توضيح عملية اختاذ الق
الواردة ذات الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع 
احملكمة توجيهات رمسية تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة يف 
خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تعريف واضح للمهام 

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

×

مجموع عدد 
٣٤١التوصيات

اية هذا االستعراض هي:ُ      ت عترب قدالتوصيات اليت -١٣٢ ُ ِّ                          نـ ف ذت يف 
وقد دف إىل صياغة معاجلة امليزانية واحملاسبة للمدفوعات على سبيل اهلبة. كانت، اليت  ٣- ٢٠١٦(أ)

يف أرصدة ً موجودا  للمدفوعات على سبيل اهلبة، وكان ً ا  حتديد٢٣٩٩مت فتح حساب جديد رقم 
اية السنة عام  .٢٠١٧احلسابات يف 

دف إىل حتسني ضوابط املطابقة يف امليزانية  ، ٣-٢٠١٦(ب)  نظام ساب لتخطيط املوارد برجمياتاليت 
تنشيط وحدات نظام ساب لتخطيط املوارد يف املؤسسة. قامت احملكمة بتكييف تشكيل يف املؤسسة

ووظائف إضافية، مبا يف ذلك تقارير التسوية بني امليزانية واحملاسبة.
دف إىل رصد متوسط ، ١-٢٠١٦(ج)  العاملة وفقا جلدول القوى العاملة يف امليزانية وىحجم القاليت 

وتوفيقها مع كشوف املرتبات. أنتجت احملكمة جمموعة من البيانات املقارنة بني تكاليف املوظفني وحالة 
التوظيف الشهرية حسب الربنامج الرئيسي.

، اليت استهدفت تعزيز رصد املخاطر والرقابة الداخلية على نفقات التوصيةيف تنفيذ ُ   ش رع –١٣٣
مت تنفيذ مشروع آيل اللتقاط و خلطة عملها. بالنسبة ستتطلب وقتا و املوظفني، لكن، ال تزال حديثة العهد، 

.٢٠١٨ومن املتوقع أن يكتمل حبلول منتصف عام ٢٠١٧مجيع النماذج اليدوية احلالية يف عام 
وترتبط ، جزئياُّ    قد نـ ف ذت ، ١-٢٠١٦ية ـلتوصباةـاملرتبط،٢-٢٠١٦ية ـإن التوصـف، ايلـوبالت-١٣٤

.الوثائق املتعلقة بالضوابط بتحقيق مشروع األتمتة املذكور أعاله
وضع خطة الصيانة الطويلة األجل اليت ومن املزعم مل تنفذ بعد. ٣-٢٠١٥التوصيةويعترب أن –١٣٥

اية السنة املالية اليت كان من املتوخى وضعها املباينتنص على استبدال مجيع مكونات  قبل ، ٢٠١٨عند 
، . وستشكل هذه اخلطة)٢٩١٨، بعد اختيار املتعاقد املقبل (املتوقع يف أيلول/سبتمرب ٢٠٢٠منتصف 

مشروع املباين الدائمة. ويف غضون ذلك، لن تتغري عناصر أساسا لتحديد خمتلف حندما تصبح متاحة،
حسابات املشروع وجدوله الزمين لإلهالك.املدخالت يف

ّ  ً   أ حرز تقد ما  بعمل التقييم والتحليل و وجيري . ُ          م نفذة جزئيا٦-٢٠١٥رب التوصية ُ  وت عت-١٣٦ أمتتة ُ      
. غري أن هذا ال يغطي النشر الكامل لنظام نظام ساببعض املهام من خالل تفعيل وحدات وتطبيقات

وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وال يزال تثبيت تعزيز وظيفة املعلومات إلعداد البيانات املالية 
ً  احملاسبة معلق ا.

ملعاجلة األموال املسرتدة. ومع ٢٠١٧: أنشأ املسجل حسابا خاصا يف عام ١-٢٠١٣التوصية -١٣٧
إىل اللجنة، ٧و٦م اقرتاح تعديل الالئحة ّ د  ُ املسألة، ق  وإذ إن النظام املايل ال ينص على هذه ذلك، 
النهائية على التعديالت.اجلمعيةمنفذة جزئيا حىت موافقة ١-٢٠١٣التوصية ّ  وظل ت . هواعتمدت

متابعة التوصيات املتعلقة بعمليات املراجعة من الثاين إىل اخلامس، ،التقريروترد يف مرفقات-١٣٨
اإلدارية السابقة.
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شكر وتقدير-سادسا10/20/
ع احلسابات -١٣٩ اخلارجي أن يعرب عن ويود املراجع اخلارجي أن يعرب عن تقديره العميق ِ          يود مراج 

ملديري وأعضاء هيئة احملكمة اجلنائية الدولية الستقباهلم ودقة املعلومات اليت قدموها.
انتهت مالحظات املراجعة

المرفقات
المرفق األول

الخامسٌّ           التحق ق من البيان
االختالفات بني حماسبة امليزانية واحملاسبة على أساس االستحقاق، الواردة يف البيان اخلامس تنقسم –١

:، كالتايلثالثة أنواعإىلالبيانات املالية، امللحقة ب٢٤واملالحظة 
إال يشمل ال أساس امليزانية أضيق من األساس احملاسيب، ألنه يكون : “ األساس احملاسيب”اختالف (أ) 

ا يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، جزئيا االل التزامات وإن كان يراعي تزامات املعرتف 
ا مبوجب معايري املعايري  امليزانية، مثل االلتزامات غري املصفاة، يف االجتاه املعاكس، ال ميكن االعرتاف 

امات احملاسبية تتجاوز التزامات امليزانية إىل أن االلتز ٢٤تشري املالحظة - احملاسبية الدولية للقطاع العام 
. وفقا للتوصية الصادرة عن املراجع اخلارجي يف تقريره عن البيانات ٢٠١٧مليون يورو يف عام ٨،٢مببلغ 

فقد أدرجت احملكمة )، أنشأت خدمات احملكمة يف٥-٢٠١٥(التوصية رقم ٢٠١٥املالية للسنة املالية 
كان له تأثري يف ، إىل ما إذا  بندبالنسبة لكل يشري ، اشرتاط ملء خانة إضافيةيف ختطيط موارد املؤسسات 

منوذج سجالت احملاسبة بني تقارير التسوية بني البنود عداد إليةروتينعملية ، ومت وضع امليزانية أم ال
يورو الوارد يف ن مليو ٨،٢مبلغ ّ هناك ما يرب رامليزانية. اخترب املراجع اخلارجي هذا اإلجراء واعترب أن

؛٢٤املالحظة 
، لكن يتم االستئماين للضحايا(ب) اختالفات "الكيان": متول ميزانية احملكمة نفقات أمانة الصندوق

َ   ال ت در ج على العكس، و . اإلقرار باملصاريف املقابلة يف البيانات املالية للصندوق، وليس يف نفقات احملكمة  ُ
َ    ت در ج يفق األخرى، يف حني مليزانية العادية يف عمليات الصناديا ، ملالية للمحكمة اجلنائية الدوليةالبيانات اُ 

، مع االعرتاف بالنفقات ٢٠١٧، يف عام ويتوافق صايف املبلغ املرتاكم الناتج عن هذه االختالفات
قام مراجع احلسابات اخلارجي بفحص التحركات و ً                يورو مقارنة  بنفقات املوازنة.٢٥٠٠٠اإلضافية البالغة 

االستئماين صندوقالاملالية الناجتة عن هذا التوازن: بلغت التدفقات الواردة من املسامهات الطوعية إىل 
١،٧الصندوق مانةومتثل املصروفات الناجتة عن نفقات أمليون يورو؛ ٢٠١٧،٢،٢يف عام للضحايا

لكن ليس يف ،امليزانيةأداء فيبهرفمعتمليون يورو ٠،٥إجيابيا قدرهً رصيدا  رقلفاميثل ، و مليون يورو
٠,٥غري امليزانية العادية لتمويل بنودحتصيل االشرتاكات املقررة بلغومن ناحية أخرى، بيان أداء احملكمة. 

)؛٥مليون يورو (انظر اجلدول
تصنيف يف ال"العرض": تؤدي بعض املصروفات (االستثمار والتمويل) إىل إعادة يفختالفاتاال(ج) 

احملاسبة على أساس االستحقاق مقارنة مع أساس امليزانية، حبيث ال يتم االعرتاف مبصروفات امليزانية 
على وجهو . ممليون يورو كمصروفات يف بيانات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا٤،٦البالغة 

٣,٠اخلصوص، بالنسبة لتكاليف متويل املكتب الرئيسي (الفائدة + رأس املال)، يتم طرح نفس املبلغ (
تأثري فيصبح مليون يورو) كفرق أساسي ألنشطة التشغيل، ويتم إضافته كفرق عرض ألنشطة التمويل، 

رمسلةإىل ُ    و وت عزى مليون يور ١،٦ً                                               التوازن حمايد ا بشكل عام. وتبلغ عمليات إعادة التصنيف املتبقية 
ا ب١،٧امللموسة وغري امللموسة اليت تبلغ املشرتيات وصفها نفقات امليزانية لعام مليون يورو، املعرتف 
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ا كمصروفات ُ وال ي  ، ٢٠١٧ ، يف حني أن معدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعرتف 
يورو لكنها غري مدرجة ٠٠٠٥اإليرادات احملاسبية بلغت عمليات االسرتداد اليت مت احلصول عليها من 

مليون يورو املكتسبة من احلسابات العادية للميزانية العادية ٠،١، فإن الفوائد البالغة . وأخريايف امليزانية
ُ                                                           ت سجل كإيراد يف البيانات املالية، لكن ليس كاعتمادات يف امليزانية.

ملطابقة بيانات ٢٤راجع اخلارجي صحة البيان اخلامس واملالحظة ، يثبت املدقيقالتاوعلى أساس هذ-٢
.٢٠١٧امليزانية واحملاسبة للسنة املالية 

الثانيالمرفق 
تقرير بشأن االحتياطيات النقدية المتابعة 

مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
االحتياطيات ٣-٦-٢٠١٥

النقدية
املتعلقة باملوظفني لتغطية النفقات اليت االلتزاماتوضع خطة لتمويل 

تزيد يف املستقبل. وينبغي إجراء دراسة ملعرفة ما إذا  قدتقابلها، واليت 
كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد مبلغه احملتمل.

×

الدول األطرافيرى املراجع اخلارجي أن و قيد النظر على مستوى احملكمة. ٣-٦-٢٠١٥ال تزال التوصية 
ضمان تدفق املوارد ذات الصلة ملطابقة و االختيار بني إنشاء احتياطي خمصص ّ  هي اليت جيب أن تقر ر 

.مات مستحقات املوظفني املستقبليةالتزا

الثالثالمرفق 
مشروع المباني الدائمةبشأنتقرير المتابعة 

وإسقاطها من لوحات املعلومات بشأن ٣-٢٠١٥مع التوصية ١-٣-٢٠١٦تقرر دمج التوصية رقم -١
متابعة التوصيات.

تعترب غري منفذة.٣-٢٠١٥أعاله، أن التوصية ١٣٥ورد يف الفقرة -٢

الرابعالمرفق 
)٢٠١٦(خطة تجديد الرؤية بشأنتقرير المتابعة 

مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
بشأن تقرير النشر١-٢٠١٦

جتديد مشروع 
.الرؤية

توزيعهيوصي املراجع اخلارجي بنشر التقرير النهائي ملشروع جتديد الرؤية و 
×.نيوظفاملفرادىاملوظفني، باستثناء املعلومات السرية عن لىع

إجراءات التشغيل ٢-٢٠١٦
بشأن ّ   املوح دة 
العمل أساليب 

اجلديدة

إجراءات تشغيلية موحدة يوصي املراجع اخلارجي بأن يضع قلم احملكمة 
،وتدفق عمل رقمي ملساعدة املوظفني على فهم أساليب العمل اجلديدة

بواسطةاليت ينبغي تطبيقها داخل هياكل قلم احملكمة اليت أعيد تنظيمها 
املشروع.

×
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مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
اختيار املساعدة ٣-٢٠١٦

اخلارجية
، يوصيذا كان تعريف أساليب العمل اجلديدة يتطلب مساعدة خارجية

اختيار شركة االستشاريني أو األخصائيني مراجع احلسابات اخلارجي ب
ً              بعد تقدمي العطاءات التنافسية وفقا  لقواعد احملكمة.الالزمة

×

التأثري على ميزانية ٤-٢٠١٦
النقل وزيادة النشاط 

القضائي.

لدول يفسر فيها ليوصي املراجع اخلارجي بأن ينشر املسجل مذكرة 
على القوة العاملة يف احملكمة وميزانية االنتقال بالتحديداألطراف األثر 

إىل أماكن العمل اجلديدة والزيادة يف النشاط القضائي.
×

مجموع عدد 
٤التوصيات

إلجابات ً  نظرا  لموضع التنفيذ، ٤-٢٠١٦و ٣-٢٠١٦و ٢-٢٠١٦و ١-٢٠١٦تعترب التوصيات -١
والوثائق اليت قدمتها احملكمة.

إىل ٢٠١٧و ٢٠١٦، يستند هذا املؤهل إىل املعلومات املقدمة يف ٤-٢٠١٦بالنسبة للتوصية -٢
يف تامالستقرار االكمشروع، وقبل جتديد الرؤية خطة الدول بشأن التأثريات يف الوقت الذي مت فيه تنفيذ 

املبىن اجلديد. هذا ال يعين أن املراجع اخلارجي يرى يف املستقبل أن آثار إعادة الشراء والرتكيب يف املباين 
.ً متاما  تسويتها ّ قد مت تاجلديدة 

منفذة، حيث أنه يف وقت املراجعة، مل يتم حتديد سوى خبري استشاري ٣-٢٠١٦تعترب التوصية - ٣
.اإلعالن عن االهتماماملناقصات املتنافسة بعد من ضمن خارجي واحد يف نطاق التوصية، ومت اختياره 

الخامسالمرفق 
)٢٠١٧متابعة التقرير المتعلق بشعبة العمليات الخارجية (بشأنتقرير المتابعة 

مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
ٍ مزيد  جتديد الرؤية، يوصي املراجع اخلارجي بإجراء عندما تستقر آثار مشروعالتآزر بني األجهزة١-٢٠١٧

من أجل تعميق التآزر بني خمتلف أجهزة احملكمة فيما يتعلق من التفكري 
القواعد القانونية األساسية  احرتام  ضمان و بالعمليات والعالقات اخلارجية، 

ً جزما  أكثر واقعية وعقالنية، وبالتايل أقل ً جا  ، مما يفرتض يف نفس الوقت
يف الوقت املبادئ احلياد واالستقاللية والسرية من النهج الذي يبدو سائد

.بالفعل تآزر بني هيئات خمتلفةُ  و جداحلايل، حىت لو 

X

التنسيق يف األمور ٢-٢٠١٧
األمنية

يوصي املراجع اخلارجي بتعميق التفكري يف دور املنسق املركزي لألمن امليداين 
وصعوبة رغم تعقيد وكفالة حصوله على الوسائل الالزمة للوفاء مبهمته، 

العمليات اخلارجية، وشعبة اخلدمات اإلدارية ع، بني شعبة ضحتديد املوا
نيةتقارير األملاموضوع وشكل تقييموبإعادةرؤساء املكاتب امليدانية. و 

.ً على أساس أكثر ختصيص ا، األسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانية

X

اإلبالغ والتواصل ٣-٢٠١٧
إشراك ني قسم ب

وتعويض الضحايا

إشراك قسم و قابلية التبادل املقرتحة أو حىت دمج أفرقة التوعية أحرزتإذا 
، يتم تأكيدها على مستوى املقر كامالاجناحامليدانيةوتعويض الضحايا

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبراجعة اهليكل التنظيمي و الرئيسي، 

X
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مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
ورؤساء املكاتب 

امليدانية
خط اإلبالغ أو االتصال الوظيفي بني رؤساء بتنظيم، الرمسي احلايل

من ناحية و إشراك وتعويض الضحاياقسم و ،املكاتب امليدانية من ناحية
ه العملي بشكل احمتو ، وينبغي حتديد ً موجود حالي اهو أمر غري و أخرى، 

شعبة العمليات من طرف مع حتديد الرتتيبات بشكل مشرتك -حواض
.إشراك وتعويض الضحاياقسم ،اخلدمات القضائيةوشعبة اخلارجية

دية ٤-٢٠١٧ املعلومات ا
ساء بالنسبة لرؤ 
املكاتب امليدانية

اليت  ،اخلارجي بإضفاء الطابع الرمسي على إجراءات التنسيقيوصي املراجع 
وترشيدها ُ                                         كانت قد "اتر جلت" يف البداية من قبل رؤساء املكاتب اجلدد، 

ات ، واتفاق(ميكن تصور مستويات خمتلفة: اإلجراءات التشغيلية املوحدة
مستوى اخلدمات، وكتاب أفضل املمارسات ...). وينبغي حتديدها يف إطار 

قسم الضحايا و اقات الثنائية املربمة بني رؤساء املكاتب امليدانية، االتف
والصندوق ، االستئماينومكتب املدعي العام، والصندوق والشهود، 
، من أجل إضفاء الطابع املؤسسي األخرىواملكاتب امليدانيةاالستئماين 

صول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع املعلومات يف الوقت املناسب حعلى 
تعبئة املوارد احمللية دون انتهاك السرية أو جتاوز مبادئ حياد قلم بفيما يتعلق 

مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.يةاحملكمة أو استقالل

X

رئيس مكتب ٥-٢٠١٧
ميداين مؤقت 

اخلارجي باعتماد قاعدة مؤقتة تنطبق يف حالة غياب رئيس يوصي املراجع 
مكتب ميداين

X

تعديل تكاليف ٦-٢٠١٦
املوظفني 

وفتح/إغالق 
املكاتب

اية النصف األول من عام ،يوصي املراجع اخلارجي بأن ، ٢٠١٧عند 
املوظفني، وفتح/إغالق تكاليف يضع مكتب قلم احملكمة إجراءات لتعديل 

للقوة العاملة امليدانية، وحتديد اسرتاتيجي ختطيط يقوم بتنفيذ املكاتب، و 
جلميع بالنسبة ً يضا  أبل ، حملكمةاقلم داخلليس فقط املسؤوليات بوضوح 

، ةـنيامليدااتب ـملكت ااـىل خدمإاليت تلجأة ـليولداة ـجلنائياة ـحملكمة اهزـجأ
املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.ب ـيما مكتـال سو

X

١٥مجموع عدد التوصيات

نفذت جزئيا. مت اختاذ إجراءات لتحسني إجراءات التنسيق والتعاون بني أجهزة ١-٢٠١٧التوصية -١
االت. ، مدعومة مبوافقة جملس التنسيقاحملكمة مت اإلبالغ عن خطوات إجيابية، لكنها و ، يف خمتلف ا

الواسع.للتوصيةستحتاج إىل وقت لقياس نطاق وعواقب هذه اإلجراءات بسبب نطاق 

تم وضع إطار عمل جديد لتقرير ف. شعبة العمليات اخلارجيةمن قبل منفذة ٢-٢٠١٧تعترب التوصية -٢
منسق واإلجراءات ذات الصلة مبحاورياألمن األسبوعي، وتكثيف اإلجراءات لتبسيط خطوط التقارير 

. مل تكن هذه املذكرة والقرارات املرتبطة بالتنفيذ يف صيغتها النهائيةيف مذكرةوضعت و األمن امليداين 
ا نفذت بشكل جزئي.على ، لذا جيب اعتبار التوصية راجعةمتاحة بعد أثناء امل أ

اعملمت حتديد خطة و منفذة جزئيا. ٣-٢٠١٧التوصية ّ عد  ُ ت  -٣ اتجراءاإل. وجيري إعداد بشأ
مناقشات دورية ومؤمترات عرب الفيديو حول و دراسة خارجية عن سري العمل، ً   استنادا  إىلةاملوحدتشغيلية ال
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، وأقسام إشراك وتعويض الضحاياقسم و القضايا الشاملة واالسرتاتيجية املشرتكة بني املكاتب امليدانية،
.ة بالتوعية واالتصالألخرى املعنياملقر الرئيسي ا

قلم يتم تنفيذها داخل إذ ، شعبة العمليات اخلارجيةمن طرف منفذة ٤-٢٠١٧تعترب التوصية -٤
واألجهزة األخرى باحملكمة على رؤساء املكاتب امليدانيةيتم االتصال بني أخرى.شعبمع احملكمة 

ؤساء ر أساس منتظم أو خمصص، لكن من السابق ألوانه تقييم أثر هذه اجلهود على حتسني معلومات 
ً                                           أساسا  من الصندوق االستئماين ومن مكتب املدعي العام. من األجهزة األخرى، و املكاتب امليدانية

ا منفذة املراجع اخلارجيإليها ظر ن، ال يزال ي، يف وقت مراجعة احلسابات احلاليةلذلك بشكل على أ
.جزئي

تصديقتعيني موظفيرؤساء املكاتب امليدانية ب منِ ل  ُ مكتملة. وقد ط  ٦-٢٠١٧تعترب التوصية -٥
يتم حتديث دليل التشغيل امليداين. يتعني على رؤساء و (معظمهم من موظفي اإلدارة والعمليات). مناوبني

م، وسيتم تعميم اإلعالن على املكاتب امليدانية إضفاء  الطابع الرمسي على تفويض السلطات خالل غيا
احملاورين املعنيني يف احملكمة.

. وينتظر بروتوكول بشأن شعبة العمليات اخلارجيةمن طرف منفذة٦-٢٠١٧تعترب التوصية -٦
شعبة فادتأغالق تصديق مكتب املدعي العام يف وقت مراجعة احلسابات. وقداإلفتح و العمليات 

جلنة املالية ن قبل و ممكتب املدعي العام ُ          قد ق بل من طرف أن وضعه كإجراء موحد بالعمليات اخلارجية
ةاحلالياملراجعةيف العملية، ويف وقت كقد شار االستئماينصندوقالذكر ما إذا كان تمل ا، لكنهوامليزانية

ّ  ت قد ممل  .التوصية منفذة جزئيااملراجع اخلارجيعترب وياملوحد. ات التشغيل إجراءلمراجع اخلارجيلُ 

____________


