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  خطاب اإلحالة

     ٢٠١٠يوليه / متوز٥ 

  

 أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية بأنمن النظام املايل، أتشرف  ١-١١وفقاً للمادة        
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١عن الفترة من 

 
 
 
 
 
 
  سلفانا أربيا) التوقيع(

 املسجل

  

   

   

 
 
 
 
 

 السيد داميان برويت
 مدير

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace road 

London SW1W 9SP 

  اململكة املتحدة
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  بيان املراقبة الداخلية

  املسجلمسؤوليات 

ة سؤولأنا امل املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة، بصفيتو، ١-١٠١عمال بالقاعدة املالية 
 إدارة النظام املايل والقواعد املالية على حنو مترابط من جانب مجيع أجهزة ضمانعن اءلة والقابلة للمس

املسؤولة عن البيانات املالية، وقمت بتحديد ومتابعة أنا ، ١-١١١ومبوجب القاعدة . احملكمة
ة مجيع اإلجراءات احملاسبيكما قمت بوضع ، ة واحملافظة عليهاالسجالت املالية الرئيسية والفرعي

  .تسمية املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبيةبللمحكمة و

  بيان املراجعة الداخلية

لدعم األعمال اليت يقوم   وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية عن، أنا املسؤولةاملسجلبصفيت   
ئة اإلدارية حملكمة وحتقيق أهداف احملكمة، وعن عمل هذا النظام كأداة من أدوات تعزيز البياا قلم 

  .واحملاسبية للمحكمة

ؤثر على تاليت ميكن أن حتديد املخاطر الرئيسية هو دف منها عملية جارية اهل الداخلية قبةواملرا  
فقط معقولة  ضمانات وفرفإا ت، ولذلك وهريةالضوابط اجل نفيذتوحتقيق األهداف اإلستراتيجية 

  .فر ضمانات مطلقة هلاوال توللفاعلية 

  اطرتقييم املخ

تقدما  خالل الفترة،إلدارة املخاطر عملية منهجية على الرغم من عدم وجود حققت احملكمة، 
بالتعرف على  احملكمة يف إطار هذه العملية قامتو. املؤسسةيف  إلدارة املخاطر وضع نظامملحوظاً يف 

 خماطر ٢٢حددت احملكمة و. اهلووضعت أولويات  اليت تواجههااملخاطر اإلستراتيجية الرئيسية 
لنشاطها هي التعاون، واملوارد البشرية، واالمتثال لنظمها الداخلية، رئيسية جماالت سبعة يف  استراتيجية

بتحويل هذه حالياَ وتقوم احملكمة . واالتصال اخلارجي، واألمن، وإدارة العمليات، واملباين الدائمة
فرقة عاملة أ إطار هذه العملية أنشأت يفو . للمخاطر العمليةالتاملخاطر اإلستراتيجية إىل سج

 إىل جملس التنسيق اًتقريراحملكمة قدم ت، سانتهاء أعمال هذه األفرقةعند و .مشتركة بني األجهزة
حلد من المخاطر، واختيار إستراتيجيات لاملنظمة اجتذاب مدى ، وشغيليةتاملخاطر الالستعراض 

  .املخاطر، والتصدي للمخاطر املتبقية

أيضاً جلنة مراجعة احلسابات اليت تضم أربعة أعضاء من اخلارج واليت اجتمعت وأنشأت احملكمة 
لتحقق من ا بأعضاء اللجنةخيتص لجنة، الووفقا الختصاصات . ٢٠١٠مارس /للمرة األوىل يف آذار

 وينبغي هلم أيضاً .بشأا وبتقدمي املشورة  آلية مناسبة لتحديد املخاطر واإلبالغ عنها وإدارادوجو
حرز تقدم أُو. احملكمة للتصدي هلذه املخاطروضعتها يف مدى كفاية الضوابط الداخلية اليت ر النظ
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لبيئة شورة واإلرشادات الالزمة ل يف تقدمي املنشاء هذه اللجنة اليت ستسهم إسهاما كبرياًإملحوظ يف 
  .القادمةالسنة  طوال  الداخليةمراقبةالعامة لل

  اخليةاملراقبة الداستعراض فعالية نظام 

العمل للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على  واالمتثال املراقبة الداخليةنظام تعتمد فعالية 
املسؤولني عن امتثال من تأكد الومل يتم بعد تنظيم . به املديرون التنفيذيون بقلم احملكمةيقوم الذي 
  . األجهزة األخرىيفامليزانية 

اليت يقدمها مكتب علومات واملء مراجعة احلسابات من أداضمانات اليتم احلصول على و
 فضال عن املعلومات اليت تقدمها أعمال وتقارير املراجع اخلارجي ،املراجعة الداخلية للحسابات

  .للحسابات

د البحث، قام مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بعدة مهام ملراجعة احلسابات ي الفترة قيفو
واستعرض مكتب املراجعة . على جملس التنسيقهذه األعمال ج وعرضت نتائ، وتقدمي الضمانات

وإعداد ميزانية احملكمة، وعمليات اإلنفاق الداخلية للحسابات إدارة الصناديق االستئمانية للمحكمة، 
ملراجعة الداخلية  اوعموما، حصلت. نظام سابالضوابط يف مبا يف ذلك من ميزانية احملكمة، 

  . يف هذه األنشطةراقبةة لفعالية امللى ضمانات جوهريعللحسابات 

املراجعة الداخلية للحسابات كل عام مكتب يقوم وباإلضافة إىل مراجعة احلسابات، 
 املشتريات والتمويل نطاق هذا االستعراض جمايل شملوي.  املالية باحملكمةضوابطباستعراض بيئة ال

لكل من لتقييم الذايت ل اًاستبياننظم املكتب يو. الضوابط املاليةمن العليا دارة اإلوقف تضمن تقييما ملوي
يقوم عليه اختبار املكتب وتشكل هذه الوثائق األساس الذي . التااه العليا واملديرين يف هذاإلدارة 

  .الت ااهلضوابط الرئيسية يف هذل

  :، استعرضت الضوابط وفقا لإلطار التايل٢٠٠٩ويف عام 

 جلنة مراجعة احلسابات، وأنظمة تفويض ، مبا يف ذلكشيدةاإلدارة الر: البيئة الداخلية  )أ(
  ؛)األخالقيات(السلطات، وأساليب التشغيل اإلدارية، وتضارب املصاحل 

  تقييم املخاطر؛ )ب(

  ؛) يف نظام ساب والفصل بني الواجبات داخل النظامراقبةامل (راقبةأنشطة امل  )ج(

   املعلومات واالتصال؛نظم  )د(

  .رصد الضوابط  )ه(
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  :امةنقاط الضعف اهلبعض  يات التحقق اليت متت عن وجودعملكشفت و

وضوابط إجراءات يف عن وجود ثغرات  نظام سابتعلقة باملالضوابط حتليل مناذج  كشف
. نظام احملاسيبال يفالواجبات بني قد تؤثر على الفصل أن هذه الثغرات إىل هذا النظام ولوصول ا

تكنولوجيا املعلومات املسؤولون عن د تعهترتيبات ولاحتسني هذه من أجل وقدمت توصيات 
  .٢٠١١ لعام معملهبرنامج ذه املسألة يف بالتصدي هل

واختذت مبادرات . ستعادة القدرة على العمل بعد الكوارثا خطةومل تنفذ احملكمة حىت اآلن 
هذه جاري إعداد و. اًكبري النظم على األعطاليكون فيها تأثري اليت وااالت لتحديد املخاطر الرئيسية 

  .، رهنا بتوافر املوارد٢٠١١عام أواخر  ومن املتوقع االنتهاء من ذلك يف. اخلطة

 خطط عمل حللها وهناك خطط ملواصلة تعزيز ناوضعاملذكورة أعاله، للقضايا استجابة و
  . املالية وحتسني املمارسةراقبةنظم امل

االستنتاج فإن يف نطاق الضوابط أنشطة مراجعة احلسابات بعض التحسن ينما أظهرت وب
 الداخلية خالل مراقبةللإطار مناسب  كان لديها االستعراض هو أن احملكمة االعام من نتائج هذ

املراقبة ضعف كبرية من شأا أن تؤثر على تشغيل إطار نقاط ا مل توجد ا وأقيد البحث الفترة 
وجود إطار مناسب ل كافيةضمانات  ىللحصول علوأعرب عن ارتياحي .  خالل الفترةالداخلية

  .وحىت تاريخ توقيع هذا البيانهذا العام للرقابة الداخلية 

  أربيا سلفانا )توقيعال(
  املسجل
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  ٢٠٠٩تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

 مراجعة حسابات البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 

  احملتويات

    ملخص تنفيذي
  الفقرات  :ليةالنتائج التفصي

  ٥-١  ..................................................النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات    -
  ١٥-٦  .....................................................................املسائل املالية    -
  ٣٤-١٦  ..............................................................مشروع املباين الدائمة   -
  ٤٥-٣٥  ...........................................تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   -
  ٤٨-٤٦  ............................................................جلنة مراجعة احلسابات    -
  ٥٣-٤٩ ...............................................................اخلية الدقبة اراملبيان    -
  ٥٧-٥٤  .………....…..………………………التخطيط الستمرارية األعمال    -
  ٦٢-٥٨  .……........…….…………........كافحة االحتيال موالسلوك األخالقي    -
  ٦٤-٦٣  ................. ....................…متابعة توصيات املراجعة السابقة للحسابات   -

  ٦٥  .........................................................................شكر وتقدير 
    ملخص توصيات مراجعة احلسابات: املرفق ألف
    ٢٠٠٨لعام وصيات املراجعة متابعة ت: املرفق باء
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  ملخص تنفيذي

اليت تعطي صورة صادقة من  -٢٠٠٩بدون حتفظ فيما يتعلق بالبيانات املالية لعام قدمنا رأياً   
ؤكد أن ن، و٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١مجيع اجلوانب املادية للمركز املايل للمحكمة يف 

  . دقة واكتمال وصحة البيانات املاليةىتؤثر علكشف عن نقاط ضعف أو أخطاء تمراجعتنا مل 

، يركز تقريرنا ملراجعة احلسابات على ما وباإلضافة إىل التعليقات على األداء املايل للمحكمة
  :يلي

بعض  على مستوى عالإلدارة يل لاألو استعراضنا حدد –مشروع املباين الدائمة   )أ(
التابع  بني مكتب املشروع ياتاملسؤولتوزيع لنتيجة  وترتيبات املساءلةتقدمي التقارير املتعلقة بسائل امل

ما الغموض فيوأدى ذلك إىل بعض . قلم احملكمةالتابع لومكتب املشروع جلمعية الدول األطراف 
/ نيسان  حىتواستخدم. تدفق املعلوماتبفيما يتعلق السيما ، املسجلسؤوليات مدير املشروع ومبيتعلق 
 على الرغم من عدم االنتهاء من مرحلة ،املبلغ املرصود للمشروعن ئة مايف امل ١٠ حنو ٢٠١٠أبريل 
عدم وجود والحظنا أيضا . استخدامهبدقة والتحكم يف مراقبة هذا املبلغ يلزم ، وس حىت اآلنالتصميم
، األمر الذي سيجعل من الصعب على الدول األطراف قياس مدى جناح ملشروعا لتحقيق فوائدخطة 

  . التكلفةمقابلاملشروع وقيمته 

الرئيسية اليت وانب اجلطنا الضوء على سلّ -تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )ب(
طنا وسلّ.  على اعتمادها اليت ما زلنا نشجع،العتماد هذه املعايريالتخطيط عند احملكمة راعيها ينبغي أن ت

النظام املايل والقواعد استعراض ا ومن بينها يلزم اختاذ إجراءات بشأالضوء على ااالت الرئيسية اليت 
النتقال إىل املعايري احملاسبية التخطيط لبدء يف واحملكمة يف وضع مالئم لل. والسياسات احملاسبيةاملالية 
السياسات احملاسبية بني هذه املعايري وااالت الرئيسية لالختالف دنا حد، و للقطاع العامالدولية
  .احلالية

 اليت مراقبة احلسابات نثين على احملكمة إلنشاء جلنة -املتعلقة باإلدارة الرشيدةل سائامل  )ج(
الالزمة لتعزيز قاعدة بشأن اإلجراءات زيد من التعليقات املنقدم وس. ستقلنياملعضاء  من األغلبيةتضم أ

راقبة املن حتسني عدد من ااالت اليت ميك، وسنسلط الضوء على بة الداخليةاقراألدلة املؤيدة لبيان امل
  .فيها

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

لقواعد املالية للمحكمة ووفقاً لقمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً   -١
  .للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات

ثرة يف دقة واكتمال مراجعة احلسابات خلوها من العيوب أو األخطاء اليت نعتربها مؤمن وتبني   -٢
، من مجيع اجلوانب املادية، وجه مالئمالبيانات املالية تعكس بهذه أن يف رأينا و. وصحة البيانات املالية
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ونتائج العمليات والتدفقات النقدية املنتهية يف ذلك  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املوقف املايل يف 
 متت املعامالت، منو معايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وفقاً للوقد أعدت البيانات املالية. التاريخ

  .للقواعد املالية ولألغراض املنشودةمجيع النواحي املادية، وفقا 

 كما تضمنت تقييماً لمحكمةل لإلجراءات احملاسبية  عاماًمراجعة احلسابات استعراضاًوتضمنت   -٣
للسجالت احملاسبية وغريها رية يف الظروف القائمة اليت اعتربناها ضرو واالختبارات ،لضوابط الداخليةل

  .من األدلة الداعمة

 بشأن مراجعة رأيهو تكوين إجراءات املراجعة اليت قمنا ا وكان الغرض األساسي من   -٤
نظم املعلومات املالية، املتصلة بوانب اجل جلميع  تفصيلياًاستعراضاًعملنا تضمن ي ولذلك، مل. احلسابات

، أجري فحص للتأكد من أن البيانات املالية تعكس وأخرياً. بشأا الً شاماًبيانتبار النتائج ال ينبغي اعو
  .من تقدميها بشكل مناسبلمحكمة ولبدقة السجالت احملاسبية 

يف املرفق  نالتوصياتيرد ملخص كما أدناه للمراجعة اليت قمنا ا وترد املالحظات الرئيسية   -٥
املرفق  يف ٢٠٠٨اليت قدمناها يف عام لتوصيات ل اختذا اإلدارة استجابة اإلجراءات اليتوترد . ألف
  .باء

  املاليةاملسائل 

  األداء املايل الشامل

 حتليل إليرادات ونفقات احملكمة مع إجراء مقارنة هلا بإيرادات ونفقات ١دول يرد يف اجل  -٦
  .العامل والصناديق االستئمانيةالسنوات املاضية، ويغطي هذا التحليل الصندوق العام ورأس املال 

  إليرادات والنفقاتاحتليل : ١ دولاجل

  ٢٠٠٩  
  بآالف اليورو

٢٠٠٨  
  بآالف اليورو

٢٠٠٧  
  بآالف اليورو

٢٠٠٦  
  بآالف اليورو

  ٨٠ ٤١٧  ٨٨ ٨٧٢  ٩٠ ٣٨٢  ٩٦ ٢٣٠  االشتراكات املقررة

  ١ ٦٤١  ١ ٣٣٩  ١ ٢١٦  ١ ٦٥٢  التربعات

  ١ ٧٠٣  ٣ ١٢٨  ٤ ٥٨٢  ١ ٢٩٧  إيرادات الفائدة

  ١٠٤  ٢٠٤  ٣٣٨  ٢٩٤  إيرادات متنوعة

  ٨٣ ٨٦٥  ٩٣ ٥٤٣  ٩٦ ٥١٨  ٩٩ ٤٧٣  جمموع اإليرادات

  )٦٦ ٤٣١(  )٧٨ ٧٣٨(  )٨٤ ٨٥٤(  )٩٦ ٢٣٥(  جمموع النفقات

  ١٧ ٤٣٤  ١٤ ٨٠٥  ١١ ٦٦٤  ٣ ٢٣٨   مقارنة بالنفقات الدخليف )النقص/(الفائض
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  اإليرادات والنفقات

 مليون يورو، ٣,٣ يف اإليرادات مقارنة بالنفقات يبلغ  فائضا٢٠٠٩ًحققت احملكمة يف عام   -٧
وتشمل النقاط األخرى اجلديرة .  يف املائة من املخصصات املعتمدة٩٢وميثل جمموع النفقات حنو 

  :بالذكر ما يلي

 للمحكمة ستمر مليون يورو لتمويل النمو امل٥,٨زادت االشتراكات املقررة مبقدار   )أ(
  أربع حماكمات؛ايل اإلجراءات املتعلقة بتتم ا يف الوقت احل حيث

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت غري املسددة بلغ جمموع االشتراكات املقررة   )ب(
 يف ٩٩,٢ومجعت احملكمة .  بسنوات سابقةصلة مليون يورو مت٠,٣٣ منها ، مليون يورو١,٠٩حنو 

إلدارة املالية للمحكمة يف مجع املستمرة لكفاءة عكس ذلك ال وي،املائة من االشتراكات املقررة
  االشتراكات؛

 مليون يورو نتيجة لزيادة األنشطة املتعلقة جبمع ٠,٤٤زادت التربعات مبقدار   )ج(
  التربعات؛

 ٢٠٠٨ مليون يورو عن عام ٣,٣وجد اخنفاض كبري يف الدخل من الفائدة وقل مبقدار   )د(
  تجارية؛نتيجة الخنفاض أسعار الفائدة اليت تقدمها املصارف ال

 ويرجع ، مليون يورو٩٦,٢ مليون يورو إىل ٨٤,٩من بشكل ملحوظ زادت النفقات   )ه(
لت أيضاً النفقات املتصلة مبشروع ومح. ألنشطة املتصلة باحملاكمات والتحقيقاتاذلك أساساً إىل زيادة 
  .٢٠٠٩ يف عام  مليون يورو١,٣ وبلغ جمموعها املخصصاتاملباين الدائمة على 

  اخلصوماألصول و

  إىلاآلنخالل الفترة قيد البحث ووصوله األصول جمموع يف  العام خنفاضاال على الرغم من -٨
قوياً، ال يزال موقف صحيفة امليزانية يف احملكمة فإن ، ) مليون يورو٤٧,٨: ٢٠٠٨( مليون يورو ٣٤
 يف ل األطرافذات األمهية اخلاصة للدووانب وهناك عدد من اجل. الصحة املاليةبشأن وفر ضمانات يو

  :البيانات املالية

 مليون ٥١,٩ مليون يورو إىل ٦٧,٨اخنفضت الودائع النقدية والودائع ألجل من   )أ(
أساساً إىل االخنفاض الكبري يف االشتراكات املقررة املدفوعة مسبقاً من الدول ذلك يورو، ويرجع 

، ٢٠٠٩ن يورو يف عام  مليو٣,٧ إىل ٢٠٠٨ مليون يورو يف عام ١٣األطراف حيث اخنفضت من 
   مليون يورو؛١٢وإىل الزيادة يف النفقات اليت بلغت 

 ماليني ٧ إىل ٢٠٠٨ مليون يورو يف عام ١٣,٣ من  املدفوعة مقدماًاخنفضت التربعات  )ب(
   املدفوعة مقدماً؛ نتيجة لالتفاق بني الدول األطراف على ختفيض مقدار التربعات٢٠٠٩يورو يف عام 
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املطروحة على احملكمة اإلدارية ا ي للمدفوعات احملتملة فيما يتعلق بالقضايزاد االحتياط  )ج(
   يورو؛٢٤٠ ٠٠٠ يورو إىل ٣٥ ٠٠٠ة من ملنظمة العمل الدولي

 مليون يورو ٧,٩ مليون يورو إىل ٩,٢االلتزامات غري املصفاة من يف خنفاض االاستمر   )د(
لضمان استعمال ة التفصيلية اليت نقوم ا دراسلاوواصلنا . ، مما يعترب حتسنا يف املوقف٢٠٠٩يف عام 

العقود أو أوامر (األموال امللتزم ا يف األغراض املقصودة ودعمها بالتزامات قانونية سارية يف اية العام 
  ؛)الشراء

 مليون يورو ومل تلجأ احملكمة إىل صندوق ٧,٤ظل صندوق رأس املال العامل عند   )ه(
  . مليون يورو٩,٢هو الطوارئ وال يزال رصيده 

  النقديةإدارة 

ويف . اليةللحصول على عائدات من فوائضها املاحتياطيات نقدية كبرية تواصل احملكمة استثمار   -٩
سياسة  تطبيقكيفية جلنة االستثمار وأعمال  قمنا مبراجعة ،٢٠٠٨يف عام الذي مت لعمل أعقاب ا

 ٢٠٠٩ عام يفللجنة رمسية اجتماعات دم وجود على الرغم من عو. لنقديةإدارة اباحملكمة املتعلقة 
موقف  املوقف النقدي احلايل واالجتماع يف ، ونظر هذا ٢٠١٠ مارس/يف آذار اً اجتماعتعقدولكنها 
  .االستثمار

ل يف عام ~أن التعليمات اإلدارية الصادرة عن املسجألرصدة النقدية من فحصنا لوقد تبني   -١٠
 النقدية يف مؤسسة ابأكثر من ثلث أرصدن حتتفظ احملكمة أتنص على عدم جواز اليت  و٢٠٠٤

 يف املائة من املوجودات النقدية للمحكمة ٩٣كانت على سبيل املثال، و. واحدة مل تنفذ تنفيذاً كامال
 كانت  ولكن،وأحرزت احملكمة تقدماً منذ ذلك احلني. ABN Amro يف بنك ٢٠٠٩أغسطس /يف آب

وأثرنا لتعليمات اإلدارية،  ال تزال خمالفة لديسمرب/ كانون األول٣١ىت حللمحكمة املوجودات النقدية 
 .٢٠١٠أبريل /عند مراجعتنا للحسابات يف نيسانمرة أخرى ملوضوع هذا ا

  النسبة املئوية للموجودات النقدية حسب املؤسسة املصرفية: ٢اجلدول 

    
    

   

  

  

     

  

ديسمرب /كانون األول  ةاملصرفيؤسسة امل
٢٠٠٩  

  أبريل /نيسان
٢٠١٠  

ABN AMRO  ٣٢  ٪٥٦٪  

Radobank  ٣٢  ٪٤٣٪  

BNP Paribas  -  ٢٩٪  

Deutsche Bank  -  ٧٪  

  -  ٪١  مصارف أخرى
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على ، نشجع جلنة االستثمار  الفرديةوجوداتاملخلفض اإلجراءات اليت اختذت وعلى الرغم من   -١١
. عدم االستقرار يف األسواق املالية نظراً الستمرار ،مبزيد من االنتظاملسياسة احملكمة االمتثال مراقبة 

أعضاء اللجنة توافرة يف اخلربات املاالستعانة باخلربة اخلارجية الستكمال ث احملكمة مرة أخرى على وحن
بقدر من العائدات ممكن أقصى قدر املتاحة لتحقيق فرص الإذ قد يساعد ذلك اإلدارة على حتديد 

  .ملخاطرامقبول من 

  الضوابط الداخلية

مراجعة ألغراض كفايتها الداخلية للتأكد من الضوابط نظام باستعراض  بشكل روتيين قومن  -١٢
 التحسينات اليت أدخلتالحظنا و. هانقاط ضعف هامة فيأي  ٢٠٠٩يف عام احلسابات، ومل جند 

 املتعلقة باملراجعة الداخلية للحسابات ونواصل التأكيد على أمهية هذاالترتيبات خالل هذه الفترة على 
  .ملخاطر املالية والسيطرة عليهاالعمل للحماية من ا

بالتحسينات اليت ميكن إدخاهلا على الضوابط الداخلية وأشرنا أبلغنا اإلدارة يف تقرير منفصل و  -١٣
والسيما يف جمال الفصل بني إىل نقاط الضعف املبينة بالتفصيل يف البيان املتعلق بالضوابط الداخلية 

ما يكفي من الضمانات الختاذ حلول بديلة للقول بأن ذلك  لنا على~وحصملايل، الواجبات يف النظام ا
 .رأينا يف مراجعة احلساباتمل يؤثر على 

  االحتيال واخلسائر واملدفوعات اخلاصة

 املعايري الدوليةوتتطلب منا . على قلم احملكمةاالحتيال  عن منع واكتشاف ألوليةتقع املسؤولية ا -١٤
، وتوفر االحتيال املفترض كجزء من إجراءات املراجعةخماطر االحتيال وظر يف النملراجعة احلسابات 

لالحتيال يف عام واحدة حبالة بسيطة ل ~ املسجناوأبلغ. املاديالحتيال ابضمانات فيما يتعلق مراجعتنا 
  .الحتيالأخرى لحاالت أثناء مراجعتنا ومل نكتشف  . يورو٢ ٠٩٥تبلغ قيمتها  ٢٠٠٩

 يورو ٤٢ ٧٩٩العام هذا  طبقا لإلجراءات املعتمدة يف احملكمةشطوبة األصول املوبلغت قيمة   -١٥
 يورو فيما يتعلق باملمتلكات غري ٢٩٢ ٦٤٤وما جمموعه باملبالغ املستحقة التحصيل،  فيما يتعلق
  .املستهلكة

  املباين الدائمة

  معلومات أساسية

مبان دائمة مشروع إقامة طراف على ة الدول األي، وافقت مجع٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول  -١٦
تشييد املباين على مساحة من  مليون يورو ل١٩٠وحددت اجلمعية مبلغ . يف الهايللمحكمة جديدة 

 مكاناً ١٢٠٠ثالث قاعات للمحاكمات واملباين  متراًً مربعاً، على أن تشمل ٤٦ ٠٠٠األرض تبلغ 
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 يتم البناء حبلول  أنرحواقتري للمشروع ، أجريت مسابقة لتعيني مهندس معما٢٠٠٨ويف عام . للعمل
  .٢٠١٤عام 

  نطاق املراجعة

، وركزت األنشطة اليت مت االضطالع ا حىت راحله األوىلال يزال مشروع املباين الدائمة يف م  -١٧
 ٣,١حنو  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١حىت   وأنفق،على وضع الصيغة النهائية للتصميماآلن 

االعتمادات مشاريع أخرى ذات صلة مدرجة يف على نفقات عالوة  املشروع ، علىماليني يورو فقط 
بالنسبة لنا لتكوين رأي عن التقدم احملرز يف املشروع ال يزال الوقت مبكراً  و.ربامج أخرىاملخصصة ل

رفيع املستوى للترتيبات اإلدارية استعراض  ب٢٠١٠مايو /ا للحسابات يف أيارننا قمنا أثناء مراجعتولكن
 ملشروع اتنفيذ ؤثر علىتميكن أن الشاملة للمشروع وأبرزنا عددا من جماالت اخلطر احملتملة اليت 

املقبلةناونعتزم تقدمي معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تقارير. الةبصورة فع .  

 ت حمددة بدقةميزانياوالة للمراقبة وخطوط واضحة للمساءلة لمشاريع الناجحة آليات فعول  -١٨
بعة التقدم املتهذه الترتيبات آليات مهمة و. هاجناحمدى من خالهلا احلكم على  متوقعة ميكن ونتائج

زت مراجعتنا على ما سياق اإلدارة الرشيدة للمشروع وختطيطه، ركّيف و. احملرز والتكاليف املتكبدة
  :يلي

   حمددة بوضوح؛املسؤولياتما إذا كانت   )أ(

   واملستخدم؛اجلهات املعنيةومالئم لتنسيق اآلراء بني ضح اتصال واوجود التأكد من   )ب(

  التأكد من وجود معايري دقيقة للنجاح وحتقيق الفوائد إلمكان تقييم النجاح بناء عليها؛  )ج(

  وجود ميزانية وخطة واقعيتني ومرصودتني رصدا جيداً؛  )د(

  .االستعانة باخلربة املناسبة  )ه(

  إدارة املشروع

  آلية املراقبة

  : اجلمعية الترتيبات اإلدارية التاليةاختذتعند املوافقة على املشروع،   -١٩

. كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطرافأنشأت جلنة مراقبة للدول األطراف   )أ(
ويشمل . والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة

وختتص جلنة املراقبة . لى الدعم من جلنة خمصصة من اخلرباء التابعني للدول األطرافذلك احلصول ع
خيتص مدير املشروع باألعمال اإلدارية، ويقدم تقاريره مباشرة  باملراقبة اإلستراتيجية للمشروع بينما

  ؛عن طريق جلنة املراقبةالدول األطراف إىل مجعية 
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تبعيته لألغراض و  عن املشروعمسؤولية شاملة املشروعمكتب على الرغم من مسؤولة   )ب(
األعمال وتشمل هذه . نفيذية التاألعمال بعدد كبري من املسجلاإلدارية فقط لقلم احملكمة، خيتص 
 .حملكمةاوتنسيق احتياجات ، وتوفري املعلومات الالزمة ملدير مشروعاملوافقة على العقود واملدفوعات، 

  عدة مكتب املشروع التابع لقلم احملكمة؛مبسالدور  ذا ااملسجلويقوم 

أنشأت جملس إدارة للمشروع بغرض توفري هيكل تعاوين واستشاري لإلدارة الشاملة   )ج(
 ممثلني كون جملس اإلدارة برئاسة مدير املشروع ويضميو. ة الرئيسياجلهات املعنيةمع بني جي، للمشروع

  .ضيفةالدولة امل بوصفها  احملكمة واحلكومة اهلولنديةمن

  عن املشروعاملساءلة 

 للمساءلة عن ال وقابالمسؤوشخص حمدد بوضوح يكون  أن يوجد أي مشروعنجاح ليلزم   -٢٠
وقررت اجلمعية أن يقوم ذا الدور . واالمتثال لقرارات اجلمعية ،على األعمال  واملوافقة،التصميم

نفصل يقدم تقاريره شخص من خارج اهليكل اإلداري للمحكمة وعهدت به إىل مدير مشروع م
تكون من يغري عادي إذ جهاز للمشروع واجلهاز اإلداري . معية عن طريق جلنة املراقبةمباشرة إىل اجل

، )اليت تقدم املوارد وتقوم باملراقبة(، واجلمعية  املضيفةة الدوليهو ة الرئيسياملعنيةالثالث اجلهات 
 .)تنفيذ العقود لن القانويناملسؤول عن حتديد متطلبات املشروع والكيا (املسجلو

.  وعدم االتفاق عليهامعقدة بسبب عدم وضوح األدوار واملسؤولياتوترتيبات املشروع   -٢١
على التصديق يف  هلوفاء مبسؤولياتاتمكينه من لكافية ومدخالت  أدلة املسجلتكون لدى وينبغي أن 
 عند إليهاميكنه االستناد ددة خطابات ضمان حم ذلك يتطلبوقد . واملوافقة على العقودالنفقات 

 عليها، وينبغي املسجلقرارات، ينبغي أن يوافق  ، عندما تتخذ جلنة املراقبةعلى سبيل املثالو. ةوافقامل
فيما يتعلق ملساءلة واملسؤولية اخطوط وقد تبني من مالحظاتنا أن .  بتنفيذهااملسجلأن يقوم بعد ذلك 

  .بصنع القرار غري واضحة

من مناقشاتنا لنا  وقد تبني. يف شخص واحد حمدداملساءلة  تنصباملمارسة اجليدة أن وتقتضي   -٢٢
ما إذا و، ليست واضحةجتاوز التكاليف أن اجلهة املسؤولة عن األولية مع املوظفني العاملني يف املشروع 

ى اختاذ قرارات ليت لديها القدرة علاقبة راجلنة املي عن املشروع، أو كان مدير املشروع املسؤول التنفيذ
.  التكلفةوالقيمة مقابل عامالت امل القابل للمساءلة عن الترخيص باملسجلمولدة للتكاليف، أو 

وفري املزيد من من أجل تواملساءلة  لإلدارة اليةاحلترتيبات الإعادة النظر يف راقبة على نشجع جلنة املو
عية الدول األطراف ومكتب مدير الوضوح على مسؤوليات كل من مكتب مدير املشروع التابع جلم

  . يف االعتبارالتجربة األولية لتشغيل هذه الترتيباتاملشروع التابع لقلم احملكمة، مع أخذ 

الةوسائل االتصال الفع  

اختاذ القرارات لضمان فعاال املشروع املتعلقة باألساسية علومات التبليغ بامليلزم أن يكون   -٢٣
نا األولية مناقشاتواستعراضنا وقد تبني من . طريقة مناسبةع بواملشر تواجه اليتخاطر املإدارة  واملناسبة
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وأن هناك  اإلدارة،املعلومات إىل جملس أن هناك بعض نقاط الضعف يف األسلوب الذي يتم به توصيل 
، يلزم تطوير مع دخول املشروع يف مرحلة البناءو. تهاكفاياملعلومات املقدمة وتوقيت جماال لتحسني 

أن يتلقى جملس اإلدارة وجلنة املراقبة بانتظام تقارير مالية مستوفاة وتقارير عن  لزموي.  ااالتهذه
على حد و.  سجالت خماطر املشروع إجراء مشاورات منتظمة بينهما وتبادللزمكما يالتقدم احملرز 
  .هيولي/سجل خماطر املشروع يف متوزالالزمة إلعداد تجميع العملية علمنا، ستتم 

ولكن الحظنا بني اجلهات اليت ستستخدم املشروع وينسق مدير املشروع التابع لقلم احملكمة   -٢٤
هلم كاملة يف املشروع بسبب نقص املعلومات اليت تقدم الشاركة باملاملستخدمني ال يشعرون أن بعض 

الحتياجات  االعتبار الواجب وىلمن املهم أن ي. يها علردود الفعلللتعليق عليها وإحاطتهم علما ب
لالزمة اتدفق منتظم للمعلومات واحلاجة بالتايل إىل مرحلة التصميم ني لقرب االنتهاء من املستخدم

ميكن االلتزام املستمر، قد يقدم املشروع خالف ما دون وب . املشروع من كل من مكتيبللمستخدمني
وقت متأخر يف  العقود لىع بدرجة معقولة، وقد يؤدي إىل إدخال تعديالت اجلهات املعنيةأن تتوقعه 

  .بتكلفة كبرية

  حتقيق الفوائد

 ساعدتوس.  واضح لفوائد املشروعتفصيلملعرفة ما إذا كان املشروع حيقق أهدافه، يلزم وجود   -٢٥
مع الفوائد اليت اخلطة  تتفق، وينبغي أن  بداية املشروعذالفوائد منتقييم ورصد على خطة حتقيق الفوائد 

قد بيان أن املشروع وال بد من وجود خطة متفق عليها ل. ية الرئيسية من املشروعاجلهات املعنتتوقعها 
مقابل تحقيق مبدأ القيمة بضمانات فيما يتعلق الدول األطراف جلمعية أن تقدم حقق أهدافه، و

وتبادلنا  هذه املمارسة لتطبيقيف اختاذ اخلطوات الالزمة  شرعت اإلدارة ،عملنا ونتيجة ل.لتكلفةا
مل يتم االتفاق متاما ، وبيد أنه ال توجد اآلن خطة لتحقيق الفوائد.  مع الفريق  املعين باملشروعتربااخل

  :ويلزم لنجاح اخلطة. على النتائج أو تسجيلها

  أن تكون جزءاً ال يتجزأ من اخلطة الشاملة للمشروع؛  )أ(

  أن حتدد النتائج املتوقعة؛  )ب(

  املشروع؛ ميكن توقع فوائد ىتأن تبني أين وم  )ج(

  .أن تبني بالتفصيل املوظفني املسؤولني عن حتقيق هذه الفوائد  )د(

رنة بالتوقعات رصد الفوائد اليت حتققت مقابغي أن يتضمن حتقيق الفوائد آلية ملتابعة التنفيذ ووين  -٢٦
ف، مثل التكالي" (املادية" كل من الفوائد متابعةقادرة على هذه اآللية وينبغي أن تكون . واألهداف

وعالوة على ذلك، ينبغي وجود دليل ). مثل املكانة والسمعة" (غري املادية"والفوائد ) عدد املوظفني
توفري على حتقيق الفوائد، وأن يكون الدليل قابال لالحتجاج به عند الفحص من جانب طرف ثالث ل

  .لدول األطرافاالطمئنان ل
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  :١التوصية 

للعمليات، الترتيبات اإلدارية املتعلقة ولية األفترة البعد بأن تستعرض جلنة املراقبة، نوصي 
  .كاملةلقدرة على املساءلة بصورة واضحة و بالغرض، وتوفر ايباملشروع، للتأكد من أا تف

  :٢التوصية 

على مستوى مناسب وبتوفري املعلومات نوصي بتفويض االختصاصات وحتديد السلطات 
وينبغي أن يكون الترخيص يف اية األمر يف أيدي . ولياموالسلطات والرقابة الكافية هلم ألداء مسؤ

 .ملشروعسؤولة عن ااجلهة امل

  :٣التوصية  

التنسيق راقبة وجملس جلنة املوجملس إدارة املشروع بني الة  فعبإقامة قنوات اتصالنوصي 
  .كمةاألجهزة داخل احملباحملكمة من أجل ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية وصراحة إىل مجيع 

  :٤التوصية 

تعمل احملكمة على تعزيز االتصاالت بني فريق املشروع واملستخدمني لضمان تلبية نوصي بأن 
وقد ينظر جملس اإلدارة يف استطالع . املشروع الحتياجام، واستجابته لتطلعام، واإلبالغ عن التقدم

  .دي شعورهم بفعالية هذه االتصاالتميف ملستخدمني الرئيسيني رأي ا

  :٥التوصية 

ليها يف دليل املشروع من أجل إاملشار تحقيق الفوائد لفريق املشروع خطة يضع نوصي بأن 
  .التكلفةالقيمة مقابل معرفة األهداف والفوائد املتفق عليها اليت حتققت وإمكان تقييم 

  ختطيط املشروع

  بامليزانيةالتكاليف فيما يتعلق خماطر 

، عندما صدر القرار اخلاص بإقامة املباين الدائمة، حددت ٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول  -٢٧
مجعية الدول األطراف متطلبات املستخدم من املباين، وشكلت هذه املتطلبات االفتراضات واألساس 

  . متراً مربعا٤٥,٥٥٢ًالذي وضع بناء عليه تصميم املشروع، على مساحة إمجالية من األرض تبلغ 

 ٢٠١٤ مليون يورو بأسعار عام ١٩٠لمشروع ية اليت رصدت لاإلمجالامليزانية وبلغت   -٢٨
وقد . لتأخري يف عملية التصميما بسبب ٢٠١٥احملدد للتنفيذ إىل عام تاريخ دد المو ،)٣اجلدول (

اليت يتكبدها قلم تكاليف للملكتب املشروع وللمحكمة يزانية املعتمدة املموارد إضافية يف أتيحت 
مل ، ولكنها ، على النحو املبني يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليةاحملكمة فيما يتصل باملشروع
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وامليزانية الرئيسية الفصل بني هذه التكاليف وسيؤدي . صروفات يف بيان اإليرادات وامللسجت
 ونشجع احملكمة. املشروع بسهولةاملتصلة بالتكاليف للمشروع إىل عدم إمكان التعرف على جممل 

  .املتصلة باملشروع يف البيانات املالية القادمةالتكاليف جلميع واضح بيان تقدمي على 

  ميزانية مشروع املباين الدائمة للمحكمة: ٣اجلدول 

 التكاليف
 جمموع امليزانية املعتمدة 

)مباليني اليورو(  

 ١١٥ التكاليف املتصلة بالتشييد

  :خرىاألتكاليف ال

 ٢٩ الزيادة يف األسعار -

 ١٩ )ممون، املهندسون، اخلرباء االستشاريوناملص(األجور  -

 ٥  األجور املتصلة بإدارة املشروع-

 ٤ ) مبا يف ذلك تراخيص اخلرباء االستشاريني( التراخيص والرسوم -

 ١   املتكاملة التخصصية اجلوانب-

 ١٧ املالية الطوارئ -

 ١٩٠ جمموع التكاليف

 من املواصفات املتعلقة باملتطلبات التقنية تنيلتصميم اثنوال تتضمن املواصفات األصلية ملسابقة ا -٢٩
وبدال من تأجيل املسابقة، اختذ قرار بتخفيض التكاليف التقديرية للتصميم بنسبة . واملتطلبات األمنية

وينبغي . لتغطية املواصفات اجلديدةاملتبقية اإلبقاء على األموال  مع  يف املائة ملعاجلة هذا السهو١٠
أدخلت إذا ظل املخاطر قائمة وست. للتأكد من أا كاملة متاما يف املستقبلبدقة طاءات العمراجعة 

  .املخاطرسيؤدي إىل تقليل الالزمة هلذا الغرض األموال احتجاز وإن كان واصفات، تعديالت على امل

 االفتقار إىلإىل  املشروع اليفنهج املتبع يف حساب تكلادنا بعض املخاوف من أن يؤدي حو  -٣٠
تكاليف السيما وأنه ال يتضمن املواصفات، هذه هذا التعقيد ومبثل الدقة والتفصيل الكافيني ملشروع 

وقد يصعب نتيجة لذلك السيطرة على . إضافتها يف وقت الحقاليت سيلزم  األمين اخلارجي احمليط 
يلزم مراقبة لذلك و. عديالت على املواصفاتقدمت طلبات إلدخال تاملشروع و طوركلما تالتكاليف 

  .بدقةذات الصلة التكاليف املتصلة بالتعديالت 

مل تكن ضافية إ تكاليف إىلوأدت التأخريات يف مرحلة التصميم وعملية الشراء اليت طال أمدها   -٣١
احتياطي الطوارئ البالغ  مليون يورو من ١,٦ ما يقرب من ٢٠١٠مايو / حىت أيارأنفقو .يف احلسبان

ويعادل هذا املبلغ . يف مرحلة التصميم النفقات غري املتوقعة إىليرجع ذلك  مليون يورو، و١٧قدره 
وسيلزم . من املتوقع عادة يف مرحلة التصميموهو أكثر احتياطي الطوارئ  يف املائة من ١٠نفقات تبلغ 

  . لضمان استيعابه ألي خماطر كبرية ستنشأ يف املستقبلالتحكم املتواصل يف احتياطي الطوارئ
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  رباء يف املشروعتعيني اخل

دارة مشروع ذا  إلمدير املشروع التابع جلمعية الدول األطراف بأنه صغري جداًأقر مكتب   -٣٢
برينك للمساعدة هي شركة ع يرااملششركة متخصصة يف إدارة وعينت احملكمة لذلك . احلجم والتعقيد

حيث يقوم  حىت اآلن  إجيابية ردود الفعل الناجتة عن هذا التعينيمجيع و. يف إدارة ومراقبة املشروع
للمستخدمني املتطلبات التشغيلية  ينسقونثالث، والطرف الدور اخلرباء االستشاريون التابعون للشركة ب

 إىل أيضا  الشركةوأدى تعيني. امليزانية على أساس يومييرصدون تصميم املهندس املعماري، ومع 
نهج ملواجهة الذلك تكييف  ريسيسو. شروعملليعتمد على دليل ج تباع إمثل إجراءات جديدة 

  .لمشروعلرحب به يف جمال تعزيز الترتيبات اإلدارية نوهذا تطور . الظروف

الدول مجعية وقد وضعت . مهندس التصميم وهللخربة ومن الواضح أن املصدر الرئيسي اآلخر   -٣٣
تبني و. ٢٠٠٩يناير يناير / الثاينكانون يفهندس امللالنتهاء من تعيني األطراف منذ البداية جدوال زمنيا 

معيار حمدد النظر إىل عدم وجود وب. عيني مسابقة التيف  كبريتأخريأنه حدث للمشروع من استعراضنا 
 االنتهاء من هذه العملية يف أقل منمن الواجب فإنه كان لتعيني مهندس معماري ملثل هذا املشروع 

  .ية اليت استغرقتها هذه العملالثمانية عشر شهراً

٣٤-  ذات الصلةتكلفة مع البناء التقدمي اقتراح مفصل ملشروع إىل عي ثالثة مهندسني معماريني ود .
ونتيجة .  على العمليةاًاعتراضاملتسابقني حد ، أثار أتقييم العطاءات املختلفة والتوصل إىل قراروعند 
املرحلة الثانية من مسابقة يف ثة مجيع املهندسني املعماريني الثالبقبول  قرار ٢٠٠٩يف صيف ذ ختالذلك، 

يف و. يزانية املقررةيف حدود املينبغي أن تكون حات اقتراالأن على أن يكون من الواضح التصميم، 
، الذي مشيدت هامر السنشركة قدم من املقتراح االعلى إدارة املشروع  ، وافق جملساية املطاف

رحلة التصميم ، وهناك بوضوح مل إضافية كبرية تكاليفوأدى التأخري إىل . كان يف حدود امليزانية
 هذه بنشر، ونوصي اريعبعمليات شراء املشمن املهم أن تستفيد احملكمة منها فيما يتعلق دروس 

  .عالدروس على نطاق واس

  :٦التوصية 

 الستخالص عملياتالنوصي بأن يقوم جملس اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري، باستعراض   
  .ميكن االستفادة منها يف عمليات الشراء املقبلةاليت ستفادة املدروس ال

  :٧التوصية 

احلايل ستوى امليف ضوء احتياطي الطوارئ املتعلقني باملشروع إعادة تقييم امليزانية ونوصي ب
  .جتاوز التكاليفوبإجراء تقييم للمخاطر النامجة عن االستمرار يف مرحلة التصميم،  يفللتأخري 
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  داريةاملسائل اإل

  تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  معلومات أساسية

ملوافقة على اعتماد املعايري احملاسبية ا، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٢٠٠٦ هيولي/متوزيف   -٣٥
ملنظومة ة  املعايري احملاسبيلحمهذه املعايري وستحل . لبيانات املاليةالدولية للقطاع العام كأساس إلعداد ا

يف  والتزمت عدة كيانات تابعة لألمم املتحدة بتنفيذ هذه املعايري ،األمم املتحدة املعمول ا حاليا
  .دمةالقاات القليلة السنوغضون 

  رمسياًحملكمة قراراًتتخذ اأوصينا بأن  ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف عامياملقدمني  ويف تقريرينا  -٣٦
وعلى الرغم . إىل املعايري احملاسبية الدولية لقطاع العامتقارير املالية عداد الإلاحلايل اإلطار النتقال من با

يف هذا الشأن، وأوصت جلنة امليزانية واملالية يف أعقاب  يتخذ قرار مل من إعداد خطة أولية لالنتقال،
  .النظر يف املوضوع إىل السنة القادمة بتأجيل ٢٠٠٩تقريرنا لعام 

 تقدمي التقاريرلوسيلة كاملترتبة على اعتماد املعايري احملاسبية الدولية لى الفوائد وال نزال نؤكد ع  -٣٧
عزز ن املعايري احملاسبية الدولية ستتقد أعون. التغيريوافقة على باملوصي احملكمة ون ذات النوعية العالية

لشفافية وبإدارة  أيضاً التزام احملكمة باؤكدوست. الرقابة املالية ونوعية اإلدارة املالية واختاذ القرارات
  .الشؤون املالية بطريقة سليمة

  فوائد املعايري احملاسبية الدولية

 اًبيان قدمستالرئيسية العتماد املعايري احملاسبية الدولية أن البيانات املالية السنوية فوائد من ال  -٣٨
لتنفيذ تعكس التكاليف احلقيقية سأا كمة، واحملضع إلشراف اليت ختلألصول واخلصوم الً كام

اختاذ القرارات االستراتيجية الطويلة على دارة والدول األطراف اإلوستساعد هذه املعلومات . األنشطة
احملاسبة تقتضي املعايري احملاسبية الدولية و. أكثر اكتماال وشفافيةمعلومات مالية االستناد إىل ب جلاأل

تطلب وت. وليس عند دفعهاتكبدها د والنفقات عن اإليراداتبني طابقة املعلى أساس االستحقاق أي 
 .تكبدها يف البيانات املاليةتاليت واخلصوم اليت متلكها احملكمة األصول يع اج مجرإدأيضا 

غي أن تكون النظم الكامنة وراء املعلومات بوللوفاء ذه املتطلبات املتعلقة بتقدمي التقارير، ين  -٣٩
على دراية جيدة ن واملوظفوينبغي أن يكون مات ذات الصلة مبا فيه الكفاية اللتقاط املعلوقوية املالية 

املعايري احملاسبية الدولية على إدخال حتسينات على النظم وتعمل .  املعنيةباإلجراءات واألعمال اإلدارية
من فوائد و. ليس فقط يف اية العاموإلعداد التقارير املالية على أساس مستمر الداعمة املالية األساسية 

 املتعلقة شهريةالتقدمي التقارير ة لدقتواترا وأكثر ام املعايري احملاسبية الدولية أيضا وجود نظام استخد
  .باالسناد إىل استخدام املوارد باألعمال اإلدارية 
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 تنفيذ النظر يف اآلثار املترتبة علىيف وقت مبكر مراجعة احلسابات وقد بدأت اإلدارة وجلنة   -٤٠
مساعدة اإلدارة يف التركيز على القضايا هو  تقريرنا  مندفاهل، وللقطاع العامولية املعايري احملاسبية الد

يل لتحديد التحديات العملية اليت ستواجه احملكمة إذا استعراض أووقمنا ب. التنفيذ احمليطة بالرئيسية
 .بنجاحري املعايتلك لخطوات الرئيسية لتنفيذ ووضعنا مؤشرات لاحملاسبية الدولية اعتمدت املعايري 

   للقطاع العام املعايري احملاسبية الدوليةتنفيذراحل الرئيسية لامل

الدوليني خربة فريدة يف مساعدة العمالء مراجعة احلسابات الوطنية باململكة املتحدة ملكتب   -٤١
 على برنامج األغذية العامليساعد املكتب ، ٢٠٠٨يف عام ، والدوليةاحملاسبية على االنتقال إىل املعايري 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ، ٢٠١٠، ويساعد املكتب اآلن، يف عام االنتقال إىل هذه املعايري

العمل مع هذه  املكتسبة من ناخربتوبناء على . على االنتقال إليهاللبلدان األمريكية منظمة الصحة و
. نتقال ناجحةاالعملية النجاح ليلزم اختاذها لضمان  عددا من اخلطوات الرئيسية اليت ، حددنااملنظمات

  :مبا يلياحملكمة فيلزم أن تقوم 

املعايري احملاسبية الدولية  نفيذلت موعد متفق عليه وحتديدمشروع للوضع خطة شاملة   ) أ(
 ؛واملوافقة عليهمامجعية الدول األطراف عرض على لل

إلعداد طلوبة لتوفري املعلومات املنظم املعلومات املالية وتقييم مدى مالءمتها استعراض   ) ب(
 العناصر الضرورية؛ورفع مستوى لمعايري احملاسبية الدولية الالزمة لالتقارير املالية 

  احملاسبية مع املعايريانا متوافقمالقواعد املالية للتأكد من أالنظام املايل وإعادة النظر يف   )ج(
 اسبة على أساس االستحقاق،إىل نظام احملااللتزام نظام من فيما يتعلق بالتغيري سيما ال، الدولية

  مجعية الدول األطراف؛واحلصول على موافقة 

ف ي والتكإلدماج متطلبات املعايري احملاسبية الدوليةالالزمة السياسات احملاسبية يف النظر   )د(
   مراجع احلسابات اخلارجي عليها؛معكن يف أقرب وقت مم، واالتفاق معها

لمعايري لالبيانات املالية املماثلة لشكل وتركيب ومهية ال وضع جمموعة من البيانات املالية  )ه(
على أساس اليت ستتم مراجعتها ألرصدة االفتتاحية واملتضمنة التعديالت الالزمة لاحملاسبية الدولية 

  واليت ستقدم إىل جلنة مراجعة احلسابات للعلم؛مؤقت 

احملاسبية  على أساس املعايري إعداد امليزانياتامليزنة من أجل استعراض لعملية القيام ب  )و(
 .والتقارير املاليةاالتساق بني امليزانيات ضمان والدولية 

بصورة املشروع تسهيل تنفيذ الغرض منها طة مفصلة خلاألساس هذه املراحل تشكل أن وينبغي   -٤٢
تنفيذ اخلطةوستقوم جلنة مراجعة احلسابات املنشأة حديثاً بدور نشيط يف رصد التقدم احملرز يف . الةفع.  
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  :٨التوصية   

تقدم اقتراحات أن وللقطاع العام  املعايري احملاسبية الدولية لتنفيذخطة احملكمة تضع نوصي بأن   
  للموافقة عليها؛إىل مجعية الدول األطراف 

  :٩التوصية   

ت والسياسايل والقواعد املالية اللنظام املمراجعة داخلية نوصي أيضاً بأن تتضمن خطة املشروع 
فيما إذا كانت هذه املراجعة نظر توينبغي أن . احملاسبية باستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير

  . للقطاع العامالنظم املالية كافية لدعم املعايري احملاسبية الدولية

  النظر يف املسائل احملاسبية

املعايري ذات وياسات احملاسبية ساحملاسبية الدولية للقطاع العام التوفيق بني الاملعايري تتطلب س  -٤٣
هذه العملية أن تقوم احملكمة بتقييم وتتطلب . لتنفيذلالصلة، وهذه العملية مرحلة أساسية يف أي خطة 

العمليات الواجبة يف مدى مالءمة املعاجلات احملاسبية القائمة وحتديد منهجي ألعماهلا وأن تنظر 
  .تعديلال

حملكمة أن املعايري انفقات وأصول وخصوم اليرادات وإل لوقد تبني من استعراضنا األويل  -٤٤
  :تؤدي إىل اآلثار التاليةقد احملاسبية الدولية 

من االشتراكات املقررة ينشأ جزء كبري من دخل احملكمة فيما يتعلق بالصندوق العام   ) أ(
وليس لمحكمة  لاستحقاقهااإليرادات األخرى عند ل وستسجاملعايري احملاسبية الدولية، بذلك  تأثرلن يو

 حلسابات؛ وال نعتقد أن ذلك سيؤثر كثرياً على ا،عند وصوهلا إليها

استالم لكن عند استحقاقها أي عند عند االلتزام ا وبعد ذلك النفقات ل لن تسج  )ب(
استخدام املطابقة بني القدرة على لدول األطراف لاملعايري احملاسبية الدولية وفر وست. السلع واخلدمات

 ؛تأثري كبري على مالمح اإلنفاقسيكون له الذي التغيري على األرجح هو ، وهذا فترة النشاطورد املوا

ولكن من اإليرادات  واملعدات نشآتمتلكات واملاملقتناء كبدة الاملتالنفقات  صمختولن   )ج(
قطعا ة ويتسم ذلك باألمهي. اعلى مدى العمر احملدد هلوستخصم من استهالك املوجودات مسلتها تم رتس

تقييم تكاليف ل أكثر دقةمساعداً  سيوفر مقياساًو،  للمحكمةاجلديدةتكاليف املباين بفيما يتعلق 
  احملاكمات؛

البيانات املالية ولن تقدم . وسيؤثر أيضاً التغيري يف سياسة تسجيل النفقات على اخلصوم  )د(
ملستحقة على السلع واخلدمات اليت ولكن ستبني املبالغ اااللتزامات غري املصفاة بعد ذلك معلومات عن 

  بعد؛تدفع مت تسليمها واليت مل 
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االلتزامات املتعلقة بنهاية اخلدمة، ويشمل هذا لبعض  باحتياطي حاليااحملكمة وحتتفظ   )ه(
 رياملبالغ املستحقة نظاألخرى مثل اللتزامات  السجوت. العودة إىل الوطناالحتياطي املتعلق مبنحة 

مجيع هذه بغي تسجيل نيو. بيانات املاليةبيانية للمالحظة ة للموظفني بوصفها األجازات املتراكم
وستوفر املعايري . وسيلزم املزيد من املستندات لدعمهاااللتزامات بشكل كامل يف بيان الوضع املايل 

  احملاسبية الدولية نتيجة لذلك قياساً أكثر دقة اللتزامات احملكمة؛

 ألطراف، مباختص امعامالت إلبالغ عن أي لعلومات من املاإلفصاح عن مزيد وسيلزم   )و(
  . باإلدارةكبار املوظفنيجمموع األجور اليت حيصل عليها يف ذلك 

أن فإننا نرى ، أثر باملعايري احملاسبية الدوليةتسي من جماالت البيانات املالية يف حني أن عدداًو  -٤٥
 مت تزويدها ببعضستكون كافية إذا  ساب، برنامج مثل احملكمة،ببرامج احملاسبة احلالية املستخدمة 

اجلزء األعظم من نظامها تطويع  وال يبدو أن احملكمة ستحتاج يف هذه املرحلة إىل .اإلضافيةالنماذخ 
  .ملوظفنياتدريب وعض التكاليف اإلضافية لتوفري تقييمات للمباين احملكمة ب بتكبدتوس. احملاسيب احلايل

  جلنة مراجعة احلسابات

ألي الة اإلدارة الفعيف إطار راجعة احلسابات ملوجود جلنة لجيابية اإلنتائج لأكدنا دائما على ا  -٤٦
ومن دواعي سرورنا . ساباتاحلراجعة املعنية مبستقلة اخلرباء املبإنشاء جلنة بالتايل ب نرحمنظمة دولية و

يف مراجعة احلسابات أسلوبنا ة عن حملمنا وقداملاضي أبريل /يف نيسانللجنة  االجتماع األول ناحضرأننا 
  .والتقييم الشامل لإلدارة وإعداد التقارير املالية

  وإدارة املخاطراملراقبة الداخليةرصد فعالية يف  الةفعبصورة اإلسهام وستتمكن اللجنة من   -٤٧
الذي قيق تديؤدي ال وس.املختلفةاختصاصهم وها ئعضابفضل التجارب العملية أل وإعداد التقارير املالية

املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات إىل ستقوم به اللجنة واالستعراض الذي ستقوم به ألعمال 
الدول األطراف سيساعد إلدارة ولوسيوفر ذلك دعما قيما . تعزيز الضمانات املقدمة لإلدارة الرشيدة

  :ما يليفي السنة القادمة أن تنظر اللجنة يف غضونومن املهم . اإلداريةاالضطالع مبسؤولياا على 

وسنقدم  – مع أفضل املمارسات اواليته فاقاتإعادة النظر يف اختصاصاا لضمان   )أ(
 منظمات دولية املتبعة يف أفضل املمارسات بادلتوفري أدوات التقييم وتعن طريق لذلك الالزم الدعم 
  ؛أخرى

وضع لة املراقبة املعنية باملباين الدائمة جلنجلنة امليزانية واملالية وهام موقفها فيما يتعلق مب  )ب(
 ؛الزدواجية يف اجلهودلحد 

للقطاع العام املعايري احملاسبية الدولية تمل إىل احملنتقال االباملشورة فيما يتعلق إسداء   )ج(
  باالستناد إىل التقارير املالية؛
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لتعليق على  اإلمكاندورة مراجعة احلسابات الجتماعاا مبا يتماشى مع التخطيط   )د(
مراجعة للحسابات من أجل ارجية اخللداخلية وعن املراجعة اراجعة وتقدمي تقارير سنوية املخطط 
  ؛ املقدمة من اإلدارةالبيانات املاليةمشاريع 

  .مضمون بيان املراقبة الداخليةواملوافقة على التعليق   )ه(

. الة إلدارة املخاطر ترتيبات فعوضععلى اإلدارة  مساعدة يفأيضاً بدور هام لجنة الوستقوم   -٤٨
وقد أشري يف بيان املراقبة الداخلية إىل التقدم احملرز يف هذا اال، ولكن يلزم بذل املزيد من اجلهود 

  .ترتيبات إدارة املخاطر واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من احملكمةإلضفاء الطابع املنهجي على 

 الداخلية قبةاراملبيان 

 راقبةبشأن امل بياناً ٢٠٠٨عندما أضافت ألول مرة يف عام أفضل املمارسات ب احملكمة أخذت  -٤٩
، تهاعن فعاليمعلومات مفصلة تقدمي ، وملراقبةاعلى أنظمة  بالتعليق علناًلتزام اللبيان اوميثل ا. الداخلية

  .الة ضوابط داخلية فعتطبيق عن دارةاإلمسؤولية و

، قدمنا للحساباتة اليت قمنا ا راجعاملضوء على ام احلايل يف البيان املقدم يف العبعد النظر و  -٥٠
الذي لبيان احلايل نعرب عن امتناننا ل، وعلومات عن املعملية الكشف  من االقتراحات لتحسنيعدداً

لتأكد من التطوير البيان ونعتقد أن هناك جماال بيد أننا  .بوجه عام راقبةملبيئة ا أمانةيعكس يف رأينا ب
جلنة مراجعة احلسابات اليت إنشاء بعد و. دعماً هلذه املعلوماتً املسجلاليت يتلقاها ات ضمانصحة ال

وصف فيما يتعلق بالسيما  أن هناك جماال أوسع إلدخال حتسينات، ، نرىتضم جمموعة من اخلرباء
. قهم واملسؤوليات اليت تقع على عات اآلخرين ورؤساء األجهزةاملسجلاليت يقوم ا دوار األمضمون 
اإلدارية للمحكمة، اليت تعمل يوما بعد الترتيبات وصف احلاجة إىل ضمان ببشكل خاص هذا ويتعلق 

  .يوم، بصورة كاملة ودقيقة

٥١-  االت فيبعض التقدم هذا العام وأُحرز حسني احملتملة،  من جماالت التاًعددنا دوحدما يتعلق با
  :التالية

 على نظام سليم  عن احلفاظاملسجلؤولية املتعلق مبسيفصح اجلزء من البيان ينبغي أن   )أ(
أن يعتمد عليها للتأكد من صحة املعلومات املقدمة من رؤساء ينبغي اجلهة اليت   عناملاليةمراقبة لل

   املباين الدائمة؛ةأو األعمال املطلوبة من جلن األجهزة اآلخرين

ن نظام املراقبة الداخلية وأن يوضح  الغرض مدقةينبغي أن يصف بيان املراقبة مبزيد من ال  )ب(
  ؛العام طوالاملراقبة يف نظام احملتمل اخللل أنه وضع ملواجهة 

راقبة إطار امللعمل كل من الرئيسية عناصر الينبغي أن يصف إطار املخاطر واملراقبة   )ج(
، وكيفية خاطر، وأن يبني قدرة احملكمة على مواجهة املعملية من الناحية الرواستراتيجية إدارة املخاط

  جتهيز احملكمة إلدارة املالمح املتغرية للمخاطر؛
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االعتماد عليها لتكوين رأي ميكن الضمانات اليت فعالية وحتديد الاستعراض ينبغي   )د(
  املراجعة الداخلية للحسابات، والضمانات املقدمة من اإلدارة العليا؛مكتب ائي، مبا يف ذلك رأي 

  . أي نقط ضعف كبرية يف املراقبة وكيف ستتم معاجلتهااالشارة، باختصار، إىل  )ه(

لدعم للحصول على الضمانات الالزمة  أدوات كافية املسجلأن ميتلك أمهية لإلدارة دنا أكّو  -٥٢
من مجيع موظفي اإلدارة العليا ضمانات  املسجليلتمس بغي أن وين. املعلومات الواردة يف بيان املراقبة

  .احملكمةالرئيسية باألنشطة عن ني املسؤول

تكون املراقبة اليت ،  املباين الدائمةعومثل مكتب املدعي العام ومكتب مشر، حلاالتيف بعض او  -٥٣
على  املسجلينبغي أن يعتمد ولذلك .  حمدودةتصلة ااملوالقرارات عماهلا  ألاملسجليقوم ا 

املعنيون ن واملديركد الضمانات اليت يقدمها تؤوينبغي أن . االتهلذه ا اإلدارةإلجراءات اليت وضعتها ا
على نقاط الضعف  الضوءأن يسلطوا ، أو ينبغي نقاط ضعف يف املراقبةعلى حد علمهم أنه ال توجد 

. ايالء االعتبار الواجبوينبغي تعزيز هذه الضمانات مبا يدل على . املوجودة وكيفية معاجلتهم هلا
راجعة الدخلية للحسابات ومكتب التحقيقات س مكتب املات من رئينوينبغي أيضا احلصول على ضما

  .كجزء من ضمانام السنوية وعملية اإلبالغ

  :١٠التوصية 

، يف سياق الضمانات املقدمة وأعمال جلنة مراجعة احلسابات  النظراملسجلنوصي بأن يعيد   
  .ة لتأييدهايوجود أدلة كافضمان من أجل  بيان املراقبة الداخلية،اإلجراءات املتبعة لوضع يف اجلديدة، 

  :١١التوصية   

املسؤولني املوظفني ؤساء األجهزة ومناسبة ألن يقدم له رجراءات إ املسجل ضعينوصي بأن   
  . تقارير كتابية عن آليات املراقبة ونظم إدارة املخاطراالمتثال للقواعد والنظمعن 

   األعماليةتمرارسالتخطيط ال

 وسيتم احلكم على جناحها من خالل قدرا على حتقيق العدالة عاليةعامة للمحكمة مكانة   -٥٤
 احملكمة القدرة على ختفيف لك يلزم أن مت،لذلكنتيجة و. بكفاءة وفعالية وفقا لنظام روما األساسي

وعلى الرغم من . تجهيزاتلاأعطال اآلثار الناجتة عن توقف أنشطتها نتيجة لألضرار مادية أو 
، مل حتقق احملكمة إال تقدماً حمدوداً فيما يتعلق بتطوير عاجلة اجلوانب األمنيةاإلجراءات اليت اختذت مل

  . واختبارهااستمرارية األعمالاملتعلقة بطط اخل

واضحة وموثقة وموارد إجراءات وجود الستمرارية األعمال  التخطيطفعالية قتضي تو   -٥٥
 أيضاً تقتضيو. تجهيزات الرئيسيةلأعطال لحوادث أو كوارث أو وقوع حالة  األعمال يف ستمرارال

سيوفر التخطيط و. واستعراض املخاطر اإلجهاداختبار عن طريق ة ءتقييمات منتظمة للكفاالقيام ب
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ووضع بطريقة إجيابية  توقعةاملألحداث غري مواجهة االقدرة على الواضح الستمرارية األعمال باحملكمة 
  .ادثة معينة حقوعاألعمال عند ووقف حد لت

يات لوجزءاً ال يتجزأ من العم ةمستمرعملية وينبغي أن يكون التخطيط الستمرارية األعمال   -٥٦
على تية هلذا التخطيط لدورة احليالوعادة ما تكون هناك مخس مراحل  . للمحكمةشغيليةاإلدارية والت

ويتم  ستمرارية العملااليت دد تحليل أويل للمخاطر بالعملية تبدأ و. النحو املبني يف الشكل البياين أدناه
بشكل عن طريق خطة متواصلة للصيانة لضمان اختبار الترتيبات املتعلقة باالستمرارية هذا التحليل 

عدة قضايا اآلن أمام نظراً لوجود ، وتحليل األعمالل يةاألولاحملكمة يف هذه املرحلة ال تزال و. منتظم
  .احملكمة، فإن ذلك يدعو إىل القلق

احملتمل على املعلومات تأثري للقييم احملكمة بصورة غري رمسية ببعض التقيام  منوعلى الرغم   -٥٧
جهة مستقلة أو متفق  التأثري احملتمل مل خيضع للفحص من جانب فإن، ةاألساسية والنظم التكنولوجي

  .ونتيجة لذلك، مل توضع خطة تفصيلية واستراتيجيات مناسبة لالستجابة .عليها

  ١٢التوصية 

مجيع العمليات الستمرارية األعمال يف خطيط تلزمنياً واضحاً لجدوالً ع احملكمة نوصي بأن تض
 املوارد على املهام والنظم اليت تعترب حامسة األعمال مع تركيزتقييم تأثري  عترب جزءاً منوااالت اليت ت

  .احملكمةألعمال 

  السلوك األخالقي

من أجل رتاهة  من ال عال جداً على مستوىينبغي أن تعمل احملكمةبوصفها مؤسسة قانونية،   -٥٨
زال ت القانونية ولكن ال اد وضعت احملكمة آليات ملراجعة وضمان جودة عملياقو. احلفاظ على مسعتها

جماالت ال تستويف أفضل املمارسات احلالية فيما يتعلق بالسلوك األخالقي مراجعة احلسابات حتدد 
  .حتقيق الربحغري الرامية إىل منظمات لل


ر وا����ل��� ا


�����ا ا������        

 ا������

     ا������ا ا    

ا��ورة ا������� 
  ا����ل������ار
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تضمن ذلك و. وقد أحرز بعض التقدم يف تعزيز ثقافة السلوك األخالقي ومنع وكشف االحتيال  -٥٩
. اشتباه يبلغ عنه للسلوك غري الالئق أو االحتيايلتابعة أي ه هو مسيكون دورطبقا للخطة تعيني حمقق 

توقعات لتحديد مناسبة إجراءات نظم ووجدت الة إال إذا ميكن أن تكون فعال وظيفة غري أن هذه ال
  .غري الئقاالشتباه يف وقوع سلوك اإلبالغ عن ، وثقافة تؤكد على أمهية  بوضوحاإلدارة

 عدم التسامحا بالتزامهأن تضع احملكمة سياسة واضحة وشاملة لالحتيال لتعزيز وينبغي   -٦٠
وينبغي . ئقغري السلوك احتيال أو وقوع اإلجراءات اليت سيتم اختاذها يف حالة عن بوضوح واإلعالن 

وأن حياط مجيع املوظفني علما ا عن طريق للمحكمة   على املوقع اإللكتروينةهذه السياس عرضأن ت
االحتيال  احلماية من هاحدوللسياسة وال ميكن . لموظفني اجلدددية ليمهالدورات التعمليات مثل 

املعنية يع األطراف مجمعرفة ضمان االحتيال بساعد يف تعزيز ثقافة مكافحة ت أن ها ميكنولكن
  . حالة وقوع سلوك غري الئقموقفها يفحملكمة واإلجراءات اليت ستتخذها اب

عربون ن معظم حاالت االحتيال يتم اكتشافها عن طريق املوظفني الذين يأونعلم من جتربتنا   -٦١
م جيوز علما بأاملوظفني إحاطة مجيع وينبغي . عن شكوكهم لإلدارات املعنية أو مراجعي احلسابات

ألعمال  يتعرضوا لنم وأ املباشر،التسلسل اإلداري اللجوء إىل هلم اإلبالغ عن شكوكهم دون 
ومبزيد من . نيةال ةحسنومبنية على أسس سليمة انتقامية أو إساءة معاملة إذا كانت شكوكهم 

 ينيارجألطراف اخللة إجراءات جيوز من خالهلا للموظفني أو السياستضمن ينبغي أن تالتحديد، 
من شأن مثل هذه و.  عن حاالت االحتيال دون الكشف عن هويتهموأاإلبالغ عن شكوكهم 

ن واملوظفوقد يلجأ .  السمعةمنع إساءةخالفات واإلجراءات أن توفر احلماية للمحكمة بالكشف عن امل
 عن اإلعرابوسائل أخرى مثل إىل الداخلية إلجراءات على استخدام االذين يشعرون بعدم قدرم 

  .خارجية مثل وسائل اإلعالمشكوكهم ألطراف 

الذين يشغلون واملوظفني املوظفني كبار أن يقدم يف السنوات السابقة أكدنا على أمهية و  -٦٢
الحظنا أن احملكمة مل حترز تقدما يذكر يف  وإقرارات سنوية للذمة املاليةبانتظام مثل املشتريات وظائف 
بدون عملية منهجية ضمان عدم وجود مصاحل متعارضة للموظفني من ولن تتمكن احملكمة . هذا اال

الة لتوليد ثقافة فعإلقرارات الذمة املالية نتظم  شامل ومسجلّوجود ومن املهم أيضاً . اللتقاط املعلومات
 .وضمان التزام املوظفني بواجبام على أساس منتظمملكافحة االحتيال 

  :١٣التوصية 

 سياسة واضحة ملكافحة االحتيال تعيني موظف التحقيقات بعدوتنفذ  نوصي بأن تضع احملكمة  
  .اسة إجراءات معتمدة لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن شكوكهميتتضمن هذه السأن بو
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  :١٤التوصية 

املوظفني وكبار املوظفني نوصي بأن تضع احملكمة نظاماً لتسجيل إقرارات الذمة املالية اخلاصة ب
  .على أساس سنوي سجالتالوينبغي استيفاء هذه .  القرارات املتعلقة باملشترياتملسؤولني عن اختاذا

  متابعة توصيات املراجعة السابقة

 وقمنا يف إطار .اإلدارية من التوصيات بشأن املسائل املالية وعدداً ٢٠٠٨قدمنا يف تقريرنا لعام   -٦٣
 مبا يف ذلكتفاصيل املتابعة، وترد . وصياتالتيف تنفيذ هذه ته احملكمة التقدم الذي أحرزمبتابعة عملنا 

  .املرفق باءيف الردود ومالحظاتنا على هذه الردود الواردة من احملكمة 

 وسيوفر. ومل ينفذ عدد من هذه التوصيات حىت اآلن إال جزئيا فقط وجاري تنفيذها حاليا  -٦٤
 يف تنفيذ التوصيات مبزيد من فرصة الستعراض التقدم احملرزالإدخال ترتيبات جلنة املراجعة اجلديدة 

  .تحديد األولويات يف تنفيذهاالتوجيهات الالزمة للإلدارة سيقدم التفصيل، و

 شكر وتقدير

٦٥-  لر عن امتناننا للمساعدة والتعاون اللذين أبدامها نعبوموظفو احملكمة اجلنائية الدولية أثناء املسج 
  .قيامنا مبراجعة احلسابات

  

  مورس. ه. أمياس ج) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة
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  املرفق ألف

    توصيات مراجعة احلساباتلخصم

  :١التوصية 

للعمليات، الترتيبات اإلدارية املتعلقة ولية األفترة البعد بأن تستعرض جلنة املراقبة، نوصي 
  .ى املساءلة بصورة واضحة وكاملة بالغرض، وتوفر القدرة عليباملشروع، للتأكد من أا تف

  :٢التوصية 

نوصي بتفويض االختصاصات وحتديد السلطات على مستوى مناسب وبتوفري املعلومات 
وينبغي أن يكون الترخيص يف اية األمر يف أيدي . والسلطات والرقابة الكافية هلم ألداء مسؤوليام

 .اجلهة املسؤولة عن املشروع

  :٣التوصية  

التنسيق راقبة وجملس جلنة املوجملس إدارة املشروع بني الة  فعمة قنوات اتصالبإقانوصي 
  .األجهزة داخل احملكمةباحملكمة من أجل ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية وصراحة إىل مجيع 

  :٤التوصية 

تعمل احملكمة على تعزيز االتصاالت بني فريق املشروع واملستخدمني لضمان تلبية نوصي بأن 
وقد ينظر جملس اإلدارة يف استطالع . شروع الحتياجام، واستجابته لتطلعام، واإلبالغ عن التقدمامل

  .دي شعورهم بفعالية هذه االتصاالتميف ملستخدمني الرئيسيني رأي ا

  :٥التوصية 

املشار إليها يف دليل املشروع من أجل تحقيق الفوائد لفريق املشروع خطة يضع نوصي بأن 
  .التكلفةالقيمة مقابل داف والفوائد املتفق عليها اليت حتققت وإمكان تقييم معرفة األه

  :٦التوصية 

نوصي بأن يقوم جملس اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري، باستعراض العمليات الستخالص   
  .الدروس املستفادة اليت ميكن االستفادة منها يف عمليات الشراء املقبلة

  :٧التوصية 

ملشروع يف ضوء املستوى احلايل احتياطي الطوارئ املتعلقني باة تقييم امليزانية وإعادنوصي ب
  .للتأخري يف مرحلة التصميم، وبإجراء تقييم للمخاطر النامجة عن االستمرار يف جتاوز التكاليف
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  :٨التوصية 

 اقتراحات تقدمأن وللقطاع العام  املعايري احملاسبية الدولية لتنفيذخطة تضع احملكمة نوصي بأن   
  .للموافقة عليهاإىل مجعية الدول األطراف 

  :٩التوصية   

والسياسات يل والقواعد املالية اللنظام املمراجعة داخلية نوصي أيضاً بأن تتضمن خطة املشروع 
فيما إذا كانت هذه املراجعة نظر توينبغي أن . احملاسبية باستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير

  . للقطاع العامية كافية لدعم املعايري احملاسبية الدوليةالنظم املال

  :١٠التوصية 

 النظر، يف سياق الضمانات املقدمة وأعمال جلنة مراجعة احلسابات املسجلنوصي بأن يعيد   
  .ة لتأييدهاياجلديدة، يف اإلجراءات املتبعة لوضع بيان املراقبة الداخلية، من أجل ضمان وجود أدلة كاف

  :١١التوصية   

إجراءات مناسبة ألن يقدم له رؤساء األجهزة واملوظفني املسؤولني  املسجل يضعنوصي بأن 
  .عن االمتثال للقواعد والنظم تقارير كتابية عن آليات املراقبة ونظم إدارة املخاطر

  :١٢التوصية 

عمليات جدوالً زمنياً واضحاً للتخطيط الستمرارية األعمال يف مجيع النوصي بأن تضع احملكمة 
وااالت اليت تعترب جزءاً من تقييم تأثري األعمال مع تركيز املوارد على املهام والنظم اليت تعترب حامسة 

  .ألعمال احملكمة

  :١٣التوصية 

 سياسة واضحة ملكافحة االحتيال تعيني موظف التحقيقات بعدوتنفذ نوصي بأن تضع احملكمة   
  . لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن شكوكهمتتضمن هذه السياسة إجراءات معتمدةأن بو

  :١٤التوصية 

واملوظفني كبار املوظفني نوصي بأن تضع احملكمة نظاماً لتسجيل إقرارات الذمة املالية اخلاصة ب
  .على أساس سنوي وينبغي استيفاء هذه السجالت. ملشترياتاملسؤولني عن اختاذ القرارات املتعلقة با



ICC-ASP/9/13 

 

13-A-200910  30 

  رفق باءامل

  ٢٠٠٨ املراجعة لعام متابعة توصيات

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة توصية املراجعة

نوصي بأن يطالب املوظفون، بصورة 
دورية، بتأكيد الوعي والتقيد بالسياسة 

  .األمنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات

جيري إطالع املوظفني على أوجه الرقابة مثل 
يدي كلمة السر وما إىل ذلك يف التدريب التمه

تعيينهم باحملكمة ويعلم الذي يعقد هلم عند 
مجيع املوظفني اجلدد اآلن املخاطر املرتبطة 

. تكنولوجيا املعلوماتباستخدام املعلومات و
يف كل ممر ملصق عرض ي، ٢٠٠٩عام منذ و

 أيضا، ٢٠٠٩ويف عام  .وعيةأسبوعي للت
 برنامجيف تنفيذ  وحدة أمن املعلومات شرعت
 بدءاً(طاق احملكمة تدريب على نلل دوري

مرة  هذا الربنامج تناولوي) كتب املدعي العاممب
 املعلومات ر املرتبطة باستخداماملخاطأخرى 

نفذت ضوابط  و.تكنولوجيا املعلوماتو
ستخدمني لتذكري املالدخول إىل نظام ويندوز 

هناك اآلن و. املعمول به يف احملكمةنظام بال
إىل كتروين ربيد االلحواجز للرسائل املوجهة بال

اليت يكون مضموا غري واقع املومتنع اخلارج 
  .مالئم

نرحب باإلجراءات اإلجيابية اليت 
  .اختذت لتنفيذ توصيتنا

نوصي احملكمة بأن تنظر يف التكاليف 
ب على مدفوعات العجز تاحملتمل أن تتر

الواجب تسديدها للقضاة الذين تزيد 
 سنة إذا  ما أُصيبوا ٦٥أعمارهم على 

 ما، وما إذا كان سيتوجب توفري بعجز
  .أي تغطية مالية هلذه املسؤولية

 للتأمني على هذه اتصاالتأجرت احملكمة 
املخاطر ولكن مل تبد أي شركة يف هولندا 

  .استعدادها للتأمني عليها

حنيط علماً بالتعليقات وسنبحث 
أي اعتماد خيصص ملدفوعات 

  .العجز يف املستقبل

م سجل ينبغي للمحكمة أن تستخد
املخاطر املتضمن للمعلومات احملددة 
أعاله بوصف هذا السجل أداة تشخيص 
فاعلة إلدارة املخاطر على أساس 

وينبغي استعراض سجل . متواصل
املخاطر من قبل جلنة املراقبة وأن تقدم 
مذكرة سنوية إىل إدارة احملكمة السترعاء 

  .نظرها إىل املخاطر

ع وجاري وض. لمخاطرلسجل فعال  ضعو
ومن . املخاطر واحلد منهاإستراتيجية لتحليل 

املتوقع اجناز إستراتيجية احلد من املخاطر يف 
وستنفذ . ٢٠١٠الربع الثاين أو الثالث من عام 

يف حينه، مبا يف ذلك املقترحات املتعلقة بعملية 
  .االستعراض

سجل املخاطر باستكمال نوصي 
وإستراتيجية احلد من املخاطر 

 املسائل ذاتباعتبارمها من 
األولوية مع مشاركة جلنة مراجعة 
احلسابات يف هذه العملية 

  .للمراجعة والنظر
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تكنولوجيا قسم نفذ ينوصي بأن 

املقدمة املعلومات واالتصال التوصيات 
 بشأن العطل الذياخلارجية من اجلهات 

لك على سبيل  وذسابطرأ على نظام 
بوجه خاص من بأن تتأكد االستعجال و
لطوارئ ألي عطل حيدث لوجود خطط 
ذلك لضمان عدم تأثري  ماثلةيف النظم امل

قد تساعد هذه و. العملعلى استمرارية 
فقدان اخلطط على التقليل من احتمال 

معلومات مالية أساسية بسبب عطل 
  .النظام

نية اليت  التقسائلتتضمن التوصية سلسلة من امل
  :ميكن تقسيمها إىل فئات على النحو التايل

 سابحتسني اهلياكل األساسية لنظام ) أ(
مت تركيب جمموعة و.  مت ذلك فعال:احلالة(

  ؛) وتشغيلهاسابجديدة لنظام 
: احلالة( حتسني اهلياكل األساسية الداعمة )ب(

مت االرتقاء بنوعية برامج الدعم و. مت ذلك فعال
ومت اختبار ما استعيد . األجهزةمثلما مت حتسني 

. )من البيانات وتكلل هذا االختبار بالنجاح
حتمال فقدان املعلومات الاآلن  حد عوضو

وجاري تنفيذ . بسبب عطل النظاماملالية 
 الستعادة القدرة لوضع خطة كاملة مشروع

على العمل بعد الكوارث جلميع نظم 
  .تكنولوجيا املعلومات يف حالة احلريق

. اإلجراءات اليت اختذتنرحب ب
وترد يف تقرير العام احلايل تعليقاتنا 
على احلاجة إىل اختاذ إجراءات 

ال الستعادة عاجلة لوضع نظام فع
  .القدرة على العمل بعد الكوارث

 بأن تكفل احملكمة أن تعكس أيضاًنوصي 
لتكنولوجيا املعلومات إستراتيجيتها 

الترتيبات اليت وضعت يف خطة استعادة 
لقدرة على العمل بعد الكوارث يف جمال ا

تكنولوجيا املعلومات حاملا توضع هذه 
ستراتيجية إوينبغي أن تبني . ستراتيجيةإلا

 الترتيبات ية تنفيذتكنولوجيا املعلومات كيف
  . واحلفاظ عليهااخلاصة بالطوارئ

لقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال خطة 
وتقوم  .ريةإستراتيجية وافقت عليها هيئته اإلدا

اً باستعراض أهدافها وغاياا املنظمة حالي
يئة اهل علىطة وقد عرضت اخل. ستراتيجيةاإل
 ٢٠٠٩ألول من عام يف الربع اقسم للة يداراإل

وال تزال خطة . جارى التنفيذ. ووافقت عليها
استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث يف 

م واطلع القس. مرحلة حتليل األثر على األعمال
على آراء مجيع رؤساء األجهزة وتقاريرهم 

وقدم اخلرباء االستشاريون . بشأن املشروع
اخلارجيون تقريرهم بشأن حتليل األثر على 

وسيعرض القسم التقرير على هيئته . األعمال
  .للمشورة النهائيةاإلدارية واإلدارة العليا 

ترد يف تقرير العام احلايل تعليقاتنا 
ذ إجراءات على احلاجة إىل اختا

عاجلة لوضع نظام فعال الستعادة 
  .القدرة على العمل بعد الكوارث

نوصي بأن تكفل احملكمة االستعراض 
الدقيق للتقرير الذي سيقدمه مستقبالً 
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
بشأن اإلجازات السنوية ويضمن تنفيذ 
التحسينات املوصى ا سعياً وراء أن 

جازة السنوية ألتكون كافة أرصد ا
للموظفني حمسوبة بدقة ومشول ومتاحة 

وينبغي أن تجمع هذه . يف اية العام
األرقام وتستعرض وتتاح للمراجعة 
للتأكد من أن هذه األرقام هلا ما يدعمها 
بالكامل عندما ستصبح حساباً ختامياً 
لالستحقاق عند اعتماد معايري املراجعة 

  .احملاسبية يف القطاع العام

 تشرين ٢٧فذت احملكمة اعتبارا من ن
 تنظيم الوقت بنظام ٢٠٠٨أكتوبر /األول
  .ساب

حدد مكتب املراجعة الداخلية 
املتعلقة للحسابات بعض املسائل 
يف النظام بدقة البيانات الواردة 

  .تنظيم الوقتاحلايل ل
لألجازات  تبني من مراجعتنا وقد

السنوية اليت مل تؤخذ بعد أن 
 متاما تتفق  ال األرقام املقدمة

 يف سجالت الواردةالبيانات 
وإذا أرادت . األجازات السنوية

احملكمة إضافة أرصدة األجازات 
أن لزم يس، بياناا املاليةيف السنوية 

لضمان تتخذ املزيد من اإلجراءات 
  .قويةرصدة املقدمة بأدلة تأييد األ
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وصي احملكمة بأن تنظر يف التبعات املالية ن

واملخاطر املترتبة على سحب أموال من 
صندوق رأس املال العامل لتمويل نفقات 
مدرجة يف امليزانية بدالً من األخذ 
. مبتطلبات التشغيل القصرية األجل

وينبغي للمحكمة يف قيامها بذلك أن 
تضمن كون إجراءات التنبؤ بالتدفقات 

ءات مالئمة لتبني مىت وألي النقدية إجرا
مدة ستدعو احلاجة إىل سلف من 

  .صندوق رأس املال العامل
ونوصي كذلك بأن توسع احملكمة يف 
نطاق التنبؤ بالتدفقات النقدية حبيث 
يشمل األجلني املتوسط والطويل وأن 

ستراتيجية التمويلية يف لإلتوفر املعلومات 
السنوات املقبلة، حيثما كان مستوى 

راكات املقررة أدىن من امليزانيات االشت
املعتمدة واملوارد البديلة للتمويل تقتضي 

  .الوفاء مبعدالت تنفيذ أعلى للميزانية

تقوم األنشطة اليت التنبؤ بالتدفقات النقدية من 
وسنقترح املزيد . ا جلنة االستثمار يف احملكمة

 بعد االجتماع املقبل للجنة من اإلجراءات
الربع األول من عام سيعقد يف الذي مار االستث
وافظ احلتنويع  وجاري فعال . ٢٠١٠
 .املصرفية

  

حنيط علما بالتعليقات واإلجراءات 
  .احملددة

ويشري تقريرنا إىل عدة حاالت يف 
 يتجاوز فيها الرصيد ٢٠٠٩عام 

  . املسجلالتوجيهات الصادرة عن 
ومل ننظر حىت اآلن يف مقترحات 

 نظام أشدبشأن وضع احملكمة 
صرامة إلدارة التدفقات النقدية 

  .للمحكمة

نوصي بأن تستخدم جلنة لالستثمار، 
جتتمع بانتظام، لتوفري املراقبة املتواصلة 
حلالة واستراتيجية االستثمارات املالية 

وينبغي أن توثق املناقشات . للمحكمة
اليت تدور أثناء االجتماعات لدعم أية 

نوصي و. قرارات استراتيجية يلزم اختاذها
كذلك بأن تضم اللجنة أعضاء خارجيني 
  .ذوي خربة وجتارب هلا عالقة باملوضوع

 مرة واحدة تنة االستثمار واجتمعأنشئت جل
واجتمعت اللجنة مرة أخرى . ٢٠٠٩يف عام 

على أن ت واتفق ٢٠١٠مارس /آذار ٢٩ يف
املدير اجلديد  بعد تعيني  القادمهاعقد اجتماعت
شتركة والرئيس شعبة اخلدمات اإلدارية املل

  .مليزانية واملاليةاجلديد لقسم ا

حنيط علما بالتعليقات واإلجراءات 
رصد رغم الوسنواصل . احملددة

اعتقادنا أن جلنة االستثمار ينبغي أن 
 فترة عدم زيد من التواتر يفجتتمع مب

احملكمة تستفيد االستقرار املايل وأن 
من اخلربة اخلارجية لضمان أفضل 

  .احلاليةياق املخاطر العائدات يف س

إلبراز أفضل املمارسات يف تشغيل جلان 
مراجعة احلسابات نوصي احملكمة بأن 

  :تويل النظر فيما يلي
العضوية يف جلنة تتألف أساساً من  -

أعضاء غري تنفيذيني مستقلني مع حضور 
رؤساء األجهزة كل اجتماع متشياً مع 

  املسؤوليات التنفيذية املنوطة م؛
 جلنة مراجعة احلسابات من قبل رئاسة -

عضو مستقل غري تنفيذي تابع للجنة، 
دون املساس بالسلطة اليت يتمتع ا 

  الرئيس واملدعي العام؛
أن يعقد ما ال يقل عـن اجتماعني  -

اثنني للجان مراجعة احلسابات للنظر يف 
مشروع البيانات املالية للمحكمة ولتلقي 
 خطط ونتائج مراجعة احلسابات اليت

اخلارجي ومكتب املراقبة يقوم ا املراجع 
  .الداخلية

 تعيني أربعة أنشئت جلنة مراجعة احلسابات ومت
ويرأس جلنة . غري تنفيذيني مستقلنيأعضاء 

هؤالء األعضاء مراجعة احلسابات أحد 
 االجتماع من املقرر أن يعقد و. نياخلارجي

  يفارجينياخلعضاء األاألول للجنة مع 
  . ٢٠١٠بريل أ/نيسان

اليت اختذت اإلجراءات بب نرح
 ناحضروميكننا أن نؤكد أننا 
عضاء األاالجتماع الذي عقد مع 

  ٢٠١٠أبريل /ارجيني يف نيساناخل
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نوصي باملضي قُدماً وعلى سبيل األولوية 
يف وضع الترتيبات احملسنة لتقييم املخاطر 

ارا، ضماناً إلبقاء احملكمة على وإد
الزخم احملرز يف هذا اجلانب املهم من 
اإلدارة وقدرا على اإلدارة النشطة 
للمخاطر الكبرية وضمان التعرف على 
املخاطر اخلارجية والداخلية على السواء 

  .ووضع أولويات هلا
واملفروض أن يفضي هذا إىل وضع 

مخاطر ينطوي على املخاطر للسجل 
رتبة حبسب أولويتها وتعيني اجلهات املت

اآليلة إليها املخاطر والتدابري الرامية إىل 
التخفيف من املخاطر الرئيسية، وقيام 
كبار املسؤولني اإلداريني بشكل منتظم 
باستعراضها وحتديثها وعرضها على 
جلنة مراجعة احلسابات لتنظر فيها 

  .ولتتخذ بشأا املزيد من التدابري

املرحلة  ٢٠٠٩ع الثاين من عام يف الرببدأت 
وضع خطة  وهي مرحلة ،الثالثة من املشروع

 بتعيني جهات تنسيق ، وتنفيذهااملخاطرملعاجلة 
تعمل معا يف لكي ربامج الرئيسية لمجيع ا من

. جمموعات عمل على املخاطر املسندة إليها
جلهات ع برنامج عمل ووضعت إدارة املشرو

يف و.  األعمال لضمان تنسيقالتنسيق املذكورة
 ،٢٠١٠ عام  بدايةيفأن تتم اية العملية، املقرر 

ستكون احملكمة قد أجرت استعراضا دقيقا 
ملخاطرها ووضعت أولويات هلا وحددت 

 تللتعامل مع املخاطر ونفذة ستراتيجيتها املفضلإ
أن تبدأ ومن املقرر . التدابري األوىل وفقا لذلك

بتنفيذ : ٢٠١٠املرحلة النهائية للمشروع يف عام 
 .املخاطر املتبقيةرصد املشروع واستعراض 

  

سجل املخاطر باستكمال نوصي 
 باعتبارواستراتيجيات احلد منها 

 لويةاألذات من املسائل ذلك 
اهليئة عرضهما على كما نوصي ب

لمحكمة وجلنة مراجعة اإلدارية ل
اختاذ والستعراضهما احلسابات 

املزيد من اإلجراءات عند 
  .االقتضاء

  

نوصي بأن تقوم احملكمة على سبيل 
 رئيسياألولوية بتعيني مراجع داخلي 

للحسابات لتمكني مكتب املراجعة 
الداخلية للحسابات من العمل بكامل 
طاقته وإعداد كافة التقارير املزمع 

  .تقدميها
كما نوصي احملكمة بأن تنظر يف احلاجة 

 معين حسابات مراجعةيف إىل خبري 
علومات لكفالة التغطية تكنولوجيا املب

ال التخصصيالفعالة هلذا ا.  
  

رئيسي وبدأ حسابات عينت احملكمة مراجع 
طلبت يف و. ٢٠٠٩سبتمرب /اية أيلولعمله يف 

ثابتة ملراجع وظيفة  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصالمعين بحسابات 

، بناء لكنكتب املراجعة الداخلية للحسابات ومب
على توصية الدورة الثالثة عشرة للجنة امليزانية 

  .واملالية، رفضت هذه الوظيفة
ويعتزم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات طلب 

يف )  يورو٤٠ ٠٠٠(خدمات تعاقدية إضافية 
 للقيام مبراجعة واحدة على ٢٠١١ميزانية عام 

  .األقل يف هذا اال
مكتب رئيس ة  ومساعداملسجلطلب وبناء على 

  املراجعة الداخلية للحسابات، قامت شركة 
Management Consulting GmbH” “  بدراسة

 ،اإللكترونيةاحملكمة نظم وإجراءات استشارية ل
أبريل /نيسانالنتائج يف احلصول على ومن املتوقع 

  .٢٠١٠ مايو / أيار–

لحسابات حددت مراجعتنا ل
باملراقبة عض املسائل املتعلقة ب

خلية لتكنولوجيا املعلومات الدا
 مثل عدم وجود واالتصال

 نيمراجعة حلق وصول املستخدم
.  للحساباتإىل نظام ساب

كتب املراجعة الداخلية وليس مل
الالزمة ملراجعة اخلربة للحسابات 

 حسابات تكنولوجيا املعلومات
توصيتنا كرر مرة أخرى نولذلك 
كمة حملاعمل  بأن ت٢٠٠٨يف عام 
 الالزمةة  اخلربوجودعلى 

متخصصة إلمكان إجراء مراجعة 
  .كنولوجيا املعلوماتحلسابات ت
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة  توصية املراجعة
نوصي بأن تقوم احملكمة يف أبكر وقت 
عملي ممكن بتنفيذ قرارها بتعيني شركة 
إلدارة املشروع، حىت تتيسر املسارعة 

يغ املايل بوضع اإلجراءات املتعلقة بالتبل
ومبا أن السحب جارٍ من . الشهري

القرض املخصص هلذا املشروع، من 
األمهية مبكان أن توضع بأسرع وقت 
ممكن ترتيبات احملاسبة على استخدام هذه 

  .األموال

عملية  عن طريق عومت اختيار شركة إلدارة املشر
حدة وتنافسية لتقدمي العروض قامت ا 

وقع عليها  اليت الشركةو. باحملكمةاملشتريات 
هذه تعمل و. Brink Groepي شركة هاالختيار 
  .٢٠٠٩مارس /  منذ آذار الشركة 

وافقت وفيما يتعلق بتقدمي التقارير املالية العادية، 
القوالب املقترحة من جلنة املراقبة على جمموعة 

  .لتقارير املاليةل

اإلجراءات املتخذة بب نرح
على  بعض املالحظات ناوقدم

مراجعتنا  يف إطار عالمستوى 
  .األوىل ملشروع املباين الدائمة

  

نوصي احملكمة مبواصلة  تطوير قدرات 
رير عن اتقدمي تقإلمكان  سابنظام 

ومن . كل حماكمةاملتعلقة بتكاليف ال
شأن معلومات كهذه أن تساعد على 
إحاطة احملكمة علماً على حنو أفضل 
 ألغراض امليزنة يف املستقبل ولتقييم آثار

وهذا من . التدفقات النقدية لكل حماكمة
يف (ر عملية حتديد املخاطر شأنه أن ييس

ااالت اجلائز فيها أن يقع جتاوز 
ويساعد على دعم اإلدارة ) التكاليف

الةاملالية الكفؤة والفع.  

احملكمة يف تنفيذ وحدة ساب شرعت 
حتليال للميزانية ليت ستوفر  األعمال االستخبارات

 ومل . باحملكمةتنفيذأكثر وضوحا للمالياً وحتليالً 
فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يضع بعد 

 الربنامجة املشتركة يالتابع لشعبة اخلدمات اإلدار
ويلزم أوال . معينة‘ حماكمة’تكاليف اخلاص 

احلصول على بيان أوضح للمراحل املختلفة 
  .للمحاكمة يف مجيع أجهزة احملكمة

املقدمة ليقات لتعيط علماً باحن
شجع احملكمة على مواصلة ون

  .التقدم يف هذا اال
  

نكرر توصيتنا الداعية إىل أن تتخذ مجعية 
الدول األطراف قراراً من حيث املبدأ يف 
أقرب فرصة ممكنة من أجل اعتماد 

لقطاع العام،  لة الدوليةيعايري احملاسبامل
 ضع إطار زمين شامل هلذا االعتماد،وو

جراء التعديالت قت الكايف إلوإتاحة الو
 النظام املايليف  األنظمة والالزمة يف

 .والقواعد املالية
 

الدورة (ت احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية قدم
املترتبة املالية  بشأن اآلثار تقريراً) الثالثة عشرة

. للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية نفيذ على ت
امة بشأن اآلثار املالية وقدم التقرير توجيهات ع

تأثري ال ( باحملكمة املعايريتلك املترتبة على تنفيذ 
التأثري على  و؛التقارير املاليةتقدمي على احملاسبة و

تكنولوجيا النظم املتعلقة ب؛ والتأثري على امليزنة
والتأثري املايل؛ والتأثري على ؛ واالتصالاملعلومات 

عالوة على خطة  ،)النظام املايل والقواعد املالية
تفصيلية للمشروع، وبرنامج زمين لالنتقال إىل 
. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وامليزانية

ألطراف على توصية جلنة اول دووافقت مجعية ال
. امليزانية واملالية بتأجيل املشروع بسبب التكلفة

الوثائق الرمسية : جلنة امليزانية واملاليةتوصية (
لدول األطراف يف نظام روما األساسي جلمعية ا

للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، 
 ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦-١٨الهاي، 

(ICC-ASP/8/20)،لد الثاين، اجلزء باء٢-  ا ،
  ).١٣الفقرة 

إعادة النظر على نشجع احملكمة 
يف قرار تأجيل مشروع املعايري 

. ام للقطاع العاحملاسبية الدولية
منا يف تقريرنا املزيد من وقد

التعليقات بشأن أمهية املعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

 يف التكاليف ةأن الزيادأوضحنا و
أساسا ذات الصلة مرجعها 

احلصول على مزيد من املعلومات 
نظم التوصل إىل املفيدة، و

يف كفاءة الللمساعدة على زيادة 
  .إدارة األصول واخلصوم

 



 

 

  البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 
  )بآالف اليورو(

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
 املالحظات

  أرقام الصناديق االستئمانية
  املالحظات

  أرقام  الدائمةاملباين 
 املالحظات

 اموع

 )معدل(٢٠٠٨ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
           اإليرادات

 ٩٠ ٣٨٢ ٩٦ ٢٣٠  -    ٤,١ ٩٠ ٣٨٢ ٩٦ ٢٣٠ االشتراكات املقررة

 ١ ٢١٦ ١ ٦٥٢  - ٥,١  ١ ٢١٦  ١ ٦٥٢  - - التربعات

 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧  ١ ٥,٢  ٤٥  ٤ ٤,٢ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ إيرادات الفائدة املصرفية

 ٣٣٨ ٢٩٤  - -     ٤,٣ ٣٣٨ ٢٩٤ متنوعة/إيرادات أخرى

 ٩٦ ٥١٨ ٩٩ ٤٧٣  ١   ١ ٢٦١  ١ ٦٥٦  ٩٥ ٢٥٧ ٩٧ ٨١٦ جمموع اإليرادات
           النفقات

 ٧٤ ٧٠٧  ٨٦ ٩٦٥ ١٦,٥ ١ ٢٧٤ ٧س  ٩٩٤  ١ ٢٩٢ ٤,٤ ٧٣ ٧١٣ ٨٤ ٣٩٩ النفقات املصروفة

 ٩ ٢٠٠ ٧ ٨٩١ ١٦,٥ ٥ ٧ٍس  ٢٠٠  ١٧٢ ٤,٤ ٩ ٠٠٠ ٧ ٧١٤ االلتزامات غري املصفاة

 - -  -   -  - ٤,٥ - -  االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية

املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات  املخصصات
  املتحدة

٧٤  ٦٠   -  -    -  ٤,٥  ٧٤  ٦٠  

  ٣٥  ٢٢٤   -  -  -  -  ٤,٦  ٣٥  ٢٢٤  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية
ات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة املخصص
  إىل الوطن

٨٣٨  ١ ٠٩٥   -      -     ٨٣٨  ١ ٠٩٥  

 ٨٤ ٨٥٤ ٩٦ ٢٣٥  ١ ٢٧٩   ١ ١٩٤  ١ ٤٦٤  ٨٣ ٦٦٠ ٩٣ ٤٩٢ جمموع النفقات
 

 ١١ ٦٦٤ ٣ ٢٣٨  )١ ٢٧٨(   ٦٧  ١٩٢  ١١ ٥٩٧ ٤ ٣٢٤ اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة
 ٢ ٤٥٧ ٢ ١٧٥  -   ٢٤  ١٣ ٤,٧ ٢ ٤٣٣ ٢ ١٦٢ لسابقة أو إلغاؤهاالوفورات يف التزامات الفترة ا

  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(    -  -  -  - ٤,٨  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  إئتمانات للدول األطراف
 )٧٣( )١٩(  - ٥,٣  )٧٣(  )١٩(  - - مبالغ معادة إىل اجلهات املاحنة

 - -  -   -  - ٤,٩ - - صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل
 ٥٧ ٢٧٠ ٤٧ ٨٩٤  -   ٤٦٤  ٢٧٥  ٥٦ ٨٠٦ ٤٧ ٦١٩ صدة الصناديق يف بداية الفترة املاليةأر

 ٤٨ ١٠١ ٣٤ ٠٩٣  )١ ٢٧٨(   ٤٨٢  ٤٦١  ٤٧ ٦١٩ ٣٤ ٩١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف 

  .........................رئيس قسم امليزانية واملالية:التوقيع                      

 

IC
C

-A
SP

/9/13 

 

1
3

-A
-200

910
 

 
  

 
 5

3 



  

 

IC
C

-A
SP

/9/13  

  اينالبيان الث
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  )بآالف اليورو(

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
 املالحظات

 الصناديق االستئمانية
  أرقام

  أرقام  املباين الدائمة  املالحظات
 املالحظات

 اموع

 )معدل(٢٠٠٨ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩   )معدل (٢٠٠٨  ٢٠٠٩  )معدل (٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
           األصول

 ٦٧ ٨١٢ ٥١ ٩٠٩  ٣ ١٤٤  ٨٣٥ ٢ ٠٠٥  ٦٦ ٩٧٧ ٤٦ ٧٦٠ النقد والودائع بأجل
 ٥٥٧ ١ ٠٩٣  -   -  - ٤,١٠ ٥٥٧ ١ ٠٩٣ االشتراكات املقررة قيد التحصيل من الدول األطراف

 ٧٩ ٢٦  -   ٧٩  ٢٦  - - التربعات قيد التحصيل
 ١ -  -   -  - ٤,١١ ١ - املسامهات األخرى قيد التحصيل

 ٥٦١ ١٤٠  -   -  - ٤,١٢ ٥٦١ ١٤٠  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
  ٤ ٥٩٢  ٣ ٠١٨  ١٦,٧  ٢٠٦  ٥,٤  ٨  ١  ٤,١٣  ٤ ٥٨٤  ٢ ٨١١  احلسابات األخرى قيد التحصيل
 ٧٨٧ ٦٨٨  -  - - ٤,١٤ ٧٨٧ ٦٨٨   منح التعليم–االستحقاقات املدفوعة مقدما 

 ٧٤ ٣٨٩ ٥٦ ٨٧٤  ٣ ٣٥٠   ٩٢٢  ٢ ٠٣٢  ٧٣ ٤٦٧ ٥١ ٤٩٢ جمموع األصول
 

             اخلصوم

 ١٣ ٣٨٩ ٧ ٠٢٣ ١٦,٩ ٢ ٠٩٢ ٥,٥  ٢٩٩  ١ ٢٥٩ ٤,١٥ ١٣ ٠٩٠ ٣ ٦٧٢ املدفوعات الواردة مقدماً/املسامهات
  ٩ ٢٠٠  ٧ ٨٩١  ١٦,٥  ٥    ٢٠٠  ١٧٢    ٩ ٠٠٠  ٧ ٧١٤ االلتزامات غري املصفاة

  ١٦٢  ١٨٠    -  ٥,٦  ١٤٨  ١٤٠    ١٤  ٤٠  ألرصدة املستحقة بني الصناديقا
  -  ١ ٤٢٥  ١٦,١٠  ١ ٤٢٥    -  -  ٤,٥  -  -  االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية املستحقة للقضاة

املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات 
 ٧٤ ٦٠  -   -  - ٤,٥ ٧٤ ٦٠  املتحدة

  ٣٥ ٢٤٥    -    -  -  ٤,٦  ٣٥  ٢٤٥  ا منظمة العمل الدوليةااللتزامات املتعلقة بقضاي
 ٢ ٨٤٤ ٣ ٥١٢  -   -  -  ٢ ٨٤٤ ٣ ٥١٢  خمصصات اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 ٧٩١ ٢ ٤٤٥ ١٦,٨ ١ ١٠٦   -  - ٤,١٦ ٧٩١ ١ ٣٣٩  احلسابات األخرى مستحقة الدفع
 ٢٦ ٤٩٥  ٢٢ ٧٨١    ٤ ٦٢٨    ٦٤٧  ١ ٥٧١   ٢٥ ٨٤٨  ١٦ ٥٨٢ جمموع اخلصوم

 

             االحتياطي وأرصدة الصناديق
 ٧ ٤٠٦ ٧ ٤٠٦  -   -  - ٤,٩ ٧ ٤٠٦ ٧ ٤٠٦ صندوق رأس املال العامل 

 ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩  -   -  - ٤,١٧ ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩  صندوق الطوارئ
 ٢٥٢ ٣٣٢  -   -  - ٤,١٨ ٢٥٢ ٣٣٢ احتياطي االشتراكات غري املدفوعة

 ٣١ ٠٦٧ ١٧ ١٨٦  )١ ٢٧٨(   ٢٧٥  ٤٦١ ٤س ٣٠ ٧٩٢ ١٨ ٠٠٣  الفائض التراكمي
 ٤٧ ٨٩٤ ٣٤ ٠٩٣  )١ ٢٧٨(   ٢٧٥  ٤٦١  ٤٧ ٦١٩ ٣٤ ٩١٠ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

 ٧٤ ٣٨٩ ٥٦ ٨٧٤   ٣ ٣٥٠   ٩٢٢  ٢ ٠٣٢  ٧٣ ٤٦٧  ٥١ ٤٩٢ جمموع اخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو(   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 

الصندوق العام وصندوق رأس املال  
 العامل

  اموع  املباىن الدائمة الصناديق االستئمانية

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
        فق النقدي من األنشطة التشغيليةالتد

 ١١ ٦٦٤ ٣ ٢٣٨ )١ ٢٧٨(  ٦٧ ١٩٢ ١١ ٥٩٧ ٤ ٣٢٤ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
 ٧ ٥٣١ )٤٨٢( -  )٧٩( ٥٣ ٧ ٦١٠ )٥٣٥( نقص املسامهات قيد التحصيل)/زيادة(
 )٥٣٥( ٤٢١ -  - - )٥٣٥( ٤٢١ نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(
 )١٥٨( ١ ٥٧٤ )٢٠٦(  - ٧ )١٥٨( ١ ٧٧٣ نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

 )٤٥٧( ٩٩ -  - - )٤٥٧( ٩٩ االستحقاقات املدفوعة مقدما ) نقص/(زيادة
 ٤ ٠٠٥ )٦ ٣٦٦( ٢ ٠٩٢  ٧٦ ٩٦٠ ٣ ٩٢٩ )٩ ٤١٨( املسامهات الواردة مقدما) نقص/(زيادة
 )١ ٩٠٧( )١ ٣٠٩( ٥  ٧ )٢٨( )١ ٩١٤( )١ ٢٨٦( ةااللتزامات غري املصفا) نقص/(زيادة
 ١٤٠  ١٨ -  ١٢٦ )٨( ١٤ ٢٦ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة

  - ١ ٤٢٥  ١ ٤٢٥    -  -  -  قرض الدولة املضيفة
 )٩ ٧١٥(  - -  - - )٩ ٧١٥( - االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة) نقص/(زيادة

  ٧٤  )١٤(  -    -  ٧٤  )١٤(  االلتزامات الضريبية للواليات املتحدةاملخصصات املتعلقة ب
 )٣٩( ٢١٠ -  - - )٣٩( ٢١٠  نقص االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية/زيادة

  ٥٣٢  ٦٦٨  -    -  ٥٣٢  ٦٦٨  املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
 )٤١٣( ١ ٦٥٤ ١ ١٠٦  - - )٤١٣( ٥٤٨ احلسابات مستحقة الدفع) نقص/(زيادة

 )٤ ٥٨٢( )١ ٢٩٧( )١(  )٤٥( )٤( )٤ ٥٣٧( )١ ٢٩٢( إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها
 ٦ ١٤٠ )١٦١( ٣ ١٤٣  ١٥٢ ١ ١٧٢ ٥ ٩٨٨ )٤ ٤٧٦( صايف النقد من األنشطة التشغيلية

        التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧ ١  ٤٥ ٤ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ يرادات الفائدة املصرفيةإ: مضافا إليه

 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧ ١  ٤٥ ٤ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية
        التدفق النقدي من مصادر أخرى

 - - -  - - - - يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة
 ٢ ٤٥٧ ٢ ١٧٥ -  ٢٤ ١٣ ٢ ٤٣٣ ٢ ١٦٢ رات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات يف التزامات الفت

  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  -    -  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  إئتمانات على الدول األطراف
  )٧٣( )١٩( -  )٧٣( )١٩( - -  املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة
 )٢٠ ٨٣٣( )١٧ ٠٣٩( -  )٤٩( )٦( )٢٠ ٧٨٤( )١٧ ٠٣٣( صايف النقد من مصادر أخرى

 )١٠ ١١١( )١٥ ٩٠٣( ٣ ١٤٤  ١٤٨ ١ ١٧٠ )١٠ ٢٥٩( )٢٠ ٢١٧( يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة
 ٧٧ ٩٢٣ ٦٧ ٨١٢ -  ٦٨٧ ٨٣٥ ٧٧ ٢٣٦ ٦٦ ٩٧٧ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

 ٦٧ ٨١٢ ٥١ ٩٠٩ ٣ ١٤٤  ٨٣٥ ٢ ٠٠٥ ٦٦ ٩٧٧ ٤٦ ٧٦٠ )البيان الثاين(ديسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
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  البيان الرابع
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 
  )بآالف اليورو(

  

  الربنامج الرئيسي
  االعتمادات اليت

  متت املوافقة عليها
  املصروفات

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات  حتياطياتاال
األرصدة غري 

  املربوطة

  ٥٣٧  ٩ ٧٩٥  ٢٩٩  ٢٢١  ٩ ٢٧٥  ١٠ ٣٣٢  اهليئة القضائية

  ١ ٦٢٠  ٢٣ ٩٠٩  ٤٤٠  ٨٦٨  ٢٢ ٦٠١  ٢٥ ٥٢٩  مكتب املدعي العام

  ٥ ١٠٩  ٥٥ ١١٤  ٣٧٤  ٦ ٠٩٨  ٤٨ ٦٤٢  ٦٠ ٢٢٣  قلم احملكمة

  ٢٥١  ٣ ٠٩٢  ١٠  ٤٥٠  ٢ ٦٣٢  ٣ ٣٤٣  أمانة مجعية الدول األطراف

  ٣٧  ١ ٢٦٤  ٢٤٧  ٧١  ٩٤٦  ١ ٣٠١  نة الصندوق االستئماين للضحاياأما

  ١٨٤  ٣١٨  ٩  ٦  ٣٠٣  ٥٠٢  مكتب مشروع املباين الدائمة

  ٧ ٧٣٨  ٩٣ ٤٩٢  ١ ٣٧٩  ٧ ٧١٤  ٨٤ ٣٩٩  ١٠١ ٢٣٠  امــوع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 
 )باليورو(

  لدول األطرافا
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٩ 

االشتراكات    املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
  املقررة

ائتمانات من 
٢٠٠٨ 

 املبلغ الباقي ) ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت متعلقة 
  ٢٠١٠بعام 

            ٢٠٠٩      السنوات السابقة  
  -  -  ٢ ٦٢٥  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ١ ١٩٦  ٣ ٢٣١  ٤ ٤٢٧  أفغانستان

  ٤٨٨  -  -  -  ٦ ٢٧١  ٢ ٣٠٤  ٨ ٥٧٥    -  -  -  ألبانيا
  -  ٦٥٨  -  -  ٩ ١٢٣  ٢ ٣١٠  ١١ ٤٣٣    -  -  -  أندورا

  -  ١٦٥  -  -  ١ ٥٠٥  ١ ٣٥٣  ٢ ٨٥٨    -  -  -  أنتيغوا وباربودا
  -  ١٧٦ ٤٩١  -  -  ٣٧٣ ٦٤٧  ٩٠ ٨٣٠  ٤٦٤ ٤٧٧    -  -  -  األرجنتني
  ١٤٦ ٩٧٨  -  -  -  ١ ٨١٨ ٧٧٢  ٧٣٥ ١٣٣  ٢ ٥٥٣ ٩٠٥    -  -  -  أستراليا
  ٣ ٨١٧  -  -  -  ١ ٢٦٧ ٦١٧  ٤٥  ١ ٢٦٧ ٦٦٢    -  -  -  النمسا

  ٧٣٩  -  -  -  ١٢ ٨٦٣  -  ١٢ ٨٦٣    -  -  -  باربادوس
  -  ٩٠ ٦٣٧  -  -  ١ ٥٦٦ ٨٧٢  ٨ ٠٥٩  ١ ٥٧٤ ٩٣١    -  -  -  بلجيكا
  -  -  ٦٢١  ٦٢١  ٣٤٧  ٤٦٢  ١ ٤٣٠    -  -  -  بليز
  -  ٥ ٢١٨  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠    -  -  -  بنن

  -  -  ٨ ٥٦٩  ٨ ٥٦٩  ٦  -  ٨ ٥٧٥    -  ٣١ ٧٠١  ٣١ ٧٠١  بوليفيا
  -  ٤٩٣  -  -  ٧ ١٩٠  ١ ٣٨٥  ٨ ٥٧٥    -  -  -  البوسنة واهلرسك

  ١ ١٥٠  -  -  -  ١٩ ٩١٨  ٩١  ٢٠ ٠٠٩    -  -  -  بوتسوانا
  -  ٣ ٧٦٩  -  -  ١ ٢٥١ ٩٤٣  -  ١ ٢٥١ ٩٤٣    -  ٧١ ٠٦٦  ٧١ ٠٦٦  الربازيل
  -  ١ ٦٤٤  -  -  ٢٨ ٤٥٥  ١٢٨  ٢٨ ٥٨٣    -  -  -  بلغاريا

  -  -  ١ ٠٩٠  ١ ٠٩٠  ١ ٧٦٨  -  ٢ ٨٥٨    -  ١ ٢٥٥  ١ ٢٥٥  بوركينا فاسو
  -  -  ٥ ٦١٧  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ١٨٧  ٣٤٦  ٤ ٥٣٣  بوروندي
  -  ٨٢  -  -  ١ ٤١٦  ١٤  ١ ٤٣٠    -  -  -  كمبوديا
  -  ٢٤٤ ٨٥٤  -  -  ٢ ٩٥٥ ٦٦٣  ١ ٢٩٨ ٩٤٢  ٤ ٢٥٤ ٦٠٥    -  -  -  كندا

  -  -  ٦ ٤٠٥  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ٤ ٩٧٥  ٣٤٦  ٥ ٣٢١  مجهورية أفريقيا الوسطى
  -  -  ٢ ٩٧٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ١ ٥٤٨  ١ ٤٠١  ٢ ٩٤٩  تشاد
  -  -  -  -  ٧٦ ٦٩٨  -  ٧٦ ٦٩٨    -  -  -  شيلي

  -  -  ٤١ ٣٧٦  ٤١ ٣٧٦  ٣٦ ٤٥٠  ٧٢ ٢٣٦  ١٥٠ ٠٦٢    -  -  -  كولومبيا
  -  -  ٤ ٣٣٢  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٢ ٩٠٣  ٣١٣  ٣ ٢١٦  جزر القمر
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  لدول األطرافا
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٩ 

االشتراكات    املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
  املقررة

ائتمانات من 
٢٠٠٨ 

 املبلغ الباقي ) ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت متعلقة 
  ٢٠١٠بعام 

            ٢٠٠٩      السنوات السابقة  
  -  -  ١ ٩٦٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٥٣٨  ٣٤٦  ٨٨٤  الكونغو

  -  -  ١ ٧٦٦  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ٣٣٦  -  ٣٣٦  جزر كوك
  -  -  ٥ ٨١٥  ٥ ٨١٥  ٣٧ ٢٠٤  ٢ ٧١٤  ٤٥ ٧٣٣    -  -  -  كوستاريكا

  ٤ ١١١  -  -  -  ٥٤ ٣٧٢  ١٧ ٠٨٥  ٧١ ٤٥٧    -  -  -  كرواتيا
  -  ١٩٠  -  -  ٦٢ ٥٨٨  ٢٩٥  ٦٢ ٨٨٣    -  -  -  قربص

  -  ١  -  -  ١٠٠ ٣٩٨  -  ١٠٠ ٣٩٨    -  -  -  اجلمهورية التشيكية
  -  -  -  -  ٢ ٦٠٠  ١ ٦٨٨  ٤ ٢٨٨    -  -  -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ٦٠ ٧٨٤  -  -  -  ٧٢٤ ٦٠٣  ٣٣١ ٥٤٥  ١ ٠٥٦ ١٤٨    -  -  -  الدامنرك
  -  -  ٣ ٩٢٦  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٢ ٤٩٧  ١ ٢٤٦  ٣ ٧٤٣  جيبويت
  -  -  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠    -  ٣ ٨٥٧  ٣ ٨٥٧  دومينيكا

  -  -  ٩٦ ٤٧٢  ٣٤ ٢٧٨  ٢٢  -  ٣٤ ٣٠٠    ٦٢ ١٩٤  ٨ ٣٠٩  ٧٠ ٥٠٣  اجلمهورية الدومينيكية
  -  -  ٢٢ ٧٢٢  ٢٢ ٧٢٢  ٧ ٢٩٠  -  ٣٠ ٠١٢    -  -  -  إكوادور
  -  ١ ٣١٥  -  -  ١٧ ٣٢٦  ٥ ٥٤١  ٢٢ ٨٦٧    -  -  -  إستونيا
  -  -  ٩ ٥٤٩  ٤ ٢٨٥  ٣  -  ٤ ٢٨٨    ٥ ٢٦٤  ١ ٠٣٩  ٦ ٣٠٣  فيجي
  -  ٢ ٤٢٦  -  -  ٨٠٦ ٠١٦  ٣٠  ٨٠٦ ٠٤٦    -  -  -  فنلندا
  -  ٥١٨ ٢٤٧  -  -  ٧ ٦٢٦ ٩٧٩  ١ ٣٧٨ ١٥١  ٩ ٠٠٥ ١٣٠    -  -  -  فرنسا
  -  -  ٣١ ٤٠٧  ١١ ٤٢٦  ٧  -  ١١ ٤٣٣    ١٩ ٩٨١  ٢ ٧٧٠  ٢٢ ٧٥١  غابون
  -  ٤  -  -  ١ ٤٢٢  ٨  ١ ٤٣٠    -  -  -  غامبيا

  -  ٢٤٧  -  -  ٢ ٩٠٣  ١ ٣٨٥  ٤ ٢٨٨    -  -  -  جورجيا
  ٧٠٥ ٤٤٨  -  -  -  ١٢ ٢٥٧ ٤٥٨  ٤٣٩  ١٢ ٢٥٧ ٨٩٧    -  -  -  أملانيا
  ٢ ٨٠٩  -  -  -  -  ٥ ٧١٦  ٥ ٧١٦    -  -  -  غانا

  -  ٤٩ ٠١٩  -  -  ٨٤٧ ٧٨٠  ٣ ٩٩٨  ٨٥١ ٧٧٨    -  -  -  اليونان
  -  -  ١٣ ٦٦١  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ١٢ ٢٣١  ٣٤٦  ١٢ ٥٧٧  غينيا
  ٥ ٩٤٦  -  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠    -  -  -  غيانا

  -  -  ١٤ ٢٧٥  ٧ ١٤١  ٥  -  ٧ ١٤٦    ٧ ١٣٤  ٧ ٤٨٧  ١٤ ٦٢١  هندوراس
  -  -  ٢٠٥ ٨٢٥  ٢٠٥ ٨٢٥  ٨٤ ٧٠٣  ٥٨ ١٨٧  ٣٤٨ ٧١٥    -  -  -  هنغاريا
  -  -  -  -  ٣٧ ١٧٩  ١٥ ٧٠٠  ٥٢ ٨٧٩    -  -  -  آسيلندا
  ٣٦ ٥٩٩  -  -  -  ٤٧٤ ٣٥٥  ١٦١ ٦٢١  ٦٣٥ ٩٧٦    -  -  -  أيرلندا
  ٤١٧ ٧٤١  -  -  -  ٥ ٠٠٢ ٩٨٣  ٢ ٢٥٥ ٧١٤  ٧ ٢٥٨ ٦٩٧    -  -  -  إيطاليا
  ٦٣ ٩٢٥  -  -  -  ٢١ ١٧٠ ٥٧٧  -  ٢١ ١٧٠ ٥٧٧    -  -  -  اليابان
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  لدول األطرافا
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٩ 

االشتراكات    املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
  املقررة

ائتمانات من 
٢٠٠٨ 

 املبلغ الباقي ) ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت متعلقة 
  ٢٠١٠بعام 

            ٢٠٠٩      السنوات السابقة  
  -  ٩٨٩  -  -  ١٧ ١٤٨  ١  ١٧ ١٤٩    -  -  -  األردن
  ٣ ٥٠٥  -  -  -  ١٤ ٢٢٤  ٦٧  ١٤ ٢٩١    -  -  -  كينيا
  ١ ٤٨١  -  -  -  ١٨ ٧٩٨  ٦ ٩٢٧  ٢٥ ٧٢٥    -  -  -  التفيا
  -  -  ١ ٧٠١  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٢٧٢  ٣٤٦  ٦١٨  ليسوتو
  -  -  ١ ٩٦٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٥٣٨  ٣٤٦  ٨٨٤  ليبرييا

  -  ٨٢١  -  -  ١١ ٩٨٢  ٢ ٣٠٩  ١٤ ٢٩١    -  -  -  ليختنشتاين
  -  ٢ ٥٥٠  -  -  ٣٣ ٢٢٢  ١١ ٠٨٢  ٤٤ ٣٠٤    -  -  -  اليتواني

  ٦ ٩٩١  -  -  -  ٨٥ ٩٢٢  ٣٥ ٥٥٧  ١٢١ ٤٧٩    -  -  -  لكسمبورغ
  -  -  ٢ ٨٩٩  ٢ ٨٥٦  ٢  -  ٢ ٨٥٨    ٤٣  -  ٤٣  مدغشقر
  -  -  ٣٠٢  ٣٠٢  ١ ١٢٨  -  ١ ٤٣٠    -  ٨٨٤  ٨٨٤  مالوي
  -  ٦ ٥٩٠  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠    -  -  -  مايل
  ١ ٤٠٠  -  -  -  ١٧ ٨٣٠  ٦ ٤٦٥  ٢٤ ٢٩٥    -  -  -  مالطة

  -  -  ٣ ٩٧٣  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠    ٢ ٥٤٤  ٢ ٨٨٨  ٥ ٤٣٢  جزر مارشال
  ٩٠٥  -  -  -  ١٥ ٧٢١  -  ١٥ ٧٢١    -  -  -  موريشيوس
  -  -  -  -  ٢ ٣٥٦ ٠٩٥  ٨٦٩ ٥١٦  ٣ ٢٢٥ ٦١١    -  -  -  املكسيك
  -  ٨٢  -  -  ٩٦٨  ٤٦٢  ١ ٤٣٠    -  -  -  منغوليا

  ٨٢  -  -  -  ١ ١٦١  ٢٦٩  ١ ٤٣٠    -  -  -  اجلبل األسود
  -  ٤٩٥  -  -  ٥ ٨٠٤  ٢ ٧٧١  ٨ ٥٧٥    -  -  -  ناميبيا
  -  -  ٤ ٠١٣  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ٢ ٥٨٣  ٢ ٥٤٨  ٥ ١٣١  ناورو
  -  ٨ ٠٥٩  -  -  ٢ ٦٧٦ ٧١٧  ٩٦  ٢ ٦٧٦ ٨١٣    -  -  -  هولندا

  -  ٢١ ٠٥٣  -  -  ٢٦٣ ٨١٥  ١٠٢ ٠٥٠  ٣٦٥ ٨٦٥    -  -  -  نيوزيلندا
  -  -  ١ ٣٧٨  ١ ٣٧٨  ٥٢  -  ١ ٤٣٠    -  ٦ ٩١٥  ٦ ٩١٥  النيجر
  -  -  ٦٠ ٤٥٥  ٦٠ ٤٥٥  ٨ ١٤٥  -  ٦٨ ٦٠٠    -  ٤٠ ٠٦٧  ٤٠ ٠٦٧  نيجرييا
  ٦٤ ٣١٧  -  -  -  ٨٠٤ ٠٦٢  ٣١٣ ٥٤١  ١ ١١٧ ٦٠٣    -  -  -  النرويج
  -  ٣ ٨٣٢  -  -  ٣١ ٩٥٢  ٩١٨  ٣٢ ٨٧٠    -  -  -  بنما

  -  -  ٥ ٨٢٨  ٥ ٨٢٨  ١ ٣١٨  -  ٧ ١٤٦    -  ٤١٨  ٤١٨  باراغواي
    -  ٣٠٨ ٣٢٢  ١١١ ٤٠٢  ٧٢  -  ١١١ ٤٧٤    ١٩٦ ٩٢٠  ٢٧ ٠٠٥  ٢٢٣ ٩٢٥  بريو
  -  ٢ ١٥٥  -  -  ٧١٥ ٩٨٣  ٢٦  ٧١٦ ٠٠٩    -  -  -  بولندا

  ٤٣ ٣٤٦  -  -  -  ٥٣٦ ١٣٦  ٢١٧ ٠٣١  ٧٥٣ ١٦٧    -  -  -  الربتغال
  -  ٩ ٣٤٩  -  -  ٢ ٢٧٦ ٢٢٠  ٨٢٩ ٣٤٢  ٣ ١٠٥ ٥٦٢    -  -  -  مجهورية كوريا
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  لدول األطرافا
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٩ 

االشتراكات    املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
  املقررة

ائتمانات من 
٢٠٠٨ 

 املبلغ الباقي ) ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت متعلقة 
  ٢٠١٠بعام 

            ٢٠٠٩      السنوات السابقة  
  ٥ ٧٥٧  -  -  -  ٩٩ ٥٨٨  ٤٥٣  ١٠٠ ٠٤١    -  -  -  رومانيا

  -  ٨٢  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠    -  -  -  سانت كيتس ونيفس
  -  -  ١ ٠٩٧  ١ ٠٩٧  ٣٣٣  -  ١ ٤٣٠    -  ٩١٨  ٩١٨  سانت فنسنت وغرينادين 

  -  ٨٠  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠    -  ٢  ٢  ساموا
  -  ٢٤٧  -  -  ٢ ٩٠٣  ١ ٣٨٥  ٤ ٢٨٨    -  -  -  سان مارينو

  -  -  ٢ ١٥٣  ٢ ١٥٣  ٣ ٥٦٣  -  ٥ ٧١٦    -  ٢ ٤٨٣  ٢ ٤٨٣  السنغال
  -  ١ ٧٢٧  -  -  ٢٩ ٨٧٠  ١٤٢  ٣٠ ٠١٢    -  -  -  صربيا

  -  -  ٥ ٩٨٣  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠    ٤ ٥٥٣  ٣٤٦  ٤ ٨٩٩  سرياليون
  ٥ ١٨٣  -  -  -  ٦٦ ٤٨٦  ٢٣ ٥٥١  ٩٠ ٠٣٧    -  -  -  سلوفاكيا
  -  ٧ ٨٩٦  -  -  ١٣٦ ٥٨٣  ٦١٧  ١٣٧ ٢٠٠    -  -  -  سلوفينيا

  -  ٢٣ ٨٥٠  -  -  ٢٧٩ ٦٢٣  ١٣٤ ٨٣٣  ٤١٤ ٤٥٦    -  -  -  جنوب أفريقيا
  -  ٢٤٤ ١١٦  -  -  ٣ ٠٧٨ ٠٨١  ١ ١٦٣ ٦٦١  ٤ ٢٤١ ٧٤٢    -  -  -  أسبانيا
  -  ٤  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠    -  ٣٣٦  ٣٣٦  سورينام
  -  ٨٨ ٠٨٨  -  -  ١ ٥٢٣ ١٠١  ٧ ٥٢٧  ١ ٥٣٠ ٦٢٨    -  -  -  السويد
  ٥ ٢٣١  -  -  -  ١ ٧٣٧ ٧٩٥  ٦٢  ١ ٧٣٧ ٨٥٧    -  -  -  سويسرا

  -  -  ٤٤٠  ٤٤٠  ٩٩٠  -  ١ ٤٣٠    -  ٤٥٨  ٤٥٨  طاجيكستان
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

  ٤١٢  -  -  -  ٣ ١٤٣  ٤ ٠٠٣  ٧ ١٤٦    -  -  -  السابقة 

  -  -  ١٤٣  ١٤٣  ٧١٠  ٥٧٧  ١ ٤٣٠    -  -  -   ليسيت- تيمور
  -  ٢ ٢٢٠  -  -  ٣٨ ٤٢٢  ١٦٦  ٣٨ ٥٨٨    -  -  -  ترينيداد وتوباغو

  -  ٣ ٨٧٩  -  -  ٤ ٠٥٦  ٢٣٢  ٤ ٢٨٨    -  -  -  أوغندا
  ٥٤٦ ٢٩٨  -  -  -  ٦ ٦٦٣ ٢٣٧  ٢ ٨٢٩ ٢٣٧  ٩ ٤٩٢ ٤٧٤    -  -  -  اململكلة املتحدة

  -  -  ٦ ٤٧٢  ٦ ٤٧٢  ٢ ٠٨٢  ٢١  ٨ ٥٧٥    -  -  -  دةمجهورية ترتانيا املتح
  ١٢ ٥٦٧  -  -  -  -  ٣٨ ٥٨٩  ٣٨ ٥٨٩    -  -  -  أوروغواي
  -  -  ٢٠٤ ٨٨٩  ٢٠٤ ٨٨٩  ٦٩ ٤٢٨  ١١ ٥١٥  ٢٨٥ ٨٣٢    -  -  -  فينيزويال
  -  ٨٢  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠    -  ٤ ٠٠٥  ٤ ٠٠٥  زامبيا

  ٢ ١٤٨ ٠١٠  ١ ٥٢٣ ٧٠٦  ١ ٠٩٣ ٠١٢  ٧٦٠ ٥٧٥  ٨٢ ٣٩٦ ٩٢٥  ١٣ ٠٧٢ ٤٠٠  ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠    ٣٣٢ ٤٣٧  ٢٢٥ ٠٢٤  ٥٥٧ ٤٦١  ) دول أطراف١١٠ (اموع
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  ٢اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 

  )باليورو(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  الرصيد يف بداية الفترة املالية

      )التسديدات/(املتحصالت

  ١٨ ٧٥٣  ٣٣١  حصالت من الدول األطرافمت

  -  -  مسحوبات

  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ٧ ٤٠٥ ٧١٣  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد

  ٦٠١  ٢٧٠  )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : خمصوما منه

  ٧ ٤٠٥ ٧١٣  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 
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 ٣اجلدول 

 حملكمة اجلنائية الدوليةا

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  )باليورو(

  ٢٠١٠املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ١٠٩ ١٠٩ أفغانستان

 - - ٦٥٥ ٦٥٥ ألبانيا
 - - ٨٧٤ ٨٧٤ أندورا

 - - ٢١٩ ٢١٩ غوا وباربودايأنت
 - - ٣٥ ٥٣٢ ٣٥ ٥٣٢ األرجنتني
 - - ١٩٥ ٣٧٠ ١٩٥ ٣٧٠ استراليا
 - - ٩٦ ٩٧٦ ٩٦ ٩٧٦ النمسا

 - - ٩٨٤ ٩٨٤  بربادوس
 - - ١٢٠ ٤٨٠ ١٢٠ ٤٨٠ بلجيكا
 - - ١٠٨ ١٠٨ بليز
 - - ١١٠ ١١٠ بنن

 - - ٦٥٥ ٦٥٥ بوليفيا
 - - ٦٥٥ ٦٥٥ البوسنه واهلرسك

 - - ١ ٥٣١ ١ ٥٣١ بوتسوانا
 - - ٩٥ ٧٧٢ ٩٥ ٧٧٢ الربازيل
 - - ٢ ١٨٦ ٢ ١٨٦ بلغاريا

 - -  ٢١٩  ٢١٩  بوركينا فاسو
 - -  ١١٠  ١١٠  بوروندي
 - - ١١٠ ١١٠ كمبوديا
 - - ٣٢٥ ٤٧٠ ٣٢٥ ٤٧٠ كندا

 - ١٨ ٩١ ١٠٩  الوسطىأفريقيامجهورية 
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  تشاد
  -  -  ١٧ ٦٠٢  ١٧ ٦٠٢  شيلي

 - -  ١١ ٤٧٨  ١١ ٤٧٨  كولومبيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  جزر القمر
  -  - ١٠٩ ١٠٩  الكونغو

  -  ١٠٩  صفر  ١٠٩  جزر كوك
 - - ٣ ٤٩٨ ٣ ٤٩٨ كوستاريكا

 - - ٥ ٤٦٦ ٥ ٤٦٦ كرواتيا
 - - ٤ ٨١٠ ٤ ٨١٠ قربص

  -  -  ٣٠ ٧٢١  ٣٠ ٧٢١  اجلمهورية التشيكية
 - - ٣٢٧ ٣٢٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - ٨٠ ٧٩٤ ٨٠ ٧٩٤ ركالدامن
 - - ١٠٨ ١٠٨ جيبوتى
 - - ١٠٨ ١٠٨ دومينكا

 - - ٢ ٦٢٤ ٢ ٦٢٤  اجلمهورية الدومينيكية
 - - ٢ ٢٩٥ ٢ ٢٩٥ إكوادور
 - - ١ ٧٤٩ ١ ٧٤٩ استونيا
 - - ٣٢٨ ٣٢٨ فيجى
 - - ٦١ ٦٦٣ ٦١ ٦٦٣ فنلندا
 - - ٦٨٨ ٨٧٦ ٦٨٨ ٨٧٦ فرنسا
 - - ٨٧٥ ٨٧٥ غابون
 - - ١٠٨ ١٠٨ غامبيا

 - - ٣٢٧ ٣٢٧ جورجيا
 - - ٩٣٧ ٧٠٥ ٩٣٧ ٧٠٥ أملانيا
 - - ٤٣٧ ٤٣٧ غانا

 - - ٦٥ ١٥٩ ٦٥ ١٥٩ اليونان
 - ١٢٥ ١٥- ١١٠  *غينيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  غيانا

 - - ٥٤٦ ٥٤٦ هندوراس
 - - ٢٦ ٦٧٥ ٢٦ ٦٧٥ هنغاريا
 - - ٤ ٠٤٦ ٤ ٠٤٦ اأيسلند
 - - ٤٨ ٦٥٢ ٤٨ ٦٥٢ أيرلندا
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  ٢٠١٠املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ٥٥٥ ٢٧٨ ٥٥٥ ٢٧٨ إيطاليا
    - ١ ٦٢٩ ٣١٦ ١ ٦٢٩ ٣١٦  اليابان
 - - ١ ٣١٢ ١ ٣١٢ األردن
 - - ١ ٠٩٤ ١ ٠٩٤  كينيا
 - - ١ ٩٦٨ ١ ٩٦٨ التفيا
 - - ١٠٨ ١٠٨ ليسوتو
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  ليبرييا

 - - ١ ٠٩٣ ١ ٠٩٣ ليخنشتاين
 - - ٣ ٣٨٩ ٣ ٣٨٩ ليتوانيا

 - - ٩ ٢٩٤ ٩ ٢٩٤ لكسمبورغ
  -  -  ٢١٩  ٢١٩  مدغشقر
 - - ١٠٩ ١٠٩  مالوي
 - - ١١٠ ١١٠ مايل
 - - ١ ٨٥٨ ١ ٨٥٨  مالطة

 - - ١٠٨ ١٠٨ جزر مارشال
 - - ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ موريشيوس
 - - ٢٤٦ ٧٥٣ ٢٤٦ ٧٥٣ املكسيك
  -  -  ١٠٨  ١٠٨  منغوليا

  -  -  ١٠٩  ١٠٩  اجلبل األسود
 - - ٦٥٦ ٦٥٦ ناميبيا
 - - ١٠٩ ١٠٩ ناورو
 -  - ٢٠٤ ٧٧٣ ٢٠٤ ٧٧٣ هولندا

 - - ٢٧ ٩٨٨ ٢٧ ٩٨٨ نيوزيلندا
 - - ١٠٩ ١٠٩ النيجر
 - - ٥ ٢٤٩ ٥ ٢٤٩ نيجرييا
 - - ٨٥ ٤٩٦ ٨٥ ٤٩٦ النرويج

 - - ٢ ٥١٥ ٢ ٥١٥  ابنم
 - - ٥٤٦ ٥٤٦ باراغواى

 - -  ٨ ٥٢٧ ٨ ٥٢٧ بريو
 - - ٥٤ ٧٧٣ ٥٤ ٧٧٣ بولندا

 - - ٥٧ ٦١٦ ٥٧ ٦١٦ الربتغال
 - - ٢٣٧ ٥٧١ ٢٣٧ ٥٧١ مجهورية كوريا

 - - ٧ ٦٥٣ ٧ ٦٥٣ رومانيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  سانت كيتس ونيفيس

 - - ١٠٨ ١٠٨ سانت فنسنت وغرينادين
 - - ١٠٨ ١٠٨   ساموا

 - - ٣٢٨ ٣٢٨ سان مارينو
 - - ٤٣٦ ٤٣٦ السنغال
 - - ٢ ٢٩٦ ٢ ٢٩٦ صربيا

 - ١٨ ٩١ ١٠٩ سرياليون
 - - ٦ ٨٨٧ ٦ ٨٨٧ سلوفاكيا
 - - ١٠ ٤٩٥ ١٠ ٤٩٥ سلوفينيا

 - - ٣١ ٧٠٦ ٣١ ٧٠٦ جنوب أفريقيا
 - - ٣٢٤ ٤٨٧ ٣٢٤ ٤٨٧ أسبانيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  سورينام
 - - ١١٧ ٠٩١ ١١٧ ٠٩١ السويد
 - - ١٣٢ ٩٤٤ ١٣٢ ٩٤٤ سويسرا

 - - ١٠٨ ١٠٨ طاجيكستان
 - - ٥٤٧ ٥٤٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 - - ١٠٨ ١٠٨ ليسيتتيمور 
 - - ٢ ٩٥٢ ٢ ٩٥٢ ترينيداد وتوباغو

 - - ٣٢٧ ٣٢٧ أوغندا
 - - ٧٢٦ ١٥٧ ٧٢٦ ١٥٧ اململكة املتحدة

 - - ٦٥٦ ٦٥٦ مجهورية ترتانيا املتحدة
 - - ٢ ٩٥٢ ٢ ٩٥٢ أوروغواى

 - - ٢١ ٨٦٦ ٢١ ٨٦٦ ويالفرت
 - - ١١٠ ١١٠  زامبيا

 - ٢٧٠ ٧ ٤٠٥ ٧١٣ ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ ) دول أطراف١١٠(اموع 
 يورو، وأدى ذلك إىل اخنفاض ٢٩٠ البالغ قدره ٢٠٠٥ للمدفوعات التراكمية لغينيا إىل استرداد اجلزء من الفائض النقدي لصندوق رأس املال العامل لعام يرجع الرقم السليب* 

  . يورو١١٠ يورو إىل ٤٠٠جمموع املدفوعات املقررة لغينيا فيما يتعلق بصندوق رأس املال العامل من 
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  ٤اجلدول 
   الدوليةاحملكمة اجلنائية

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 
  )باليورو(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
   السنة اجلارية

   االئتمانات
 ٩٠ ٠٧٧ ١٠٣ ٩٥ ٤٦٩ ٣٢٥ متحصالت االشتراكات املقررة

 ٤ ٨٧٥ ١٧١ ١ ٥٨٦ ٠٩٧ إيرادات متنوعة

 ٩٤ ٩٥٢ ٢٧٤ ٩٧ ٠٥٥ ٤٢٢ 
   األعباء

 ٧٣ ٧١٢ ٤٤٦ ٨٤ ٣٩٨ ٨٢١ نفقات مصروفة
 ٨ ٩٩٩ ٩٢٩ ٧ ٧١٤ ٠٥٠ التزامات غري مصفاة

 ٧٣ ٩٤٥ ٦٠ ١٦١  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة
 ٣٤ ٩٤٧ ٢٢٣ ٧٠٠ االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

 ٨٣٨ ٤١٤ ١ ٠٩٥ ٤٨٧  املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
 ٨٣ ٦٥٩ ٦٨١ ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩ 

 ١١ ٢٩٢ ٥٩٣ ٣ ٥٦٣ ٢٠٣ النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

 ٣٠٤ ٩٩٧ ٧٦٠ ٥٧٥ االشتراكات قيد التحصيل

 ١١ ٥٩٧ ٥٩٠ ٤ ٣٢٣ ٧٧٨ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة

  املؤقت للسنة املاضية) العجز/(تسوية الفائض
 

 
 

 ٨ ٨٦٥ ٦٣٠ ١١ ٢٩٢ ٥٩٣ املؤقت للسنة املاضية) لعجزا/(الفائض
 ٧ ٨٩٦ ٠٦٥ ٢٢٥ ٠٢٤ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافاً إليه

 ٢ ٤٣٣ ١٦٩ ٢ ١٦١ ٥٠٠  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

 ١٩ ١٩٤ ٨٦٤ ١٣ ٦٧٩ ١١٧ النقدي للسنة املاضية) العجز/(الفائض

 ٣٠ ٧٩٢ ٤٥٤ ١٨ ٠٠٢ ٨٩٥ )البيان الثاين(وع الفائض النقدي جمم
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
 )باليورو(

 الفائض  ٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة يف عام    تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٣أبريل /نيسان ألبانيا
 ١ ٦٢٩ ٠,٠١١٩١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أندورا

 ٤٠٧ ٠,٠٠٢٩٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول يغوا وباربوداتأن
 ٦٦ ١٨٥ ٠,٤٨٣٨٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األرجنتني
 ٣٦٣ ٩١٤ ٢,٦٦٠٣٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أستراليا
 ١٨٠ ٦٣٣ ١,٣٢٠٥٠  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون  النمسا

 ١ ٨٣٣ ٠,٠١٣٤٠  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس
 ٢٢٤ ٤١٧ ١,٦٤٠٥٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بلجيكا
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بليز
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بنن

 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بوليفيا
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سنه واهلرسكالبو

 ٢ ٨٥١ ٠,٠٢٠٨٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بوتسوانا
 ١٧٨ ٣٩٣ ١,٣٠٤١٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربازيل
 ٤ ٠٧٣ ٠,٠٢٩٧٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بلغاريا

 ٤٠٧ ٠,٠٠٢٩٨  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /لكانون األو  بوروندي
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كمبوديا
 ٦٠٦ ٢٥١ ٤,٤٣١٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كندا

 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  الوسطىأفريقيامجهورية 
  ٢٠٣  ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٢١ ٣٨٣ ٠,١٥٦٣٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  كولومبيا
  ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

  ٥٠ ٠,٠٠٠٣٧  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك
 ٦ ٥١٧ ٠,٠٤٧٦٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كوستاريكا

 ١٠ ١٨٢ ٠,٠٧٤٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كرواتيا
 ٨ ٩٦٠ ٠,٠٦٥٥٠  ٢٠٠٢يسمرب د/كانون األول قربص

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ١٥٠ ٤٩٤ ١,١٠٠١٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الدامنرك
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول دومينكا

 ٤ ٨٨٧ ٠,٠٣٥٧٣  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية
  ٤ ٢٧٧  ٠,٠٣١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  إكوادور
 ٣ ٢٥٨ ٠,٠٢٣٨٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول استونيا
 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فيجى

 ١١٤ ٨٥٦ ٠,٨٣٩٦٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نلنداف
 ١ ٢٨٣ ١٦٧ ٩,٣٨٠٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرنسا
 ١ ٦٢٩ ٠,٠١١٩١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غابون
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غامبيا

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جورجيا
 ١ ٧٤٦ ٦٦٤ ١٢,٧٦٨٨٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أملانيا
 ٨١٥ ٠,٠٠٥٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غانا

 ١٢١ ٣٧٢ ٠,٨٨٧٢٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اليونان
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غينيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هندوراس
 ٤٩ ٦٨٩ ٠,٣٦٣٢٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هنغاريا
 ٧ ٥٣٥ ٠,٠٥٥٠٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اأيسلند
 ٩٠ ٦٢٢ ٠,٦٦٢٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب / األولكانون أيرلندا
 ١ ٠٣٤ ٣١٣ ٧,٥٦١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول إيطاليا
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 الفائض  ٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة يف عام    تاريخ االنضمام الدول األطراف

  ٣ ٠٠٩ ٤٠٦  ٢٢,٠٠٠٠٠  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان
 ٢ ٤٤٤ ٠,٠١٧٨٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األردن
  ٢ ٠٣٦  ٠,٠١٤٨٩  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا
 ٣ ٦٦٦ ٠,٠٢٦٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول التفيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليسوتو
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٢ ٠٣٦ ٠,٠١٤٨٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليختنشتاين
 ٦ ٣١٣ ٠,٠٤٦١٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليتوانيا

 ١٧ ٣١٠ ٠,١٢٦٥٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول لكسمبورغ
  ٢٣٨ ٠,٠٠١٧٤  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالوي
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مايل
 ٣ ٤٦٢ ٠,٠٢٥٣١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالطة

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جزر مارشال
 ٢ ٢٤٠ ٠,٠١٦٣٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول موريشيوس
  ٤٥٩ ٦٢٧ ٣,٣٦٠٠٦  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول منغوليا

  ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناميبيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناورو
 ٣٨١ ٤٢٧ ٢,٧٨٨٣٩  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول هولندا

 ٥٢ ١٣٣ ٠,٣٨١١١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيوزيلندا
 ٢٠٤    ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النيجر
 ٩ ٧٧٥ ٠,٠٧١٤٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيجرييا
 ١٥٩ ٢٥٠ ١,١٦٤١٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النرويج
 ٤ ٦٨٤ ٠,٠٣٤٢٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بنما

 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول باراغواى
 ١٥ ٨٨٤ ٠,١١٦١٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بريو
 ١٠٢ ٠٢٦ ٠,٧٤٥٨٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بولندا

 ١٠٧ ٣٢١ ٠,٧٨٤٥٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربتغال
 ٤٤٢ ٥٢١ ٣,٢٣٥٠١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية كوريا

 ١٤ ٢٥٥ ٠,١٠٤٢١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اروماني
  ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سانت فنسنت وغرينادين
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ساموا

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سان مارينو
 ٨١٥ ٠,٠٠٥٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /نون األولكا السنغال
 ٤ ٢٧٧ ٠,٠٣١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول صربيا

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سرياليون
  ١٢ ٨٣٠ ٠,٠٩٣٧٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفاكيا
 ١٩ ٥٥٠ ٠,١٤٢٩٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفينيا

 ٥٩ ٠٥٧ ٠,٤٣١٧٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جنوب أفريقيا
 ٦٠٤ ٤١٩ ٤,٤١٨٥٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أسبانيا
  ٥٠ ٠,٠٠٠٣٧  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام
 ٢١٨ ١٠٤ ١,٥٩٤٤٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول السويد
 ٢٤٧ ٦٣٢ ١,٨١٠٣٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سويسرا

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول طاجيكستان
 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليشيتتيمور 
 ٥ ٤٩٨ ٠,٠٤٠٢٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ترينيداد وتوباغو

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أوغندا
 ١ ٣٥٢ ٦١٠ ٩,٨٨٨١٤  ٢٠٠٢سمرب دي/كانون األول اململكة املتحدة

 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٥ ٤٩٨ ٠,٠٤٠٢٠ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أوروغواى
 ٤٠ ٧٢٩ ٠,٢٩٧٧٥ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرتويال
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  زامبيا

 ١٣ ٦٧٩ ١١٧ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دولة أطراف١٠٨(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 
  )باليورو(

 الباقي التربعات الورادة التربعات املعقودة املتربع املشروع
املتحصالت 

 للفترات املقبلة
املبالغ املعادة 

 للمتربعني
  -  ١ ١٧٠ ٠١٠  ٢٦ ١٦٦  ٨٧٦ ٦٤٨  ٨٧٩ ٠٢٠  املفوضية األوروبية
  ٧ ٣٠٢  -  -  ٧٦ ٤٩٣  ٧٦ ٤٩٣  مؤسسة ماكارثر

  -  -  -  ١٨ ٩٠٠  ١٨ ٩٠١  فنلندا
  -  ٢٠ ٠٠٠  -  ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  النرويج
  -  ١٢ ٥٠٠  -  ٣٧ ٥٠٠  ٣٧ ٥٠٠  أستراليا
  -  ٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  هولندا
  -  -    ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  بلجيكا
  -  ٣١ ٢١٨    صفر  صفر  كوريا

التدريب الداخلي وبرنامج 
  ن املهنينيالزائري

  -  -  -  ٦ ٢٥٠  ٦ ٢٥٠  سويسرا

  ٧ ٣٠٢  ١ ٢٣٨ ٧٢٨  ٢٦ ١٦٦  ١ ١٣٠ ٧٩١  ١ ١٣٣ ١٦٤    اموع الفرعي
  -  -  -  ٣٥ ٠٠٠  -  أستراليا
        ١٠ ٠٠٠  -  النمسا
  -  -  -  ٣ ٠٠٠  -  كرواتيا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  فنلندا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  املانيا
  -  -  -  ٢٥ ٠٠٠  -  ايرلندا
  -  -  -  ٢٥ ٠٠٠  -  هولندا
  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  بولندا

  أقل البلدان منوا

  -      ٢١ ٩٥٤  -  اململكة املتحدة
  -  -  -  ١٦٩ ٩٥٤  -    اموع الفرعي

  احللقة الدراسية يف داكار  -  -  -  ٤٦ ٧٠٠  ٤٦ ٧٠٠  فرنسا
املنظمة الدولية للبلدان الناطقة 

        ١٤ ٣٢٠  ١٤ ٣٢٠  بالفرنسية 

  -  -  -  ٦١ ٠٢٠  ٦١ ٠٢٠    موع الفرعيا
  -  -  -  ٥٩ ٥٢٨  ٥٩ ٥٢٨  كندا
  ٨٧٦  -  -  ٣٥ ٨٧٦  ٣٥ ٨٧٦  فنلندا
  ١٥  -  -  ٢٣ ٠٥٢  ٢٣ ٠٥٢  أملانيا

مشروع األدوات القانونية 
مصفوفة (التابع للمحكمة 

  )القضايا

  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  هولندا
  ٨٩١  -  -  ١٣٨ ٤٥٦  ١٣٨ ٤٥٦    اموع الفرعي

  ٦ ٤٥٩  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بلجيكا   الدراسية حملامي الدفاعاحللقة
  -  -  -  ٢٩ ٠٩٩  ٢٩ ٠٩٩  فنلندا

    -  -  -  ٣٨ ٢٤٧  ٣٨ ٢٤٧  مؤسسة ماكارثر

  ٤ ٥٥١  -  -  ٣٨ ٧٦٤  ٣٨ ٧٦٤  هولندا
  ١١ ٠١٠  -  -  ١٢٦ ١١٠  ١٢٦ ١١٠    اموع الفرعي

  -  ١٠ ٥٤٩  -  -  -  النمسا  الصندوق االستئماين العام

  -  ١٠ ٠٠٠  -  -  -  كوريا  
    ٢٠ ٥٤٩          اموع الفرعي

  ١٩ ٢٠٣  ١ ٢٥٩ ٢٧٧  ٢٦ ١٦٦  ١ ٦٢٦ ٣٣٣  ١ ٤٥٨ ٧٥٠    جمموع التربعات
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  ٧ اجلدول
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف حالة الصناديق االستئمانية
  )باليورو(

  الصندوق االستئماين
 ١األرصدة املرحلة يف 

  يناير /ينكانون الثا
  املنصرف  املتحصالت

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات
إيرادات الفائدة 

  املصرفية
الوفورات يف التزامات 
  الفترة السابقة أو إلغاؤها

املبالغ املعادة 
  للمتربعني

  األرصدة غري املربوطة

  ١ ٠٦٨  ٧ ٣٠٢-  ٤ ٣١١  ٢ ٥٢٣  ١ ٠٥٩ ٠٠٤  ٨٥ ٨٩٩  ٩٧٣ ١٠٥  ١ ١٣٠ ٧٩٣  ٧٠ ٢٥٣-  التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين

  ١٦١ ٣٤٧  -  ٨ ٢٦٦  ٥٦٩  ١٠١ ٢٨٨  ٥٧ ٤٣٦  ٤٣ ٨٥٢  ١٦٩ ٩٥٤  ٨٣ ٨٤٦  أقل البلدان منوا

مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة 
  )مصفوفة القضايا(

١٦ ٤٧٦  ٨٩١-  -  ٣٣٧  ١٣٠ ٥١٢  ١ ٩٢٢  ١٢٨ ٥٩٠  ١٣٨ ٤٥٦  ٩ ٠٨٦  

  ٢ ٦٨٠  -  ٥٤٠  ٢١  -  -  -  -  ٢ ١١٩  برنامج تعزيز القدرات القضائية

  ١ ٦٧٣-  -  -  ٢٠  ٦٢ ٧١٣  ٢٧ ٢٠٣  ٣٥ ٥١٠  ٦١ ٠٢٠  -  احللقة الدراسية يف داكار

  ١١ ٥١٨  ١١ ٠١٠-  -  ٢٢٧  ١١٠ ٧١٤  -  ١١٠ ٧١٤  ١٢٦ ١١٠  ٦ ٩٠٥  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  ١٩١ ٤١٦  ١٩ ٢٠٣-  ١٣ ١١٧  ٣ ٦٩٧  ١ ٤٦٤ ٢٣١  ١٧٢ ٤٦٠  ١ ٢٩١ ٧٧١  ١ ٦٢٦ ٣٣٣  ٣١ ٧٠٣  امـــوع
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  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١

ا على أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممارسة اختصاصا  ١-١
 جرائم ية،ادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنساناإلب(مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

 هيئة الرئاسة :وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي).  العدوان بعد تعريفها رمسياًمية جر،احلرب
 ، ومكتب املدعى العام،) والشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية،املتألفة من شعبة االستئناف(والدوائر 

املعتمد يف  ،ICC-ASP/2/Res.3وقد أنشأت مجعية الدول األطراف، يف قرارها . وقلم احملكمة
يناير / كانون الثاين١لتبدأ عملياا يف ) األمانة(، أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 والقواعد اإلجرائية ،وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبين يف نظام روما األساسي. ٢٠٠٤
  .صلة وغريمها من الصكوك ذات ال،وقواعد اإلثبات

 :وفيما يلي األهداف اليت يسعى لتحقيقها كل جهاز من أجهزة احملكمة

  هيئة الرئاسة  )أ(

كفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق   ‘١’
  والتعاون؛

’٢‘  الة وأداء مجيع الوظائف مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفع
  اخلاصة اليت تكلف ا هيئة الرئاسة؛القضائية 

توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية بتمثيل   ‘٣’
  .احملكمة يف احملافل الدولية

 الدوائر  )ب(

 . بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطرافاإلجراءاتكفالة سري   ‘١’

 عام اليمكتب املدع  )ج(

تعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية   ‘١’
  وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛

 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وتقدميها م اجلماعية واجلرائاإلبادةالتحقيق يف جرائم   ‘٢’
  للمحاكمة؛

  .وما األساسيبناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام ر  ‘٣’
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 قلم احملكمة  )د(

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

  أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(

رعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاا الف ‘١’
  واملالية؛

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

  واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ة وهيئاا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية عالية متكني اجلمعي ‘٣’
 .من خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية

  :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا   )و(

تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم   ‘١’
ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن . لس إدارة الصندوق واجتماعات الساإلداري 

الصندوق االستماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية  للصندوق االستئماين للضحايا 
  .٢٠٠٩لعام 

  مكتب مشروع املباين الدائمة  )ز(

، قررت مجعية الدول ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار   ‘١’  
األطراف إنشاء مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة 
للمحكمة لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع 

 جلمعية الدول األطراف ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة. املباين الدائمة
ولالطالع على مزيد من . ويقدم تقاريره مباشرة إليها عن طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها
  . من هذا التقرير١٤املعلومات بشأن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

كمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية متسك حسابات احملُ  ١-٢
.  وتعديالما٢٠٠٢سبتمرب /الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلول

 توتشكل هذه املالحظا. األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معوتتفق حسابات احملكمة حاليا 
  . ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمةجزءاً
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 اخلاصة سابات أساس احلىمتسك حسابات املنظمة علُ: الصناديق اخلاصة باحلسابات  ٢-٢
وجيوز .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق . الصناديقب

ة ممولة بالكامل من التربعاتل إنشاء وقفل صناديق ائتمانية وحسابات خاصللمسج. 

الفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف : الفترة املالية  ٣-٢
 .خالف ذلك

أدناه يتم إثبات ) ب(١٥-٢  الفرعيةباستثناء التربعات احملددة يف الفقرة: أساس االستحقاق  ٤-٢
 .ةياحملاسبباملعايري  املعدل  االستحقاقأساس استنادا إىل اإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم

لمحاسبة وال يتم ل أساس التكاليف التارخيية علىتعد احلسابات : أساس التكاليف التارخيية  ٥-٢
 .تغري أسعار السلع واخلدماتاملترتبة على ثار  لتعكس اآلتعديلها

ويتم . ض حسابات املنظمة باليوروتعر: سعر الصرفالتقلبات يف عملة احلسابات ومعاملة   ٦-٢
 يف األمم املتحدةاملوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف البيانات حتويل 

ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف . تاريخ البيان املايل
  . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالتشغيلي 

  : النحو التايلعلىمل مكاسب وخسائر سعر الصرف وتعا

  تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛  )أ(

 يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛  )ب(

وغري ذلك من يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد   )ج(
وىف اية السنة يترك صايف املكسب التراكمي .  يف صحيفة املوازنةاألصول واخلصوم بوصفها اعتماداً

  بوصفها نفقات؛ل لصاىف اخلسارة وتسجخاص اعتماد ضافكاعتماد يف صحيفة املوازنة يف حني ي

 غري املصفاة تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات  )د(
  .بوصفها نفقات ويتم تعديلها يف امليزانيات الربناجمية املناظرة

ويشمل الصندوق العام االشتراكات . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام   ٧-٢
ق  والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندواألمم املتحدةاملقررة واألموال املقدمة من 

 .رأس املال العامل لتمويل النفقات

 للمحكمة ملواجهة  الالزم رأس املالتوفري هو الصندوق املنشأ لصندوق رأس املال العامل  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ . مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

ألنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً وفقا جلدول اديره  تقصندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية ويتم
 . من النظام املايل٢-٦للمادة 
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ل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير يقوم املسج، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة  ٩-٢
م متويلها بالكامل ويت. عنها إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

 .قا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنةمن التربعات، وف

 من  أو جزئياًوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كلياً
  .االشتراكات املقررة

 ٢٠٠٤بتمرب س/ هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ ١٠-٢
 لتمكني ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ من  اعتباراًيورو والذي أصبح نافذاً ماليني ١٠برصيد يصل إىل 

  :احملكمة من تغطية ما يلي

  التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛   )أ(

الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل النفقات اليت ال ميكن تفاديها بسبب التطورات   )ب(
  ها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ يكن من املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييم

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

ة أو من د مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقرروحتد
  .الفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف

  :االشتراكات املقررة ١١-٢

 من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات ٢-٥وفقا للمادة   )أ(
ن االختالفات  مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عاألمم املتحدةوفقا جلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةيف العضوية بني 

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف ٨-٥ووفقا للمادة   )ب(
 يف حساب االشتراكات املستحقة ويف صندوق وتوضع بعد ذلكأوال إىل صندوق رأس املال العامل 

  مقرر على الدولة الطرف؛الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك 

ويتم حتويل االشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف   )ج(
  تاريخ الدفع؛

وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشتراكها يف   )د(
ها إىل الدول األطراف وفقا للمادة صندوق رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم في

  . من النظام املايل١٠-٥

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنالفوائض املستحقة للدول األطراف  ١٢-٢

 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛  )أ(

 تزامات؛الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االل  )ب(
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 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛  )ج(

   و مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛يتنقيح جدول االشتراكات عندما يسر  )د(

  .أدناه) د (١٥-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة   )ه(

ققة يف اية الفترة املالية بعد وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتح
 إىل جدول خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفترة على الدول األطراف استناداً

يناير الذي يلي / كانون الثاين١وىف . االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض
فترة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات ال

وىف هذه احلاالت تستعمل . من الفائض إذا كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
هذه االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل 

  .سنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائضواالشتراكات املقررة املستحقة عن ال

 احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت درجي: احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة ١٣-٢
 .ن الفائض التراكميالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم مظلت غري مدفوعة عن الفترات امل

 يف صحيفة املوازنة يف عمود  الواردة مسبقاًشتراكاتتظهر اال:  الواردة مسبقاًاالشتراكات ١٤-٢
وتطبق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف . اخلصوم

  .مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :رادات املنظمة مما يليتتألف إي: اإليرادات ١٥-٢

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

 بدفع مسامهات مالية أثناء  إىل التزام مكتوبل التربعات بوصفها إيرادات استناداًسجت  )ب(
وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل . السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع

 ؛ات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنةاإليراد

 نظام  من١١٥من املادة ) ب( للفقرة الفرعية  وفقاًاألمم املتحدةاألموال املقدمة من   )ج(
 روما األساسي؛

  :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي  )د(

  مبالغ مستردة من نفقات فعلية متكبدة يف الفترات املالية السابقة؛  ‘١’

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

   من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛اإليرادات املستمدة  ‘٣’
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يف اية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن   ‘٤’
اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها أو 

ويتم حتويل أي رصيد سليب . ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة
  صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’

  :النفقات ١٦-٢

. ١-١٠٤تدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ(
 اللتزامات غري املصفاة؛غ عنه النفقات املصروفة واويشمل جمموع النفقات املبلّ

ستهالك يف ميزانية الفترة التقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة ل  )ب(
ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة . اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها

 بالتكلفة التارخيية؛

ؤجلة وفقا املعباء لألالية املقبلة على حساب حتمل االلتزامات املتصلة بالفترات امل  )ج(
  .٧-١١١للقاعدة املالية 

.  اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املالية هي االرتباطاتااللتزامات غري املصفاة ١٧-٢
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

 بعد  شهرا١٢ًوتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة .  أو إىل مديونية تعترف ا احملكمةباطاتالرتا
  .اية السنة املالية اليت تتصل ا

 الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية يف : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با ١٨-٢
، أوصت اللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩ املعقودة من

ووافقت مجعية الدول األطراف على .  نظام املعاشات التقاعدية للقضاةأليانز ولندا لتأمني شركة
وعينت احملكمة شركة ). ٣١، الفقرة ICC-ASP/5/32انظر الوثيقة (توصية اللجنة يف دورا اخلامسة 

 ٣١ وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة أليانز يف ام املعاشات التقاعدية للقضاة،نظأليانز إلدارة 
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

وبناء على هذه األقساط، يكون .  يورو١ ٩٧٥ ٦١١وتدفع احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً يبلغ 
  : ويقدم ألعضائه املزايا التاليةنظام املعاشات التقاعدية للقضاة نظاما يتم متويله باستحقاقات حمددة

أو ما يتناسب مع (معاشاً تقاعدياً حمدداًًً للقاضي الذي يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات   )أ(
  ؛)ذلك إذا مل يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات

   يف املائة من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة؛٥٠  )ب(
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  . سنة من العمر أو أقل٦٥ن يبلغ معاشاً للعجز للقاضي الذي  )ج(

 املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل تشمل األموال النقد والودائع بأجل، ١٩-٢
  .واحلسابات حتت الطلب

التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ، تشمل اإليرادات املؤجلة ٢٠-٢
  .ول عليهاولكن مل يتم بعد احلص

 أنه يتعلق يفترضالذي  منحة التعليم ة من سلف اجلزءتشمل: االستحقاقات املدفوعة مقدما ٢١-٢
يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدماً ألغراض   والذي تاريخ البيان املايلنتهية يفبالسنة الدراسية امل

 احملكمةبللموظفني واملسؤولني  وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل. صحيفة املوازنة فقط
 .الالزمةتسوية إجراء العلى امليزانية وها عندئذ حتميل وستحقاقالاإىل حني تقدمي املستندات الدالة على 

وسجلت هذه االستحقاقات وباملقارنة بالعام املاضي، ضمن األعباء املؤجلة ووجد أن معاملتها بوصفها 
من الناحية احملاسبية حيث يتم دفع املصروفات املدرسية قبل استحقاقات مدفوعة مقدماً أكثر مالءمة 

 لتعكس االستحقاقات ٢٠٠٨وللمقارنة بني األرقام، عدلت األرقام املتعلقة بعام . بدء السنة الدراسية
  .املدفوعة مقدما ملنحة التعليم

 يتركون اخلدمة حيق للموظفني الدوليني الذين: االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن ٢٢-٢
كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة . احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة
  .خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة

وهذه الطريقة يف تقدير االلتزامات أكثر حصافة وتتماشى مع أفضل املمارسات احلالية الستحقاقات 
 حيث أن املبدأ األساسي هو أنه ينبغي االعتراف باستحقاقات املوظفني يف الوقت الذي املوظفني

  .يكتسبون فيه احلق يف احلصول على هذه االستحقاقات وليس عند دفعها هلم أو قابليتها للدفع

  . يتم التعبري عنها، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليةاخلصوم احملتملة ٢٣-٢

مجعية الدول وفقا ملقرر : األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي  ٢٤-٢
 كانون ٢٣  املؤرخ٢٦٢/٥٨ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ICC-ASP/1/Decision 3 األطراف
 يف الصندوق املشترك للمعاشات ، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضوا٢٠٠٣ًديسمرب /األول
ويقدم الصندوق ملوظفي  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ من  اعتباراًاألمم املتحدةية ملوظفي التقاعد

 .احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة

ظمة جتاه ويتألف االلتزام املايل للمن. ستحقاقات حمددةنظام يتم متويله باوصندوق املعاشات التقاعدية 
 يف ١٥ر٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز 
عجز مستحقة وال تكون مدفوعات هذا ال.  من النظام األساسي للصندوق٢٦كتواري مبوجب املادة الا

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة الدفع 
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  ومل تلجأ.إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق
 . هذا احلكم إىل إىل حني صياغة هذا التقريراجلمعية العامة لألمم املتحدة

  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

 ١٧ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف  مبوجب نظاماحملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت   ١-٣
 الدبلوماسي للمفوضني األمم املتحدةمؤمتر " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما قامت ١٩٩٨ هيولي/متوز

واحملكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة . باعتماد النظام األساسي" بإنشاء حمكمة جنائية دوليةاملعىن 
  :تتكون من األجهزة التالية

 لنائبني األول والثاين للرئيس؛هيئة الرئاسة، وتتألف من الرئيس وا  )أ(

. ديةدوائر احملكمة، وتتكون من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهي  )ب(
وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن 

  ؛ستة قضاة مثلها مثل الشعبة التمهيدية

 من أجهزة احملكمة،  منفصالًمكتب املدعى العام، الذي يعمل مستقال بوصفه جهازاً  )ج(
  ختصاص احملكمة وتقدميها للمحاكمة؛املسؤول عن التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف ا

 :قلم احملكمة، املسؤول عن  )د(

  خدمات الدعم واخلدمات اإلدارية غري القضائية للمحكمة؛  ‘١’

  توفري الدعم القضائي خلدمات احملكمة؛  ‘٢’

  إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٣’

 ؛تنفيذ آليات مساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم  ‘٤’

األمانة اليت تقدم خدمات موضوعية مستقلة ومساعدة إدارية وتعزيزية إىل مجعية الدول   )ه(
بناء على ، واألطراف، ومكتب اجلمعية، وجلنة وثائق التفويض، والفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان

  .ها اجلمعيةؤإقرار صريح من اجلمعية إىل أي هيئة فرعية تنش

وأنشأت احملكمة أيضا .  من نظام روما األساسي يف الهاي يف هولندا٣ ويقع مقر احملكمة وفقا للمادة
وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية . ستة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياا يف امليدان

 .، ومجهورية أفريقيا الوسطى)٢(، وتشاد )٢(الكونغو الدميقراطية 

هيئة (اهليئة القضائية : ت االعتمادات إىل ستة برامج رئيسية، قسم٢٠٠٩وألغراض الفترة املالية لعام 
، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة )الرئاسة ودوائر احملكمة

  .الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة

  . ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك هي سنة تقوميية واحدةوالفترة املالية للمنظمة  ٢-٣
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 اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األولويتضمن   ٣-٣
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات

  / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينضح ويو  ٤-٣
 .)٦ملالحظة أنظر ا(وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٩ديسمرب 

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالثو  ٥-٣
 .ة الدولية السابعاحملاسب

  .عتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةرنة باال النفقات مقاالبيان الرابعويتضمن   ٦-٣

   وصندوق الطوارئالصندوق العام وصندوق رأس املال العامل  -٤

على ، ICC-ASP/7/Res.4 قرارها ، يفوافقت مجعية الدول األطراف: االشتراكات املقررة  ١-٤
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ املالية من الفترةتمويل ل يورو ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠موعه رصد ما جم

، كان عدد الدول األطراف يف نظام ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ وىف .٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .ة دول١١٠روما األساسي 

 يورو الفوائد ١ ٢٩١ ٧١٣متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٤
املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، 

  .وصندوق الطوارئ

 :يورو متثل ما يلي ٢٩٤ ٣٨٤بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

 تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

 )باليورو (املبلغ االيرادات املتنوعة

  ٢٢١ ٥٧٧ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة

 ٧٢ ٨٠٧ إيرادات متنوعة

 ٢٩٤ ٣٨٤ اموع

يبلغ قدرها  مصروفة مبالغيورو  ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٤-٤
 خمصص  واعتمادرو، يو٧ ٧١٤ ٠٥٠يبلغ قدرها  فاة والتزامات غري مص يورو،٨٤ ٣٩٨ ٨٢١

. أدناه٢وترد تفاصيل النفقات يف اجلدول . يورو ١ ٣٧٩  ٣٤٨لتغطية املسؤولية يبلغ 
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 )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول 

االلتزامات غري  املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات
 املصفاة

 جمموع النفقات  )أ(املخصصات

املرتبات والتكاليف 
  األخرى

 باملوظفنياخلاصة 

٦٧ ٧٧٠ ٤٥٢  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ ٩٣٣ ٥٢٩ ٦٥ ٤٥٧ ٥٧٥ ٧١ ٤٥٧ ٣٠٠ 

 ٣ ٩٦٠ ٢٠٧  - ٨٥٧ ٨٦٣ ٣ ١٠٢ ٣٤٤ ٥ ١٢٢ ٢٠٠ السفر والضيافة

 ٨ ٢٠٥ ١٧٢  - ٢ ٤١٧ ٩٨٧ ٥ ٧٨٧ ١٨٥ ٨ ٩٨٦ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

 ١٠ ٥٩٩ ٥٧٥  - ٢ ٨٩٣ ٤٠٩ ٧ ٧٠٦ ١٦٦ ١٣ ٢٠٧ ٣٠٠ مصروفات التشغيل

 ٢ ٩٥٦ ٨١٣  - ٦١١ ٢٦٢ ٢ ٣٤٥ ٥٥١ ٢ ٤٥٧ ١٠٠ احليازات

 ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ ٧ ٧١٤ ٠٥٠ ٨٤ ٣٩٨ ٨٢١ ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠ اموع
املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة اليت يورو  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ تشمل املخصصات البالغ قدرها )أ(

 احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية اليت يبلغ قدرها وخمصصات القضايا املطروحة على يورو، ٦٠ ١٦١يبلغ قدرها 
 ١ ٠٩٥ ٤٨٧ اليت يبلغ قدرها  يورو، واملخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن٢٢٣ ٧٠٠
  . أدناه٦-٤ و ٥-٤على النحو الوارد يف املالحظتني يورو، 

  :املتعلقة باملعاشات التقاعديةالنفقات 

 بأن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩  امليزانية واملالية يف دورا السابعة املعقودة منأوصت جلنة
. املعاشات التقاعدية للقضاةبشأن نظام  ليانز ولندا أتوافق احملكمة على العطاء املقدم من شركة

بأن تقدم تقريراً  (ICC-ASP/4/Res.9)وقدمت جلنة امليزانية واملالية هذه التوصية بناء على طلب اجلمعية 
ويف دورا اخلامسة، . عن اخليار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

  ).٣١، الفقرة ICC-ASP/5/32انظر (وافقت اجلمعية على توصية اللجنة 

  .٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٣١يف  وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة أليانز ولندا

ة سنوياألقساط الإىل نظام  التراكمي االستحقاقوانتقل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة من نظام 
 يورو ٢ ٢٨٠ ٢٦٣والبالغ قدره  ٢٠٠٩عن عام  ودفع القسط املستحق. أليانز شركة لالواجبة الدفع

  .هلذه الشركة وقيد يف بند النفقات املصروفة

  املخصصات  ٥-٤

قسمت املخصصات  :علقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطناملخصصات املت  )أ(
املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني فرعيني أحدمها للمجموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن 

 ٥٤٤املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها   يورو واآلخر لاللتزامات٣ ٥١٢ ٥٣٣البالغ قدره 
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة . ورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع ي٢٨٣

 أي ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
ع التراكمي ويشري امو. للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلم
ديسمرب / كانون األول٣١ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 

. ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠٠٩
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 ٤٨٧ حنو ٢٠٠٩نية عام وبلغت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن اليت محلت على ميزا
  . يورو، ووزعت بني األجهزة املختلفة للمحكمة١ ٠٩٥

ملمارسة ابناء على : واليات املتحدةيبية للراملتعلقة بااللتزامات الضخصصات امل  )ب(
ة، نظمة العمل الدولي واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ملاألساسية للخدمة املدنية الدوليةواملبادئ 
. واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمةرتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملع مجييعفى 

دول املدرجني جب من دافعي الضرائب للواليات املتحدة وتبلغ االلتزامات الضريبية املستحقة للموظفني
 ٦٠ ١٦١حنو تقديرات الحسب ٢٠٠٩ موظفني يف عام ١٠والذين يبلغ عددهم حملكمة رتبات باامل

  .يورو

 ،٢٠٠٩ عام يف: نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملعلى ملطروحة لقضايا اخمصصات ا  ٦-٤
وقد يلزم وفقاً . رفع أحد املوظفني السابقني باحملكمة قضية أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

كمة بالتايل، وفقا لتجارا السابقة لتقديرات إدارة الشؤون القانونية دفع مبلغ هلذا املوظف وأدرجت احمل
  .٢٠٠٩يف مثل هذه احلاالت، االعتماد الالزم يف ميزانية عام 

لقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٧-٤
ورو وذلك بفضل  ي٦ ٨٣٨ ٤٢٩يبلغ ورو من أصل  ي٨ ٩٩٩ ٩٢٩بالتزامات الفترات السابقة 

  .يورو ٢ ١٦١ ٥٠٠ ققت أو إلغاء التزامات مبقدارفورات حتو

طراف املستحقة د حلساب الدول األ الفائض النقدي املقيبلغ: يلة إىل الدول األطرافاآلبالغ امل  ٨-٤
 وقد مت ختصيصه وتوزيعه ٢٠٠٧ويشمل هذا املبلغ الفوائض النقدية من عام . ورو ي١٩ ١٩٤ ٨٦٤له 

وأُعيد ما . كل واحدة منها عن تلك الفترة املاليةل لالشتراكات املقررة على الدول األطراف وفقاً
 ٧٩٨ ٥٠٧وقدره إىل الدول األطراف أما املبلغ الباقي يورو من الفائض النقدي  ٣٩٦ ٣٥٧مقداره 

١٨٢٠٠٩يف عام حلساب االشتراكات املقررة الواجبة السداد حتت التحصيالت د  يورو فقد قي 
  .)١اجلدول (

، ICC-ASP/7/Res.4قرارها ب، أنشأت مجعية الدول األطراف: دوق رأس املال العاملصن  ٩-٤
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  . يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفترة املالية السابقة٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ

 ١ ٠٩٣ ٠١٢ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :قررة قيد التحصيلاالشتراكات امل ١٠-٤
 يورو مستحقة عن عام ٧٦٠ ٥٧٥و  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة٣٣٢ ٤٣٧يورو منها 

 والزائدة عن االشتراكات االشتراكات الواردة من الدول األطرافسجلت و). ١اجلدول  (٢٠٠٩
         انظر املالحظة(وصفها اشتراكات واردة مقدماً  يورو ب١ ٥٢٣ ٧٠٦ والبالغ قدرها املستحقة

  ).أدناه) ب(٥-٤
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تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس االشتراكات األخرى قيد التحصيل  ١١-٤
 ٢اجلدوالن ( يورو ٢٧٠، بلغ الرصيد غري املدفوع ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ويف  .املال العامل

  ).٣و

األرصدة قيد   يورو١٤٠ ١٥٠ ميثل مبلغ: املشتركة بني الصناديقاألرصدة قيد التحصيل  ١٢-٤
ديسمرب / كانون األول٣١يف من الصناديق االستئمانية اليت ال توجد حسابات منفصلة هلا التحصيل 
٢٠٠٩. 

لغ قدرها         ترد تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل الباقيد التحصيلاحلسابات األخرى  ١٣-٤
  . أدناه٣يف اجلدول  يورو ٢ ٨١١ ٢٤٧

 تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل: ٣اجلدول 

  )يورو (٢٠٠٨املبلغ يف عام  )يورو (٢٠٠٩املبلغ يف عام  احلسابات قيد التحصيل
 ٩٨٩ ٤٩٥ ١ ١٢٧ ٢٩٧ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

  ٦٦٥ ٥٢٣ ٢٧٧ ٦٨١ املوظفون

 ٧٧ ٨٧١ ٩ ٩٢١ ونالبائع

 ١ ٧١٥ ٦٢٤ ٩٧ ٤٣٩ الفائدة املستحقة

   ٤٩٥ ٣٠٦  ٥١٣ ٢٥١   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 
   ٥٠٧ ٢٦٩  ٥٦٥ ٨٤٨  )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

 ١٣٢ ٦٧٣ ٢١٩ ٨١٠ )د(حسابات أخرى

 ٤ ٥٨٣ ٧٦١ ٢ ٨١١ ٢٤٧ اموع

 يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات ١ ١٢٧ ٢٩٧ مبلغ قتعل ي:ضريبة القيمة املضافة )أ(
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يورو املسددة عن مشتريات متت يف أوغندا يف األعوام ٢١٥ ٠١٩لبالغ قدرها اضريبة القيمة املضافة ب
 مبلغ احملكمة سترد ت أناملؤكد ليس من و. وهذا املبلغ قيد التحصيل من احلكومة األوغندية. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧و

 ١٨ريبة القيمة املضافة يف ئية الدولية من ضاكمة اجلناحملقانون إعفاء رو بالكامل حيث مت التوقيع على  يو٢١٥ ٠١٩
ضريبة القيمة السترداد بذل جهود وست. ٢٠٠٨يوليه / متوز١أصبح نافذاً اعتباراً من  و٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

 رمسياًاالعتراف التأخري يف وأن عملياا يف أوغندا ذ بداية اإلعفاء منتستحق س أن احملكمة املضافة بأثر رجعي على أسا
ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها.  
ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون مطالبات واليت جيب : )السلف غري النقدية(سلف السفر  )ب(

. ويستثىن من هذا املبلغ سلف السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. ٢٠٠٩ابات كنفقات يف عام تسجيلها يف احلس
، “املوظفنيپ”وتسجل السلف النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تدرج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة 

  .“األخرى”املبالغ قيد التحصيل ، و“البائعني”وأ
 ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر :دفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفرالسلف امل )ج(

 كانون ٣١مثل التذاكر ومصاريف الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفقات حىت 
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

 يورو للتكاليف املتصلة مبحامي الدفاع عن أحد ١٠٩ ٢٩٣رج مبلغ ، أديف احلسابات األخرى قيد التحصيل )د(
-ICC-01/05الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم  (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠فبناء على قرار صادر يف . املتهمني

التمثيل القانوين  يورو يف إطار النفقات القانونية للتكاليف املتصلة ب١٧٨ ٨٧٢، دفعت احملكمة ما جمموعه )01/08-568
.  يورو من األرصدة امدة٦٩ ٥٧٩وعند االنتهاء من إعداد البيانات املالية، استعادت احملكمة  . ملتهم مجدت أرصدته

ومن احملتمل، ولكن ليس من املؤكد، أن تتمكن احملكمة من استعادة املبلغ بأكمله عند طلب اإلفراج عن األرصدة 
  .بأكملها
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ميثل الذي  يورو ٦٨٨ ٣١٢االستحقاقات املدفوعة مقدما مبلغ  تتضمن :يمسلف منحة التعل ١٤-٤
 ديسمرب/ كانون األول٣١ يف تنياملنتهيتني الدراسيتني جزءاً من سلف منحة التعليم املتصلة بالسن

 لتعكس االستحقاقات ٢٠٠٨ وللمقارنة بني األرقام، عدلت األرقام املتعلقة بعام .٢٠١٠ و٢٠٠٩
  . يورو٧٨٧ ٣٠٨ملنحة التعليم مببلغ املدفوعة مقدما 

 يورو ٣ ٦٧١ ٧١٦ مبلغ الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدماً ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. ترة املالية القادمةبشأن الف

الذي ميثل مدفوعات وردت مقدماً من الدول األطراف  ورو ي١ ٥٢٣ ٧٠٦مبلغ   )أ(
  ؛)١اجلدول  (٢٠٠٩ررة لعام لالشتراكات املق

 زيادة عن االشتراكات املقررة تميثل اشتراكات وردالذي ورو  ي٢ ١٤٨ ٠١٠ لغمب  )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من الفائض ٢٠٠٩لعام 

  ).١اجلدول  (٢٠٠٧النقدي لعام 

احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ تفاصيل  ترد مستحقة الدفعحلسابات األخرى ا ١٦-٤
  . أدناه٤يف اجلدول  يورو ١ ٣٣٨ ٧٥٩قدرها 

 تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول 

 احلسابات مستحقة الدفع
املبلغ يف عام 

 )يورو (٢٠٠٩

 ٢٠٠٨املبلغ يف عام 
 )يورو(

 ٤١ ٧٨٠ ١٦١ ٥٢٠ املوظفون

 ١٣٠ ٣٠٤ ٤٤٧ ٠٣٤ البائعون

)أ(مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون 
 ٣٥٦ ٨٧٠ ٣٨٦ ٠٣٩ 

  ١٩٧ ٤٣٣  ٢٨٣ ٥٤٤  )ب(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

 ٦٤ ٥٩٦ ٥٠ ٧٤٥ حسابات أخرى

    ٩ ٨٧٧  )ج() القرض املقدم من وزارة اخلارجية اهلولندية(الفائدة املستحقة 

 ٧٩٠ ٩٨٣  ١ ٣٣٨ ٧٥٩  اموع

، تلقت احملكمة طلباً من رئيس ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون )أ(
ملساعدة هذه احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق ) احملكمة اخلاصة(احملكمة اخلاصة لسرياليون 

شاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على وبعد الت. االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز تيلور
واستناداً إىل هذا القرار، . توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات الكاملة مقدماً قبل تقدمي اخلدمات

 بشأن الترتيبات ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٣عت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ وقّ
  .اإلدارية بني احملكمتني
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. وعلى أثر هذا االتفاق، قامت احملكمة اخلاصة بتسديد مدفوعات مقدمة للمحكمة اجلنائية الدولية لتغطية مصروفاا
 يورو رصيد املدفوعات املسددة مقدماً من احملكمة اخلاصة مطروحاً منه النفقات اليت تكبدا ٣٨٦ ٠٣٩وميثل مبلغ 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١كمة اخلاصة حىت احمل
 منحة العودة إىل الوطن تعديالت على حساب ٢٠٠٨أدخلت يف عام : نحة العودة إىل الوطنااللتزامات املتعلقة مب )ب(

رعيني  إىل قسمني فنحة العودة إىل الوطنمت املخصصات املتعلقة مبوقس. لتحقيق املزيد من الشفافية يف البيانات املالية
نحة املتعلقة مب  يورو واآلخر لاللتزامات٣ ٥١٢ ٥٣٣نحة العودة إىل الوطن البالغ قدره أحدمها للمجموع التراكمي مل

ويف هذا التقسيم، تشري .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٢٨٣ ٥٤٤ البالغ قدرها العودة إىل الوطن
 أي ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت لوطننحة العودة إىل اااللتزامات املتعلقة مب

نحة العودة إىل ويشري اموع التراكمي مل. للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلم
 ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت الوطن
  . ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١

 يورو بالفائدة املستحقة عن استخدام القرض املقدم من الدولة املضيفة البالغ ٩ ٨٧٧مبلغ   يتعلق:الفائدة املستحقة )ج(
 وفقاً ٢٠١٠فرباير /اخلارجية اهلولندية يف شباطوسددت هذه الفائدة لوزارة . ٢٠٠٩ يورو يف عام ١ ٤٢٥ ٠٠٠قدره 

وتستحق هذه الفائدة سنويا اعتبارا من التاريخ الذي يستخدم فيه هذا . ICC-ASP/7/Res.1للمرفق الثاين من القرار 
باين وسيبدأ سداد القرض، بأقساط سنوية منتظمة، بعد االنتهاء من اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للم. القرض ألول مرة

  . من هذا التقرير١٤ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند . املؤقتة

ميثل الفائض النقدي للفترة املالية الذي يورو  ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ ١٧-٤
 ومل يستخدم .ICC-ASP/1/Res.4(b) حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار ٢٠٠٣ -٢٠٠٢

  .٢٠٠٩الصندوق يف عام 

 ٣٣٢ ٤٣٧خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة ١٨-٤
 للحصول ،)١اجلدول (االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية السابقة يورو، الذي ميثل 

  ).٤اجلدول (عه على الدول األطراف  الواجب توزي٢٠٠٨على الفائض النقدي لعام 

  الصناديق االستئمانية  -٥

  .٢٠٠٩ ملشاريع عام يورو ١ ٦٥٢ ٤٩٩تبلغ قيمتها أو وردت تربعات / عقدت و:التربعات  ١-٥

 الفائدة املصرفية املتأتية من احلساب  يورو٣ ٦٩٧ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٥
  .ق االستئمانيةاملصريف للمحكمة اخلاص بالصنادي

 على اعتبار أنه احنة يورو إىل اجلهات امل١٩ ٢٠٣ أعيد مبلغ :جلهات املاحنةاملبالغ املعادة إىل ا  ٣-٥
  ).٧ و٦اجلدوالن (زائد عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة 

الفائدة املستحقة على احلساب  يورو ٧٥٤ميثل مبلغ  :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٤-٥
  . للصناديق اإلستئمانية ولكن مل يتم استالمه بعداملصريف

 ٢٧٧ تلقت احملكمة اجلنائية الدولية تربعات مبا جمموعه :تربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماًال  ٥-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ورو لصاحل املشاريع اليت تبدأ بعد  ي١ ٢٥٩
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، كان الرصيد ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف : اديقستحقة الدفع بني الصناملرصدة األ  ٦-٥
  . يورو١٤٠ ١٥٠املستحق الدفع بني الصندوق اإلستئماين والصندوق العام هو 

ديسمرب / كانون األول٣١يف البيانات املالية للفترة املنتهية يف : ٢٠٠٨لعام البيانات تعديل   ٧-٥
 يورو ضمن التربعات املعقودة من ٢٠٧ ٢٥٦ مبلغ ٦، أدرجت احملكمة بنوع اخلطأ يف اجلدول ٢٠٠٧

ولتصحيح رصيد الصندوق االستئماين، خصمت . املفوضية األوروبية بينما ورد هذا املبلغ بالفعل
 باعتبارها أقرب سنة حسابية يتم ٢٠٠٨ يورو من الرقم املقابل يف سنة ٢٠٧ ٢٥٦احملكمة مبلغ 

  .الكشف عنها يف البيانات املالية احلالية

  تلكات غري املستهلكةاملم  -٦

 كانون ٣١ يف ، التارخييةوتكلفتها ، أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة٦يتضمن اجلدول   ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 .امليزانية مبجرد حيازااملستهلكة يف األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على 

  )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥اجلدول 

  فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي يف 
يناير / كانون الثاين١

٢٠٠٩ 

  )أ(البنود املشطوبة  التسويات/احليازات
 ٣١الرصيد اخلتامي يف 

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

معدات تكنولوجيات 
 ٧ ٢٦١ ٠١٥  )٢٥٣ ٥٥٩( ٧٠٤ ٨٢٨ ٦ ٨٠٩ ٧٤٦  االتصال/املعلومات

 ٨٢١ ٩١١  )٧٩٨( ٧ ٨٤٤ ٨١٤ ٨٦٥ معدات األمن والسالمة

 ١ ٠٧٥ ٨٣٢  )٣ ٠٤٧( ٤٩ ٤٤١ ١ ٠٢٩ ٤٣٨ معدات اخلدمات العامة

 ٨٦٤ ٥٤٣  )٢٩ ٠٥٤( ٨٢ ٤٩١ ٨١١ ١٠٦ املركبات ومعدات النقل

 ١ ٣٤٨ ٠٤١  )٦ ١٨٦( ٢٠ ٠٤٩ ١ ٣٣٤ ١٧٨ معدات مكتب املدعي العام

  ١ ٤٢٦ ٢٤٠  -  ٢٥٠ ٦١٦  ١ ١٧٥ ٦٢٤  معدات أخرى

قاعات احملكمة والدائرة 
  ١ ٣٦٢ ٩١٨  -  -  ١ ٣٦٢ ٩١٨  (*)التمهيدية

 ١٤ ١٦٠ ٥٠٠  )٢٩٢ ٦٤٤( ١ ١١٥ ٢٦٩ ١٣ ٣٣٧ ٨٧٥ ا�����ع

 .ت احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآاتعناصر قاع - اعات احملكمة والدائرة التمهيدية ق*

حصلت عليها املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت احملكمة ، تشمل سجالت لف ما سإىلاإلضافة وب
  :تربعاتال من خالل حملكمةا
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 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٦اجلدول 

 فئة إدارة األصول
 كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 

 ٢٠٠٩يناير /الثاين
)أ(التسويات/احليازات

 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٩ 

 ١٧ ٥٦٠ )٧١٧( ١٨ ٢٧٧  ميزانية الفريق االستطالعي

 ٣٢٨ ١٧٥ )٩١ ٣٨٢( ٤١٩ ٥٥٧ منح للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٣٤٥ ٧٣٥ )٩٢ ٠٩٩( ٤٣٧ ٨٣٤ ا�����ع

 .يورو ٣٨٤ ٧٤٣، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة ٢٠٠٩عام  يف )أ(

  شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات  -٧

   أعاله، شطب ١-٦ كما سبق بيانه يف البند ٢٠٠٩ عام يفباإلضافة إىل البنود املشطوبة   ١-٧
 يورو باعتباره حسابات غري ٥٦ ٦١٣، وما جمموعه قدية يورو باعتباره خسارة ن٢ ٠٩٥ما جمموعه 

  .٢٠٠٥ عام قابلة للتحصيل منذ

  ااملةمدفوعات   -٨

  .مل تصدر عن احملكمة أية مدفوعات جماملة أثناء الفترة املالية  ١-٨

  العاملون بدون مقابل  -٩

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

  االلتزامات احملتملة  -١٠

ت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ، حددت احملكمة ثالث حاال٢٠٠٩يف عام  ١-١٠
ولو حدث ذلك، ستحاول احملكمة معرفة النتيجة املتوقعة . إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

  .هلذه القضايا وستتخذ اإلجراءات احلسابية املناسبة لذلك

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

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

وقسط التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية 
 ويظهر يف املنظمةالقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، يسدد من ميزانية مشاة يف حالة 

 ألغراض هذا ٢٠٠٩ املدفوع يف عام  اإلمجايلوقد بلغ جمموع القسط. احلساب حتت بند النفقات
  . يورو٧٧١ ٢٤٤التأمني 
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  التربعات العينية  -١٢

تربعات من الدولة  الية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى ورد يف البيانات املالية للفترات امل كما ١-١٢
 يف)  يورو٢٥ ٠٠٠قيمتها  اليت تفوق (فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة و. املضيفة

  :الفترة املالية

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١ابتداء من ، مباين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات  “١”

 مليون يورو، مبا يف ذلك ٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتة املرتبطة باملباين التكاليف  “٢”
  .تكاليف بناء قاعة للمحاكمات

  لصندوق االستئماين للضحاياالتربعات ل  -١٣

إنشاء صندوق لصاحل ، ICC-ASP/1/Res.6قررت مجعية الدول األطراف، مبوجب قرارها  ١-١٣
  .كمة وأسرهمتدخل يف اختصاص احملضحايا اجلرائم اليت 

أن يكون مسجل احملكمة وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جملس إدارة للصندوق، وقررت 
يشارك أن جلس اإلدارة يف قيامه مبهمته وعمل مبلاساعدة حلسن سري املتقدمي ما يلزم من مسؤوالً عن 

  .أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية

 يورو ألمانة الصندوق ١ ٣٠١ ٤٠٠الدول األطراف على اعتماد مبلغ ، وافقت مجعية ٢٠٠٩ويف عام 
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري لس إدارة 

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات األمانة يف الفترة املالية قيد البحث . الصندوق واجتماعات الس
  .و يور١ ٢٦٣ ٩٦٤

  وصف عام: مشروع املباين الدائمة  -١٤

  ICC-ASP/4/Res.2أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها ١-١٤

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب بصفتها هذه مبان دائمة ذات طابع وظيفي ”الذي أكد أن 
س أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من لتمكينها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعك

  .، وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة“العقاب

تكاليف البناء إىل أن   ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت ٢-١٤
ستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء اال

قبل طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات 
 مليون يورو مبستويات ١٩٠املظهرية املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 

جلنة   ICC-ASP/6/Res.1رفق الثاين للقرارمجعية الدول األطراف يف امل وأنشأت. ٢٠١٤أسعار عام 
 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤، عمال بالفقرة مراقبة للدول األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية

  .األساسي
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والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة  ٣-١٤
وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلستراتيجية للمشروع بينما خيتص مدير . ليةللمحكمة اجلنائية الدو

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

  املاليةالسياسة احملاسبية وإعداد التقارير : مشروع املباين الدائمة-١٥

 للمحكمة اجلنائية متسك حسابات مشروع املباين الدائمة وفقا للنظام املايل والقواعد املاليةُ ١-١٥

ولذلك، تتفق .  ICC-ASP/1/Res.6الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف مرفق القرار
وتشكل هذه .  املتحدةاألمم معايري احملاسبة يف منظومة معحسابات مشروع املباين الدائمة حاليا 

  .املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية ملشروع املباين الدائمة

 أساس احلسابات ىحسابات مشروع املباين الدائمة علمتسك ُ: احلسابات اخلاصة بالصناديق ٢-١٥
 .اخلاصة بالصناديق

ة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية هي سنالفترة املالية ملشروع املباين الدائمة : الفترة املالية ٣-١٥
 .الدول األطراف خالف ذلك

لمحاسبة وال يتم ل أساس التكاليف التارخيية علىتعد احلسابات : أساس التكاليف التارخيية ٤-١٥
 .تغري أسعار السلع واخلدماتاملترتبة على ثار  لتعكس اآلتعديلها

البيانات ويتم حتويل . باليوروئمة مشروع املباين الداتعرض حسابات :  احلساباتعملة ٥-١٥
 يف تاريخ البيان األمم املتحدةاملوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف 

لألمم ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي . املايل
  . يف تاريخ العمليةاملتحدة

  :ل مشروع املباين الدائمة عن طريق ما يليميو: التمويل  ٦-١٥

وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا اليت تقدم إىل احملكمة وفقا ملا جاء يف املرفق الثاين   )أ(
 عاماً مبعدل ٣٠ مليون يورو، يسدد على فترة ٢٠٠قرضاً ال يتجاوز قدره   ICC-ASP/7/Res.1للقرار 

. ع الفائدة سنوياً، بداية من أول استخدام لقرض الدولة املضيفةوتدف.  يف املائة٢,٥فائدة مقدارها 
ويبدأ سداد القرض، عن طريق دفع أقساط سنوية منتظمة، بعد انتهاء عقود إجيار املباين املؤقتة القائمة 

  واملستقبلة؛

  ICC-ASP/7/Res.1 الواردة يف املرفق الثالث للقرار بادئأنصبة مقررة تستند إىل امل  )ب(

   احلصص املقررة دفعة واحدة؛سدادبشأن 
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التربعات اليت تقدمها احلكومات أو املنظمات الدولية أو األفراد أو الشركات أو   )ج(
الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف   ICC-ASP/6/Res.1للقراركيانات أخرى، وفقا للمرفق السادس 

  لتشييد املباين الدائمة؛ بشأن إنشاء صندوق استئماين 

  .على النحو الذي تراه مجعية الدول األطرافرد بديلة موا  )د(

 إىل التزام مكتوب بوصفها إيرادات استناداًاالشتراكات املقررة والتربعات ل سجت :اإليرادات ٧-١٥
وبالنسبة . بدفع مسامهات مالية أثناء السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع

 .جلهات املاحنة التربعات فعال من اي يتم تسجيل اإليرادات عند تلقهلذه األموال

 املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل تشمل األموال النقد والودائع بأجل، ٨-١٥
  .واحلسابات حتت الطلب

  )من األول إىل الثالث(مالحظات على البيانات  :مشروع املباين الدائمة-١٦

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء يتضمن  البيان األول ١-١٦
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات

  / كانون األول٣١يف األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يوضح  البيان الثاين ٢-١٦
 .٢٠٠٩ديسمرب 

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث ٣-١٦
  .احملاسبة الدولية السابع

بلغ جمموع االشتراكات املقررة والتربعات اليت وردت من  االشتراكات املقررة والتربعات ٤-١٦
  . يورو٠,٠ وكيانات أخرى ماتاحلكومات واألفراد ومنظ

مبالغ مصروفة يبلغ قدرها  يورو ١ ٢٧٩ ٤٧١يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٥-١٦
  . يورو٥ ٣٨٩ يورو والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ١ ٢٧٤ ٠٨٢

لقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها ٦-١٦
ققت أو إلغاء ورو وذلك بفضل وفورات حت ي٠,٠يبلغ من أصل  يورو ٠,٠زامات الفترات السابقة بالت

  .يورو ٠,٠ التزامات مبقدار

 يورو الفائدة املستحقة قيد التحصيل يف  ٥٥٤ ميثل مبلغ :قيد التحصيلاحلسابات األخرى  ٧-١٦
قيمة املضافة املدفوعة على  يورو ضريبة ال٢٠٥ ٣٠٤، وميثل مبلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١

  .السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية
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 يورو الفواتري املدرجة يف ١ ١٠٥ ٩٠٣ميثل مبلغ : احلسابات األخرى املستحقة الدفع ٨-١٦
وسددت هذه الفواتري يف كانون . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١احلسابات واليت مل تسدد بعد يف 

  .٢٠١٠فرباير /يناير وشباط/اينالث

 االشتراك املسبق يف مشروع  يورو٢ ٠٩٢ ٠٩٠  مبلغيشمل: االشتراكات الواردة مسبقا ٩-١٦
 القراريف خيار الدفع مرة واحدة املشار إليه إطار يف سفارة ايطاليا الوارد من  ٢٠١٠املباين الدائمة لعام 

ICC-ASP/7/Res.1.  

 ٢٠٠٩ يورو خالل عام ١ ٤٢٥ ٠٠٠استخدم مبلغ   املضيفة القرض املقدم من الدولة١٠-١٦
وأدرجت الفائدة املستحقة على استخدام القرض . لتمويل التكاليف املتصلة بتشييد املباين الدائمة

 وسددت لوزارة ٢٠٠٩ يورو يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة لعام ٩ ٨٧٧والبالغ قدرها 
  .٢٠١٠رباير ف/اخلارجية اهلولندية يف شباط

قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من  :مكتب مدير املشروع ١١-١٦
 إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار  ASP/6/Res.1رالقرا

غيلية األخرى املتصلة الربنامج الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التش
ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم . مبشروع املباين

  .تقاريره مباشرة إىل اجلمعية عن طريق جلنة املراقبة

ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق 
  .مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمةمكتب 

 يورو ملكتب مدير ٥٠٢ ٠٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ٢٠٠٩ويف عام 
وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير . املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة

  . يورو٣١٧ ٤١٠يد البحث املشروع يف الفترة املالية ق

 فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقاها مشروع املباين الدائمة يف الفترة عينيةالتربعات ال ١٢-١٦
  :املالية

  يف املسائل اإلدارية والسيما منمحكمة اجلنائية الدوليةاملساعدة من األقسام املختلفة لل  )أ(
 ؛ وقسم) ودفع الفواتري،والتسويات املصرفية، والتسجيل ،احلساباتمسك (قسم امليزانية واملالية 
قسم اخلدمات ؛ و)التفاوض على العقود واملسائل القانونية األخرى( القانونية اخلدمات االستشارية

 واالتصالتكنولوجيا املعلومات ؛ وقسم )إعداد أوامر الشراء، إدارة املرافق: خدمات املشتريات(العامة 
  ؛)علومات واالتصالت تكنولوجيا املخدما(

  . الدولة املضيفة يف اختيار املهندس املعماريمسامهة  )ب(

_________________  


