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  الوثائق ذات الصلة  -جيم

ديسمرب /  كانون األول٣١إىل  ريناي/ كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من   -١
٢٠٠٧∗∗∗∗  

  

 الصفحة احملتويات

 ٢٩٩......................................................................................خطاب اإلحالة
  البيانات

 كانون ٣١للفترة املنتهية يف ات والتغريات يف أرصدة الصناديق بيان اإليرادات والنفق :البيان األول
 ٣٢٨................................................................٢٠٠٧رب ديسم/األول

  كانون٣١ واالحتياطات وأرصدة الصناديق يفبيان األصول واخلصوم  :البيان الثاين
 ٣٢٩................................................................٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ٣٣٠ ..........................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف  :البيان الثالث

ديسمرب /األولون  كان٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من  :البيان الرابع
٣٣١.............................................................................................٢٠٠٧ 

 ٣٣٢................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت  :١اجلدول 

 ٣٤٢................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف  :٢اجلدول 

ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف  :٣اجلدول 
٣٤٣.............................................................................................٢٠٠٧ 

 ٣٤٦................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف  :٤اجلدول 

 ٣٤٧................................٢٠٠٦أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام  :٥اجلدول 

 ٣٥٠................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف  :٦اجلدول 

 ٣٥١................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف  :٧اجلدول 

 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية
 

 ٣٥٢................................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها -١

 ٣٥٣.............................................موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

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

 ٣٦٠.................................ق الطوارئالصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندو -٤

 ٣٦٠.......................................................تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول  

                                                           
 . ICC-ASP/7/10صدرت سابقا بوصفها الوثيقة * 
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  الصفحة   
 ٣٦٠................................................................تفاصيل النفقات: ٢اجلدول  

 ٣٦٢..........................................تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل: ٣اجلدول  

 ٣٦٤.........................................تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول  

 ٣٦٥..................................ة إىل الوطنمقارنة لاللتزامات املتعلقة مبنحة اإلعاد: ٥اجلدول  

 ٣٦٥........................................................................الصناديق االستئمانية -٥

 ٣٦٦....................................................................املمتلكات غري املستهلكة -٦

 ٣٦٦.........................................................ملخص املمتلكات غري املستهلكة: ٦اجلدول  

 ٣٦٦................................ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى: ٧اجلدول  

 ٣٦٧..........................................شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات -٧

 ٣٦٧...................................................................................مدفوعات ااملة -٨

 ٣٦٧...............................................................................العاملون بدون مقابل -٩

 ٣٦٧..................................................................................االلتزامات احملتملة -١٠

 ٣٦٧................................................................................اإلصابة أثناء اخلدمة -١١

 ٣٦٨....................................................................................التربعات العينية -١٢

 ٣٦٨..............................................................التربعات للصندوق االستئماين للضحايا -١٣
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 خطاب االحالة

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠

  

  

ام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن  من النظ١-١١وفقا للمادة 
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ٣١يناير اىل / كانون الثاين١الفترة من 

  

  سلفانا أربيا) التوقيع(
  املسجل

  

  

  

  

  
  

  بور. ج.  ت
  املراقب واملراجع العام

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
  اململكة املتحدة

157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 

London SW1W 9 SP 
United Kingdom 
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  ٢٠٠٧تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

 مراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ٢٠٠٧لعام 

  احملتويات

  الصفحة الفقرات 
  ٣٠١ ١٦-١ ملخص تنفيذي

 ٣٠٦  النتائج التفصيلية للتقرير

  ٣٠٦ ٢٣-١٧ ائج املالية النت

  ٣٠٧ ٢٨-٢٤  مشتريات أخر السنة

  ٣٠٩ ٣٩-٢٩ SAPعطل نظام 

  ٣١١ ٤٤-٤٠ ضوابط امليزانية

 ٣١٢  قضايا أخرى تتعلق باإلدارة

  ٣١٢ ٤٨-٤٥ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  ٣١٤  ٥٢-٤٩  اإلجازات السنوية املستحقة

  ٣١٥  ٥٦-٥٣  املباين الدائمة

  ٣١٦  ٥٧  قضايا تتعلق باإلدارة املشتركة

  ٣١٧  ٥٩-٥٨  بيان املراقبة الداخلية 

  ٣١٧  ٦١-٦٠  إدارة املخاطر

  ٣١٨  ٦٣-٦٢  جلنة املراقبة الداخلية  

  ٣١٨ ٦٤ ٢٠٠٦متابعة مواضيع مراجعة احلسابات لعام 

  ٣١٩ ٦٥ شكر وتقدير

  ٣٢٠ املرفق ألف متابعة توصيات املراجعة السابقة

  ٣٢٧ املرفق باء ج املراجعةنطاق و
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  ملخص تنفيذي 

 .٢٠٠٧ رأي املراجعة بدون حتفض فيما يتعلق بالبيانات املالية لعام •

 .استعراض النتائج املالية ومسائل مالية اخرى •

 يورو يف اية العام ورد ا ني مالي٣ طلبات شراء مببلغ تقدميتسوية يف مراجعة احلسابات مهمة ناجتة عن  •
 .احملاسبية اخلاطئة السنة بيان يف

 . والبيانات االحتياطيةSAPاستعادة ناجعة ودقيقة لبيانات احملاسبة اليت فقدت نتيجة لعطل اعترى نظام  •

 مناقلة عملية ٣٥٠ ٢٠٠٧شهد عام  -  اليت تتم يف نطاق امليزانيةاملناقلةتغيريات يقترح ادخاهلا على اجرءات  •
 . مليون يورو٩,٢ يف إطار امليزانية بلغ جمموعها حنو

ازات ألجلقطاع العام وقضايا حمددة ناشئة فيما خيص الالدولية  احملاسبية ريتوجيهات تتعلق باعتماد املعاي •
 .املستحقة

 . مدير املشروع املسؤول عن مشروع املباين الدائمةخبصوص املساءلةاقتراحات تتعلق بزيادة حتسني ترتيبات  •

 .ات الصلة ببيان املراقبة الداخلية وادارة املخاطر وجلنة مراجعة احلسابات ذاإلدارة املشتركةمتابعة ملسائل  •

 .متابعة لتوصيات السنة السابقة املتعلقة مبراجعة احلسابات •

   النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

لك للمعايري  من النظام املايل ووفقا كذ١٣قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة  -١
 .جملس املعايري الدولية للمراجعة والتأكيدالدولية ملراجعة احلسابات اليت اصدرها 

                                                                                           وت بني مراجعة احلسابات عدم وجود عيوب أو أخطاء نعتربها مؤثرة يف دقة واكتمال وصحة البيانات املالية -٢
قيق، من مجيع اجلوانب املادية، املوقف املايل  ورأي مراجعة احلسابات يؤكد أن هذه البيانات املالية تعكس بشكل دبرمتها؛

عايري م ونتائج العمليات و التدفقات النقدية عن الفترة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا لل٢٠٠٧ديسمرب /ولأل كانون ا٣١يف 
  . ة ملنظومة األمم املتحدة وسياسات احملاسبة املعلنة اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدوليةياحملاسب

رد أدناه تلخيص ألهم املالحظات والتوصيات املقدمة على ضوء املراجعة اليت قمنا ا، مع تعليق أكثر تفصيال وي -٣
                                                            التدابري اليت اختذا االدارة استجابة للتوصيات اليت تقد منا ا يف لفأاملرفق وترد يف . التفصيليةيف القسم املتعلق بالنتائج 
 ما املسجل يف                     ّ        ج مراجعة احلسابات الل ذين أبلغنطاق ول     ملخ ص املرفق باء  يف ويرد. ،٢٠٠٦السنة املاضية عن عام 
 .راجعة احلساباتمل                   االستراتيجية املفص لة 
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  ق بالنتائج املاليةقضايا تتعل

  النتائج املالية

موع إىل  حيث وصل هذا ا٢٠٠٦قارنة بعام  ميف املائة ١٢، بنسبة ٢٠٠٧زاد جمموع االرادات، يف عام  -٤
ميكن تعليل الزيادة  و .يف املائة ١٧                                  مليون يورو مم ا يشكل زيادة نسبتها ٧٧,٥                    ّ              مليون يورو بينما متث لت النفقات يف ٩٢,٢
                     ّ                                    مليون يورو على حني أن  النفقات ازدادت بالدرجة األوىل نتيجة ٨,٤ بنحو املقررة االشتراكاترادات بالزيادة يف ييف اإل

 مليون يورو ٣,٤ مقداره إضايفكما أن احملكمة قررت ختصيص مبلغ .املؤقتني والدائمني فنياملوظ                       للزيادة املستمر ة يف تعيني 
 ٩٣,٤ املقررة قد وصل اىل حنو االشتراكات                  ّ           ويسر نا أن نالحظ أن  ما جتمع من  .لغرض نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

وبشكل عام استغلت .  مليون يورو٨,١ىل حنو إم اخنفضت  املقررة اليت مل تسدد يف اية العااالشتراكات    ّ       وأن  قيمة يف املائة
                                                                                      من ميزانيتها املعتمدة وهذا يعكس باستمرار حقيقة أن احملكمة مل جتر حت ى اآلن أوىل احملاكمات اليت يف املائة ٨٧احملكمة 
  .ستتوالها

  مشتريات آخر السنة

                        بي نا يف تقريرنا التقد م ٢٠٠٦ويف سنة . ة السنة صوب اي ذروااملشترياتببلوغ أخذنا علما يف تقاريرنا السابقة  -٥
االجيايب احملرز صوب وضع خطط للمشتريات وأن االرتفاع الذي يشهده نشاط املشتريات يف آخر السنة له أسباب 

 كان من املتوقع أن جتري املشتريات يف السنوات املقبلة على حنو يوزع توزيعا متكافئا على طول ،ومع ذلك. مشروعة
 ولدى القيام باملزيد من التحقيق تبني .خر العامآبيد أن هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا يف االلتزامات غري املصفاة يف . السنة

 ومل يكن هناك يف بعض احلاالت ٢٠٠٧ديسمرب /                 قد مت يف كانون األو ل مالين يورو ٣ مبا مقداره حنو وأن طلبات شراء 
ومبا أن هذه االلتزامات غري . ٢٠٠٨ يف عام التسليمسلع و اخلدمات كانت واجبة أي اتفاق ملزم بنهاية العام و مجيع ال

                   ة وهي املعايري اخلاص ة ماملصفاة النامجة عن ذلك ال تفي باملعايري املنصوص عليها يف القواعد املالية والنظام املايل للمحك
ونتيجة لذلك عمدت  يورو  ماليني٣ مببلغ قدره  حماسبية تسويةإجراءيف اية السنة، طلبنا باإلثبات الدفتري للنفقات 

وأوصينا بضرورة .  ماليني يورو٣ النفقات مبقدار خفض                                                     احملكمة اىل الغاء هذه  االلتزامات غري املصفاة، وأد ى ذلك اىل 
لبات طل بالفحص السليم  حىت تقوماتاحة الوقت الكايف يف السنوات املقبلة للجنة استعراض املشتريات التابعة للمحكمة

افة إىل ذلك بأن تتبع احملكمة ضوأوصينا باإل. حىت تتيسر ممارسة الرقابة الصحيحة على املشترياتواملوافقة عليها الشراء 
 .اإلثبات الدفتري للنفقات ويف نظامها املايل خبصوص   املعايري املنصوص عليها يف قواعدها املالية

   SAPالعطل الذي اعترى نظام 

. للمحكمة عطل  SAPطرأ على نظام   ٢٠٠٧أغسطس  /بآ ١٦ إىل  يوليه/متوز ١٩ة من خالل الفترة املمتد -٦
ستحضار ال استخدامها تعذر االحتياطية اليت اعلى حني أن مثل هذا العطل مألوف شهدت احملكمة كذلك عطال يف بياناو

لألمم املتحدة بالتحقيق يف النظام و يف  التابع للحساب االلكتروينالدويل  ركزامل      ّ         وقد كل فت احملكمة . البيانات االصلية
والنتائج اليت أفرزها ذلك . ال عن هذا املوضوعصفن                          وقد م املركز املذكور تقريرا معلى البيانات االحتياطية، العطل الطارئ 
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 حتديد  و إن مل يتمكن من           ّ                                               ّ                      االستعراض وف ر عددا من التوصيات العملية لتحسني االجراءات املتعل قة بالبيانات االحتياطية
  .سبب العطل بشكل قاطع

                      الفترة رب ما تكون قدذه                      ّ                                                  ّ  واخلطر الرئيسي الذي يشك له عطل يف النظام يكمن يف أن بيانات مالية أساسية تتعل ق   -٧
                           ّ            ويسرنا أن نبلغ بأن احملكمة متك نت من اعادة .     ّ              تعذ ر الكشف عنهما  غش  أو فقدت وبالتايل يكون هناك خطر وقوع خطأ

ن مكتب املراجعة الداخلية للحسابات أ باالعتماد على مصدر قوامه مستندات ورقية لكل معاملة متت وتشكيل البيانات
 املعامالت                   ّ          جل تأكيد اكتمال ودق ة وامتثال  للبيانات اليت اعيد تشكيلها من أ                                     التابع للمحكمة قد اضطلع باستعراض مفص ل

                                              ّ            عن كثب مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات للتأك د من التقي د وقمنا بالتنسيق . للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة
فنحن                                                                                                     مبستوى مالئم من اختبار املعامالت وبعد ان قمنا باستقصاء العمل الذي قام به مكتب املراجعة الداخلي ة للحسابات

 وأوصينا احملكمة بأن تنفذ. عناهاوضبيانات احملاسبة أو البيانات املالية اليت          يتطر ق إىل  مادي مل أي خطأن أمطمئنون اىل 
 التابع لألمم املتحدة من أجل االرتقاء للحساب االلكتروينركز الدويل امل                       التوصيات اليت تقد م ا على سبيل االستعجال

                                         وأوصينا كذلك بأن تعكس استراجي ة تكنولوجيا .                                                           باستمرارية الترتيبات املتوخ اة يف جمال أعماهلا اىل املستوى املقبول
على مستوى تكنولوجيا  استعادة القدرة على العمل بعد األعطال الكربى     ّ   يف خط ة              املضمنة ما يرد علومات الترتيبات امل

  .                         املعلومات اليت ست وضع مستقبال

               ّ             الضوابط املتعل قة بامليزانية 

دقيق على النحو ننظر اىل الرقابة على امليزانية بوصفها رقابة داخلية أساسية باعتبار أن وضع امليزانيات بشكل  -٨
 اكتمال ودقة مبا يفيدنا من االنتهاء اىل تأكيد ملراجعة احلسابات ن                          ّرادات الفعلية و النفقات ميك ييضاهي عن كثب اإل الذي

 بني بنود امليزانية ما فياملناقلة   عملية من عمليات ٣٥٠ حنو ٢٠٠٧وقد شهد عام . املعامالت املالية اليت تضطلع ا احملكمة
 و التقرير يورد للمناقلةو هذا ميثل مستوى مهما .  من جمموع امليزانيةيف املائة ١٠,٣ مليون يورو أو ٩,٢و مقدارها حن

ن حجم وقيمة املناقالت ناجتان يف جانب منهما عن أو أوضحت احملكمة . أمثلة مفصلة لبعض املناقالت األكرب أثناء السنة
 هامش املرونة  جانب أن مجعية الدول األطراف تريد من احملكمة أن تستخدمعدم قابلية أعماهلا للتنبؤ ا مسبقا وهذا اىل

 .  ميزانيتها يف إطار احلفاظ على القواعد الصارمة هلذه املناقالتاملتاحة يف

                                          الواجب إبقاء هذه املناقالت عند أدىن حد  حفاظا من ومع التسليم بطابع التطور الذي يطبع املنظمة، نعتقد أن  -٩
 التنبؤ املزيد من الدقة يف تتيح هلا توخي اتوقد تقدمنا اىل احملكمة بتوصي. علومات االدارة املالية أثناء السنةعلى موثوقية م

كما أوصينا احملكمة بابقاء عدد املناقالت عند املستوى األدىن مع التأكد مع أنه متشيا .  املقبلة من التمويلتباالحتياجا
عملية املناقلة حمددة بوضوح أكرب وتعكس حتكم امليزانية واملالية، تكون القواعد اليت املبادئ التوجيهية اليت وفرا جلنة 

 . الفعالةاحلاجة اىل االدارة املالية



ICC-ASP/7/20 
 
 

 304 

  قضايا اإلدارة األخرى

  اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ونوصي احملكمة بأن . لقطاع العامل الدولية ن احملكمة تقوم بوضع مشروع خطة لتنفيذ املعايري احملاسبيةأنالحظ  -١٠
ونوصي كذلك بأن ينشأ فريق يتوىل تنفيذ هذه . هاتتخذ قرارا رمسيا باعتماد املعايري املذكورة وبوضع استراجتية العتماد

  . أن يقدم،بانتظام، تقريرا إىل املسجل واىل جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطرافاملعايري و 

          ّ ة املستحق ةاإلجازات السنوي

                                ّ                              ّ                             تقدم احملكمة بشكل روتين تقارير تتعل ق بقيمة اإلجازات السنوية املستحق ة وذلك يف اطار املالحظات امللحقة  -١١
 مؤخرا إىل تغيري الطريقة اليت احملكمةعمدت و.  ماليني يورو٢,٦زات تبلغ حنو  والقيمة التقديرية هلذه االجا،بالبيانات املالية

 وقد اضطلع مكتب املراجعة الداخلية .مات يف هذا الشأن ومل تكتمل املعلومات حىت هذه اللحظةتتبعها يف جتميع املعلو
وحنن نوصي بأن تتكفل احملكمة باستعراض التقرير املقبل الذي  .كمة باستعراض هلذا النظام اجلديدللحسابات التابع للمح

 تتحقق دقةمن تنفيذ التحسينات املوصى ا حىت يعده مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن االجازات السنوية وتض
ينبغي مجعها وهذه األرقام .  يف اية العاممتاحةكون مكتملة وواألرصدة السنوية من االجازات جلميع املوظفني 

واستعراضها واتاحتها للمراجعة حبيث ميكن التأكد من أن هلذه األرقام ما يسندها حني تدرج يف  املوازنة لدى اعتماد 
 . ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاما

   املباين الدائمة

                                                                       ّ                    قمنا بفحص اهليكل اإلداري اجلديد الذي وافقت عليه مجعية الدول األطراف ونالحظ أن  يف الوقت الذي سيتوىل  -١٢
 باإلنفاق سيأذن   سلطة إنشاء مكتب املشروعسيناط املسجل ب مشروع املباين الدائمة،  تنفيذ مدير املشروع الرقابة علىفيه

مشروع تنفيذ  خطرا من حيث أن املسجل لن يقدر على رقابة - يف هذا الصدد-ا أن هناك        وقد تبين . يف إطار هذا املشروع
بأن الترتيبات اخلاصة مر ألوقد يوحي هذا ا. املسئول يف النهاية عن النتيجةه رغم ذلك هو املباين الدائمة يوميا ولكن

ترتيبات على النحو الذي وقد أوصينا احملكمة بأن تعيد  النظر يف ال. ر املشروع هي ترتيبات معيبةديمللة اليت وضعت باملساء
  . لة مدير املشروع عن اجنازه و جناحهيكفل مساء

   آليات اإلدارة

                          البيان بالرقابة الداخلي ة

 املسجل الذي كان يف  نظرا اىل أن٢٠٠٧نالحظ أن احملكمة امتنعت عن اصدار بيان بالرقابة الداخلية عن عام  -١٣
فترة و ال يرى املسجل اجلديد أن من املالئم التوقيع على بيان يغطي . ترك احملكمة               قد أى مد ته و٢٠٠٧ه طيلة عام منصب

               ّ                      ّ                                            على حني أننا نسل م مبنطقية هذا القرار ال ا أننا نوصي بأن ترسي احملكمة نظاما يوفر مبوجبه و. مل يكن أثناءها يف منصبه
ومن شأن . ة الضوابط الداخلية كل يف اال املسؤول عنهللمسجل يتم فيه تأكيد كفاء ا سنوييا تأكيداب بيان الشعرؤساء
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 على  الداخلية وأن أي تغيري يطرأطة الضواب املناسبة املتعلقة بكفاءاألدلةسندا بنظام كهذا أن يكفل للبيان بالرقابة الداخلية 
 . يان صحة ذلك البيف ال يؤثر صعيد املوظفني

  متابعة توصيات املراجعة السابقة

  إدارة املخاطر

 لالضطالع باستعراض الدارة املخاطر بغية الوقوف على هذه ٢٠٠٧                               عي نت احملكمة خرباء استشاريني يف عام  -١٤
وارد املطلوبة لالضطالع بتعيني                         ضع على النحو الذي حيد د امل         خاطر قد و شروع ميثاق لتقييم املاملخاطر ونالحظ أن م

وحاملا تنتهي عملية . ٢٠٠٨نوفمرب /  الالزم الجناز  هذا العمل املتوقع الفروغ منه يف تشرين الثاينة الزمنياملدة خاطر وملا
  .                             ّ                                                                  املخاطر نشجع احملكمة على أن تتول ى وضع مصفوفة بأهم املخاطر اليت تتهد د  أعماهلا ميكن تطبيقها عمليا و بيسرتعيني 

  جلنة الرقابة الداخلية

تقرير من التقارير اليت  أعددناها منذ بداية تعييننا، دأبنا على تشجيع احملكمة على أن تنشئ جلنة ملراقبة ويف كل  -١٥
                          ولكن ها ال متلك اهليكل الذي للرقابةجلنة داخلية  منذ مدة، احملكمة،هناك بو. ن أغلبية أعضائها من املستقلنياحلسابات يكو

لها جلنة مراجعة ل تعديل جلنة الرقابة الداخلية جل كان التقدم احملرز يف سبيوقد. جلنة تقليدية ملراجعة احلساباتمييز 
جلنة الرقابة الداخلية لتصبح جلنة مراجعة دة تشكيل  سيشهد اعا٢٠٠٨للحسابات حمدودا بالرغم من أننا نالحظ أن عام 

لعام ئت هذه اللجنة يف تقريرنا نش        ُإذا ما أ مزيدا من املعلومات وسنقدم .                                   للحسابات تضم  عضوين مستقلني على األقل
٢٠٠٨.  

  توصيات أخرى

نورد يف املرفق ألف تقريرا عن التقدم احملرز يف جمال العمل بالتوصيات السابقة اليت وضعت يف سياق مراجعة  -١٦
ى هذا نا عل يقوم قلم احملكمة بتوفري تفاصيل عن التقدم احملرز على صعيد كل توصية تقدمنا ا ونبدي تعليقاتاحلسابات حني

 وحمدودا يف بعض كن نالحظ أن هذا التقدم كان بطيئاكل عام، بالتقدم الذي حترزه احملكمة ولالتقدم و حنن نرحب، بش
  .ااالت الوارد وصفها أعاله
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  النتائج التفصيلية

  قضايا االدارة املالية

  النتائج املالية

  اإليرادات و النفقات

 مليون يورو، ٩٢,٢ مليون يورو اىل ٨٢,٢ قد زادت من ٢٠٠٧ات يف عام  يستفاد من البيانات املالية أن اإليراد -١٧
 ٨٠,٤                                                              تعزى حصة كبرية من هذه الزيادة الرتفاع سج ل يف االشتراكات املقررة من و  يف املائة١٢أي بزيادة قدرها حنو 

.  مليون يورو٣,١ليون يورو اىل  م١,٧ مليون يورو و زيادة يف  الفوائد عن اإليرادات من ٨٨,٩اىل مليون يورو 
 . النفقات املدرجة يف ميزانية احملكمةعلى ضوءمستوى االشتراكات املقررة حتدده مجعية الدول األطراف و

   مليون يورو عام ٦٤,٧ ب  مقارنة٢٠٠٧ مليون يورو عام ٧٧,٥                               وتكب دت احملكمة مصاريف بلغ جمموعها  -١٨
 مليون يورو يف ٥٤,٤ التكاليف املتصلة باملوظفني اليت بلغت والشطر الكبري من النفقات املبذولة تفسره زيادة يف. ٢٠٠٦
 حيث أن احملكمة استمرت يف تعيني موظفني مؤقتني ودائمني ٢٠٠٦ مليون يورو عام ٤٣,٥ بعد أن كانت ٢٠٠٧عام 

 ٢٠٠٧لعام  مليون يورو من التكاليف املتصلة باملوظفني ٣,٤وهناك مبلغ مقداره . لالضطالع جبملة الوظائف املنوطة ا
، ٢٠٠٧ديسمرب /            كانون األو ل٣١هو ذو صلة بالزيادة يف املخصص املتعلق بالنظام التقاعدي للقضاة حىت الفترة املنتهية يف 

 ٠ مليون يورو فقط٧,٥ يف ٢٠٠٧وفيما عدا هذا تتمثل الزيادة الفعلية يف التكاليف املتصلة باملوظفني لعام 

 ٢,٨: ٢٠٠٦(  يوروماليني ٣,٧ مليون يورو اىل ٠,٩ مبقدار ٢٠٠٧ام وارتفعت تكاليف السفر والضيافة يف ع -١٩
واخنفضت تكاليف اخلدمات التعاقدية مبقدار . متشيا مع الزيادة اليت شهدا أنشطة احملكمة ما وراء البحار)  يوروماليني
مقارنة )  يوروماليني ٢,٣( ٢٠٠٧ري املدفوعة يف اية عام غ                   تدن ي عدد االلتزامات ل وذلك نتيجة  مليون يورو، ١,٩

 مليون يورو حيث أن احملكمة واصلت ٣,٠وازدادت  نفقات التشغيل مبقدار ).  يوروماليني ٤,٥( ٢٠٠٦بعددها  لعام 
: ٢٠٠٦( يوروماليني ٤,٥ املتمثل يف ٢٠٠٧التوسع يف عملياا و بقيت تكاليف االقتناء عند نفس مستواها تقريبا لعام 

 .) مليون يورو٤,٤

                                                                                    ّ   من مراجعتنا للحسابات قمنا بفحص رصيد  النفقات ورصيد اإليرادات، وتأكدنا من أن هناك أدل ة وكجزء -٢٠
 يف اإليرادات      ّ   التقل بات                                                                                     موثوقة كافية تشهد بصح ة  اإليصاالت واملصروفات املدو نة يف البيانات املالية للمحكمة واليت تفسر 

 .٢٠٠٧و ٢٠٠٦النفقات يف الفترة ما بني و

  ت املقررةمجع االشتراكا

وهذا . ٢٠٠٦ لعام  يف املائة٩١,٣ مقارنة ب ٢٠٠٧ املقررة لعام ت من االشتراكا يف املائة٩٣,٤مجعت احملكمة  -٢١
 اليت ةمطردا يف معدل مجع أموال االشتراكات املقررة يف السنوات املاضية ويربهن على جدوى التدابري الراهنميثل حتسنا 

 مليون ١٢واخنفض جمموع املتأخرات املستحقة من االشتراكات من .  يف هذا االتقوم احملكمة باختاذها لتحسني أدائها
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 يورو وهو املبلغ يني مال٨,١إىل   )٢٠٠٦ من االشتراكات املقررة املفروضة عام  يف املائة١٥( ٢٠٠٦يورو يف عام 
ن نثين باستمرار على التحسن يف وحن). ٢٠٠٧ من االشتراكات املقررة املفروضة لعام يف املائة ٩( ٢٠٠٧املستحق يف عام 

  .٢٠٠٧الشتراكات املقررة لعام  مجع االشتراكات املقررة سابقا وامعدالت

                            حاالت الغش  أو الغش  االفتراضي

 منا الصالحيات اليت تنظم املراجعة اخلارجية للحسابات الواردة يف النظام املايل أن نسترعي نظر مجعية تقتضي -٢٢
وتقع املسؤولية األولية يف منع وقوع مثل هذه احلاالت .                             حاالت الغش  أو الغش  االفتراضيالدول األطراف ألي حالة من

                                أي حالة من حاالت الغش   أو الغش  ٢٠٠٧وأبلغتنا احملكمة بأا مل تسجل يف .عنها على عاتق اإلدارة  أو الكشف
أيضا أن أحدا مل  ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأكد املدير باالنابة .االفتراضي كما أا مل حتقق يف مثل هذه احلاالت

ومل تكشف مراجعتنا للحسابات عن أي . ٢٠٠٧                                                         يوجه نظره إىل أي حالة من حاالت الغش  أو الغش  االفتراضي يف عام 
 .                                                     حالة من حاالت الغش  أو الغش  االفتراضي خالل السنة املذكورة

  اخلسائر و املشطوبات و مدفوعات ااملة

وشطب         ٢٠٠٧ يورو يف عام ٥٣ ٥٦٨لس مراقبة املمتلكات ممتلكات غري مستهلكة تبلغ قيمتها شطب جم -٢٣
ومل تدفع احملكمة أي مبلغ على أساس أنه من مدفوعات ااملة يف عام .  يورو باعتباره من اخلسائر النقدية٥ ٥٤٩مبلغ 

٢٠٠٧ .  

  مشتريات آخر السنة 

 أن النشاط ذا الصلة باملشتريات يبلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اجعة احلسابات عن سنيت الحظنا يف تقاريرنا املتعلقة مبر -٢٤
             ّ                                      على أدلة تؤك د أن الذروة يف نشاط املشتريات هي نتيجة ٢٠٠٦وقد حصلنا يف عام .  آخر السنة املاليةذروته صوب

 شهد اخنفاض مستوى ٢٠٠٦للمهلة الالزمة الجناز العقود اليت بدأ تنفيذها يف وقت أبكر بكثري من السنة، وأن عام 
بيد أننا .  مليون يورو٥,٤ اىل ٢٠٠٥ ماليني يورو عام ٨من ما يزيد على  )ديسمرب/كانون األول( مشتريات آخر السنة

 زيادة كبرية أخرى يف االلتزامات غري املصفاة اليت أدرجت يف البيانات ٢٠٠٧الحظنا أثناء مراجعتنا للبيانات املالية لعام 
ودققنا يف هذا االرتفاع .  مليون يورو هذا العام١٣,٩ اىل ٢٠٠٦ مليون يورو يف عام ١١,٩رتفعت من  حيث ا –املالية 

 : يف االلتزامات غري املعقودة و تبني لنا ما يلي

                                                                             ماليني يورو من االلتزامات غري املصفاة نتجت عن طلبات شراء قد مت يف آخر شهر من أشهر ٣هناك حنو  •
 السنة املالية، 

 أو أن أي اتفاق ملزم مل موردينايضا أن يف مجيع هذه احلاالت مل تقدم طلبات الشراء هذه اىل والحظنا  •
 ، ٢٠٠٧يربم يف عام 

                                                                             ّ ويف مجيع احلاالت كانت السلع و اخلدمات اليت هي موضوع هذه االلتزامات غري املصفاة ستسل م •
 .٢٠٠٨واخلدمات ستبدأ يف عام 
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ة رئيسية للرقابة على عملية الشراء من أجل استعراض و اقرار املشتريات                            ّ    إن جلنة استعراض املشتريات تشك ل جه -٢٥
ن بلوغ املشتريات ذروا صوب اية الفترة املالية من شأنه أن يضيق املدة املتاحة الستعراض طلبات أو. اليت جتريها احملكمة

 .الشراء استعراضا جمديا

ابقا أنه على الرغم من أن جلنة اسعراض املشتريات تنظر والحظنا كذلك استنادا اىل االستعراض الذي أجريناه س -٢٦
  الشراء املعروضةطلبات كانت  يف اية العام حقيقة ما إذا       مل تتبي نيف مدى مالءمة  املشتريات قيد االستعراض و االذن ا، 

  السنةاية يحا قبل   الصحيحة أو ما إذا كانت ستشكل التزاما صحة                                         ستخصم من املخص صات ذات الصلة بالفترة احملاسبي
 .املالية

  يف حالتها مل تكن٢٠٠٧ ماليني يورو من النفقات املسجلة يف عام ٣ ه مقدار ماوخلصنا اىل ما يفيد أن -٢٧
   ّ                      الل ذين ينص ان على أن يعقد تفي باملعايري املنصوص عليها يف القواعد املالية والنظام املايل للمحكمة،  االلتزامات غري املصفاة

يف عام                                                              ّ                      ريق تقدمي طلبات شراء إىل مورد، شرط أن تكون السلع و اخلدمات مل تسل م و لكن شرع يف تسليمها التزام عن ط
                                                                                                   واستنادا ايل هذا االستنتاج طلبنا تسوية حسابات البيانات املالية من أجل الغاء هذه االلتزامات فيما خيص  عام . ٢٠٠٧
 ماليني يورو نتيجة هلذه ١٠,٩ مليون يورو اىل ١٣,٩صفاة من واخنفض رصيد آخر السنة من االلتزامات غري امل. ٢٠٠٧
 .التسوية

  :١التوصية 

نوصي احملكمة بأن تسهر على تقدمي مجيع طلبات الشراء ذات الصلة مبخصصات السنة اجلارية يف الوقت املناسب 
ا ورد يف القواعد املالية و النظام                              ونوصي كذلك بأن يتم ، متشيا مع م. الذي يتيح للجنة استعراض املشتريات املوافقة عليها

توريدها يف املطلوبة  أو يبدأ  السلع و اخلدمات    ّ تسل م حىت ينعقد التزام قانوين وبأن مورداملايل، تقدمي طلبات الشراء إىل 
  .السنة املالية

  : ٢التوصية 

أو اسخدامها يف  يمها                                                                           ونوصي بأن تقي د طلبات الشراء اليت ت قدم  آخر السنة من السلع واخلدمات الواجب تسل
 .                                                                                    الفترة التالية املشمولة باملراجعة لقاء املخص ص املرصود لذلك النشاط يف السنة املالية التالية

  :٣التوصية 

عملية االستعراض هذه ينبغي أن و. مات غري املصفاة بنهاية السنةونوصي احملكمة بان تأخذ مببدأ استعراض االلتزا
              ّ                                                                     لسنة اليت ال تشك ل التزاما قانونيا ساريا بالنسبة للمحكمة أو التزامات ال عالقة هلا بالسنة الطلبات الشرائية آخر ا    حتد د 
  .ووثائق االلتزام اليت ال تفي ذا الشرط جيب استبعادها من رصيد أخر السنة من االلتزامات غري املصفاة. اجلارية

واألخذ ذه املعايري  .بية الدولية للقطاع العاموتشهد احملكمة أوىل مراحل اعداد نفسها العتماد املعايري احملاس -٢٨
                ويتعي ن أن تربر    .                                                                                                سوف جير د احملكمة من القدرة على االلتزام بأموال لنهاية السنة بالطريقة اليت التزم ا  بأموال  هلذا العام
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تهالكها باستخدام ج املستحقات                                                         ّ                   مجيع النفقات اليت بذلت خالل الفترة املشمولة باملراجعة و اليت مت  فيها استالمها أو اس
                                                                                                    وأن تنمية وعي احملكمة وفهمها ألمهية احلد  املتمثل يف آخر السنة بالنسبة لاللتزامات غري املصفاة سيعينها من ناحية . الكاملة

 التقارير اليت يف  بتنفيذ امليزانية                                                                            ّ   على االستعداد هلذه العملية االنتقالية وسيحسن من ناحية أخرى نوعية املعلومات املتعل فة 
 .                                                                                   تعرض على مجعية الدول األطراف باعتبارأن النفقات ستكون وثيقة الربط  مبخص صات السنة املعنية

  SAPعطل نظام  

  الذي                                         SAP ERP         ايار يف نظام تكنولوجيا املعلومات املضي ف لنظام ٢٠٠٧يوليه /  متوز١٩حدث، يوم  -٢٩
د وبع.  من أجل اصالح النظام٢٠٠٧أغسطس /  آب١٦ من االنتظار حىت         وكان البد . يتضمن املعلومات املالية للمحكمة

        ّ  وحيث تعذ ر . ٢٠٠٧يوليه /حزيران   منذكما ينبغيمل يكن يعمل  SAPاالحتياطي لهذا االيار تبني كذلك أن النظام 
 .ة أثناء هذه الفترةعلى احملكمة االعتماد على البيانات االحتياطية فقد قامت باختبار وتأكيد بيانات مالية احتياطي

، عمدت احملكمة اىل تنفيذ عملية استعادة للبيانات بغية التأكد من أن البيانات ٢٠٠٧أغسطس / و يف أواخر آب -٣٠
. هي بيانات دقيقة و كاملة)               اخلاص ة باحملكمة٢٠٠٧و الذي منه تستقى البيانات املالية لعام  ( SAPاملالية املدرجة يف نظام 
قد  SAPن مجيع البيانات املالية ذات الصلة بالفترة اليت مل تكن تسجل أثناءها املعلومات يف نظام و خالل هذه املدة فا

 .أدرجت من جديد يف النظام بعد إصالحه باستخدام املستندات الداعمة احملتفظ ا يف امللف

ن الغرض الرئيسي وكا. وخضعت عملية استعادة البيانات هذه لفحص أجراه مكتب املراجعة الداخلية للحسابات -٣١
                                          ّ                                                       من عملية الفحص هذه اختبار دقة واكتمال ما مت  إدراجه من جديد من البيانات من خالل فحص املعاملة احملاسبية 

                                                               ّ                                   وقد قمنا باالتصال مبكتب الرقابة الداخلية يف التخطيط هلذه العملية ومت  االتفاق على نظام أخذ العينات ونظام . بالتفصيل
 . الفحص قبل بدأ العمل

باإلضافة إىل ذلك، وفر هذا الفحص أيضا للمراجع اخلارجي للحسابات ما يؤكد له  أن البنود ذات العالقة  -٣٢
مث ان . باملوضوع من القواعد املالية و النظام املايل للمحكمة قد طبقت بانتظام على املعامالت اليت أجريت أثناء هذه الفترة

باب احلادث الذي طرأ والذي كان موضوعا الستعراض منفصل أجراه                                         عملية مراجعة احلسابات مل تتقص  أو تتناول أس
 . التابع لألمم املتحدةاملركز الدويل للحساب اإللكتروين

وكجزء من مراجعتنا للحسابات قمنا باستعراض نتائج الفحص الذي أجراه مكتب املراحعة الداخلية للحسابات  -٣٣
واقتنعنا بصفتنا مراجعني خارجيني للحسابات، بأن . ير هذا املكتبوورقات العمل املؤيدة لالستنتاجات اليت تضمنها تقر

هي معلومات مكتملة ودقيقة ومطابقة للقواعد املالية والنظام املايل  SAPاملعلومات املالية اليت أعيد ادراجها يف نظام 
 .للمحكة

فهذا . على العمل املنجز                                                                      ويود  املراجع اخلارجي للحسابات أن يثين على مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -٣٤
 نظرا ألن سالمة البيانات اليت منها ٢٠٠٧احلادث كان من بني أكرب خماطر املراجعة بالنسبة للتدقيق يف البيانات املالية لعام 

ولكن مستوى الفحص واتسامه بالتفصيل ونتائجه وفرت لنا املستوى الالزم .                                    استقيت البيانات املالية كانت موضع شك 
ونود أن خنص بالذكر أيضا الفريق .  يف اية العام SAP للوثوق يف سالمة املعلومات املالية املدرجة يف نظام         ّ من التأك د
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املنبثق عن خمتلف األجهزة والذي توىل عملية  اعادة ادراج البيانات املالية على النحو السلبم الذي ضمن عملية استعادة 
 .للبيانات تتميز بعلو جودا

مثل هذا احلادث هو يف حد ذاته مدعاة للقلق و حنن نالحظ من خالل قراءتنا لتقرير املركز الدويل بيدا أن وقوع  -٣٥
 .     ّ                                يتعذ ر حتديدها نظرا لعدم توافر امللفات SAPللحساب االلكتروين التابع لألمم املتحدة أن األسباب اجلذرية اليار نظام 

الداخلية للحسابات بعض حاالت االغفال يف رصد ورقابة                                               واتضح من عملية التقص ي اليت قام ا مكتب املراجعة  -٣٦
 والتحقيقات اخلارجية اليت أجرا يف وقت الحق  اجلهات املسؤولة عن نظام . SAPاالجرءات االحتياطية املتوخاة يف نظام 

SAP  من التوصيات ونظام سيمانس فاريتاس املركز الدويل للحساب االلكتروين التابع لألمم املتحدة قد أفرزت العديد 
الرامية اىل حتسني تكنولوجيا املعلومات والبيئة الرقابية لتكنولوجيا املعلومات هذه وكجزء من مراجعتنا للحسابات قمنا 

 .االتصاالت على ضوء هذه التوصيات املقدمة                                                           بتقص ي ومناقشة التقدم الذي أحرزته شعبة تكمولوجبا املعلومات و

  : وكيفية تعامل احملكمة معه خلصنا إىل االستنتاجات التايل ذكرها ت هذا احلادثالتدقيق يف مالبساواعتمادا على  -٣٧

نظرا اىل أن احملكمة آخذة يف التوسع املطرد والسريع واجهت شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ضغوطا  •
 .عليها 

لكفالة " رجل املطافئ"هذا التوسع أجرب الفريق التابع لشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تبين دور •
ونالحظ بوجه خاص تقييم . استمرارية تشغيل نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصال و اتاحتها للمستعملني

املركز الدويل للحساب االلكتروين التابع لألمم املتحدة القائل أن هناك فجوة يف املهارات يف بعض ااالت 
 .احليوية

مت شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتجميع التوصيات اليت تقدمت ا منذ حدوث االيار املشار اليه قا •
أفرق التحقيق اخلارجبة وهي بصدد حتقيق تقدم يف الظرف الراهن صوب تنفيذ هذه التحسينات الواجب 

 . وحنن نرحب باالجراء االجيايب الذي اختذ. ادخاهلا على نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصال باحملكمة

وأن شعبة   SAP الرغم من أن كافة املعلومات املالية استعيدت أو خزنت أو أعيد ادراجها يف نظام وعلى -٣٨
تكنولوجيا املعلومات واالتصال بصدد حتقيق تقدم يف العمل بالتوصيات اليت قدمت بشأن التحسينات، اال أن العطل 

ن جوانب الضعف الذي تشكوه الترتيبات املتعلقة الطارئ على البيانات االحتياطية اليت تعذر استعادا ميثل جانبا م
                               ّ                 التابع لألمم املتحدة يوصي بوضع خط ة الستعادة القدرة املركز الدويل للحساب االلكتروين باستمرارية أعمال احملكمة و

 .على العمل بعد حدوث أعطال كربى  على مستوى تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف أقرب فرصة ممكنة

ديسمرب /                                                   ّ                    ستراجتية احملكمة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال مت  حتديثها يف كانون األولونالحظ أن ا -٣٩
الذي طرأ يف اآلونة األخرية وأن احملكمة حتتاج اىل وضع و تنفيذ خطة   SAPبيدا أنه بالنظر اىل عطل نظام . ٢٠٠٦

علومات واالتصال نشجع احملكمة على كفالة أن القدرة على العمل بعد حدوث أعطال  تلحق بتكنولوجيا املالستعادة 
 على النحو الذي  يعكس                  ّ            لواردة يف هذه اخلط ة حينما توضعتراعي استراجتية تكنولوجيا املعلومات واالتصال الترتيبات ا

 .االحتياجات الراهنة ذات الصلة باألعمال
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  : ٤التوصية 

صيات املنبثقة عن التحقيقات اخلارجية يف ايار نظام نوصي بان تنفذ شعبة تكنولوجيا املعلومات و االتصال التو
SAPوضع خطط احتياطية ألي عطل مماثل يطرأ على النظام   أن تضمن بوجه خاص وذلك على سبيل االستعجال و

ومن شأن خطط كهذه أن تقلل من األخطار اليت دد بفقدان املعلومات املالية من . لكفالة استمرارية أعمال املؤسسة
  .العطل الذي يطرأ على النظامخالل 

  : ٥التوصية 

نوصي احملكمة أيضا بأن تعمل على تضمني استراجتيتها يف جمال تكنولوجيا املعلومات الترتيبات املنصوص عليها يف 
وينبغي أن تبني . خطة استعادة القدرة على العمل بعد حدوث أعطال  تلحق بتكنولوجيا املعلومات حاملا توضع هذه اخلطة

 .تراجتية الكيفية اليت ميكن ا وضع وتطبيق الترتيبات الرامية ملنع حدوث أعطالاالس

  ضوابط امليزانية

نقوم كجزء من مراجعتنا للحسابات، بالنظر يف كافة نظم الرقابة املالية وحناول استبيان ما اذا كان ميكننا  -٤٠
وننظر اىل رصد امليزانية بوصفه أداة . بيانات املاليةالتشغيل الفعلي هلذه النظم لدعم رأينا ذي الصلة مبراجعة الاستخدام 

وحيثما تكون النتائج املالية . أساسية من أدوات الرقابة عالية املستوى للمساعدة على اختاذ القرارات ادية داخل احملكمة
الية ونفصل ج املراجعة الذي الفعلية مطابقة للبيانات اليت تتضمنها امليزانية، ميكن أن نثق بدرجة عالية يف دقة النتائج امل

وقد قامت احملكمة بتفصيل ورفع مستوى نظمها املالية واملتعلقة . نتوخاه حبسب مقتضيات اختبار املعامالت التفصيلية
ة من ناحية أخرى وبالنظر اىل طبيعة األعمال اليت تضطلع ا احملكمة واملتسمة بعدم القابلية للتنبؤ ا واشتراط مجعي. بامليزنة

وهناك عدد كبري من املناقالت داخل امليزانية . الدول األطراف على احملكمة أن تتوخى هامش املرونة املتاح هلا يف امليزانية
 . اليت حتدث فيما بني الربامج الرئيسية

 يف ١٠,٣( مليون يورو ٩,٢ مناقلة مببلغ فاق ٣٥٠، حدثت مناقالت داخل امليزانية زادت على ٢٠٠٧ويف عام  -٤١
و بالنظر إىل القيمة اجلوهرية هلذه املناقالت  وحجمها فنحن ال ).  مليون يورو٨٨,٩ البالغة ٢٠٠٧ئة من ميزانية عام املا

                                                                                                     نعتمد على معلومات امليزانية ألجل احلصول على تأكيد خيص  املراجعة بل أجرينا تدقيقا مفص ال هلذه املناقالت وما يتصل 
 .ا من نفقات

 :                                                                  ظات اليت دون اها على اثر استعراضنا للمناقالت اليت جرت يف اطار امليزانيةوترد أدناه أهم املالح -٤٢

       ّ                               يورو مت  جتهيزها ىف اطار النظام احملاسيب   ٣٨٠ ٠٠٠وقفنا على تراكم للمناقالت داخل امليزانية مببلغ  •
 .                                                            كمعاملة مفردة وأن سند املوافقة مل يكن يتضمن توقيع املد عي العام

درت موافقة مفتوحة مبناقالت أخرى غري معروفة املبلغ عن املسجل اىل املراقب املايل ويف اية السنة، ص •
نوفمرب من أجل تفعيل مناقالت آخر حلظة داخل امليزانية للوفاء باالحتياجات /للميزانية يف تشرين الثاين
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نامج وقد قمنا بالتعليق على التمويلية لعدد كبري من البنود  اليت وافقت عليها يف اية السنة جلنة استعراض الرب
 .ذلك يف هذا التقرير

على حني نتفهم حقيقة أن املرونة يف جمال امليزانية أمر ضروري بالنسبة ملنظمة ناشئة تتميز بعدم امكانية التنبؤ  -٤٣
            ت حمد ثة وذات باألنشطة اليت تضطلع ا، من املهم بالنسبة للمعلومات املتعلقة باالدارة املالية خالل السنة أن تكون معلوما

 .                         إىل أدىن حد  من تلك املناقالت فائدة قصوى بالنسبة للقرارات اليت تتخذ للتقليل

الحظنا أن جلنة امليزانية واملالية قد نظرت يف مستوى املناقالت يف ما بني امليزانية وأا أصدرت مبادئ توجيهية و -٤٤
 . قلة                               غايتها احلد  من مستوى نشاط املنا٢٠٠٨جديدة بالنسبة لعام 

  : ٦التوصية 

  :نوصي احملكمة بأن تكفل قيام كافة املوظفني املعنيني باعداد وتعديل امليزانية السنوية مبا يلي

كفالة أن تعكس مجيع الطلبات املقبلة املدرجة يف امليزانية، على النحو املالئم، االحتياجات التمويلية الراهنة  •
 .الت              ّ                    سبة للسنة فتقل  بذلك احلاجة اىل املناقبالن

                                                                      ّ                           تنفيذ مجلة من املبادئ التوجيهية الواضحة على حنو يشمل املنظومة بأسرها املتعل قة بالسلطة املفو ضة للموافقة  •
على املناقالت ذات الصلة بامليزانية وحدود هذه املناقالت وذلك متشيا مع املبادئ التوجيهية الصادرة عن جلنة 

 .امليزانية و املالية

ناقلة يف إطار بامليزانية يف وقت سابق بكثري لنهاية العام فتتيح على هذا النحو للجنة كفالة ان تعرض طلبات امل •
استعراض الربنامج إمكانية إقرار أية مشتريات تتوقف على إعادة ختصيص لألموال       وكفالة تبليغ املورد 

 . بتلك املشتريات و تسجيل االلتزامات يف إطار خمصصات السنة اجلارية

 ى تتعلق باالدارةضايا أخرق

  اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

نوفمرب /ويف تشرين الثاين. يتم إعداد البيانات املالية للمحكمة باالستناد اىل املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة -٤٥
 الدولية للقطاع العام أساسا العداد البيانات ، أوصت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باالدارة باعتماد املعايري احملاسبية٢٠٠٥

 املوافقة على اعتماد هذه ٢٠٠٦؛ وقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ٢٠١٠املالية لألمم املتحدة اعتبارا من عام 
 . املعايري بوصفها االطار املالئم العداد التقارير املالية بالنسبة لألمم املتحدة

بة للمحكمة أن يتخذ قرار رمسي من طرف اهليئة املختصة بشأن اعتماد املعايري احملاسبية ومن األمهية مبكان بالنس -٤٦
وسوف نعمل عن كثب مع احملكمة . الدولية للقطاع العام وأن توضع استراجتية وخطة أكثر تفصيال لتنفيذ هذه املعايري

 يف التحضري لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع                                                              لتزويدها باملشورة واملساعدة املالئمتني من أجل مواجهة التحد ي املتمثل
على االعداد  وقد وفرنا أدوات عملية وتوجيهات للمسجل للمساعدة على االمتثال للمعايري اجلديدة وللمعاونة. العام
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 تدعو اليه الضرورة وسوف نواصل توفري الدعم حبسب ما. للمراجعة احملاسبية مبقتضى املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 . طيلة  الفترة اليت نكون عاملني فيها 

                                                                                                  ومن احملتمل أن تتطلب الفترة االنتقالية ادخال تغيريات على النظم املالية اجلوهرية مما من شأنه ان يؤدي يف حد   -٤٧
املعمول به يف احملكمة  SAPونفهم أن نظام . ذاته اىل تزايد املخاطر ذات الصلة مبوثوقية املعلومات اليت تفرزها هذه النظم

قابل لالرتقاء إىل مستوى أحسن على النحو الذي يستوعب احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة  واحملاسبة اليت 
  . تتناول األصول الثابتة طبقا ملقتضيات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

وحنن حنث احملكمة على . ايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموتقوم احملكمة بوضع خطة تنفيذية رمسية ذات صلة باملع -٤٨
 : أن تنظر، حني وضعها ملثل هذه اخلطة، يف القضايا التالية

 تاريخ متفق عليه العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛  •

يريات اليت سيلزم ان توافق عليها التغيريات اليت  سيتعني ادخاهلا  على قواعدها املالية و نظامها املايل وهي التغ •
واحملكمة حباجة اىل ان تراعي، حني تقوم ذا التقييم، املهلة الالزمة للموافقة على . مجعية الدول األطراف

 هذه التغيريات مبا يتمشى مع تاريخ التنفيذ املقرر؛ 

 يستوعب مستلزمات املعايري  ميكن الرقي مبستواه حبيثSAPتقييم ما اذا كان نظام احملاسبة القائم يف اطار  •
ويذكر مرة أخرى، أن احملكمة .  للمحاسبة على أساس االستحقاقات الكاملةاحملاسبية الدولية للقطاع العام

حباجة اىل ان تنظر يف املهلة الالزمة للتنفيذ حيثما عمدت اىل االرتقاء مبستوى النظم       واألخذ بوحدات 
 منوذجية إضافية،

بية الالزمة للموظفني لدى اعتماد جمموعة من املعايري احملاسبية القائمة على أساس املتطلبات التدري •
 االستحقاقات الكاملة؛

األثر الذي يلحق بإيرادات احملكمة ونفقاا نتيجة للمعايري اجلديدة، علما بأن النفقات جيب أن تربر ما يسلم  •
وسيتعني على احملكمة أيضا أن تنظر يف . اسبة                                               من السلع وي ؤد ى من اخلدمات خالل الفترة املشمولة باحمل

 خمصصات االستهالك يف جمال احملاسبة؛

وسيتعني تضمني مجيع هذه . التكلفة الشاملة للتنفيذ أخذا بعني االعتبار كل قضية من القضايا املثارة أعاله •
 .املقومات يف أي ميزانية توضع يف املستقبل

  

  :٧التوصية 

ا القرار القاضي باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتضع استراجتية العتماد نوصي بأن تتخذ احملكمة رمسي
                                                                                            ونوصي كذلك بأن ينشأ فريق يعىن بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأن يقد م هذا الفريق . معايري احملاسبة هذه

  .ية و املالية ومجعية الدول األطرافتقريرا على أساس منتظم اىل املسجل واىل جلنة امليزان
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  اإلجازات السنوية املستحقة

، أسندت مسؤولية تسجيل ورصد االجازات السنوية املستحقة اىل كل قسم من أقسام ٢٠٠٧/يوليه/ يف متوز -٤٩
 املتحدة املعمول ا وتقيدا باملعايري احملاسبية ملنظومة األمم. احملكمة بعد أن كانت هذه املسؤولية منوطة بشعبة املوارد البشرية

 ٣١         ّ                                                                                            حاليا تول ت احملكمة الكشف عن التكاليف التقديرية لكافة االجازات السنوية املستحقة جلميع املوظفني فيها حىت تاريخ 
وقد أعربنا يف مراجعات سابقة للحسابات عن قلقنا ازاء . ديسمرب، وذلك يف مذكرة أحلقت بالبيانات املالية/كانون األول
لرقم الوارد وحرصنا على أن يتم السعي يف اطار التوجه االداري اجلديد لتصحيح اخللل و للخروج بأرقام يف عدم مشولية ا

 . آخر السنة ميكن الوثوق ا

وقد أجرى مكتب املراجعة الداخلية للحسابات التابع للمحكمة استعراضا داخليا لعملية رصد االجازات  -٥٠
ومل يوضع هذا التقرير حىت . صيات من أجل ادخال حتسينات يرى أا ضرورية                                   املستحقة اجلديدة وذلك لغرض التقد م بتو

اللحظة اليت قمنا فيها بعملية مراجعة احلسابات هذه، بيد أن االستنتاجات األولية تشري اىل ضرورة االخذ بتحسينات إضافية 
 . يف جمال الرصد و التدريب لكفالة تشغيل النظام اجلديد على النحو الكفء

أن احملكمة تتجه اىل اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ، اسوة بغريها من املنظمات الدولية فان هذه ومبا  -٥١
ومبا أن القيمة النقدية اليت متثلها . االلتزامات ذات الصلة مبستحقات املستخدمني سترد بوصفها خصوما يف موازنة احملكمة

ا فان من األمهية مبكان أن يتم  تقييم هذا العنصر تقييما دقيقااإلجازات املستحقة هي قيمة هلا شأ                                                        . 

 يورو  وهذا ٢ ٨٠٦ ٩٥٠ متثلت يف٢٠٠٧ديسمرب /            كانون األو ل٣١والقيمة التقديرية هلذه االلتزامات حىت  -٥٢
للحسابات كاملة الرقم له أمهيته الكبرية بالنسبة ملن يستخدم البيانات املالية وهلذا السبب فهو حباجة ألن تدعمه مراجعة 

  ّ                                                                                               ومت  استقاء الرقم السابق الذكر من املعلومات املتاحة يف النظام الذي وضع مؤخرا    ولكنه رقم ناقص بالنظر . وصحيحة
وقد استخدم حساب يقوم على أساس . لعدم توافر البعض من البيانات املدونة املتعلقة باجازات املوظفني يف اية العام

وقد اكتفينا ).  يورو٥٠٠ ٠٠٠حنو  ( نوية املتبقية للموظفني من أجل تقدير الرصيد املفقود    متوسط أيام االجازة الس
                                                                             ّ                         ذا نظرا ألن الرقم يف الظرف الراهن إمنا هو جمرد حاشية يف احلسابات واألمر حيتاج إىل أدل ة أقوى بالنسبة لرقم حسايب 

 . ختامي

  : ٨التوصية 

الدقيق للتقدير الذي سينشره مكتب املراحعة الداخلية للحسابات عن نوصي احملكمة بأن تتكفل باالستعراض 
اإلجازات السنوية ويعمل على تنفيذ التحسينات املوصى ا لكفالة التسجيل الدقيق لكشوف اإلجازات السنوية اخلاصة 

ق  وتتاح للمراجعة مع وينبغي أن جتمع هذه األرقام و تدق. جبميع املوظفني وضمان اكتماهلا و توافرها يف منتهى السنة
ضمان ما يثبت صحتها الرقم حني تغدو من اخلصوم املتعلقة باإلجازات السنوية يف ظل اعتماد املعايري احملاسبية الدولية 

  .للقطاع العام
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  املباين الدائمة 

ين الدائمة                                      ّ                         ، اعتمدت مجعية الدول الألطراف قرارا يؤك د الترتيبات املتعلقة باملبا٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول -٥٣
  :تضمن ما يلي

 قررت أن املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندركازيرن؛ •

وقررت كذلك ألغراض املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معياري إبقاء تكاليف بناء املباين يف مستوى ال  •
 ؛٢٠٠٧ مليون يورو بأسعار عام ١٠٣يتجاوز 

 و ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ عرض الدولة املضيفة املتضمن يف الرسالة املؤرخة قبلت بالعناصر الواردة يف •
املوجهة من وزير خارجية الدولة املضيفة اىل رئيس مجعية الدول األطراف فيما يتصل بتوفري قطعة األرض 

 الكائنة يف موقع ألكسندر كازيرن  جمانا؛

      ّ                                             املتعل قة بوضع تصميم معماري مع حتديد الشروط املناسبة أذنت الدولة املضيفة بأن تبادر باطالق املنافسة •
 .     ّ               املتعل قة بتلك املنافسة

                                                                              ّ                    وقررت انشاء جلنة مراقبة تابعة للدول األطراف بوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية تتول ى الرقابة االستراجتية  •
 .على املشروع

 :وطلبت اىل جلنة املراقبة املذكورة يف هذا الصدد، ما يلي •

اصلة النظر يف خيارات متويل تشييد املباين الدائمة و التكاليف ذات الصلة، مبا يف ذلك توافق هذه مو )أ(
                                                                                        اخليارات مع النظام املايل و القواعد املالية للمحكمة، مع التركيز بوجه خاص  على العرض الوارد يف 

لة املضيفة إىل رئيس مجعية  املوجهة من وزير خارجية الدو٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥الرسالة املؤرخة 
  الدول األطراف بغية توفري توصيات إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛

مواصلة حتديد وتوضيح تكاليف البناء التقديرية الشاملة للمشروع دف توفري توصيات فيما يتعلق ) ب(
 مبظروف التكلفة تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛

  وبيان كمها؛عاليف ذات الصلة باملشرو مواصلة حتديد سائر التك ) ج(

مواصلة رصد سري عمل اهليكل اإلداري للمشروع والقيام، عند االقتضاء، بتزويد اجلمعية بتوصيات   )د(
     ّ                           تتعل ق بأية تسويات يقتضيها احلال؛

  و تعاوين ثالثي علىيوقررت مجعية الدول األطراف إنشاء جملس إدارة للمشروع أساسه هيكل استشار •

 ند ملدير املشروع وفقا للمرفق الثالث هلذا القرار؛أن تس

 وطلبت إىل مسجل احملكمة اجلنائية الدولية إنشاء مكتب ملدير املشروع؛ •

 وأذنت كذلك للجنة املراقبة بالبحث عن مدير املشروع و توظيفه وفقا للمرفق الثاين هلذا القرار؛ •

 ميزانيته) مكتب مدير املشروع(ئيسي سابع وقررت اجلمعية أيضا، كإجراء استثنائي، إحداث برنامج ر •

 يورو لتيسري إقامة مكتب مدير املشروع، وتوظيف مدير للمشروع و موظفني تابعني له ٢٠٨ ٥٠٠
 وتغطية سائر التكاليف ذات الصلة مبشروع املباين احملددة يف املرفق اخلامس هلذا القرار؛
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 املباين الدائمة لغرض مشروع تشييد املباين الدائمةوطلبت إىل املسجل أن ينشئ صندوقا استئمانيا لتشييد  •

 وفقا للمرفق السادس هلذا القرار؛

 استعرضنا اهليكل املتعلق باإلدارة املقترح لتقييم مدى مالءمة ترتيبات املساءلة اليت يوفرها هذا ٢٠٠٧ويف عام  -٥٤
ضيفة و احملكمة اجلنائية الدولية       ومجعية الدول والطابع الثالثي لس املشروع يوفر متثيال حسنا يشمل الدولة امل. اهليكل

ومن الواضح أيضا أن جملس املشروع سيكون مسؤوال أمام جلنة املراقبة . األطراف اليت ستوظف و تعني مدير املشروع
 .املؤلفة من ممثلني جلمعية الدول األطراف و الفريق العامل يف الهاي وجلنة امليزانية و املالية

 
دير املشروع سيكون على رأس جملس املشروع فان ذلك يستتبع أن يكون مدير املشروع هو الشخص ومبا أن م -٥٥

 : عن املشروع يف اية األمر و سيكون مسؤوال أمام مجعية الدول األطراف بيدا أن الرئيسي املنوط باملسؤولية

 .    ً                               عقدا  سيسند ملدير املشروع يربطه باحملكمة •

 .ملشروعو املسجل هو من سينشئ  مكتب ا •

 سيكون املسجل مسؤوال عن إنشاء و إدارة صندوق يبني كل األموال اليت تعطى أو ختصص للمباين الدائمة  •

واملسجل رمبا يكون هو الشخص الوحيد املؤهل للتوقيع على العقود باسم مجعية الدول األطراف     وإن  •
 .يكن هذا األمر غري مؤكد يف الظرف الراهن

ل الثالثي يتيح لكافة أصحاب املصلحة املسامهة و اهليكل يشمل جلنة مراقبة تشارك فيها وخالصة القول أن اهليك -٥٦
فعلى حني أن املسجل مكلف . ليست واضحة يف الظرف الراهن بيدا أن ترتيبات املساءلة بكاملها. مجعية الدول األطراف

لصلة باملشروع يبدو أن مدير املشروع لن مكتب املشروع و صندوق له وميكنه أيضا املوافقة على النفقات ذات ا بإنشاء
واهليكل املقترح رمبا .                                          ّ                                         يكون مسؤوال أمام املسجل و ال يظهر أن هناك خط ا رابطا جيعل املسجل ي سأل من قبل جلنة املراقبة

مينح احملكمة القليل من السيطرة على املشروع إذ إن هذه املسؤولية ستكون أساسا يف أيدي مدير املشروع و مكتب 
  .ملشروع ولكن يف النهاية قد تكون احملكمة  هي املسؤولة عن نتيجة املشروعا

  :٩التوصية 

 بأن تضمن، يف مداوالا املتعلقة بإنشاء مكتب املشروع و جلنة املراقبة اخلاصة باملشروع وتعيني نوصي احملكمة
إدارة احملكمة، حبيث يكون  مكتب املشروع                                                             ّ    مدير املشروع وإناطة املسؤولية عن املشروع باملسجل بوصفه اجلهة املكل فة ب

ويكمن للمسجل . ومدير املشروع خاضعني ملراقبة املسجل بالنسبة ملا يتخذ من القرارات اليومية وعلى صعيد احملاسبة
وهذا الترتيب يضمن حتمل اجلهاز اإلداري . بدوره أن يكون مسؤوال أمام جلنة املراقبة عن التقدم الذي حيرزه املشروع

  .حكمة املسؤولية الشاملة  عن إدارة  مشروع املباين الدائمة واملساءلة عن اجنازهللم

  اإلدارة املشتركة 

. يف السنوات املاضية، تقدمنا إىل احملكمة بتوصيات يف تقاريرنا تتناول حتديدا حتسني ترتيبات اإلدارة املشتركة -٥٧
 .٢٠٠٧وترد أدناه بعض املواضيع اليت قمنا مبتابعتها يف عام 
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   الداخلية األخذ ببيان املراقبة

أثناء املناقشات اليت أجريناها مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات خالل زيارتنا دف إجراء مراجعة مؤقتة  -٥٨
بيدا . ٢٠٠٧          ُ                                                                                           للحسابات أ بلغنا بأن التحضريات جارية لصياغة بيان باملراقبة الداخلية وتقدميه حني تعرض البيانات املالية لعام 

 قد أى مدته باحملكمة ومل ير املسجل اجلديد أن من املستصوب التوقيع ٢٠٠٧ملسجل الذي كان يف منصبه أثناء عام أن ا
 .                               ُ                                                        ّ            على بيان باملراقبة الداخلية أ عد لفترة مشمولة باحملاسبة مل يكن املسجل اجلديد أثناءها قد تقل د مهام منصبه

القرار إال أننا نرى أنه لو كان هناك ختطيط مالئم ألمكن إعداد البيان                                         ولئن كن ا نفهم املنطق الذي يستند إليه هذا  -٥٩
                     وينبغي، بوجه خاص ، أن .  و توقيعه من طرف املسجل التارك لوظيفته قبل أن تنتهي مدته٢٠٠٧باملراقبة الداخلية لعام 

يا للمسجل يرد ضمن تقارير عن يكون البيان باملراقبة الداخلية مدعوما بعملية يوفر يف إطارها رؤساء الشعب تأكيدا رمس
وهناك ضرورة إلرساء نظام التصديق هذا لدعم . كفاءة الضوابط الداخلية املتوخاة يف اال الذي خيضع ملراقبة كل مسؤول

 حىت تكون التأكيدات الواردة فيه تأكيدات قائمة على أسس راسخة مشفوعة بالشواهد ٢٠٠٨البيان باملراقبة الداخلية لعام 
 .ئمة اليت تدل على أن الضوابط الداخلية تعمل بشكل كفءاملال

  : ١٠التوصية 

 متشيا مع املمارسة ٢٠٠٨                                                                        نوصي احملكمة بأن تسعى لألخذ ببيان خيص  املراقبة الداخلية للبيانات املالية لعام 
الشعب توفري بيان سنوي و نوصي احملكمة كذلك بأن تضع نظاما يتيح لرؤساء . الفضلى املتعلقة باإلدارة املشتركة احلالية

يؤكد أن الضوابط الداخلية املعمول ا يف اال اخلاضع ملراقبة كل رئيس منهم تعمل على حنو كفء      أو بيان بأي 
  .جانب من جوانب القصور يف املراقبة عند االقتضاء

  إدارة املخاطر

. حرزته احملكمة يف وضع نظام إلدارة املخاطر                      ، مبتابعة التقد م الذي أ٢٠٠٧ لعام تقمنا يف إطار مراجعتنا للحسابا -٦٠
 كانت احملكمة قد قررت تعيني خرباء استشاريني يتولون عملية بيان املخاطر و ٢٠٠٦وعندما كنا بصدد كتابة تقريرنا لعام 

من خالل ويف الوقت الذي توافرنا فيه على هذا التقرير كانت احملكمة قد اختارت خبريا استشاريا هلذه الوظيفة . تقييمها
 . اإلعالن عن عطاء

                                                                                          ونرحب مبا حتققه احملكمة من تقدم يف هذا اال و نالحظ أن ميثاقا ملشروع تقييم املخاطر قد و ضع     وهو  -٦١
ينص على املصادر الالزمة للقيام  بعملية حتديد للمخاطر و اإلطار الزمين الشامل الجناز هذا  العمل املتوقع أن  ينتهي حبلول 

وحاملا تنتهي عملية حتديد املخاطر، نشجع احملكمة على وضع مصفوفة باملخاطر الرئيسية اليت . ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
ة وينبغي أن تستعرض هذه املصفوفة املخاطر وتستحدث بانتظام وأن يستخدمها كبار املسؤولني اإلداريني .قد تتعرض هلا
 . وجلنة املراقبة
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  جلنة املراقبة الداخلية

 احملكمة، يف السنوات املاضية، توصيات بتحسني شكل ووالية جلنة املراقبة الداخلية وذلك متشيا مع قدمنا إىل -٦٢
 .املمارسة الفضلى الراهنة و لتعزيز هيكلها اإلداري حبيث يرقى إىل مستوى هيكل جلنة ملراجعة احلسابات

ملراقبة الداخلية، اليت ال جتتمع سوى ، الحظنا أن هناك تغيريا طفيفا يف اهليكل احلايل للجنة ا٢٠٠٧وخالل عام  -٦٣
ومن ناحية أخرى، ما انفكت احملكمة تسعى لصياغة والية جديدة للجنة املراقبة الداخلية، اليت سيعاد . مرة واحدة يف السنة

افة وتشتمل الوالية اجلديدة على البعض من توصياتنا مبا فيها التوصية املتعلقة بإض". جلنة مراجعة احلسابات"تسميتها ب
 . عضوين مستقلني، وهناك خطط لتنفيذ باقي التغيريات املتعلقة باملمارسة الفضلى على حنو تدرجيي

 ونظرا حملدودية التغيريات اليت طرأت على نسقها مل نقم بفحص جديد ٢٠٠٧ات يف عام عقد اجتماعتوحيث مل   
عة احلسابات اجلديدة استعراضا كامال يف تقريرنا لعام وسنعمد إىل استعراض أداء جلنة مراج.     ّ                        يتعل ق بلجنة املراقبة الداخلية

٢٠٠٨ . 

  :١١التوصية 

                                                                                                         نوصي بتنفيذ والية جلنة مراجعة احلسابات اجلديدة تنفيذا كامال وأن تسعى هذه اللجنة يئتها املعد لة لعقد ما يكفي من 
  . ية لغرض القيام مبراقبة سليمة ملراجعة احلسابات املال٢٠٠٨االجتماعات خالل عام 

  ٢٠٠٦متابعة مواضيع مراجعة احلسابات لعام 

                                                                                       ّ            نتناول التقدم احملرز فيما يتعلق بالتوصيات السابقة ذات الصلة مبراجعة احلسابات يف املرفق ألف كل ما تقد م قلم  -٦٤
ن نرحب وحن.  احملكمة بتفاصيل عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ كل توصية من توصياتنا و نورد تعليقاتنا على هذا التقدم

                                                                                               إمجاال، بالتقدم الذي أحرزته احملكمة فيما يتصل بالتوصيات اليت تقد منا ا بشأن ضوابط وسياسات تكنولوجيا 
                                                                                          كما أحرزت احملكمة تقد ما حسنا مماثال فيما يتعلق بتحسني الضوابط املتعلقة بالتسويات املصرفية وبنظام .املعلومات

بيدا أننا نالحظ أن بعض ااالت اليت نوقشت يف هذا التقرير مثل إنشاء جلنة . هائيةاملعاشات التقاعدية للقضاة يف صيغته الن
  .                                                      ملراجعة احلسابات وتضمني خماطر اإلدارة كان التقد م فيها بطيئا
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  شكر و تقدير 

 مبراجعة نعرب عن امتناننا للمساعدة والتعاون اللذين أبدامها املسجل وموظفو احملكمة اجلنائية الدولية أثناء قيامنا -٦٥
  .احلسابات

 )التوقيع(

  بور. ج. ت
   املتحدةةاملراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململك

  املراجع اخلارجي للحسابات
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  رفق ألفامل

  متابعة توصيات املراجعة السابقة

  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

نوصي بأن تكفل احملكمة تشغيل   ١
منوذج مطالبات مصاريف السفر 
بطريقة فعالة وبأن تعمل على تنفيذ 

 احليوية SAPمناذج ومهام نظام 
 األعمال اليت مل تنفذ بعد على لسري

 .سبيل األولوية

  ّ                                 ح ل ت معظم املشاكل اليت وجدت بشأن منوذج   قلم احملكمة
جلت مجيع املطالبات املتراكمة، مطالبات السفر، وعو

وأعيد النظر يف النماذج املقترحة اليت مل يبت فيها 
حىت اآلن، وال توجد مشاكل معلقة يف سري العمل 

وترتبط عملية إدارة األصول . باستثناء إدارة األصول
  . بتنفيذ معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام

تأكدنا من أن مجيع املشاكل اليت   منجز
دت يف اية العام بشأن منوذج وج

  .٢٠٠٧السفر قد حلت يف عام 

 األمنية السياسةنوصي بتوضيح   ٢
وبتضمينها إجراءات إلنفاذ السياسة 
اليت تعتمدها اإلدارة العليا يف حالة 
خمالفتها كما نوصي بنشر ما سلف 

 .على مجيع املوظفني

التعليمات اإلدارية  ٢٠٠٧عام صدرت يف   قلم احملكمة
ICC/AI/2007/001  ،وICC/AI/2007/003 ،

السياسة    ّ     وحل ت حمل  ICC/AI/2007/005و
   .SAPاألمنية لنظام 

تأكدنا من إصدار هذه التعليمات   منجز
  . اإلدارية ومضموا

نوصي أيضا مبطالبة املوظفني دوريا   ٣
بتأكيد علمهم بالسياسة األمنية 

 .لتكنولوجيا املعلومات وامتثاهلم هلا

                ً                          حياط املوظفون علما  بالضوابط مثل كلمات املرور   قلم احملكمة
. وما إىل ذلك يف التدريب التمهيدي للموظفني
. وستوضع تعليمات لالستجابة هلذه التوصية بدقة

وقد يطلب من املستعملني تأكيد علمهم بسياسة 
  . االستخدام عند تغيري كلمات املرور

جارى إعداد التعليمات 
ا واختبارها يف شعبة تكنولوجي
املعلومات واالتصال ويتوقع 

يونيه /تنفيذها يف اية حزيران
٢٠٠٨.  

سنتأكد من تنفيذ ذلك عند مراجعة 
  .٢٠٠٨احلسابات يف عام 
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

نوصي بإنفاذ التغيري الدوري لكلمات   ٤
املرور كما نوصي بأن تنظر احملكمة، 
إزاء عدم وجود قيود على تسجيل 
الدخول، يف رصد التقارير االستثنائية 

تعلقة مبحاوالت الوصول غري امل
 .املوفقة للمستخدمني

                                  ً          تقوم احملكمة بتغيري كلمات املرور دوريا  كما تقوم   قلم احملكمة
  .بتنفيذ القيود  املفروضة على الدخول

تأكدنا من املبادرة بتغيري كلمات املرور   منجز
وتنفيذ القيود املفروضة على الدخول 
عند مراجعة احلسابات املتعلقة 

  .وجيا املعلومات يف احملكمةبتكنول

نوصي أيضا بأن تقدم الوحدات   ٥
تغذية استرجاعية دورية إلدارة 
تكنولوجيا املعلومات تؤكد استمرار 
االحتياج إىل مواصفات املستعملني 

 .القائمة يف أعماهلا

تؤكد الوحدات استمرار االحتياج إىل مواصفات   قلم احملكمة
 املعلومات وال بد من موافقة  أصحاب. الدخول

وتقدم الوحدات، . على التغيريات يف حق الدخول
    ً                      ً                  وفقا  للممارسة اجلارية حاليا ، تغذية استرجاعية 
دورية لتأكيد االحتياج إىل مواصفات املستعملني 

  .القائمة يف أعماهلا

تأكدنا من ذلك عند مراجعة احلسابات   منجز
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  .٢٠٠٧يف عام 

نوصي بأن تنظر احملكمة يف النهج   ٦
الذي يتعني عليها إتباعه لدعم النظام 
وضمان اإلبقاء على نظم الدعم 
املناسبة بأكثر الطرق فعالية من حيث 

  .التكلفة

. أعادت احملكمة النظر يف النهج املتبع لدعم النظام  قلم احملكمة
وتعتزم احملكمة إنشاء مركز للكفاءات املسخرة 

مالء وتزويد هذا املركز بثالثة موظفني خلدمة الع
وسيقدم االقتراح  ..SAPإضافيني لدعم نظام 

الالزم إلنشاء هذا املركز يف ميزانية احملكمة لعام 
٢٠٠٨.  

أنشئ مركز الكفاءات 
املسخرة خلدمة العمالء 
           ً             وجاري حاليا  تعيني املوظفني 

  .اإلضافيني

تأكدنا من ذلك عند مراجعة البيانات 
املتعلقة بشعبة تكنولوجيا واحلسابات 
  .املعلومات
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

نوصي يف حالة االستمرار يف  اعتماد   ٧
احملكمة على الدعم االستشاري 
اخلارجي بأن يتم التعاقد على 
خدمات الدعم بعطاءات تنافسية 

 .لضمان حتقيق أفضل قيمة ممكنة

تعتزم احملكمة ختفيض االعتماد على الدعم   قلم احملكمة
انظر الرد على التوصية (االستشاري اخلارجي 

ويف احلاالت القليلة اليت ستظل فيها ). السابقة
احلاجة إىل هذا الدعم قائمة، سيتم التعاقد بناء على 

  .عطاءات تنافسية واسعة النطاق

  .نوافق حسبما ذكر أعاله  منجز

نوصي أيضا بفرض قيود صارمة على   ٨
وصول اخلبري االستشاري للربجميات 

ويف حالة السماح . إىل نظم اإلنتاج
له بالوصول، ينبغي وضع نظام 
لتسجيل الدخول ومراقبته الكتشاف 
أي إجراءات غري مأذون ا أو غري 

  مناسبة

  ّ                                      ن ف ذت التوصية وأصبح الوصول إىل نظم اإلنتاج   قلم احملكمة
ومسحت احملكمة بالوصول يف حاالت .      ً       مقيدا  للغاية

يف         ً                             حمددة جدا  للتحري عن األخطاء االلكترونية 
  .جماالت ختصصية معينة

تأكدنا من ذلك عند مراجعة احلسابات   منجز
املتعلقة بشعبة تكنولوجيا املعلومات مع 

  .رئيس الشعبة

لكفالة عمل هذه األداة الرئيسية من   ٩
أدوات الرقابة بصورة فعالة طوال الفترة 
املشمولة بالتقرير، نوصي بأن تكفل 
ية احملكمة تسوية مجيع احلسابات املصرف

وإذا مل . بانتظام ويف الوقت املناسب
توجد هذه األداة الرئيسية من أدوات 
الرقابة، ينبغي أن تكفل احملكمة أدوات 
رقابة بديلة لتخفيف احتمال الغش أو 

 .اخلطأ

 تأخري يف معاجلة ٢٠٠٦وجد يف النصف األول عام   قلم احملكمة
. SAPالتسويات املصرفية بسبب عيوب يف نظام 

لب على هذه املشكلة، عوجلت مجيع وبعد التغ
التسويات املصرفية بأثر رجعي ومتت التسويات يف 
األشهر األخرية من العام يف الشهر التايل لنهاية 

وكما ذكر يف تقرير املراجعة، مل يوجد . الشهر 
  .غش أو خطأ يف تسوية احلسابات املتأخرة

                               ً نؤكد أن عملية التسوية حتسنت كثريا    منجز
ونعرب عن ارتياحنا . ٢٠٠٧يف عام 

لتسوية مجيع احلسابات اهلامة يف 
  . غضون فترة زمنية معقولة
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

نشجع باستمرار احملكمة على أن تضع   ١٠
الصيغة النهائية للترتيبات املتعلقة بنظام 
املعاشات التقاعدية للقضاة حىت تتوافر 
الترتيبات املالئمة إلدارة النظام عندما 

اعدية تصبح مدفوعات املعاشات التق
 .واجبة السداد

 Allianzتناقش احملكمة حاليا العقد مع شركة   قلم احملكمة
NL ومن املتوقع أن يتم التوقيع على االتفاق مع ،

، وستسدد ٢٠٠٧يوليه /يف متوز Allianzشركة 
عندئذ مدفوعات املعاشات التقاعدية القائمة لدى 

  . احملكمة للشركة املذكورة

إضافة  ٢٠٠٨يونيه /حزيران
وضيحية يقوم بإعدادها ت

  املستشار القانوين

، ٢٠٠٦كما جاء يف تقريرنا لعام 
سنواصل تشجيع احملكمة على اجناز 
هذه العملية ووجود مدير للمعاشات 

  .التقاعدية قبل تقاعد أحد القضاة

نوصي احملكمة بأن تؤكد بأن كافة   ١١
االستحقاقات مأخوذة بعني االعتبار فيما 

من  Allianzتقوم بتحديده شركة 
قسط مستحق الدفع إلدارة نظام 
املعاشات التقاعدية للقضاة قبل التعاقد 
على تلك االستحقاقات بغرض تأمني 

 .النظام

 & Ernstستتأكد احملكمة، مبساعدة شركة   قلم احملكمة
Young Actuaries من أن العقد مع شركة 

Allianz NL يغطي مجيع استحقاقات القضاة وفقا 
  ت التقاعدية للقضاةلنظام املعاشا

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران
إضافة توضيحية يقوم 

  بإعدادها املستشار القانوين

نشيد باحملكمة الستعانتها بشركة 
Ernst & Young Actuaries 
لضمان الوفاء جبميع االلتزامات 
املنصوص عليها يف نظام املعاشات 

  التقاعدية للقضاة

نوصي احملكمة بأن تنظر يف شأن   ١٢
ف احملتملة املتصلة مبدفوعات التكالي

العجز اجلائز لزوم تسديدها للقضاة 
الذين تزيد أعمارهم على مخس وستني 
سنة إن هم أصيبوا بعجز وفيما إذا كان 
سيتوجب ختصيص اعتماد مايل من أجل 

 .الوفاء ذا االلتزام

تلقت احملكمة التقييم االكتواري التقديري من   قلم احملكمة
 وستدرجه Ernst & Young Actuariesشركة 

  .كبند يف امليزانية أو يف احلسابات على أساس سنوي

يلزم قرار إداري بشأن قيام أو 
. عدم قيام احملكمة بالتمويل

  Allianzوال توافق شركة 
   .على التأمني

نشجع إدارة احملكمة على اختاذ قرار يف 
وبناء على التجربة يف عام . هذا الشأن
إلعاقة ، تكون  مدفوعات ا٢٠٠٧

         ً                  مكلفة جدا  عند تكبدها يف سنة 
وقد يلزم اعتماد مايل إذا تعذر . واحدة
  . التأمني
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

نوصي بأن تكون أية مبان دائمة تنتقل   ١٣
إليها احملكمة قابلة للتكيف مع مستوى 
أنشطة احملكمة حبيث إذا ما اخنفض 
عبء عملها أمكن فصل أجزاء من املبىن 

 .يتيسر تأجريها ألطراف ثالثة

ب مشروع مكت
  املباين الدائمة 

أعربت الدول األطراف حىت اآلن عن تفضيلها 
تشييد مبان جديدة للمحكمة ولكنها مل تستبعد 
.     ً                                    كليا  اخليارات األخرى مثل البقاء يف مبىن اآلرك

وفيما يتعلق بتشييد مبان خاصة، قدمت احملكمة 
 لتوضيح ٢٠٠٧مارس /مذكرة مفصلة  يف آذار

وصفها اهة اليت ستستخدم هذه متطلباا الرئيسية ب
وتؤكد هذه املذكرة على مفهومني هامني . املباين

سبقت اإلشارة إليهما يف العرض الذي قدمته 
املرونة، اليت ) ألف( ومها ٢٠٠٥احملكمة يف عام 

ينبغي أن تسمح بالتوسع يف إطار املباين القائمة، و 
ياط  إمكانية التوسع التدرجيي، اليت تعين االحت )باء(

من اآلن يف التصميم الذي سيوضع للمباين ألي 
وسيترجم املهندس . توسع حمتمل يف املستقبل

. املعماري هذين املفهومني يف املرحلة القادمة
لتحقيق ذلك، تلتمس احملكمة  املشاركة يف اهليكل 
اإلداري للمشروع من أجل ضمان احلوار مع 

  .املهندس املعماري

ف ستتخذ مجعية الدول األطرا
قرارات بشأن املباين الدائمة 
للمحكمة يف دورا القادمة 
اليت ستعقد يف تشرين 

وإىل . ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
ذلك احلني، يستمر احلوار مع 
الدول عن طريق الفريق 

واشتركت . العامل يف الهاي
احملكمة يف ثالثة اجتماعات 
للخرباء عقدها الفريق العامل 
. يف الهاي لتوضيح احتياجاا

ومن املقرر أن يعقد اجتماع 
. سبتمرب/آخر يف أيلول

  ) يستكمل(

          ً                          أحطنا علما  بذلك وسنتابع التقدم احملرز 
  .يف مشروع املباين الدائمة
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

                                 نوصي بأن جيري، قبل أن ت منح املكاتب   ١٤
امليدانية الوصول عن بعد إىل نظام 

SAP استعراض مستفيض للمخاطر ،
بوضع اليت حتف بأمن البيانات مع القيام 

الضوابط الالزمة للتقليل من هذه 
  .املخاطر

 موجودة يف املقر  SAPمجيع البيانات املتعلقة بنظام   قلم احملكمة
مجيع البيانات و. الرئيسي للمحكمة يف الهاي

  مشفرة يف حالة الوصول إليها SAPاملتعلقة بنظام 
وسيعاد . من غري الطريق املبني يف ضوابط االستخدام

                     ً          يب التحكم املادية طبقا  ملا جاء يف النظر يف أسال
 .التوصية

مجيع البيانات املتعلقة  : منجز
 موجودة يف املقر SAPبنظام 

الرئيسي للمحكمة وتكون 
مشفرة يف  حالة الوصول إليها 
من غري الطريق احملدد يف 

وجاري . ضوابط االستخدام
أيضا تنفيذ أساليب التحكم 

  . املادية

  .          ً     أحطنا علما  بذلك

       ً                       صي أيضا ، يف احلاالت اليت يتم فيها نو  ١٥
التفويض بسلطات إضافية إىل امليدان يف 
جمال الشراء، بضرورة التماس املوافقة 
من مدير املكتب امليداين بالنسبة لكل 

 .عملية شراء جتري

  SAPمتارس مجيع السلطات  املتعلقة بالشراء بنظام   قلم احملكمة
مع ذلك وسيجري . الذي ال وجود له يف امليدان

التفويض بسلطات إضافية يف جمال الشراء بزيادة 
الرصيد املخصص للمصروفات النثرية وغري ذلك من 

وستخضع  عمليات الشراء ملوافقة . اإلجراءات
وسرياقب املساعدون اللوجستيون .  رئيس القسم

املسؤولون عن بلدين أو ثالثة بلدان بدقة عملية 
ملكتب امليداين املوافقة وسيقدمون املشورة لرئيس ا

بشأن عملية الشراء كما سيقدمون املعلومات ذات 
  .الصلة إىل رئيس القسم الختاذ قرارات مستنرية

زاد الرصيد املخصص 
                    ُ    للمصروفات النثرية وأ ذن  
ملديري املكاتب امليدانية 
باستخدام هذا الرصيد لدفع 
بدل اإلعاشة اليومي يف بعض 

ومنح ملديري . احلاالت
          ً    دانية أيضا  حق املكاتب املي

التوقيع لدى املصارف احمللية 
لتمكينهم من تصريف 
األعمال على النطاق احمللي 
    ً                      وفقا  للتعليمات الصادرة من 

وجاري . املقر الرئيسي
  .                          ًاستعراض هذه العملية حاليا 

          ً                   أحطنا علما  بذلك؛ والحظ املراجع 
اخلارجي للحسابات هذا التعديل يف 
معرض املراجعة اليت قام ا 

  .٢٠٠٧لمصروفات يف عام ل
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  اخلارجي للحساباتتعليقات املراجع   التاريخ املتوقع لإلجناز  خطة العمل  اجلهة املسؤولة  التوصية  رقم التوصية

                                  نوصي بأن يقوم اخلبري االستشاري املعي ن   ١٦
واملسؤول عن تقييم املخاطر بالنسبة 
للمحكمة بتوفري مصفوفة لتقييم املخاطر 
تبني املخاطر الرئيسية بالنسبة للمحكمة، 
وينبغي للمحكمة أن تستخدم هذه 
املعلومات لتحديد األولويات املتعلقة 

املوارد الالزمة لوضع باملخاطر وختصيص 
 .                              ً     الضوابط اليت تقلل من أثرها تبعا  لذلك

تعرب احملكمة عن امتناا هلذه التوصية وستويل   احملكمة
االهتمام الواجب هلا عند تنفيذ اخلطة املتعلقة بإدارة 

وستوازن احملكمة بني مزايا وعيوب هذه . املخاطر
التوصية وأفضل املمارسات يف الصناعة من أجل 

  . أقصى قدر ممكن من الكفاءة للمحكمةحتيق

تتضمن النسخة احلالية 
ملشروع امليثاق الذي وضعته 
احملكمة باالشتراك مع اخلرباء 
االستشاريني املعنيني بإدارة 
املخاطر مصفوفة للمخاطر 
مماثلة للمصفوفة اليت اقترحها 
املراجع اخلارجي للحسابات 
اليت ترتب املخاطر حبسب 

ثار املترتبة احتمال وقوعها واآل
وستستخدم املصفوفة . عليها

كأداة يف املرحلة األوىل من 
العملية لتحديد االحتماالت 
العالية املستوى للمخاطر 
ومستويات األولوية املتصلة 

  .ا

تأكدنا عند مراجعة احلسابات أن 
               ً         ً احملكمة عي نت خبريا  استشاريا  
. لالضطالع بعملية إدارة املخاطر

حملرز يف هذا وسنستعرض التقدم ا
الصدد يف مراجعتنا املقبلة للحسابات 

  .٢٠٠٨يف عام 

ينبغي أن تستخدم احملكمة سجل   ١٧
املخاطر املتضمن للمعلومات املبينة أعاله 
كأداة للتشخيص الفاعل من أجل إدارة 

وينبغي أن . املخاطر على أساس متواصل
                             ي ستعرض سجل املخاطر من قبل جلنة 

 مذكرة إىل هيئة                       ًالرقابة وأن تقدم سنويا 
اإلدارة باحملكمة السترعاء نظرها إىل 

 . املخاطر الرئيسية

سنتأكد من مواصلة حتديد واستعراض      أعاله١٦انظر التوصية   احملكمة
املخاطر باحملكمة بعد مغادرة اخلبري 

  .االستشاري
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  املرفق باء

  نطاق وج مراجعة احلسابات

  نطاق وأهداف مراجعة احلسابات 

 ٣١اجعة احلسابات اليت قمنا ا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املنتهية يف فحصت مر
والغرض األساسي من مراجعة احلسابات هو .  ووفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

ة املقدمة تعكس بدقة املوقف املايل للمحكمة، والفائض متكيننا من اخللوص إىل رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالي
؛ وما إذا كانت البيانات ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١املتوفر لديها، والتدفقات املالية والنقدية للسنة املنتهية  يف 

  .املالية قد أعدت بوجه الئق وفقا للنظام املايل

  معايري مراجعة احلسابات 

قا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها الس الدويل ملعايري مراجعة أجريت مراجعة احلسابات وف
ىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو إعداد املراجعة للتوصل إوتتطلب هذه املعايري ختطيط و. احلسابات والضمان
ع اخلارجي للحسابات مسؤول عن إبداء الرأي فاإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية، واملراج. من أي خطأ مادي

  .بشأا، بناء على األدلة اليت يتم احلصول عليها أثناء املراجعة

  ج مراجعة احلسابات

تضمنت مراجعتنا للحسابات استعراضا عاما للنظم احملاسبية واختبارات للتحقق من دفاتر احملاسبة وإجراءات 
واهلدف األساسي من مراجعة احلسابات هو إبداء الرأي . ريا يف الظروف السائدةاملراقبة الداخلية حبسب ما رأيناه ضرو
 لكافة جوانب النظام         ً تفصيليا                                           ًولذلك، مل يتضمن العمل الذي قمنا به استعراضا . بشأن البيانات املالية املقدمة من احملكمة

تبارها بيانا شامال جلميع أوجه الضعف القائمة أو ملايل ونظام امليزانية من منظور إداري، وال ينبغي النظر إىل النتائج باع
  .التحسينات اليت ميكن إدخاهلا

وتضمنت مراجعتنا للحسابات أيضا فحصا دقيقا خضعت فيه مجيع ااالت املادية للبيانات املالية الختبار 
سبة لدى احملكمة وأن وأجري حتليل ائي للتأكد من أن البيانات املالية تعكس بدقة دفاتر احملا. موضوعي مباشر

املعامالت تتفق مع القواعد املالية ذات الصلة وتوجيهات اجلهاز اإلداري، وأن احلسابات اليت متت مراجعتها قد عرضت 
 بوجه مناسب
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 البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب /نون األول كا٣١للفترة املنتهية يف بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق 
  )بآالف اليورو(

 
  الصندوق العام وصندوق

 رأس املال العامل
  أرقام

 املالحظات
 الصناديق االستئمانية

  أرقام
 املالحظات

 اموع

    ٢٠٠٦    ٢٠٠٧      ٢٠٠٦               ٢٠٠٧     ٢٠٠٦                ٢٠٠٧ 
         اإليرادات

 ٨٠ ٤١٧ ٨٨ ٨٧٢  - - ٤,١ ٨٠ ٤١٧ ٨٨ ٨٧٢ االشتراكات املقررة
 ١ ٦٤١ ١ ٣٣٩ ٥,١ ١ ٦٤١ ١ ٣٣٩  - - التربعات

 ١ ٧٠٣ ٣ ١٢٨ ٥,٢ ٤١ ٢٤  ٤,٢ ١ ٦٦٢ ٣ ١٠٤ إيرادات الفائدة املصرفية
 ١٠٤ ٢٠٤  - - ٤,٣ ١٠٤ ٢٠٤ متنوعة/إيرادات أخرى

 ٨٣ ٨٦٥ ٩٣ ٥٤٣  ١ ٦٨٢ ١ ٣٦٣  ٨٢ ١٨٣ ٩٢ ١٨٠ جمموع اإليرادات
         النفقات

 ٥٤ ٤٤٦  ٦٤ ١٣٣ ٧ج ١ ٦١٥ ١ ٠٨١ ٤,٤ ٥٢ ٨٣١ ٦٣ ٠٥٢ النفقات املصروفة
 ١١ ٨٥٩ ١١ ١٠٧ ٧ج ١٣٨ ١٩٣ ٤,٤ ١١ ٧٢١ ١٠ ٩١٤ االلتزامات غري املصفاة

 - ٣ ٤٢٤  - - ٤,٥ - ٣ ٤٢٤  االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية
  ١٢٦  ٧٤   -  -  ٤,٦  ١٢٦  ٧٤  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

 ٦٦ ٤٣١ ٧٨ ٧٣٨  ١ ٧٥٣ ١ ٢٧٤  ٦٤ ٦٧٨ ٧٧ ٤٦٤ جمموع النفقات
 ١٧ ٤٣٤ ١٤ ٨٠٥  )٧١( ٨٩  ١٧ ٥٠٥ ١٤ ٧١٦ اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

 ١ ٨٨٧ ٢ ٩٤٨  ٢٠ ١٥ ٤,٧ ١ ٨٦٧ ٢ ٩٣٣ الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو إلغاؤها
  )١٠ ٠٢٤(  )٦ ٣٢٦(    -  - ٤,٨  )١٠ ٠٢٤(  )٦ ٣٢٦(  ائتمانات للدول األطراف
 )١٢٥( )٩٣( ٥,٣ )١٢٥( )٩٣(  - - مبالغ معادة إىل املتربعني

 ١ ١٢٧ ٧٠٥  - - ٤,٩ ١ ١٢٧ ٧٠٥ صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل
 )٢ ٠٣٨( -  - - ٤,٥ )٢ ٠٣٨( -  احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٣٦ ٩٧٠ ٤٥ ٢٣١  ٦٢٩ ٤٥٣  ٣٦ ٣٤١ ٤٤ ٧٧٨ ة الفترة املاليةأرصدة الصناديق يف بداي
 ٤٥ ٢٣١ ٥٧ ٢٧٠  ٤٥٣ ٤٦٤  ٤٤ ٧٧٨ ٥٦ ٨٠٦ ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف 

  )ماريان كاشو(التوقيع                                                                             
 ……………………………………املديرة املالية                                                   
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  البيان الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  )بآالف اليورو(

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
  أرقام ديق االستئمانيةالصنا املالحظات

 اموع املالحظات

    ٢٠٠٦    ٢٠٠٧      ٢٠٠٦               ٢٠٠٧     ٢٠٠٦                ٢٠٠٧ 
         األصول

 ٥٦ ٩٧٣ ٧٧ ٩٢٣  ٧٠٨ ٦٨٧  ٥٦ ٢٦٥ ٧٧ ٢٣٦ النقد والودائع بأجل
 ١١ ٩٦٩ ٨ ١٤٩  - - ٤,١٠ ١١ ٩٦٩ ٨ ١٤٩ الدول األطراف  مناالشتراكات املقررة قيد التحصيل

 ١٥٦ ٢٠٧  ١٥٦ ٢٠٧  - - التربعات قيد التحصيل
 ٩٥ ١٩  - - ٤,١١ ٩٥ ١٩ املسامهات األخرى قيد التحصيل

  ٩١  ٢٦   -  -  ٤,١٢  ٩١  ٢٦  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
  ٤ ٠٥٨  ٤ ٤٣٤ ٥,٤  ٧  ٨  ٤,١٣  ٤ ٠٥١  ٤ ٤٢٦  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٢٧٠  ٣٣٠   -  -  ٤,١٤  ٢٧٠  ٣٣٠  منح التعليم –األعباء املؤجلة 
 ٧٣ ٦١٢ ٩١ ٠٨٨  ٨٧١ ٩٠٢  ٧٢ ٧٤١ ٩٠ ١٨٦ جمموع األصول

         اخلصوم
 ٧ ٩٣٥  ٩ ٣٨٤ ٥,٥ ١٩١ ٢٢٣ ٤,١٥ ٧ ٧٤٤ ٩ ١٦١                       ًاملدفوعات الواردة مقدما /املسامهات

 ١١ ٨٥٩ ١١ ١٠٧  ١٣٨ ١٩٣  ١١ ٧٢١ ١٠ ٩١٤ االلتزامات غري املصفاة
  ٨٨  ٢٢ ٥,٦  ٨٨  ٢٢    -  -  ستحقة بني الصناديقاألرصدة امل

 ٦ ٢٩١ ٩ ٧١٥  - - ٤,٥ ٦ ٢٩١ ٩ ٧١٥  للقضاة  املستحقةااللتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية
  ١٢٦  ٧٤   -  -  ٤,٦  ١٢٦  ٧٤  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

  ٢ ٠٨١  ٣ ٥١٦   -  -  ٤,١٦  ٢ ٠٨١  ٣ ٥١٦   الدفعاحلسابات األخرى مستحقة
 ٢٨ ٣٨٠ ٣٣ ٨١٨  ٤١٧ ٤٣٨  ٢٧ ٩٦٣ ٣٣ ٣٨٠ جمموع اخلصوم

         االحتياطي وأرصدة الصناديق
 ٦ ٧٠١ ٧ ٤٠٦  - - ٤,٩ ٦ ٧٠١ ٧ ٤٠٦ صندوق رأس املال العامل 

  ٩ ١٦٩  ٩ ١٦٩      - ٤,١٧  ٩ ١٦٩  ٩ ١٦٩  صندوق الطوارئ
 ٥ ٠٧٨ ٢ ٢٩٨  - - ٤,١٨ ٥ ٠٧٨ ٢ ٢٩٨ احتياطي االشتراكات غري املدفوعة

 ٢٤ ٢٨٤ ٣٨ ٣٩٧  ٤٥٤ ٤٦٤ ٤ج ٢٣ ٨٣٠ ٣٧ ٩٣٣  الفائض التراكمي
 ٤٥ ٢٣٢ ٥٧ ٢٧٠  ٤٥٤ ٤٦٤  ٤٤ ٧٧٨ ٥٦ ٨٠٦ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

 ٧٣ ٦١٢ ٩١ ٠٨٨  ٨٧١ ٩٠٢  ٧٢ ٧٤١ ٩٠ ١٨٦ جمموع اخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق

  )ماريان كاشو(التوقيع                                                                             
……………………………………  املديرة املالية                                                 
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
  )بآالف اليورو(

   العام وصندوقالصندوق 
 امـــوع الصناديق االستئمانية رأس املال العامل

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
       التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 ١٧ ٤٣٤ ١٤ ٨٠٥ )٧١( ٨٩ ١٧ ٥٠٥  ١٤ ٧١٦ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
 ٣ ٢٢٨ ٣ ٨٤٥ )١٥٢( )٥١( ٣ ٣٨٠ ٣ ٨٩٦ يد التحصيلنقص املسامهات ق)/زيادة(
 ٩٧ ٦٥ - - ٩٧ ٦٥ نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(
 )١ ٦٩٥( )٣٧٦( - )١( )١ ٦٩٥( )٣٧٥( نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

 )١٠١( )٦٠( - - )١٠١( )٦٠( األعباء املؤجلة ) نقص/(زيادة
 ٣ ٥٤٠ ١ ٤٤٨ )٦٣٣( ٣١ ٤ ١٧٣ ١ ٤١٧  مقدمااملسامهات الواردة) نقص/(زيادة
 )١ ٥٩٦( )٧٥٢( )٨٥( ٥٥ )١ ٥١١( )٨٠٧( االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
 )٩٧( )٦٦( )٩٧( )٦٦( - - األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة
 ٢ ٠٣٨ ٣ ٤٢٤ - - ٢ ٠٣٨ ٣ ٤٢٤ االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية) نقص/(زيادة
 ١٢٦ )٥٢( - - ١٢٦ )٥٢(  نقص االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية/زيادة
 ٤٥٦ ١ ٤٣٥ - - ٤٥٦ ١ ٤٣٥  الدفعاحلسابات مستحقة) نقص/(زيادة

 )١ ٧٠٣( )٣ ١٢٨( )٤١( )٢٤( )١ ٦٦٢( )٣ ١٠٤( إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها
 ٢١ ٧٢٧ ٢٠ ٥٨٨ )١ ٠٧٩( ٣٣ ٢٢ ٨٠٦ ٢٠ ٥٥٥ صايف النقد من األنشطة التشغيلية

       التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
 ١ ٧٠٣ ٣ ١٢٨ ٤١ ٢٤  ١ ٦٦٢ ٣ ١٠٤ إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

 ١ ٧٠٣ ٣ ١٢٨ ٤١ ٢٤ ١ ٦٦٢ ٣ ١٠٤ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية
       ر أخرىالتدفق النقدي من مصاد

 ١ ١٢٧ ٧٠٥ - - ١ ١٢٧ ٧٠٥ يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة
 ١ ٨٨٧ ٢ ٩٤٨ ٢٠ ١٥ ١ ٨٦٧ ٢ ٩٣٣ الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها

 )٢ ٠٣٨( - - - )٢ ٠٣٨( - احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة
  )١٠ ٠٢٤(  )٦ ٣٢٦(  -  -  )١٠ ٠٢٤(  )٦ ٣٢٦(  ائنتمانات على الدول األطراف

 )١٢٥( )٩٣( )١٢٥( )٩٣( - -    املبالغ املعادة إىل املتربعني
 )٩ ١٧٣( )٢ ٧٦٦( )١٠٥( )٧٨( )٩ ٠٦٨( )٢ ٦٨٨( صايف النقد من مصادر أخرى

 ١٤ ٢٥٧ ٢٠ ٩٥٠ )١ ١٤٣( )٢١( ١٥ ٤٠٠ ٢٠ ٩٧١ يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة
 ٤٢ ٧١٦ ٥٦ ٩٧٣ ١ ٨٥١ ٧٠٨ ٤٠ ٨٦٥ ٥٦ ٢٦٥ لودائع بأجل يف بداية الفترة املاليةالنقد وا

 ٥٦ ٩٧٣ ٧٧ ٩٢٣ ٧٠٨ ٦٨٧ ٥٦ ٢٦٥ ٧٧ ٢٣٦ )البيان الثاين (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
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  البيان الرابع
  

  احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /ثاين كانون ال١بيان االعتمادات للفترة من 

  )بآالف اليورو(
  

  الربنامج
  االعتمادات اليت
  متت املوافقة عليها

االعتمادات 
  )أ(املنقولة

  جمموع
   االعتمادات

االلتزامات غري   املصروفات
جمموع   االحتياطيات  املصفاة

  النفقات
األرصدة غري 

  املربوطة

  صفر  ١٠ ٢٣٦  ٣ ٤٢٤  ١٧٦  ٦ ٦٣٦  ١٠ ٢٣٦  ٢٣٧  ٩ ٩٩٩  اهليئة القضائية

  ٤ ٩٤٢  ١٨ ٤٢٩  ٧٤  ١ ١٣٤  ١٧ ٢٢١  ٢٣ ٣٧١  -  ٢٣ ٣٧١  مكتب املدعي العام

  ٤ ٠١١  ٤٤ ٨٣٠  -  ٨ ١٠٠  ٣٦ ٧٣٠  ٤٨ ٨٤١  -  ٤٨ ٨٤١  قلم احملكمة

أمانة مجعية الدول 
  األطراف

٤ ٣٧٨  
)٤ ١٤١  )٢٣٧  

١ ٣٦٥  ٢ ٧٧٦  -  ٨٤٧  ١ ٩٢٩  

االستثمار يف مباين 
  احملكمة

٢ ٢٨٣  
-  ٢ ٢٨٣  

١ ٠٩٠  ١ ١٩٣  -  ٦٥٧  ٥٣٦  

  ١١ ٤٠٨  ٧٧ ٤٦٤  ٣ ٤٩٨  ١٠ ٩١٤  ٦٣ ٠٥٢  ٨٨ ٨٧٢  -  ٨٨ ٨٧٢  امــوع

  
 .اة يورو من أمانة مجعية الدول األطراف إىل اهليئة القضائية لتمويل االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقض٢٣٦ ٧٢٢، نقل اعتماد يبلغ ICC-ASP/6/Res.7 بناء على القرار ) أ(
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  
  ٢٠٠٧ديسمرب /ولأل كانون ا٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 
 )باليورو(

  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    -  ٤ ٠٠٤  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٤٠١  ٤١٧  ٢ ٨١٨  أفغانستان

    ١ ٤٠١  -  -  ٩ ٦١٨  -  ٩ ٦١٨    -  -  -  ألبانيا

    ١ ٠٠٦  -  -  ١١ ٧٨٤  ١ ٠٤٠  ١٢ ٨٢٤    -  -  -  أندورا

    ٢ ٦٥٩  -  -  ٢ ٤١٤  ٧٩٢  ٣ ٢٠٦    -  -  -  أنتيغوا وباربودا

    -  ٢ ٤٨٧ ٠٢٢  ٥٢٠ ٩٧٢  -  -  ٥٢٠ ٩٧٢    ١ ٩٦٦ ٠٥٠  ٦٨٦ ٤٠١  ٢ ٦٥٢ ٤٥١  األرجنتني

    ٢٢٥ ٣٩٨  -  -  ٢ ٥٣٣ ٣٠٣  ٣٣١ ٢٤٠  ٢ ٨٦٤ ٥٤٣    -  -  -  أستراليا

    ١١٠ ٣٣٧  -  -  ١ ٢٤٣ ١٦٦  ١٧٨ ٦٨٦  ١ ٤٢١ ٨٥٢    -  -  -  النمسا

    -  ١٠ ٦٩٩  ١٠ ٦٩٩  ١ ٦٤٧  ٢ ٠٨١  ١٤ ٤٢٧    -  -  -  باربادوس

    ٢٧٦ ٨٦٠  -  -  ١ ٥٤٤ ٠٧٢  ٢٢٢ ٤٢٣  ١ ٧٦٦ ٤٩٥    -  -  -  بلجيكا
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ٥٦٥  -  -  -  ١ ٦٠٣  ١ ٦٠٣    -  -  -  )أ(بليز 

    ٣ ٣٦٢  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  ٢ ٨١٨  ٢ ٨١٨  بنن

    -  ٤٥ ١٣١  ٩ ٦١٨  -  -  ٩ ٦١٨    ٣٥ ٥١٣  ١ ٢٠٢  ٣٦ ٧١٥  بوليفيا

    ١ ١٣٩  -  -  ٧ ٣٤٤  ٢ ٢٧٤  ٩ ٦١٨    -  -  -  البوسنة واهلرسك

    ١ ٧٦٤  -  -  ١٩ ٩٢٧  ٢ ٥١٥  ٢٢ ٤٤٢    -  -  -  وانابوتس

    -  ١ ١٣٣ ٠٣٣  ١ ١٣٣ ٠٣٣  ٢٧١ ١٨٦  -  ١ ٤٠٤ ٢١٩    -  ٥ ٨٨٨ ٦٠٥  ٥ ٨٨٨ ٦٠٥  الربازيل

    ٤ ٧١١  -  -  ٢٨ ٥٢٤  ٣ ٥٣٦  ٣٢ ٠٦٠    -  -  -  بلغاريا

    ٥١٣  -  -  ٣ ٢٠٦  -  ٣ ٢٠٦    -  ٦ ٨٧٢  ٦ ٨٧٢  بوركينا فاسو

    -  ٤ ٤٣٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٨٣٤  ١٤٨  ٢ ٩٨٢  بوروندي

    -  ١ ٣٦٩  ١ ٣٦٩  ٢٣٤  -  ١ ٦٠٣    -  ١٨٤  ١٨٤  كمبوديا

    ٧٣٨ ١٣٦  -  -  ٤ ٧٧١ ٩٩٧  ١٠٥  ٤ ٧٧٢ ١٠٢    -  -  -  كندا
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    -  ٤ ٤٣٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٨٣٤  ١٤٨  ٢ ٩٨٢  مجهورية أفريقيا الوسطى

    -  ١ ٦٠٣  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    -  -  -  تشاد

  ٨٣ ٧٦٦   ٣٢ ٩٨٥  -  -  ١٣١ ٨٨٧  ٣٦ ٤٢٧  ١٦٨ ٣١٤    -  -  -  كولومبيا

    -  ١ ٨٧٠  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢٦٧  -  ٢٦٧  جزر القمر

    -  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  ٣ ٤٣٩  ٣ ٤٣٩  الكونغو

    -  ٢٠ ٩٠٧  ٢٠ ٩٠٧  ٣٠ ٣٨٨  -  ٥١ ٢٩٥    -  ٧٧ ٢٥١  ٧٧ ٢٥١  كوستاريكا

    ١١ ٠٥٨  -  -  ٨٠ ١٤٩  -  ٨٠ ١٤٩    -  -  -  كرواتيا

    ١٠ ٥٧٢  -  -  ٧٠ ٥٣١  ١  ٧٠ ٥٣٢    -  -  -  قربص

    -  ١٦ ٥٣٥  ٤ ٨٠٩  -  -  ٤ ٨٠٩    ١١ ٧٢٦  ٤٦١  ١٢ ١٨٧  مجهورية الكونغو الدميقراطية

    ٩٣ ٣٢٨  -  -  ٩٨٩ ٩١٨  ١٩٤ ٦٩٢  ١ ١٨٤ ٦١٠    -  -  -  الدامنرك

    -  ٢ ٨٥٩  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ١ ٢٥٦  ١٥٤  ١ ٤١٠  جيبويت
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    -  ٢ ٩٧٣  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ١ ٣٧٠  ١٥٤  ١ ٥٢٤  دوميننكا

    -  ١١٤ ٦١٠  ٣٨ ٤٧٢  -  -  ٣٨ ٤٧٢    ٧٦ ١٣٨  -  ٧٦ ١٣٨  اجلمهورية الدومينيكية

    ٢ ٨١٦  -  -  ٣٣ ٦٦٣  -  ٣٣ ٦٦٣    -  ٤ ٥٦٩  ٤ ٥٦٩  إكوادور

    ٣ ٥٦٠  -  -  ٢٣ ١٥٢  ٢ ٤٩٦  ٢٥ ٦٤٨    -  -  -  إستونيا

    -  ٤ ١١٣  ٤ ١١٣  ٦٩٦  -  ٤ ٨٠٩    -  ٥ ٦٥٧  ٥ ٦٥٧  فيجي

    ٧٠ ١٥٩  -  -  ٧٩٣ ١٨٤  ١١٠ ٩٠٢  ٩٠٤ ٠٨٦    -  -  -  فنلندا

    ١ ٥٧٢ ٢٦٥  -  -  ٨ ٨٤٥ ٧٩٩  ١ ٢٥٤ ٦٤١  ١٠ ١٠٠ ٤٤٠    -  -  -  فرنسا

    -  ١٦ ١٤٢  ١٢ ٨٢٤  -  -  ١٢ ٨٢٤    ٣ ٣١٨  ١٤ ٨٣٤  ١٨ ١٥٢  غابون

    -  ٢ ٨٥٩  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ١ ٢٥٦  ١٥٤  ١ ٤١٠  غامبيا

    ٣٧٣  -  -  ٤ ٨٠٩  -  ٤ ٨٠٩    -  ٤ ٢٨٨  ٤ ٢٨٨  جورجيا

    ١ ٠٨٣ ٨٢٨  -  -  ١٣ ٧٤٨ ٥٢٣  ٣٢٢  ١٣ ٧٤٨ ٨٤٥    -  -  -  أملانيا
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ١٠ ٦٧١  -  -  -  ٦ ٤١٢  ٦ ٤١٢    -  -  -  )أ(ناغا

    ٧٤ ١٣٩  -  -  ٨٤٥ ١٣١  ١١٠ ٢٥١  ٩٥٥ ٣٨٢    -  -  -  اليونان

    -  ١٣ ٨٤٢  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ١٢ ٢٣٩  ٦٣٩  ١٢ ٨٧٨  غينيا

    -  ٨٣  ٨٣  ١ ٥٢٠  -  ١ ٦٠٣    -  ١ ٤٦٠  ١ ٤٦٠  غيانا

    -  ٢٠ ٨٧٢  ٨ ٠١٤  -  -  ٨ ٠١٤    ١٢ ٨٥٨  ٧٦٩  ١٣ ٦٢٧  هندوراس

    ٣٠ ٥٩٨  -  -  ٣٦٤ ٩١٥  ٢٦ ٢١٥  ٣٩١ ١٣٠    -  -  -  هنغاريا

  ٩ ٠٤٩  -  -  ٥٢ ٢٣٥  ٧ ٠٧٦  ٥٩ ٣١١      -  -  -  آسيلندا

  ١٠١ ١١٩  -  -  ٦٤٠ ٥٠٦  ٧٢ ٨٢٥  ٧١٣ ٣٣١      -  -  -  أيرلندا

    ١ ٢٧٠ ٧٢٣  -  -  ٨ ١٤١ ٥٨٦  -  ٨ ١٤١ ٥٨٦    -  ٢ ١٣١ ٩١٦  ٢ ١٣١ ٩١٦  إيطاليا

    -  -  -  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩  -  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩    -  -  -  اليابان

    ١ ٥١٤  -  -  ١٩ ٢٣٦  -  ١٩ ٢٣٦    -  -  -  ناألرد
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ٣ ١٨٦  -  -  ١٦ ٠٣٠  -  ١٦ ٠٣٠    -  -  -  كينيا

    ٢ ٩٤٤  -  -  ٢٥ ٧٣٤  ٣ ١٢٠  ٢٨ ٨٥٤    -  -  -  التفيا

    ٢٦٦  -  -  -  ١ ٦٠٣  ١ ٦٠٣    -  -  -  )أ(ليسوتو

    -  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  ٣ ٠٧٣  ٣ ٠٧٣  ليبرييا

    ١ ٨٩٨  -  -  ١٤ ٩٩١  ١ ٠٣٩  ١٦ ٠٣٠    -  -  -  ليختنشتاين

    -  -  -  ٤٩ ٦٩٣  -  ٤٩ ٦٩٣    -  -  -  ليتوانيا

    ١٠ ٧٢٣  -  -  ١٣٦ ٢٥١  ٣  ١٣٦ ٢٥٤    -  -  -  لكسمبورغ

    -  ٦ ٣٩٥  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٤ ٧٩٢  ١٥٤  ٤ ٩٤٦  مالوي

    ٨ ٠٩٦  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  ٢ ٨١٨  ٢ ٨١٨  مايل

    ٣ ٩٤٦  -  -  ٢٧ ٢٤٢  ٩  ٢٧ ٢٥١    -  -  -  مالطة

    -  ٤ ٥٤٨  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٩٤٥  ١٣١  ٣ ٠٧٦  جزر مارشال
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ٢ ٨٠٦  -  -  ١٧ ٦٣٣  -  ١٧ ٦٣٣    -  -  -  شيوسيمور

    ٢٨٠ ٧٥٨  -  -  ٣ ٦١٧ ٨٧٨  ٧٠  ٣ ٦١٧ ٩٤٨    -  -  -  املكسيك

    ٢٥٥  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  -  -  منغوليا

    ١٢٤  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  -  -  اجلبل األسود

    ٧٦١  -  -  ٩ ٦١٨  -  ٩ ٦١٨    -  -  -  ناميبيا

    -  ٤ ٢٤٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٦٤٤  ١٥٤  ٢ ٧٩٨  ناورو

    ٢٣٢ ٩٩١  -  -  ٢ ٦٥٠ ٧٦٦  ٣٥١ ٦٣٤  ٣ ٠٠٢ ٤٠٠    -  -  -  هولندا

    ٦٠ ٧٤٢  -  -  ٣٦٤ ٣٨١  ٤٥ ٩٨٤  ٤١٠ ٣٦٥    -  -  -  نيوزيلندا

    -  ٥ ٩٧٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٤ ٣٧٤  ١٥٤  ٤ ٥٢٨  النيجر

    ٥ ١٢٦  -  -  ٧٦ ٩٤٤  -  ٧٦ ٩٤٤    -  ١١٦ ٣٥٩  ١١٦ ٣٥٩  نيجرييا

    ٩٧ ٢٧٦  -  -  ١ ٢٥٣ ٥١١  ٢٧  ١ ٢٣٥ ٥٣٨    -  -  -  جالنروي
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    -  ٩ ٢١٦  ٩ ٢١٦  ٢٧ ٦٥٣  -  ٣٦ ٨٦٩    -  ٦ ٧٤٠  ٦ ٧٤٠  بنما

    -  ٢ ١٠١  ٢ ١٠١  ٢ ٦١٦  ٣ ٢٩٧  ٨ ٠١٤    -  -  -  باراغواي

    -  ٢٦٩ ٥٧١  ١٢٥ ٠٣٣  -  -  ١٢٥ ٠٣٣    ١١٤ ٥٣٨  ٦٥ ٤٧١  ٢١٠ ٠٠٩  بريو

    ٦٢ ٣٢١  -  -   ٧٠٧ ١٨٠  ٩٥ ٩١٨  ٨٠٣ ٠٩٨    -  -  -  بولندا

    ٦٦ ٤٧٤  -  -  ٧٤٦ ٩٨٤  ٩٧ ٧٩٢  ٨٤٤ ٧٧٦    -  -  -  الربتغال

    ٢٧٠ ٣٠٩  -  -  ٣ ١٠٩ ٦٩٩  ٣٧٣ ٥٩٨  ٣ ٤٨٣ ٢٩٧    -  -  -  مجهورية كوريا

    ١٦ ٥٥٣  -  -  ٩٩ ٧٢٩  ١٢ ٤٨٠  ١١٢ ٢٠٩    -  -  -  رومانيا

    ١٢٤  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -   ٢٦٧  ٢٦٧  سانت كيتس ونيفس

    -  ٤ ٥٤٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٩٤٤  ١٣١  ٣ ٠٧٥  سانت فنسنت وغرينادين 

    ٢٤٦  -  -  ٦٥٩  ٩٤٤  ١ ٦٠٣    -  -  -  ساموا

    ٧٦٥  -  -  ٤ ٨٠٩  -  ٤ ٨٠٩    -  -  -  سان مارينو
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ٥٩٠  -  -  ٦ ٤١٢  -  ٦ ٤١٢    -   ٥٦١  ٥٦١  السنغال

    ٢ ٦٤٩  -  -  ٣٣ ٦٥١  ١٢  ٣٣ ٦٦٣    -  -  -  صربيا

    -  ٤ ٠١٥  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٢ ٤١٢  ١٥٤  ٢ ٥٦٦  سرياليون

    ١٤ ٥٠٦  -  -  ٩٠ ٣٨٠  ١٠ ٦٠٨  ١٠٠ ٩٨٨    -  -  -  سلوفاكيا

    ١٢ ١٠٠  -  -  ١٥٣ ٨٨٤  ٣  ١٥٣ ٨٨٧    -  -  -  سلوفينيا

    ٧٤ ٢٥٦  -  -  ٤٠٤ ١٢٥  ٦٠ ٧٤٢  ٤٦٤ ٨٦٧    -  -  -  جنوب أفريقيا

    -  ٣ ٨٩٥ ٢٦٨  ٣ ٨٩٥ ٢٦٨  ٣٣٨ ٠٨٠  ٥٢٤ ٣٢٦  ٤ ٧٥٧ ٦٧٤    -  -  -  أسبانيا

    ٢٦٣ ٧٢١  -  -  ١ ٥٠٩ ١٥١  ٢٠٧ ٦٥١  ١ ٧١٦ ٨٠٢    -  -  -  السويد

    ١٥١ ٢٦٤  -  -  ١ ٩٤٩ ١٩٣  ٤٣  ١ ٩٤٩ ٢٣٦    -  -  -  سويسرا

    -  ٢ ٥٠٧  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ٩٠٤  ١ ٤٣٥  ٢ ٣٣٩  طاجيكستان

مجهورية مقدونيا 
    -  -  -  ٨ ٠١٤  -  ٨ ٠١٤    -  ٨ ٤٥٦  ٨ ٤٥٦  اليوغوسالفية السابقة 
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٧ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي التحصيالت 
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٦ 

 املبلغ الباقي التحصيالت 
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٧ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠٠٨ 

            ٢٠٠٧      السنوات السابقة  

    ١٢٦  -  -  ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣    -  ١ ٤١٠  ١ ٤١٠  تيمور ليسيت

    ٦ ٢٣٦  -  -  ٣٨ ٧٢٠  ٤ ٥٦١  ٤٣ ٢٨١    -  -  -  ترينيداد وتوباغو

    -  ٣ ٥٥٥  ٣ ٥٥٥  ١ ٢٥٤  -  ٤ ٨٠٩    -  ٢٢ ٦٢١  ٢٢ ٦٢١  أوغندا

    ١ ٦٢٧ ٣٦٦  -  -  ٩ ٣٧٢ ٢٣٢  ١ ٢٧٤ ٨٢٧  ١٠ ٦٤٧ ٠٥٩    -  -  -  اململكلة املتحدة

    ١ ٦٥١  -  -  ٩ ٦١٨  -  ٩ ٦١٨    -  ٧٤  ٧٤  مجهورية ترتانيا املتحدة 

    -  ٢٣ ٦٠٠  ٢٣ ٦٠٠  ١٩ ٦٨١  -  ٤٣ ٢٨١    -  ١٣٤ ٣١٨  ١٣٤ ٣١٨  أوروغواي

    ٤٧ ٤٠٢  -  -  ٣٢٠ ٥٩٨  -  ٣٢٠ ٥٩٨    -  ٤٧٠ ٥٧٧  ٤٧٠ ٥٧٧  فينيزويال

    -  ٣ ٥٨٢  ١ ٦٠٣  -  -  ١ ٦٠٣    ١ ٩٧٩  ٣ ٩٨٦  ٥ ٩٦٥  زامبيا

 دول ١٠٥(اموع 
  ٨٣ ٧٦٦  ٩ ٠٧٧ ١٦٥  ٨ ١٤٨ ٥٣٤  ٥ ٨٥٠ ٩٤٢  ٧٧ ٣٨٢ ٠١٧  ٥ ٦٣٨ ٨٤٦  ٨٨ ٨٧١ ٨٠٠    ٢ ٢٩٧ ٥٩٢  ٩ ٦٧١ ٥٨٤  ١١ ٩٦٩ ١٧٦  )أطراف

  بوصفها  ٢٠٠٧ يورو فقط يف عام ١ ٦٠٣ يورو، و ٦ ٤١٢ يورو، و ١ ٦٠٣وأدرجت .  يورو١ ٧١٦ يورو، و ١٦ ٤٦٩ يورو، و ٢ ٠١٤  على التوايل ٢٠٠٦، بلغت االئتمانات على متحصالت بليز وغانا وليسوتو لعام ٢٠٠٧ يف عام)  أ(  
  . اليت ينبغي تطبيقها على اشتراكات السنوات القادمة٢٠٠٧ ضمن االئتمانات على متحصالت عام ، يورو، على التوايل١١٣ يورو، و ١٠ ٠٥٧ يورو، و ٤١١ت املبالغ الباقية وقدرها وأدرج. ٢٠٠٧حتصيالت لالشتراكات املقررة لعام   
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  ٢اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠٧ديسمرب /ألول كانون ا٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 

  )اليوروب(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٥ ٢٧٦ ٧٨٣  ٦ ٦٠٦ ١٧٦  الرصيد يف بداية الفترة املالية

      )التسديدات/(املتحصالت

  ١ ٣٢٩ ٣٩٣  ٧٨٠ ٤٥٣  متحصالت من الدول األطراف

      مسحوبات

  ٦ ٦٠٦ ١٧٦  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  ٦ ٧٠١ ٤٠٠  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد

  ٩٥ ٢٢٤  ١٩ ٣٥٤  )٣اجلدول (حق من الدول األطراف مست: خمصوما منه

  ٦ ٦٠٦ ١٧٦  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩    ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 
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 ٣اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  )باليورو(

 ٢٠٠٨املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع مل املال العا رأسصندوق الدول األطراف
 - - ١١١ ١١١ أفغانستان

 - - ٦٦١ ٦٦١ ألبانيا
 - - ٨٨٢ ٨٨٢ أندورا

 - - ٢٢١ ٢٢١ غوا وباربودايتأن
 - ١٧ ٢٩٨ ١٨ ٥٣٧ ٣٥ ٨٣٥     األرجنتني
 - - ١٩٧ ٠٣٣ ١٩٧ ٠٣٣ استراليا
 - - ٩٧ ٨٠٢ ٩٧ ٨٠٢ النمسا

 - - ٩٩٢ ٩٩٢  بربادوس
 - - ١٢١ ٥٠٥ ١٢١ ٥٠٥ بلجيكا

 - - ١١٠ ١١٠ بليز
 - - ١١١ ١١١ بنن

 - ٣٧٦ ٢٨٥ ٦٦١ بوليفيا
 - - ٦٦٠ ٦٦٠ البوسنه واهلرسك

 - - ١ ٥٤٥ ١ ٥٤٥ بوتسوانا
 - - ٩٦ ٥٨٧ ٩٦ ٥٨٧ الربازيل
 - - ٢ ٢٠٥ ٢ ٢٠٥ بلغاريا

 - -  ٢٢١  ٢٢١  بوركينا فاسو
 - ١٨  ٩٢  ١١٠  بوروندي

 - - ١١١ ١١١ ودياكمب
 - - ٣٢٨ ٢٤١ ٣٢٨ ٢٤١ كندا

 - ١٨ ٩٢ ١١٠  الوسطىأفريقيامجهورية 
    ١١٠  صفر  ١١٠  تشاد

 - - ١١ ٥٧٧  ١١ ٥٧٧  كولومبيا
  -  ١١٠  صفر  ١١٠  جزر القمر
  -  - ١١٠ ١١٠  الكونغو

 - - ٣ ٥٢٩ ٣ ٥٢٩ كوستاريكا
 - - ٥ ٥١٢ ٥ ٥١٢ كرواتيا
 - - ٤ ٨٥١ ٤ ٨٥١ قربص

 - ١٢٥ ٢٠٥ ٣٣٠ الكونغو الدميقراطيةمجهورية 
 - - ٨١ ٤٨٢ ٨١ ٤٨٢ الدامنرك
 - - ١١٠ ١١٠ جيبوتى
 - - ١١٠ ١١٠ دومينكا

 - ٧٣٩ ١ ٩٠٧ ٢ ٦٤٦  اجلمهورية الدومينيكية
 - - ٢ ٣١٥ ٢ ٣١٥ إكوادور
 - - ١ ٧٦٥ ١ ٧٦٥ استونيا
 - - ٣٣١ ٣٣١ فيجى
 - - ٦٢ ١٨٧ ٦٢ ١٨٧ فنلندا
 - - ٦٩٤ ٧٤٠ ٦٩٤ ٧٤٠ فرنسا
 - - ٨٨١ ٨٨١ غابون
 - - ١١٠ ١١٠ غامبيا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ جورجيا
 - - ٩٤٥ ٦٨٧ ٩٤٥ ٦٨٧ أملانيا
 - - ٤٤١ ٤٤١ غانا

 - - ٦٥ ٧١٣ ٦٥ ٧١٣ اليونان
 - ٢٤٥ -١٣٥  ١١٠ )أ(غينيا
  -  - ١١٠  ١١٠  غيانا

 - ٩٠ ٤٦٠ ٥٥٠ هندوراس
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 ٢٠٠٨املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ت التراكميةااملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ٢٦ ٩٠٣ ٢٦ ٩٠٣ هنغاريا
 - - ٤ ٠٨٠ ٤ ٠٨٠ اأيسلند
 - - ٤٩ ٠٦٥ ٤٩ ٠٦٥ أيرلندا
 - - ٥٦٠ ٠٠٤ ٥٦٠ ٠٠٤ إيطاليا
    - ١ ٦٢٩ ٣١٦ ١ ٦٢٩ ٣١٦  اليابان
 - - ١ ٣٢٢ ١ ٣٢٢ األردن
 - - ١ ١٠٢ ١ ١٠٢  كينيا
 - - ١ ٩٨٤ ١ ٩٨٤ التفيا
 - - ١١٠ ١١٠ ليسوتو
  -  - ١١٠  ١١٠  ليبرييا

 - - ١ ١٠٢ ١ ١٠٢ ليخنشتاين
 - - ٣ ٤١٨ ٣ ٤١٨ ليتوانيا

 - -  ٩ ٣٧٣ ٩ ٣٧٣ لكسمبورغ
 - ٥٨ ٥٢ ١١٠  مالوي
 - - ١١١ ١١١ مايل
 - - ١ ٨٧٤ ١ ٨٧٤  مالطة

 - ١٨ ٩١ ١٠٩ جزر مارشال
 - - ١ ٢١٣ ١ ٢١٣ موريشيوس
 - - ٢٤٨ ٨٥٤ ٢٤٨ ٨٥٤ املكسيك
  -  -  ١١٠  ١١٠  منغوليا

  -  -  ١١٠  ١١٠  اجلبل األسود 
 - - ٦٦٢ ٦٦٢ ناميبيا
 - ١٨ ٩١ ١٠٩ ناورو
 -  - ٢٠٦ ٥١٥ ٢٠٦ ٥١٥ هولندا

 - - ٢٨ ٢٢٦ ٢٨ ٢٢٦ نيوزيلندا
 - ٩٥ ١٥ ١١٠ النيجر
 - ٧٦٠ ٥ ٢٩٣ ٥ ٢٩٣ نيجرييا
 - - ٨٦ ٢٢٤ ٨٦ ٢٢٤ النرويج

 - - ٢ ٥٣٦ ٢ ٥٣٦  ابنم
 - - ٥٥٢ ٥٥٢ اغواىبار
 - -  ٨ ٦٠٠ ٨ ٦٠٠ بريو
 - - ٥٥ ٢٤٠ ٥٥ ٢٤٠ بولندا

 - - ٥٨ ١٠٧ ٥٨ ١٠٧ الربتغال
 - - ٢٣٩ ٥٩٤ ٢٣٩ ٥٩٤ مجهورية كوريا

 - - ٧ ٧١٨ ٧ ٧١٨ رومانيا
  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت كيتس ونيفيس

 - ١٨ ٩١ ١٠٩ سانت فنسنت وغرينادين
 - - ١١٠ ١١٠   ساموا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ سان مارينو
 - - ٤٤١ ٤٤١ السنغال
 - - ٢ ٣١٥ ٢ ٣١٥ صربيا

 - ١٨ ٩١ ١٠٩ سرياليون
 - - ٦ ٩٤٦ ٦ ٩٤٦ سلوفاكيا
 - - ١٠ ٥٨٥ ١٠ ٥٨٥ سلوفينيا

 - - ٣١ ٩٧٥ ٣١ ٩٧٥ جنوب أفريقيا
 - - ٣٢٧ ٢٤٨ ٣٢٧ ٢٤٨ أسبانيا
 - - ١١٨ ٠٨٨ ١١٨ ٠٨٨ السويد
 - - ١٣٤ ٠٧٥ ١٣٤ ٠٧٥ سويسرا

 - - ١٠٩ ١٠٩ طاجيكستان
 - - ٥٢٢ ٥٥٢ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 - - ١١٠ ١١٠ ليسيتتيمور 
 - - ٢ ٩٧٧ ٢ ٩٧٧ ترينيداد وتوباغو

 - - ٣٢٩ ٣٢٩ أوغندا
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 ٢٠٠٨املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ٧٣٢ ٣٣٨ ٧٣٢ ٣٣٨ اململكة املتحدة

 - - ٦٦٢ ٦٦٢ مجهورية ترتانيا املتحدة
 - - ٢ ٩٧٧ ٢ ٩٧٧ أوروغواى

 - - ٢٢ ٠٥٠ ٢٢ ٠٥٠ فرتويال
 - - ١١١ ١١١  زامبيا

 - ١٩ ٣٥٤ ٧ ٣٨٦ ٦٢٩ ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ ) دول أطراف١٠٥(اموع 

 يورو، وأدى ٢٩٠ البالغ قدره ٢٠٠٥فائض النقدي لصندوق رأس املال العامل لعام يرجع الرقم السليب للمدفوعات التراكمية لغينيا إىل استرداد اجلزء من ال)  أ(
وبلغت املدفوعات اليت تلقاها الصندوق حىت .  يورو١١٠ يورو إىل ٤٠٠ذلك إىل اخنفاض جمموع املدفوعات املقررة لغينيا فيما يتعلق بصندوق رأس املال العامل من 

  . يورو ١٥٥ فعال ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١
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  ٤اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 
  )باليورو(

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

  السنة اجلارية

  

  

 االئتمانات
 

  

 ٧٣ ٥٢٥ ٦٢٣ ٨٣ ٠٢٠ ٨٥٨ متحصالت االشتراكات املقررة

 ١ ٧٦٦ ٠٢٠ ٣ ٣٠٨ ٣٥٠ إيرادات متنوعة

 ٧٥ ٢٩١ ٦٤٣ ٨٦ ٣٢٩ ٢٠٨ 

  
 األعباء

 
  

 ٥٢ ٨٣١ ٣٩٤ ٦٣ ٠٥٢ ٥٣١ نفقات مصروفة
 ١١ ٧٢١ ٣٣٨ ١٠ ٩١٣ ٦٠٧ التزامات غري مصفاة

 - ٣ ٤٢٣ ٧٣٤ االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية 
 ١٢٦ ٠٧٨ ٧٣ ٧١١ االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

 ٦٤ ٦٧٨ ٨١٠ ٧٧ ٤٦٣ ٥٨٣ 
 ١٠ ٦١٢ ٨٣٣ ٨ ٨٦٥ ٦٢٥  املؤقتالنقدي) العجز/(الفائض

  

 ٦ ٨٩١ ٥٧٧ ٥ ٨٥٠ ٩٤٢ اشتراكات قيد التحصيل

  اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة   
 ١٧ ٥٠٤ ٤١٠ ١٤ ٧١٦ ٥٦٧ )البيان األول   (

  
  املؤقت للسنة املاضية) العجز/(تسوية الفائض

  
 

 )٥ ٦٠٩ ٧٣٢( ١٠ ٦١٢ ٨٣٣ املؤقت للسنة املاضية) العجز/(الفائض
 ١٠ ٠٦٨ ٠٨٤ ٩ ٦٧١ ٥٨٤ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية:      ً     مضافا  إليه

 ١ ٨٦٧ ١٨٠ ٢ ٩٣٢ ٦٣٥   الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها  

 ٦ ٣٢٥ ٥٣٢ ٢٣ ٢١٧ ٠٥٢ االنقدي للسنة املاضية) العجز/(الفائض

 ٢٣ ٨٢٩ ٩٤٢ ٣٧ ٩٣٣ ٦١٩ )البيان الثاين(جمموع الفائض النقدي 
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٦أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
 )باليورو(

 الفائض ٢٠٠٦جدول االشتراكات يف  الدول األطراف
 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨ أفغانستان

 ٢ ٣٠٩ ٠,٠٠٩٩٤ ألبانيا
 ٢ ٣٠٩ ٠,٠٠٩٩٤ أندورا

 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ غوا وباربودايتأن
 ٤٤١ ٣٩٥ ١,٩٠١١٧ ألرجنتنيا

 ٧٣٥ ٠٤٢ ٣,١٦٥٩٦ أستراليا
 ٣٩٦ ٦٠٩ ١,٧٠٨٢٧ النمسا

 ٤ ٦١٧ ٠,٠١٩٨٩  بربادوس
 ٤٩٣ ٥٦٨ ٢,١٢٥٨٩ بلجيكا

 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ بليز
 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨ بنن

 ٤ ١٥٥ ٠,٠١٧٩٠ بوليفيا
 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ البوسنه واهلرسك

 ٥ ٥٤٢ ٠,٠٢٣٨٦ بوتسوانا
 ٧٠٣ ١٨٤ ٣,٠٢٨٧٤ الربازيل
 ٧ ٨٤٩ ٠,٠٣٣٨١ بلغاريا

 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨  وسبوركينا فا
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩  بوروندي
 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨ كمبوديا

 ١ ٢٩٨ ٧٩٠ ٥,٥٩٤١٢ كندا
 ٤٦١ ٠,٠٠١٩٩  الوسطىأفريقيامجهورية 
 ٧١ ٥٦٥ ٠,٣٠٨٢٤  كولومبيا

  ٧٧ ٠,٠٠٠٣٣  جزر القمر
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ الكونغو

 ١٣ ٨٥١ ٠,٠٥٩٦٦ كوستاريكا
 ١٧ ٠٨٣ ٠,٠٧٣٥٨ اتياكرو
 ١٨ ٠٠٧ ٠,٠٧٧٥٦ قربص

 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٣٣١ ٥٠٨ ١,٤٢٧٨٦ الدامنرك
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ جيبوتى
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ دومينكا

 ١٦ ١٦٠ ٠,٠٦٩٦٠ اجلمهورية الدومينيكية
  ٨ ٧٧٢  ٠,٠٣٧٧٨  إكوادور
 ٥ ٥٤١ ٠,٠٢٣٨٦ استونيا
 ١ ٨٤٧ ٠,٠٠٧٩٥ فيجى

 ٢٤٦ ٠٩١ ١,٠٥٩٩٦ نلنداف
 ٢ ٧٨٤ ١١١ ١١,٩٩١٦٧ فرنسا
 ٤ ١٥٥ ٠,٠١٧٩٠ غابون
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ غامبيا

 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ جورجيا
 ٣ ٩٩٩ ٣٣٢ ١٧,٢٢٥٨٤ أملانيا
 ١ ٨٤٧ ٠,٠٠٧٩٥ غانا

 ٢٤٤ ٧٠٦ ١,٠٥٣٩٩ اليونان
 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ غينيا
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩  غيانا

 ٢ ٣٠٩ ٠,٠٠٩٩٤ هندوراس
 ٥٨ ١٧٥ ٠,٢٥٠٥٧ هنغاريا
 ١٥ ٦٩٨ ٠,٠٦٧٦١ اأيسلند
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 الفائض ٢٠٠٦جدول االشتراكات يف  الدول األطراف
 ١٦١ ٥٩٩ ٠,٦٩٦٠٣ أيرلندا
 ٢ ٢٥٥ ٤٥٤ ٩,٧١٤٦٤ إيطاليا
 ٥ ٠٧٩ ٠,٠٢١٨٨ األردن
  ٤ ١٥٥  ٠,٠١٧٩٠  كينيا
 ٦ ٩٢٦ ٠,٠٢٩٨٣ التفيا
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ ليسوتو
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩  ليبرييا

 ٢ ٣٠٩ ٠,٠٠٩٩٤ ليختنشتاين
 ١١ ٠٨١ ٠,٠٤٧٧٣ ليتوانيا

 ٣٥ ٥٥٢ ٠,١٥٣١٣ رغلكسمبو
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩  مالوي
 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨ مايل
 ٦ ٤٦٤ ٠,٠٢٧٨٤  مالطة

 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ جزر مارشال
 ٥ ٠٧٩ ٠,٠٢١٨٨ موريشيوس
  ٨٦٩ ٤٠٠ ٣,٧٤٤٦٦  املكسيك
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ منغوليا

  ٢٦٩ ٠,٠٠١١٦  اجلبل األسود
 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١١٩٣ ناميبيا
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ ناورو
 ٧٨٠ ٢٩٠ ٣,٣٦٠٨٥ هولندا

 ١٠٢ ٠٣٨ ٠,٤٣٩٥٠ نيوزيلندا
  ٤٦٢       ٠,٠٠١٩٩ النيجر
 ١٩ ٣٩٢ ٠,٠٨٣٥٢ نيجرييا
 ٣١٣ ٥٠١ ١,٣٥٠٣١ النرويج

 ٨ ٧٧٢ ٠,٠٣٧٧٨   بنما
 ٥ ٥٤١ ٠,٠٢٣٨٦ باراغواى

 ٤٢ ٤٧٧ ٠,١٨٢٩٦ بريو
 ٢١٢ ٨٤٨ ٠,٩١٦٧٨ بولندا

 ٢١٧ ٠٠٤ ٠,٩٣٤٦٧ الربتغال
 ٨٢٩ ٢٣١ ٣,٥٧١٦٥ مجهورية كوريا

 ٢٧ ٧٠٣ ٠,١١٩٣٢ رومانيا
  ٧٧ ٠,٠٠٠٣٣  سانت كيتس ونيفيس

 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ سانت فنسنت وغرينادين
 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩   ساموا

 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٥٩٧ سان مارينو
 ٢ ٣٠٩ ٠,٠٠٩٩٤ السنغال
 ٨ ٧٧٢ ٠,٠٣٧٧٨ صربيا 

 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ سرياليون
  ٢٣ ٥٤٧ ٠,١٠١٤٢ سلوفاكيا
 ٣٧ ٨٦٠ ٠,١٦٣٠٧ سلوفينيا

 ١٣٤ ٨١٩ ٠,٥٨٠٦٩ نوب أفريقياج
 ١ ١٦٣ ٥٠٩ ٥,٠١١٤٤ أسبانيا
 ٤٦٠ ٧٨٧ ١,٩٨٤٦٩ السويد
 ٥٥٢ ٦٦٧ ٢,٣٨٠٤٤ سويسرا

 ٤٦٢ ٠,٠٠١٩٩ طاجيكستان
 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١١٩٣ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٤٦٢  ٠,٠٠١٩٩ يتليستيمور 
 ١٠ ١٥٨ ٠,٠١١٩٣ ترينيداد وتوباغو

 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١١٩٣ أوغندا
 ٢ ٨٢٨ ٨٩٨ ١٢,١٨٤٥٧ اململكة املتحدة

 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١١٩٣ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢٢ ١٦٢ ٠,٠٩٥٤٦ أوروغواى
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 الفائض ٢٠٠٦جدول االشتراكات يف  الدول األطراف
 ٧٨ ٩٥٢     ٠,٣٤٠٠٦ فرتويال
 ٩٢٣ ٠,٠٠٣٩٨  زامبيا

 ٢٣ ٢١٧ ٠٥٢ ١٠٠,٠٠٠٠ ) دول أطراف١٠٣(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ حالة التربعات يف
  )باليورو(

  الباقي  التربعات الورادة  التربعات املعقودة  املتربع  املشروع
املتحصالت 
  للفترات املقبلة

املبالغ املعادة 
  للمتربعني

  -  ١٧٩ ٣٢١  ٢٠٧ ٢٥٥  ٥٠٦ ٦٤٩  ٧١٣ ٩٠٤  املفوضية األوروبية
  -  ٢٢ ٤٢٧  -  ٨٩ ٧٠٦  ٨٩ ٧٠٦  رثرمؤسسة ماكا

  ١٠ ١٢٦  -  -  ٢٨ ٥٠٠  ٢٨ ٥٠٠  هولندا
  مؤسسة معهد اتمع

   املفتوح
٢٠ ٩٧٤  -  ٦٢ ٩٢٢  ٦٢ ٩٢٢  -  

  ٤٠ ٨٤٩  -  -  ٢٤ ٩٨٤  ٢٤ ٩٨٤  النرويج 
  ٥ ٣٨٠  -  -  ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  سويسرا

التدريب الداخلي وبرنامج 
  الزائرين املهنيني

  ٥٦ ٣٥٥  ٢٢٢ ٧٢٢  ٢٠٧ ٢٥٥  ٧١٩ ٧٦١  ٩٢٧ ٠١٦  
  ٢ ١٢٧  -  -  ٣٦ ٤٥٤  -  كندا
  -  -  -  ١٦ ٠٠٠  -  فنلندا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  أملانيا

  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  اليونان
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  ايرلندا

  -  -  -  ٢ ٥٠٠  -  اجلبل األسود
  -  -  -  ٤٠ ٠٠٠  -  هولندا
  -  -  -  ١٩ ٩٧٩  -  سويسرا

  -  -  -  ٢٨ ٦٧٩  -  اململكة املتحدة

                 أقل البلدان منو ا

  -  ٢ ١٢٧  -  -  ٢٠٣ ٦١٢  
  قدرات القضائيةتعزيز  ال  -  -  -  ٤٨ ٧٥٠  ٤٨ ٧٥٠  رثرامؤسسة ماك

  ٤٨ ٧٥٠  ٤٨ ٧٥٠  -  -  -  
  -  -  -  ٨٦ ٨٢٧  ٨٦ ٨٢٧  فنلندا
  ١٣ ٩٩٣  -  -  ٩٥ ٢٤٠  ٩٥ ٢٤٠  النمسا

مشروع األدوات القانونية 
مصفوفة (التابع للمحكمة 

  )القضايا
  ١٣ ٩٩٣  -  -  ١٠٠ ٢٤٠  ١٠٠ ٢٤٠  

  برنامج التدريب املعين   -  -  -  ٧ ٥٦٦  ٧ ٥٦٦
  باالستئناف

  ؤسسة معهد اتمعم
  -  -  -  ٧ ٥٦٦  ٧ ٥٦٦   املفتوح

  ٢٠ ٨٤٧  -  -  ٥٢ ٤٠٦  ٥٢ ٤٠٦  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  

  فنلندا

٢٠ ٨٤٧  -  -  ٥٢ ٤٠٦  ٥٢ ٤٠٦  

  ٩٣ ٣٢٢  ٢٢٢ ٧٢٢  ٢٠٧ ٢٥٥  ١ ١٣٢ ٣٣٥  ١ ١٣٥ ٩٧٥    جمموع التربعات
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  ٧اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١الة الصناديق االستئمانية يف ح
  )باليورو(

  الصندوق االستئماين
األرصدة املرحلة يف 

  يناير / كانون الثاين١
  املنصرف  املتحصالت

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات
إيرادات الفائدة 

  املصرفية

الوفورات يف التزامات 
الفترة السابقة أو 

  إلغاؤها

الغ املعادة املب
  للمتربعني

  األرصدة غري املربوطة

  )١٥٢ ٢٧٩(  )٥٦ ٣٥٥(  ١٠ ٢٢٣  ١٤ ٤٨٤  ٩٩٤ ٥٠٧  ٩٨ ٣١٨  ٨٩٦ ١٨٩  ٧١٩ ٧٦١  ١٥٤ ١١٤  التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين

  ٣٨ ٨١٠  -  -  ١ ٢٠٩  -  -  -  -  ٣٧ ٦٠١  الفيديو املؤسسي للمحكمة

  ١٤٧ ٦٤٧  )٢ ١٢٧(  ٤ ٤٨٧  ٤ ١٨٤  ١٠٣ ٦٨٢  ٧٩ ٣٣١  ٢٤ ٣٥١  ٢٠٣ ٦١٢  ٤١ ١٧٣  أقل البلدان منوا

مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة 
  )مصفوفة القضايا(

٦ ٩٣٠  )١٣ ٩٩٣(  ٥٣٥  ١ ٥٥٧  ٩٦ ٣٨٥  ١٠ ٤٤١  ٨٥ ٩٤٤  ١٠٠ ٢٤٠  ١٤ ٩٧٦  

  ٤٢ ٥٤١  -  -  ١ ٦٥٥  ٣٦ ٢١٩  -  ٣٦ ٢١٩  ٤٨ ٧٥٠  ٢٨ ٣٥٦  القضائيةقدرات البرنامج تعزيز 

  ٢٢١  -  -  ٧  ١٥ ٠٩٣  -  ١٥ ٠٩٣  ٧ ٥٦٦  ٧ ٧٤٢  شترك املعىن باالستئنافبرنامج التدريب امل

  ٣ ٥١٧  )٢٠ ٨٤٧(  -  ٥٣٢  ٢٨ ٥٧٥  ٥ ٢٥٨  ٢٣ ٣١٧  ٥٢ ٤٠٦  -  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  ٨٧ ٣٨٧  )٩٣ ٣٢٢(  ١٥ ٢٤٥  ٢٣ ٦٢٨  ١ ٢٧٤ ٤٦١  ١٩٣ ٣٤٧  ١ ٠٨١ ١١٤  ١ ١٣٢ ٣٣٥  ٢٨٣ ٩٦٢  امـــوع
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  املاليةمالحظات ملحقة بالبيانات

  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١

أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممارسة اختصاصاها على مرتكيب أشد اجلرائم   ١-١
). يفها رمسيا العدوان بعد تعرمية وجرائم احلرب وجرادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانيةاإلب(خطورة اليت تثري القلق الدويل 

املتألفة من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة (وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي هيئة الرئاسة والدوائر 
 ICC-ASP/2/Res.3     وقد أنشأت مجعية الدول األطراف، يف قرارها. ومكتب املدعى العام وقلم احملكمة) التمهيدية

. ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١لتبدأ عملياا يف ) األمانة(، أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣سبتمرب /املعتمد يف أيلول
                                                                                                         وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبي ن يف نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وغريمها من 

  .الصكوك ذات الصلة

 :ل جهاز من أجهزة احملكمةوفيما يلي األهداف اليت يسعى لتحقيقها ك

  هيئة الرئاسة  )أ(

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

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

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

 الدوائر  )ب(

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

 مكتب املدعى العام  )ج(

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

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

  .بناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي  ‘٣’
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 قلم احملكمة  )د(

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

  أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(

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

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

  لإلجراءات الصحيحة؛

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

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

متسك حسابات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية اليت اعتمدا ُ  ١-٢
 معايري معوتتفق حسابات احملكمة حاليا .  وتعديالما٢٠٠٢سبتمرب / الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلولمجعية

  . جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمةوتشكل هذه املالحظات. األمم املتحدةاحملاسبة يف منظومة 

وجيوز جلمعية . الصناديق اخلاصة بساباتأساس احل ىمتسك حسابات املنظمة علُ: الصناديق اخلاصة باحلسابات  ٢-٢
وجيوز للمسجل إنشاء وقفل صناديق ائتمانية .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةالدول األطراف أن تنشئ صناديق 

 .وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

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

أدناه يتم إثبات اإليرادات والنفقات ) ب(١٤-٢باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة : أساس االستحقاق  ٤-٢
 .ةياحملاسبباملعايري  املعدل  االستحقاقأساسواألصول واخلصوم استنادا إىل 

ثار  لتعكس اآللمحاسبة وال يتم تعديلهالاليف التارخيية  أساس التكعلىتعد احلسابات : أساس التكاليف التارخيية  ٥-٢
 .تغري أسعار السلع واخلدماتاملترتبة على 

البيانات ويتم حتويل . تعرض حسابات املنظمة باليورو: سعر الصرفالتقلبات يف عملة احلسابات ومعاملة   ٦-٢
ويتم حتويل .  يف تاريخ البيان املايل املتحدةاألمماملوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف 
  . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالعمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي 
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  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف 

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

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

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

 املوازنة يف حني يتم وضع اعتماد حمدد لصاىف اخلسارة وتسجيلها بوصفها نفقات؛

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

ويشمل الصندوق العام االشتراكات املقررة واألموال . احملاسبية لنفقات احملكمةأنشئ لألغراض الصندوق العام   ٧-٢
 . والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق رأس املال العامل لتمويل النفقاتاألمم املتحدةاملقدمة من 

لمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة قصرية  ل الالزم هو الصندوق املنشأ لكفالة رأس املالصندوق رأس املال العامل  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ صندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية . األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

 من ٢-٦    ويتم تقرير االشتراك فيه وفقا جلدول االشتراكات املستعمل يف حتديد اعتمادات احملكمة وذلك وفقا للمادة
 .لنظام املايلا

يقوم املسجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها إىل هيئة الرئاسة ، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة  ٩-٢
ويتم متويلها بالكامل من التربعات، وفقا ألحكام حمددة . واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

 .واتفاقات مع املتربعني

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كليا أو جزئيا من 
  .االشتراكات املقررة

 برصيد يصل إىل ٢٠٠٤بتمرب س/ هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ١٠-٢
  :  لتمكني احملكمة من تغطية ما يلي٢٠٠٥يناير /ون الثاين كان١ من         ً اعتبارا                      ًيورو والذي أصبح نافذا  ماليني ١٠

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

النفقات اليت ال ميكن تفاديها بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل يكن من املمكن   )ب(
  مكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ أوتوقعها، أو مل يكن من امل

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

وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من الفائض 
  .النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف
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  : تراكات املقررةاالش  ١١-٢

 من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا جلدول ٢-٥وفقا للمادة   )أ(
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف العضوية األمم املتحدةاالشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةبني 

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل صندوق ٨-٥ووفقا للمادة   )ب(
رأس املال العامل مث وضعها يف حساب االشتراكات املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت 

  تقديره كاشتراك مقرر على الدولة الطرف؛

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

وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشتراكها يف صندوق رأس املال   )د(
 من النظام ١٠-٥العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

  .املايل

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنستحقة للدول األطراف الفوائض امل  ١٢-٢

 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛  )أ(

 الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛  )ب(

 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛  )ج(

  الشتراكات عندما يسرى مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛تنقيح جدول ا  )د(

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

وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف اية الفترة املالية بعد خصم أي 
ترة على الدول األطراف استنادا إىل جدول االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الف

يناير الذي يلي السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املالية / كانون الثاين١وىف . اليت تتصل ا هذه الفوائض
وىف هذه . اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامليتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من الفائض إذا كانت قد دفعت 

احلاالت تستعمل هذه االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل 
  .واالشتراكات املقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض

 احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت ظلت غري مدفوعة درج ي : طي االشتراكات املقررة غري املدفوعةاحتيا  ١٣-٢
 .عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكمي
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      وتطب ق . خلصوم يف صحيفة املوازنة يف عمود ا              ً الواردة مسبقا شتراكاتتظهر اال:                        ًاالشتراكات الواردة مسبقا   ١٤-٢
االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف مستحقة لصندوق رأس املال العامل 

  .مث مقابل االشتراكات املقررة

  :تتألف إيرادات املنظمة مما يلي: اإليرادات  ١٥-٢

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

 إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء السنة  ً  تسجل التربعات بوصفها إيرادات استنادا: التربعات  )ب(
وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل .  اليت ال يسبقها تعهد بالدفعاملالية اجلارية باستثناء التربعات

 اإليرادات عند تلقى التربعات فعال من املتربعني؛

  من نظام روما األساسي؛١١٥من املادة ) ب( للفقرة الفرعية      ً وفقا األمم املتحدةاألموال املقدمة من   )ج(

  :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي  )د(

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

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

  اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛  ‘٣’

رة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن يف اية الفت  ‘٤’
اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها أو ختفيض 

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

  املمتلكات؛عوائد بيع   ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’

  :النفقات  ١٦-٢

ويشمل جمموع . ١-١٠٤                                                         ت درج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ(
 النفقات املبلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛

ستهالك يف ميزانية الفترة اليت يتم فيها الري القابلة لتقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غ  )ب(
 ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية؛. حيازة املمتلكات دون رمسلتها
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-١١١ؤجلة وفقا للقاعدة املالية املعباء لأل                                                     حتم ل االلتزامات املتصلة بالفترات املالية املقبلة على حساب   )ج(
٧.  

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

  . شهرا بعد اية السنة املالية اليت تتصل ا١٢ئمة ملدة وتظل التزامات الفترة اجلارية قا. احملكمة

يتعلق هذا البند باملبالغ املستحقة لنظام املعاشات التقاعدية :  للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٨-٢
  .للقضاة ويرد يف بيان اإليرادات والنفقات حتت بند النفقات

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

   :تتألف مناألعباء املؤجلة   ٢٠-٢

 على يلهاتحمليتم تسجيلها كأعباء مؤجلة اليت االلتزامات املقررة قبل الفترة املالية اليت تتصل ا و  )أ(
 االعتمادات والصناديق ذات الصلة عند توفرها؛

 كنفقات يف ميلهابنود النفقات اليت ال ميكن حتميلها بصورة صحيحة يف الفترة املالية اجلارية واليت يتم حت  )ب(
 الفترة املالية التالية؛

  والذييفترض اتصاله بالسنة الدراسية املكتملة يف تاريخ البيان املايلالذي  منحة التعليم ةزء من سلفاجل  )ج(
وحيتفظ باملبلغ الكامل لسلفة منحة . جلة ألغراض بيان صحيفة املوازنة فقطؤاملعباء سجيله يف األيتم ت

 التحصيل للموظفني واملسؤولني يف احملكمة حىت يتم تقدمي إثبات االستحقاق قيدالتعليم يف احلسابات 
 .املطلوب وعندئذ يتم حتميل املبلغ على حساب امليزانية وتسوية السلفة

 التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ولكن مل يتم بعد  وتشملاإليرادات املؤجلة  ٢١-٢
  .احلصول عليها

وتظل التزامات .  بوصفها التزامات غري مصفاةسجلاحملكمة املتصلة بالفترات املالية السابقة واجلارية تارتباطات   ٢٢-٢
 للفترات املالية املقبلة فيتم تسجيلها أما االرتباطات. ة املالية اليت تتصل افتر شهرا بعد اية ال١٢الفترة اجلارية قائمة ملدة 

  .بوصفها أعباء مؤجلة

حيق للموظفني الدوليني الذين يتركون اخلدمة احلصول على منحة : االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن  ٢٣-٢
للقضاة الذين تنتهي مدة خدمتهم احلصول على بدل تغيري حمل اإلقامة وحيق . اإلعادة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة

  .بعد مخس سنوات من اخلدمة
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 لكل املستحق  لغبأساس امل                                                                          ويف السنوات السابقة، قد رت احملكمة االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن على   
كل  اكتسبههذه االلتزامات على أساس املبلغ الذي              ، قد رت احملكمة ٢٠٠٧ويف عام . ديسمرب/ كانون األول٣١موظف يف 

  . ديسمرب/ كانون األول٣١ يف  مؤهلموظف

ويتسم تقدير االلتزامات على هذا النحو مبزيد من احلذر ويتماشى مع أفضل املمارسات احلالية للمعايري احملاسبية   
                                     ً     اليف املتعلقة باستحقاقات املوظفني دفتريا  عند  اليت ينبغي مبوجبها إثبات التك (IPAS 25/IAS 19)الدولية للقطاع العام

  .حدوثها وليس يف الفترة اليت تدفع فيها أو اليت تكون فيها قابلة للدفع

                                                   ً                                             يرد املبلغ الذي كان سيدرج يف حسابات السنة املاضية وفقا  للمنهجية اجلديدة كما ترد مقارنة بني هذا املبلغ و  
وكان من الواجب نتيجة لالختالف يف األرقام املقابلة للسنة املاضية .  أدناه١٦-٤وحسابات الفترة احلالية يف املالحظة 

تعديل حسابات تلك السنة مبا يتفق مع هذا االختالف ولكن رئي أنه ال لزوم لذلك يف هذه احلالة بالنظر إىل صغر حجم 
 . هذا االختالف

  .ت امللحقة بالبيانات املالية ويتم التعبري عنها، إن وجدت، يف املالحظااخلصوم احملتملة  ٢٤-٢

-ICC         مجعية الدول األطراف راقروفقا ل: األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٥-٢

ASP/1/Decision 3 أصبحت ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املعتمد يف ٥٨/٢٦٢ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،
 كانون ١ من         ً اعتبارا األمم املتحدة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي         ًظمة عضوا احملكمة الدولية من

ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من  . ٢٠٠٤يناير /الثاين
 .االستحقاقات ذات الصلة

ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه الصندوق . ستحقاقات حمددةبانظام يتم متويله وصندوق املعاشات التقاعدية 
 يف املائة من األجر الداخل يف حساب ١٥ر٨من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

. نظام األساسي للصندوق من ال٢٦كتواري مبوجب املادة الاملعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز ا
 بعد أن ٢٦إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة الدفع وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة 

  .تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 . إىل هذا احلكم إىل حني صياغة هذا التقريرمة لألمم املتحدة اجلمعية العاومل تلجأ

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

 ١٩٩٨يوليو / متوز١٧ مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف احملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت   ١-٣
باعتماد "  الدبلوماسي للمفوضني املعىن بإنشاء حمكمة جنائية دوليةاألمم املتحدةمتر مؤ" دولة مشاركة يف ١٢٠عندما قامت 

  :واحملكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة تتكون من األجهزة التالية. النظام األساسي

 .لنائبني األول والثاين للرئيسهيئة الرئاسة، وتتألف من الرئيس وا  )أ(
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وتتألف شعبة . ة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيديةدوائر احملكمة، وتتكون من شعب  )ب(
االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن ستة قضاة 

  .مثلها مثل الشعبة التمهيدية

 املسؤول عن مكتب املدعى العام، الذي يعمل مستقال بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة،  )ج(
  .ختصاص احملكمة وتقدميها للمحاكمةالتحقيق 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’

 . الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهمتنفيذ آليات مساعدة  ‘٤’

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

  .نشئها اجلمعيةمن اجلمعية إىل أي هيئة فرعية ت

 مكاتب ميدانية  مخسةوأنشأت  احملكمة أيضا.  من نظام روما األساسي يف الهاي٣ويقع مقر احملكمة وفقا للمادة 
 ومجهورية أفريقيا وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد. لتمكينها من أداء عملياا يف امليدان

 .  الوسطى

هيئة الرئاسة ودوائر (ة ئيالقضااهليئة : ، قسمت االعتمادات إىل مخسة برامج رئيسية٢٠٠٧ترة املالية وألغراض الف
  .، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، واالستثمار يف مباين احملكمة)احملكمة

  . عية الدول األطراف خالف ذلكوالفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مج  ٢-٣

ويشمل .  اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفترة املاليةالبيان األولويتضمن   ٣-٣
 .حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف اإليرادات أو النفقات

  / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف ثاينالبيان الويوضح   ٤-٣
 .))ب(١٦-٢ ملالحظةأنظر ا(وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٧ديسمرب 

لية  هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار احملاسبة الدوالبيان الثالثو  ٥-٣
 .السابع

  .عتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةرنة باال النفقات مقاالبيان الرابعويتضمن   ٦-٣
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   وصندوق الطوارئالصندوق العام وصندوق رأس املال العامل  -٤

 رصد اعتمادات  علىICC-ASP/5/Res.4وافقت مجعية الدول األطراف يف قرارها : االشتراكات املقررة  ١-٤
ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١ املالية من الفترةتمويل ل يورو ٨٨ ٨٧١ ٨٠٠ حكمة جمموعهاللم

  . دول١٠٥، كان عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ وىف .٢٠٠٧

 يورو الفوائد املكتسبة من احلسابات ٣ ١٠٣ ٨٧٣متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٤
  .املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق الطوارئ

 :  يورو متثل ما يلي٢٠٤ ٤٧٨بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

 تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

 ٩٣ ٧١٨ السابقةاملالية تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات 

 ١١٠ ٧٦٠ إيرادات متنوعة

 ٢٠٤ ٤٧٨ اموع

 ٦٣ ٠٥٢ ٥٣١ يورو تشمل جمموع النفقات املصروفة وتبلغ ٧٧ ٤٦٣ ٥٨٣بلغ جمموع النفقات : النفقات  ٤-٤
.  يورو٣ ٤٩٧ ٤٤٥ مكرس لتغطية املسؤولية مببلغ يورو، واعتماد ١٠ ٩١٣ ٦٠٧يورو، وااللتزامات غري املصروفة وتبلغ 

  . أدناه٢وترد تفاصيل النفقات يف اجلدول 

 )باليورو(تفاصيل النفقات  : ٢اجلدول 

االلتزامات غري  املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات
 املصفاة

 جمموع النفقات  )أ( املخصصات

  املرتبات والتكاليف األخرى

 خلاصة باملوظفني ا
٥٤ ٤٢٣ ٩٧٧  ٣ ٤٦٢ ٠٦٦ ١ ١٨٧ ٣٨٧ ٤٩ ٧٧٤ ٥٢٤ ٦٢ ١٩٥ ٠٠٠ 

 ٣ ٦٦١ ٠٦٨  - ١ ١٠٩ ١٠٦ ٢ ٥٥١ ٩٦٢ ٤ ١٠٦ ٢٠٠ السفر والضيافة

 ٥ ٧٧٨ ٧٧١  ٣٥ ٣٧٩ ٢ ٣١٥ ٢٥٠ ٣ ٤٢٨ ١٤٢ ٧ ٥٣٩ ١٠٠ اخلدمات التعاقدية

 ٩ ٠٨٣ ٣٧٩  - ٣ ٩٨٣ ٦٩٠ ٥ ٠٩٩ ٦٨٩ ١١ ٣٠٨ ٤٠٠ مصروفات التشغيل

 ٤ ٥١٦ ٣٨٨  - ٢ ٣١٨ ١٧٤ ٢ ١٩٨ ٢١٤ ٣ ٧٢٣ ١٠٠ يازاتاحل

 ٧٧ ٤٦٣ ٥٨٣  ٣ ٤٩٧ ٤٤٥ ١٠ ٩١٣ ٦٠٧ ٦٣ ٠٥٢ ٥٣١ ٨٨ ٨٧١ ٨٠٠ اموع

لقضايا ملعاشات التقاعدية للقضاة والاللتزامات املتعلقة با يورو يف احلسابات ٣ ٤٩٧ ٤٤٥ مبلغ أدرج  ) أ(
  . أدناه٦-٤ و ٥-٤ على النحو الوارد يف املالحظتني نظمة العمل الدوليةاملطروحة على احملكمة اإلدارية مل
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  أن يتم ICC-ASP/4/Res.9قررت مجعية الدول األطراف يف قرارها : االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية  ٥-٤
سجلت ، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ يفو. االستحقاقحساب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ومتويله على أساس 

 كانون ٣١ إىل ٢٠٠٣مارس  / آذار١١ عن الفترة من ستحقغ امللكمة يف حساباا التكاليف التقديرية االكتوارية للمباحمل
، سجلت احملكمة يف حساباا التكاليف التقديرية ٢٠٠٧ويف عام .  يورو٦ ٢٩١ ٢٨٩والبالغ قدره  ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 ٧١٠ والبالغ قدره ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /نون الثاين كا١ عن الفترة من ستحقاالكتوارية للمبلغ امل
  . يورو٨ ٧٦٦ ٩٩٩ يورو وأصبح بالتايل جمموع االعتماد املدرج للمعاشات التقاعدية للقضاة ٢ ٤٧٥

      ً  مبلغا  ٢٠٠٧وباإلضافة إىل االعتماد املدرج للمعاشات التقاعدية للقضاة، أدرجت احملكمة يف حساباا لعام   
أغسطس /                                                                                      ً      عاش اإلعاقة املستحق لقاض أعلنت احملكمة أنه غري قادر على أداء واجباته بسبب اعتالل صحي اعتبارا  من آبمل

وبلغ بالتايل جمموع .   يورو٩٤٨ ٠٢٤ القسط اإلضايف ملعاش اإلعاقة املدرج يف احلسابات ٢٠٠٧وبلغ  يف عام . ٢٠٠٧
  . يورو٩ ٧١٥ ٠٢٣االعتماد املدرج للمعاشات التقاعدية للقضاة 

 كما ٢٠٠٧من إجناز العقد يف عام   Allianz ونظرا لتعقيد نظام املعاشات التقاعدية، مل تتمكن احملكمة وشركة  
وسيحال عندئذ املبلغ . ٢٠٠٨يوليه /واملوعد التقديري اجلديد إلجناز العقد هو متوز. ذكر يف البيانات املالية للسنة املاضية

   . Allianz إىل شركة ٢٠٠٨اط املستحقة عن عام املتراكم عالوة على األقس

قدم موظف ، ٢٠٠٧ عام يف: نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملللقضايا اليت طرحت على درج االعتماد امل  ٦-٤ 
ارية يف بت احملكمة اإلدتوقع أن تيو. احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةسابق شكوى ضد احملكمة اجلنائية الدولية أمام 

من املرجح أن ذه احملكمة وتعاطفها مع الشكاوي املقدمة من املوظفني، ضائية هللسوابق القل  ًا ظرنو. ٢٠٠٨الشكوى يف عام 
        ً                                                واستنادا  إىل األحكام السابقة الصادرة يف قضايا مماثلة، أدرجت . حتكم احملكمة لصاحل الشاكي بالتعويض واملصروفات

 ٣٧٩مقداره   ًا  تقديري ًا مبلغ                 ً وأدرجت احملكمة أيضا  .  يورو للتعويض واملصروفات٣٨ ٣٣٢ه            ً        ً      احملكمة مبلغا  تقديريا  مقدار
، ويبلغ بذلك جمموع االعتماد املدرج للقضايا اليت طرحت على ٢٠٠٧يف عام  احملكمة لتلك اإلدارية  يورو للتكاليف٣٥

  , يورو٧٣ ٧١١احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  

 يورو للتعويض واملصروفات املتعلقني بالقضايا الثالث ١٢٦ ٠٧٨ مبلغ  ٢٠٠٦كمة يف عام وقد أدرجت احمل  
، حكمت ٢٠٠٧ويف عام . باحملكمة أمام احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية) سابقني(املرفوعة ضدها من موظفني 

وأدرج باقي املبلغ .  يورو٢٢ ٢٣٢ من هذا االعتماد احملكمة اإلدارية لصاحل الشاكني وبلغ جمموع املبالغ اليت دفعت هلم
  .  يورو حبساب اإليرادات املتنوعة١٠٣ ٨٤٧وقدره 

لقة بالتزامات الفترات السابقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٧-٤
 ٦٣٥ ققت أو إلغاء التزامات مبقدارل وفورات حت يورو وذلك بفض٨ ٧٨٨ ٧٠٣يبلغ ورو من أصل  ي١١ ٧٢١ ٣٣٨
   . يورو٢ ٩٣٢

طراف ذات األحقية لتلقيها إىل وصل الفائض النقدي املقيد حلساب الدول األ: يلة إىل الدول األطرافاآلبالغ امل  ٨-٤
 األطراف  وقد مت ختصيصه وتوزيعه على الدول٢٠٠٥ويشمل هذا املبلغ الفوائض النقدية من عام . ورو ي٦ ٣٢٥ ٥٣٢
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 يورو من الفائض النقدي ٤٨٧ ٥٨٧  ُ              وأ عيد ما مقداره . كل واحدة منها عن تلك الفترة املاليةل    ً                  وفقا  لالشتراكات املقررة 
 يورو فقد قيد حلساب االشتراكات املقررة الواجبة السداد وهو ٥ ٨٣٧ ٤٩٥إىل الدول األطراف أما املبلغ املتبقي وقدره 

  ). ١اجلدول  (٢٠٠٧يل ملا مت حتصيله يف عام مقدار مدرج يف املبلغ اإلمجا

، صندوق رأس ICC-ASP/5/Res.4، مبوجب قرارها أنشأت مجعية الدول األطراف: صندوق رأس املال العامل  ٩-٤
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١املال العامل للفترة املالية من 

  .  يورو مقارنة بالفترة املالية السابقة٧٠٤ ٥٨٣زيادة صافية تبلغ وأسفر ذلك عن .  يورو٧ ٤٠٥ ٩٨٣مببلغ 

     يورو منها ٨ ١٤٨ ٥٣٤ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :االشتراكات املقررة قيد التحصيل  ١٠-٤
   ٢٠٠٧ يورو مستحقة عن عام ٥ ٨٥٠ ٩٤٢و  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة٢ ٢٩٧ ٥٩٢

  واالشتراكات الواردة من الدول األطراف والزائدة عن االشتراكات املقررة املستحقة وصل مقدارها . )١اجلدول (
  ).أدناه) ب(١٥-٤انظر املالحظة (                                           ً  يورو وهي مسجلة بوصفها اشتراكات واردة مقدما  ٩ ٠٧٧ ١٦٥إىل 

 ٣١ويف . وق رأس املال العاملتشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصنداالشتراكات األخرى قيد التحصيل   ١١-٤
  ).٣ و ٢اجلدوالن ( يورو ١٩ ٣٥٤ بلغ الرصيد غري املدفوع ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 فيما يتعلق ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف بلغت املشتركة بني الصناديق األرصدة قيد التحصيل   ١٢-٤
يورو من الصندوق االستئماين  ٤ ٠٠٠الستئمانية و يورو من الصناديق ا ٢١ ٦٤٤ منهايورو،  ٢٥ ٦٤٤ الصندوق العامب

 .للضحايا الذي ال توجد بالنسبة له حسابات منفصلة

 ٤ ٤٢٦ ٢٣٣ترد تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل البالغ قدرها : قيد التحصيلاحلسابات األخرى   ١٣-٤
  . أدناه٣يف اجلدول يورو 

 صيلتفاصيل احلسابات األخرى قيد التح : ٣دول اجل 

 )يورو(املبلغ  قيد التحصيلاحلسابات 

 ٧٠٢ ٨٣٧ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

 ٧٦٠ ٢٧٨ املوظفون

 ١٤٧ ٣٩١ البائعون

 ١ ٤٩٥ ٩٧٦ الفائدة املستحقة

  ٥٣٨ ٤٦٧   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 

  ٧١٤ ٣١٩  )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

 ٦٦ ٩٦٥ حسابات أخرى

 ٤ ٤٢٦ ٢٣٣ اموع
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 يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من ٧٠٢ ٨٣٧يشمل مبلغ : ضريبة القيمة املضافة  )أ(
املسددة عن مشتريات متت يف أوغندا   يورو١٠٨ ٤٤٧ البالغ قدرها احلكومات ضريبة القيمة املضافة

                         ً        من احلكومة األوغندية رهنا  بإبراملوهذا املبلغ قيد التحصي. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف األعوام 
وال ميكن القطع . بني احملكمة واحلكومة األوغندية استرداد مبالغ ضريبة القيمة املضافةاملتعلق باالتفاق 

 يورو الحتمال سريان االتفاق من تاريخ التوقيع ١٠٨ ٤٤٧  املشار إليه وقدرهبلغاملبإمكان استرداد 
  . فقطعليه من لطرفني

بلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون هذا املثل مي: ) النقدية غريالسلف(سفر سلف ال  )ب(
 املبلغ سلف يستثىن من هذاو. ٢٠٠٧ تسجيلها يف احلسابات كنفقات يف عام واليت جيبمطالبات 
رين  النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املساف           وت سج ل السلف. املقدمة يف شكل مبالغ نقديةالسفر 

  ".السلف األخرى"، و"البائعني"، و"املوظفني"                                    وهي ت درج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة بـ

 ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات :بائعني عن نفقات ذات صلة بالسفراملدفوعة لللف الس  )ج(
يلها يف ذات صلة بالسفر مثل التذاكر ومصاريف الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسج

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١احلسابات بوصفها نفقات حىت 

        ً                     ميثل جزءا  من سلف منحة التعليم الذي  يورو ٣٢٩ ٤٩٠ تتضمن األعباء املؤجلة مبلغ :سلف منحة التعليم  ١٤-٤
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ الدراسية املنتهية يف ةاملتصلة بالسن

ترة املالية بشأن الف يورو ٩ ١٦٠ ٩٣١ مبلغ الدول األطرافورد من :      ًمقدما اشتراكات أو مدفوعات واردة   ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. القادمة

اجلدول  (٢٠٠٨الشتراكات املقررة لعام                            ً  الذي ميثل مدفوعات وردت مقدما  ل يورو ٨٣ ٧٦٦مبلغ   )أ(
  ؛)١

 بعد ٢٠٠٧شتراكات املقررة لعام  زيادة عن االتميثل اشتراكات وردالذي يورو  ٩ ٠٧٧ ١٦٥ لغمب  )ب(
حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من الفائض النقدي لعام 

  ).١اجلدول  (٢٠٠٥

 ٥٧٩خرى املستحقة الدفع البالغ قدرها          احلسابات األ ترد تفاصيل :مستحقة الدفعحلسابات األخرى ا  ١٦-٤
  . أدناه٤ يف اجلدول يورو ٣ ٥١٦
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 مستحقة الدفعتفاصيل احلسابات األخرى : ٤اجلدول 

  )يورو(املبلغ  مستحقة الدفعاحلسابات 

  ١٩٣ ٤٥٦ املوظفون

  ٤٣٣ ٧١٣ البائعون

  ٣٣٤ ٠٦٩ )أ( مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

   ٢ ٤٦٤ ٥٦٧  )ب(االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن 

  ٩٠ ٧٧٤ خرىحسابات أ

   ٣ ٥١٦ ٥٧٩  اموع

                 ً         ، تلقت احملكمة طلبا  من رئيس ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون  ) أ(
 وخدمات اتتخصيص قاعة للمحاكم ً  ا  بمؤقتهذه احملكمة ساعدة مل) احملكمة اخلاصة(احملكمة اخلاصة لسرياليون 

 التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت بعدو. اكمة تشارلز تيلور حملالالزمدعم الحتجاز والومرافق ا
.  اخلدماتتقدمي                       ً      املدفوعات الكاملة مقدما  قبل سددشريطة أن تاملطلوبة احملكمة على توفري املرافق واخلدمات 

 ١٣فاهم بتاريخ مذكرة تعلى  احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة وقعت        ً                واستنادا  إىل هذا القرار، 
  .بات اإلدارية بني احملكمتنييالترتبشأن  ٢٠٠٦أبريل /نيسان

 الدولية لتغطية للمحكمة اجلنائيةمدفوعات مقدمة ثر هذا االتفاق، قامت احملكمة اخلاصة بتسديد أوعلى 
 ه ً   ا  من                          ً                     رصيد املدفوعات املسد دة مقدما  من احملكمة اخلاصة مطروح يورو ٣٣٤ ٠٦٩مبلغ ميثل و. مصروفاا

  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١النفقات اليت تكبدا احملكمة اخلاصة حىت 

االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل  يورو ٢ ٤٦٤ ٥٦٧مبلغ ميثل  :االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن  )ب(
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١الدفع يف   املستحقةالوطن

 يورو حتت بند ١ ٢٠٧ ٠٣٢ مبلغ ٢٠٠٦حملكمة يف حساباا ويف بياناا املالية لعام وسبق أن أدرجت ا  
وكما ذكر يف . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١املستحقة الدفع يف االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن 

املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل االلتزامات  بتغيري أسلوب تقدير ٢٠٠٧ أعاله، قامت احملكمة يف عام ٢٣-٢املالحظة 
 و              للموظفني٧٦ ٢٤٩( يورو ٦٢٤ ٦٣٢وميثل مبلغ .  املستحقة الدفع للموظفني والقضاةالوطن
وكان من .                                                    ً                املبلغ الذي كان من الواجب إدراجه يف السنة املاضية طبقا  للمنهجية اجلديدة)  للقضاة٥٤٨ ٣٨٣

ابلة للسنة املاضية تعديل حسابات تلك السنة مبا يتفق مع هذا االختالف الواجب نتيجة لالختالف يف األرقام املق
 ٦٢٤ ٦٣٢ولكن رئي أنه ال لزوم لذلك بالنظر إىل صغر حجم هذا االختالف، واستعيض عن ذلك بإدراج مبلغ 

ويبني اجلدول أدناه األرقام املتعلقة بعام . ٢٠٠٧ يف حسابات عام ٢٠٠٧يورو واجلزء من مستحقات عام 
 يف حالة تعديل احلسابات باستخدام املنهجية ٢٠٠٦ واألرقام املقابلة هلا اليت كان سيتعني إدراجها يف عام ٢٠٠٧
  .اجليدة
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  )باليورو(مقارنة لاللتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن : ٥اجلدول 
السنة  تسوية  ٢٠٠٦  احلساب

  السابقة
إذا مت  (٢٠٠٧  )معدلة (٢٠٠٦

  )٢٠٠٦ يف التعديل
  التسويات يف بيان اإليرادات

          )البيان األول (

  ٦١ ٤٢٧ ٨٩٩  ٥٣ ٤٥٦ ٠٢٦  ٦٢٤ ٦٣٢  ٥٢ ٨٣١ ٣٩٤  النفقات املصروفة
 كانون ٣١أرصدة الصناديق يف 

  ٥٦ ٨٠٥ ٧٦٠  ٤٤ ١٥٢ ٨٧٤  )٦٢٤ ٦٣٢(  ٤٤ ٧٧٧ ٥٠٦  ديسمرب/األول

  التسويات يف أرصدة الصناديق
          )البيان الثاين (

  ٢ ٨٩١ ٩٤٧  ٢ ٧٠٥ ٩٦٩  ٦٢٤ ٦٣٢  ٢ ٠٨١ ٣٣٧  حقة  الدفعحسابات أخرى مست
  ٣٢ ٧٥٥ ٢٢٠  ٢٨ ٥٨٨ ٥٢١  ٦٢٤ ٦٣٢  ٢٧ ٩٦٣ ٨٨٩  جمموع اخلصوم
  ٣٧ ٣٠٨ ٩٨٦  ٢٣ ٢٠٥ ٣٠٨  )٦٢٤ ٦٣٢(  ٢٣ ٨٢٩ ٩٤٠  الفائض التراكمي

  ٥٦ ٨٠٥ ٧٦٠  ٤٤ ١٥٢ ٨٧٤  )٦٢٤ ٦٣٢(  ٤٤ ٧٧٧ ٥٠٦  جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق
واالحتياطيات وأرصدة جمموع اخلصوم 

  ٩٠ ١٨٥ ٦١٢  ٧٣ ٣٦٦ ٠٢٧  ٦٢٤ ٦٣٢  ٧٢ ٧٤١ ٣٩٥  الصناديق

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ميثل الفائض النقدي للفترة املالية الذي يورو  ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ  ١٧-٤
  . ٢٠٠٧عام                          هذا، ومل ي ستخدم الصندوق يف . ICC-ASP/1/Res.4(b)                                  ً        حلساب إنشاء صندوق الطوارئ وذلك وفقا  للقرار 

الذي ميثل   يورو٢ ٢٩٧ ٥٩٢خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٨-٤
 ٢٠٠٦للحصول على الفائض النقدي لعام ) ١اجلدول (االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية السابقة 

  ).٤اجلدول (الواجب توزيعه على الدول األطراف 

  الصناديق االستئمانية  -٥

  . ٢٠٠٧ ملشاريع عام  يورو١ ٣٣٩ ٥٩١تبلغ قيمتها أو وردت تربعات /        ع قدت و:التربعات  ١-٥

 الفائدة املصرفية الفائدة املتأتية من احلساب املصريف  يورو٢٣ ٦٢٨ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٥
  .للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

 على اعتبار أنه مبلغ زائد عن احنة يورو إىل اجلهات امل٩٣ ٣٢٢ أعيد مبلغ :جلهات املاحنةاملبالغ املعادة إىل ا  ٣-٥
  ).٧و٦اجلدوالن (متطلبات املشاريع احملددة املنجزة 

الفائدة املستحقة على احلساب املصريف للصناديق  يورو ٧ ٤٨٨ميثل مبلغ  :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٤-٥
  .ستئمانية ولكن مل يتم استالمه بعداإل

ورو  ي٢٢٢ ٧٢٢ تلقت احملكمة اجلنائية الدولية تربعات مبا جمموعه :                               ًتربعات أو املدفوعات املستلمة مقدما ال  ٥-٥
  ). ٦اجلدول  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١لصاحل املشاريع اليت تبدأ بعد 
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، كان الرصيد املستحق الدفع بني ٢٠٠٧ديسمرب /نون األول كا٣١يف : ستحقة الدفع بني الصناديقاملرصدة األ  ٦-٥
  .  يورو٢١ ٦٤٤الصندوق اإلستئماين والصندوق العام هو 

  املمتلكات غري املستهلكة  -٦

  / كانون األول٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية يف ٦يتضمن اجلدول   ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري املستهلكة يف األصول الثابتة احملكمةة اجلارية يف ووفقا لسياسات احملاسب. ٢٠٠٧ديسمرب 

 .                                                  للمنظمة ولكنها حتم ل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازا

  )باليورو( ملخص املمتلكات غري املستهلكة: ٦اجلدول 

 فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي 
سبتمرب / أيلول١يف 

٢٠٠٧ 

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

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٧ 

 ٥ ٩٢٠ ٦٠١  )٣٣ ٧٦٦( ١ ٠٦٩ ٢٤٩ ٤ ٨٨٥ ١١٨  االتصال/ معدات تكنولوجيات املعلومات

 ٨٠١ ٨٥٣  )٤ ٧٨٨( ٦٩ ٩٤٧ ٧٣٦ ٦٩٤ معدات األمن والسالمة

 ٩٢٥ ٠٦٧  )١ ٦٣٩( ٨٨ ٨١٠ ٨٣٧ ٨٩٦ معدات اخلدمات العامة

 ٧٧٧ ٤١٢  - - ٧٧٧ ٤١٢ ات ومعدات النقلاملركب

 ١ ٢٩٢ ٢٢٥  )١٣ ٣٧٥( ٥٩ ٨٩٣ ١ ٢٤٥ ٧٠٧ معدات مكتب املدعي العام

  ٦٤٧ ١٩٣  -  ٤٨٩ ١٠٦  ١٥٨ ٠٨٧  معدات أخرى

 ١٠ ٣٦٤ ٣٥١  )٥٣ ٥٦٨( ١ ٧٧٧ ٠٠٥ ٨ ٦٤٠ ٩١٤ اموع

  . يورو٥٣ ٥٦٨، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة  ٢٠٠٧يف عام   ) أ(

املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت متت حيازا من خالل احملكمة ، تشمل سجالت لف ما سإىلافة وباإلض  
  :تربعاتال

 )باليورو( املمولة من مصادر أخرى املستهلكةملخص املمتلكات غري : ٧اجلدول 

 فئة إدارة األصول
 ١ يف الرصيد االفتتاحي

 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 التسويات/احليازات

 كانون ٣١رصيد اخلتامي يف ال
 ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ١٨ ٢٧٦ - ١٨ ٢٧٦  ميزانية الفريق االستطالعي

 ١٤٨ ٩٦٠ - ١٤٨ ٩٦٠ تربعات الدولة املضيفة 

  ٢٧٠ ٥٩٧  -  ٢٧٠ ٥٩٧  تربعات أخرى

 ٤٣٧ ٨٣٣ - ٤٣٧ ٨٣٣ اموع



ICC-ASP/7/20 
 
 

 367 

  شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات  -٧

   أعاله، شطب ١-٦ كما سبق بيانه يف البند ٢٠٠٧ضافة إىل البنود املشطوبة أثناء عام باإل  ١-٧
  .قدية يورو باعتباره خسارة ن٥ ٥٤٩مبلغ  

  ااملةمدفوعات   -٨

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

  العاملون بدون مقابل  -٩

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

  االلتزامات احملتملة  -١٠

اليت يبلغ  جمموعها  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١دفوعات اية اخلدمة للموظفني حىت املتعلقة مبلتزامات اال  ١-١٠
سنوية املستحقة ملوظفي التكاليف التقديرية للتعويض عن اإلجازات الااللتزامات الناجتة عن ورو هي  ي٢ ٨٠٦ ٩٥٠

نقل قسم املوارد البشرية باحملكمة مسؤولية األجازات السنوية إىل رؤساء ، ٢٠٠٦ويف عام  .احملكمة واملوظفني املنتخبني
      وح سبت . ويف الوقت الذي أعد فيه هذا التقرير، مل تكن أرصدة مجيع األجازات متاحة إلمكان تقدير االلتزامات. األقسام

ديرية لكل موظف من هؤالء املوظفني على أساس متوسط الرصيد السنوي لألجازات جلميع املوظفني التكاليف التق
 ٢ ٨٠٦ ٩٥٠    وأضيفت إىل التكاليف التقديرية لألجازات السنوية املستحقة وأصبح بذلك جمموع االلتزامات التقديرية

  .مليون يورو

دولية واملالك ألماكن عمل احملكمة باملكتب امليداين يف كمباال ، نشأ خالف بني احملكمة اجلنائية ال٢٠٠٦ويف عام   ٢-١٠
 يورو إلخالل مزعوم بالعقد وكفائدة عن ٥٠٠ ٠٠٠وطالب املالك يف دعواه احملكمة اجلنائية الدولية بدفع مبلغ يقارب 

. ان إحالة املسألة للتحكيم     ً                                                        ووفقا  لشروط العقد الذي أبرمته احملكمة اجلنائية الدولية قرر الطرف. مدفوعات متأخرة لفواتري
وبالرغم من أن مطالبة املالك مضخمة بقدر مبالغ فيه وغري معقول تعتقد احملكمة أن التحكيم سيحكم ببعض املبالغ 

                                  ً                                               وريثما يصدر التحكيم حكمه، يصعب جدا  يف هذه املرحلة توفري تقدير موثوق باملبلغ الذي رمبا . املستحقة والواجبة الدفع
  .وسوف تتحمل احملكمة نفقات التحكيم اخلاصة ا.            ًيغدو مستحقا 

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

                                  ً                                                                       أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقا  مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء اخلدمة اليت يتعرض هلا   ١-١١
وقسط التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب . مةاملوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملك

                                                                                                    الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشاة يف حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، ي سد د 
 ألغراض ٢٠٠٧ام  املدفوع يف ع اإلمجايلوقد بلغ جمموع القسط.  ويظهر يف احلساب حتت بند النفقاتاملنظمةمن ميزانية 
  . يورو٥٧٩ ١٥٩هذا التأمني 



ICC-ASP/7/20 
 

 

 368 

  )غري مراجعة(التربعات العينية   -١٢

 :اليت وردت إىل احملكمة أثناء الفترة املاليةو)  يورو٢٥ ٠٠٠ اليت تفوق(ترد أدناه التربعات العينية الكبرية   ١-١٢

 تتلقى التربعات التالية من الدولة كما ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة  )أ(
  :املضيفة

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١مباين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات ابتداء من   ‘١’

 مليون يورو، مبا يف ذلك تكاليف بناء ٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   ‘٢’
  .قاعة للمحاكمات

  الستئماين للضحاياالتربعات للصندوق ا  -١٣

 الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ضحايا ICC-ASP/1/Res.6أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها   ١-١٣
 .اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم

يتوىل مسجل احملكمة  وقرر أن ،لصندوقلجملس إدارة وأنشأت مجعية الدول األطراف يف مرفق هذا القرار 
ؤولية تقدمي ما يلزم من مساعدة حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة مس

  .بصفة استشارية

 يورو من ميزانيتها العادية لتمويل أمانة ٧١٨ ٤٠٠، وافقت احملكمة على ختصيص مبلغ ٢٠٠٧يف عام و
وتقوم األمانة بإدارة الصندوق وتوفري الدعم اإلداري لس اإلدارة يف . مةالصندوق االستئماين للضحايا، يف إطار قلم احملك

 ٦٩٦ ٢٧٩وبلغت النفقات املدرجة يف احلسابات ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة املالية . اجتماعاته
  .يورو
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يناير إىل /اين كانون الث١من  للفترة، لصندوق االستئماين للضحايال املاليةالبيانات   -٢
  ∗∗∗∗٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

  

  

 احملتويات

  
  الصفحة

  ٣٧٠  ...............................................................................حالةخطاب اإل
    

    ةالبيانات املالي
   للفترة املنتهية يف األرصدة املاليةات بيان اإليرادات والنفقات والتغري  :البيان األول

  ٣٨١  .............................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف  
  صوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقبيان األصول واخل :البيان الثاين

  ٣٨٢  ............................................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف  
  ٣٨٣  ........................٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف  :البيان الثالث

    مالحظات ملحقة بالبيانات املالية
  ٣٨٤  ...................................................وأهدافهالصندوق االستئماين للضحايا   -١
  ٣٨٤  .........................................للمحاسبة والتقارير املاليةجز السياسات اهلامة مو  -٢
  ٣٨٥  .................................)البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣
  

  

  

  

  

  

 

                                                           
   .ICC-ASP/7/11صدرت سابقا بوصفها الوثيقة ∗
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  خطاب اإلحالة
  

   ٢٠٠٨مارس /آذار ٣٠           
 
 
 
  

                                                                             من النظام املايل، أتشر ف بأن أقد م البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن ١-١١وفقا للقاعدة 
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١املالية من الفترة 

  
 
 
 
 
 
  

  سيلفانا أربيا) التوقيع(              
        املسج ـل                

  
  
  

  بور. ج. السيد ت
  املراقب واملراجع العام

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace Road 

Victoria 
London SW1W 9SP 

 املتحدةاململكة 
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 كانون ٣١للفترة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا 
 ٢٠٠٧ديسمرب /األول

  ٢٠٠٧تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لسنة 

  ٢٠٠٧مراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام 

  احملتويات

  الصفحة  الفقرات  

  ٣٧٢  ٨ -١  ملخص تنفيذي
  ٣٧٥    التفصيلية ستنتاجات الا

  ٣٧٥  ١٠-٩  النتائج املالية 
  ٣٧٥  ١٥ -١١                          التربعات املقدمة لغرض حمد د 

  ٣٧٦  ١٨ -١٦  اهلبات املقدمة عن طريق اإلنترنت
  ٣٧٧  ٢٠-١٩  جهات تقدمي املساعدة املؤقتة العامة

  ٣٧٨  ٢١  متابعة التوصيات املنبثقة عن مراجعة حسابات السنة السابقة
  ٣٧٨  ٢٢  متنانتقدير وا

  ٣٧٩  املرفق ألف  متابعة التوصيات املنبثقة عن مراجعة حسابات السنة السابقة
  ٣٨٠  املرفق باء  نطاق وج مراجعة احلسابات
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 ملخص تنفيذي
  . رأي بال حتفظ خبصوص مراجعة احلسابات–راجعة احلسابات ملالنتائج العامة  •

 .مستوى التربعاتالنتائج املالية ومالحظة حدوث اخنفاض كبري يف  •

 .             مة ألغراض حمد دة                               للمحاسبة املتعلقة باهلبات املـقد احلاجة إىل كفالة الترتيبات اإلدارية املالئمة •

 .االحتيال النامجة عن األخذ بنظام تقدمي اهلبات عن طريق اإلنترنتبالسمعة واملخاطر اإلدارية واملتعلقة  •

 . جهات تقدمي املساعدة العامة املؤقتةاملخاطر اليت ينطوي عليها االعتماد املفرط على •

  .سابقة يف السنة القدمتالتقدم احملرز خبصوص التوصيات اليت  •

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

                                                         ً                                         قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا  للنظام املايل ومبا يتمش ى مع املعايري الدولية   -١
  .الصادرة عن جملس املعايري الدولية للمراجعة والتأكيدملراجعة احلسابات 

ومل تكشف عملية املراجعة عن أي وجه من أوجه الضعف أو اخلطأ نعترب أا متس بدقة ومشول وصحة   -٢
البيانات املالية؛ ورأي مراجع احلسابات يؤكد أن هذه البيانات املالية تعكس على حنو منصف، من مجيع النواحي 

 ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بالنسبة للفترة املنتهية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١وقف املايل يف املادية، امل
                ً                                                                                  عندئذ، وذلك وفقا  ملعايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة وسياسات مراجعة احلسابات املعلنة للصندوق االستئماين 

  .للضحايا

                                                        ً لتوصيات الناجتة عن مراجعتنا للحسابات، مع تعليق أكثر تفصيال                                ويرد أدناه ملخص ألهم  املالحظات وا  -٣
                              ً            اإلجراءات اليت اختذا اإلدارة عمال  بالتوصيات املرفق ألفوترد يف .                                      يرد يف القسم املتعلق باالستنتاجات املفص لة

 مراجعة احلسابات  ملخص لنطاق وجيف املرفق باء؛ ويرد ٢٠٠٦اليت تقدمنا ا يف السنة املاضية بالنسبة لعام 
  .         ُ ِ  َ                                            اللذين أ بل غ  ما املسج ل يف إستراتيجية مفص لة ملراجعة احلسابات

  النتائج والتوصيات الرئيسية

  النتائج املالية

 مليون يورو يف عام ١,١ مقارنة مببلغ ٢٠٠٧ يورو يف عام ٥٧٨ ٥٨٤تلقى الصندوق تربعات مببلغ   -٤
                                      ً                      انة على أداء أنشطة عملية خالل السنة بدال  من أنشطة مجع التربعات،                             ون سب هذا الفارق إىل تركيز األم. ٢٠٠٦

ويواصل الرصيد النقدي اإلمجايل االرتفاع .                                                          وكذلك لكون نظام الصندوق مينع التربع بأموال تستخدم لغرض م حد د
نتيجة  يورو ١٠٣ ٥٩٩حيث أن اإليرادات جتاوزت النفقات؛ وقد ارتفعت اإليرادات من الفوائد إىل مستوى 

                                                      وقام الصندوق بصرف أموال ملشروعني اثنني خالل الفترة مم ا جعل . لالرتفاع الكبري يف األرصدة النقدية احملتازة
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وبالرغم من أمهية . ٢٠٠٦ يورو يف عام ٥ ٨٢١ يورو بعد أن كان مقدارها ٨١ ١٨٠جمموع النفقات ترتفع إىل 
 وتظل النفقات اإلمجالية ٢٠٠٧ إال يف النصف الثاين من عام الزيادة، إال أن النشاط املتعلق باملشاريع مل ينطلق

  .             ً                                             منخفضة نسبيا  حني تقارن باإليرادات أو باألرصدة املالية الراهنة

   دد حماملقدمة لغرضالتربعات 

، إدخال تعديل على نظام ٢٠٠٧ديسمرب /نالحظ أن مجعية الدول األطراف أقرت، يف كانون األول  -٥
وبالنظر إىل هذا . لضحايا مبا يسمح للماحنني بتحديد وجه استخدام التربعات اليت يقدمواالصندوق االستئماين ل

التغيري املهم، نشجع األمانة على كفالة تسجيل مثل هذه التربعات واحملاسبة عليها على أساس كل مانح على حدة، 
اة وليتيسر موافاة اجلهات املاحنة بتقارير وذلك لكي يتسىن احلصول على املعلومات املالية ذات الصلة باألموال املتلق

وسيوفر هذا النهج الشفافية واحملاسبة الالزمتني للجهات املاحنة اليت قد تطلب تقدمي مثل . عن استخدام هذه األموال
  . هذه التقارير

  اهلبات املقدمة عن طريق اإلنترنت

وقد قمنا بتبيان عدد من . ق اإلنترنتنالحظ كذلك اعتزام الصندوق إنشاء مرفق لتقدمي اهلبات عن طري  -٦
املخاطر اليت ينطوي عليها مرفق كهذا مبا يف ذلك العبء اإلداري اإلضايف الذي سيتولد وتأثري ذلك على املوارد 
                                                                                  ِ            احملدودة للصندوق، واخلطر املتمثل يف تلقي هبات من مصادر غري الئقة وإمكانية أن ي ستخد م هذا امل رفق يف سبيل 

ونرحب .                                                                         حيث تقد م اهلبات فيدعى تقدميها على سبيل اخلطأ مث تتم بعد ذلك املطالبة بتسديدهاغسل األموال 
  .                                                          مببادرة الصندوق وضع الترتيبات للتثب ت من طبيعة مثل هذه اهلبات

  املؤقتة العامة جهات تقدمي املساعدة

 من ٪٧٠مني ال غري وأن                                                                يبي ن استعراضنا للهيكل الوظيفي للصندوق أن للصندوق موظفني إثنني دائ  -٧
وقد قمنا ببيان املخاطر اليت ينطوي عليها االعتماد بشكل . الوظائف يتم شغلها من خالل املساعدة املؤقتة العامة

ومن هذه املخاطر ما يتمثل يف ارتفاع دوران املوظفني، وتدين االلتزام بأهداف . مبالغ فيه على املوظفني املؤقتني
املوظفني أن يشغلوا وظائفهم ملدة قصرية من الزمن، ويترتب على ذلك تالشي املعارف الصندوق حيث املتوقع من 

وعلى حني نلحظ أن املوظفني املؤقتني قد . املؤسسية املفاجئ يف منظمة يشغل فيها أولئك املوظفون مناصب رئيسية
الصندوق على أن يعمل يف سبيل                                                                        مت تعيينهم بتوخي عملية تنافسية ومن مت باإلمكان تعيينهم على أساس دائم نشج ع 

  . التخفيف من املخاطر املبينة
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  التقدم احملرز يف جمال توصيات املراجعة السابقة للحسابات

. ، بتوصيات تتعلق يكل احملاسبة واملوارد اإلدارية وإدارة العمالت األجنبية٢٠٠٦تقدمنا، يف تقريرنا لعام   -٨
                      وسوف نواصل رصد تقد مها .                                   ت بعض التقد م يف تصد يها هلذه التوصيات                                  َّ ويسر نا أن نالحظ أن أمانة الصندوق حق ق

  .يف جمال تنفيذ توصياتنا
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  االستنتاجات التفصيلية للتقرير

  النتائج املالية

   بتدين التربعات من مستواها ٢٠٠٧                                  ً       ً           شهدت املوارد الداخلة للصندوق اخنفاضا  ملحوظا  أثناء عام   -٩
بيد أنه بالنظر إىل . ٢٠٠٧ يورو يف عام ٥٧٨ ٥٨٤ إىل ما مقداره ٢٠٠٦ يورو يف عام ١ ١٣٥ ٦٦٧البالغ 

 يورو ١٠٣ ٥٩٩الزيادة السنوية املهمة يف الرصيد الشامل للصندوق، ازدادت اإلرادات املتأتية من الفوائد فبلغت 
ورو يف عام  ي٥ ٨٢١                           ً       ً    وارتفع اإلنفاق اإلمجايل ارتفاعا  جوهريا  من .  يورو٣٧ ٢٠١خالل الفترة بعد أن كانت 

وهذا االرتفاع راجع بالدرجة األوىل إىل كون الصندوق شرع يف صرف .  يورو٨١ ١٨٠ إىل مستوى ٢٠٠٦
أما املصاريف املتبقية فهي تشمل الرسوم املصرفية والرسوم املتعلقة مبراجعة احلسابات يف . أموال ملشاريع خالل العام

  . ٢٠٠٧عام 

 ٣ ٠٥١ ٧١١ إىل ٢٠٠٦ يورو يف عام ٢ ٤٥٠ ٧٠٨ مستواه البالغ وارتفع رصيد الصندوق اإلمجايل من  -١٠
  .                                                                                     ُ     وهذه الزيادة تعزى بصورة مباشرة إىل التربعات املتلقاة خالل السنة واليت ظلت تفوق النفقات امل تكب دة. يورو

                          التربعات املقد مة لغرض م حد د

      َّ                   وقد حق قنا يف هذا االخنفاض يف . لفترةحدث اخنفاض مهم يف مستوى التربعات الداخلة املتلقاة أثناء ا  -١١
  :                                 وتبي ن أن األسباب الرئيسية هي اآلتية. التربعات ويف العوامل األساسية مع أمانة الصندوق

    َّ                                       ً                ّ  رك ز الصندوق على االضطالع بأنشطة تنفيذية بدال  من مجع التربعات مث  ٢٠٠٧يف عام  •

 للضحايا يسمح للجهات املاحنة ، مل يكن نظام الصندوق االستئماين٢٠٠٧حىت اية عام  •
-                                  ) .ICC                  بتخصيص ما تقدمه من تربعات لنشاط معي ن أو استخدام بعينه

ASP/4/Res.3/Paragraph 27( 

 
                                                                                    واتضح أن عدم القدرة على ختصيص أموال ألغراض حمد دة هو مثار جدل بالنسبة لبعض الدول األطراف   -١٢

وقد تؤدي عدم القدرة على النص على . اا تقدمي تربعات بال قيودوغريها من املنظمات اليت متنع لوائحها أو سياس
وجه حمدد الستخدام األموال إىل عزوف اجلهات املاحنة عن اإلعالن عن أي تربع أو إىل عدم قدرا على القيام مبثل 

  . هذا اإلعالن
  

تعديل نظام الصندوق وأقر ، باقتراح ل٢٠٠٧نوفمرب /بيد أن أمانة الصندوق تقدمت، يف شهر تشرين الثاين  -١٣
 ٢٠٠٧ديسمرب /ووافقت مجعية الدول األطراف على التعديل يف كانون األول. جملس إدارة الصندوق هذا االقتراح

  .٢٠٠٨وتفيد املعلومات املرتدة األولية املتأتية من األمانة بأن التعديل أفضى إىل حتسن يف توليد اإليرادات يف عام 
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                   ً      ِّ                                            ا التعديل يعترب مهما  ويف حمل ه، فإن الصندوق حباجة اآلن إىل كفالة قدرة هيكله وعلى حني نرى أن هذ  -١٤
                                                                                          احملاسيب على رصد كافة أوجه التمويل اليت ت كر س الستخدام معني وضمان إمكانية حتديد هذا االستخدام بشكل 

فة اإليرادات والنفقات ذات واملفروض أن تكون األمانة قادرة على الفصل بني البنود وتقدمي تقرير عن كا. مستقل
  .                                                                                         الصلة بة من اهلبات املكرسة لغرض حمد د حيث أن هذه املعلومات تكتسب اآلن أمهية كبرية بالنسبة للماحنني

وقد أوصينا يف السنوات السابقة بإدخال حتسينات على وظيفية نظام احملاسبة لتحسني شفافية اإلبالغ فيه؛   -١٥
                                                    ً            ملكرسة ألغراض حمد دة من األمهية مبكان أن تتوخى األمانة نظاما  للرصد يتسم لكن اآلن ومع ظهور اهلبات ا

  .بالكفاءة من أجل إدارة هذه اهلبات وتقدمي تقرير عنها
  

  :١التوصية 

نوصي بأن تكفل األمانة قيام نظام مالئم يسمح برصد كافة اإليرادات والنفقات ذات الصلة باهلبات 
وهذا سيمكن األمانة من توفري تقارير دقيقة إىل اجلهات املاحنة . ا وتقدمي تقرير عنها                       املكرسة ألغراض حمد دة ورصده

ـ وف ر ألغراض حمد دة ُ   َّ            بشأن استخدام هذه األموال وإبداء الشفافية واحملاسبة عن األموال اليت ت                                                                .  
  

  عن طريق اإلنترنتاملقدمة بات اهل

                     ِ                               األمانة تعتزم إنشاء مرف ق لتلقي اهلبات عن طريق اإلنترنت أثناء مراجعة احلسابات اليت قمنا ا الحظنا أن   -١٦
ومع أننا نفهم املنطق الذي .                                                                      يقام على الصفحة اخلاصة بالصندوق على الشبكة، عندما ي حس ن مستوى هذا املوقع

كة من يقوم عليه قرار كهذا، إال أن هناك بعض املخاطر الرئيسية الواجب النظر فيها عند التفكري يف إنشاء أي شب
  :هذا القبيل

أن اإلدارة رمبا ال متلك ما يكفي من املوارد اإلدارية للقيام على حجم كبري من التربعات اليت رمبا تستتبع  •
           ِ   إنشاء املرف ق؛

 وهناك خطر يتمثل يف تلقي هذه اهلبات من مصدر غري مالئم؛ •

هات الساعية لغسل األموال               ِ             َ                    يتمثل يف أن املرف ق ميكن أن ي ساء  استخدامه من قبل اجل" خطر"مث هناك  •
 .                          ّ                 في د عى اخلطأ يف تلك التربعات مث  املطالبة بتسديدها

ومن األمهية االعتراف مبستوى الضرر الذي يلحق بالسمعة واملمكن أن يترتب على اإلخفاق يف اإلدارة   -١٧
ضرر ميكن أن يتسبب فيه                                                                   ً         الصحيحة والتثب ت من مستوى اهلبات املتأتية وهو مستوى ميكن أن يكون رفيعا ؛ وهذا ال

  .النظام اإللكتروين

                                                                                      وتوفر اخلطط اليت و ضعت يف البداية الستخدام وكالة وسيطة للتثبت واستخدام حساب عبور الجتياز كل   -١٨
                            ً                                                                        األموال قبل التتثبت حائال جيدا  للهبات غري الالئقة ولكن سيتعذر عليها مواجهة الزيادة احملتملة يف العمل الالزم 
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                                         ً                         ً وال يتوقع أن يتم التثبت من مجيع اهلبات مسبقا  وسيلزم أن حتدد عتبة مسبقا  .  الفيض اجلديد من الدخلإلدارة هذا
  . ألغراض التثبت

  : ٢التوصية 

                                                                                ِ              نوصي بأن تكفل األمانة توافر املوارد اإلدارية املالئمة اليت تساعد على اإلدارة الفعالة ملرف ق ي نشأ ألغراض 
  .رنت قبل إنشاءهتقدمي اهلبات عن طريق اإلنت

وينبغي أن يكون هذا .  اهلبةثبت من                                 يف املستوى الذي عنده تتحد د عتبة التبعناية ونوصي كذلك بالنظر 
مبا ذلك       ً  وعاليا  ك يف اهلبات الكبرية املبلغ، ثبت             ً                                               املستوى منخفضا  مبا فيه الكفاية لتوفري احلماية املالئمة للصندوق للت

  .            ُ                ً                         باهظة وحتد  ماديا  من قيمة اهلبة امل قد مة عن طريق اإلنترنتثبتتكاليف التللحؤول دون أن تصبح فيه الكفاية 

  جهات تقدمي املساعدة املؤقتة العامة

وكانت . قمنا خالل عملية مراجعة احلسابات بالنظر يف مستوى استخدام املوظفني املؤقتني بالصندوق  -١٩
وحيث أن .  ومخس وظائف من فئة املساعدة املؤقتة العامة)املدير ومساعده(هناك وقت استعراضنا وظيفتان ثابتتان 

 يف املئة من ٧٠الصندوق ال يزال يف مرحلة النشوء، نتفهم ضرورة توخي املرونة يف التوظيف ولكن االعتماد على 
  :املوظفني ممن هلم عقود مؤقتة قد يولد بعض املخاطر اليت تواجهها املنظمة وهي

     ً                                              ً      ً        حتماال  من املوظف الدائم يف أن يترك املنظمة ليتقلد منصبا  دائما  يف مكان أن املوظف املؤقت هو األكثر ا •
 آخر؛ 

 أن االلتزام من جانب املوظف الدائم بأداء دوره وبأهداف الصندوق رمبا يكون أدىن مستوى؛  •

أن ارتفاع مستوى دوران املوظفني األساسيني ذوي العقود املؤقتة قد يتسبب يف ضياع معارف أساسية  •
 .نسبة لعمليات الصندوقبال

. ومن األمهية مبكان املالحظة أن النقطة األخرية تتسم بأمهية خاصة بالنسبة للصندوق بالنظر لصغر حجمه  -٢٠
واملوظفون الدائمون، يف ظل الظروف الراهنة، يشغلون مراكز رئيسية، وقد ال يسهل احلصول على ما هلم من 

  .معارف من جهات أخرى يف املنظمة

  :٣ التوصية

                                                                                                   نوصي بأن تسعى األمانة لضمان وظائف ثابتة بالنسبة ألهم األدوار اليت تؤدى داخل األمانة للحد  من خماطر ارتفاع 
وينبغي لألمانة أن تكفل توثيق اإلجراءات اإلدارية بشكل قابل لالستخدام حيث أن هذا . دوران املوظفني األساسيني

  .ان املوظفنيسيجنب ضياع املعلومات األساسية نتيجة لدور
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  متابعة التوصيات املنبثقة عن مراجعة حسابات السنة السابقة

 ومبتطلبات SAP، بتوصيات تتعلق بتحسني هيكل الرموز الكودية لنظام ٢٠٠٦تقدمنا، يف تقريرنا لعام   -٢١
 التقرير رد األمانة وتولينا متابعة هذه التوصيات ويرد يف املرفق ألف ذا. الدعم اإلداري وإدارة العمالت األجنبية

                                                                       وسوف نواصل رصد ما حترزه من تقدم يف جمال حتسني هيكل احملاسبة وإدارة ما ي صرف من . على توصياتنا
  .                                             ًالعمالت األجنبية يف سبيل املشاريع اليت بوشرت مؤخرا 

  تقدير وامتنان

 للضحايا التابع نعرب عن االمتنان ملا حظينا به من مساعدة وتعاون من طرف الصندوق االستئماين  -٢٢
  .                                                                                              للمحكمة اجلنائية الدولية، وخاصة من املسج ل واملوظفني العاملني معه أثناء قيامنا بعملية مراجعة احلسابات

  

  بور، . ج. ت) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة، 

  للحسابات املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  ة التوصيات املنبثقة عن مراجعة حسابات السنة السابقةمتابع

رقم 
  التوصية

التاريخ املتوقع   خطة العمل   التوصية
  لالنتهاء

  تعليق مراجع احلسابات

نوصي بأن ينظر الصندوق يف حتسني هيكل الرموز  ١
 احلسايب SAPالكودية املتعلقة بأنشطته يف نظام 

فالة األمن لتقدمي التقارير املالية بوجه أفضل وك
 .لبيانات الضحايا املوجودة يف الصندوق

  الذي SAPيعتزم الصندوق النظر يف هيكل الرموز الكودية لنظام 
يستخدمه برنامج األغذية العاملي، نظرا لتقاريره املالية املوسعة، من 

وعالوة على ذلك، . أجل حتسني هيكل الرموز الكودية باحملكمة
 معاجلة البيانات املتعلقة بأمن يعتزم الصندوق استعراض كيفية

وعند االقتضاء، سيقوم الصندوق بتوسيع .                     ًالضحايا يف احملكمة أيضا 
 .نطاق االستعراض ليشمل كيانات أخرى معنية بالضحايا

سنواصل رصد التقدم احملرز  مستمر
يف الصندوق لتحسني هيكله 
احلسايب من أجل تعزيز 

 الشفافية واملساءلة

تعرض الصندوق الدعم اإلداري نوصي أيضا بأن يس ٢
الالزم لالضطالع مبهامه وضمان حصوله على 

 .مستوى مناسب من الدعم

                    ً                                      أدرج الصندوق اعتمادا  لوظيفة جديدة يف ميزانيته املقترحة لعام 
 . لضمان توافر مستوى مناسب من الدعم ألنشطته املتزايدة٢٠٠٩

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٨ 

سنواصل الرصد وتقدمي 
 ير عند االقتضاءالتقار

نوصي كذلك بأن ينظر الصندوق يف القضايا  ٣
املطروحة نتيجة لتعامله بالعديد من العمالت األجنبية 
املختلفة لتسديد املدفوعات للضحايا ويف كيفية 

 .مواجهة التعرض للتقلبات يف سعر الصرف

    ً                                         ً                نظرا  لبدء أنشطة املشاريع التابعة للصندوق مؤخرا ، يعتزم الصندوق 
 أنشطته يف السنتني القادمتني لتمكينه من اختاذ قرار على أساس رصد

 .التجربة الفعلية

سنواصل متابعة اإلجراءات  مستمر
املتعلقة باملدفوعات وإدارة 
العمالت يف الصندوق يف 

 .السنتني القادمتني
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 املرفق باء

  نطاق وج مراجعة احلسابات

  نطاق وأهداف مراجعة احلسابات 

 ٣١حلسابات اليت قمنا ا البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفترة املنتهية يف فحصت مراجعة ا
والغرض األساسي من مراجعة احلسابات هو .  وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

قدمة تعكس بدقة املوقف املايل للصندوق، والفائض متكيننا من اخللوص إىل رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية امل
؛ وما إذا كانت البيانات ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١املتوفر لديها، والتدفقات املالية والنقدية للسنة املنتهية  يف 

  .املالية قد أعدت بوجه الئق وفقا للنظام املايل

   معايري مراجعة احلسابات

معايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها الس الدويل ملراجعة أجريت مراجعة احلسابات وفقا لل
وتتطلب هذه املعايري ختطيط وإعداد املراجعة للتوصل إىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو . احلسابات والتأكيد
لحسابات مسؤول عن إبداء الرأي فاإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية، واملراجع اخلارجي ل. من أي خطأ مادي

  .بشأا، بناء على األدلة اليت يتم احلصول عليها أثناء املراجعة

  ج مراجعة احلسابات

تضمنت مراجعتنا للحسابات استعراضا عاما للنظم احملاسبية واختبارات للتحقق من دفاتر احملاسبة وإجراءات 
واهلدف األساسي من مراجعة احلسابات هو إبداء الرأي . وف السائدةاملراقبة الداخلية حبسب ما رأيناه ضروريا يف الظر

ولذلك، مل يتضمن العمل الذي قمنا به استعراضا تفصيليا لكافة جوانب . بشأن البيانات املالية املقدمة من الصندوق
شامال جلميع أوجه الضعف القائمة النظام ملايل ونظام امليزانية من منظور إداري، وال ينبغي النظر إىل النتائج باعتبارها بيانا 

  . أو التحسينات اليت ميكن إدخاهلا

وتضمنت مراجعتنا للحسابات أيضا فحصا دقيقا خضعت فيه مجيع ااالت املادية للبيانات املالية الختبار 
 وأن املعامالت وأجري حتليل ائي للتأكد من أن البيانات املالية تعكس بدقة دفاتر احملاسبة بالصندوق. موضوعي مباشر

تتفق مع القواعد املالية ذات الصلة وتوجيهات اجلهاز اإلداري، وأن احلسابات اليت متت مراجعتها قد عرضت بوجه 
  .مناسب
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

   يف األرصدة املاليةبيان اإليرادات والنفقات والتغريات
  ٢٠٠٧يسمرب د/ كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 

  )باليورو(
  

  رقم  ٢٠٠٧  
  املالحظة

٢٠٠٦  

        اإليرادات

  ١ ١٣٥ ٦٦٧    ٣,٤  ٥٧٨ ٥٨٤  التربعات
  ٣٧ ٢٠١    ١٠٣ ٥٩٩  إيرادات الفائدة املصرفية

  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى

  ١ ١٧٢ ٨٦٨    ٦٨٢ ١٨٣  جمموع اإليرادات

        النفقات

  ١ ٨٢١  ٣,٥  ٤٣ ٠٦١  النفقات
  ٤ ٠٠٠    ٣,٥  ٣٨ ١١٩  النفقات غري املصفاة

  ٥ ٨٢١    ٨١ ١٨٠  جمموع النفقات

        

  ١ ١٦٧ ٠٤٧    ٦٠١ ٠٠٣  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  ١ ٢٨٣ ٦٦١    ٢ ٤٥٠ ٧٠٨  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 

  ٢ ٤٥٠ ٧٠٨     ٣ ٠٥١ ٧١١   ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصندوق يف 

        

  
  )شوماريان كا(توقيع   
  .....................................     رة املاليةاملدي  
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  البيان الثاين
  الصندوق االستئماين للضحايا

  بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  )باليورو(
  
  

  ٢٠٠٧  
  رقم

  ٢٠٠٦  املالحظة

        األصول

  ٢ ٤٤٤ ٥٩٢    ٣ ٠٣٧ ١٦١  لودائع ألجلالودائع النقدية وا
  ١٣ ١١٥  ٣,٦  ٥٦ ٦٦٩  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٢ ٤٥٧ ٧٠٧    ٣ ٠٩٣ ٨٣٠  جمموع األصول

        اخلصوم

  ٤ ٠٠٠    ٣٨ ١١٩  االلتزامات غري املصفاة
  ٢ ٩٩٩  ٣,٧  ٤ ٠٠٠               ّ             األرصدة املستحق ة بني الصناديق

  ٦ ٩٩٩    ٤٢ ١١٩  جمموع اخلصوم

        طية وأرصدة الصندوقاألرصدة االحتيا

  ٢ ٤٥٠ ٧٠٨    ٣ ٠٥١ ٧١١  الفائض التراكمي 

  ٢ ٤٥٠ ٧٠٨     ٣ ٠٥١ ٧١١    جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

          

  ٢ ٤٥٧ ٧٠٧    ٣ ٠٩٣ ٨٣٠  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  
  )ماريان كاشو(توقيع   
  .............................................. رة املاليةاملدي  
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  البيان الثالث

  الصندوق االستئماين للضحايا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 
  )باليورو(

  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ١ ١٦٧ ٠٤٧  ٦٠١ ٠٠٣  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة

  )٧ ٧١٧(  )٤٣ ٥٥٤(  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  ١ ٠٠٠  ٣٤ ١١٩   اإللتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة

  )١(  ١ ٠٠١  احلسابات املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة

  )٣٧ ٢٠١(  )١٠٣ ٥٠٠(  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  ١ ١٢٣ ١٢٨    ٤٨٨ ٩٧٠  ليةالصايف النقدي من األنشطة التشغي

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

  ٣٧ ٢٠١   ١٠٣ ٥٩٩  إيرادات الفائدة املصرفية:      ً      مضافا  إليها

  ٣٧ ٢٠١  ١٠٣ ٥٩٩  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

      التدفقات النقدية من مصادر أخرى

  -  -  )النقص/(صايف الزيادة

  -  -  لصايف النقدي من مصادر أخرىا

  ١ ١٦٠ ٣٢٩  ٥٩٢ ٥٦٩  الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة

  ١ ٢٨٤ ٢٦٣  ٢ ٤٤٤ ٥٩٢  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

  ٢ ٤٤٤ ٥٩٢  ٣ ٠٣٧ ١٦١  )البيان الثاين (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
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  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  وأهدافهالصندوق االستئماين للضحايا   -١

لصاحل ) ICC-ASP/1/Res.6 (قرارهاأنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب   ١-١
  . وأسر هؤالء الضحايااختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ب املشمولةضحايا اجلرائم 

  .كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة الصندوق االستئماين

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

للمحكمة اجلنائية جيري مسك حسابـات الصنـدوق االستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية   ١-٢
، ولذلك تتفق حسابات الصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع )ICC-ASP/1/Res.6(يف مرفق القرار وملا هو وارد الدولية 

 ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين هي جزءه املالحظات وهذ .معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة
  .للضحايا

  .كل صندوقب الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة حماسبة جيري :الصندوق حماسبة  ٢-٢

                                                                              الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقر ر مجعية الدول قوام : الفترة املالية  ٣-٢
  .األطراف خالف ذلك

       ً                                                     استنادا  إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري تعديلها لتعكس آثار             تعد  احلسابات : أساس التكاليف التارخيية  ٤-٢
  .تغري أسعار السلع واخلدمات

                              ويتم  حتويل سجالت احملاسبة املوضوعة .  تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو:عملة احلسابات  ٥-٢
 اجلارية املعامالت          ويتم  حتويل .  يف تاريخ البيان املايلبعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة

  .املعاملةبعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة السائد يف تاريخ 

  : ما يلي                                          يتم  متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل:التمويل  ٦-٢

، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري ذات تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد  )أ(
   مجعية الدول األطراف؛اليت اعتمداالصلة 

                                                                                األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم  حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتو ل إىل   )ب(
 من ٧٩ من املادة ٢الفقرة                                                                 ً  الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال  ب

   األساسي؛نظام روما

، إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال جلرب األضرار                                    املوارد احملص لة عن طريق التربعات املقد مة   )ج(
  ؛القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من ٩٨ بالقاعدة

  .الغرضاملوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا   )د(
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 مسامهات نقدية أثناء السنة املالية بدفع                                   ً                 تسج ل التربعات بوصفها إيرادات استنادا  إىل التزام مكتوب  :اإليرادات  ٧-٢
                                                        وبالنسبة هلذه األموال يتم  تسجيل اإليرادات عند تلقي التربعات .                                                  اجلارية، باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعه د بالدفع

  .فعال من املتربعني

 األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع ألجل واحلسابات وهي تشمل  ألجلوالودائعالودائع النقدية   ٨-٢
  .حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية

  )البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

ويشمل . حتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفترة املاليةاإليرادات والنفقات والتغريات يف االالبيان األول يعرض   ١-٣
  . الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف اإليرادات أو النفقاتخالل اإليرادات عن النفقات زيادةحساب 

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض   ٢-٣

 معيار احملاسيب الدويلل              ّ                                   تدفق النقدي ومت  إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للل          هو ملخ ص ن الثالثالبياو  ٣-٣
  .السابع

 جمموعه ما من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات       املقد مة ورد من التربعات : التربعات  ٤-٣
  .يورو ٥٧٨ ٥٨٤

 يورو والتزامات ٤٣ ٠٦١ورو من النفقات على مصاريف مقدارها  ي٨١ ١٨٠ ينطوي ما جمموعه النفقات  ٥-٣
  . يورو٣٨ ١١٩مستحقة مببلغ 

 كانون ٣١                                                يورو ومتثل فائدة مكتسبة ولكنها مل تسد د حىت تاريخ ٥٦ ٦٦٩ مببلغ األخرىاألرصدة املستحقة   ٦-٣
  .ديسمرب /األول

  .ندوق العام للمحكمة اجلنائية الدولية وهي متثل مبلغا مستحقا للصاألرصدة املستحقة بني الصناديق  ٧-٣

، قررت مجعية الدول ICC-ASP/1/Res.6 بالقرار ٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية  ٨-٣
 عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري عمل جملس إدارة الصندوق األطراف أن يكون مسجل احملكمة مسؤوال

ويف .                                                                                       ًلسليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن يشارك املسجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشارا على النحو ا
 االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق  يورو ألمانة الصندوق٧١٨ ٤٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠٠٧عام 

سجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء الفترة غ جمموع النفقات املبلو. وتقدم الدعم اإلداري لس اإلدارة يف اجتماعاته
 . يورو٦٩٦ ٢٧٩املالية 

  
  

 


