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احملتويات10/20/
لصفحةا

٣........................خطاب اإلحالة ..............................................................
٤............................بيان املراقبة املالية الداخلية ................................................

٥......................................................................ارجي للحسابات املراجع اخلرأي 
٦.......٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب ٣١الية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف البيانات املتقرير مراجعة 

١٨.......)٢٠١٣الدائمة وإدارة املشروع  (السنة املالية تقرير مراجعة احلسابات بشأن التقارير املالية ملشروع املباين
٣٠...٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفرتة املنتهية يف 

٣١.................٢٠١٣ل/ديسمرب كانون األو ٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
٣٢.....................................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١التدفق النقدي يف 

٣٣......................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب٣١كانون الثاين/يناير إىل ١بيان االعتمادات للفرتة من 
٢٠١٣٣٣كانون األول/ ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل١رتة من بيان حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ للف

٣٤...........................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات يف 
٣٧.....................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف 
٣٨.....................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 

٤١..............................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف 
٤٢.................................................٢٠١٢أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

٤٥...................................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف 
٤٦.........................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الصناديق االستئمانية يف 

٤٧......................................٢٠١٣أنصبة الدول األطراف يف جتديد موارد صندوق الطوارئ لعام 
٥٠.......................لحقة بالبيانات املالية ..............................................املالحظات امل
٥٠.........................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها ......-١
٥٢:..................................................................التغري يف السياسة احملاسبية-٢
٥٢......ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية ..................................-٣
٥٧.احملكمة اجلنائية الدولية (البيانات من األول إىل الرابع) ..........................................-٤
٥٧...الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ .................................-٥

٥٨.....................................................: تفاصيل اإليرادات املتنوعة ....١اجلدول 
٥٨...........................مليزانية الربناجمية املعتمدة ............من ا: تفاصيل النفقات ٢اجلدول 
٦٠..............................: تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل .............٣اجلدول 
٦١.............................: تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع .............٤اجلدول 

٦٢..............................الصناديق االستئمانية ..........................................-٦
٦٣..................................املمتلكات غري املستهلكة ...................................-٧

٦٤...................................ت غري املستهلكة ..............: ملخص املمتلكا٥اجلدول
٦٤............................: ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى٦اجلدول 

٦٤...............................د واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات ...شطب اخلسائر املتصلة بالنق-٨
املة ............................................-٩ ٦٤...............................مدفوعات ا

٦٤....................................................االلتزامات احملتملة .......................- ١٠
٦٥.......................اإلصابة أثناء اخلدمة ..................................................- ١١
٦٥ربعات العينية .............................................................................الت- ١٢
٦٥..............................ئماين للضحايا .........................التربعات للصندوق االست- ١٣
٦٥..............................مشروع املباين الدائمة: وصف عام ...............................- ١٤
٦٦............................مشروع املباين الدائمة: مالحظات على البيانات (من األول إىل الثالث)- ١٥

٦٦......................لتسديد دفعة واحدةيف إطار االدول األطرافاملبالغ اليت تلقتها احملكمة من : ٧اجلدول 
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خطاب اإلحالة10/20/
٢٠١٤أيار/مايو ٢٦

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ١-١١وفقاً للبند 
.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١الفرتة املالية من عن 

(توقيع) هريمان فون هيبل
املسّجل

M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France



ICC-ASP/13/12

413-A-150814

IC
C

-A
SP

بيان المراقبة المالية الداخلية10/20/
نطاق المسؤولية

صفته املوظف اإلداري الرئيسي املسجل ب(ب) من القواعد املالية، ١-١٠١قاعدة بالعمالً 
عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة يساءل و "مسؤوللمحكمةل
احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق ب

من نظام ٤٢من املادة ٢هام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة بامل
من بني أمور املسجل مسؤول، ، ١-١١١القاعدة من النظام املايل، و ١١عمال بالبند ". و روما األساسي

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

يتفق مع مسؤوليات ينفذ هذا النظام املايل مبامن النظام املايل للمحكمة، "٤-١ووفقًا للبند 
من نظام ٤٣) من املادة ١والفقرة (٤٢ملادة ) من ا٢املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة (

روما األساسي. ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة 
".مهامه مبوجب النظام األساسي

،احملكمةصفيت مسّجلبتناط يب، من النظام املايل، ١-١٠وعالوة على ذلك، وفقًا للبند 
و استعراض املعامالت أرقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوًال بأول بفحص فعال و/ممارسة "ولية عن ؤ املس

املالية لضمان ما يلي:
قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها والتصرف فيها؛(أ)

م املالية ألخرى، اليت تقرها مجعية الدول اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكا(ب)
األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛

"استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا.(ج)
الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما نصت عليه باختاذ و 

(ب)، أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية ١-١٠١ة القاعد
٢٠١٣.

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ا لتعتمد  فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املراجعة اليت أقوم 

نُفذ ى املديرين التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة. ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة، املالية عل
، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي التصديق.تكامل ملوظفي التصديقاملتدريب ال

ا راجعاملعتمدتو  املايل والقواعد لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظامة اليت أقوم 
وعمل اآلن، ىتون للحسابات حن الداخليو املراجعالذي قام به عمل الاملالية على معلومات مستقاة من 

اليت قدمها تعليقات ، والإطار املراقبة الداخليةعن احلفاظ على قلم احملكمة املسؤولنيبديرين التنفيذيني امل
.وغري ذلك من التقارير اإلدارية،لهمئيف رساللحسبات حىت اآلن ن و ن اخلارجيو املراجع

وجوداليت تؤكد وغري ذلك من التقارير اإلداريةالضماناتعلى للحصولعرب عن ارتياحيأو 
.٢٠١٣للمراقبة املالية الداخلية خالل عام مناسب إطار 

هريمان فون هيبل
املسّجل٢٠١٤أيار/مايو ٢٦
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المراجع الخارجي للحسابات رأي 10/20/
املنتهية يف اإلثين عشر شهراً فرتة كمة اجلنائية الدولية املتعلقة بمبراجعة البيانات املالية للمحقمنا

البيان املتعلق باإليرادات والنفقات البيانات املالية هذه. وتشمل٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١
صناديق، وبيان التدفق والتغريات يف أرصدة الصناديق، وبيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة ال

النقدي، وبيان االعتمادات، وبيان حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ واملعلومات واملالحظات األخرى 
السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.بشأن

من النظام املايل، مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مسؤول عن إعداد البيانات ١١ومبوجب املادة 
رضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. وتشمل هذه املالية وع

املتوازن للبيانات املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض 
تقدمي ملسؤولية أيضا االحتيال. وتشمل هذه ااخلطأ أو من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب املالية خالية 

تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف. 
او قنالبيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت هذه بشأن رأي ٍ وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء  . م 

د االلتزام بقواعنا وتقتضي هذه املعايري م. هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتناوقد أجري
بأن البيانات املالية ختلو من إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط الالسلوك املهين و 

.جوهريةاءخطأأي 
املبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

مبااحلسابات،راجعاملهين مللتقديرلجراءاتاإلاختيار ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليهااملشارعلومات وامل
. االحتيالأواخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي الحتمال تقديرهذلكيف
البياناتإعداداملوجودة املتعلقة بالداخليةراقبة امليفاحلساباتمراجعينظراملخاطر،هذهتقديرعند و 

رأي يف املراقبة أي وليس من أجل إبداء املناسبةاملراجعةإجراءاتحتديدأجلمنعرضها و املالية
ييم مالءمة الطريقِة احلسابية املطبقة وعرِض البيانات املالية وما إذا  تقأيضاً املراجعةوتشملالداخلية.
.معقولةاحلسابيةالتقديراتكانت 

أينا.ر لمعقولأساسلتوفريةومالئمكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنعتقدنو 
الواردةوالنفقاتاإليراداتعن واستنادا إىل مراجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة متوازنة 

والتغريات يف األرصدة إىل جانب ما يتعلق باحملكمة اجلنائية من أصول، وخصوم، واحتياطات وأرصدة، 
كانون األول/ديسمرب ٣١الطوارئ  إىل تاريخ وتدفق نقدي، واعتمادات، وحاالت اللجوء إىل صندوق

وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١، لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف ٢٠١٣
.ملنظومة األمم املتحدة

ديدييه ميغو
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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كانون ٣١المنتهي في عام للللمحكمة الجنائية الدولية اليةالمالبياناتمراجعةتقرير10/20/
٢٠١٣األول/ديسمبر 

احملتويات
الصفحة

٦...........:....................................................جها..اهلدف من املراجعة ونطاقها و 
٧..........................................................................٢٠١٣توصيات الملخص 

٨............:............................................................٢٠١٢عاممتابعة توصيات
١٠...........:.....االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ...................................................

١٠............:...............املتلقاة من املتهمني حتصيلها واألموالملشكوك يفخمصصات الديون ا
١١...........::..............................استقالل مكتب املراجعة  الداخلية للحساباتتعزيز 

١٣............::..........عزيز قدرة وحدة امليزانية على االعرتاض على افرتاضات امليزانية ..........ت
١٤.....::.يف امليزانيةإدراج املساعدة املؤقتة ذات الطابع الطويل األجل واملساعدة املؤقتة القصرية األجل

١٥.....::...............ملوظفني واألفراد املتعاقدين بعقود قصرية األجلاوضع قواعد لتعيني 
١٦....:::.............................................األصول ...........تتبععزيز الرقابة على ت

١٦.....:................................................................................شكر وتقدير 
١٧.....:.مرفق: متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات ........

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و 
قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وفقا للمعايري الدولية يف مراجعة -١

من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت ١٢احلسابات وعمال بالبند 
ابات.حتكم مراجعة احلس

اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت و -٢
ا يسمح للمراجع ببيان كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، ممسواء  البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي

.طار املايل املنطبقرأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإل
املرفقيف واردة الالدولية نائية الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجلتبنيو -٣
ضرورة إحاطة مجعية احلسابات ائل األخرى اليت يرى مراجع املس(ج) من القواعد املالية والنظام املايل٦

ا، مثل تبديد أموال احمل كمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف علما 
الدول األطراف.

:تنيتضمنت مهمة املراجعة مرحلو -٤
كانون ١٣إىل ٢من ،وإعداد امليزانية واإلدارةاملراقبة الداخليةمراجعة مؤقتة تركز على مسائل )أ(

؛٢٠١٣األول/ديسمرب 
ائية تركز على البيانات امل(ب)  م ١٣أيار/مايو إىل ٢٦لية ومتطلبات الكشف عموما، من اراجعة 

وإعدادواختتمت األعمال اليت بدأت بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة الداخلية .٢٠١٤حزيران/يونيه 
أثناء املراجعة النهائية أيضاً.امليزانية واإلدارة

أدناه ومت التفصيل فيها يف مت إيراد االستنتاجات والتوصيات املستقاة من املراجعة يف امللخصو -٥
ا مكتب اململكة كبرياً التقرير. وقد الحظنا أن عددا   من التوصيات الناجتة عن املراجعة السابقة اليت قام 

ذه. مل تعد قابلة للتنفيذأو قيد التنفيذ٢٠١٢يف عام املتحدة الوطين للمراجعة  التوصيات يف ويرد بيان 
مرفق هذا التقرير. 
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ناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. وعقد االجتماع النهائي مع املسجل متت مو -٦
حزيران/يونيه ١١بتاريخ ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة بشأن التوصيات الواردة يف مشروع التقرير

يزانية واملالية . وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ورئيس قسم امل٢٠١٤
. ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٢عة بتاريخ ن النقاط اليت أثريت أثناء املراجورؤساء األقسام بشأ

٢٧احملكمة بتاريخ الواردة من مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة راجعنا و -٧
. يف االعتبار٢٠١٤حزيران/يونيه 

٣١يف الية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي البيانات املوأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن-٨
.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣توصيات لعام الملخص 
١التوصية 

، يوصي جوزةمن أجل توضيح عملية صنع القرار بشأن معاملة األموال الواردة كجزء من األصول احمل
ية تتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع بأن تضع احملكمة مبادئ توجيهية رمساملراجع اخلارجي للحسابات 

األموال الواردة يف املراحل املختلفة للعملية القضائية، وحتدد األدوار واملسؤوليات يف منظومة احملكمة. 
.بوجه مناسبانيةمليز وضع احملاسبة و اوجيهية األساس ملعاجلة وستشكل هذه املبادئ الت

٢التوصية 
اء أعمال املراجع اخلارجي للحساباتيوصي  القائمة وإنشاء جلنة مراجعة احلسابات جلنة بإ

ا الرقابية ساعدة مجعية الدول األطرافملمع أفضل املمارسات املهنيةتتماشى جديدة  يف أداء مسؤوليا
. للحساباتاخلارجيةو الداخلية لعملية إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية املراجعة

لجنة إنشاؤها  كميكن . و معية الدول األطرافجلتنشأ هذه اللجنة كهيئة فرعية تابعة ينبغي أن ولذلك
.لجنة امليزانية واملاليةتابعة لفرعية 

املراجع وصي ، يمع أفضل املمارسات املهنيةللحساباتةالداخليمكتب املراجعة ولضمان اتفاق
مسؤوال أمام رؤساء األجهزة عن للحساباتةليالداخيكون مكتب املراجعة بأن اخلارجي للحسابات

تقوم اللجنة وستعيني وفصل وتقييم أداء مدير املكتب. مراجعة احلسابات عن جلنة أمام األمور اإلدارية و 
ة الداخليملراجعة االسنوية ملكتب راجعةوخطة املة للحساباتالداخلياملراجعة باملوافقة على ميثاق

هذا االستقالل يف أكيدلتو . للحساباتعة فعالية أنشطة املراجعة الداخليةراجكما ستقوم مبللحسابات،  
الربنامج الرئيسي الثالث (قلممن للحساباتةالداخلييلزم خروج مكتب املراجعة ميزانية احملكمة، 

حتت املسؤولية والسلطة واملساءلة اتنفيذه، كما يلزم أن يكون رئيسي منفصلربنامج وإنشاؤه ك)احملكمة
.دير املكتبدة مليلوحا

٣التوصية 
التباع راجعة التحليلية على املبتعزيز قدرة وحدة امليزانيةاملراجع اخلارجي للحسابات وصيي
قدمة من مجيع الطلبات املواجهة مضادة ملاقرتاحات عداد امليزانية، يتضمن إعداد ً    أكثر حتديا  يف إأسلوب 

.آحاد الوحدات

٤التوصية 
ددة ؤقتةاملوظائف الملوافقة على باسمح للدول األطراف تزانية بطريقة لضمان تقدمي املي على مدى ا

لمرونة اليت تتطلبها طبيعة لااحرتاماألجل، و طويلة واليت تكون نتيجة لذلك أقرب إىل الوظائف الطويلةزمنية فرتات 
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يف املساعدة املؤقتة العامةا إدراج اليت يتمطريقة التعديل باملراجع اخلارجي للحسابات يوصي ،عمليات احملكمة
(املساعدة الطويل بطبيعتهاطويلة األجلالؤقتة املظائف بالو تعلق أحدمها ييزانية باملنفصلنيمإنشاء عنواننيامليزانية ب

.قصرية األجلالؤقتة املساعدة األجل) واآلخر يتعلق بامل
املطلوبة بوضع قائمة للوظائف طويلة األجلالة ؤقتاليت ستدرج حتت عنوان الوظائف املظائفتقدر الو سو 

، املرنة للغاية بطبيعتها، قصرية األجلالؤقتة املساعدة تقدر ميزانية املسو املعتمدة. ةامليزانيواملبينة بالتفصيل يف سرد
قات الفعلية السابقة علىمقارنة مع النف،أساس مبلغ مقطوع حيسب كنسبة مئوية من تكاليف املوظفنيعلى 

وي.أساس سن
بأن تعد احملكمة قائمة خمتصرة جلميع وظائف املراجع اخلارجي للحسابات وعالوة على ذلك، يوصي 

سيتاح . و للوظائف الثابتةكما هو احلال بالنسبة يزانية املعتمدةاملشار إليها يف سرد املطويلة األجلة الاملساعد
وظائف و وظائف ثابتة الذين يشغلون املوظفنيسية منة أساجمموعللدول األطراف نتيجة لذلك املوافقة على 

.ة األجلمساعدة طويل
املراجع اخلارجي يوصي ألنشطة املوظفني، بأنشطة مماثلة لعدم قيام اخلرباء االستشاريني ً نظرا  ، ً أخريا  و 

.املوظفني"ريإىل فئة "غ" الرتب األخرى"بنقلهم من فئة للحسابات 

٥التوصية 
قصرية العقود الجمموعة من القواعد جلميع تتضمن وضع سياسة بارجي للحسابات املراجع اخلوصيي
الذين اصةاخلدمات اخلاتفاقات العاملني بقصرية األجل واألفراد الالتعيينات وينبغي أن تغطي هذه القواعد األجل. 

ألعمال املوظفني.مماثلةقومون بأعمال ي
قسم املوارد البشرية، من أجل تقليل من جانب تدخلمح هذه القواعد بأقل قدر من الوينبغي أن تس

.عملية التوظيفحمسوبية يفجتنب أي و للمحاباةاملخاطر احملتملة 

٦التوصية 
املعدات، مبا يف ذلك من ادراج مجيع بنود حملكمة بأن تتأكد ااملراجع اخلارجي للحساباتوصي ي

عن طريق تعزيز الرقابة على تتبعالبيانات املالية بشكل صحيح يفتها، واإلبالغ عنها طبيعببةاذاألنواع اجل
.لاملمتلكات واألصو إدارة إطار األصول واالمتثال للتعليمات اإلدارية اليت حتدد 

للبحث عنها، ويف حالة عدم مهلة زمنية معقولةينبغي حتديد البنود، ان أي بند من يف حالة فقدو 
ا بعد انقضاء هذه املهلة، ينبغي شطبها.معرفة مكا

٢٠١٢متابعة توصيات عام 
توصيات، ستما بلغ جمموعه السنة املاضية، لوحظ أن من بني بعد مراجعة حلال تنفيذ توصيات -٩

ويبني اجلدول التايل .، ومل تنفذ توصيتان بعدجزئياً ن تنفيذاً اتونفذت توصي،تنفيذا كامالتاننفذت توصي
ما سلف بالتفصيل:
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مل تنفذ بعدجزئياً نفذتنفذت بالكاملصياتالتو املوضوعالرقم

القضايا العامة املتعلقة ١
مبهمة احملاسبة والقيام 

مبراجعة احلسابات

ضمان بتحسني تنظيم قسم امليزانية واملالية لاملراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
قدرة املهمة احملاسبية على االستجابة يف الوقت املناسب للطلبات املعقولة من 

ملراجع اخلارجي. وينبغي هلذا أن جيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم للمعايري ا
أولوية رئيسية للمهمة احملاسبية.احملاسبية الدولية يف القطاع العام

X

من كل تعزيز دور٢
املدعي العام   

وتوضيحه

هوتوضيحاملدعي العام واملسجلكل منبتعزيز دوراملراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
وتعديل ما يلزم تعديله يف القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:

موعة الكاملة من إ- عداد دليل إداري مفصل (غري موجود حاليا) بصورة مجاعية يضع ا
القواعد اليت متتثل هلا كل أجهزة احملكمة، وذلك استنادا إىل نظرة قائمة على اخلدمة. 

دف هذه القواعد بوجه خاص إىل احلد من االزدواجية وتتصدى للحاالت وينبغي أن 
اليت ميكن أن خيضع فيها االمتثال للقواعد إىل تفسريات متباينة، ال سيما بني املسجل 
واملدعي العام. وميكن أن تغطي هذه القواعد األمن وجتهيزات اإلعالم اآليل، 

ريقة عمل احملكمة يف امليدان وتأجري واالتصاالت وأعمال الرتمجة وإجراءات التوظيف وط
املكاتب يف امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.

إعادة تأكيد دور املسجل ومسؤوليته عن قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك -
نفقات مكتب املدعي العام وامتثاهلا للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة وقواعد 

اإلداري. وكجزء من معاجلة املدفوعات وتصفية وثائق االلتزام املتنوعة ينبغي الدليل
لقسم املالية لدى املسّجل التحقق من قانونية وامتثال كل بنود اإلنفاق وعمليات تصفية 

وثائق االلتزام املتنوعة.
كن أن تدعم اإلشارة يف القواعد املالية والنظام املايل إىل قائمة األسباب الرئيسية اليت مي-

قرارات املسجل يف رفض بند إنفاٍق (واألمثلة لتوضيح ذلك: عدم االمتثال للقواعد، 
عدم دقة شهادات التصديق اليت يصدرها موظفو التصديق، خطأ يف إيراد بنود امليزانية 

.(...
ا ال متتثل - ينبغي أن يكون املسجل قادرا على رفض هذه النفقات إذا ما وجد أ

الية والنظام املايل للمحكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي للقواعد امل
للمدعي العام من جهته أن يكون قادرا على إلغاء قرار املسجل إذا مل يكن يتفق 
وتفسري املسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة عندما يلغي املدعي العام قرار املسجل 

الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي برفض بند يف اإلنفاق فإنه يقع يف
مسؤولية املسجل.

ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير سنوي إىل الدول األطراف -
باستعراضه من أجل اإلدالء برأي بشأن تفسريات املراجع اخلارجي للحسابات وسيقوم 

األطراف ذات الصلة.

X

متويل االلتزامات٣
نح اإلجازة مبِ املتعلقة 

السنوية واإلعادة إىل 
الوطن

بوضع حد لتمويل االلتزامات املتعلقة مبِنح املراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
اإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن إىل غاية وضع آلية متويل مالئمة واستثمار 

ذلك، ينبغي أن األموال طبقا السرتاتيجية متوسطة إىل بعيدة املدى. وفضال عن 
إىل اليوم واملودع ماليني يورو املرتاكم١٠,٩تعيد الدول األطراف النظر يف مبلغ 

مسوغات قانونية لتمويل هذه لعدم وجودرفيةحاليا يف حسابات احملكمة املص
املزايا بالكامل.

X

عملية حتسني شفافية٤
يزنةامل

مليون يورو بني تكاليف ١,٧بالنظر إىل الرصيد املرتفع للفائض الذي يبلغ 
وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي ٢٠١٢املوظفني العادية الفعلية يف عام 

بتحسني شفافية عملية ميزنة   تكاليف املوظفني املراجع اخلارجي للحسابات 
.وضوح بالرصيد الفائض وكيفية صرفهبالتأكد من أنه مت تبليغ الدول األطراف ب

X

Xبتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة املراجع اخلارجي للحسابات يوصي نظام ساب إىلالدخول٥
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حبقوق الدخول نظام "ساب" احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق ومراقبتهاحملاسيب

الدخول تبعا ملهمة املوظفني ووفقا للتمييز املالئم بني الواجبات. وجيب على 
تصميم تطبيقات نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام احملكمة أن تعدل طريقة

وضع كلمات السر وبني التتبع وفقا لسياسة احملكمة األمنية.

تقليص إلغاء ٦
يف لتزامات الا

املستقبل

احملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري املراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
مات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل املصّفاة من أجل تقليص مستوى إلغاء التزا

التزام غري مصفى بوثيقة التزام صحيحة ينبغي مراجعة صحتها على أساس منتظم 
على يد موظفي التصديق وخالل التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية وامليزانية. 

بزيادة رصد االلتزامات غري املصفاة لدى املراجع اخلارجي للحسابات ويوصي 
م اليت تعرف مستويات مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، األقسا

.االتصال واملوارد البشرية واحلجزوتكنولوجيا املعلومات و 

X

٢٢٢مجموع عدد التوصيات

مراجع ويكرر قسم امليزانية واملالية منذ ذلك احلني. لعدم تعديل تنظيم ١توصية المل تنفذ و -١٠
.هذه التوصيةلذلك ارجي احلسابات اخل

تعزيز وتوضيح دور كل من املدعي العام واملسجل وعند الضرورة تعديل ب٢وتطالب التوصية -١١
على هذه املسجل افق ويو تفصيل مضمون هذا التعزيز والتوضيح. القواعد املالية لتبني بالالنظام املايل و 
تشرين الثاين/٢٧املؤرخ ICC-ASP/12/Res.1اجلمعية قرارقوم بتنفيذها مبا يتماشى معالتوصية وسي

التزام لقلم احملكمة ويرحب بإعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي بمسجل يأذن لل"الذي ٢٠١٣نوفمرب 
عدم غري قابلة للتنفيذ ل". وتعترب هذه التوصية مشرتك بني األجهزةاسرتاتيجيحوار ملشاركة يف بااملسجل 

الالزمة الت تعديوعدم استكمال الرمسيبشكل عام واملسجل حىت اآلن توضيح دور كل من املدعي ال
مراجع احلسابات ويكرر . بالتفصيلهذا التعزيز والتوضيح ضمون مالقواعد املالية لبيان على النظام املايل و 

.هذه التوصيةلذلك اخلارجي 
ومبا يتفق مع الفصل ملوظفنيوفقا ملهام احتديد حقوق الوصول حيث مت جزئيا ٥التوصية نفذت و -١٢

نظام ساب.الواجبات. ولكن مل يتم بعد تعديل بنياملناسب 
ن سحتوجود باملراجع اخلارجي للحسابات لى الرغم من اعرتاف ع،ألنه يلزمجزئيا ٦التوصية نفذت و - ١٣
تظام. االنمبزيد من صالحية هذه االلتزامات مراجعة باحملكمة، غري املصّفاة رصد االلتزاماتنظام يف 

عن االلتزامات غري املصفاة احملكمة على مواصلة تعزيز مراجعةاملراجع اخلارجي للحسابات يشجع ولذلك 
اتقارير األداءخالل ، على وجه اخلصوص من موظفي التصديقطريق  .اليت يقدمو

الرئيسيةاالستنتاجات والتوصيات
المتهمينمنمتلقاةمشكوك في تحصيلها واألموال الالديون ات الخصصم

لمحكمة اجلنائية الدولية التزامات القضائي لنظام الالتعويض يفواالحتجاز و اكمة احملمهامتولد-١٤
أو لصاحل املتهمني)ألموالاحجز (هذه االلتزامات لصاحل احملكمة كون تمالية بني احملكمة واملتهمني، وقد 

إجراءات سلف اإليرادات وااللتزامات أو الهذه وتتطلب . اإلعانات األسرية)املساعدة القانونية، أتعاب (
باحلكمة.متسقة تفصيلية و 
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ني وتوقيع احلجز عليها املتهمممتلكات أحد تبعتيف ٢٠٠٨مايو يف أيار/احملكمة وشرعت-١٥
، أمرت الدائرة االبتدائية ٢٠٠٩أكتوبر تشرين األول/يف و . ً    ً           العتقادها أنه ميلك قدرا  كبريا  من األموال

على احلجز على أساس أن للمتهم لتغطية أتعاب املساعدة القانونية بتقدمي سلفة ماليةاملسجل الثالثة 
وأنه ال يستويف شروط العوز للحصول على األتعاب من احملكمة. ولتحقيق ذلك، مل يكتمل بعده أموال

اسرتداد هذه السلفة أجل من ً     ً قانونيا  أيضا  قابلة للتنفيذ ً      ً   موقعا  عليها  و وثيقة على لدائرة االبتدائية حصلت ا
كانون ٣١يورو يف ٠٠٠٠٤٦٢احملكمة السلفة املالية املقدمة من ملتهم. وبلغت اموالمن أ

.٢٠١٣ديسمرب األول/
اصصايف خم، توقعت احملكمةجز وعدم التأكد منهاإجراءات احلظرا لطول املدة اليت تستغرقها ون-١٦

ا لن تتمكن من اسرتداد األتعاب املدفوعة. ٢٠١٣عام إىل٢٠١٠ة طوال الفرتة من عام يالسنو  يف و أ
يورو من األموال ٠٠٠٠٦٨٢مبلغ اسرتدت احملكمة املبلغ املذكور والبالغ قدره ، ٢٠١٤ه يونيحزيران/

احملجوزة للمتهم.
الية وبالنظر إىل عدم وجود إجراءات ملثل هذه احلالة، مل تقرر احملكمة حلني إجراء املراجعة احل-١٧

أتعاب تسديد للحسابات كيفية احتساب هذا املبلغ، وعلى وجه اخلصوص ما إذا كان ال بد من 
ة يحماسبسيؤدى ذلك إىل آثار (التعويضات، اخل). و ىخر أض اغر ألاستخدامها جيوز ماملساعدة القانونية أ
.٢٠١٤عام يف وآثار على امليزانية 

١التوصية 
املراجع ، يوصي جوزةبشأن معاملة األموال الواردة كجزء من األصول احملمن أجل توضيح عملية صنع القرار 

بأن تضع احملكمة مبادئ توجيهية رمسية تتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع األموال اخلارجي للحسابات 
ل هذه الواردة يف املراحل املختلفة للعملية القضائية، وحتدد األدوار واملسؤوليات يف منظومة احملكمة. وستشك

.بوجه مناسبانيةمليز وضع احملاسبة و اوجيهية األساس ملعاجلة املبادئ الت

للحساباتتعزيز استقالل مكتب المراجعة الداخلية
من النظام املايل ١-١١٠للحسابات، املنشأ مبوجب القاعدة جيري مكتب املراجعة الداخلية-١٨

عامالت املالية والنظم اإلدارية اليت تشكل أساس والقواعد املالية "عمليات مستقلة ملراجعة حسابات امل
هذه املعامالت، وفقا ملعايري مراجعة احلسابات املتعارف عليها واملقبولة عموما، والسيما تقييم امتثال مجيع 
ا. ونتيجة ملراجعة  املعامالت لألنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات والتعليمات اإلدارية املعمول 

عة الداخلية للحسابات يقدم تعليقات وتوصيات إىل املسجل، وإىل املدعي العام، يف مكتب املراج
االت اليت تندرج لسلطته، مبقتضى الفقرة  ."من نظام روما األساسي٤٢من املادة ٢ا

وخيضع املكتب من الناحية اإلدارية للمسجل. وتشكل ميزانيته برناًجما فرعيًا من الربنامج الرئيسي -١٩
لث اخلاص بقلم احملكمة وتنفذ حتت السلطة الكاملة والنهائية للمسجل. ووظيفة رئيس املكتب حمددة الثا

.من نظام روما األساسي٤٤املدة، ويقوم املسجل بتعيينه وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
اط الذي ميثاقا حيدد أهداف وصالحيات ومسؤوليات النش٢٠٠٨ووضع رئيس املكتب يف عام -٢٠

، ولكن مل تتم املوافقة عليه حىت ٢٠١١تقوم به املراجعة الداخلية للحسابات، ونقح هذا امليثاق يف عام 
اآلن.
ووفقا ملعايري املراجعة املتعلقة بأفضل املمارسات املهنية، مثل املعايري اليت نشرها معهد املراجعني -٢١

راجعة الداخلية للحسابات مستقال "لبلوغ درجة الداخليني للحسابات، ينبغي أن يكون نشاط مكتب امل
االستقاللية الالزمة لالضطالع مبسؤوليات املراجعة الداخلية للحسابات بصورة فعالة، وينبغي أن يتمتع 

مدبر املكتب حبق الوصول املباشر وغري املقيد إىل اإلدارة العليا واهليئة اإلدارية" (أي جملس اإلدارة).
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ملعهد املراجعني الداخليني للحسابات على أنه "ينبغي ٠٠٠١، ينص املعيار وعالوة على ذلك-٢٢
أن تكون أهداف وصالحيات ومسؤوليات النشاط الذي تقوم به املراجعة الداخلية للحسابات حمددة 
رمسيا يف ميثاق للمراجعة الداخلية للحسابات، مبا يتفق مع تعريف املراجعة الداخلية، ومدونة قواعد 

واملعايري. وينبغي أن يستعرض الرئيس التنفيذي ملكتب املراجعة هذا امليثاق بصفة دورية وأن السلوك،
يقدمه إىل اإلدارة العليا واهليئة اإلدارية للموافقة عليه".

من النظام املايل والقواعد املالية أيضًا على أن "تتلقي جلنة امليزانية ١-١١٠وتنص القاعدة -٢٣
سنوية، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، من املراجع الداخلي للحسابات، عن واملاليةالتقارير ال

طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات".
"لتقدمي ICC/PRESD/G/2009/1وقد أنشئت جلنة مراجعة احلسابات مبوجب التوجيه الرئاسي -٢٤

م يف أداء م م الرقابية املتعلقة بعملية املشورة لرؤساء األجهزة بشأن املسائل التنظيمية ومساعد سؤوليا
إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، ونظام إدارة املخاطر، وعمليات املراجعة الداخلية واخلارجية  
للحسابات، وأعمال احملكمة لرصد االمتثال لألنظمة والقواعد املعتمدة من قبل مجعية الدول األطراف". 

كمة واملدعي العام واملسجل، فضال عن أربعة أعضاء خارجيني يقوم رئيس احملكمة وتضم اللجنة رئيس احمل
بتعيينهم بعد التشاور مع املدعي العام وأخذ رأي املسجل.

ا ليست هيئة -٢٥ ونظرا إلنشاء جلنة الرقابة بتوجيه رئاسي وليس بقرار من مجعية الدول األطراف، فإ
ا تتضمن، فرعية تابعة للجمعية وليست بالتايل م ا جلنة مستقلة أل سؤولة أمامها. وال ميكن القول بأ

باإلضافة إىل رؤساء اهليئات، أربعة أعضاء يعينهم رئيس احملكمة. وتعمل هذه اللجنة يف الواقع كلجنة 
، مما يعكس وضعها الضعيف يف الوقت احلايل ٢٠١٢استشارية داخلية ومل جتتمع منذ حزيران/يونيه 

ح قيمتها املضافة.وغياب على األرج
وجلنة املراجعة، اليت ينبغي أن متتثل ألفضل املمارسات املهنية، ينبغي أن تتكون من أعضاء -٢٦

مستقلني ال عالقة هلم بإدارة احملكمة، يقوم جملس اإلدارة بتعيني ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد على ستة 
ملالية. وينبغي أن جتتمع اللجنة مرتني على منهم. وينبغي أن يكون كل عضو مستقال وملما باملسائل ا

األقل سنويا وأن تكون مسؤولة عن مراقبة عملية إعداد التقارير املالية وامليزانية، ونظام الرقابة الداخلية، 
ونظام إدارة املخاطر، وعمليات املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات. وينبغي أن توافق على ميثاق 

لحسابات، وخطة املراجعة الداخلية للحسابات،  والقرارات املتعلقة بتعيني واستبدال املراجعة الداخلية ل
وفصل املدير التنفيذي ملراجعة احلسابات.

ولن يتمكن مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من حتسني فعالية أعمال وعمليات احملكمة دون -٢٧
ة للحسابات ومكتب املراجعة الداخلي. وعالوة على تعزيز استقالله واملوافقة على ميثاق املراجعة الداخلي

ذلك، ال ميكن للجنة مراجعة احلسابات اليت تعمل كلجنة استشارية داخلية أن تساعد  اهليئة اإلدارية (أي 
ا الرقابية.مجعية الدول األطراف) يف أداء مسؤوليا

٢التوصية 
اء أعمال جلنة مراجعاملراجع اخلارجي للحسابات يوصي  ة احلسابات القائمة وإنشاء جلنة جديدة بإ

ا الرقابية لعملية  تتماشى مع أفضل املمارسات املهنية ملساعدة مجعية الدول األطراف يف أداء مسؤوليا
إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات. ولذلك 

كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف. وميكن إنشاؤها  كلجنة فرعية تابعة ينبغي أن تنشأ هذه اللجنة
للجنة امليزانية واملالية.

ولضمان اتفاق مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مع أفضل املمارسات املهنية، يوصي املراجع اخلارجي 
رؤساء األجهزة عن األمور للحسابات بأن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مسؤوال أمام 



ICC-ASP/13/12

13-A-15081413

IC
C

-A
SP

/10/20

اإلدارية وأمام جلنة مراجعة احلسابات عن تعيني وفصل وتقييم أداء مدير املكتب. وستقوم اللجنة باملوافقة 
ملراجعة  الداخلية للحسابات،  اعلى ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات وخطة املراجعة السنوية ملكتب 

الداخلية للحسابات. ولتأكيد هذا االستقالل يف ميزانية كما ستقوم مبراجعة فعالية أنشطة املراجعة
احملكمة، يلزم خروج مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) 

دة يوإنشاؤه كربنامج رئيسي منفصل، كما يلزم أن يكون تنفيذها حتت املسؤولية والسلطة واملساءلة الوح
ملدير املكتب.

يز قدرة وحدة الميزانبة على االعتراض على افتراضات الميزانية تعز 
تطالب جلنة امليزانية واملالية احملكمة بتقليل االستخفاف بامليزانية وحتسني الكفاءة بإعطاء األولوية - ٢٨

للميزانية. وأفضل وسيلة لتحقيق هذين اهلدفني هي رفع مستوي القدرة على املراجعة التحليلية يف وحدة 
مليزانية لتمكينها من التشكيك يف مجيع الطلبات املقدمة من آحاد الوحدات (اليت تطلق عليها كلمة السرد) ا

ا .ومن إبداء اقرتاحات مضادة خاصة 
. وينبغي طلباترد على هذه المضادة للاقرتاحات داء إبقدرة على الوحدة امليزانية حاليا وال متلك - ٢٩

عدد الرحالت و ، نو ن املؤقتو اليت تقررها اهليئات القضائية (املوظفألعمال يذ ااملوارد الالزمة لتنفأن تكون 
األول تعده وحدة ، موضعا لتقديرين متقابلنيتكاليف التدريب) و اللوازم، و النفقات العامة، و وتكلفتها، 

الرقابة دوات أوحدة امليزانيةامليزانية، واآلخر تعده اجلهة صاحبة الطلب. وللقيام بذلك، ينبغي أن تستخدم 
املقارنة بني و األقسام، تحويالت بني تسجيل الو (مثل حتليل تكاليف حمددة، اإلدارية وحماسبة التكاليف 

املقدمة االقرتاحات نتقاد يسمح بالتايل باالذي على مدار السنة، مراقبة اإلنفاق ) لتحسني اإلنفاقبنود 
.سليمةمن وحدات أخرى على أسس 

املراجعة التحليلية املذكورة، بتجنب على قدرة البيزنة، دون متتع وحدة امليزانيةال تسمح عملية املو -٣٠
يلي:ما 
كيك يف النفقات املقررة من قبل)؛ ودم إمكان التشععن النفقات السابقة ("الالتراجع"(أ)
، الذي قد يؤدي إىل  ارتفاع يف ميزانيةسرتاتيجيةالشاريع ااملهداف أو عدم حتديد أولويات لأل)ب(

أحد األقسام واخنفاض يف ميزانية قسم آخر. وعلى سبيل املثال، لن يتمكن النظام التقليدي 
إلعداد امليزانية من تقليل آثار الطلب اجلديد املقدم من مكتب املدعي العام لزيادة املوارد بقدر  

كبري يف السنوات األربع القادمة على التكلفة.
، ً أكثر تعقيدا  هو أنهتقدمي اقرتاحات مضادة عن طريق انية امليز العرتاض على لوالعيب الوحيد -٣١

.املوظفنيو واملوارد، األمر الذي يتطلب املزيد من الوقت واجلهدوأكثر استهالكا للوقت 

قد ، ىاملرصودة يف منظمات مماثلة أخر عدالتم احملكمة اجلنائية الدولية واملبالنظر إىل حجو -٣٢
خربة املراجع اخلارجي استنادا إىلبيد أنه وحدة امليزانية. يفوظفنياملتعزيزوسيلة تنفيذ هذه اليتطلب 

.تكاليفهذه الوسيلة بكثري ما تنطوي عليه من مزايا تفوق ، هتقدير للحسابات و 

٣التوصية 
أكثر أسلوب التباع راجعة التحليلية على املبتعزيز قدرة وحدة امليزانيةاملراجع اخلارجي للحسابات وصيي

قدمة من آحاد مجيع الطلبات املواجهة مضادة ملاقرتاحات عداد امليزانية، يتضمن إعداد يف إً حتديا  
.الوحدات
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المساعدة المؤقتة القصيرة األجلو الطويل األجل ذات الطابع المساعدة المؤقتة إدراج 10/20/
في الميزانية

ا إدراج -٣٣ ملوافقة على بادول األطراف تكاليف املوظفني يف امليزانية للال تسمح الطريقة اليت يتم 
ددة منذ ؤقاملوظائف ال واليت تكون نتيجة لذلك أطول أجال بطبيعتها.ةليفرتات طو تة ا

عنوان يتعلقو . ن"و ن اآلخر و "املوظفون" و كاليف املوظفني يف امليزانية حتت عنوانني: "املوظفوترد ت-٣٤
ن و "املوظفعنوان اخلدمات العامة. ويشمل ة املوظفني من فئالفئة الفنية و من باملوظفني ن"و "املوظف
االستشاريني. ، واخلرباء ن" املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة املؤقتة لالجتماعات، والعمل اإلضايفو اآلخر 
وفقا ملا امليزانية لتمويل تكاليف املساعدة املؤقتة بطريقة مرنة، يفاملساعدة املؤقتة العامةتخدم عنوانويس

.عة عمليات احملكمةطبيتتطلبه 
اخلدمات العامة" والفئة الفنية" و"موظفوعنوان "موظفحتت يف امليزانية ونن املدرجو املوظفردوي-٣٥

والذي خيص الوظائف الثابتة كمةاملتعلق بالوظائف املعتمدة يف احملبامليزانية اخلامس املرفقً   أيضا  يف 
ددة املدة فقط.والتعيينات احمل

ثالثة أنواع من العقود: بن" و ن اآلخر و عنوان "املوظفحتت يف امليزانية ون ن املدرجو فاملوظويعمل -٣٦
.اخلاصةاتاخلدماتاتفاقة األجل، أو لقصري االتعيينات وأالتعيينات احملددة املدة، 

ن باحملكمة وينطبق و واملوظفون العاملون بتعيينات حمددة املدة أو تعيينات قصرية األجل موظف-٣٧
لنظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني.عليهم ا

واملوظفون العاملون باتفاقات اخلدمات اخلاصة ليسوا موظفني باحملكمة ولكنهم يقومون بأعمال -٣٨
ا املوظفون ويدرجون لذلك ضمن املساعدة املؤقتة العامة. من ناحية أخرى، و مماثلة لألعمال اليت يقوم 

لعاملون باتفاقات اخلدمات اخلاصة مبهام املوظفني، ولذلك من اخلطأ أن يتم ال يقوم اخلرباء االستشاريون ا
انية.ز إدراجهم حتت عنوان "املوظفون اآلخرون" يف املي

يف مجيع أحناء امليزانية املساعدة املؤقتة العامةن ميزانية ني ماملمولويرد الوصف اخلاص باملوظفني -٣٩
ا إذا كانت الوظيفة جديدة أو معادة، ولكن دون تقدمي  على أساس كل برنامج على حدة مع بيان م

تمكني ت فيها هذه الوظيفة لفتحيت الهذه املعلومات عن الفرتة الكاملة لذلك. وال تكشفجدول موجز 
يتم اإلفصاح ونتيجة لذلك، ال. أم الطويل األجلما إذا أصبحت ذات طابع حتديد من صانعي القرار 

بنفس املساعدة املؤقتة، وال تتم مراقبتها طويل األجل املمولة من ميزانية ابع الطالذات الوظائف عن 
ا مراقبة الالطريقة  .ةثابتظائف الو اليت تتم 

ا تركيب لطريقة لنظرا و -٤٠ ملوظفنيوااملوظفني واليت يتم مبوجبها الفصل بني امليزانية اليت يتم 
ن"  و ن اآلخر و "املوظفعنوانحتت الذي يرد املؤقتة العامةاملساعدةالعنوان الفرعي املتعلق بيشمل اآلخرين، 

وظائف الذين يشغلون املوظفني األجل و طويل ذات طابع وظائف مؤقتة الذين يشغلون املوظفني من كال 
قصرية األجل.مؤقتة 

من النظام املايل والقواعد املالية على أنه تتضمن امليزانية الربناجمية ٣-١٠٣وتنص القاعدة -٤١
جلداول واألرقام ذات الصلة بشأن تقديرات امليزانية والوظائف". وعلى الرغم من الكشف عن هذه "ا

حتت عنوان مولة بالوظائف املعادة املالتفاصيل املتعلقة املعلومات فيما يتعلق بالوظائف الثابتة، فإن 
.بوضوحيف امليزانيةليست مبينة املساعدة املؤقتة العامة
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٤التوصية 
ا إدراج املساعدة املؤقتة العامة يف احملكمةراجع اخلارجي للحساباتيوصي امل بتعديل الطريقة اليت يتم 

لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على الوظائف املؤقتةامليزانية بإنشاء عنوانني 
ددة على مدى فرتات زمنية طويلة واليت تكون نتيجة لذلك أقرب  إىل الوظائف الطويلة األجل، واحرتاما ا

منفصلني بامليزانية أحدمها يتعلق بالوظائف املؤقتة الطويلة األجل للمرونة اليت تتطلبها طبيعة عمليات 
.بطبيعتها (املساعدة الطويل األجل) واآلخر يتعلق باملساعدة املؤقتة القصرية األجل

املؤقتة الطويلة األجل بوضع قائمة للوظائف املطلوبة وستقدر الوظائف اليت ستدرج حتت عنوان الوظائف
واملبينة بالتفصيل يف سرد امليزانية املعتمدة. وستقدر ميزانية املساعدة املؤقتة القصرية األجل، املرنة للغاية 
بطبيعتها، على أساس مبلغ مقطوع حيسب كنسبة مئوية من تكاليف املوظفني، مقارنة مع النفقات الفعلية 

ة على أساس سنوي.السابق
وعالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  بأن تعد احملكمة قائمة خمتصرة جلميع وظائف 

املشار إليها يف سرد امليزانية املعتمدة كما هو احلال بالنسبة للوظائف الثابتة. املساعدة الطويلة األجل
ة أساسية من املوظفني الذين يشغلون وظائف وسيتاح للدول األطراف نتيجة لذلك املوافقة على جمموع

.ثابتة ووظائف مساعدة طويلة األجل
وأخرياً، نظرًا لعدم قيام اخلرباء االستشاريني بأنشطة مماثلة ألنشطة املوظفني، يوصي املراجع اخلارجي 

للحسابات  بنقلهم من فئة  "الرتب األخرى" إىل فئة "غري املوظفني".

المتعاقدين بعقود قصيرة األجلاألفراد فين و لموظاتعيين وضع قواعد ل
املوظفني تعيني باملتعلقة ال توجد يف احملكمة اجلنائية الدولية حاليا جمموعة منفصلة من القواعد -٤٢

ا الثانية  واألفراد املتعاقدين بعقود قصرية األجل. ومن املالحظ، كما ذكرت جلنة امليزانية واملالية يف دور
سم املوارد البشرية هو الذي يقوم حاليا بإعداد املقرتحات املتعلقة بالتوظيف املؤقت والعشرين، أن ق

والتعاقد مع املوردين للقيام مبهام ذات طبيعة مؤقتة. ويف حالة املوافقة، من املقرر أن تعد التعليمات 
.٢٠١٤اإلدارية ذات الصلة يف غضون عام 

والغرض منه صراحة على أن التعيينات القصرية األجل وينص النظام اإلداري للموظفني يف نطاقه-٤٣
نفس املنطلق، من األفضل أن توضع جمموعة من القواعد نختضع لقواعد منفصلة يضعها املسجل. وم

.ةلألفراد املتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاص
للتصدي ، السيماة األجلملوظفني واألفراد املتعاقدين بعقود قصري التعيني وال بد من وجود قواعد -٤٤

حلاالت احملاباة أو احملسوبية يف عملية التوظيف.

٥التوصية 
بوضع سياسة تتضمن جمموعة من القواعد جلميع العقود القصرية املراجع اخلارجي للحسابات يوصي 

ات دماخلاألجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األجل واألفراد العاملني باتفاقات 
قومون بأعمال مماثلة ألعمال املوظفني.الذين ياصةاخل

قسم املوارد البشرية، من أجل تقليل من جانب بأقل قدر من التدخلوينبغي أن تسمح هذه القواعد 
.وجتنب أي حمسوبية يف عملية التوظيفللمحاباةاملخاطر احملتملة 



ICC-ASP/13/12

1613-A-150814

IC
C

-A
SP

تعزيز الرقابة على تتبع األصول10/20/
بندا للمعدات اليت مل ٣٣٠اليت قدمتها وحدة اخلدمات اللوجستية والنقل تتضمن قائمة اجلرد-٤٥

ا أثناء اجلرد املادي الذي قامت به مؤخراً ومل تتمكن من العثور على  ٪ ٩٨تتمكن الوحدة من معرفة مكا
من هذه املعدات منذ مدة طويلة.

و، مبعدات تكنولوجيا يور ٠٠٠٣٨٠وتتصل هذه البنود، اليت بلغت قيمتها عند الشراء -٤٦
املعلومات واالتصال أساسا اليت تكون بعضها جذابة بطبيعتها مثل احلواسيب احملمولة، وأجهزة املساعدة 

الرقمية الشخصية، واهلواتف النقالة، واهلواتف الساتلية.
من املالحظات امللحقة٧ومل تشطب هذه املعدات من تقرير اجلرد وال تزال مدرجة يف البند -٤٧

بالبيانات املالية املتعلقة باملمتلكات غري املستهلكة لعدم قيام موظفي التصديق بتقدمي االقرتاح الالزم 
لشطبها حىت اآلن وعدم تصريح املسجل بالشطب.

وأوال، ستكفل عملية تتبع األصول بصورة فعالة تسجيل مجيع احلركات املادية لألصول (االستالم، -٤٨
.تنظيمية، التصرف) من أجل حتديد املكان الذي ميكن العثور عليها فيهالتحويل بني الوحدات ال

وثانيا، وجود نظام كامل لإلبالغ عن سلسلة املسؤوليات فيما يتعلق جبميع املوجودات عملية -٤٩
ائي معني وسيكون هذا املستخدم  جمدية متاما حيث سيتم اسناد كل بند من بنود املعدات ملستخدم 

فاظ عليه. وسيتم تسجيل هذه املعلومات يف قاعدة بيانات عامة ومشرتكة بني الوحدات مسؤوال عن احل
.املعنية
وأخريا، عندما سيتعذر حتديد مكان أي بند عند القيام باجلرد املادي السنوي، سيتم التحقيق يف -٥٠

اية املطاف. هذا الشأن وسيتم بعد ذلك شطب البند يف 
الداخلية املذكورة أعاله على تقليل خماطر االحتيال أو اختالس وسيساعد احرتام الرقابة -٥١

املوجودات وسيعطي صورة حقيقية للبيانات املالية.
بند من املعدات املرتاكم على مدى عدة سنوات املشار ٣٣٠ويدل عدم االستدالل على مكان -٥٢

على أن٢٠١٣ول/ديسمرب كانون األ٣١إليه أعاله والذي كان ال يزال قائما يف تقرير اجلرد حىت 
اإلجراءات ليست فعالة مبا فيه الكفاية.

وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اختذت احملكمة ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١ومنذ -٥٣
ا  ا، ويتم تنفيذ هذه اإلجراءات بنظام ساب (برجميا إجراءات حمددة لضمان السيطرة الكافية على ممتلكا

لتخطيط املركزي للموارد) الذي يوفر قاعدة بيانات مشرتكة للوحدات التنظيمية.ل

٦التوصية 
األنواع املعدات، مبا يف ذلك من ادراج مجيع بنود حملكمة بأن تتأكد ااملراجع اخلارجي للحسابات وصي ي

لرقابة على تتبععن طريق تعزيز ابشكل صحيح يف البيانات املالية تها، واإلبالغ عنها طبيعببةاذاجل
.لاملمتلكات واألصو إدارة إطار األصول واالمتثال للتعليمات اإلدارية اليت حتدد 

للبحث عنها، ويف حالة عدم مهلة زمنية معقولةينبغي حتديد البنود، ان أي بند من يف حالة فقدو 
ا بعد انقضاء هذه املهلة، ينبغي شطبها. معرفة مكا

شكر وتقدير
أن يعرب عن شكره ملوظفي احملكمة، ال سيما أعضاء قلم ع اخلارجي للحساباتاملراجيود -٥٤

راجعة. املأثناء احلسابات لِفرق مراجعة املقدم احملكمة على التعاون والدعم العام 
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مرفق10/20/
لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة بعد مراجعة دقيقة -١
أربع توصيات مل يتم تنفيذها، نفذت إحدى التوصيات ما بلغ جمموعه احلسابات، لوحظ أن من بني 

جزيئا، ومل تعد التوصيات الثالث األخرى قابلة للتنفيذ. ويبني اجلدول التايل ما سلف بالتفصيل:

نفذتالتوصياتوضوع املالرقم
نفذت 

جزئيا
مل تنفذ  

بعد
مل تعد قابلة 

للتنفيذ
إدارة -املباين الدائمة ٤

امليزانية وإدارة املخاطر
نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لتوفري معلومات 

Xالسرتاتيجية إدارة األصول.

ميثاق املراجعة الداخلية ١٠
للحسابات  

استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على نوصي بأن يتم 
حنو دوري من ِقبل رئيس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن 
يتم حتديثه عند االقتضاء. وينبغي تقدمي نتائج االستعراض إىل 

اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات يف أقرب وقت ممكن.
X

التخطيط للمراجعة ١١
اريروإعداد التق

نوصي مبا يلي: (أ) أن تتم موازاة فرتات التخطيط للمراجعة 
ا بالسنة املالية، وقد  الداخلية للحسابات وإعداد التقارير املتعلقة 
يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط قبل البدء 
يف العمل بدورة سنوية؛ (ب) ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية 

د انتهاء الدورة السنوية بوقت قصري وينبغي له أن للحسابات بع
ملراجعة ايقدم حملة عامة عن أهم استنتاجاته؛ (ج) ينبغي ملكتب 

الداخلية للحسابات أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها 
مقارنة مبا حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك استخدام املوارد؛ 

الداخلية للحسابات تقييما ورأيا و (د) ينبغي أن تقدم املراجعة
موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري للمؤسسة 

ا وضبطها للمخاطر. وكيفية إدار

X

استنتاجات املراجعة ١٢
الداخلية للحسابات

نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد 
شديدة واملتوسطة واملنخفضة تعريفات متناسقة تشري إىل املخاطر ال
وترتبط بإطار إدارة املخاطر باحملكمة.

X

٠١٠٣مجموع عدد التوصيات: 

نصائح خمتصني يف شؤون ذ التوصية الرابعة اليت تطلب إىل احملكمة احلصول على يوال يزال تنف-٢
ائمة جاريا. وأنشئ الفريق العامل التمويل لتوفري معلومات السرتاتيجية إدارة األصول اخلاصة باملباين الد

قدمي تومتت املوافقة على اختصاصاته وجدوله الزمين. وعقد الفريق العامل عدة اجتماعات. واهلدف هو 
طراف يف كانون اقرتاح متفق عليه من خالل جلنة املراقبة وجلنة املالية وامليزانية إىل مجعية الدول األ

.٢٠١٤األول/ديسمرب 
بنشاطات املراجعة الداخلية للحسابات، ومل تعد قابلة للتنفيذ ١٢و١١و١٠ات وتتعلق التوصي-٣

خلية للحسابات، العدم امتثال مهمة املراجعة الداخلية للحسابات احلالية للمعايري الدولية للمراجعة الد
مة يف وجاري معاجلة هذه املسألة يف إطار االستعراض الذي يقوم به املراجع اخلارجي للحسابات  للحوك

ا (توصية السنة املالية   ).٢رقم ٢٠١٣مهمة املراجعة الداخلية للحسابات ونشاطا
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لتقارير المالية لمشروع المباني الدائمة وإدارة مراجعة الحسابات بشأن ارير تق10/20/
) ٢٠١٣(السنة المالية المشروع

احملتويات
الصفحة
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٢٠قائمة التوصيات................... ................................................................
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٢٦.........................................................شروع املبإدارة املتعلقةتوصيات الالحظات و امل
٢٦................................................................................املشروع إدارة -١
٢٧..........................:............................................مشروع االنتقال ......-٢
٢٧................:.:...........::حتليل الطلب ................................................-٣
٢٨..................... التكاليف التشغيلية للمباين اجلديدة ..........................ى لطرة عيالس-٤

٢٩...........................:::........................................................شكر وتقدير.

الهدف من المراجعة ونطاقها 
إعداد التقارير املاليةبعلق تاملاملراجعة السنوية للتقرير من ثالثة مراجعني خارجيني بيتكون قام فريق -١

اهلدف من وكان . ٢٠١٣للسنة املالية وإدارة املشروعللمحكمة اجلنائية الدولية ملشروع املباين الدائمة 
وإجراء ،التحقق من مالءمة التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمةهواملراجعة

،واحلوكمة،والرتتيبات املالية،من اإلطار القانوينبالتحديدمراجعة اإلدارة حتققت مراجعة إلدارة املشروع. و 
واالمتثال لقرارات الدول األطراف.،ونطاق املخاطر والنزاعات،وأجل تنفيذ املشروع

(باستخدام ISA 620فريق املراجعة خبري يف إدارة مشاريع البناء قام بعمله وفقا للمعيار اشرتك يف و -٢
سابات).أعمال أحد اخلرباء يف مراجعة احل

٣٠٠٠مبا يف ذلك املعيار ، )١(لمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعةوفقا لملراجعة ات وجر -٣
النظام املايل من ١٢املتعلق مبراجعات االمتثال، عمال بالبند ٤٠٠٠املتعلق مبراجعات األداء واملعيار 

.٢٠١٤الثاين/يناير كانون ١٤خطاب االلتزام املؤرخ يف و القواعد املالية للمحكمةو 
. وهيئات الرقابة املعنية باحملكمةاملالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنينيمجيع متت مناقشة و -٤

التقريروكان مشروع . ٢٠١٤أيار/مايو ٩مع املسؤلني عن املشروع يف وُعقد االجتماع اخلتامي للمراجعة 
عنية. وتعكس النسخة النهائية هلذا التقرير موضعا ملناقشات رمسية مع مراجعي حسابات اجلهات امل

.راجعني بالكاملعليقات هؤالء املت

١ .(ISSAI)املعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة)(
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. ويف عام قررت مجعية الدول األطراف تزويد احملكمة اجلنائية الدولية مبباين دائمة،٢٠٠٥عام يف -٥

وافقت على البناء ة. و على املوقع الذي اقرتحته السلطات اهلولنديمجعية الدول األطراف وافقت،٢٠٠٧
عام . ويف ٢٠١٤املباين اجلديدة يف عام االنتقال إىلتوقعت و ، مليون يورو١٩٠مبيزانية يبلغ أقصاها 

إىل املباين اجلديدة وموعد االنتقال ٢٠١٥عام إىل بناءالدد النتهاء املوعد احملأجلت اجلمعية ،٢٠٠٩
ة ميزانية ورو. وبإضافمليون ي١٨٤,٤ء مببلغ ، قدرت تكاليف البنا٢٠١٣ويف عام .٢٠١٦إىل عام 
، والدعم، واملراقبة) غري املدرجة يف التصميماألخرى الالزمة للمستخدمني التجهيزات األثاث، و االنتقال (

مليون ١٩٥,٧املوحد ملشروعامليون يورو إىل ميزانية البناء، يبلغ جمموع تكاليف ١١,٣البالغ قدرها 
يورو.

،٢٠١٣نيسان/أبريل ١٦يف أساسه ، الذي وضع حجر للمحكمةاملقبل قر الدائم سيتم بناء املو -٦
على بعد كيلومرتين من البحر جبانب منطقة من الكثبان الرملية، نينغن، غيمشال مدينة الهاي، قرب شفي

. وكانت هذه األرض تشغلها قبل ذلك لكا هلاستبقى مو رض قدمتها الدولة اهلولندية من األعلى قطعة 
االنتهاء من هدمها بتمويل من احلكومة اهلولندية.ات عسكرية متنثك
(اليت فازت Schmidt Hammer Lassenويتكون التصميم الذي قدمته الشركة الدامنركية -٧

مرتا مربعا، وتشمل ثالث ٤٥٠٥٢ست بنايات مرتابطة حتتل أرضية مساحتها اإلمجالية منباملسابقة)
ا إىلمكان ٢٠٠١، و وجود قاعة رابعةقاعات للمحكمة مع إمكانية ٥٠٠١عمل اليت ميكن زياد

السجن اهلولندي املوجود على مكان. وال تشمل التصميمات مركزا لالحتجاز وستواصل احملكمة استخدام 
من مقرها املقبل.بعد كيلومرت واحد

اية عد بو -٨ Courtysللشركة اهلولندية ، منح دور املقاول العام٢٠١١عام العطاء الذي أُطلق يف 

. وأودعت احملكمة طلب رخصة البناء ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١يف عت اتفاقا مع احملكمة اليت وقَّ 
تعديالت طفيفة على خمططات تدخلأو لدى سلطات مدينة الهاي بعد التاريخ املقرر ببضعة أسابيع، 

النسخة املعدلة من طلب مدد أجل النظر يف االعتبار. و يف السكان احملليني تعليقات املهندس ألخذ 
شغل . وست٢٠١٥صيف عام تسليم املباين يفمن املقرر اآلن أن يتم التظلمات. و للنظر يف الرخصة 
. ٢٠١٥اية عام مبانيها اجلديدة يفبالتايل احملكمة 

بناء فتمّوله قامت الدولة اهلولندية بتمويل إجراءات العطاء للمهندس املعماري. أما مشروع الو -٩
ا قبل اليت ينبغي أن تقدم الدول األطراف اليت ميكنها االختيار بني طريقتني للدفع و  ٣١إشعارا باختيارا

:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
ال أو عدة أقساط سنوية يف موعد يف قسط واحد)واحدةتسديد دفعة ال(لغ مقطوعبإما بدفع م)أ(

؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يتجاوز
قدمه ت، وفق نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف تسديد القرض الذي شاركةاملوإما ب)ب(

الدولة اهلولندية للمحكمة حىت ينطلق البناء. 
ملراقبة املشروع إىل التوفيق بني شرطني:اإلطار املؤسسي الذي وضع يسعى و -١٠

املراقبة اليومية للمشروع وال عن يكون مسؤ املشروع إلدارة الفعالية، من خالل تعيني فريق صغري )أ(
مع املهندس املعماري واملقاول العام،باالتصال 

والدولة ، احملكمةوأقسام وأجهزة ،املشاركة الكافية من كل أصحاب املصلحة: الدول األطراف)ب(
املضّيفة ومدينة الهاي.
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إىل منتظم تقارير للمشروع يقدم على أساساً مدير لغرض، عينت مجعية الدول األطراف وهلذا ا-١١
ا اجلمعيةجلنة املراقبة اليت أنش وللمحكمة والدولة املضيفة ودول أطراف أخرى احلق يف احلضور يف .)٢(أ
السنوية إىل مجعية الدول األطراف كما تقدم ريرها اجلنة املراقبة تققدم وتنة املراقبة. جاجللسات العامة لل

ية قبل انعقادها.تقارير مرحلية إىل جلنة امليزانية واملال
ويف الوقت احلايل، مدير مشروع املباين الدائمة هو املسؤول عن إدارة مشروع التشييد مبساعدة -١٢

. وكلفت مجعية الدول (Brink Group)إحدى الشركات املتخصصة يف تقدمي الدعم إلدارة املشاريع 
Courtysكة ر شلوالبناء الت قاو أعمال املمنحت األطراف مدير املشروع بإدارة مشروع االنتقال. و 

املشروع الفائز.قاموا بتصميم عماريني الذين ني املدسمهندمات للاخلقدم تاليت عامة المقاوالت لل

قائمة التوصيات
١التوصية 

ةبجلنة املراقاحملكمة و يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده للحسابات بأن يوصي املراجع اخلارجي
انتهاء االتفاق قا لتاريخ سابكان إذا  حىت ، محكمةلتسليم املباين ليوم هوألطراف الدول ااشرتاكاتلتصفية

االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل إلمكان اإلسكان املؤقت احلايل، بشأن احملكمة الذي عقدته 
.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣عواماألنصبة املقررة املعمول به يف األجدول 

٢التوصية 
صادر دير املشروع يف االلتزام مباإلخالل مبسؤولية مدون ‘ ١’للحسابات اخلارجي يوصي املراجع

روضة على جلنة املعاملستعادة علوماتن حيدد مبزيد من التفصيل املإىل مدير املشروع أُ   بأن ي طلب، التمويل
لتمويل ع املشرو حتياطي خدام امن استعلى حنو فعال من أجل احلد استخدام امليزانيةاملراقبة بشأن 
مناسب، مببلغ عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، ‘ ٢’؛ والطفيفةتقنية التعديالت ال

، على أن يعرض اعتماد ومتويل هذا االحتياطي أوال رمسيا امج البناءنلتمويل أي تعديالت جوهرية على بر 
). ٦جلنة املراقبة للموافقة عليه (انظر التوصية على 

٣التوصية
اية يف الفرت للحسابات بأن تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، يوصي املراجع اخلارجي  ة من اآلن وحىت 

من ممتلكات تصبح اليت سإدارة املباين، على كليا أو جزئياإمكانية التعاقد من الباطن  ، ٢٠١٤عام 
، ةاملختار من الباطن معها عاقد تللنفقات املتعلقة بالشركة امل٢٠١٥عام يف ميزانية بند ، وتوفري احملكمة

.٢٠١٥سبتمرب أيلول/اعتبارا من هذا االختيار واالستعداد لتنفيذ 

٤التوصية 
توزيع للحسابات بااللتزام بدقة بإدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي املتصلة بتقليل املخاطرل

مدير املشروع إىل الذي يقدمه تقرير البأن حيتوي ‘ ١’: ، أيومدير املشروعجلنة املراقبةاملسؤوليات بني 
ا يف ذلك املسائل االسرتاتيجية واملالية (مببشأن دقيقة الفصلة و املعلومات على مزيد من املجلنة املراقبة

مدير أن حترتم حريةب‘ ٢’االسرتجاعية؛ ويف جمال املراجعةامن ممارسة مسؤوليالتمكينها املخاطر)
.املتصلة باجلوانب التقنيةاإلداريةئليف املساالتصرفاملشروع يف 

.وتضم ممثلني لعشر دول أعضاء٢٠٠٥أنشئت هذه اللجنة كهيئة فرعية يف عام )(٢
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٥التوصية 
وبأن تنفذ هذه اخلطة بغية احملكمة خطة عمل للحسابات بأن تعد يوصي املراجع اخلارجي

على ياستباقبشكل ملشاركة على اقسم املوارد البشرية، مجيع األقسام يف قلم احملكمة، وال سيما تشجيع 
.بنجاحاالنتقال مشروع نفيذ تمجيع مستويات املسؤولية يف ضمان 

٦التوصية 
نقل امللكية يف املتعلقة ب، يةالوالية األولباالبقاء على ‘ ١’: للحساباتيوصي املراجع اخلارجي

بأن تضع ‘ ٢’؛ وامج العامنحيث التكاليف واإلطار الزمين والرب من ، ٢٠١٥النصف الثاين من عام 
التكلفة (امليزانية القيام أوال بتحديدامج األصلي، بعد نالرب ع وسيإضافية لتةوالي، عند االقتضاء، احملكمة

، عقد البناء)لإضافة متسابق للبناء، يدترخيص جدالرتتيبات القانونية (احلصول على و والتمويل)، 
ة والتقنية).الوظيفيواملضمون (املواصفات 

٧التوصية 

تكاليف التشغيلبتصلةر املخاطاحملكمة بتحديد وقياس املاملراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
" الفوالذيةشبكة املعماريةال"وتغطية العاكسةلربكة صلة باوجه اخلصوص املخاطر املعروفة املت، وعلى املكررة

، وبأن تنظر يف احتمال املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.خضراءبواجهة 

متابعة التوصيات السابقة
،بعد مراجعة حلال تنفيذ التوصيات السابقة، لوحظ أن من بني ما بلغ جمموعه مخس توصيات-١٣

:يبني اجلدول التايل ما سلف بالتفصيلو جزئياً. صيات ة واحدة تنفيذاً كامالً، ونفذت أربع تو نفذت توصي

نفذتالتوصيات
يالكامل

نفذت 
جزئياً 

كمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تعد احمل١
موعة  ") تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امليزانيات التشغيلية السنوية للمحكمة. وسيؤدي هذا ٢التصميم ("ا

األطراف.التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي نظرة عن هذه التكاليف إىل الدول
X

ية إعداد ميزانية، من أول يورو، ثالث٢٠١٣بأن تؤيد جلنة امليزانية واملالية ابتداء من املراجع اخلارجي للحسابات يوصي ٢
، وستؤدي هذه العملية إىل (أ)تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج املقر ٢٠١٦-٢٠١٤لفرتة لالسنوات

ا املالية بدقة أكرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة العمل يف أصول احملكمة،و (ب) السماح للمحكمة بتحديد احتياجا
اجلديدة للمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.

X

، بأن مشروع املباين الدائمة ٢٠١٣احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا، ابتداء من صيف املراجع اخلارجي للحسابات ي يوص٣
ا. وينبغي غلق استطالع طلبات التكييف قيد البناء  ائيٌّ بغض النظر عن التعديالت اليت التزم املقاول أصال بالقيام 

اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد البشرية وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع. 
X

عية الدول األطراف مبا يلي:احملكمة ومجاملراجع اخلارجي للحسابات يوصي ٤
جلنة جلنة امليزانية واملالية، زممثل عن وممثل عن ،وممثل عن جلنة املراقبة،إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع-

واملسجل يف هذه اللجنة.،واملدعي العام،رئيس احملكمةعن ثل وجود مماملراجعة الداخلية للحسابات. وميكن أيضا 
ا يلي:مبراجع اخلارجي للحساباتامليوصي و 
تقدمي كل القرارات املتعلقة باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم االسرتاتيجي للمباين الدائمة -

وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.
ذه اللجنة ملدير املشرو - ع.وأن يُعهد بوظيفة األمانة املتعلقة 

X
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األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف التصميم مجيع قطعوسجلت بالكامل١لتوصية وقد نفذت ا-١٤
موعة عنية.البنود املتم متويلها من يوسشروع االنتقال املتعلق مبالتقرير يف")٢("ا

ية تم إعداد ميزانية ثالثفلم يفقط: ً ، اليت تؤيدها جلنة امليزانية واملالية، جزئيا  ٢ونفذت التوصية -١٥
المتالكالتكلفة اإلمجالية بشأن دراسة اكتمال ال، على الرغم من ٢٠١٦-٢٠١٤شاملة للفرتة السنوات 

شاملةية السنوات إعداد ميزانية ثالثللحسابات توصيته باملراجع اخلارجي . ولذلك يكرر املباين اجلديدة
استبدال و حتديد تكاليف التشغيل والصيانة لتمكني احملكمة من ، وذلك ٢٠١٧-٢٠١٥للفرتة ولكن 

من الدول األطراف.للمباين وطلب االعتمادات الالزمة األصول الرأمسالية 
دفعت املشروع و شاملة على كبرية و عديالت  يتم إدخال تحيث مل فقطً جزئيا  ٣ونفذت التوصية -١٦
إذ ىت اآلن حصاحلة توصية ك ال تزال الولذل. للمشروعةحتياطيااليزانيةاملن مبسيطة العديالت الت

من الصلة يذبند الها على لما يفوق كثريا التكلفة عند حتميالبناء سيتكلف أي تعديل للمشروع أثناء 
من االنتهاءيف من التأخري مزيد من التأخري يف البناء وبالتايلسيؤدي ذلك إىل واصفات األصلية، و امل

وزيادة كبرية يف النفقات.،العمل
لس املشرتك ملشروع املباين فقطً جزئيا  ٤ونفذت التوصية -١٧ حيث أنشئت اللجنة التوجيهية (ا

رر أي حمضر أو مذكرة للقرارات ولكنها مل حت٢٠١٣سبتمرب /أيلولألوىل يفللمرة االدائمة) واجتمعت 
املناقشات أو وأنيلمشاركلال يوجد سجل و هيئة لصنع القرار. من وكالة إعالميةوتبدو بالتايل أقرب إىل 

.القرارات
ومت تعزيز سجلاملاملشروع و مدير حيث مت توضيح دور ومسؤوليات فقطً جزئيا  ٥ونفذت التوصية -١٨

نطاق ً       مت أيضا  توسيع و . ذات الصلةنفقات المل سريعة وحتتمكينه من اختاذ قرارات لمدير املشروع سلطات 
للجنة مدير املشروع بيد أن التقارير اليت قدمها مشروع االنتقال. إدارة لتشمل مدير املشروعاتمسؤولي

اللجنة من القيام مبراجعة مستعادة اية لتمكني فصلة مبا فيه الكفاملراقبة بشأن االلتزام بالنفقات ليست م
فعالة.

مل تتخذ "، النتهاء من املشروعا"حلني فريق إدارة املشروع كذلك، وعلى الرغم من أمهية بقاء - ١٩
٢٠١٥"، سواء كان عند انتهاء البناء (متوز/يوليه "االنتهاء من املشروعمفهوم تحقيق ذلك. و خطوات ل

اية عام أو االثالثة أشهر)، - +/ )، أو ٢٠١٦/بداية عام ٢٠١٥ستكمال النهائي خلطة التمويل (غالبا يف 
.للغايةال يزال غامضا )، ٢٠١٦صف الثاين من عام التسليم النهائي (أثناء الن

احملكمة وجلنة املراقبة بتعزيز أدوار ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، املراجع اخلارجي للحسابات يوصي ٥
ويتضمن هذا:

تفويض مدير املشروع سلطة تكبُّد نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين الدائمة لتمويلها من امليزانية -
موعة تمة. و التشغيلية للمحك نطبق هذه السلطة بوجه خاص على األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف التصميم ("ا

؛")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات اإلعالم اآليل٢
وضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق -

طاق دور املسجل يف التحّقق من صحة بنود اإلنفاق، ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله سلطة مدير املشروع ون
ميزانية املسجل.

وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على أساس أن تكبد اإلنفاق أو سداده -
أو سداده بالنظر إىل حاجات املشروع.ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق

ويتم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة املراقبة للموافقة عليه الحقا.-

X

١٤مجموع عدد التوصيات
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التقارير المالية المتعلقة بمشروع المباني الدائمة10/20/
تشييد المبانيتمويل مشروع- ١

مليون ٢٠٠ال يتجاوز مقداره قرضبتشييد املباينمشروع تمويل بم الدولة املضيفة و تق- ٢٠
د على مدى  يف املائة سنويا، وتسدد احملكمة ٢,٥عاما، مبعدل فائدة يبلغ قدره ٣٠يورو، يسدَّ

مليون يورو بأكمله ٢٠٠أصل الدين والفائدة من حصص الدول األطراف. وإذا مل ُيستخدم مبلغ 
اية املشروع، ختصم الدو  من القرض الذي يتعني سدادهملبلغ يف املائة من ا١٧,٥ضيفة لة املمع 

.الذي مل يتم استخدامه
الختيار ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١ومنحت الدول األطراف أجال ينتهي يف - ٢١

على أن يتم التسديد دفعة واحدة. وقد يتم هذا التسديد بقسط واحد أو عدة أقساط سنوية، 
. وستخضع املبالغ املدفوعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥موعد غايته استالم املبلغ بالكامل يف

. وجيوز للتسوية حاملا تعرف التكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم املقدم من الدولة املضيفة
للدول أيضًا أن ختتار بني تسديد حصتها بالكامل دفعة واحدة أو تسديد جزء من حصتها  دفعة 

يبها يف القرض.واحدة واجلزء اآلخر من نص
ستحق الفائدة سنويًا من تاريخ ومبوجب شروط وأحكام القرض املقدم من الدولة املضيفة، تُ - ٢٢

ويبدأ سداد القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد ، االستخدام األول للقرض
للسداد املبكرحكامأعلى ما يبدو ال توجد و اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة. 

. للقرض
ألموال املسحوبة من القرض التدفقات اووفرت . ٢٠١٣واستخدم الدين ألول مرة يف عام - ٢٣

واحدة من اليت ستسدد دفعةالنقدية الالزمة لدفع مستحقات املوردين إىل حني استالم املدفوعات 
يف وقت متأخر، طرافإذا وردت مدفوعات الدول األو ذا اخليار. اختذت هالدول األطراف اليت 

مسألة احتمال يف هذه احلالة ستثار قد تتجاوز املسحوبات من القرض احتياجات التمويل، و 
السداد املبكر للقرض إىل الدولة املضيفة.

وسيبلغ املبلغ الواجب الدفع من القرض والفوائد املستحقة (من الدول اليت مل تشارك يف - ٢٤
اخيار تسديد  ماليني يورو يف السنة يف الفرتة من ٦,١فعة واحدة) ما يقرب من املقررة داشرتاكا

. وستتوقف التكلفة النهائية على عدد الدول األطراف اليت ستختار ٢٠٤٧إىل عام ٢٠١٧عام 
قل املبلغ الذي سيلزم سحبه سيالتسديد دفعة واحدة. وكلما زاد عدد الدول اليت ستختار ذلك، 

. سيتم احلصول عليها من الدولة املضيفةاإلعانة املالية اليت من قرض الدولة املضيفة، وستزيد
هو التاريخ يوم التسليم . وسيكون ٢٠١٥ومن املقرر تسليم املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب - ٢٥

لمحكمة. وسيحدد تاريخ التصفية النهائية للمشروع يف وقت الحق، خالل السنة لاملباين لتسليم املرجعي 
. وسيتيح ذلك معرفة التكلفة النهائية للمشروع ومقدار اإلعانة اليت سيتم احلصول عليها من ٢٠١٦املالية 

الدولة املضيفة.
طبق نصبة املقررة للدول األعضاء، وسيوستعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة جدوال جديدا لأل-٢٦

. بيد أن التصفية ٢٠١٨و٢٠١٧و٢٠١٦هذا اجلدول على ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لألعوام 
املباين تسليم تاريخ ومعني هحبدث لمشروع سرتتبط، بغض النظر عن تاريخ التصفية، للنهائية ا
. وسيؤدي ذلك إىل اللبس. ومن اجلاري تطبيقهن جدول األنصبة السابق هو المحكمة، عندما كل

ا) ا(البناءحلدث ناء على تاريخ اباألفضل أن حتدد األنصبة بأثر رجعي،  .ملتصل 
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١التوصية 
ةبجلنة املراقاحملكمة و يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده للحسابات بأن يوصي املراجع اخلارجي

انتهاء االتفاق قا لتاريخ سابكان إذا  حىت ، محكمةللاملباين تسليم يوم هوالدول األطراف اشرتاكاتلتصفية
االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل إلمكان حلايل، اإلسكان املؤقت ابشأن احملكمة الذي عقدته 

.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣عوامصبة املقررة املعمول به يف األاألنجدول 

استخدام احتياطي المشروع- ٢

يبلغ مقداره ضمن ميزانية البناء مشروعللاحتياطي أنشئ ،بعد العطاء ومشروع تقييم املخاطر-٢٧
.(Courtys)من قيمة العقد مع شركة املقاوالت العامة ٪٨,٧يعادل مليون يورو، أي ما١٢,٨٩

من احتياطي املشروع. مليون يورو ٦,٢٨أو ٪٤٩استخدم ،٢٠١٤آذار/مارس أواخر وحىت -٢٨
٪. ٤٩٪ إىل ٢٣بشكل حاد، من ٢٠١٤مارس آذار/فرباير و شباط/اللجوء إىل االحتياطي بنيوزاد 

ماليني يورو ٤,٥أنه سيلزم ما يقرب من فريق املشروع قدر يمماثلة، الت اات أجريت حلدراسواستنادا إىل 
اية املشروع، طبقا للتقديرات احل.املشروعالستكمال اضافية  على االحتياطي سيبلغ رصيد ، ةاليويف 

األرجح مليوين يورو تقريبا.
االحتفاظ ذلك ويلزم ل،االحتياطينطاق قد تدخل يف مع ذلك، هناك العديد من املخاطر اليت و -٢٩

برصيد كاف:
خبصوص دفع تكاليف إضافية تتعلق (Courtys)شركة املقاوالت العامة مع قائم نتيجة النزاع ال(أ) 

تجهيز سابقة الالاخلرسانة الذي وقع يف بدء أعمال التأخري ُ       ي دعى أن بتصميم وحدات البناء. و 
(على الرغم من عدم تسليح كفي من حديد الما يإنتاج ات املتصلة بعوبسوء تقدير الصيرجع إىل

. االستشارينياملهندسنيإمهال ، فضال عن موافقة شركة املقاوالت واملهندس املعماري على ذلك)
يف الوقت شركة املقاوالت العامة تتحملها ،يورومن العدة ماليني بلغت بتكلفة املشكلة مت حل و 

. والنزاع معروض على القضاء حاليا.احلاضر
شراء األثاث ، و موظفنيوتقدمي الدعم لل، النقلاملخاطر اليت ينطوي عليها تنفيذ برنامج االنتقال ((ب)

ميزانية هلذا املشروع احتياطي يفحىت اآلن، وال توجد غري مدرجة يف التصميم)أخرى جتهيزات و 
يف املشروع ي احتياطإىل اللجوء قد يلزم يف املستقبل، و . مليون يورو)١١,٣(اجلزء من املشروع

مل حتدد بعد.ترتيبات مبوجب توقعة، املنفقات غري التغطية لميزانية البناء 
لبناء األساسي ّ   األو يل لامج نرب الرئيسية على التعديالت خمصصات للاملشروع تضمن احتياطي يوال -٣٠

اطي مشروع لتمويل م احتياستخدا، ال ميكن مجيع األحواليف و طوابق إضافية. إقامة أو مثل توسيع املباين 
.املاليةأهدافه وإمكانياته نطاق خترج عن ، اليت مثل هذه التعديالت

النزاعات شروع ليست واضحة مبا فيه الكفاية وأدت إىل عدد من "املللجوء إىل احتياطي اترتيبات و - ٣١
:ميا يليالسيما فيما يتعلق "، املتعلقة بتعيني احلدود

لطبيعة لنظرا و ديقة، منطقة االستقبال، اخل ...): احل(األعمال الفنية، اينمبللالتمثيلية املالمح تكلفة (أ)
املشروع ووضع احتياطييزانية مليون يورو مب١,٢مت احتجاز مبلغ ، هلذه النفقاترمزية واحلساسة ال

؛لجنة املراقبةلحتت السيطرة املباشرة 
ملشروع األساسي تعديالت طفيفة على اإدخال : قرر مدير املشروع اينتصميم املبالتعديالت يف (ب)

ا ليست من احتياطي املشروع، ومت متويل هذه التعديالت جلنة املراقبةالرجوع إىل دون  يف حني أ
.ديدةللطوارئ اجلاألموال املتاحة أدى إىل تقليل مماتعديالت تقنية، 
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٢التوصية 
دير املشروع يف امللقاة على عاتق ماإلخالل باملسؤوليةدون ‘ ١’للحسابات يوصي املراجع اخلارجي 

استخدام امليزانيةاملتعلقة بعلوماتُ                                  بأن ي طلب إليه أن حيدد مبزيد من التفصيل امل، صادر التمويلااللتزام مب
لتمويل املشروع على حنو فعال من استخدام احتياطي اليت قدمها للجنة املراقبة بأثر رجعي من أجل احلد 

مناسب، مببلغ عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، ‘ ٢’؛ وةالطفيفتقنية التعديالت ال
، على أن يعرض اعتماد ومتويل هذا االحتياطي أوال رمسيا امج البناءنلتمويل أي تعديالت جوهرية على بر 

).٦جلنة املراقبة للموافقة عليه (انظر التوصية على 

الرأسماليةنفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول- ٣

استالم املباين، ينبغي أن تبادر احملكمة، عند، )٣(للقطاع العاموفقا للمعايري احملاسبية الدولية-٣٢
الدعم املعين بتقدمي فريق عناصر امللكية على حدة. وقام القيمة كل عنصر من بتسجيل االخنفاض يف 

اين تشغيل املبالرأمسالية الالزمة لاألصول ل التشغيل والصيانة واستبدانفقات دراسة تبني بع و إلدارة املشر 
.اهواحملافظة على قيمت

حىت اآلن الصيانة والطاقة واخلدمات والتأمني. وقدرت تكاليف التشغيل والصيانة نفقات تشمل و -٣٣
لعام مليون يوروً  ٢,٢٢، و٢٠١٥لعام مليون يورو ٠,٧٣مبا يقرب من النفقات للمباين اجلديدة هذه 

الدول ، ستسدد مجيع ٢٠١٥واعتبارا من عام التالية. واألعوام ٢٠١٧لعاممليون يورو ٢,٩٨، و٢٠١٦
ة.خالل امليزانية السنوية للمحكممن هذه النفقات األطراف 

ما ٢٠١٤تشغيل والصيانة للمباين املؤقتة احلالية يف عام اليف التكبلغت على سبيل املقارنة،و -٣٤
إىل اضهيفخت، ولكن سيتم ٢٠١٥مماثلة يف ميزانية عام درج تكلفة وست. مليون يورو٢,٤٧يقرب من 

ألراضي إجيارات مجيع املباين واستنتهي فيه ، وهو العام الذي ٢٠١٦ميزانية عام مليون يورو يف ٠,٦٢
ا اليت  مت التقليل من تكاليف صيانة املباين الدائمة يف ورمبا . للمحكمةاملباين املؤقتة شكل تاملتصلة 

).٧تقبل (انظر التوصية املس
، الستبدال األصولومتثل املخصصات املتعلقة باستبدال األصول الرأمسالية االستثمارات الالزمة -٣٥

ملنع التقادم الوظيفي للمباين. وملا كانت احملكمة  ، وذلك زمنتبلى مع مرور الاليت كونات املستبدال أي ال
ا ينبغي أن تدرج هذ .٢٠١٦عام من اعتبارا يف ميزانيتها ه النفقات هي املالكة للمباين فإ

نفقات التشغيل والصيانة واستبدال تبلغ من املتوقع أن حالياً، املتاحة للتقديرات وإمجاال، وفقًا -٣٦
، ٢٠١٧يف عام ماليني يورو ٥,٨٥٢و ، ٢٠١٦يف عام ماليني يورو ٥,٦٨٧األصول الرأمسالية

املقدم من الدولة املضيفة قرض إضافة النفقات املتعلقة بتسديد ال. وب٢٠١٨يورو يف عام يني مالب٦,١٢و
تقدر األطراف اليت مل خترت تسديد أنصبتها املقررة بالكامل دفعة واحدة، الدولوالفائدة املستحقة على 

، ٢٠١٧يف عام مليون يورو ١١,٩٥٢و،٢٠١٦ماليني يورو يف عام ٨,٦٩٧بنحو تكاليف امللكية 
.٢٠١٨و يف عام مليون يور ١٢,٢٢و

واحدة من بالتشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمساليةوميكن أن تتم إدارة املباين، اليت تشمل -٣٧
بالكامل.: اإلدارة الداخلية أو االستعانة مبصادر خارجيةالتاليتنيطريقتنيال

ا، يف حجم وطبيعة املباين ا للتغري نظر و -٣٨ سيلزم توسيع اخليار األول، إذا مت اختياراليت تلزم إدار
خاص وجتديد موارده سنويًا باشرتاكاتصندوق احلايل، وإنشاء وإدارة املبايننطاق الفريق املعين بتشغيل 

.(IPSAS)للقطاع العامملعايري احملاسبية الدوليةا)٣(
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واستبدال األصول الرأمسالية حسب االقتضاء حمددة من الدول األطراف، من أجل متويل االستثمارات 
سيكون ذلك الزما.وعندما 

هذه الشركة ، وستكون بالكاملاين إدارة املببشركة متخصصةإىل تكليف ثاين النهج الوسيؤدي -٣٩
بدقة حملكمة سيلزم أن تعلم التنفيذ هذا احلل، و . اليةرأمساألصول المسؤولة عن التشغيل والصيانة واستبدال 

إسناد لذلك هناك ما يربر وجود فرتة للتكيف أو التعديل. ويف هذه احلالة، ميكن، و اما هي احتياجا
التشييد.لشركة املسؤولة عن إدارة املباين يف السنة األوىل ل

لقرارتستعد للتنفيذ العملي هلذا اوأن ها ملبانيهاضلية اإلدارة اليت تفنوعوسيلزم أن تقرر احملكمة -٤٠
.٢٠١٥سبتمرب أيلول/املقرر يف ينااملبقبل استالم 

٣التوصية 
اية عام يف الفرت تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، للحسابات بأنيوصي املراجع اخلارجي  ة من اآلن وحىت 

، من ممتلكات احملكمةتصبح اليت سإدارة املباين، على كليا أو جزئياإمكانية التعاقد من الباطن  ، ٢٠١٤
داد واالستعاملختارة، من الباطن للنفقات املتعلقة بالشركة املتعاقد معها ٢٠١٥عام يف ميزانية بند وتوفري 
.٢٠١٥سبتمرب أيلول/اعتبارا من هذا االختيار لتنفيذ 

إدارة المشروع المتعلقة بالمالحظات والتوصيات 
إدارة المشروع- ١

أسندت . و )٤(يف عدة قراراتدارة املشروعإلمجعية الدول األطرافترد الرتتيبات اليت وضعتها -٤١
معية الدول األطراف مسؤولة عن هي هيئة فرعية تابعة جلإىل جلنة املراقبة، و اجلمعية إدارة املشروع أساسًا 

.شروعية للميومالدارة اإلسؤول عن املمدير املشروعإىل ، و ةسرتاتيجيإلاراقبة امل
كافية من التقدم تسمح مرحلة،٢٠٠٧، على الرغم من تنظيمه يف عام املشروع اآلنوبلغ -٤٢

ذت من حيث كيفية توزيع االختصاصات بنب هاتني ية اليت اختاإلدار رتتيباتلتقييم عملي لبإجراء 
ة من ناحية، واإلدارة التشغيلية من ناحية واملاليةاالسرتاتيجياإلدارة : تنياألساسياملسألتني الفاعلتني 

وعلى الرغم من توزيع االختصاصات بطريقة صحيحة يف الوقت . الالزمنيلتفاعلااملرونة و أخرى، لتحقيق 
التفاعل املتزايدة إىل ، واحلاجة العدد الكبري من القرارات التنفيذية اليت يلزم اختاذهااحلايل، أدى أحيانا

.تبادل املعلوماتاحلاجة إىل جرائية و اإلطلبات ، إىل إمهال املتاملعامل الرئيسيةعلى والرتكيز
بقدر ال روع") شامل-٤"املتعلقة مبشروع البناء (املسماة بيانات القاعدة بينما مت تزويد هكذا، و -٤٣

،٢٠١٤ربع األول من عام يف الحتديث البيانات، تأخر ٢٠١٣بأس به من املعلومات يف السنة املالية 
يفالقصور ك بعض ذلك، هناعلى وعالوة هذه األداة. وأدى ذلك إىل عدم االستفادة بالكامل من 

ا ومل تسجل تسجيل القرارات:  املختلفة (على وجه ئات صنع القرار هياألفرقة العاملة و القرارات اليت اختذ
لس املشرتك للمباين الدائمة) بطريقة صحيحة يف حماضر اجللسات املتاحة للجهات الفاعلة  اخلصوص ا

املختلفة. 

٤التوصية 
توزيع املسؤوليات للحسابات بااللتزام بدقة بإدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي املتصلة بتقليل املخاطرل

جلنة املراقبةمدير املشروع إىل الذي يقدمه تقرير بأن حيتوي ال‘ ١’: ، أيومدير املشروعاملراقبةجلنةبني 

والقرارات التالية.ICC-ASP/6/Res.1لقرارا)٤(
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ا يف ذلك املخاطر)املسائل االسرتاتيجية واملالية (مببشأن دقيقة الفصلة و املعلومات على مزيد من امل
مدير املشروع يف حترتم حريةأنب‘ ٢’االسرتجاعية؛ ويف جمال املراجعةامن ممارسة مسؤوليالتمكينها 
.ةياملتصلة باجلوانب التقناإلداريةيف املسائلالتصرف

مشروع االنتقال- ٢

البناء حتت إدارة و وضع مشروعي االنتقال هو ٢٠١٣سنة املالية التطور الرئيسي يف الكان -٤٤
فريق مديراضطر النتقال. و شمل إدارة مشروع اتلتقنية لفريق مدير املشروع املسؤوليات الواتسعت حدة. او 

تقدمي اخلارجية املقدمة من الشركة املسؤولة عن ةىل اللجوء إىل املساعداً، إحمدوداملشروع، الذي ظل عدده 
التابعة لقلم قسام واألاحملكمة من اختصاص لالنتقال املطلوبعمل بيد أن الدارة املشروع. إلدعم ال

، وهو جمال ليس لفريق املدير ملوظفنيامارساتمبة متعمقة ، ويتطلب معرفأساساً أخرىجهزةاحملكمة وأ
ينبغي يف مشروع االنتقال. و احملكمة موظفيصعوبة يف إشراك فريق املدير جيد كافية به. ولذلك دراية  

املخاطر:من بالتايل اإلشارة إىل نوعني 
تركز ال ، شرية داعمةبدون مشاركة ب، فحسبعملية تقنيةاحتمال أن بتحول مشروع االنتقال إىل (أ) 

نطاق حمدود لتعزيز أداء املوظفني؛ ذات سرتاتيجي، إلكاف على البعد ابشكل
.مشروع  االنتقال، تنفيذ ينياالستشار اخلرباء مبجرد مغادرةاحتمال أن يرفض أو يفشل املوظفون، (ب) 

ضرورية للقضاء تعد اليت-عب التصدي لبعض التغريات يف السلوكياتومن احملتمل بالتايل أن يص-٤٥
يز اللجوء إىل األدوات (حفظ السجالت، وتعز نظماتاملعلى الصعوبات املتأصلة يف العديد من 

على مستوى القاعدة.-اإلدارة املشرتكة ألماكن العمل) ة، و ياإللكرتون
طلوب تكلفة العمل املتقدير امليزانية احلالية يقل يف النتقال إىل هدف حمدد بوضوح. و فتقر ايو -٤٦

ستغرقه تعديل املشروع لتلبية توقعات أجهزة احملكمة ياملوظفني يف العملية، والوقت الذي سملشاركة 
.وموظفيها

ها وتربيرها حيوضوينبغي أن توضع القرارات املتعلقة باملواضيع التقنية يف السياق واملنظور. ويلزم ت-٤٧
يب". وينبغي بالفعل تدر التوعية و العالم و لإل"متواصل جبهد رئيسي و لتدابري التقنية ومواءمتها. وينبغي دعم ا

.إبداء قدر أكرب من روح املبادرة يف هذه العملية، و مديري املوارد البشريةة شاركم

٥التوصية 
مجيع تشجيع وبأن تنفذ هذه اخلطة بغية احملكمة خطة عمل للحسابات بأن تعد يوصي املراجع اخلارجي

على مجيع مستويات ياستباقبشكل ملشاركة على اقسم املوارد البشرية، سيما األقسام يف قلم احملكمة، وال 
.بنجاحاالنتقال مشروع تنفيذ املسؤولية يف ضمان 

تحليل الطلب- ٣

نظرًا للظروف املتغرية للمحكمة، مت االعرتاف منذ البداية بصعوبة معرفة حدود املشروع بدقة. -٤٨
بانتظام أجهزة احملكمة ومجعية الدول األطراف تشارك فيها اتيجية رؤية اسرت التوصل إىل صعوبة يف وأدت ال

.وظفنيإىل طلب موارد جديدة من امل
اجة حبلجنة امليزانية واملالية، لايتو رأي املبعد اإلحاطة علما بالمجعية الدول األطراف، واعرتفت -٤٩

يف األجل موارده البشرية تعزيز إىلوبالتايل ،التحقيقه يف جمال تعزيز قدراتإىل مكتب املدعي العام 
.املتوسط
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يف االعتبار، بينما املوظفني على عدد حمطات العمل املطلوبة يفؤخذ تأثري الزياداتوينبغي أن ي-٥٠
املتاحة لتحسينات املمكنة يف أساليب العمل والطرق البديلة ينبغي يف نفس الوقت إيالء االعتبار الالزم ل

الستخدام هذه احملطات. 
:ألتنيسمعاجلة بالتايل أن تعد اسقاطات مللمؤسسة وينبغي ل-٥١
االت احملددة املوظفنيمن حيث الدوائر وقلم احملكمة الحتياجات قية يما هي اآلثار احلق(أ)  وا

؟بالتايل من األمتار املربعةالتكنولوجيا املناسبة، و و 
عن عدد القضايا ةجتالقيود الناكمه ل حتإطار لتطور النشاط القضائي: هوضع كيف ميكن (ب)

ثنني؟اإلمزيج من مارد البشرية واملالية املتاحة، أاملو علقة فقط، أم حتدده أساساً  امل
، بدال من تعديل سيلزم عندئذمساحات إضافية، عن االحتياج إىل تحليل وإذا أسفر هذا ال-٥٢

املهندس املعماري املسؤول عن تصميم املباين احملكمة، بالتعاون معأن تبحث البناء، يف منتصف املشروع 
.الدائمة، عن حلول

للمشروع وأنه يكون مدمرًا جدًا ،لبناءأنه يصعب كثريًا التعديل يف منتصف اتجربة وتبني ال-٥٣
ديسمربرد هلذه املسألة قبل كانون األول/احلصول على ال ميكن ،ألسباب فنية وقانونية وماليةو األصلي. 

توسيع.قبل النظر يف أي اريةاألعمال اجلتنتهي ن املنطقي أن مو ، ٢٠١٥

٦التوصية 
نقل امللكية يف النصف املتعلقة ب، يةالوالية األولباالبقاء على ‘ ١’: للحساباتيوصي املراجع اخلارجي

د ، عناحملكمةبأن تضع ‘ ٢’؛ وامج العامنحيث التكاليف واإلطار الزمين والرب من ، ٢٠١٥الثاين من عام 
التكلفة (امليزانية والتمويل)، القيام أوال بتحديدامج األصلي، بعد نالرب وسيع إضافية لتةوالياالقتضاء، 

، واملضمون عقد البناء)لإضافة متسابق للبناء، يدترخيص جدالرتتيبات القانونية (احلصول على و 
ة والتقنية).الوظيفي(املواصفات 

للمباني الجديدةالسيطرة على التكاليف التشغيلية - ٤

قد ُحددت . و ةىن اجلديداتكاليف التشغيل املتكررة للمبتقنية بدرجة كبرية على ثالثة قرارات تؤثر -٥٤
بدقة.نتائجها املالية ةسادائما در ، ولكن مل تتم املخاطر

ي عن ، وجاري التخلتكاليف كبريةعاكسة إىل كة برب تطويق املباين فأوال، قد يؤدي القرار املتعلق ب-٥٥
وارتفاع ،سلوك املعادي للمجتمعالبسبب تسرب املياه، و مثل هذه الربك على نطاق واسع اآلن يف أوروبا 

الربكة انسداد احتمال الرملية وقع من الكثبان وعالوة على ذلك، يثري قرب املتكاليف التنظيف املستمر. 
.الرمالبرشحاتاملاملياه و شبكة اإلمداد بو 

تكاليف كبريةإىل خضراء بواجهة " الفوالذيةشبكة املعماريةال"خيار تغطية وثانيا، قد يؤدي-٥٦
،دهانفوالذ، والالتآكل (المنواحلماية يد العاملة جودة الوعدم ضمان صيانة البسبب صعوبة 

).، اخلوصالتوال
ان أن يعنيمتاما مرتفع تصنيف بيئي إىل تطلع الواختفاءالطموحات البيئيةأن تنحية وأخريا، -٥٧

ال ح لوائبعد اعتماد يف املدى املتوسط تكاليف كبرية قد تواجه احملكمة  احملكمة لب اطتجديدة يف هذا ا
ذات ، وبعض التحسينات اجلديدة للمشروع ةممكنال تزال التحسينات التقنية معينة. بيد أن تدابريباختاذ 
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بالصمامات الثنائية الباعثة اإلضاءةاختياريدل على ذلك أمهية كبرية للمستخدمني النهائيني، كما 
.)٥(للضوء

، جيب حتديد وتقييم املخاطر اليت تؤثر على تكاليف تشغيل املباين اجلديدةوإلمكان السيطرة على -٥٨
تكاليف التشغيل املتكررة. 

٧التوصية 
، املكررةلتكاليف التشغيبتصلةر املاحملكمة بتحديد وقياس املخاطاملراجع اخلارجي للحسابات يوصي 
بواجهة " الفوالذيةشبكة املعماريةال"وتغطية العاكسةلربكة صلة باوجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتوعلى 
، وبأن تنظر يف احتمال املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.خضراء

شكر وتقدير
يع ممثلي احملكمة اجلنائية الدولية على استقباهلم يود املراجع اخلارجي للحسابات  أن يشكر مج-٥٩

واستعدادهم للمساعدة والدعم الكبري الغعالية املقدم له ألداء مهمته بسالسة.

انتهت مالحظات املراجعة.

.(LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء)٥(
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البيان األول10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

كانون ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في أرصدة الصناديق للفترة المنتهية في
(بآالف اليورو)٢٠١٣األول/ديسمبر 

الصندوق العام وصندوق
رأس املال العامل

رقم 
الصناديق االستئمانيةاملالحظة

رقم 
املباين الدائمةاملالحظة

رقم 
موعاملالحظة ا

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
اإليرادات

١١٢االشرتاكات املقررة ٠٤٠١٠٨ ١٤--٨٠٠٥.١ ١٣٩٨ ٧٠٦١٥.٤١٢٦ ١٧٩١١٧ ٥٠٦

٣التربعات ٥.٢١-٣٤٣ ١٧٨١ ١-٥٠٥٦.٢ ٥٠٠٤ ٥٢١٣ ٠٠٥

٣٠٢٤١١٥.٣١١٤٦.٣٦٦١٩٥٣٧٩٦١٠إيرادات الفائدة املصرفية

٨٥٩٣٥١----٨٥٩٣٥١٥.٤إيرادات أخرى/متنوعة

١١٦جمموع اإليرادات ٥٤٤١٠٩ ٥٦٢١ ١٨٩١ ٥٠٩١٤ ٢٠٥١٠ ٤٠١١٣١ ٩٣٨١٢١ ٤٧٢

النفقات
١٠٦النفقات املصروفة ٤٠٩٩٧ ٨٤١٥.٥١ ٤٥٤٦٤٢٦.٤٣٧ ١٤٠٨ ٤٧٥١٥.٥١٤٥ ٠٠٣١٠٦ ٩٥٨

٥االلتزامات غري املصفاة ٨٧٩٧ ١٥١٥.٥١٩٩١٦٤٦.٤٧١٥١٠٧١٥.٥٦ ٧٩٣٧ ٤٢٢

موع الرتاكمي لإل ١٧٣٣٣٨----١٧٣٣٣٨٥.٦جازات السنويةا

املتعلقة بااللتزامات املخصصات
٥٦٥٠----٥٦٥٠٥.٧الضريبية للواليات املتحدة

االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
٦٩١٧٤----٦٩١٧٤٥.٧العمل الدولية

٤٧٧٦٠٢----٤٧٧٦٠٢٥.١٤الديون املشكوك يف حتصيلها

٩٥٣١مستحقات منحة اإلعادة إىل الوطن ٩٥٣١----١٤٣٥.٦ ١٤٣

١٦٢-----١٦٢-خمصصات أخرى

١١٤جمموع النفقات ٠١٦١٠٧ ٤٦١١ ٦٥٣٨٠٦٣٧ ٨٥٥٨ ٥٨٢١٥٣ ٥٢٤١١٦ ٨٤٩

٢زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات ٥٢٨٢ ٢٣)٧٠٣(٤٦٤)١٠١ ١(٦٥٠ ٢١)٨١٩ ٤(٥٨٦ ٦٢٣

الوفورات يف التزامات الفرتة السابقة أو
٢إلغاؤها ٢٧٨١ ١٧٨٥.٨١٤١٠١٥٤٢١٥.٦٢ ٣٠٧١ ٢٣٠

٢)ائتمانات على الدول األطراف ١)(٠٤٢ ٢)----٥.٩(٦٨٩ ١)(٠٤٢ ٦٨٩)

(١٧)(٢٨١)--٦.٥(١٧)(٢٨١)--دة إىل اجلهات املاحنةامبالغ مع

٥٠٠٢الطوارئيف الزيادة يف صندوق صا ٥٠٠٢----٥٦٢٥.١٨ ٥٦٢

١٨أرصدة الصناديق يف بداية الفرتة املالية ٩٥٨١٤ ٨٠٦٢ ٠٦١١ ٣٦٥١٧ ٧٥٦١٥ ٨٩٥٣٨ ٧٧٥٣٢ ٠٦٦

كانون٣١أرصدة الصناديق في 
٢٢األول/ديسمبر ٢٢٢١٨ ٩٥٨١ ٣٣٠٢ ٥)٠٦١ ١٧(٨٧٩ ٧٥٦١٧ ٦٧٣٣٨ ٧٧٥

المیزانیة والمالیة.......................رئیس قسم:التوقیعالتاریخ:
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البيان الثاني10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األصول والخصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق في 
(بآالف اليورو)

الصندوق العام وصندوق
رقم الصناديق االستئمانيةالحظةرقم املرأس املال العامل

رقم املباين الدائمةاملالحظة
موعاملالحظة ا

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

األصول
٤١النقد والودائع بأجل ٠٦٣٣٤ ٤٢٥٣.٢١١ ٩٧٧٢ ٣١٦١٥ ٩٠١١٨ ٩٠٩٥٨ ٩٤١٥٥ ٦٥٠

ل االشرتاكات املقررة قيد التحصي
٦من الدول األطراف ٩٨٠٦ ٦----٥٦٩٥.١٠ ٩٨٠٦ ٥٦٩

-٤٦٢--٦.٩-١٤١-٣٢١التربعات قيد التحصيل

١٥٨٢٥----١٥٨٢٥٥.١٢املسامهات األخرى قيد التحصيل
٤٧٣٥٧-٣٤--٤٣٩٥٧٥.١٣األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل

٣حصيلاحلسابات األخرى قيد الت ٨٩٩٢ ٦٣٨٥.١٤٩٢١٦.٦٣٤٤٣٣١٥.٧٤ ٠٢٥٣ ٠٧٢
٦٨٣١منح التعليم- النفقات املدفوعة مقدما  ٦٨٣١---٢٣٨٥.١٥ ٢٣٨

٥٣مجموع األصول ٥٤٣٤٤ ٩٥٢٢ ٢١٠٢ ٣١٧١٥ ٩٦٩١٩ ٣٤٢٧١ ٧٢٢٦٦ ٦١١

الخصوم
٥االشرتاكات الواردة مقدماً  ٥----٢٥٦٧٣٩٥.١٦ ٢٥٦٧٣٩

٥االلتزامات غري املصفاة ٨٧٩٧ ١٥١٣.١٩١٩٩١٦٤٧١٥١٠٧١٥.٥٦ ٧٩٣٧ ٤٢٢

٨احلسابات األخرى مستحقة الدفع ٠٩٧٦ ٦.٧٦٣٣١-٦٥٢٥.١٧٢٤٢ ٤٧٩١٥.٨٨ ٩٧٢٨ ١٣١
٢٠----املقدم من الدولة املضيفةرض الق ١٥.١٠٢٠-٥٠٠ ٥٠٠-

٥٧٤١٠١--١٣٥٢٩٤٣٩٧٢٦.٨ة املستحقة بني الصناديقاألرصد
املخصصات املتعلقة بااللتزامات

٦٦٥٠----٦٦٥٠٥.٧الضريبية للواليات املتحدة

االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
٢٤٢١٧٤----٢٤٢١٧٤٥.٧العمل الدولية

١٦٢-----١٦٢٥.٧-التزامات أخرى
مو  ٦اإلعادة إىل الوطنع الرتاكمي ملنحة ا ٣٤٣٥ ٦----٧٨٠٥.٦ ٣٤٣٥ ٧٨٠

موع الرتاكمي  لإلجازات السنوية ٥ا ٣٠٣٥ ٥----١٢٧٥.٦ ٣٠٣٥ ١٢٧
١٥٠---٢٠-١٣٠-تربعات مؤجلة

٣١جمموع اخلصوم ٣٢١٢٥ ٩٩٤٨٨٠٢٥٦٢١ ٨٤٨١ ٥٨٦٥٤ ٠٤٩٢٧ ٨٣٦

االحتياطي وأرصدة الصناديق
٧صندوق رأس املال العامل  ٤٠٦٧ ٧----٤٠٦٥.١٠ ٤٠٦٧ ٤٠٦

٧صندوق الطوارئ ٥٠٠٧ ٧----٠٠٠٥.١٨ ٥٠٠٧ ٠٠٠
٣٢١٤٠٩----٣٢١٤٠٩٥.١٩احتياطي االشرتاكات غري املدفوعة

٦الفائض الرتاكمي ٩٩٥٤ ١٤٣S٤١ ٣٣٠٢ ٥)٠٦١ ١٧(٨٧٩ ٧٥٦٢ ٤٤٦٢٣ ٩٦٠

٢٢جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق ٢٢٢١٨ ٩٥٨١ ٣٣٠٢ ٥)٠٦١ ١٧(٨٧٩ ٧٥٦١٧ ٦٧٣٣٨ ٧٧٥

مجموع الخصوم واالحتياطي 
٥٣وأرصدة الصناديق ٥٤٣٤٤ ٩٥٢٢ ٢١٠٢ ٣١٧١٥ ٩٦٩١٩ ٣٤٢٧١ ٧٢٢٦٦ ٦١١

رئیس قسم المالیة والمیزانیة.......................وقیع:التالتاریخ:
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البيان الثالث10/20/
المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفق النقدي في 

الصندوق العام
موعاملباين الدائمةالصناديق االستئمانيةوصندوق رأس املال العامل ا

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
٢صايف فائض/(عجز) اإليرادات عن النفقات (البيان األول) ٥٢٨٢ ٢٣)٧٠٣(٤٦٤)١٠١ ١(٦٥٠ ٢١)٨١٩ ٤(٥٨٦ ٦٢٣

٣)(٨٦٥)/نقص االشرتاكات قيد التحصيل)(زيادة ١)--٤١(١٤١)(٧٩٣ ٣)(٠٠٦ ٧٥٢)

٩٥(٤١٦)٢١(٣٤)--٧٤(٣٨٢)(زيادة)/نقص األرصدة قيد التحصيل

١)(زيادة)/نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل (٦٧٦)(٩٥٤)(٣٩)٣٣٩٩(٩٢)(٦٤٠)(٢٦١

(١٩٥)٥٥٥----(١٩٥)٥٥٥/(نقص االستحقاقات املدفوعة مقدما )(زيادة

٤دمازيادة/(نقص) االشرتاكات الواردة مق ٤--(٢٠٠)-٥١٧٢٥١ ٥١٧٥١

١)زيادة/(نقص) االلتزامات غري املصفاة ١(٢٧٢ ١(٦٢٩)(٢١٣)٦١٥٣٥٦٣٦٠٨ ٤٦٥

(١١٥)٤٧٣--(٨٠)٣٦٧(٣٥)١٠٦زيادة/(نقص) األرصدة املستحقة بني الصناديق

١٥٠(١٥٠)--٢٠(٢٠)١٣٠(١٣٠)ةؤجلالتربعات امل

١٧٦٢١٢----١٧٦٢١٢موع الرتاكمي لإلجازات السنويةنقص) ا(زيادة/

نقص) املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية(زيادة/
(٣٥)١٦----(٣٥)١٦للواليات املتحدة

٦٨٧٦----٦٨٧٦منظمة العمل الدوليةبقضايا نقص) االلتزامات املتعلقة(زيادة/

٥٦٣٥٦٢--١-٥٦٣٥٦١الوطنمستحقات منحة اإلعادة إىل

١٦٢(١٦٢)----١٦٢(١٦٢)خمصصات أخرى

١زيادة/(نقص) احلسابات مستحقة الدفع ٤٤٥٣ ٨٤١٣(٣٥)(٨٤٦)-٦٧٢٢٤٢ ٦٣٧

(٦١٠)(٣٧٩)(١٩٥)(٦٦)(٤)(١١)(٤١١)(٣٠٢)خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

٥تشغيليةصايف النقد من األنشطة ال ٦٠٠٣ ٢٣)٥٤٧(٨٤)٧٤٥ ١(٥٨٩ ١٨)٣٥٨ ٥(٠٧٣ ٦٥٠

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
٣٠٢٤١١١١٤٦٦١٩٥٣٧٩٦١٠مضافا إليه: إيرادات الفائدة املصرفية

٢٠----املقدم من الدولة املضيفةالقرض زيادة/(نقص)  ٢٠-٥٠٠ ٥٠٠-

٣٠٢٤١١١١٤٢٠صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية ٥٦٦١٩٥٢٠ ٨٧٩٦١٠

التدفق النقدي من مصادر أخرى
٥٠٠٢صايف الزيادة/(النقص) يف صندوق رأس املال العامل ٥٠٠٢----٥٦٢ ٥٦٢

٢الوفورات يف التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها ٢٧٨١ ١٧٨١٤١٠١٥٤٢٢ ٣٠٧١ ٢٣٠

(٥٥)---(٥٥)---تسوية رصيد الصندوق

٢)قروض للدول األطراف ١)(٠٤٢ ٢)----(٦٨٩ ١)(٠٤٢ ٦٨٩)

(١٧)(٢٨١)--(١٧)(٢٨١)--دة إىل اجلهات املاحنةااملبالغ املع

٧٣٧٢صايف النقد من مصادر أخرى ١٥٤٢٤٨٤٢(٦٢)(٢٦٧)٠٥١ ٠٣١

٦يف الزيادة/(النقص) يف النقد والودائع بأجلصا ٦٣٨٦ ٣)٤٨٩(٣٤٠)٢٠٧ ١(٠٠٨ ٥٩٥٣ ٢٩٠٨ ٢٩١

٣٤النقد والودائع بأجل يف بداية الفرتة املالية ٤٢٥٢٨ ٢١٨٢ ٣١٦١ ٨٢٧١٨ ٩٠٩١٧ ٣١٤٥٥ ٦٥٠٤٧ ٣٥٩

كانون األول/ديسمبر٣١النقد والودائع بأجل في 
٤١(البيان الثاني) ٠٦٣٣٤ ٤٢٥١ ٩٧٧٢ ٣١٦١٥ ٩٠١١٨ ٩٠٩٥٨ ٩٤١٥٥ ٦٥٠
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البيان الرابع10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

بآالف (٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١بيان االعتمادات للفترة من 
)اليورو

الربنامج الرئيسي
االعتمادات اليت

روفاتاملصاملوافقة عليهامتت
املستحقات، 
االحتياطيات

االلتزامات غري 
املصفاة

جمموع النفقات 
املخصومة من 

الصندوق العام 
وصندوق الطوارئ 

(البيان األول)

الرصيد غري املربوط 
للصندوق العام/ اخلصوم 

من صندوق الطوارئ

الرابعالثالثالثايناألول
اخلامس=الثاين + 

الثالث + الرابع
–السادس = األول 

اخلامس
١٠اهليئة القضائية ٦٩٨٨ ٩٥٢٢٧٦١٩٣٩ ٤٢١١ ٢٧٧

٢٨مكتب املدعي العام ٢٦٥٢٥ ٩٢٦٤٣٩٧٣٨٢٧ ١٠٣١ ١٦٢

٦٤قلم احملكمة ٥٢١٥٧ ٨٤٥٩٦٤٣ ٩٠٩٦٢ ٧١٨١ ٨٠٣

٢أمانة مجعية الدول األطراف ٩٥٢٢ ٥٦٦٢٢٣٠٣٢ ٨٩١٦١

٥املباين املؤقتة ٩٠١٥ ١٢٧٥-٧٧٤ ٩٠١-

١أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٥٨٠١ ٢٨٨٢٢١٢٢١ ٤٣٢١٤٨

٩٩٧٥٩٤٥٧٥٦٧٤٣٢٣مكتب مشروع املباين الدائمة

١٠١٣٣٧٣-٢٠٦١٢٣آلية الرقابة املستقلة 

١١٥مجموع الميزانية البرنامجية المعتمدة ١٢٠١٠٣ ٠٦٨١ ٧٢٨٥ ٤٧٧١١٠ ٢٧٣٤ ٨٤٧

جوء مجموع حاالت الل
٣-صندوق الطوارئإلى  ٤٠٢٣-٣٤١ ٣)٧٤٣ ٧٤٣)

١١٥المجموع ١٢٠١٠٦ ٤٠٩١ ٧٢٨٥ ٨٧٩١١٤ ٠١٦١ ١٠٤

الجنائية الدوليةالمحكمة
٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للفترة من حاالت اللجوء إلى صندوق الطوارئبيان 

(بآالف اليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر 

سيالربنامج الرئي
حاالت اللجوء إىل صندوق 

املصروفاتالطوارئ
، املستحقات
االحتياطات

االلتزامات 
جمموع النفقاتغري املصفاة

األرصدة غري   
املربوطة

٤٥٣١٦١--٦١٤٤٥٣اهليئة القضائية

٣مكتب املدعي العام ٨٩٣١ ٢٦٤١-٥٥٨ ٨٢٢٢ ٠٧١

٢قلم احملكمة ٧٠٤١ ١٣٨١-٣٣٠ ٤٦٨١ ٢٣٦

٧المجموع ٢١١٣ ٤٠٢٣-٣٤١ ٧٤٣٣ ٤٦٨
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١الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول 
األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٣
إئتمانات 

املبلغ الباقيت (ب)التحصيال٢٠١٢من 
املبالغ جمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٤
٢٠١٣السنوات السابقة

٦أفغانستان ٤٥٢٦ ٨-٤٥٢ ٨-٨٥١ ١١--٨٥١
١٧-٦٦ألبانيا ١٧-٨١٤ ١٧--٨١٤
١٤-١١أندورا ١٤-٢٢٩ ١٩--٢٢٩

٨يغوا وباربوداتأن ٦٦٦٨ ٣-٦٦٦ ٣-٥٨٥ ٥٨٥---

٧٦٩---األرجنتني ٧٦٩-٢٦٤ ٩٠٢--٢٦٤
٣---أسرتاليا ٦٩٣ ٣-١٦١ ٦٩٣ ٣--١٦١ ٩٢٤ ١٦٦
١---النمسا ٤٢٠ ٩٩٨٣١ ٤٢٠ ٢--٩٩٥ ٤٢١

٤٠بنغالديش ٤٧٣٤٠ ١١-٤٧٣ ١١-٢٠٤ ٥--٢٠٤ ٧٨٥
١٤---بربادوس ١٤-٢٢٩ ٢٢٩---

١---بلجيكا ٧٧٧ ٠٦٠٧٢٦١ ٧٧٦ ٣--٣٣٤ ١٤٥
١-٢٢بليز ١-٧٩٣ ٦٧٩١١٤١١٤-

٤بنن ٨٣١٣٤٤ ٧٩٧٥ ٥--٣٧٨ ٣٧٨١٠ ١٧٥-

١٦---بوليفيا ١٦-٠٢٢ ٠٢٢---

البوسنه 
٣٠---واهلرسك ٣٠-٢٥١ ٣٨--٢٥١

٢٩بوتسوانا ٠١٧٢٩ ٣٠-٠١٧ ٣٠-٢٥١ ٠٧٣١٧٨١٧٨-

٥---الربازيل ٢٢٤ ٥--٥١٩ ٢٢٤ ٥١٩٥ ٢٢٤ ٥١٩-

٨٣---بلغاريا ٨٣-٦٩٤ ١٠٢--٦٩٤
٤بوركينا فاسو ٨٣١٤ ٣٨٩٤٤٢٥ ٥--٣٧٨ ٣٧٨٥ ٨٢٠-

١---بوروندي ١-٧٩٣ ٦٨٤١٠٩١٠٩-

٩كمبوديا ٣٢٤٩ ٧-٣٢٤ ٧-١٧١ ١٧١---

٥---كندا ٣١٣ ٤٧٨٢ ١٦٩٥ ٣١١ ١٨--٣٠٩ ٢٥٧
الرأس 
١األخضر ٦١٠١ ١-٦١٠ ١-٧٩٣ ٧٩٣---

أفريقيامجهورية 
٢الوسطى ٠٤٠٢٢٢ ٠١٨١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٣ ٨١١-

٣---تشاد ٤٦٣-٥٨٥ ٥٣٩٣ ٥٣٩-

٥٩٤---شيلي ٥٩٤-٧٠٦ ٧٠٦---

٤٦١---كولومبيا ٤٦١-١٥٥ ٥٠٨--١٥٥
٨جزر القمر ٧٤٩٢٢٨ ٧٢٧١ ١--٧٩٣ ٧٩٣١٠ ٥٢٠-

٤الكونغو ٤-٨٣١ ٨٣١٨ ٨--٨٥١ ٨٥١١٣ ٦٨٢-

٣جزر كوك ١٣٩٣ ١-١٣٩ ١-٧٩٣ ٦٦٤١٢٩١٢٩-

٦٧-٤٤كوستاريكا ٦٧-٦٧٢ ١٥٧--٦٧٢
١٢---كوت ديفوار ١٢-٤٣٦ ١--٤٣٦ ٤٥٧

٢٢٤-٢٢كرواتيا ٢٢٤-٤١٥ ٢٦٩--٤١٥
٨٣---قربص ٨٣-٦٩٤ ١٢٤--٦٩٤

اجلمهورية 
٦٨٧---التشيكية ٦٨٧-٣٦٣ ٩٤٩--٣٦٣

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
---٥ ٦٥٥-٣٧٨ ٣١٣٥ ٣١٣-

١---الدامنرك ٢٠١ ٩٦١٥٠٠١ ٢٠١ ٢--٤٦١ ١١٢
٨جيبوتى ٣٤٣٢٢٨ ٣٢١١ ١--٧٩٣ ٧٩٣١٠ ١١٤-

٤دومينكا ٤١٦١ ٢٦٩٣ ١٤٧١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٤ ٩٤٠-

اجلمهورية 
١٢٨الدومينيكية ٥٩٠٥٨٤١٢٨ ٠٠٦٨٠ ٨٠--١٠٨ ١٠٨٢٠٨ ١١٤-

٧٨---إكوادور ٧٧-٣١٦ ٧٦١٥٥٥٥٥٥-

٧١---استونيا ٧١-٢٥٧ ١٠٨--٢٥٧
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الدول 10/20/
األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٣
إئتمانات 

املبلغ الباقيت (ب)التحصيال٢٠١٢من 
املبالغ جمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٤
٢٠١٣السنوات السابقة

٢فيجى ٦١٦٢ ٥-٦١٦ ٥-٣٧٨ ٣٦٣١٥١٥-

٩٢٤---نلنداف ٢١٥٣٩٢٩٢٣ ٨٢٣---

٩---فرنسا ٩٥٩ ٣١٢٤ ١٥٣٩ ٩٥٥ ١٧--١٥٩ ٧٥٣
٧٢غابون ٧٢-٠٩٠ ٠٩٠٣٥ ٣٥--٦٢٩ ٦٢٩١٠٧ ٧١٩-

١غامبيا ٦١٠١ ١-٦١٠ ١-٧٩٣ ٢--٧٩٣
١٢---جورجيا ١٢-٤٣٦ ١٦--٤٣٦

١٢-٧٧أملانيا ٧١٥ ١٢-٨٢٢ ٧١٥ ٨٢٢---

٩غانا ٩-٦٧٢ ٦٧٢٢٤ ٢٤--٩٨٥ ٩٨٥٣٤ ٦٥٧-

١اليونان ١١٣ ٨٧٣١ ١١٣ ١-٨٧٣ ١٣٦ ١-٠٨٢ ١٣٦ ٠٨٢---

٢غرينادا ٢-٢٥١ ٢٥١١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٤ ٠٤٤-

٢٢غواتيماال ٥٦٥٢٢ ٤٨-٥٦٥ ٤٥-٠٦٥ ٦٩١٢ ٣٧٤٢ ٣٧٤-

٦غينيا ١٩٩١٦٢٦ ٠٣٧١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٧ ٨٣٠-

١---غيانا ٧٩٣١ ٢---٧٩٣ ١٣٢
١٤---هندوراس ٢٢٩٥٢٣٨ ٩٦٥٤ ٧٤١٤ ٧٤١-

٤٧٣---هنغاريا ٧٠٣٢٠٦٤٧٣ ٧٩١--٤٩٧
٤٨---اأيسلند ٠٦٥٢٦٤٨ ١١٣--٠٣٩

٧٤٤---يرلنداآ ٢٧٩٣٤٧٧٤٣ ٨٩--٩٣٢ ٣٨١
٧---إيطاليا ٩٢٠ ٤١٥٣ ٣٨٩٧ ٩١٧ ١٤--٠٢٦ ٤٦٨
١٩---اليابان ٢٩٠ ٠٨٢٨ ٤٩٨١٩ ٢٨١ ٣٦--٥٨٤ ١٤٨
٣٩---األردن ٣٩-٢١٤ ٢١٤---

٢٣-٢٩٣٢٩٣كينيا ٢٣-١٩٢ ٣٣--١٩٢
٨٣---التفيا ٨٣-٦٩٤ ٦٩٤---

١ليسوتو ٦١٠١ ١-٦١٠ ١-٧٩٣ ٣--٧٩٣ ١٦٨
٥ليبرييا ٦٣٣٣ ٩٢٨١ ٧٠٥١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٣ ٤٩٨-

١٦---ليختنشتاين ١٦-٠٢٢ ٢٥--٠٢٢
١٢٩---يتوانيال ١٢٩-٩٦٦ ١٧٥--٩٦٦

١٤٤---لكسمبورغ ١٩٥٦٢١٤٤ ٥--١٣٣ ٧٦٢
٧مدغشقر ٣٨٩٢ ٤٧٥٤ ٩١٤٥ ٥--٣٧٨ ٣٧٨١٠ ٢٩٢-

١مالوي ١-٦١٠ ٦١٠٣ ٣--٥٨٥ ٥٨٥٥ ١٩٥-

١---لديفم ١-٧٩٣ ١--٧٩٣ ٧٣١
٧مايل ٣٦٥٧ ٧-٣٦٥ ٤-١٧١ ٨٢٠٢ ٣٥١٢ ٣٥١-

٢٨---مالطة ٢٨-٤٥٨ ٤٦--٤٥٨
٥جزر مارشال ٣٣٩٢٢٥ ٣١٧١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٧ ١١٠-

٢٣---موريشيوس ١٨-١٩٢ ٠٤٥٥ ١٤٧٥ ١٤٧-

٣-٥٥املكسيك ٢٧٩ ٣-٩٥٩ ٢٧٩ ٦--٩٥٩ ٨٣٩

٥---منغوليا ٥-٣٧٨ ١--٣٧٨
٦اجلبل األسود ٤٥٢٦ ٨-٤٥٢ ٨-٨٥١ ١--٨٥١

١٧---ناميبيا ١٧-٨١٤ ٨١٤---

١---ناورو ١-٧٩٣ ٧٠٨٨٥٨٥-

٢---هولندا ٩٤٥ ١٨٥١ ٢٤٧٢ ٩٤٣ ١٤٧--٩٣٨ ٨٥٦
٤٥٠---نيوزيلندا ٥١١٤٤٧ ٥٢٦٢ ٤٧٧--٩٨٥ ٤٦٣
١٠النيجر ١٠-٥٠٤ ٥٠٤٣ ٣--٥٨٥ ٥٨٥١٤ ٠٨٩-

١٦٠---نيجرييا ٢١٧٤٠ ٣١٠١١٩ ٧١--٩٠٧ ٧٥٠
١---النرويج ٥١٥ ١-٣٣٦ ٥١٥ ٢--٣٣٦ ٥٩٦

٤٦---بنما ٢٧٢٢ ٤٨٢٤٣ ٢٩٤--٧٩٠
٢١باراغواى ٦٦٥٢١ ١٧-٦٦٥ ١٧-٨١٤ ٧١٣١٠١١٠١-

٣٠٥بريو ٣٢٠٣٠٥ ٢٠٨-٣٢٠ ١٦٣-٣٩٤ ٣١١٤٥ ٠٨٣٤٥ ٠٨٣-

٢٧٤---الفلبني ٢٧٤-٢٧٣ ٢٧٣---

١---بولندا ٦٤٠ ١-٠٣٦ ٦٤٠ ٢--٠٣٦ ٣٦١

٨٤٣---الربتغال ٩٩٤٣٥٢٨٤٣ ٦٤٢---
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الدول 10/20/
األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٣
إئتمانات 

املبلغ الباقيت (ب)التحصيال٢٠١٢من 
املبالغ جمموع
الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٤
٢٠١٣السنوات السابقة

٣---مجهورية كوريا ٥٥٠ ٦٤٧١ ٥٣٥٣ ٥٤٩ ١١٢---

مجهورية 
٥---مولدوفا ٥-٣٧٨ ٦--٣٧٨

٤٠٢---رومانيا ٣١٩-٤٤٦ ٧٤٢٨٢ ٧٠٤٨٢ ٧٠٤-

سانت كيتس 
١---ونيفيس ١-٧٩٣ ١--٧٩٣ ٥١٨

٣سانت لوسيا ٣-٤٠٤ ٤٠٤١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٥ ١٩٧-

سانت فنسنت
١غرينادينوجزر  ١-٦١٠ ٦١٠١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٣ ٤٠٣-

١---مواسا ١-٧٩٣ ١--٧٩٣ ٦٦١
٥---سان مارينو ٥-٣٧٨ ٨--٣٧٨

٩السنغال ٦٧٢٦٨٩ ٦٠٤١٠ ١٠--٦٤٤ ٦٤٤٢٠ ٢٤٨-

٧١---صربيا ٧١-٢٥٧ ١٠٠--٢٥٧
١---سيشيل ١-٧٩٣ ٦--٧٩٣
٤سرياليون ٤١٧٢٢٤ ٣٩٥١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٦ ١٨٨-

٣٠٤---سلوفاكيا ٣٠٤-٥٢٤ ٣٢٢--٥٢٤ ٦٠٤
١٦٦سلوفينيا ٠٢٩١٦٦ ١٧٨-٠٢٩ ١٧٨-٠٣١ ٣٩٨--٠٣١

٦٦٢---جنوب أفريقيا ٦٦٢-٣٧٨ ١--٣٧٨ ١٥٩
٤أسبانيا ٣٤٩ ٨٤٣٤ ٣٤٩ ٥-٨٤٣ ٢٩٣ ٥-٩٨٣ ٢٩٣ ٩--٩٨٣ ١٨٧
٧---سورينام ٧-١٧١ ١٧١---

١---السويد ٧٠٩ ٥٠٠٧١٠١ ٧٠٨ ٦٣--٧٩٠ ٢٠٥
١---سويسرا ٨٦٤ ٣٣٩٧٦٥١ ٨٦٣ ١٤--٥٧٤ ٩٢٤

٥---طاجيكستان ٣-٣٧٨ ٢١٣٢ ١٦٥٢ ١٦٥-

مجهورية 
مقدونيا

اليوغوسالفية 
السابقة

٣١ ٢٢٢٣١ ١٤-٢٢٢ ١١-٢٢٩ ٥٤٩٢ ٦٨٠٢ ٦٨٠-

٤١٣-٤١ليشيتتيمور  ٣--٥٨٥ ٥٨٥٣ ٦٢٦-

ترينيداد 
٧٨---وتوباغو ٧٨-٣١٦ ١١٩--٣١٦

٦٣تونس ٧٣٨٦٣ ٦٤-٧٣٨ ٤٩-٠٨٧ ٦٠٢١٤ ٤٨٥١٤ ٤٨٥-

١٠-٨٥٨٥أوغندا ٥١١٠-٦٤٤ ٥٩٣١٠ ٥٩٣-

اململكة 
٩---املتحدة ٢٢٢ ٠٩٢٤ ٤٧٢٩ ٢١٧ ٦٢٠---

ا تنزانيمجهورية 
٢٤ااملتحدة ٨١٤٣٧٩٢٤ ٤٣٥١١ ١١--٢٠٤ ٢٠٤٣٥ ٦٣٩-

٤٣أوروغواى ٥٢٠٤١ ٧٩٩١ ٧٢١٩٢ ٩٢--٥٤٥ ٥٤٥٩٤ ٢٦٦-

١فانواتو ١-٤٨٠ ٤٨٠١ ١--٧٩٣ ٧٩٣٣ ٢٧٣-

١---فنزويال ١١٦ ٤٧٥١٦٧ ٢٠٨٩ ٥١٣٩٣٩ ٧٥٤٩٣٩ ٧٥٤-

١٠---زامبيا ١٠-٦٤٤ ٦٤٤---

(١٢٤)(١٢٤)تقريب العدد

المجموع 
دولة١٢٢(

)طرفاً 
٦ ٥٦٩ ٢٧٠٦ ٢٤٨ ١٩١٣٢١ ٠٧٩١١٢ ٠٣٩ ٦٠٠٦٨٩ ٣٩٤١٠٤ ٦٩١ ٢٢٥٦ ٦٥٩ ١٠٥٦ ٩٨٠ ١٨٤٥ ٢٥٦ ٣٤٧
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٢الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 
٢٠١٣٢٠١٢العاملاملالرأسصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٣٩٨ ١٨٠٧ ٣٩٦ ٩٥٧

الت (التسديدات)المتحص
١١٣)من الدول األطرافاملتحصالت ١(٠٨٧ ٢٢٣

--املسحوبات

٧كانون األول/ديسمبر٣١في الرصيد  ٢٨٥ ٠٩٣٧ ٣٩٨ ١٨٠

٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

١٢٠)٣خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف (اجلدول  ٨٩٠٧ ٨٠٣

٧مبركانون األول/ديس٣١الرصيد في  ٢٨٥ ٠٩٣٧ ٣٩٨ ١٨٠

٢٠١٣٢٠١٢الطوارئصندوقحالة

٦الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٩٨٢ ٥٦٩٤ ٤٣٨ ٢٩١

المتحصالت (التسديدات)
٤٨٠املتحصالت من الدول األطراف ٣٨١٢ ٥٤٤ ٢٧٨

--املسحوبات

٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٤٦٢ ٩٥٠٦ ٩٨٢ ٥٦٩

٧دد املستوى احمل ٥٠٠ ٠٠٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠

٣٧)٨الجدول (األطرافالمستحق من الدول ٠٥٠١٧ ٤٣١
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٣الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل في 
الباقياملدفوعات الرتاكميةعامل صندوق رأس  املال ال٢٠١٣جدول األنصبة لعام الدول األطراف

-٠٫٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥أفغانستان
٠٫٠١٥٩١ألبانيا ١٧٨١ ١٧٨-
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١أندورا

-٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧أنتيغوا وباربودا
٠٫٦٨٦٥٥٠األرجنتني ٨٤٢٥٠ ٨٤٢-

٣٫٢٩٦١٢٤٤أسرتاليا ١٠٩٢٤٤ ١٠٩-
١٫٢٦٨٢٩٣النمسا ٩٢٣٩٣ ٩٢٣-

-٠٫٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١بربادوس
١٫٥٨٦٠١١٧بلجيكا ٤٥٩١١٧ ٤٥٩-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨بليز
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بنن

٠٫٠١٤٣١٠٥٩١بوليفيا ٠٥٩-
٠٫٠٢٧٠٢البوسنه واهلرسك ٠٠٠٢ ٠٠٠-

-٠٫٠٢٧٠٠٠٠٢٠٠٠٢بوتسوانا
٤٫٦٦٢٨٣٢٦٣٤٥٣١٦٢٢٦٩١٩١١٩الربازيل
٠٫٠٧٤٧٥بلغاريا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بوركينا فاسو
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨بوروندي
-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤كمبوديا

٤٫٧٤٢٢٣٥١كندا ٢٠٧٣٥١ ٢٠٧-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨الرأس األخضر

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨مجهورية أفريقيا الوسطى
-٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تشاد
٠٫٥٣٠٨٣٩شيلي ٣١١٣٩ ٣١١-

٠٫٤١١٦٣٠كولومبيا ٤٨٣٣٠ ٤٨٣-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر القمر

٠٫٠٠٧٩٥٨٥٤٢٠١٦٥الكونغو
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر كوك

٠٫٠٦٠٤٤كوستاريكا ٤٧٣٤ ٤٧٣-

٠٫٠١٧٥١كوت ديفوار ٢٩٦١ ٢٩٦-
٠٫٢٠٠٢١٤كرواتيا ٨٢٧١٤ ٨٢٧-
٠٫٠٧٤٧٥قربص ٥٣٢٥ ٥٣٢-

٠٫٦١٣٤٤٥اجلمهورية التشيكية ٤٢٨٤٥ ٤٢٨-
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥و الدميقراطيةمجهورية الكونغ

١٫٠٧٢٧٧٩الدامنرك ٤٤٤٧٩٤٤٤-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جيبوتى
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨دومينكا

٠٫٠٧١٥٥اجلمهورية الدومينيكية ٢٩٥٥ ٢٩٥-
٠٫٠٦٩٩٥إكوادور ١٧٧٥ ١٧٧-

٠٫٠٦٣٦٤استونيا ٧١٠٤ ٧١٠-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥فيجى
-٠٫٨٢٤٨٠٨٥٦١٠٨٥٦١فنلندا
-٨٫٨٨٨٥٢٨١٦٥٨٢٨١٦٥٨فرنسا

٠٫٠٣١٨٣٥٥٢٩٦٠١٣٩٥غابون
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غامبيا

-٠٫٠١١١٨٢٢٨٢٢جورجيا
١١٫٣٤٨٧٨٤٠أملانيا ٤٨٣٨٤٠ ٤٨٣-
٠٫٠٢٢٢١غانا ٦٤٤٨٤٠٨٠٤

١٫٠١٣٩٧٥اليونان ٠٨٩٧٥ ٠٨٩-
٠٫٠٠١٦١١٨١٣١٠٥غرينادا

٠٫٠٤٢٩٣غواتيماال ١٧٧٣ ١٧٧-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غينيا
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غيانا
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الباقياملدفوعات الرتاكميةعامل صندوق رأس  املال ال٢٠١٣جدول األنصبة لعام الدول األطراف
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١هندوراس

٠٫٤٢٢٧٣١هنغاريا ٣٠٥٣١ ٣٠٥-
٠٫٠٤٢٩٣سلنداأي ١٧٧٣ ١٧٧-

٠٫٦٦٤٣٤٩أيرلندا ١٩٨٤٩ ١٩٨-
٧٫٠٦٨٩٥٢٣إيطاليا ٥٢٢٥٢٣ ٥٢٢-
١٧٫٢١٦١٢٧٥١اليابان ٠٢١٢٧٥١ ٠٢١-
٠٫٠٣٥٠٢األردن ٥٩٢٢ ٥٩٢-
٠٫٠٢٠٧١كينيا ٥٣٣١ ٥٣٣-
٠٫٠٧٤٧٥التفيا ٥٣٢٥ ٥٣٢-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨وليسوت
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ليبرييا

٠٫٠١٤٣١ليختنشتاين ٠٥٩١ ٠٥٩-
٠٫١١٦٠٨ليتوانيا ٥٩١٨ ٥٩١-

٠٫١٢٨٧٩لكسمبورغ ٥٣٢٩ ٥٣٢-
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مدغشقر

٠٫٠٠٣٢٢٣٧١٤٠٩٧مالوي
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر املالديف

-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤مايل
٠١,.٢٥٤٠مالطة ٨٨١١ ٨٨١-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر مارشال
٠٫٠٢٠٧١موريشيوس ٥٣٣١ ٥٣٣-
٢٫٩٢٧٤٢١٦املكسيك ٨٠٣٢١٦ ٨٠٣-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥منغوليا
-٠٫٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥اجلبل األسود

٠٫٠١٥٩١ناميبيا ١٧٨١ ١٧٨-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ورونا

٢٫٦٢٨٦١٩٤هولندا ٦٧٤١٩٤ ٦٧٤-
٠٫٤٠٢١٢٩نيوزيلندا ٧٧٩٢٩ ٧٧٩-
٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٢٢١٥النيجر
٠٫١٤٣٠١٠نيجرييا ٥٩١١٠ ٥٩١-
١٫٣٥٢٤١٠٠النرويج ١٥٩١٠٠ ١٥٩-

٠٫٠٤١٣٣ابنم ٠٥٩٣ ٠٥٩-
٠٫٠١٥٩١باراغواى ١٧٨١ ١٧٨-

٠٫١٨٥٩١٣بريو ٧٦٨١٣ ٧٦٨-
٠٫٢٤٤٧١٨الفلبني ١٢٢١٨ ١٢٢-
١٫٤٦٣٧١٠٨بولندا ٤٠١١٠٨ ٤٠١-

٠٫٧٥٣٣٥٥الربتغال ٧٨٩٥٥ ٧٨٩-

٣٫١٦٨٩٢٣٤مجهورية كوريا ٦٨٨٢٣٤ ٦٨٨-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥هورية مولدوفامج
٠٫٣٥٩٢٢٦رومانيا ٦٠٢٢٦ ٦٠٢-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سانت كيتس ونيفيس
٠٫٠٠١٦١١٨٣٤٨٤سانت لوسيا

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سانت فنسنت وغرينادين
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ساموا

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥سان مارينو
-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤السنغال

٠٫٠٦٣٦٤صربيا ٧١٠٤ ٧١٠-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سيشل

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سرياليون
٠٫٢٧١٨٢٠سلوفاكيا ١٢٩٢٠ ١٢٩-
٠٫١٥٨٩١١سلوفينيا ٧٦٨١١ ٧٦٨-

٠٫٥٩١٢٤٣جنوب أفريقيا ٧٨٤٤٣ ٧٨٤-
٤٫٧٢٤٨٣٤٩بانياأس ٩١٨٣٤٩ ٩١٨-

-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤سورينام

١٫٥٢٥٧١١٢السويد ٩٩٣١١٢ ٩٩٣-
١٫٦٦٣٩١٢٣سويسرا ٢٢٨١٢٣ ٢٢٨-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥طاجيكستان
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١اليوغوسالفية السابقةمقدونيامجهورةي 

٠٫٠٠٣٢٢٣٧١٤٠٩٧تيمور ليشيت
٠٫٠٦٩٩٥ترينيداد وتوباغو ١٧٧٥ ١٧٧-

٠٫٠٥٧٢٤تونس ٢٣٦٤ ٢٣٦-
-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤أوغندا
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الباقياملدفوعات الرتاكميةعامل صندوق رأس  املال ال٢٠١٣جدول األنصبة لعام الدول األطراف
٨٫٢٣٠٦٦٠٩اململكة املتحدة ٥٥٧٦٠٩ ٥٥٧-

-٠٫٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة
٠٫٠٨٢٦٦أوروغواى ١١٧٦ ١١٧-

١١٨-٠٫٠٠١٦١١٨فانواتو
٠٫٩٩٦٤٧٣فنزويال ٧٩٣٧٣ ٧٩٣-

-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤زامبيا
١٢١٢العددتقريب

٠٠٠١٠٠٩٨٣١٠٥٧٠٩٣٢٨٥٧٨٩٠١٢٠دولة طرفا)١٢٢المجموع (
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٤الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٣ن األول/ديسمبر كانو ٣١حالة الفائض النقدي في 

٢٠١٣٢٠١٢السنة اجلارية
االئتمانات

١٠٥متحصالت االشرتاكات املقررة ٣٨٠ ٤٩٥١٠٢ ٦٤٠ ٢٧٧

٣متحصالت التربعات ٠٢٢ ٢٥٨-

٩٦٨إيرادات متنوعة ٤٩٧٧٦١ ٩٩٠

١٠٩ ٣٧١ ٢٥٠١٠٣ ٤٠٢ ٢٦٧

األعباء
١٠٦نفقات مصروفة ٤٠٨ ٩٠٩٩٧ ٨٤١ ٥٠٨

٥التزامات غري مصفاة ٨٧٩ ٤٠٦٧ ١٥١ ٢٣٤

٥٦املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة ٣٠٠٥٠ ٠٠٠

٤٧٧املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ١٧٣٦٠١ ٦٢٣

٦٨املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية ٧٧٩١٧٣ ٦٨١

موع الرتاكمي ١٧٣لإلجازات السنويةا ٠٦٠٣٣٨ ٠٨١

موع الرتاكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن ٩٥٢ا ٣٤٧١ ١٤٢ ٩٤٥

١٦١-خمصصات أخرى ٨٨٠

١١٤ ٠١٥ ٩٧٤١٠٧ ٤٦٠ ٩٥٢

٤)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ٦٤٤ ٤)(٧٢٤ ٠٥٨ ٦٨٥)

٦االشرتاكات قيد التحصيل ٦٥٩ ١٠٥٦ ١٥٩ ٧٢٣

٥١٣رادات املتنوعة قيد التحصيلالتربعات واإلي ١٨٤-

٢تسوية الفائض (/العجز) النقدي المؤقت من االشتراكات قيد التحصيل ٥٢٧ ٥٦٥٢ ١٠١ ٠٣٨

٢٩٠الذي مت ترحيلهملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاممنه فائض مشروع  ٠٠٠-

التصرف في الفائض/(العجز) المؤقت للسنة الماضية
٤)ئض/(العجز) املؤقت للسنة املاضيةالفا ٠٥٨ ١)(٦٨٥ ٥١٩ ١٩٩)

-٢٠٣تسوية العجز النقدي املؤقت للسنة املاضية

٦مضافاً إليه: متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتات املاضية ٢٤٨ ١٩١٢ ٣٨٢ ٠٥٦

٢الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٢٧٨ ٠٦٧١ ١٧٨ ٦٢٢

٤ض/(العجز) النقدي للسنة الماضيةالفائ ٤٦٧ ٧٧٦٢ ٠٤١ ٤٧٩

٦مجموع الفائض التراكمي (البيان الثاني) ٩٩٥ ٣٤١٤ ١٤٢ ٥١٧
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٥الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
الفائض٢٠١٢يف عام جدول األنصبة املقررة تاريخ االنضمامالدول األطراف

٢٠٠٣٠٫٠٠٥٩٣٢٦٥أيار/مايو أفغانستان
٢٠٠٣٠٫٠١٤٨٢٦٦٢أيار/مايو ألبانيا
٢٠٠٢٠٫٠١٠٣٧٤٦٣متوز/يوليه أندورا

٢٠٠٢٠٫٠٠٢٩٦١٣٢متوز/يوليه أنتيغوا وباربودا
٢٠٠٢٠٫٤٢٥٢٢١٨متوز/يوليه األرجنتني ٩٩٨

٢٠٠٢٢٫٨٦٣٩٢١٢٧أيلول/سبتمرب أسرتاليا ٩٥٤
٢٠٠٢١٫٢٦٠٨٤٥٦متوز/يوليه النمسا ٣٣٢

٢٠١٠٠٫٠١٤٨٢٦٦٢حزيران/يونيهبنغالديش
٢٠٠٣٠٫٠١١٨٥٥٢٩آذار/مارس بربادوس
٢٠٠٢١٫٥٩٢٧١٧١متوز/يوليه بلجيكا ١٥٩

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه بليز
٢٠٠٢٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه بنن
٢٠٠٢٠٫٠١٠٣٧٤٦٣أيلول/سبتمرب فيا بولي

٢٠٠٢٠٫٠٢٠٧٤٩٢٧متوز/يوليه البوسنه واهلرسك
٢٠٠٢٠٫٠٢٦٦٧١متوز/يوليه بوتسوانا ١٩٢
٢٠٠٢٢٫٣٨٦٨٥١٠٦أيلول/سبتمرب الربازيل ٦٣٩
٢٠٠٢٠٫٠٥٦٣٠٢متوز/يوليه بلغاريا ٥١٥

٢٠٠٤٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه بوركينا فاسو
٢٠٠٤٠٫٠٠١٤٨٦٦كانون األول/ديسمرب بوروندي
٢٠٠٢٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه كمبوديا

٢٠٠٢٤٫٧٥١٤٧٢١٢متوز/يوليه كندا ٢٨٥
٢٠١٢٠٫٠٠١٤٨٦٦كانون األول/يناير الرأس األخضر

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه مجهورية أفريقيا الوسطى
٢٠٠٧٠٫٠٠٢٩٦١٣٢كانون الثاين/يناير تشاد
٢٠٠٩٠٫٣٤٩٦٦١٥أيلول/سبتمرب شيلي ٦٢٢

٢٠٠٢٠٫٢١٣٣٥٩تشرين الثاين/نوفمرب كولومبيا ٥٣٢
٢٠٠٦٠٫٠٠١٤٨٦٦تشرين الثاين/نوفمرب جزر القمر

٢٠٠٤٠٫٠٠٤٤٤١٩٨آب/أغسطس الكونغو
٢٠٠٨٠٫٠٠١٤٨٦٦تشرين األول/أكتوبر جزر كوك

٢٠٠٢٠٫٠٥٠٣٧٢وز/يوليه متكوستاريكا ٢٥٠
--٢٠١٣أيار/مايو كوت ديفوار

٢٠٠٢٠٫١٤٣٧١٦متوز/يوليه كرواتيا ٤٢١
٢٠٠٢٠٫٠٦٨١٥٣متوز/يوليه قربص ٠٤٥

٢٠٠٩٠٫٥١٧٠٨٢٣تشرين األول/أكتوبر اجلمهورية التشيكية ١٠٢
٢٠٠٢٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢٠٠٢١٫٠٩٠٤٥٤٨متوز/يوليه الدامنرك ٧١٩
٢٠٠٣٠٫٠٠١٤٨٦٦شباط/فرباير جيبوتى
٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه دومينكا

٢٠٠٥٠٫٠٦٢٢٣٢آب/أغسطس اجلمهورية الدومينيكية ٧٨٠
٢٠٠٢٠٫٠٥٩٢٦٢متوز/يوليه إكوادور ٦٤٨
٢٠٠٢٠٫٠٥٩٢٦٢متوز/يوليه استونيا ٦٤٨
٢٠٠٢٠٫٠٠٥٩٣٢٦٥متوز/يوليه فيجى

٢٠٠٢٠٫٨٣٨٥٨٣٧متوز/يوليه فنلندا ٤٦٦

٢٠٠٢٩٫٠٧١٧٩٤٠٥متوز/يوليه فرنسا ٣٠٧

٢٠٠٢٠٫٠٢٠٧٤٩٢٧متوز/يوليه غابون

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦أيلول/سبتمرب غامبيا

٢٠٠٣٠٫٠٠٨٨٩٣٩٧كانون األول/ديسمرب جورجيا

٢٠٠٢١١٫٨٧٩٤١٥٣٠يوليه متوز/أملانيا ٧٤٥

٢٠٠٢٠٫٠٠٨٨٩٣٩٧متوز/يوليه غانا

٢٠٠٢١٫٠٢٣٧٨٤٥آب/أغسطس اليونان ٧٤٠

٢٠١١٠٫٠٠١٤٨٦٦آب/أغسطس غرانادا

٢٠١٢٠٫٠٢٠٧٤٩٢٧متوز/يوليه غواتيماال
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الفائض٢٠١٢يف عام جدول األنصبة املقررة تاريخ االنضمامالدول األطراف
٢٠٠٣٠٫٠٠٢٩٦١٣٢تشرين األول/أكتوبر غينيا

٢٠٠٤٠٫٠٠١٤٨٦٦كانون األول/ديسمرب غيانا

٢٠٠٢٠٫٠١١٨٥٥٢٩أيلول/سبتمرب هندوراس

٢٠٠٢٠٫٤٣١١٤١٩متوز/يوليه هنغاريا ٢٦٢

٢٠٠٢٠٫٠٦٢٢٣٢متوز/يوليه أيسلندا ٧٨٠

٢٠٠٢٠٫٧٣٧٨٣٣٢متوز/يوليه أيرلندا ٩٦٥

٢٠٠٢٧٫٤٠٦٤٨٣٣٠متوز/يوليه إيطاليا ٩٠٥

٢٠٠٧١٨٫٥٦٤٣٦٨٢٩تشرين األول/أكتوبر اليابان ٤١٤

٢٠٠٢٠٫٠٢٠٧٤٩٢٧متوز/يوليه األردن

٢٠٠٥٠٫٠١٧٧٨٧٩٤حزيران/يونيه كينيا

٢٠٠٢٠٫٠٥٦٣٠٢أيلول/سبتمرب التفيا ٥١٥

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه ليسوتو

٢٠٠٤٠٫٠٠١٤٨٦٦كانون األول/ديسمرب ليبرييا

٢٠٠٢٠٫٠١٣٣٣٥٩٦متوز/يوليه ليختنشتاين

٢٠٠٣٠٫٠٩٦٣٠٤آب/أغسطس ليتوانيا ٣٠٢

٢٠٠٢٠٫١٣٣٣٤٥متوز/يوليه لكسمبورغ ٩٥٧

٢٠٠٨٠٫٠٠٤٤٤١٩٨حزيران/يونيه مدغشقر

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦األول/ديسمرب كانون مالوي

٢٠١١٠٫٠٠١٤٨٦٦األول/ديسمرب كانون مالديف

٢٠٠٢٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه مايل

٢٠٠٣٠٫٠٢٥١٩١شباط/فرباير مالطة ١٢٥

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه جزر مارشال

٢٠٠٢٠٫٠١٦٣٠٧٢٨متوز/يوليه موريشيوس

٢٠٠٦٣٫٤٩٠٦٣١٥٥كانون الثاين/يناير املكسيك ٩٥٤

٢٠٠٢٠٫٠٠٢٩٦١٣٢متوز/يوليه منغوليا

٢٠٠٦٠٫٠٠٥٩٣٢٦٥حزيران/يونيه اجلبل األسود

٢٠٠٢٠٫٠١١٨٥٥٢٩أيلول/سبتمرب ناميبيا

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه ناورو

٢٠٠٢٢٫٧٤٨٣٦١٢٢متوز/يوليه هولندا ٧٩١
٢٠٠٢٠٫٤٠٤٤٧١٨متوز/يوليه نيوزيلندا ٠٧١
٢٠٠٢٠٫٠٠٢٩٦١٣٢متوز/يوليه النيجر

٢٠٠٢٠٫١١٥٥٦٥متوز/يوليه نيجرييا ١٦٣

٢٠٠٢١٫٢٩٠٤٧٥٧وز/يوليه متالنرويج ٦٥٥

٢٠٠٢٠٫٠٣٢٦٠١متوز/يوليه بنما ٤٥٦

٢٠٠٢٠٫٠١٠٣٧٤٦٣متوز/يوليه باراغواى

٢٠٠٢٠٫١٣٣٣٤٥متوز/يوليه بريو ٩٥٧

٢٠١١٠٫١٣٣٣٤٥تشربني األول/نوفمرب الفليبني ٩٥٧

٢٠٠٢١٫٢٢٦٧٦٥٤متوز/يوليه بولندا ٨٠٩

٢٠٠٢٠٫٧٥٧٠٩٣٣ليه متوز/يو الربتغال ٨٢٥
٢٠٠٣٣٫٣٤٨٤٠١٤٩شباط/فرباير مجهورية كوريا ٥٩٩

٢٠١١٠٫٠٠٢٩٦١٣٢كانون الثاين/يناير مجهورية مولدوفا

٢٠٠٢٠٫٢٦٢٢٤١١متوز/يوليه رومانيا ٧١٦

٢٠٠٦٠٫٠٠١٤٨٦٦تشرين الثاين/نوفمرب سانت كيتس ونيفيس

٢٠١٠٠٫٠٠١٤٨٦٦فمربتشرين الثاين/نو سانت لوسيا

٢٠٠٣٠٫٠٠١٤٨٦٦آذار/مارس سانت فنسنت وغرينادين

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦ألول/ديسمرب كانون اساموا

٢٠٠٢٠٫٠٠٤٤٤١٩٨متوز/يوليه سان مارينو

٢٠٠٢٠٫٠٠٨٨٩٣٩٧متوز/يوليه السنغال

٢٠٠٢٠٫٠٥٤٨٢٢متوز/يوليه صربيا ٤٤٩

٢٠١٠٠٫٠٠٢٩٦١٣٢/نوفمربتشرين الثاينسيشيل

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦متوز/يوليه سرياليون

٢٠٠٢٠٫٢١٠٣٩٩متوز/يوليه سلوفاكيا ٤٠٠



ICC-ASP/13/12

4413-A-150814

IC
C

-A
SP

/10/20

الفائض٢٠١٢يف عام جدول األنصبة املقررة تاريخ االنضمامالدول األطراف
٢٠٠٢٠٫١٥٢٦٠٦متوز/يوليه سلوفينيا ٨١٨

٢٠٠٢٠٫٥٧٠٤١٢٥متوز/يوليه جنوب أفريقيا ٤٨٥

٢٠٠٢٤٫٧٠٧٠٢٢١٠متوز/يوليه أسبانيا ٢٩٩

٢٠٠٨٠٫٠٠٤٤٤١٩٨ألول/أكتوبر تشرين اسورينام

٢٠٠٢١٫٥٧٦٤٢٧٠متوز/يوليه السويد ٤٣١

٢٠٠٢١٫٦٧٤٢٠٧٤متوز/يوليه سويسرا ٨٠٠

٢٠٠٢٠٫٠٠٢٩٦١٣٢متوز/يوليه طاجيكستان

٢٠٠٢٠٫٠١٠٣٧٤٦٣متوز/يوليه مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٢٠٠٢٠٫٠٠١٤٨٦٦كانون األول/ديسمرب تيمور ليشيت

٢٠٠٢٠٫٠٦٥١٩٢متوز/يوليه ترينيداد وتوباغو ٩١٣

٢٠١١٠٫٠٤٤٤٥١أيلول/سبتمرب تونس ٩٨٦

٢٠٠٢٠٫٠٠٨٨٩٣٩٧أيلول/سبتمرب أوغندا

٢٠٠٢٩٫٧٨٤٤٤٤٣٧متوز/يوليه اململكة املتحدة ١٤٧

٢٠٠٢٠٫٠١١٨٥٥٢٩تشرين الثاين/نوفمرب مجهورية تنزانيا املتحدة

٢٠٠٢٠٫٠٤٠٠٠١أيلول/سبتمرب أوروغواى ٧٨٧

٢٠١٢٠٫٠٠١٣٦٦١شباط/فرباير فانواتو

٢٠٠٢٠٫٤٦٥٢٢٢٠متوز/يوليه فنزويال ٧٨٥

٢٠٠٣٠٫٠٠٥٩٣٢٦٥شباط/فرباير زامبيا

١٦عددالتقريب 

١٠٠.٠٠٤)افاطر ةدول١٢٢المجموع ( ٤٦٧ ٧٧٦
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٦الجدول 10/20/
ائية الدوليةالمحكمة الجن

(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١حالة التبرعات في 

املبالغ املعادة التربعاتاجلهة صاحبة التربعاملشروع
للمتربعني

غري املدفوعةالواردة
٣٥)--الصندوق االستئماين العام ٤٧٥)

موع الفرعي ٣٥)--ا ٤٧٥)

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
)٢٠١٤-٢٠١٣(لتعاونا

فوضية األوروبيةامل
٨٥٠ ٠٠٠--

بلدية الهاي
٩ ٠٠٠--

موع الفرعي ٨٥٩ا ٠٠٠--

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
)٢٠١٣-٢٠١٢(التعاون

فوضية األوروبيةامل
-١٣٨ ٣٨٦-

٧٦مدينة نورمربغ ٠٠٠--

٧منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية ٠٠٠٣ ٠٠٠-

٣جهات أخرى ٧٢٣--

موع الفرعي ٨٦ا ٧٢٣١٤١ ٣٨٦-

تعزيز احملكمة اجلنائية 
الدولية

فوضية األوروبيةامل
--(٢١٢ ٠٠٠)

٧)--فنلندا ٠٤٩)

موع الفرعي ٢١٩)--ا ٠٤٩)

٢٤فنلنداأقل البلدان منوا ٩٣٥--

٥أيرلندا ٠٠٠--

٥بولندا ٠٠٠--

موع الفرعي ٣٤ا ٩٣٥--

٣٠املفوضية األوروبيةمشروع األدوات القانونية ٠٠٠--

موع الفرعي ٣٠ا ٠٠٠--

احللقة الدراسية اإلقليمية
يف تونس

فرنسا
--(٥ ٧٤٢)

موع الفرعي ٥)--ا ٧٤٢)

املشرتكة احللقة الدراسية 
مع االحتاد األفريقي

اطقة بالفرنسيةمنظمة البلدان الن
--(١٤ ٣٨٧)

٣)--اخلارجية اهلولنديةالشؤون وزارة ٨٥٣)

١)--ويةالنمسااخلارجية االشؤون وزارة  ٩٢٦)

موع الفرعي ٢٠)--ا ١٦٦)

احللقة الدراسية اإلقليمية 
شرق آسيا واحمليط لبلدان
اهلادئ

فرنسا
٢٥ ٧١٠--

موع الفرعي ٢٥ا ٧١٠--

٣٦٨٠٣٦١١٤١مجموع التبرعات ٣٨٦٢٨٠ ٤٣٢
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٧الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االستئمانية في 

الصندوق االستئماين

األرصدة
املر ّحلة يف

كانون ١
املصروفاتاملتحصالتالثاين/يناير

االلتزامات غري 
فقاتجمموع الناملصفاة

إيرادات الفائدة 
املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفرتة 
السابقة أو 

إلغاؤها
املبالغ املعادة 

للمتربعني
األرصدة غري 

املربوطة
٤٩الصندوق االستئماين العام ٣٥-٧١١١٩٩-٧١١-٧٣٩ ٤٧٥١٣ ٧٥٢

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
)٨٥٩-)٢٠١٤-٢٠١٣ ٠٠٠٤٠٤ ٢٧١٩٧ ٣٥٢٥٠١ ٦٢٣٢ ٣٦٠--٧١٤ ٠٩١

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
)٥١٩)٢٠١٣-٢٠١٢ ٦٦١٢٢٨ ١٠٩٧٥٨ ٧٥٨-٤٢١ ٤٢١٣٧٥١٠ ٢٧٦--

٢٣٠نعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ١٢-٣٩٠ ١٢-٥٤٦ ٥٤٦١ ٢١٩-٢٠٥ ٠٤٩-

٢٠٥أقل البلدان منوا ٤٧٢٣٤ ٩٣٥٢١ ٧٦٩٩٨ ٢٦٢١٢٠ ٠٣١١ ١٩٢٢ ١٢٤-٥٨٤ ١٥٢

٢٣)مشروع األدوات القانونية  ٣٠(٤٣٢ ٠٠٠٦ ٦-٥٦٨ ٥٦٨----

٢برنامج تعزيز القدرات القضائية ٢--٢١----٧٣٣ ٧٥٤

٢يف داكاراإلقليمية احللقة الدراسية ٢-٣٦٤ ٢-٣٦٤ ٣٦٤----

٨احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي ٨--٦٥----٣٢٦ ٣٩١

احللقة الدراسية اإلقليمية
٥يف تونس  ٥------٧٤٢ ٧٤٢-

املشرتكة مع اإلقليمية احللقة الدراسية 
٢٠االحتاد األفريقي ٢٠------١٦٦ ١٦٦-

احللقة الدراسية اإلقليمية 
شرق آسيا واحمليط لبلدان
٢٥-اهلادئ ٢٥--١٤٦---٧١٠ ٨٥٦

الصندوق اخلاص
٩٤٤إلعادة التوطني ١٩٨-٣٨٩ ١٩٨-١١٦ ١١٦٤ ٨٥٨٩٤٤ ٣٨٩-

الزيارات األسرية
٩٤للمحتجزين املعوزين ٤٩-٧٢١ ٢٠٦٣ ٢٥٤٥٢ ٤٦٠٣٥٨٧٣٦٤٣ ٣٥٥

٢٧١٠٦٠٢٧٥٤١٧٧١٩٧٣٤٥٣١٨٦٨١٩٨٨٤٠٦٥٢١١٣٣١١٥٩٦١٣٤٣٢٣٨٠٤٨٢٣٢٩١المجموع
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٨الجدول 10/20/
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٣لعام صندوق الطوارئفي تجديد موارد أنصبة الدول األطراف 

الدول األطراف
جدول األنصبة املقررة يف 

١/١/٢٠١٣يف الباقي٢٠١٣عام 
جتديد موارد 

التحصيالتصندوق الطوارئ
يف الباقي

٣١/١٢/٢٠١٣
-٠٫٠٠٧٩٤٢٤٠٨٢أفغانستان

-٨٠٨٠-٠٫٠١٥٩ألبانيا
-٦٤٦٤-٠٫٠١٢٧أندورا

-٠٫٠٠٣٢٧٦١٦٩٢أنتيغوا وباربودا
٣-٠٫٦٨٦٦ألرجنتنياا ٤٣٣٣ ٤٣٣-

١٦-٣٫٢٩٦٣أسرتاليا ٤٨٢١٦ ٤٨٢-
٦-١٫٢٦٨٣النمسا ٣٤٢٦ ٣٤٢-

-٠٫٠١٠٠٣٨٠٥٠٤٣٠الديشبنغ
-٦٤٦٤-٠٫٠١٢٧بربادوس
٧-١٫٥٨٦١بلجيكا ٩٣١٧ ٩٣١-

٨-٨-٠٫٠٠١٦بليز
٠٫٠٠٤٨٣١٢٤٣١٢٤بنن

-٧٢٧٢-٠٫٠١٤٣بوليفيا
-١٣٥١٣٥-٠٫٠٢٧٠البوسنه واهلرسك

٠٫٠٢٧٠١٩٢١٣٥١٩٢١٣٥تسوانابو 
٢٣-٤٫٦٦٣١الربازيل ٢٣-٣١٦ ٣١٦
-٣٧٤٣٧٤-٠٫٠٧٤٧بلغاريا

٠٫٠٠٤٨٩٧٢٤٩٧٢٤بوركينا فاسو
٨-٨-٠٫٠٠١٦بوروندي
-٠٫٠٠٦٤١١٤٣٢١٤٦كمبوديا

٢٣-٤٫٧٤٢٥كندا ٧١٣٢٣ ٧١٣-
-٨٨-٠٫٠٠١٦الرأس األخضر

٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨مجهورية أفريقيا الوسطى
١٦-١٦-٠٫٠٠٣٢تشاد
٢-٠٫٥٣٠٨شيلي ٦٥٤٢ ٦٥٤-

٢-٠٫٤١١٦كولومبيا ٠٥٨٢ ٠٥٨-
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨جزر القمر

٧٣-٠٫٠٠٧٩٣٣٤٠نغوالكو 
٠٫٠٠١٦٣٨٨٣٨٨جزر كوك

-٣٠٢٣٠٢-٠٫٠٦٠٤كوستاريكا
-٥٦٥٦-٠٫٠١١١كوت ديفوار

١-٠٫٢٠٠٣كرواتيا ٠٠٢١ ٠٠٢-
-٣٧٤٣٧٤-٠٫٠٧٤٧قربص

٣-٠٫٦١٣٥اجلمهورية التشيكية ٠٦٨٣ ٠٦٨-
٢٤-٢٤-٠٫٠٠٤٨مجهورية الكونغو الدميقراطية

٥-١٫٠٧٢٨الدامنرك ٣٦٤٥ ٣٦٤-
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨جيبوتى
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨دومينكا

٠٫٠٧١٥١اجلمهورية الدومينيكية ١-٥٩٧٣٥٨ ٩٥٥
٣٥٠-٣٥٠-٠٫٠٦٩٩إكوادور
-٣١٨٣١٨-٠٫٠٦٣٦استونيا
٢٤-٢٤-٠٫٠٠٤٨فيجى
٤-٠٫٨٢٤٩فنلندا ١٢٥٤ ١٢٥-
٤٤-٨٫٨٨٩١فرنسا ٤٤٦٤٤ ٤٤٦-
٦٩١-٠٫٠٣١٨٥٣٢١٥٩غابون
-٠٫٠٠١٦١٢٨٢٠غامبيا

-٥٦٥٦-٠٫٠١١١جورجيا
٥٦-١١٫٣٤٩٤أملانيا ٧٤٧٥٦ ٧٤٧-
١٧٨-٠٫٠٢٢٣٦٦١١٢غانا

١٫٠١٤٠٧اليونان ٣٢٥٥ ٠٧٠١٢ ٣٩٥-
٢٤-٠٫٠٠١٦١٦٨غرينادا
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الدول األطراف10/20/
جدول األنصبة املقررة يف 

١/١/٢٠١٣يف الباقي٢٠١٣عام 
جتديد موارد 

التحصيالتصندوق الطوارئ
يف الباقي

٣١/١٢/٢٠١٣
٢١٥-٢١٥-٠٫٠٤٢٩غواتيماال

٨٤-٠٫٠٠١٦٧٦٨غينيا
-٨٨-٠٫٠٠١٦غيانا

٦٤-٦٤-٠٫٠١٢٧هندوراس
٢-٠٫٤٢٢٨هنغاريا ١١٤٢ ١١٤-
-٢١٥٢١٥-٠٫٠٤٢٩أيسلندا
٣-٠٫٦٦٤٣أيرلندا ٣٢٢٣ ٣٢٢-
٣٥-٧٫٠٦٩٣إيطاليا ٣٤٧٣٥ ٣٤٧-
٨٦-١٧٫٢١٧٢اليابان ٠٨٦٨٦ ٠٨٦-

-١٧٥١٧٥-٠٫٠٣٥٠ألردنا
-١٠٤١٠٤-٠٫٠٢٠٧كينيا
-٣٧٤٣٧٤-٠٫٠٧٤٧التفيا

-٠٫٠٠١٦٣٣٨٤١ليسوتو
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨ليبرييا

-٧٢٧٢-٠٫٠١٤٣ليختنشتاين
-٥٨٠٥٨٠-٠٫١١٦٠ليتوانيا

-٦٤٤٦٤٤-٠٫١٢٨٧رغلكسمبو 
١٣٨-٠٫٠٠٤٨١١٤٢٤مدغشقر

٢٦-٠٫٠٠٣٢١٠١٦مالوي
-٨٨-٠٫٠٠١٦لديفم

٠٫٠٠٦٤١١٤٣٢١١٤٣٢مايل
-١٢٧١٢٧-٠٫٠٢٥٤مالطة

٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨جزر مارشال
١٠٤-١٠٤-٠٫٠٢٠٧موريشيوس
١٤-٢٫٩٢٧٥املكسيك ٦٣٨١٤ ٦٣٨-

-٢٤٢٤-٠٫٠٠٤٨منغوليا
-٠٫٠٠٧٩٦٥٤٠١٠٥اجلبل األسود

-٨٠٨٠-٠٫٠١٥٩ناميبيا
٨-٨-٠٫٠٠١٦ورونا

١٣-٢٫٦٢٨٧هولندا ١٤٤١٣ ١٤٤-
٢-٠٫٤٠٢١يلندانيوز  ٠١١٢ ٠١١-

٩٢-٠٫٠٠٣٢٧٦١٦النيجر
-٧١٥٧١٥-٠٫١٤٣٠نيجرييا
٦-١٫٣٥٢٥النرويج ٧٦٣٦ ٧٦٣-

-٢٠٧٢٠٧-٠٫٠٤١٣بنما
٠٫٠١٥٩٢٦٦٨٠٢٦٦٨٠باراغواى

٠٫١٨٥٩٣بريو ٤٢٢٩٣٠٣ ٤٢٢٩٣٠
١-٠٫٢٤٤٨الفلبني ٢٢٤١ ٢٢٤-
٧-١٫٤٦٣٨بولندا ٣١٩٧ ٣١٩-

٣-٠٫٧٥٣٣الربتغال ٧٦٧٣ ٧٦٧-
١٥-٣٫١٦٩١مجهورية كوريا ٨٤٦١٥ ٨٤٦-

-٢٤٢٤-٠٫٠٠٤٨مجهورية مولدوفا
١-٠٫٣٥٩٢رومانيا ١-٧٩٦ ٧٩٦

-٨٨-٠٫٠٠١٦سانت كيتس ونيفيس
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨سانت لوسيا

٠٫٠٠١٦٢٥٨٢٢١١سانت فنسنت وغرينادين
-٨٨-٠٫٠٠١٦ساموا

-٢٤٢٤-٠٫٠٠٤٨سان مارينو
٠٫٠٠٩٥٦٨٤٨٦٨٤٨السنغال

-٣١٨٣١٨-٠٫٠٦٣٦صربيا

-٨٨-٠٫٠٠١٦سيشل
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الدول األطراف10/20/
جدول األنصبة املقررة يف 

١/١/٢٠١٣يف الباقي٢٠١٣عام 
جتديد موارد 

التحصيالتصندوق الطوارئ
يف الباقي

٣١/١٢/٢٠١٣
٤٦-٠٫٠٠١٦٣٨٨سرياليون
١-٠٫٢٧١٨سلوفاكيا ٣٥٩١ ٣٥٩-
٠٫١٥٨٩١سلوفينيا ٠٧٩٧٩٥١ ٨٧٤-

٢-٠٫٥٩١٢جنوب أفريقيا ٩٥٦٢ ٩٥٦-

٢٣-٤٫٧٢٥١أسبانيا ٦٢٦٢٣ ٦٢٦-
-٣٢٣٢-٠٫٠٠٦٤رينامسو 

٧-١٫٥٢٥٨السويد ٦٢٩٧ ٦٢٩-
٨-١٫٦٦٤٠سويسرا ٣٢٠٨ ٣٢٠-

٢٤-٢٤-٠٫٠٠٤٨طاجيكستان
٠٫٠١٢٧٢٦٦٦٤٢٦٦٦٤اليوغوسالفية السابقةمقدونياة يمجهور 

١٦-١٦-٠٫٠٠٣٢تيمور ليشيت
-٣٥٠٣٥٠-٠٫٠٦٩٩رينيداد وتوباغوت

٠٫٠٥٧٢٣٨٠٢٨٦٣٨٠٢٨٦تونس
٤٨-٤٨-٠٫٠٠٩٥أوغندا

٤١-٨٫٢٣١١اململكة املتحدة ١٥٦٤١ ١٥٦-

٣٥٤-٠٫٠١٠٠٣٠٤٥٠مجهورية تنزانيا املتحدة
٠٫٠٨٢٦٢٧٨٤١٣٢٧٨٤١٣أوروغواى

٨-٨-٠٫٠٠١٦فانواتو
٤-٠٫٩٩٦٥فنزويال ٤-٩٨٣ ٩٨٣
-٤٨٤٨-٠٫٠٠٩٥زامبيا

)٢٦()٢٦(تقريب العدد
٠٠٠١٠٠٤٣١١٧٠٠٠٥٠٠٣٨١٤٨٠٠٥٠٣٧دولة طرفا)١٢٢المجموع (
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ملحقة بالبيانات الماليةالمالحظات ال10/20/
ية الدولية وأهدافهاالمحكمة الجنائ-١

أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١-١
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه ١٧يف 

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ساسي. واحملكمة للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظام األ
ا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل (اإلبادة اجلماعية،  هلا السلطة ملمارسة اختصاصا
اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً). وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة 

سة والدوائر (املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية)، ومكتب هي: هيئة الرئا
املدعى العام، وقلم احملكمة. وتسرتشد أجهزة احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبّني يف نظام روما 

األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات الصلة.
ولندا. وأنشأت احملكمة أيضًا ستة ٣ويقع مقر احملكمة وفقًا للمادة  من نظام روما األساسي يف الهاي 

ا امليدانية. وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية الكونغو  مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عمليا
أنشأت ، يف كينيا. و ٢٠١١مرب ، ومنذ كانون األول/ديس)، ومجهورية أفريقيا الوسطى٢ية (الدميقراط
.٢٠١٢عام يف يف كوت ديفوار بسيط وإداري يداين موجود أيضاً احملكمة 

برامج رئيسية: اهليئة القضائية (هيئة الرئاسة مثانية ، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٣وألغراض الفرتة املالية 
وأمانة واملباين املؤقتة، دول األطراف، والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية ال

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

هيئة الرئاسة(أ)
كمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احمل‘١’
لكفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق ‘٢’

والتعاون؛
ومراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة وأداء مجيع الوظائف ‘٣’

ا هيئة الرئاسة؛ القضائية اخلاصة اليت تكلف 
نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية بتمثيل وتوسيع‘٤’

احملكمة يف احملافل الدولية.
الدوائر(ب)

تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية: وتتكون شعبة ‘١’
لشعبة االبتدائية من ستة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون ا

ا شأن الشعبة التمهيدية ؛قضاة على األقل؛ شأ

بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطراف.اإلجراءاتلكفالة سري ‘٢’

مكتب املدعي العام(ج)
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مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة ‘١’
عن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة احملكمة، مسؤول 

عليها؛
لتعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم ‘٢’

احلرب واملعاقبة عليها؛
وبناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي.‘٣’

ةقلم احملكم(د)
تقدمي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل هيئة ‘١’

الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛
إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛‘٢’
.وتوفري اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم‘٣’

أمانة مجعية الدول األطراف(ه)
ي اختذته يف أيلول/سبتمرب الذICC-ASP/2/Res.3هار أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرا

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

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

ا الفرعية مبا فيها املك‘١’ تب وجلنة امليزانية واملالية؛لتنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا
ومساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات املتصلة ‘٢’

بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات 
واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ا الفرع‘٣’ ية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية عالية من ومتكني اجلمعية وهيئا
خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية.

املباين املؤقتة(و)
ملباين املؤقتة.لتوفري المحكمة الالزمة لعن املواردبلمحة عامة جلهات املعنية وافاة امل

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري 
لس. وقد أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا  لس إدارة الصندوق واجتماعات ا

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق ،ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها
.٢٠١٣لعام للصندوقحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املاليةاالستئماين للض

مكتب مشروع املباين الدائمة)ح(
، قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 

لتغطية مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة 
التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة. ويعمل 
مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها عن 



ICC-ASP/13/12

5213-A-150814

IC
C

-A
SP

/10/20

ن مشروع املباين طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها. ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأ
من هذه البيانات املالية.١٥و١٤تنيلدائمة، يرجى الرجوع إىل املالحظا

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

ة يف املوقع الذي يشغله مكتب شارك آلية الرقابة املستقلحملكمة. وتابرناجما رئيسيًا من برامج 
املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي (دون أن تكون جزءًا من هذا املكتب وال 

من نظام ١١٢من املادة ٤تابعة له). وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 
حملكمة. روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون ا

في السياسة المحاسبيةريغالت-٢
السلف إدراجبفيما يتعلق سياستها احملاسبية ٢٠١٣يناير كانون الثاين/١من اعتباراً احملكمة غريت١-٢

لكي تتماشى ةسياسهذه الغيريتباحملكمة قامت و نحة التعليم والنفقات ذات الصلة. ممن املدفوعة مقدما 
يف املبالغ املدفوعة مقدما األخرى مع معاجلة كذلك للقطاع العام و اسبية الدولية عايري احملمع متطلبات امل

. نسببوجه أالبيانات املاليةعرض ذلك مت نتيجة لو ،امليزانية
استحقاقات اقيد بوصفهتويف السنوات السابقة، كانت السلف املدفوعة مقدما من منحة التعليم ٢-٢

بأكملها تبقى يف احلسابات قيد التحصيل كانت السلف زنة فقط. و مدفوعة مقدمًا ألغراض صحيفة املوا
للموظفني واملسؤولني باحملكمة إىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على 

التكاليف سياستها احملاسبية لتسجيل ٢٠١٣احملكمة يف عام غريتو .امليزانية وإجراء التسوية الالزمة
.لدفعهاةاملقابليف الفرتة املاليةالعام الدراسيى مدى علاملتكبدة

املعلومات املالية املقارنة. تسجيل ال يعادو ، مستقبليشكل بيف السياسة احملاسبية غيريطبق التوي٣-٢
قدمانفقات املدفوعة مللاملبلغ عنها األصول ، قلت مستقبليشكل بلسياسة احملاسبية انتيجة لتطبيق و 

،يورو٠٠٠٦٨٠مبقدار ٢٠١٣ديسمرب كانون األول/٣١الفائض الرتاكمي يف كما قل التعليمةملنح
.قدرالبنفس ٢٠١٣ديسمرب كانون األول/٣١النفقات املصروفة للفرتة املنتهية يف وزادت 

ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٣
لدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية البيانات املالية للمحكمة اجلنائية اتعد ١-٣

ا األوىل يف أيلول/سبتمرب  ا مجعية الدول األطراف يف دور اليت تعديالتالو ٢٠٠٢الدولية اليت اعتمد
معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة. وتشكل مع. وتتفق حسابات احملكمة حاليا أدخلت عليهما

حظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة.هذه املال
: ُمتسك حسابات املنظمة على أساس احلسابات اخلاصة بالصناديق. احلسابات اخلاصة بالصناديق٢-٣

ألغراض عامة أو خاصة. وجيوز للمسّجل إنشاء منفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق 
خاصة ممولة بالكامل من التربعات.وقفل صناديق ائتمانية وحسابات 

: الفرتة املالية هلذا احلساب هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية٣-٣
يتم إثبات ،(ب) أدناه١٧-٣: باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية أساس االستحقاق٤-٣

قرض ، والفائدة املستحقة للأدناه(ب) ١٨-٣يف الفقرة الفرعية احملددة املمتلكات غري القابلة لالستهالك 
اإليرادات والنفقات واألصول و ،) أدناهأ(١٨-٣يف الفقرة الفرعية احملددة ةفاملضياملقدم من الدولة 

االستحقاق.أساسعلى، واخلصوم 
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: تُعد احلسابات على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة وال تتم أساس التكاليف التارخيية٥-٣
اآلثار املرتتبة عن تغري أسعار السلع واخلدمات.تسويتها لتعكس

: تعرض حسابات املنظمة باليورو. ويتم حتويل عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف٦-٣
األرصدة املتوفرة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف األمم املتحدة يف تاريخ 

العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي البيانات املالية. ويتم حتويل 
لألمم املتحدة يف تاريخ العملية.

النحو التايل:علىتُعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف ٧-٣
تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛(أ)

ة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛يتم توضيح اخلسائر احملقق(ب)
يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من األصول (ج)

اية السنة يسجل  واخلصوم بوصفها نفقات وتتم تسويتها يف امليزانيات الربناجمية املناظرة. وىف 
يضاف اعتماد خاص لصاىف اخلسارة وتسجل صايف املكسب الرتاكمي إيرادات أخرى، يف حني 

بوصفها نفقات.
أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمة. ويشمل الصندوق العام االشرتاكات الصندوق العام٨-٣

املقررة واألموال املقدمة من األمم املتحدة والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق رأس 
ل النفقات.املال العامل لتموي

هو الصندوق املنشأ لتوفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة مشاكل صندوق رأس املال العامل٩-٣
السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشرتاكات املقررة. وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ صندوق 

٢-٦صبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً للبند رأس املال العامل لكل فرتة مالية ويتم تقديره وفقاً جلدول األن
من النظام املايل.

٢٠٠٤هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلول/سبتمرب صندوق الطوارئ١٠-٣
لتمكني ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير ١ماليني يورو والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من ١٠برصيد يصل إىل 

ي:احملكمة من تغطية ما يل
التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛ أو(أ)

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

ليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.التكا(ج)
وحتّدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشرتاكات املقررة أو من الفوائض 

النقدية على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف.
صندوق الطوارئ عند مستوى على اء اإلبقICC-ASP/11/Res.1يف قرارهامجعية الدول األطرافررتوق
أعلنت . و ٢٠١٣عام يورو يف ٠٠٠٥٠٠وأن جتدد موارد الصندوق مببلغ ٢٠١٣ماليني يورو للعام ٧

).٨(اجلدول يورو ٠٠٠٥٠٠مببلغ حسابات الفرتة املاليةقفلللتجديد بعد احملددقدار احملكمة عن امل
يقوم املسّجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها :االستئمانية واحلسابات اخلاصةالصناديق١١-٣

إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية. ويتم متويلها بالكامل من 
التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنة.
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طية وحسابات خاصة ممولة كليًا أو جزئيًا من وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتيا
االشرتاكات املقررة.

:متويل مشروع املباين الدائمة١٢-٣
مليون يورو، يسدَّد على ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضًا (أ)

الثاين من القراريف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠مدى 
ICC-ASP/7/Res.1 وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرض. ويبدأ سداد .

القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين 
اية املشروع، خت٢٠٠املؤقتة. وإذا مل ُيستخدم مبلغ  صم الدولة املضيفة مليون يورو بأكمله مع 

؛يف املائة من القرض الذي يتعني سداده١٧,٥على سبيل املكافأة 
بالنسبة ICC-ASP/7/Res.1القرارلمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من طبقا لاالشرتاكات املقررة (ب)

، دعت اجلمعية ICC-ASP/12/Res.2القراريف و .دفعة واحدةلنصيب املقرراعمليات تسديد ل
سجل املإخطار إىل دفعة واحدةالدول األطراف اليت ختتار تسديد نصيبها املقرر يف املشروع

ودعتها أيضاً ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ومكتب مدبر املشروع بذلك يف موعد أقصاه 
قسط يفتسديد اله ميكنمراعاة أن، مع لتسديدلوضع جدول زمين لالتشاور مع مدير املشروع إىل 

١٥موعد غايته املبلغ بالكامل يفاستالم ، على أن يتم سنويةأقساطعدة على أوواحد 
تسديدالاتتخضع عمليسو لتدفقات النقدية املتوقعة.لتبعا قبل ذلك أو ٢٠١٥حزيران/يونيه 
من الدولة املقدم الدعم قدارتعديل حاملا تعرف التكلفة النهائية للمشروع ومللدفعة واحدة 

؛املضيفة
ربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي كيانات الت(ج)

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

غرض.املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا ال(د)

:االشرتاكات املقررة١٣-٣
من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا جلدول ٢-٥وفقًا للمادة 

االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف العضوية 
بني األمم املتحدة واحملكمة؛

من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل صندوق ٨-٥ادة ووفقًا للم
رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي 

مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف؛
إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ الدفع؛ويتم حتويل االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى

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

املايل.
عن أي فرتة مالية معينة هي األموال الناشئة عن:تحقة للدول األطرافالفوائض املس١٤-٣

األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛(أ)
الوفورات املتحققة عن التزامات الفرتات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛(ب)
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االشرتاكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛(ج)
شرتاكات عندما يسري مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛ تنقيح جدول اال(د)
أدناه.(ه) ١٧-٣اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة (ه)

اية الفرتة املالية بعد  وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف 
رتة على الدول األطراف استنادًا إىل جدول خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الف

ا هذه الفوائض. وىف  كانون الثاين/يناير الذي يلي ١االشرتاكات املنطبق يف الفرتة املالية اليت تتصل 
السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفرتة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من 

اشرتاكها عن تلك الفرتة املالية بالكامل. وىف هذه احلاالت تستعمل هذه الفائض إذا كانت قد دفعت
االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشرتاكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل واالشرتاكات 

ا هذه الفوائض. رارووفقا للقاملقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفرتة املالية اليت تتصل 
ICC-ASP/12/Res.2،دفعة يف حساب املدفوعات٢٠١٢أي فائض نقدي يتعلق بالسنة املالية درج سي

لتمويل تكاليف االنتقال.واحدة 
: يُدرج احتياطي مبقدار االشرتاكات املقررة اليت ظلت احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة١٥-٣

صحيفة املوازنة كخصم من الفائض الرتاكمي.غري مدفوعة عن الفرتات املالية السابقة يف
: تظهر االشرتاكات الواردة مسبقاً يف صحيفة املوازنة يف عمود اخلصوم. االشرتاكات الواردة مسبقاً ١٦-٣

وتطّبق االشرتاكات الواردة سلفا يف الفرتة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف مستحقة 
مل مث مقابل االشرتاكات املقررة.لصندوق رأس املال العا

: تتألف إيرادات املنظمة مما يلي:اإليرادات١٧-٣
االشرتاكات املقررة: ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية الدول (أ)

األطراف على االشرتاكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛
التربعات: تسّجل بوصفها إيرادات استنادًا إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء السنة )(ب

املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع. وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل 
اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛

تسجل بوصفها سداد األنصبة املقررة دفعة واحدةملشروع املباين الدائمة يف إطار املبالغ الواردة (ج)
إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدول األطراف؛

من نظام روما ١١٥األموال املقدمة من األمم املتحدة وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من املادة (د)
األساسي؛

ل ما يلي:اإليرادات املتنوعة اليت تشم(ه)
مبالغ مسرتدة من نفقات فعلية متكبدة يف الفرتات املالية السابقة؛‘١’
تشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف حسابات ، اليت إيرادات الفائدة املصرفية‘٢’

مصرفية بفائدة وعلى الودائع بأجل؛
ال العامل؛اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس امل‘٣’
اية الفرتة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن اخلسارة أو ‘٤’ يف 

الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها أو ختفيض قيمتها 
بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة. ويتم حتويل أي رصيد سليب صايف إىل حساب 

فقات ذي الصلة؛الن
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عوائد بيع املمتلكات؛‘٥’
التربعات املقدمة بدون غرض حمدد.‘٦’

:النفقات١٨-٣
ا وفقا للقاعدة املالية (أ) . ١-١٠٤ُتدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح 

ويشمل جمموع النفقات املبّلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛
املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة لالستهالك يف ميزانية الفرتة تقيد النفقات (ب)

تلكات غري اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها. ويوضع كشف جرد هذه املم
؛ألصليةاملستهلكة بالتكلفة ا

للقاعدة ألعباء املؤجلة وفقااحتّمل االلتزامات املتصلة بالفرتات املالية املقبلة على حساب (ج)
.٧-١١١املالية 

هي االرتباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفرتة املالية. االلتزامات غري املصفاة١٩-٣
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

ا احملكمة. وت اية ١٢ظل التزامات الفرتة اجلارية قائمة ملدة االرتباطات أو إىل مديونية تعرتف  شهراً بعد 
ا. السنة املالية اليت تتصل 

يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة :االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة٢٠-٣
بل احملكمة العطاء املقدم من ، أوصت اللجنة بأن تق٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣إىل ٩منيف الفرتة 

ووافقت مجعية الدول األطراف على ولندا لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة. Allianzشركة
ا اخلامسة (انظر الوثيقة  ). وعينت ٣١الفقرة ، ١٦الصفحة ،ICC-ASP/5/32توصية اللجنة يف دور

وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة ية للقضاة،نظام املعاشات التقاعدإلدارة Allianzاحملكمة شركة 
Allianz ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ٣١يف.
يورو. والنظام نظام مزايا ٠٠٠٨١٩قسطًا سنوياً يبلغ Allianz، دفعت احملكمة لشركة ٢٠١٣ويف عام 

والية تسع سنوات (أو حمدد يقدم ألعضائه املزايا التالية: معاشا تقاعديا حمددا للقضاة الذين يتمون فرتة 
يف املائة من ٥٠فرتة والية تبلغ تسع سنوات)، ومعاشًا يبلغ القاضي ما يتناسب مع ذلك إذا مل يتم 

سنة من العمر أو ٦٥املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشًا للعجز للقاضي الذين يبلغ 
أقل.

جودة يف حسابات جارية، وحسابات مصرفية بفائدة، تشمل األموال املو :النقد والودائع بأجل٢١-٣
ا والودائع  عن ثالثة أشهر.اليت يقل أجل االستحقاق املتعلق 

تشمل التربعات املعقودة للفرتات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد :اإليرادات املؤجلة٢٢-٣
ولكن مل يتم بعد احلصول عليها.

تشمل اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفرتض أنه يتعلق بالسنة : ة مقدماً االستحقاقات املدفوع٢٣-٣
الدراسية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدمًا ألغراض صحيفة 

حني املوازنة فقط. وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة إىل
تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجراء التسوية الالزمة.

حيق للموظفني الدوليني الذين يرتكون اخلدمة احلصول : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن٢٤-٣
ضاة الذين تنتهي مدة خدمتهم على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة. كذلك حيق للق

احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة.
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موظفو طلبهااحملكمة النفقات املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل يتبني: رصيد اإلجازة السنوية٢٥-٣
احملكمة.

الية.إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات امل،ُتسجل:االلتزامات احملتملة٢٦-٣
وفقًا ملقرر مجعية الدول األطراف : الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة٢٧-٣

ICC-ASP/1/Decision كانون ٢٣املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 3
شات التقاعدية ، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضواً يف الصندوق املشرتك للمعا٢٠٠٣األول/ديسمرب 

. ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 
وصندوق استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة.

ملايل للمنظمة جتاه الصندوق من املعاشات التقاعدية نظام يتم متويله باستحقاقات حمددة. ويتألف االلتزام ا
يف املائة من األجر ١٥,٨مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبوجب املادة 
عات هذا العجز مستحقة الدفع إال إذا جلأت من النظام األساسي للصندوق. وال تكون مدفو ٢٦

بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات ٢٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ اجلمعية العامة لألمم 

التقرير إىل هذا احلكم.املتحدة إىل حني صياغة هذا 

المحكمة الجنائية الدولية (البيانات من األول إلى الرابع)-٤

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األوليتضمن ١-٤
لسابقة يف املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية وتسويات الفرتة ا

اإليرادات أو النفقات.
كانون األول/ديسمرب ٣١األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينقدم وي٢-٤

).٧. وقد اُستبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول (أنظر املالحظة ٢٠١٣
استعمال الطريقة غري املباشرة.لتدفق النقدي ومت إعداده با لملخصالبيان الثالث يقدم و ٣-٤
النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفرتة املالية.البيان الرابعويتضمن ٤-٤

الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ-٥
على رصد ، ICC-ASP/11/Res.1: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها االشرتاكات املقررة١-٥

كانون ٣١إىل كانون الثاين/يناير١الية من يورو لتمويل اعتمادات احملكمة للفرتة امل٠٠٠٠٤٠١١٢
، كان عدد الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١. وىف ٢٠١٣األول/ديسمرب 

دولة.١٢٢األساسي 
يورو من الدولة ٠٠٠٩٣٦٢و يك من املكسرويو ٠٠٠١٣٠تشمل التربعات : التربعات٢-٥

يورو من الدول املضيفة ٠٠٠٢٧٧فضال عن ،املباين املؤقتة للمحكمةاملتعلقة بتكاليفاملضيفة لل
.للتكاليف املتعلقة بدورة اجلمعية

يورو الفوائد املكتسبة من ٠٠٠٣٠٢: متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها إيرادات الفائدة املصرفية٣-٥
بات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق الطوارئ.احلسا

ما يلي:يورو ٠٠٠٨٥٩البالغ قدره جمموع اإليرادات املتنوعةميثلتنوعة:امليرادات اإل٤-٥
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(باليورو): تفاصيل اإليرادات المتنوعة ١الجدول 
املبلغ (باليورو)اإليرادات املتنوعة

٥٤١٤٥٠(أ))١٤-٥املالحظة (ريبة الطاقة القابلة لالسرتداد ض
٦٠٧١٥١ىنفقات أخر اسرتداد 

٦٦٧٥٨ااملمتلكاتعائدات من بيع ال
٥١٢١٩٨املتنازل عنهاخصصاتملا

٣٢٧٨٥٩المجموع

يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها ٠٠٠٠١٦١١٤: يشمل جمموع النفقات البالغ قدرهالنفقات٥-٥
يورو، ومستحقات أو ٠٠٠٨٧٩٥يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٠٠٠٤٠٩١٠٦

يورو مسجلة على ٠٠٠٢٧٣١١٠يورو. ويتألف جمموع النفقات من ٠٠٠٧٢٨١خمصصات تبلغ 
أدناه).٢يورو مسجلة على صندوق الطوارئ (وترد تفاصيلها يف اجلدول ٠٠٠٧٤٣٣والصندوق العام 

(باليورو) من الميزانية البرنامجية المعتمدةتفاصيل النفقات: ٢الجدول 

املبالغ املصروفةمبلغ االعتمادفئة النفقات
االلتزامات غري 

املصفاة
االستحقاقات، 

جمموع النفقاتاملخصصات
الميزانية البرنامجة المعتمدة
املرتبات والتكاليف األخرى 

٩٠٠٥٣٩٨٠٦٠٦٠٣٣٧٥٩٥١٨٨٤٤٨٦٢٥٠١٠٤٣١٦٩٧٧اخلاصة باملوظفني

٥٩٣٧٣٩٤-١٠٠٤٢٥٤٩٨٧٨٨٠٣٦٠٦٨٥٨السفر والضيافة
٠٠٠١٧٢١١٠٤٨٢٢٠٧٦٥٧٩٢٩١١٧٣٤٧٧٨٧٨٦٢٦٩اخلدمات التعاقدية
٦٥٦٥٧١١٦-٠٠٠٩٠٨١٦٤٢٨٠٤٧١٥٢٢٨٥٢٤١مصروفات التشغيل

٠٦٤١٦٦٢-٣٠٠٠٧٥٢٣٩٥٨٨٦١٦٦٩٢٧٩احليازات
٣٠٠١٢٠١١٥٤٦٤٠٦٨١٠٣١١١٤٧٧٥٦٥٩٧٢٧١٢٣٤٢٧٣١١٠المجموع

صندوق الطوارئ
املرتبات والتكاليف األخرى 

١٦٦٠١٣٢-٨٠٠١٧٢٤٥٤٤٨٨٧١٦٢٢١٢٥اخلاصة باملوظفني

٣٧٢٥٠٩-٩٠٠٨١٦٤٧٣٣٦٢١٤٦٨٩٩السفر والضيافة
٣٩٢٦٥٨-٤٠٠٥٠٥١٦٦٤٦١١٧٢٨٤٦اخلدمات التعاقدية
٥٥٧١٦٨-٢٠٠٤٦٨٩٥٦٩٨٦٠١٦٩مصروفات التشغيل

٢٥٣٣٩٣-٨٠٠٢٤٧٨٠٨٣٧٩٤٤٥١٣احليازات
٧٤٠٧٤٢٣-١٠٠٢١١٧٤٤٥٣٤٠٣٢٩٥٤٠٢المجموع
٤٠٠٣٣١١٢٢٩٠٩٤٠٨١٠٦٤٠٦٨٧٩٥٦٥٩٧٢٧١٩٧٤٠١٥١١٤الكليالمجموع

حقاقاتاالست٦-٥
مت تقسيم االلتزام املتعلق مبنحة العودة إىل الوطن :املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطناالستحقاقات (أ)

يورو والتزامات تتعلق مبنحة ٠٠٠٣٤٣٦إىل استحقاقات منحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها 
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الدفع. ويف هذا يورو حتت بند احلسابات األخرى مستحقة٠٠٠٢٨٥العودة إىل الوطن تبلغ 
٣١التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 

وهم املوظفون الذين تركوا احملكمة فعًال وأصبحت هذه املبالغ ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 
لغ اليت اكتسبها املوظفون واجبة الدفع هلم. وتشري استحقاقات منحة العودة إىل الوطن إىل املبا

كانون ٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١املؤهلون حىت 
م ال يزالون يعملون باحملكمة. وبلغت املخصصات املتعلقة باستحقاقات منحة  األول/ديسمرب أل

يورو.٠٠٠٩٥٣حنو ٢٠١٣العودة إىل الوطن اليت محّلت على ميزانية عام 
، بلغ ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب٣١: يف املتعلقة باإلجازات السنوية للموظفنياالستحقاقات)(ب

موع الرتاكمي يورو. ٠٠٠٣٠٣٥الستحقاقات اإلجازة السنوية جلميع موظفي احملكمة ا
البالغ قدرها٢٠١٢وسجلت التكاليف املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل تستنفد يف عام 

بوصفها نفقات.٢٠١٣يورو يف بيان اإليرادات لعام ٠٠٠١٧٣
املخصصات٧-٥

، ٢٠١٣عام اية يف :خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية(أ)
من موظفني سابقني بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 

مبلغا امجاليا يبلغ ةإلحدى عشر القضايا اقضايا من خصص لست. و ةقضيإحدى عشرة باحملكمة 
ومت ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حىت . وما زالت ثالث قضايا جارية يورو٠٠٠٢٤٢قدره 

الباقيتان من القضايا اليت قضيتان مل تعترب ال،التزامات حمتملة. ومقارنة بقضايا مماثلةدراجها كإ
ختصص مبالغ هلما. وانتهت إحدي هاتني القضيتني يف عام كمة ومل التزام على احملستؤدي إىل 

دون ترتيب التزام على احملكمة. ٢٠١٤
ملمارسة واملبادئ األساسية ابناء على : املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة(ب)

نظمة العمل الدولية، يعفى مجيع للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية مل
املوظفني باحملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ 
جمموع االلتزامات الضريبية التقديرية املستحقة على دافعي الضرائب السبعة للواليات املتحدة 

.يورو٠٠٠٦٦حنو ٢٠١٣ام يف عهلذه الفرتةاملدرجني يف جدول املرتبات باحملكمة
بلغت املصروفات الفعلية من ،٢٠١٣يف عام : الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها٨-٥

يورو، ما نتج عنه ٠٠٠٨٧٣٤يورو من أصل مبلغ قدره ٠٠٠١٥١٧التزامات الفرتات السابقة 
يورو.٠٠٠٢٧٨٢يبلغ جمموعها حتقيق وفورات أو إلغاء التزامات 

البالغ قدره٢٠١١مت توزيع الفائض النقدي من عام :املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف٩-٥
يورو حلساب الدول األطراف املستحقة له وفقاً لالشرتاكات املقررة لكل واحدة منها عن ٠٠٠٠٤٢٢

تلك الفرتة املالية.
صندوق ICC-ASP/11/Res.1بقرارها أنشأت مجعية الدول األطراف،: صندوق رأس املال العامل١٠-٥

مببلغ ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١رأس املال العامل للفرتة املالية من 
يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة.٠٠٠٤٠٦٧

البالغ قدرهشرتاكاتالرصيد غري املدفوع من االيشمل :الشرتاكات املقررة قيد التحصيلا١١-٥
يورو مستحقة عن الفرتات املالية السابقة ٠٠٠٣٢١مبالغ يبلغ قدرها يورو٠٠٠٩٨٠٦

). وسّجلت االشرتاكات الواردة من الدول ١(اجلدول ٢٠١٣يورو مستحقة عن عام ٠٠٠٦٥٩٦و
ها اشرتاكات واردة يورو بوصف٠٠٠٢٥٦٥األطراف الزائدة عن االشرتاكات املستحقة والبالغ قدرها

أدناه).١٦-٥مقدماً (انظر املالحظة 
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تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال :االشرتاكات األخرى قيد التحصيل١٢-٥
) ومبلغ٣و٢(اجلدوالن ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف يورو ٠٠٠١٢١قدره بلغ يالعامل الذي 

كانون األول/ديسمرب ٣١رصيد غري املدفوع املستحق لصندوق الطوارئ يف يتعلق بالالذي يورو ٠٠٠٣٧
).٨و٢(اجلدوالن ٢٠١٣

يورو الرصيد قيد ٠٠٠٤٣٩ميثل مبلغ: األرصدة قيد التحصيل املشرتكة بني الصناديق١٣-٥
التحصيل بالصندوق العام من الصناديق االستئمانية األخرى.

وترد تفاصيلها يف اجلدول ،يورو٠٠٠٨٩٩٣: بلغ جمموعهايلاحلسابات األخرى قيد التحص١٤-٥
أدناه.٣

(باليورو): تفاصيل الحسابات األخرى قيد التحصيل ٣الجدول 
٢٠١٣٢٠١٢احلسابات قيد التحصيل

٢٣٩٩٦٦١٣٢٢٨٤٠(أ)احلكومات (ضريبة القيمة املضافة)
٧٠٠٣٩١٣٦٨٤٥٦املوظفون
٥٧٢١١٨٢٩٣٢البائعون

٥٦٨١١٥٢٤٩١٤٨الفائدة املستحقة
٨٥٠٥٩٧٨٢٧٤٦٣(ب)سلف السفر (غري السلف النقدية)

٥٧٩٦٨٦٠٨٨٧٢٩(ج)سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر
٩٢٢١٠٢٢٠١٣٦٩٩١(د)حسابات أخرى

٥٣٠٩٧٩٥١٦٠٣٣٩٤اإلحمالي للحسابات قيد التحصيلالمجموع
)٥٧٩٧٠١١()٧٦٢٠٨٠٢(في تحصيلهاالمشكوكيوندمخصصات ال

٧٦٨٨٩٨٣٥٨١٦٣٧٢الصافي للحسابات قيد التحصيلالمجموع
ضريبة تعلق بامليورو ٠٠٠٦٥٨بلغ م٢٠١٣تحصيل من احلكومات يف عام تشمل احلسابات قيد ال(أ)

رتداد ضريبة الطاقة املدفوعة ملوردي . ومل تستخدم احملكمة حقها يف املطالبة باسالطاقة القابلة االسرتداد
، قدمت احملكمة ٢٠١٣عام ويف ) من اتفاق املقر.٣)(ح) و(٢(١٥وفقا للمادة من قبلالطاقة

قيد الفرتة السابقة ضمن نفقات ٠٠٠٤٥١مبلغ بالتايلتوأدرج،بأثر رجعيالضريبة طلبا السرتداد 
٠٠٠١٠٥رجت مبلغ دوأ، ٢٠١٣من نفقات عام يورو٠٠٠١٠٢مت مبلغ صخ، و االسرتداد

.قيد االسرتدادنصيبها يف ضريبة الطاقةليوروجوست نظري يورو بوصفه التزاما 
إطار احلسابات األخرى قيد التحصيل وبناء على : يفخمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها(ب)

ة الثالثة، القرار رقم  الدائرة االبتدائي(٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠القرار القضائي الصادر يف 
ICC-01/05-01/08-568 ،(القانونية لتكاليف يف إطار ايورو ٠٠٠٤٧٧بلغ مكمة دمت احملق

ضمنوأدرج هذا املبلغ .٢٠١٣يف عام موالهالذي مجدت أم هلمتالقانوين لتمثيل صلة بالاملت
لغ جمموع السلف . وباسرتداد هذا املبلغتكاليف املساعدة القانونية بسبب الشك يف إمكانية 

يورو.٠٠٠٠٤٥٢حنو ٢٠١٣إىل عام ٢٠١٠ملقدمة يف الفرتة من عام ا
يبة القيمة املضافة قيد التحصيل من ر اص بضورو اخلي٠٠٠٣٥وأدرجت احملكمة أيضًا مبلغ 

يف ت قيمته الذي بلغجمموع هذا البند ومن . الديون املشكوك يف حتصيلهايف بند حكومة أوغندا 
عن تتنازلو ،يورو٠٠٠٦٢، شطبت احملكمة يورو٠٠٠١٣٣حنو٢٠١٢اية عام 

.٢٠١٣يورو يف عام  ٠٠٠٣٦
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١١٢. بيد أن املادة هاصيلوال تدرج احملكمة خمصصات لإلشرتاكات املقررة املشكوك يف حت
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد أنه على من نظام روما األساسي تنص 

ا امل الية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر اشرتاكا
عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة 
عنها. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف 

ا.املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدول الطرف 
ا املسافرون سلف السفر (السلف غري النقدية)(ج) : ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأ

مطالبات. ويستثىن من هذا املبلغ سلف السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. وُتسجَّل السلف النقدية 
"املوظفني"، باملسافرين وهي تُدرج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة بوصفها مبالغ قيد التحصيل من 

أو"البائعني"، واملبالغ قيد التحصيل "األخرى".
ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر(د)

املسافرون طلبات لتسجيلها يف ذات صلة بالسفر مثل التذاكر ومصاريف الشحن اليت مل يقدم 
.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١احلسابات بوصفها نفقات حىت 

يورو ٠٠٠٦٨٣البالغ قدرها سلف منحة التعليم املدفوعة مقدماتتعلق :سلف منحة التعليم١٥-٥
.٢٠١٤اليت ستنتهي يف عام ةالدراسيةسنزء من الباجل

من الدول األطراف مبلغاحملكمة تتلق: مقدماً واردة الدفوعات املشرتاكات أو الا١٦-٥
الفرتة املالية القادمة.يورو من اشرتاكات ٠٠٠٢٥٦٥

: ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرهااحلسابات األخرى املستحقة الدفع١٧-٥
.أدناه٤يورو بالتفصيل يف اجلدول ٠٠٠٠٩٧٨

(باليورو)مستحقة الدفع : تفاصيل الحسابات األخرى٤الجدول
٢٠١٣٢٠١٢احلسابات مستحقة الدفع

٥٠٩٣٨٩٦٨٨١٠٣املوظفون
٣١٤٦٩٨٦٤٠٩٧٥١٥)ج(البائعون 

٨٢٥٥٣-)ب(مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون
٨٨٥٢٨٤٤٥٨٣٩٦(أ)االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

٣٦١٧٢٤٧٧٠٣٤٦)ج(حسابات أخرى 
٠٦٩٠٩٧٨١٥٠٦٥٢٦المجموع

قّسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن(أ) 
رو يو ٠٠٠٣٤٣٦إىل قسمني أحدمها للمجموع الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره

يورو حتت بند ٠٠٠٢٨٥لعودة إىل الوطن البالغ قدرهااملتعلقة مبنحة اواآلخر لاللتزامات
احلسابات األخرى املستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل 

كانون األول/ديسمرب ٣١حىت الذين تركوا احملكمة فعالً الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني
موع الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل أصبحت واجبة الدفاليت و ٢٠١٣ ع هلم. ويشري ا

ولكنها ليست ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 
م ال يزالون يعملون باحملكمة. ٣١واجبة الدفع يف  كانون األول/ديسمرب أل
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وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة: اليوناملدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسري )ب(
ملساعدة هذه بشأن الرتتيبات اإلدارية ٢٠٠٦نيسان/أبريل ١٣على مذكرة تفاهم بتاريخ لسرياليون

احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز 
عندما غادر السيد تيلور مرافق االحتجاز.٢٠١٣املذكرة يف عام انتهى سريان هذه تيلور. و 

بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، : البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع)ج(
حسابات مستحقة الدفع ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت 

. وسددت هذه الفواتري يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٣لعام للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب
.٢٠١٤وشباط/فرباير 

يورو الذي ميثل الفائض النقدي للفرتة املالية ٥٦٧١٦٨٩مبلغ خصص : صندوق الطوارئ١٨-٥
واخنفض رصيد .ICC-ASP/1/Res.4(b)وذلك وفقًا للقرار ،صندوق الطوارئإلنشاء ٢٠٠٣- ٢٠٠٢

مجعية وفقا لقرار مت ، ٢٠١٣ويف عام .النفقاتعنبسبب اخنفاض اإليرادات ذلك بعد صندوق الطوارئ 
غ و يورو لبل٠٠٠٥٠٠وأضيف مبلغ جتديد موارد الصندوق ICC-ASP/11/Res.1الدول األطراف

ماليني يورو.٧يبلغ الذيةاحملددةعتبالمستوى 
٠٠٠٠٠٠٧ورو)(املبالغ بالي٢٠١٣كانون الثاين/يناير١رصيد الصندوق يف 

٠٠٠٥٠٠املبالغ املقيدة على الصندوق 

٢٠١٣٠٠٠٥٠٠٧كانون األول/ديسمبر ٣١في المجموع

يورو، ٠٠٠٣٢١خيصم من الفائض الرتاكمي مبلغ: احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة١٩-٥
)، للحصول على ١السابقة (اجلدول الذي ميثل االشرتاكات املقررة غري املدفوعة عن الفرتات املالية 

).٤(اجلدول ٢٠١٢الفائض النقدي لعام 

الصناديق االستئمانية-٦
:٧و٦يردان يف اجلدولني الوصف العام للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منها١-٦

وتعزيز التعاوننيةناء اخلربة القانو ببشأن استخدمت العقود مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى
عن طريق ألدوات القانونية بدون مقابل إىل جمموعة قواعد البيانات املتعلقة باالوصول نطاق توسيع يف 

يترفيعحلقتني دراسيتني تنظيم يف هذه القواعد، و رائم احلرباملعنية جبوثائق جلنة األمم املتحدةإدخال 
حلقة وعقد ،عادة التوطنيإلثالث اتفاقيات على توقيع الأديتا إىلاملستوى للتعاون يف نورمربغ (أملانيا)

كيفيةمجلة أمور، التطورات اجلديدة يف احملكمة أو  ، يفملناقشةمشاركا٢٥٠دراسية للمحامني حضرها 
على املسائل مع الرتكيز ثالثة أيام من التدريب للمحامنيت احللقة الدراسية مشاركة الضحايا. وأعقب

ضحايا أمام احملكمة. املتهمني أو الالذين ميثلون امنياحملية اليت تواجه اإلجرائية والعمل
املعدل بالقرارICC-ASP/2/Res.6بالقرار أنشئ :الصندوق االستئماين املعين بأقل البلدان منو

ICC-ASP/4/Res.4 وخيضع الصندوق ألمانة مجعية الدول األطراف ويغطي تكاليف السفر املتعلقة .
ممثلي أقل البلدان منوا والدول النامية األخرى يف دورات اجلمعية.مبشاركة 

٥٣٨إىل باشر وبدون مقابل يتيح الوصول املو كتب املدعي العام ملخيضعة: روع األدوات القانونيمش
املتعلقة بياناتالقاعدة وصلة الكرتونية ل٠٨١٢لقانون اجلنائي الدويل من خالللاخمتلفاقانونيامصدر 

٢٠١٢أغسطس آب/١منذمشروع األدوات القانونية وأصبح . التابعة للمحكمةوات القانونيةاألدب
. اخلربة القانونية وتعزيز التعاونبناءبشأن جزءا من الصندوق االستئماين
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قدمت: (تونس)العاصمةياوندي (الكامريون) وتونسو احللقات الدراسية اإلقليمية يف داكار (السنغال)
بنيتعاونعززت الاملتخصصني يف القانون و لكبارلتدريب على نظام روما األساسي ااألخرية يف السنوات 

اليت كان مقررا شرق آسيا واحمليط اهلادئلبلدان احللقة الدراسية اإلقليمية وأعيدت جدولة احملكمة. و الدول 
بلدان الناطقة باللغة من اليف بلد آخر عقد و قد ت٢٠١٤عام إىل يف بنوم بنه (كمبوديا) عقدها أصال 

يف عام احللقة الدراسية اإلقليمية املشرتكة مع االحتاد األفريقي يف أديس أبابا (إثيوبيا)وقامت. الفرنسية
نظام روما األساسي وعمل احملكمة بني موظفي مفوضية االحتاد األفريقي باملعرفة بتحسني ٢٠١٢

م من األشخاص املعنيني.يقي وغريهاالحتاد األفر لدىلوفود لواملستشارين القانونيني 
توطني الملساعدة الدول اليت ترغب يف الدخول يف اتفاقات إعادة أنشئ : الصندوق اخلاص بإعادة التوطني

. األطرافالتربعات املقدمة من الدول . ويتلقى هذا الصندوق مع احملكمة
يف قلم ICC-ASP/8/Res.4بالقرار أته اجلمعية أنش: نظام متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين

متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين عن طريق املنح الطوعية.. والغرض من الصندوق هو احملكمة
.٢٠١٣يورو ملشاريع عام ٠٠٠١٧٨١ُعقدت و/أو وردت تربعات تبلغ قيمتها:التربعات٢-٦
يورو الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب املصريف ٠٠٠١١ميثل مبلغ: إيرادات الفائدة املصرفية٣-٦

للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية.
يبلغ اليت صروفة املبالغ امليورو جمموع ٠٠٠٦٥٣١يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره:النفقات٤-٦

يورو.٠٠٠١٩٩يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها٠٠٠٤٥٤١قدرها 

يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار أنه ٠٠٠٢٨١أعيد مبلغ:لغ املعادة إىل اجلهات املاحنةاملبا٥-٦
).٧و٦زائد عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة (اجلدوالن 

يورو الفائدة املستحقة على احلساب ٠٠٠٩٢مبلغ يشمل :احلسابات األخرى قيد التحصيل٦-٦
املبالغ املدفوعة و اليت مل يتم حتصيلها بعديورو ٠٠٠١٠البالغ قدرها املصريف للصناديق االستئمانية

يورو.٠٠٠٨٢سفر البلغ قدرها مقدما لل
يورو مدفوعات املاحنني البالغ ٠٠٠٢٤٢يشمل مبلغ :التربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماً ٧-٦

ا تعليماتنظر احملكمة تيورو للمشاريع املنجزة اليت ٠٠٠٢١٠قدرها  يورو مستحقة٠٠٠٣٢وبشأ
للبائعني.الدفع

الرصيد بلغ ، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق٨-٦
.يورو٠٠٠٤٣٩ستئماين والصندوق العام املستحق الدفع بني الصندوق اال

اليت مل يتم نجزةمشاريع املللاملاحننيتربعاتيورو ٠٠٠١٤١ميثل مبلغ :التربعات قيد التحصيل٩-٦
.حتصيلها بعد

الممتلكات غير المستهلكة-٧
كانون ٣١لممتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف لاأدناه ملخص٥ضمن اجلدول تي١-٧

. ووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف احملكمة، ال يتم إدراج املمتلكات غري ٢٠١٣األول/ديسمرب 
ا.املستهلك ة يف األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتّمل مباشرة على امليزانية مبجرد حياز
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(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة ٥لجدولا

فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي 
كانون ١يف 

٢٠١٣الثاين/يناير 
احليازات/
التسويات

البنود
(أ)املشطوبة 

الرصيد اخلتامي يف 
ون كان٣١

األول/ديسمرب 
٢٠١٣

٧٣٠٥٣٦٨)٩٧٦٧١١(١٢٣٣٨٩٨٥٨٣٨٥٩معدات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
٢٩٤٨٧٩)٦٧٤٤(٠٣٢٨٢٣٩٣٦٦٠معدات األمن والسالمة
٤٠٧٢١١١)٢٥٤١١()٣٣٥١٥(٩٩٦٢٣٧١معدات اخلدمات العامة
٣٤١٠٦٧١-)٢٥٧(٥٩٨٠٦٧١املركبات ومعدات النقل

٢٣٨٥٠٩١)٤٥٠١٧(٢٣٥٣٦٠١٤٥٣١٦٦معدات مكتب املدعي العام
٦٠٨٨٠٩)٧٢٧٩٦(٣٨٨٧٤٣١٩٤٧١٦٢معدات أخرى

٩١٨٣٦٢١--٩١٨٣٦٢١*قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية
٥٣٦٣٧٦١٦)٠٨١٨٤٢(٢٩٠٩٨٤١٥٣٢٧٢٣٤١المجموع

عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت.-مهيديةاعات احملكمة والدائرة التق*

وباإلضافة إىل ما سلف، تشمل سجالت احملكمة املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت عليها 
احملكمة من خالل التربعات:

(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة الممولة من مصادر أخرى ٦الجدول

إدارة األصولفئة 
كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 

(أ)البنود املشطوبة٢٠١٣الثاين/يناير 

٣١الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣
٠٣٣٧-٠٣٣٧ميزانية الفريق االستطالعي

٦٧٨٢٦٧)١٢٠١(٧٩٨٢٦٨منح للمحكمة اجلنائية الدولية
٧١١٢٧٤)١٢٠١(٨٣١٢٧٥المجموع

موع التقديري للبنود املشطوبة ٢٠١٢يف عام (أ) يورو.٠٠٠٨٤٣، بلغ ا

شطب الخسائر المتصلة بالنقد والمبالغ قيد التحصيل والممتلكات-٨
أعاله، شطب ما ١-٧على النحو الوارد يف البند ٢٠١٣باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٨

يورو باعتباره ٠٠٠٦٣ومبلغ ،املصروفات النثريةخسارة من حساب يورو باعتباره٠٠٠٣جمموعه 
. (أ)١٤- ٥(انظر املالحظة حسابات متقادمة وغري قابلة للتحصيل

مدفوعات المجاملة-٩
مل تصدر عن احملكمة مدفوعات جماملة أثناء الفرتة املالية.١-٩

االلتزامات المحتملة-١٠
ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد الالزم لاالحتياطي احملكمة قدرت ، ٢٠١٣عام اية يف ١-١٠

انظر (يورو٢١٤٦٦٠مببلغاملوظفني السابقني باحملكمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
أعاله).(أ)٧-٥الحظةامل
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اإلصابة أثناء الخدمة-10/20١١/
تأمينية لإلصابات اليت يتعرض أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقاً مع شركة تأمني لتوفري التغطية ال١-١١

. وقسط التأمني، أثناء اخلدمةهلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة
ة يف حالة  احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشا

املؤقتني، ُيسدَّد من ميزانية املنظمة ويظهر يف احلساب حتت بند القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين 
يورو.٠٠٠٩٢٩ألغراض هذا التأمني٢٠١٣النفقات. وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام 

التبرعات العينية-١٢
بلغ تو بدون مقابل ألجل قصرياستخدمت احملكمة عددا من املوظفني العاملني،٢٠١٣يف عام ١-١٢

يورو.٠٠٠٨٣١نحو اليت تلقتها نتيجة لذلك بعينية الدمات قيمة اخل

التبرعات للصندوق االستئماني للضحايا-١٣
إنشاء صندوق لصاحل ضحايا ICC-ASP/1/Res.6قررت مجعية الدول األطراف، مبوجب قرارها١-١٣

اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.
ق و يكون مسؤوال عن إدارة الصندفق هذا القرار جملس إدارة للصندوق، وأنشأت اجلمعية يف مر 

وقررت أن يكون مسّجل احملكمة مسؤوًال عن تقدمي ما يلزم من املساعدة حلسن سري االستئماين، 
مه وأن يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.االعمل مبجلس اإلدارة يف قيامه مبه

ألمانة الصندوق يورو ٠٠٠٥٨٠١ألطراف على اعتماد مبلغ مجعية الدول ا، وافقت٢٠١٣ويف عام 
لس.  لس إدارة الصندوق واجتماعات ا االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري 

يورو.٠٠٠٤٣٢١وبلغت النفقات املسّجلة يف حسابات األمانة يف الفرتة املالية

لدائمة: وصف عاممشروع المباني ا-١٤
ICC-ASP/4/Res.2أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها ١-١٤

ا تتطلب بصفتها هذه مباٍن دائمة ذات طابع وظيفي  الذي أكد أن "احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأ
ا بصورة فّعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسب ة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب"، لتمكينها من أداء واجبا

وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة.
إىل أن تكاليف البناء ICC-ASP/6/Res.1أيضًا يف قرارهامجعية الدول األطرافوأشارت٢-١٤

التضخم الناشئ قبل اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، و 
طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات املظهرية 

مليون يورو مبستويات أسعار عام ١٩٠املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 
جلنة مراقبة للدول ICC-ASP/6/Res.1. وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار٢٠١٤

من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٤األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة 
وتكمن مهمة جلنة املراقبة يف توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة ٣-١٤

اقبة باملراقبة اإلسرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير املشروع للمحكمة اجلنائية الدولية. وختتص جلنة املر 
عضو واحد على األقل من هادول أطراف من بين١٠ملراقبة من باألعمال اإلدارية الروتينية. وتتكون جلنة ا

كل جمموعة إقليمية.
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املدجمةالعناصرعلى أن تكاليفICC-ASP/10/Res.6يف قرارهامجعية الدول األطرافووافقت٤-١٤
موعة  ا تدخل بالتايل يف نطاق امليزانية االمجالية اليت تبلغ ٣(ا مليون ١٩٠) تكاليف متصلة بالتشييد وأ

ا بالكامل يف امليزانية االمج الية لعدم يورو، كما وافقت على استيعاب هذه العناصر والتكاليف املتصلة 
ذه امليزانية.جتاوز احلدود املقررة هل

استمرار بقاء املشروع يف حدود بICC-ASP/11/Res.3يف قرارهامجعية الدول األطرافت ورحب٥-١٤
بارتياح هذا الصدديفالحظت ، و ٢٠١٤مليون يورو مبستوى أسعار ١٩٠امليزانية املعتمدة البالغ قدرها 

موعة العناصر املدجمةأن  ا ب٣(ا اليف البناء املتوقعة تك، وأنةعاميف امليزانية الالكامل ) قد مت استيعا
مليون يورو أقل من احلد األقصي ٦,٣مليون يورو، أي بنحو ١٨٣,٧مببلغ تقدر يف املرحلة احلالية 

املخصص للمشروع.
استمرار بقاء املشروع يف حدود بICC-ASP/12/Res.2يف قرارهامجعية الدول األطرافورحبت ٦-١٤

يف هذا الصدد بارتياحالحظت ، و ٢٠١٤يورو مبستوى أسعار مليون١٩٠امليزانية املعتمدة البالغ قدرها 
أيضاً التكاليف االمجالية معية اجلوالحظت مليون يورو يف تكاليف البناء. ٦,٣حتقيق وفورات يبلغ قدرها 

١٩٥,٧مليون يورو) اليت يبلغ جمموعها ١١,٣واالنتقال (مليون يورو)١٨٤,٤املقدرة حاليا للبناء (
ملدير املشروع لتمكينه من مواجهة ةموحدةإمجاليفظة مالية الحظت احلاجة إىل توفري حمامليون يورو، كم
والذي بة قجلنة املراتهقرتحالذي ايل و فضال عن خمطط التم،املشروعإىل حني االنتهاء من هذه التكاليف 

أيدته جلنة امليزانية واملالية.
٢٠١٥النتهاء من املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب اباستمرار توقع ورحبت مجعية الدول األطراف ٧-١٤

لسماح ايف التكلفة و أي زيادة مقبلة على ضرورة أن ميتثل املشروع لألجل من أجل تفادي تكدأو 
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب حبلول  للمحكمة باالنتقال تدرجييا إىل املباين 

ألول إلى الثالث)مشروع المباني الدائمة: مالحظات على البيانات (من ا-١٥
يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األول١-١٥

املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية وتسويات الفرتة السابقة يف 
اإليرادات أو النفقات.

كانون األول/ديسمرب ٣١واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف يوضح األصول البيان الثاين٢-١٥
٢٠١٣.

هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر.البيان الثالث٣-١٥
جمموع األنصبة املقررة اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف ٢٠١٣يف عام بلغ :األنصبة املقررة٤-١٥

أدناه (باليورو).٧بالتفصيل الوارد يف اجلدول،يورو٠٠٠١٣٩١٤دفعة واحدةتسديداليف إطار 

لتسديد دفعة واحدةفي إطار االدول األطرافالمبالغ التي تلقتها المحكمة من :٧الجدول 
(باليورو)

موعالسنوات السابقة٢٠١٣الدول األطراف ا
٦-ألبانيا ٨٦٥٦ ٨٦٥

١٨-أندورا ٣٠٥١٨ ٣٠٥

١أنتيغوا وبربودا ١-٧٤١ ٧٤١

٧٤٣-األرجنتني ٦٤١٧٤٣ ٦٤١

٤-أسرتاليا ٠٨٨ ٨٨١٤ ٠٨٨ ٨٨١
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١٣-بوليفيا ٧٢٩١٣ ٧٢٩

٤-فاسوبوركينا ٥٧٦٤ ٥٧٦

٢-كمبوديا ٢٨٨٢ ٢٨٨

٦-كندا ٨١١ ٧٥١٦ ٨١١ ٧٥١

٣٦٧-شيلي ٤٩٨٣٦٧ ٤٩٨

٢٣٩بياكولوم ٢٣٩-٥٣٢ ٥٣٢

٢٤كوستاريكا ٥١٢٤٩ ٤٧٧٧٣ ٩٨٩

٦٤٢-اجلمهورية التشيكية ٩٦٣٦٤٢ ٩٦٣

٦-مجهورية الكونغو الدميقراطية ٨٦٤٦ ٨٦٤

٤٧اكوادور ٤٧-٨٥٧ ٨٥٧

١-فنلندا ٢٩٠ ٥٠٣١ ٢٩٠ ٥٠٣

٦-جيورجيا ٨٦٤٦ ٨٦٤

٥٥٨-هنغاريا ٣٠٣٥٥٨ ٣٠٣

٨٤-لنداآيس ٦٦١٨٤ ٦٦١

١١-إيطاليا ٦٢١ ٣٩٢١١ ٦٢١ ٣٩٢

٢٧-األردن ٤٥٨٢٧ ٤٥٨

٤١التفيا ٤١-٤٨٣ ٤٨٣

٢٢-خلتنشتاين ٨٨١٢٢ ٨٨١

٢٣ليتوانيا ٦٤٤٤٧ ٢٨٨٧٠ ٩٣٢

١٩٤-لكسمربغ ٤٩١١٩٤ ٤٩١

٢٥-موريشيوس ١٦٩٢٥ ١٦٩

١املكسيك ٧٢١ ٤٣٣٣ ٤٤٢ ٨٦٧٥ ١٦٤ ٣٠٠

٢-اجلبل األسود ٢٨٨٢ ٢٨٨

٤هوالندا ٢٧٢ ٤-٨٠٢ ٢٧٢ ٨٠٢

٥١بنما ٥١-٠٣٨ ٠٣٨

١٧٧الفلبني ١٧٧-٩٣٨ ٩٣٨

١-الربتغال ٢٠٥ ٨٤٢١ ٢٠٥ ٨٤٢

٢٠٨مجهورية كوريا ٥٤٦٢٣٤ ٤٠٦٤٤٢ ٩٥٢

٢-ساموا ٢٨٨٢ ٢٨٨

٦-سان مارينو ٨٦٤٦ ٨٦٤

٤٨-صربيا ٠٥١٤٨ ٠٥١

١٤٣-سلوفاكيا ٨٠٤١٤٣ ٨٠٤

٦٦٣-جنوب أفريقيا ٥٥٧٦٦٣ ٥٥٧

٢-السويد ٤٥٠ ٥٨٣٢ ٤٥٠ ٥٨٣

٧اسبانيا ٣٢٣ ٧-٨٩٨ ٣٢٣ ٨٩٨

٢سورينام ٢-٢٨١ ٢٨١

٢-سويسرا ٧٧٤ ٠١٤٢ ٧٧٤ ٠١٤

٢تيمور ليشيت ٢-٢٢٦ ٢٢٦

٦١-اغوترينيداد وتوب ٧٧٩٦١ ٧٧٩

١٤مجموع األنصبة المدفوعة دفعة واحدة ١٣٨ ٩٣١٣٧ ٦٧٢ ١٩١٥١ ٨١١ ١٢٢

يبلغ قدرهااتيورو مصروف٠٠٠٨٥٥٣٧يشمل جمموع النفقات البالغ قدره:النفقات٥-١٥
يورو. وتشمل النفقات تكاليف ٠٠٠٧٥٠يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها٠٠٠١٤٠٣٧

ناء والرسوم القانونية (املتعلقة بإدارة املشروع واملستشارين اآلخرين). الب
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بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة بالتزامات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها:الوفورات٦-١٥
يورو. ٠٠٠١٥ونتجت عن ذلك وفورات تبلغ يورو ٠٠٠٩٢ة الفرتات السابق

مل حتصل بعد ولكن فائدة مستحقة يورو٠٠٠٢ميثل مبلغ :د التحصيلاحلسابات األخرى قي٧-١٥
يورو ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على ٠٠٠٣٢مبلغ ميثل و ، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

مشرتكا بني رصيدا يورو ٠٠٠٣٤مبلغ السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية، و 
التحصيل من الصندوق العام.قيدالصناديق 

يورو الفواتري املدرجة يف احلسابات ٠٠٠٦٣٣ميثل مبلغ:احلسابات األخرى املستحقة الدفع٨-١٥
. وسددت هذه الفواتري يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١واليت مل تسدد بعد يف 

.٢٠١٤وشباط/فرباير 
اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين الدائمة أدرجت مجيع االشرتاكات:االشرتاكات الواردة مسبقا٩-١٥

) يف ICC-ASP/7/Res.1واحدة (املشار إليه يف القرار ة دفعتسديد الفيما يتعلق خبيار ٢٠١٣يف عام 
.٢٠١٣إطار اإليرادات يف عام 

نظريورو (أ٠٠٠٥٠٠٢٠مبلغ٢٠١٣ستخدم يف عام ا:القرض املقدم من الدولة املضيفة١٠-١٥
أعاله).(أ)١٢-٣ملالحظة ا

قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار: مكتب مدير املشروع١١-١٥
ICC-ASP/6/Res.1 إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار الربنامج

ملتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة مبشروع املبانالرئيسي السابع لتغطية التكاليف ا
. ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة الدائمة

إىل اجلمعية وخيضع ملساءلتها عن طريق جلنة املراقبة.
جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع

مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة.
يورو ملكتب مدير ٠٠٠٩٩٧، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ٢٠١٣ويف عام 

ملسجلة يف حسابات مكتب مدير املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة. وبلغت النفقات ا
يورو.٠٠٠٦٧٤املشروع يف الفرتة املالية قيد البحث
على أمهية الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف ICC-ASP/10/Res.6وأعادت اجلمعية التأكيد يف قرارها 

اتقه لتحقيق توفري الريادة االسرتاتيجية واإلدارة الشاملة للمشروع، وذكرت باملسؤوليات امللقاة على ع
أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو الوارد يف القرار 

ICC-ASP/6/Res.1 املسجل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان ذلك ضروريا عتد، و
ما يتعلق باالرتباطات املالية ملشروع املباين وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، في

الدائمة.
__________________________


