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  خطاب اإلحالة

    ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠

     

 من النظام املايل، أتشرف بام أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة من ٢-١١    ً        وفقا  للمادة        
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١

 
 
 
 
 
 
  سلفانا أربيا) التوقيع(

 املسجل

  

   

   

 
 
 
 
 

 السيد غراهام ميلر
 مدير

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace road 

London SW1W 9SP 

  اململكة املتحدة
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  بيان املراقبة الداخلية وتأكيد االمتثال للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية

  مسؤوليات املسجل

كفالة عن املساءلة سؤولة وامل، وبصفيت املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة، أنا ١-١٠١دة املالية عمال بالقاع  
 ،١-١١١ومبوجب القاعدة . مجيع أجهزة احملكمة  جانبمنإدارة النظام املايل والقواعد املالية على حنو مترابط 

وضع مجيع ، والفرعيةالرئيسية وت املالية السجالومتابعة بتحديد قمت يانات املالية، وبيب املسؤولية عن الأنيطت 
  .تسمية املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية، واإلجراءات احملاسبية للمحكمة

  بيان املراجعة الداخلية

األعمال اليت يقوم ا قلم حملكمة لدعم   وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية عن أنا املسؤولةبصفيت املسجل،  
  .اسبية للمحكمةاحملوة يرااإلدتعزيز البيئة كأداة من أدوات  هذا النظام عملعن مسؤولة و احملكمة، افحتقيق أهدو

حتقيق حتول دون خاطر الرئيسية اليت حتديد امل اهلدف منها إجراءات متصلة ويعتمد نظام املراجعة الداخلية على  
وتشمل . وليست مطلقةللفعالية فقط ت معقولة تأكيدالذلك يقدم هذا النظام  و، للمحكمةستراتيجيةاألهداف اإل

 اآلن جلنة املراجعة الداخلية للحسابات اليت يرأسها رئيس أا احملكمة حىتقبة اليت أنشارالرئيسية لنظام املكونات امل
عالوة  و.أفضل املمارسات الدولية                     ً       ية للحسابات يعمل وفقا  ملعايري      ً                وفنيا  للمراجعة الداخل  ًال  مستق ًا بتاحملكمة، ومك
 أدخلت تعديالت علىو،  احملكمةأحناءدارة املخاطر يف مجيع إلنظام يف إقامة احملكمة شرعت على ذلك، 
 وظيفة املراجعة الداخلية الذي تقوم به الدور عززت و،من اخلارج أعضاء كي تتضمنلقبة ارجلنة املاختصاصات 
  .، وترتيبات اإلبالغ اخلاصة ا، وقدرااللحسابات

العمل على قوم ا لفعالية نظام املراقبة الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية راجعة اليت أوتعتمد امل
تنفيذيني بقلم احملكمة املسؤولني عن ، وعمل املديرين ال حىت اآلناملراجعون الداخليون للحساباتم به االذي ق

غري ذلك رسائلهم و يف قدمها املراجعون اخلارجيون للحساباتاملراقبة الداخلية؛ والتعليقات اليت احلفاظ على إطار 
  . اإلداريةالتقاريرمن 

  تأكيد االمتثال للنظام املايل والقواعد املالية

 إىل ١ واجلداول من ،اليت تشمل البيانات من األول إىل الرابعأدناه أن البيانات املالية املرفقة مبوجب هذا ؤكد أ  
 من النظام املايل والقواعد املالية، ١١    ً         وفقا  للقاعدة على حنو صحيح و قد أعدت ،بيانات، واملالحظات امللحقة بال٧

  .مع إيالء االعتبار الواجب للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة
  
  السيدة سلفانا أربيا )التوقيع(

  املسجل
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  ٢٠٠٨تقرير عن بيئة املراقبة املالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام 

  مقدمة

                                                                                             ّ  للنظام املايل والقواعد املالية، تناط املسؤولية عن إدارة حسابات احملكمة اجلنائية الدولية باملسجل، ويوق ع     ً وفقا    
  .املسجل بالتايل يف كل عام على البيانات املالية اليت تصدرها احملكمة

.  بشأن الضوابط املالية الداخليةعلى بيان ٢٠٠٩يونيه /يف حزيران     ّ       سيوق ع املسجلعالوة على البيانات املالية، و
    ً                أيضا  تأكيدات معقولة هذه الوثيقة وستقدم .  ضوابط مالية داخلية فعالةأقامتهذه الوثيقة أن احملكمة من  بنيتيوس

بأن مجيع العناصر الرئيسية اليت تساهم يف إصدار البيانات املالية ختضع ملراقبة جيدة للمراجعني اخلارجيني للحسابات 
  .املنظمةمن جانب 

  .التصال هذه العملية مباشرة بإصدار البيانات املالية للمحكمةمماثل على بيان  يف كل عاميوقع املسجل وس  

  النهج

األماكن اليت توجد ا ضوابط داخلية ) وتوضيح(                  ً                              ن جتري احملكمة تقييما  إلطار املراقبة الداخلية لتحديد أينبغي   
  .لتحسينهافعالة، واألماكن اليت يوجد فيها جمال 

  :واتبعت لذلك النهج التايل  

ووضع املكتب .  ُ                                                                        أ جري التقييم املتعلق بفعالية الضوابط الداخلية بواسطة استبيان للتقييم الذايت  -
                                             ً        ً                                 الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة استبيانا  معياريا  لبيئة املراقبة وقام مكتب املراجعة 

   .   مع البيئة اخلاصة للمحكمةالداخلية للحسابات بتكييفه ليتفق

ن يديران اجلزء األكرب من يواقتصر نطاق التقييم على قسم امليزانية واملالية وقسم املشتريات اللذ  -
  . ٢٠٠٩يناير /وأرسل االستبيان إىل هذين القسمني يف اية كانون الثاين. موارد احملكمة

مراجعة احلسابات ألنشطة اإلدارية وتعلقة باووضع مدير املراجعة الداخلية للحسابات األسئلة امل  -
  .دق عليها املسجلا املالية الداخلية وصالضوابطوموقف اإلدارة العليا من 

على االستبيان ومت بناء اليت وردت                                                       وقام مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بتحليل أو يل للردود   -
 املعلومات ملراجعي احلسابات   ُ        وأ بلغت هذه. الختبارهاعلى ذلك اختيار عينة من األسئلة 

  .اخلارجيني

  . ٢٠٠٩فرباير /وأجري االختبار املتعلق بدقة الردود املقدمة يف اية شباط  -

  .مارس /وحللت نتائج االختبار وأرسلت إىل األقسام املختلفة املعنية يف آذار  -

  .ضافة هلذه الوثيقةإكعليه املسجل الذي سيوقع وسريفق هذا التقرير ببيان املراقبة الداخلية   -
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 الداخلية إىل أقسام أخرى للمحكمة يف ضوابطنطاق التقييم الذايت للوميكن النظر يف توسيع   -
  . لذلكالقريب العاجل ولكن سيلزم وضع استبيانات خاصة 

  تقييم بيئة املراقبة الداخلية

 سؤاال بعد قيام ٤٠ مت اختبار  ً،    ًيبا      ً     سؤاال  تقر٦٠من جمموع األسئلة اليت وردت يف االستبيان واليت يبلغ عددها   
  .فريق تابع ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات بتحليل املخاطر

ويرد توضيح لألهداف من هذه الضوابط يف كل فقرة قبل . وفيما يلي قائمة بالضوابط الرئيسية اليت مت فحصها  
  .حتليل نتائج االختبار

  أهداف املراقبة

  ه املراقبة املالية الداخلية واملواضيع املتعلقة باإلدارة الرشيدة،موقف اإلدارة العليا جتا   -

  اإلدارة،  -

   تعارض املصاحل،–األخالقيات    -

   تفويض السلطات والتوقيع،- الفصل بني الواجبات –التنظيم    -

  السياسات، واإلجراءات، واملمارسات،   -

  إدارة املوارد البشرية،   -

  منع الغش،   -

  طر،تقييم املخا   -

 .أمن املعلومات   -

  موجز

   . الدولية فعالةأن بيئة املراقبة املالية يف احملكمة اجلنائيةب              ً ميكن القول إمجاال    

 عن طريق االتصالبانتظام فعالية الضوابط الداخلية تفحص أن اإلدارة العليا للمحكمة وتبني من التقييم   
        ً ها ذاتيا  واختبارالضوابط الداخلية يوجد ج منتظم لتوثيق ال ومع ذلك . راجعي احلسابات اخلارجيني والداخلينيمب

  .حبسب األقسام والوحدات

جلنة امليزانية واملالية ومجعية   إىلاحملكمة تقارير عن أنشطتهاوتقدم .     ًفع اال يبدو  اهليكل اإلداري للمحكمةو  
 يئاتاهلبني                 ً      ً  كل أسبوع توازنا  سليما  عقدها احملكمة يفاليت تعالوة على ذلك، توفر جلنة التنسيق و. الدول األطراف
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أنشطة و. االستثمارجلنة جلنة مراجعة احلسابات وإدارية أخرى مثل كيانات            ً وأنشئت أيضا  . املعنية بصنع القرارات
  .امرضية وينبغي إعادة النظر فيهجلنة اإلستثمار غري 

 لموظفني والنظام املايل والقواعد املاليةالنظامني األساسي واإلداري لالقواعد الواردة يف  املوظفون أنعلم وي  
ظائف سواء للمحكمة بأكملها أو لوسلوك اللقواعد  خاصةمدونة  ولكن ال توجد للموظفنيالسلوك ااملتوقع حتدد 
  ).احملاسبة، واملشتريات(حمددة 

واضح وفعال والتوقيع عليها ات السلطتفويض الواجبات وبني فصل اللتسلسل اإلداري ووالتنظيم مبا يف ذلك ا  
  .املاليةاإلدارة بني املوارد البشرية وتنفيذية السائل باستثناء بعض املخيضع للمراقبة يف مجيع أحناء احملكمة، و

هذه اإلجراءات والضوابط وميكن حتسني . السياسات واإلجراءات واملمارسات عادة ما تكون رمسية وموثقةو  
، السيما فيما يتعلق املقررةإلجراءات لدائما ة ليست مطابقة  املمارسغري أن. املتصلة ا بزيادة تفصيلهاالداخلية 

                             ً            وميكن رصد السياسات املتعلقة مثال  باإلنفاق من . مصاريف السفربسداد بإدارة البيانات املتعلقة باإلجازات أو 
  .الوحدة/امليزانية بوجه أفضل بتطوير مؤشرات األداء الرئيسية ومتابعتها على مستوى القسم

ومت تعيينهم  .بوجه مالئماملهارات واخلربات الالزمة ألداء عملهم اليت مت تقييمها بن يف الفروع واملوظفتمتع وي  
. وأثري مع ذلك القلق بشأن حتسني املهارات التقنية .الوثائق املتعلقة بتعيينهم بانتظام مراجعةمن خالل عملية شفافة و

  . يف جمال املشتريات      ًوخصوصا خلارجية االشتراك يف برامج التدريب ا ما يتم       ًونادرا 

بتقييد النفاذ إىل نظم املعلومات املتعلقة باحملكمة ومواقعها  كفولةوجودات ماطر الغش املتصلة باملخموالوقاية من   
  .ومع ذلك مل تضع احملكمة سياسة خاصة ملنع الغش. املادية

وتركز النتائج بوجه خاص على املخاطر .        ً     ً               مشروعا  خمصصا  لتحديد املخاطر٢٠٠٨واستهلت احملكمة يف عام   
  .االستراتيجية ويلزم حتديد املخاطر التشغيلية بالتفصيل

لمعلومات ولكن يتوقف استكمال هذه اخلطة على حتليل اآلثار لن األمستمرارية سري العمل اطة خوفر وت  
ميكن حتسني نوعية ،  مثل نظام سابوفيما يتعلق باملعلومات املالية اليت تقدمها نظم خاصة. املترتبة على األعمال

 .املعلومات واستكماهلا بتلبية احتياجات قسم امليزانية واملالية بوجه أفضل

  موقف اإلدارة العليا جتاه املراقبة املالية الداخلية واملواضيع املتعلقة باإلدارة الرشيدة -١

تها احملكمة، ينبغي أن تتحقق اإلدارة اليت وضعستراتيجية إلتنفيذ ايف نظمة ذات فعالية املتكون  لضمان أن
الرقابة الداخلية  للمسائل املتصلة بنتظمةمتابعة اإلدارة العليا املالئمة واملتعترب و. ضوابط داخلية فعالةالعليا من وجود 

  . على وجود نظام جيد لرصد أنشطة املنظمة ًال دلي

للحسابات وجتري راجعة الداخلية واخلارجية املتابعة تقوم مبأن اإلدارة العليا للمحكمة تبني من التقييم و
مدير كل من املسجل ووجيري . املراقبةاملسائل املالية وبشأن مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني مشاورات مع 
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األولية والنهائية ملراجعة احلسابات النتائج  مع مراجعي احلسابات اخلارجيني ملناقشة اتقاءشعبة اخلدمات اإلدارية ل
اليت جرت بشأن االلتزامات املشاورات ذلك ومن األمثلة على . للضوابط املاليةتواصل ن أجل تعزيز التحسني املم

االلتزامات غري املصفاة يف اليت أدت إىل اخنفاض كبري يف  ٢٠٠٧مراجعة احلسابات يف عام بعد نتائج غري املصفاة 
  .٢٠٠٨عام 

 احلسابات الداخليني ملناقشة نتائج املراجعة واملوافقة على مع مراجعيوجتتمع اإلدارة العليا بشكل دوري 
 ضوابط املتعلقة بحول القضايا التنفيذية    ً                              أيضا  مع املراجعة الداخلية للحسابات التشاور ومت . خطط عمل اإلدارة

  .املدفوعات

 للحسابات اليت بشأن اخلطة السنوية للمراجعة الداخليةتوصيات     ً أيضا  اإلدارة العليا تقدم وعالوة على ذلك، 
  .مراجعة احلسابات املالية ذات الصلةتشمل 

  
حىت يف احلاالت اليت ال تقوم  ، قواعد السلوك والقانونعند خمالفةإجراءات تأديبية                           ًوتتخذ اإلدارة العليا دائما 

 .اإلجراءات التأديبية املتخذة ضد املوظفني يف مجيع أحناء احملكمةعن بالغ فيها باإل

   .تحسيناتالتفيد بعض ااالت من ومع ذلك، قد تس

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف عام أجراهالذي استبيان التقييم الذايت على الرغم من  -
على ااالت اليت حتتاج إىل ملراقبة املالية الداخلية من أجل تسليط الضوء بناء على طلب ا ٢٠٠٩
واختبارها الداخلية الضوابط ظم لتوثيق ت ج من يوجدالاملشتريات، ويف  يف امليزانية واملالية نيحتس

اليت ميكن ات بعض املسائل املتعلقة بإدارة اإلجازولوحظت .      ً                    ذاتيا  حبسب األقسام والوحدات
  .معاجلتها باالختبار الذايت املناسب

  االدارة  -٢

  :الضوابط الواجبة االختبار

  . رة العلياهيكل اإلداوجود ما يلزم من الضوابط والتوازن يف    -

ربة وينبغي أن يتمتع أحد األعضاء خب. داخلية للحسابات وإدارة املخاطرجلنة للمراجعة الوجود   -
  .  ماليةوجتربة

  .االستثماروضوابط لبحث خطط " جلنة استثمار"وجود   -

 عليها اخليارات احملاسبية واملوافقة من فهم التمكينه علومات كافية ومناسبةموافاة اإلدارة العليا مب  -
  .يف البيانات املاليةوإدراج املعلومات 

توافقة مع املمارسات املومراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني األجهزة االتصاالت بني رؤساء   -
  .املوصى ا
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  حتليل الضوابط

  ييكل اإلداراهل

وهناك . بصنع القراراتعملها اإلداري التوازن السليم بني اهليئات املعنية  للمحكمة ولتنظيمييكل ايتيح اهل
أن تتخذ القرارات وتضمن بالتايل تضم أعضاء من خمتلف األجهزة ، هيئة معنية بصنع القرارات، وهي جلنة التنسيق

  .كل جهازالتشاور مع بعد 

نية  تقارير إىل جلنة امليزانية واملالية عن املسائل املتعلقة بامليزايف السنةمرتني احملكمة تقدم وباإلضافة إىل ذلك، 
  .والشؤون املالية

  جلنة مراجعة احلسابات

 وحتدد هذه .أغسطس/ آب٨اللجنة يف اختصاصات ووضعت جلنة ملراجعة احلسابات أنشأ رؤساء األجهزة 
  .الغرض من اللجنة والقواعد اخلاصة االوثيقة 

. تراتيجيةسإللمخاطر ال صصروع خميعاجل من خالل مشحملكمة ويف اإدارة املخاطر مفهوم جديد ومفهوم 
وختطر بذلك  ،قصور يف الضوابط الداخليةالاملخاطر التشغيلية وأوجه وختطر جلنة مراجعة احلسابات عند انعقادها ب

  .ات الداخلية للحساباتلمراجع    ً     ً  أيضا  وفقا  ل على مدار السنة

  مارثعملية االست

جلنة استعراض بيد أن . قرارأي  تعمل بعد ومل تتخذ بالتايل تعليمات إدارية وملبالستثمار اجلنة أنشئت 
 . يورو وتقدم توصياا إىل املسجل٥٠ ٠٠٠تستعرض املشتريات اليت تزيد قيمتها على املشتريات 

  اإلبالغ

 و مراجع أثار عندما،املثال على سبيلو.                       ً     ً                              حتاط اإلدارة العليا علما  طبقا  لألصول مبا ينشأ من مسائل حماسبية
لتزامات غري املصفاة يف حساب النفقات، نوقشت هذه املسألة باستفاضة مع مسألة تسجيل االن واحلسابات اخلارجي

  .مدير شعبة اخلدمات اإلدارية واملسجل قبل إجراء تعديالت يف السجالت احملاسبية

  .ويعقد مراجعو احلسابات اخلارجيون اجتماعات مع املسجل بشأن نتائج مراجعتهم للحسابات املالية

اليت أوجه القصور بشأن  للحسابات ة الداخليةعاألجهزة واملراجية بني رؤساء اجتماعات دور    ً أيضا  عقد وت
يتم ذلك أيضا من خالل جلنة (املشاريع اليت أنشئت لضمان فعالية الضوابط تكشف عنها املراجعة الداخلية أو 

  ).مراجعة احلسابات
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  جماالت التحسني

- وقدم رئيس قسم امليزانية واملالية فعال  : ا احلاليةحتسني األنشطة العملية للجنة االستثمار بتعديل اختصاصا ً                                  
  .ورقة إىل جلنة امليزانية واملالية يف هذا الشأن

مل حيضر مراجعو احلسابات اخلارجيون حىت اآلن اجتماعات جلنة مراجعة احلسابات ولكن ستعاجل هذه  -
  .املسألة يف القريب العاجل

   تعارض املصاحل–األخالقيات    -٣

  جبة االختبارالضوابط الوا

قد نع املبادرات اليت                                  ً       أعماهلم املهنية بوضوح وإحاطتهم علما  بذلك مللسلوك املتوقع من املوظفني يف  االنص على
  .فعال للمراقبة الداخليةالار  ً       ا  من اإلطقواعد السلوك جزءمدونات  أو يةقواعد األخالقوتعترب ال. أهداف املنظمةختل ب

  حتليل الضوابط

 وردت على استبيان التقييم الذايت أن املوظفني يعلمون أن النظام األساسي والنظام اإلداري  اليتتبني الردود
  ).مبا يف ذلك القواعد املتعلقة باهلدايا والضيافة(للموظفني حيددان واجبات والتزامات وامتيازات مجيع املوظفني 

داري للموظفني عند توقيعهم على استالم ويقر مجيع املوظفني باستالمهم نسخة من النظام األساسي والنظام اإل
  .اخلدمة

  جماالت التحسني

قواعد السلوك أو خاصة لقواعد السلوك يف بعض /مل تضع احملكمة حىت اآلن مدونة شاملة لألخالقيات  
  .ااالت مثل املساءلة أو املشتريات

  .م املشترياتوال توجد يف النظام األساسي أو النظام اإلداري للموظفني قواعد متصلة بقس  

ومل حتدد العقوبات املقررة ملخالفة القواعد الواردة يف النظام األساسي أو النظام اإلداري وال تعمم العقوبات   
  .املوقعة على مجيع أحناء احملكمة

  :وتتحقق مع ذلك ضوابط التخفيف يف أنشطة املشتريات عن طريق ما يلي  

   الدولية للبائعنياتاملناقص  -

  قين والتجاري الذي يقوم به موظفون غري تابعني لقسم املشترياتالتقييم الت  -
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العقود الكبرية قيام جلنة مستقلة ليس من بني أعضائها موظف من قسم املشتريات مبراجعة مجيع   -
  واملوافقة عليها 

  . تفويض السلطات والتوقيع- الفصل بني الواجبات –التنظيم   -٤

  الضوابط الواجبة االختبار

  .املهام/يد أدوار ومسؤوليات املوظفني بوضوح عن طريق تنظيم منهجي وشفاف لألقسامينبغي حتد

           ً                                                                              وينبغي أيضا  وجود فصل مناسب بني الواجبات ألن الضوابط تكون فعالة فقط عندما ال تؤدي نفس املنظمة 
  .أو نفس األشخاص املهام املطلوبة

  . حتديثه واإلبالغ عن التغيريات عند االقتضاء                                          ً          وينبغي أن يكون تفويض السلطات والتوقيع رمسيا  كما ينبغي

  حتليل الضوابط

  التنظيم

                                                                          ً               يعترب التنظيم يف قسم امليزانية واملالية وقسم املشتريات وقسم مراجعة احلسابات جيدا  ويتسم التسلسل 
  .اإلداري بالوضوح

  جماالت التحسني

  .  يدةااللتزام بتوصيف الوظائف أو حتديثه عند تكليف املوظفني مبهام جد  

  :الفصل بني الواجبات

امليزانية قسم مستقل عن األقسام الفنية األخرى مثل نه اخلدمات العامة ولكقسم قسم املشتريات جزء من 
وقسم . بني قسم املالية وقسم املشتريات احلق يف الوصول إىل نظام ساب/وهناك فصل واضح بني الواجبات. واملالية

  . الشراء وال جيوز له أن يقدم طلبات للشراءاملشتريات فقط هو الذي يعد أوامر

.                                  ً                                                                ويتبع قسم املالية وامليزانية إداريا  فقط ملدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة واملسجل وال يشترك يف العمليات
أو تنظيم املهام ) وحدة كشوف املرتبات(ويتم الفصل بني الواجبات عن طريق احلق يف الوصول إىل نظام ساب 

  ).دفوعاتوحدة امل(

ويتبع مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات جلنة مراجعة احلسابات اليت يشارك يف عضويتها رؤساء 
  .                  ً           ويتبع املدير إداريا  فقط للمسجل. الوحدات/األجهزة وليس رؤساء األقسام
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  جماالت التحسني

. وحدة كشوف املرتبات عليهينفذ اإلجراء الذي يتخذه قسم املوارد البشرية بشأن املوظفني قبل موافقة 
. وتشعر وحدة كشوف املرتبات بالقلق الحتمال وقوع أخطاء لدى القيام ذه العملية وعدم القدرة على اكتشافها

بيد أن وحدة . ذه املسألة بسبب القيود املالية وال تزال هذه املسألة معلقة منذ إبالغ أجهزة الدعم بنظام ساب
  .راجعات يف كل دورة شهرية للمرتبات دف الكشف عن أي أخطاء من هذا القبيلكشوف املرتبات تقوم بعدة م

  تفويض السلطات والتوقيع

ويقوم املسجل بتعيني املوظفني الذين ميلكون . يرد تفويض السلطات املتعلق بعتبات اإلنفاق يف أمر إداري
 يف التصديق على الصرف جلميع املوظفني وتبلغ قائمة املوظفني الذين ميلكون احلق. احلق يف التصديق على الصرف

ويعتمد الفصل بني . ومينح مركز املوظف املصدق احلق يف الوصول إىل نظام ساب لعمليات اإلنفاق. عند حتديثها
أقسام /  قيام موظفني خمتلفني أو وحدات لضمانالواجبات على احلق املمنوح للموظفني يف الوصول إىل نظام ساب

  .ت وتعديلها واملوافقة عليهاخمتلفة ببدء املعامال

  السياسات واإلجراءات واملمارسات  -٥

  الضوابط الواجبة االختبار

 ويتيح .سق من جانب املوظفنيناجيب توحيد السياسات واإلجراءات واملمارسات لضمان تطبيقها بشكل مت  
 .بسهولة                             ً                                          توثيق السياسات واإلجراءات أيضا  معرفة املوظفني اجلدد بالقواعد والنظم وفهمها 

  حتليل الضوابط

يف نصوص عليها بقواعد العمل امل    ً            علما  بصورة جيدة  وقسم املشتريات  واملالية املوظفون يف قسم امليزانيةيطحي
  .ايل والقواعد املاليةالنظام امل

  .                               ً                                            وعالوة على ذلك، يعمل كل قسم وفقا  إلجراءات التشغيل املوحدة أو التعليمات اإلدارية

  قسم املشتريات

  .                                           ً                     إجراءات التشغيل املوحدة يف قسم املشتريات كثريا  على اإلجراءات املاليةتدقق

القيود املالية املعتمدة للموظفني يف قسم املشتريات وتتفق /وتوجد تعليمات إدارية ومذكرة بشأن االلتزامات
  .مجيعها مع التغيريات اجلديدة
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  قسم امليزانية واملالية

  عملية امليزنة

                                                                             ً خبطوات رئيسية إلتباعها عند وضع امليزانية وتبلغ هذه التعليمات ملديري امليزانية طبقا  وضع القسم إجراءات 
  .لألصول

  رصد امليزانية

وهي قابلة للتحسني ولكن يلزم لتحسني . للقسم مؤشرات رئيسية مالئمة إىل حد ما لألداء وجديرة بالثقة
وتستعرض اإلدارة العليا مرة واحدة كل عام . داءنوعية املؤشرات وموثوقيتها تكريس موارد خاصة لتعقب قياس األ

وال يعلم رئيس ). املستوى اإلمجايل(أداء املؤشرات الرئيسية لألداء عن طريق تقرير يوجه إىل جلنة امليزانية واملالية 
 .  القسم مدى استخدام مؤشرات األداء الرئيسية يف الشعب واألقسام والوحدات إلدارة األداء

  وحدة احلسابات

وترد عالوة على ذلك مبادئ توجيهية يف التوجيهات . حيدد النظام املايل والقواعد املالية العمليات الرئيسية
 .الرئاسية، وقرارات مجعية الدول األطراف، ووثيقة امليزانية املعتمدة، وقائمة املهام

  وحدة اخلزينة

وترد . طي وحدة اخلزينة ووحدة املدفوعاتتوجد عالوة على النظام املايل والقواعد املالية إجراءات خاصة تغ
       ً         ة علما  بانتظام تب امليدانياموظفو املكوحياط . يف ملفيتم جتميعها املعلومات على الشبكة الداخلية وهذه 

  .بالتعديالت اإلجرائية ذات الصلة

  وحدة كشوف املرتبات

 للموظفني ةيت مت حتديدها معروفغري أن بعض املعايري ال. وثقةغري املإلجراءات ا/وهناك عدد من العمليات
ويشمل ذلك تاريخ التوقف عن إدخال التغيريات يف .  التابعة لإلدارةقساماأل/ وحداتيف الوغريهم من املستخدمني 

  .كشوف املرتبات وتاريخ دفع املرتبات

  وحدة املدفوعات

ليومية وتعرض على الشبكة تستخدم أدلة اإلجراءات املتعلقة باملدفوعات ودليل وحدة السفر يف العمليات ا  
ووضعت وحدة املدفوعات باالشتراك مع وحدات أخرى بقسم امليزانية واملالية جمموعة من املعلومات . الداخلية

  .للموظفني اجلدد
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  جماالت التحسني

ليا رقابة جيدة احيث ال توجد حنظام ساب حتسني الضوابط الداخلية املتصلة ببيانات األجازات ب  -
  .خال املعلوماتعلى عملية إد

 .استعراض عملية إعداد تقرير اجلرد السنوي الذي يتم يف اية العام  -

ال تنبع هذه املشكلة من وحدة املدفوعات ولكن من : حتسني اإلجراءات املتعلقة بدفع بدل السفر     -
ن وسيقلل ذلك م. اإلدارة اليت ينبغي أن تؤكد على املسافرين أنه يلزم تقدمي بطاقات الركوب

احتماالت اخلطأ يف حساب بدل اإلقامة اليومي، ومينع االختناقات يف عملية الدفع، وحيد من 
 .االلتزامات غري املصفاة اليت ترجع إىل مصاريف السفر

. أساس شهري أو ربع سنويقياس األداء على التعقب املوثوق لوضع مؤشرات أداء رئيسية لضمان  -
وينبغي أن يكون هذا . رصد ميزانياالوحدات هذه املؤشرات لا/ وينبغي أن يستخدم مديرو األقسام

 .طويل األجل، وأن يعد بالتعاون مع مجيع األقسام الختيار مؤشرات حمدودة ولكن مناسبةاملشروع 

مؤشرات األداء الرئيسية إلضفاء املزيد من الدقة عليها مثل مؤشرات األداء بعض حتديث استعراض و  -
ومؤشرات األداء ) االستعراض الدوري للميزانية(ع امليزانية وإجراءات الرقابة الرئيسية املتعلقة بوض

إلضافة قائمة البيانات احملددة املطلوبة للتسويات واملوعد (الرئيسية املتعلقة بالعمليات اخلتامية الشهرية 
  ).احملدد هلا

  املوارد البشريةإدارة   -٦

  الضوابط الواجبة االختبار

راتيجية املنظمة وأهدافها بصورة صحيحة إال إذا توافرت يف موظفي املنظمة املهارات الالزمة ال ميكن تنفيذ إست  
  .وقد ترجع هذه املهارات إىل اخلربة الوظيفية السابقة أو التدريب. ألداء املهام بكفاءة وفعالية

  .             ًاألقسام مناسبا /وينبغي أن يكون املالك الوظيفي للوحدات

  حتليل الضوابط

  اخلربة وعملية التوظيفاملؤهالت و

يف قسم امليزانية واملالية وقسم املشتريات وقسم مراجعة احلسابات باملؤهالت واخلربة الالزمني يتمتع املوظفون 
  .ألداء مهامهم بطريقة مالئمة

  .                              ًً                                     ويتم التوظيف بعملية شفافة وفقا   للسياسة اليت وضعها قسم املوارد البشرية  

  . وات اخلربة املطلوبةوتتوافر يف مجيع املوظفني سن  
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أسئلة فنية للتحقق من توافر اخلربات واملهارات املطلوبة يف  وطرحت يف املقابالت اليت أجريت للتعيني
  .املرشحني

  ).املؤهالت واخلربة املطلوبة(وروجعت وثائق تعيني املوظفني 

  .                                      ً                   ومنح املوظفون الذين مت تعيينهم عقودا  طويلة بدرجة معقولة

  حسنيجماالت الت

  .العقود اليت مدا ثالث سنوات غري مطبقة على مجيع رؤساء الوحدات يف قسم امليزانية واملالية -

         ً          جيرى حاليا  التعيني يف (                                           ً                        تتأثر العمليات يف قسم امليزانية واملالية حاليا  نتيجة الخنفاض عدد املوظفني  -
تمل املالك الوظيفي لقسم وسيك. وظيفة رئيس وحدة امليزانية واملالية ووظيفة نائب رئيس القسم

ووظيفة مراجع احلسابات الرئيسي يف قسم مراجعة احلسابات . املشتريات بتعيني موظف للمشتريات
 .وجاري التعيني.                     ًشاغرة منذ عام تقريبا 

  تقييم األداء

 دافأهعادة  توضعو .لموظفنيلتغذية مرتدة مستمرة          ً توجد أيضا  و. تقييم األداء يتم مرة أو مرتني يف السنة  
 . سنة واحدةملدة حمددة، قابلة للقياس، ميكن حتقيقها، ذات صلة باملوضوع، وموقوتة 

  

  التدريب

  .التطوير الوظيفي عند تقييم األداء/حتدد االحتياجات الطويلة األجل من التدريب  

  .وهناك فرص للتدريب الداخلي باحملكمة مثل التدريب على اللغات  

                   ً     ً                                             تقدم الوحدات تدريبا  شامال  لضمان تبادل املعارف داخل الوحدات وفيما بينها ويف قسم امليزانية واملالية،   
وال يوجد برنامج معتمد لتدريب املوظفني اجلدد ويتم . وإمكان أداء املهام الرئيسية عند غياب بعض املوظفني

 أيام ولكنه ال يتناول ويوجد عالوة على ذلك برنامج عام للتدريب على نظام ساب مدته ثالثة. تدريبهم أثناء العمل
  .وحدات مالية معينة

 . منسق املشتريات/ التدريب من رئيس القسم/ويف املشتريات، يتلقى كل موظف التوجيه  

ويف مراجعة احلسابات، يستعد أحد املوظفني لالمتحان اخلاص مبراجعي احلسابات املعتمدين ونوقش الربنامج 
  .يف ذلك التدريب خارج احملكمةالتدرييب لكل موظف عند تقييم األداء، مبا 
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  جماالت التحسني

.                                              ً     ً                                 يشكل ضيق الوقت واالفتقار إىل املوارد املالية عائقا  عاما  حلضور التدريب الذي يتم خارج احملكمة  -
ومع ذلك ينبغي تشجيع التدريب الذي يتم خارج احملكمة للتعرف على النهج اجلديدة للممارسات   

  .ومتخصصة، وتبادل اخلربات مع منظمات أخرىاملهنية، اكتساب مهارات إضافية 

  .الوحدة/           ً                                                            وينبغي أيضا  وضع برامج تعريفية للموظفني من أجل تسريع معرفتهم بقواعد القسم  -

  غشمنع ال  -٧

  الضوابط الواجبة االختبار

وخيتلف نوع الغش من منظمة إىل أخرى وينبغي التصدي له بالربامج املعتمدة . لالحتيالأي منظمة معرضة 
  .نع الغشمل

  حتليل الضوابط

  .بتقييد النفاذ إىل نظم املعلومات باحملكمة ومواقعها املادية كفولةموجودات احملكمة م

وعالوة على ذلك، يلزم التماس رأي املستشار القانوين الداخلي يف بعض املشاريع مثل مشروع املباين 
يلزم التماس رأي املستشار القانوين كلما أحرز تقدم و. واملستشار القانوين عضو يف فريق التنفيذ. الدائمة للمحكمة

  .يف إطار املشروع وآلياته اإلدارية

  جماالت التحسني

  .                  ً     ً         مل تضع احملكمة برناجما  حمددا  ملنع الغش

النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني والنظام القواعد الواردة يف ومن املفروض أن يلتزم املوظفون ب
  . الغشاحتماالتبشكل غري مباشر تتناول السلوك املقبول من موظفي احملكمة واليت حتدد الية املايل والقواعد امل

 تقييم املخاطر -٨

  الضوابط الواجبة االختبار

وينبغي االنتقال . ينبغي حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة لضمان تنفيذ الضوابط الداخلية املناسبة لتخفيفها  
 إىل املخاطر التشغيلية لتمكني املديرين من اختاذ إجراءات يف حدود اختصاصهم لتخفيض من املخاطر اإلستراتيجية
  .املخاطر أو السيطرة عليها
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  حتليل الضوابط

                             وح ددت املخاطر اإلستراتيجية اليت . ٢٠٠٨      ً                    مشروعا  إلدارة املخاطر يف عام ) جلنة التنسيق ( الساستهل
  .ةتنطوي على عدد حمدود من املخاطر التشغيلي

  .                                                                      ًويشمل إعداد خطة مراجعة احلسابات حتليل املخاطر املتعلقة باملسائل املالية أيضا 

  .وتتم اإلجراءات املتعلقة باملخاطر املالية باستعراض امليزانية واملالية يف القسم املعين

  جماالت التحسني

  .لمخاطر املالية التشغيلية احملتملةلال توجد خريطة خماطر   -

 . املشروع املشار إليه أعاله استعراضات دورية للمخاطر اليت قد تؤثر على املنظمةال توجد جبانب  -

 أمن املعلومات -٩

  .الستكماهلا         ً                                                     وضعت فعال  خطة الستمرارية سري العمل ويلزم حتليل األثر الشامل لألعمال

  .                                 ً                             وخيترب أمن تكنولوجيا املعلومات دوريا  امتيازات النظم والنفاذ إليها

تلفة من املوظفني الذين يستعملون نظام ساب يف قسم امليزانية واملالية مع املسؤولني وتلتقي جمموعة خم
 .سري العمل يف نظام ساب/ملناقشة أي مسائل متعلقة بتقدمي التقارير كل أسبوعني بقسم تكنولوجيا املعلومات

  جماالت التحسني

ت والتقارير اإلدارية املقدمة عن طريق  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتحسني املعلوماينبغي أن يقوم
  .نظام ساب

وينبغي أن يتاح الوصول إليهما مباشرة للمحكمة بأكملها بيان اإليرادات واحلساب اخلتامي             ً يتوافر حاليا  و
 ، والصناديق االستئمانية،الصندوق العام(حبسب الرمز املخصص لكل صندوق يف نظام ساب            ً مباشرة أيضا  

بني الصناديق  فصلبال يزان املراجعة يف نظام ساباملقدم ملالعرض وميكن حتسني ).  للضحاياوالصندوق االستئماين
وتقارير األداء عن طريق زيادة امليزانية التقارير املتعلقة بويلزم حتسني . املختلفة حبسب الرمز املخصص لكل صندوق

الشتراكات يف نظام ساب غري ا بارير املتعلقةالتقو. التفاصيل الواردة ا للتقليل من عدد جداول اإلكسل املطلوبة
قسم تخذ ي ومل .          ً                                                                       مالئمة أيضا  ويلزم االستعانة بعدد كبري من جداول اإلكسل للحصول على معلومات إدارية مالئمة

  .الشأن حىت اآلنإجراء يف هذا أي تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
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  ة املنتهية يفالبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السن
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١

  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

  إىل مجعية الدول األطراف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

ديسمرب / كانون األول٣١ الدولية عن الفترة املنتهية يف قمت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للمحكمة اجلنائية  
ن األول املتعلق باإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية؛ والبيان الثاين املتعلق وهي تشمل البيا. ٢٠٠٨

باألصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة األموال؛ والبيان الثالث املتعلق بالتدفقات النقدية؛ والبيان الرابع 
  ُ        وأ عدت هذه . ١٢ إىل ١ملالحظات الداعمة من  وا٧ إىل ١املتعلق باالعتمادات املخصصة للفترة؛ واجلداول من 

  .البيانات املالية يف إطار احملاسبات السياسية احملددة

  املسؤوليات املنوطة بكل من املسجل ومراجع احلسابات

                                                            ً                                    إن املسجل مسؤول عن اإلعداد والعرض السليم للبيانات املالية، وفقا  للشروط اليت يتضمنها النظام املايل على   
تصميم وتنفيذ وتوخي املراقبة الداخلية؛ : وتشمل هذه املسؤولية ما يلي. نت به مجعية الدول األطرافحنو ما أذ

العرض السليم والصحيح للبيانات املالية اليت ختلو من اخلطأ املادي الراجع سواء إىل الغش أو الغلط؛ وانتقاء وتطبيق 
  .م باملعقولية يف الظروف السائدةالسياسات احملاسبية املالئمة، ووضع تقديرات حماسبية تتس

 من النظام املايل واالختصاصات ١٢                                                           ً       وتتمثل مسؤولييت يف إصدار تقرير عن مراجعة البيانات املالية وفقا  للبند   
               ُ        ً                                  واملطلوب مين أن أ بدي رأيا  بشأن ما إذا كانت البيانات املالية . اإلضافية الناظمة للمراجعة اخلارجية للحسابات

                                                                             ُ        ً زيه املوقف املايل يف اية الفترة ونتائج العمليات عن الفترة؛ وأن البيانات املالية أ عدت وفقا  تعكس على حنو ن
         ُ              ً                                                      كما أنين أ قدم لكم تقريرا  عما إذا كانت املعامالت قد جرت، من مجيع األوجه املادية، مبا . للسياسات املالية املعلنة
  . يتفق مع النظام املايل

. رفقة بالبيانات املالية وسأنظر فيما إذا كانت متفقة مع البيانات املالية املراجعةوأقرأ املعلومات األخرى امل  
وانظر فيما يترتب من اآلثار . وهذا اجلانب اآلخر من املعلومات ينطوي على البيان املتعلق باملراقبة الداخلية

وليس املطلوب . انات املاليةبالنسبة لتقريري إذا ما اكتشفت أية أخطاء واضحة أو أوجه تضارب مادي مع البي
                                                                 ُ        ً                     مين أن أنظر فيما إذا كان البيان يغطي كافة املخاطر والضوابط، وال أن أ بدي رأيا  بشأن كفاءة اإلجراءات 

وال تشمل مسؤوليايت أية . اإلدارية املتوخاة باحملكمة اجلنائية الدولية وإجراءاا املتعلقة باملخاطر والضوابط
  .معلومات أخرى

  ي بشأن مراجعة احلساباتأساس الرأ

                          ً                                                              أجريت مراجعيت للحسابات وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها جملس املعايري الدولية   
ويشمل الفحص الذي أقوم به، اختبار ما يثبت صحة املبالغ والكشف عن الوضع املايل . للمراجعة والتأكيد

               ً                                 كما يشمل تقييما  للتقديرات ذات األمهية واألحكام اليت . بيانات املاليةومشروعية املعامالت املالية املدرجة يف ال
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أصدرها املسجل يف إعداده للبيانات املالية وما إذا كانت السياسات احملاسبية هي أنسبها بالنسبة لظروف احملكمة 
  .                                 ُ                                           اجلنائية الدولية وما إذا كانت قد ط بقت بشكل متسق ومت الكشف عنها على النحو املالئم

وقمت بتخطيط وإجناز مراجعيت للحسابات على النحو الذي ميكنين من احلصول على مجيع املعلومات   
والتعليالت اليت أرى أا ضرورية لكي توفر يل األدلة الكافية إلعطاء تأكيد معقول من بأن البيانات املالية خالية من 

                                ً              من حيث مجيع أوجهها املالية متت وفقا  للنظام املايل  اخلطأ املادي سواء كان مرجعه الغش أو الغلط وأن املعامالت 
وقد قمت كذلك فيما توصلت إليه من رأي بتقييم .            ً                                     وطبقت حتقيقا  لألغراض اليت تتوخاها مجعية الدول األطراف

  .مدى كفاية عرض املعلومات الواردة يف البيانات املالية

  رأي

 كانون ٣١ه، من مجيع اجلوانب املادية، املوقف املايل يف إن هذه البيانات املالية، يف نظري، تعكس بشكل نزي  
                                                                        ً                  ونتائج العمليات والتدفقات النقدية عن الفترة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا  للمعايري احملاسبية ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  .ملنظومة األمم املتحدة والسياسات احملاسبية املعلنة اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية

  ي بشأن االمتثال للقواعد النظاميةرأ

                                                                           ُ           إن املعامالت اليت جرت، هي يف نظري، متفقة من مجيع اجلوانب املادية مع النظام املايل وأ جنزت مبا حيقق   
  .املقاصد اليت توختها مجعية الدول األطراف

               التقرير املفص ل

  .اجعة احلسابات اليت قمت ا                          ً       ً     ً       من النظام املايل أصدرت أيضا  تقريرا  مفص ال  عن مر١٢    ً       وفقا  للبند   

  

  مورس. ه. س جياأم) التوقيع(
  املراقب املايل ومراجع احلسابات العام

  اململكة املتحدة
  املراجع اخلارجي

  
  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات

  ٢٠٠٩يوليه /لندن، متوز
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  ٢٠٠٨تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

كمةمراجعة حسابات البيانات املالية للمح  
٢٠٠٨اجلنائية الدولية لعام   

 
  احملتويات

  الفقرات  
    ملخص تنفيذي
    النتائج التفصيلية

  ٣-١  ................................................النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات 
    القضايا املتعلقة باإلدارة املالية 

  ١٦-٤  ..............................................................املالية االستنتاجات 
  ٢٢-١٧  ..................................................................اإلدارة النقدية 

    القضايا املتعلقة بإدارة املؤسسة
  ٢٥-٢٣  ...................................... ........... التقدم احملرز حىت اآلنلخص  م-
  ٢٨-٢٦   .....................................................  جلنة مراجعة احلسابات-
  ٣١-٢٩   ...............................................................  إدارة املخاطر-
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  ملخص تنفيذي

  .٢٠٠٨رأي املراجع بدون حتفظ فيما يتعلق بالبيانات املالية لعام   •

 مليون يورو، ٩٥,٣ ووصل إىل ٢٠٠٧  يف املائة مقارنة مبجموع عام٣جمموع اإليرادات ازداد بنسبة   •
وتعزى الزيادات يف اإليرادات .  مليون يورو٨٣,٧ يف املائة إىل ٨على حني أن النفقات قد ارتفعت بنسبة 

 مليون يورو ١,٤ مليون يورو وفائدة على اإليرادات مقدارها ١,٥إىل ارتفاع يف األنصبة املقررة مببلغ 
  .على التوايل

 يف املائة ومتثلت االشتراكات املستحقة حبلول أجل اية ٩٩,٦املستخلصة فبلغت ازدادت االشتراكات   •
  . مليون يورو٠,٣السنة يف 

، نفذت احملكمة تدابري لضمان متثيل البيانات غري املصفاة يف احلسابات التزامات صحيحة ٢٠٠٨يف عام   •
  .دقيق احلسابات تأكدت من خالل ت-    ً                                     وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة 

اختذ فيما يتعلق باإلدارة النقدية عدد من التدابري لتقييم مستوى اخلطر الذي تواجهه استثمارات احملكمة يف   •
وأوصينا بأن تعمد جلنة االستثمار إىل تنفيذ هذه التدابري املخصصة كجزء من . ظل املناخ االقتصادي احلايل

  .اإلدارة النقدية املستمرة

 بإدارة املؤسسة نسهر باالشتراك مع رؤساء األجهزة على اتباع املمارسة احلسنة يف الترتيبات وفيما يتعلق  •
واضطلع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات باستعراض البيئة السائدة . اخلاصة بلجنة مراجعة احلسابات

 املالية وقمنا بتوجيه اإلرشاد                          ً                                           يف جمال املراقبة باحملكمة حتضريا  لوضع بيان للمراقبة الداخلية يرفق بالبيانات
  .حول األدلة الالزمة لدعم هذا اجلانب املعزز للمحاسبة اجليدة واإلبالغ به

                                                                                         ظل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يعمل بطاقة غري مكتملة مما حد  من مدى التغطية اإلشرافية اليت   •
  .يوفرها وأوصينا بأن تعاجل هذه املسألة على سبيل األولوية

                                                                                   ً قمنا باستعراض تقييم املخاطر الذي وضعته احملكمة وشجعنا على اعتماد سجل باملخاطر يعكس عددا    •
أصغر من املخاطر االستراتيجية واملصنفة حبسب أولوياا مبا يشمل املخاطر الداخلية واخلارجية على 

  .حد سواء

نة املراقبة املعنية ذا املشروع                    ُ                                     ونالحظ التقدم الذي أ حرز يف جمال وضع مشروع املباين الدائمة، وجل  •
وأبرزنا خماطر غياب الترتيبات احملاسبية الفعالة اخلاصة بالقروض يف الظرف . والترتيبات املتعلقة بالقروض
  .الراهن وبتقدمي التقارير املالية

ع احملكمة           ً                                                                      أحطنا علما  بالوظيفة اليت يؤديها النظام احملاسيب باإلبالغ بالنفقات حسب احلالة ولكننا نشج  •
  .على حتسني هذا اجلانب ليتسر رصد التكاليف اليت تنطوي عليها كل حماكمة وتقدمي تقرير عن ذلك

                                       ً                                                      أوصينا بأن تتخذ مجعية الدول األطراف قرارا  من حيث املبدأ بشأن اعتماد معايري احملاسبة الدولية للقطاع   •
  .يريات على النظم واللوائح املاليةالعام يف أقرب فرصة ممكنة إلتاحة الوقت الكايف إلدخال التغ

حققت احملكمة بعض التقدم يف جمال تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجعة اخلارجية للحسابات وعمدنا   •
 .إىل إبداء تعليق على سبيل املتابعة كجزء من هذا التقرير
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  النتائج التفصيلية

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

                                ً  من القواعد املالية للمحكمة ووفقا  ١-١٢                                      ً       ات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا  للبند قمنا مبراجعة البيان  -١
  .كذلك للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها جملس املعايري الدولية للمراجعة والتأكيد

 واكتمال وصحة البيانات وتبني مراجعة احلسابات خلوها من العيوب أو األخطاء اليت نعتربها مؤثرة يف دقة  -٢
املالية برمتها؛ ورأي مراجعة احلسابات يؤكد أن هذه البيانات املالية تعكس بشكل دقيق، من مجيع اجلوانب املادية، 

                                                              ً  ونتائج العمليات والتدفقات النقدية املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١املوقف املايل يف 
  .ة ملنظومة األمم املتحدة والسياسات احملاسبية املعلنة اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدوليةللمعايري احملاسبي

املرفق وتلخص توصياتنا يف . وترد أدناه املالحظات والتوصيات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات  -٣
ويرد يف . املرفق باء فترد يف ٢٠٠٧اها يف عام أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمن. ألف

                                       ُ                                           ملخص لنطاق وج مراجعة احلسابات اللذين أ بلغ ما املسجل يف االستراتيجية املفصلة ملراجعة املرفق جيم
  .احلسابات

  االستنتاجات املالية

  األداء املايل الشامل

نة هلا بإيرادات ونفقات السنوات املاضية،  حتليل إليرادات ونفقات احملكمة مع إجراء مقار١يرد يف الشكل   -٤
  .ويغطي هذا التحليل الصندوق العام ورأس املال العامل والصناديق االستئمانية

  )باليورو(حتليل لإليرادات والنفقات : ١الشكل 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ٨٠ ٤١٧  ٨٨ ٨٧٢  ٩٠ ٣٨٢  االشتراكات املقررة

  ١ ٦٤١  ١ ٣٣٩  ١ ٢١٦  التربعات
  ١ ٧٠٣  ٣ ١٢٨  ٤ ٥٨٢  دةإيرادات الفائ

  ١٠٤  ٢٠٤  ٣٣٨  إيرادات متنوعة
  ٨٣ ٨٦٥  ٩٣ ٥٤٣  ٩٦ ٥١٨  جمموع اإليرادات 
  )٦٦ ٤٣١(  )٧٨ ٧٣٨(  )٨٤ ٨٥٤(  جمموع النفقات

يف اإليرادات مقارنة ) النقص املسجل/(الفائض
  بالنفقات

١٧ ٤٣٤  ١٤ ٨٠٥  ١١ ٦٦٤  

، وتعزى هذه الزيادة يف جانب منها ٢٠٠٧ بإيرادات عام  يف املائة مقارنة هلا٣ازدادت إيرادات السنة بنسبة   -٥
كما زادت .  مليون يورو٨٨,٩ مليون يورو بعد أن كانت ٩٠,٤إىل االرتفاع يف االشتراكات املقررة اليت بلغت 

 يف املائة ٨وارتفعت النفقات بنحو .  مليون يورو٣,١ مليون يورو بعد أن كانت ٤,٦يف إيرادات الفائدة فبلغت 
ة هلا بنفقات السنة املاضية، ويعزى ارتفاعها هذا بالدرجة األوىل إىل زيادة يف التكاليف املتصلة باملوظفني مقارن

 مليون يورو يف عام ٦٠ فوصلت إىل ٢٠٠٧ مليون يورو عام ٥٤,٤كانت مبقدار ( مليون يورو ٥,٦والبالغة 
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ائمني فيها لالضطالع بكامل ما هو منوط م وذلك حبكم أن احملكمة تواصل الزيادة يف عدد  املوظفني الد) ٢٠٠٨
 مليون يورو بسبب النشاط األكرب يف اإلعداد ١,٨وازدادت تكاليف اخلدمات التعاقدية مبقدار . من املهام

  .للمحاكمات والتكاليف اإلضافية ذات الصلة باملباين املؤقتة

 مليون يورو يف عام ٩٠,٢قدراها  مليون يورو وكان م٧٣,٥أما صايف أصول احملكمة فقد اخنفضت إىل   -٦
 ٠,٥ فهبطت إىل ٢٠٠٧ مليون يورو عام ٨,٣كانت ( وذلك نتيجة الخنفاض يف احلسابات املستحقة ٢٠٠٧

 مليون يورو فهبطت إىل ٧٧,٢، وتدنت الودائع النقدية والودائع ألجل وكان مقدراها )٢٠٠٨مليون يورو يف عام 
 مكرسة لنظام املعاشات التقاعدية للقضاة وكانت هذه أليانزلشركة  مليون يورو يف أعقاب تسديد أقساط ٦٦,٨

  .األقساط مدرجة يف السابق يف هذه األرصدة النقدية

وقمنا، كجانب من مراجعتنا للحسابات، بفحص كافة أرصدة اإليرادات والنفقات املهمة؛ وتأكدنا من   -٧
صروفات اليت دونت يف البيانات املالية للمحكمة، وذلك وجود ما يكفي من األدلة املوثوقة اليت تدعم اإليصاالت وامل

واقتنعنا كذلك بأن . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف تعليل التحركات اليت شهدا اإليرادات والنفقات يف الفترة ما بني 
  .األرصدة النقدية الكبرية اليت متلكها احملكمة توفر رأس املال العامل الكايف لألغراض التشغيلية املتوخاة

  شتراكاتمجع اال

 يف ٩٣,٤ مقارنة مبا نسبته ٢٠٠٨ يف املائة من االشتراكات املقررة يف عام ٩٩,٦قامت احملكمة جبمع   - ٨
             ً       ً                                                وميثل هذا حتسنا  مستمرا  يف معدل مجع االشتراكات املقررة ويربهن على سعي احملكمة . ٢٠٠٧املائة يف عام 

 مليون ٠,٣أخرات املتراكمة يف االشتركات إىل واخنفض جمموع املت. الدائب لتحسني أدائها يف هذا املضمار
ونشيد مبعدل اجلمع األفضل املتعلق باملتأخرات األقدم . ٢٠٠٧ يف عام ٨,١ بعد أن كان ٢٠٠٨يورو يف عام 

 وخاصة مجع كل االشتراكات الواجبة الدفع يف وقت تسود العامل أمجع ٢٠٠٨واالشتراكات املقررة لعام 
  .ظروف اقتصادية صعبة

  ؤات بالتدفقات املاليةالتنب

 ولكنها تنوي أن تكتفي ٢٠٠٩ مليون يورو يف عام ١٠١اعتمدت الدول األطراف نفقات من امليزانية مبقدار   -٩
وقد استحثت احملكمة على أن جتد هلا سبل لوفورات فعالة .  مليون يورو بالنسبة لالشتراكات املقررة٩٦جبمع 

ورة إذا ما لزم أن تظفر احملكمة بتمويالت إضافية ألهداف براجمها، فقد ويف ص. متكنها من ردم اهلوة حيثما أمكن
 مليون يورو من صندوق رأس املال العامل لسد أي نقص حيدث، وذلك بعد قيام ٥ ُ                        أ ذن هلا بأن تسحب ما مبلغه 

 بأن احملكمة منذ وقد وضع هذا الترتيب بناء على العلم. املسجل بإبالغ رئيس اجلمعية ورئيس جلنة امليزانية واملالية
  .    ُ                                                                  أن أ سست وهي تنفق على الدوام مبالغ هي دون املبلغ الكامل للمخصصات السنوية

 وما رافقها من نشاط يعين أن اجتاه النقص الكبري ٢٠٠٩بيد أن بداية احملاكمات داخل احملكمة يف أوائل عام  -١٠
ا ما كانت احملكمة غري قادرة على الوفاء  باملستوى املتوقع                                ً     ً               يف اإلنفاق من امليزانية مل يعد أمرا  حمتمال  يف املستقبل؛ وإذ

 ماليني يورو من صندوق رأس املال العامل عام ٥من الوفورات هناك خطر أن تضطر إىل سحب كامل السلفة مببلغ 
والغرض من صندوق رأس .                           ً                                        وهذا من شأنه أن يبقي رصيدا  بصندوق رأس املال العامل يقارب مليوين يورو. ٢٠٠٩

وستحتاج . ال العامل هو توفري التمويل القصري األجل يف صورة ما إذا تأخر تسديد الدول األعضاء الشتراكااامل
احملكمة إىل القيام بالرصد عن كثب ملا إذا كان الرصيد الباقي يف صندوق رأس املال العامل يف أعقاب أي سحب 

  . الغرضيتم لغرض اإلنفاق من امليزانية العادية هو رصيد كاف هلذا
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ولذلك نعتقد أن اإلدارة النقدية احلازمة ستغدو متزايدة األمهية بالنسبة للمحكمة ويتعني على اإلدارة أن تنظر  -١١
ومن . يف ما إذا كانت األدوات والنظم الضرورية قائمة لرصد املوقف النقدي والتنبؤ به وذلك على أساس مستمر

التنبؤ مبا إذا كانت ستحتاج لسحب أموال من صندوق رأس املال شأن الترتيبات املناسبة أن تسمح للمحكمة ب
  .العامل فتتيح بذلك تقدمي طلب مناسب التوقيت إىل جملس إدارته فيما يتعلق باملوافقة على ذلك السحب

  :١التوصية 

لعامل نوصي احملكمة بأن تنظر يف العواقب واملخاطر املالية املترتبة على سحب أموال من صندوق رأس املال ا  
ويتعني على احملكمة على هذا النحو .                                     ً                                  لغرض متويل نفقات مقررة يف امليزانية بدال  من املتطلبات التشغيلية القصرية األجل

أن تؤمن اإلجراءات املالئمة للتنبؤ اليت تسمح بتحديد مىت وألي مدة ستدعو احلاجة إىل سلفات من صندوق رأس 
  .املال العامل

 تقوم بوضع التنبؤات املتعلقة بالتدفقات النقدية يف األجلني املتوسط والطويل ونوصي كذلك احملكمة بأن  
لتوجيه نظر القائمني على االستراتيجية التمويلية خالل السنوات املقبلة حني يكون مستوى االشتراكات املقررة أدىن 

  .ت األعلى لتنفيذ امليزانيةمن امليزانيات املعتمدة وتندر املصادر البديلة للتمويل الالزم للوفاء باملعدال

  املشتريات

، استفسرنا عن ٢٠٠٧ويف سنة .           ً                                                       أخذنا علما  يف تقاريرنا السابقة ببلوغ املشتريات ذروا صوب اية السنة -١٢
يف احلسابات ناجتة عن أوامر صدرت يف ) التزامات غري مصفاة( ماليني يورو من االلتزامات املالية ٣مبلغ بنحو 

 السنة، وهي أوامر ال تفي باملعايري الواردة يف النظام املايل والقواعد املالية وقد استلزمت بالتايل الشهر األخري من
  .إجراء مراجعة احلسابات البيانات املالية

                  ً                                                          ً    ، بذلت احملكمة جهودا  جبارة يف سبيل البقاء على صالحية االلتزامات يف اية السنة متشيا  مع ٢٠٠٨ويف عام  -١٣
وتولت اإلدارة عملية تقييم لصحة االلتزامات غري املصفاة يف اية السنة الستبعاد . ية والنظام املايلالقواعد املال

وقمنا باستعراض هذه املمارسة وأجرينا اختبارنا . األعباء اردة من االلتزامات الصحيحة من رصيد آخر السنة
يف اية العام تشكل، من أوجهها املادية، التزامات التفصيلي للتأكد من أن االلتزامات غري املصفاة املبلغ عنها 

  .صاحلة

                                                          ً                                   وهذه اإلشارة لاللتزامات وردت مدعومة بتخطيط سابق وأكثر اتساقا  للمشتريات للحد من املخاطر اليت قمنا  -١٤
ن أن يتسبب فيما مضى بتحديدها واملتمثلة يف السنوات اليت تشهدها املشتريات عند قرب انتهاء الفترة املالية مما ميك

وهذا قلل بنسبة النصف من عدد االجتماعات .                                                    ً     ًيف تضييق الوقت املتاح الستعراض طلبات املشتريات استعراضا  فعاال 
  .اليت تعقدها جلنة استعراض املشتريات والالزم عقدها يف اية العام

  حاالت الغش أو الغش املفترض

                                                 لحسابات والواردة يف النظام املايل، ي طلب منا أن نوجه مبقتضى االختصاصات الناظمة للمراجعة اخلارجية ل -١٥
واملسؤولية األولية . نظر مجعية الدول األطراف إىل أية حاالت من الغش أو الغش املفترض اليت تكتشف أثناء السنة

باملكاتب                    ً                              وأحاطتنا احملكمة علما  حباليت غش بسيطتني مت اإلبالغ عنهما . ملنع واكتشاف الغش تقع على عاتق اإلدارة
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                             ُ   وجرى التحقيق يف كلتا احلالتني وف صل .  يورو١ ٢٠٠امليدانية التابعة للمحكمة، تنطويان على ما قيمته حنو 
  .املوظفون املورطون فيهما

  اخلسائر واملشطوبات ومدفوعات ااملة

   مبلغ يورو وشطب١٤١ ٠٠١أذن جملس مراقبة املمتلكات بشطب ممتلكات غري مستهلكة تبلغ قيمتها    -١٦

 يورو كانت مرشحة للشطب ولكن ٢١ ٤٣٦           ً          وأحطنا علما  مبا قيمته .  يورو باعتباره من اخلسائر املادية٣ ٨١١ 
وهذه األصول يكشف عنها يف املالحظات .                                   ً                      كان اإلجراء الالزم اختاذه بشأا معلقا  وقت مراجعتنا للحسابات

  .٢٠٠٨نه من مدفوعات ااملة عام ومل تدفع احملكمة أي مبلغ على أساس أ. امللحقة باحلسابات

  اإلدارة النقدية

 مليون يورو ٦٧ نقدية مقدارها ة، أرصد٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١كانت احملكمة متلك، يف    -١٧
وتقوم احملكمة يف الظرف الراهن باستثمار أمواهلا يف األجل القصري . ٢٠٠٧ مليون يورو يف عام ٧٧مقارنة مبا مبلغه 
وخالل العام .  من املؤسسات املصرفية اهلولندية الكربى٤عات ألجل وتتوزع احلسابات اجلارية على يف شكل إيدا

                ً                  يف املائة استنادا  إىل متوسط الرصيد ٦,٣                          ً        مليون يورو مما يعادل عائدا  بنسبة ٤,٥حققت احملكمة إيرادات هائلة مببلغ 
 يف ٤,٦ مليون يورو وعائد قدره ٣,١ مقدارها ٢٠٠٧وهذا مقارنة بفائدة حتققت يف عام . النقدي خالل العام

والزيادة يف إيرادات الفائدة راجعة إىل االستخدام األفضل حلسابات الودائع ألجل واحلصول على أسعار فائدة . املائة
  .مواتية جبانب فائض نقدي أعلى مستوى

بالنظر إىل التقلبات الكبرية اليت ، ٢٠٠٩وال تتوقع احملكمـة احلفاظ على نفس عائـد الفائدة بالنسبة لعام  -١٨
واالجتاهات . ٢٠٠٨                                                     ً       ً               تشهدها األسواق وأسعار الفائدة األدىن بعد أن اخنفضت اخنفاضا  ملحوظا  منذ أواخر عام 

. الراهنة يف األسواق العامليـة واملاليـة أبرزت ضرورة توخي ممارسات أكثر متانة فيما يتصل باإلدارة النقدية
  .ارة األموال مع املراعاة الواجبة للحفاظ على التوازن املالئم بني األمن والسيولة واملردودواحملكمة حباجة إىل إد

     ً وطبقا  . واختذت احملكمة خطوات عديدة يف سبيل إدارة املخاطر االستثمارية ومكافحة تقلبات األسواق املالية -١٩
      ً                      ّ وحتقيقا  هلذه الغاية، وعندما حل  . ن رأس املالللقواعد املالية والنظام املايل، ركزت احملكمة جهودها على كفالة أم

أجل الودائع عمدت احملكمة إىل توظيفها يف حسابات إيداع عايل املردود يسمح بالوصول املباشر إىل األموال إذا ما 
 إىل نقل كبري ٢٠٠٨على الرغم من أن احملكمة مل تكن حباجة يف عام (وجدت دواع لإلنشغال إزاء استقرار البنك 

  ).موال من مؤسسة مصرفية إىل مؤسسة سواهالأل

، ويف أعقاب استعراض داخلي للمخاطر االستثمارية أجراه قسم امليزانية ٢٠٠٨ديسمرب /ويف كانون األول -٢٠
واملالية، مت التعاقد مع شركة استشارات لتوفري التوصيات من أجل الوفاء باهلدف االستثمار األويل للمحكمة املتمثل 

وأوصى .      ُ                                               كما ط لب من اخلرباء االستشاريني أن يراعوا السيولة واملردود.  مبالغ رأس املال املستثمرةيف كفالة أمن
اخلرباء االستشاريون بزيادة تنويع املخاطر باستخدام مؤشرات تتعلق باملخاطر واملصارف ذات اجلدارة االئتمانية 

  .            ً                         الفائقة خالفا  ملا كان عليه احلال يف املاضي
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تصنيفات (             ً                                                               ً  اخلزينة حاليا  بوضع مصفوفة إطارية نقدية أسبوعية توجز التصنيفات املقبولة  دوليا  ويقوم قسم -٢١
وقد قمنا باستعراض هذه . بالنسبة للجدارة االئتمانية القصرية والطويلة األجل للبنوك اليت تستخدما احملكمة) فيتش

فها باعتبارها تتمتع بأعلى مستويات األمان بالنسبة الترتيبات وتأكدنا من أن احملكمة تستخدم البنوك اليت جرى تصني
  ).+A+ to AAالنطاق ( ويف األجل الطويل ،(+F1 or F1)لألشهر الثالثة عشر إىل السنوات الثالث املقبلة 

واملشورة االستراتيجية اليت يسديها خرباء حول االستثمار مهمة لتأمني سالمة أموال احملكمة ولتحقيق أقصى  -٢٢
وتوجد يف احملكمة جلنة داخلية لالستثمارات جتتمع عندما يقتضي األمر إدخال . إليرادات االستثماريةقدر من ا

وقد كانت . ٢٠٠٨تغيريات على املبادئ التوجيهية االستثمارية، ولكن اللجنة مل تكن نشطة ومل جتتمع يف عام 
لى االستثمارات وللتقدم بتوصيات تتعلق احملكمة بصدد استكشاف إمكانية ترتيبات بديلة لتحسني سبل املراقبة ع

  .باالستراتيجية االستثمارية

  :٢التوصية 

نوصي بأن تستخدم جلنة لالستثمارات جتتمع بصورة منتظمة لكي توفر املراقبة املتواصلة حلالة واستراتيجية   
. راتيجية يلزم أن تتخذوينبغي أن تكون االجتماعات موثقة لتأييد أية قرارات است. االستثمارات املالية للمحكمة

  .ونوصي كذلك بأن تضم اللجنة أعضاء خارجيني يتمتعون خبربة وجتربة ذوايت صلة

  إدارة املؤسسة

وتتناول اآلن .                                                      ً                           تقدمنا يف السنوات السابقة بتوصيات يف تقاريرنا تعىن حتديدا  بتحسني ترتيبات إدارة املؤسسة -٢٣
واحملكمة تسلم بأمهية .    ُ                                ي أ حرز يف سبيل تعزيز املراقبة واإلدارةمن جديد ترتيبات املؤسسة ونستعرض التقدم الذ

ترتيبات املراقبة واإلدارة الكفؤة والفعالة وأثناء تدقيقنا يف احلسابات عقدنا اجتماعات مع كبار املسؤولني ورؤساء 
  .يذياألجهزة ومجيعهم حريصون على إدارة املؤسسة واحلال أن احملكمة آخذة يف توسيع نشاطها التنف

                                                                                     وتعمل احملكمة يف إطار هيكل حدده نظام روما األساسي ص مم على النحو الذي يصون املبادئ األساسية  -٢٤
                                             ً                         ً                              لعدالة اإلجراءات واستقالل األجهزة لكنه يفضي أيضا ، مثلما أبلغنا بذلك سابقا ، إىل االفتقار للوضوح يف ترتيبات 

 بتطوير ترتيبات ضمن اهليكل من خالل جملس التنسيق وجلنة وعلى حني قامت احملكمة. املساءلة اخلاصة باحملكمة
                                                                                                        ً امليزانية واملالية ووضع خطة استراتيجية لكن تدعو احلاجة إىل مزيد من التقدم يف سبيل تنفيذ املسؤولية الفعالة متشيا  

  .مع املمارسة احلديثة املتمثلة يف حسن اإلدارة

، من األمهية مبكان بالنسبة للمحكمة أن تربهن على أفضل املمارسات ولدواعي الرتاهة واإلدارة املالية السليمة -٢٥
                                                                                           ً      ً يف جمال الشفافية واحملاسبة وإدارة األموال ولقد وقفنا على ثالثة جماالت ميكن للمحكمة فيها أن حتقق تقدما  فوريا  

  :لتعزيز ترتيباا اخلاصة باإلدارة وهذه ااالت هي

  ا يتمشى مع أفضل املمارسات؛تسيري جلنة مراجعة احلسابات مب  -  

  تضمني إجراءات إدارة املخاطر يف األعمال اجلارية؛  -  

  .زيادة توطيد أركان مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -  
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  جلنة مراجعة احلسابات

ن تصدر    ّ                                            ً                                           ت شك ل جلنة مراجعة احلسابات اليت تتسم بالفعالية جزءا  من ترتيبات اإلدارة احلسنة الفعلية وبإمكاا أ -٢٦
األحكام وتوفر املشورة بشأن مدى مالءمة الضوابط اليت من خالهلا ميكن للدول ولغريها من أصحاب املصلحة 

                             ً                                            وبوسع جلنة مراجعة احلسابات أيضا  أن تضطلع مبهام مفيدة يف جمال اضفاء قيمة مضافة . احلصول على تأكيدات
ات نظر مستقلة وتوجيه ينم عن اخلربة خبصوص طائفة من على القضايا االستراتيجية والتنفيذية من خالل توفري وجه

  .ااالت بالتركيز على القضايا املالية واإلدارية

وقد كان للمحكمة جلنة مراقبة داخلية تتألف من الرئيس واملدعي العام واملسجل تولت التركيز على نشاط  -٢٧
كمة بعض التقدم يف تطوير جلنتها للمراقبة ، حققت احمل٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة . املراجعة الداخلية للحسابات

                     ً        ً                                                                     الداخلية لتصبح امنوذجا  تقليديا  للجنة مراجعة احلسابات تتوىل تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات؛ 
وجرى تنقيح اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات يف شكل أويل جلعل دور ومسؤولية اللجنة أوثق صلة باملمارسات 

واحملكمة . تعيني عضو مستقل وتقوم احملكمة ببذل جهود جبارة لتعيني مزيد من األعضاء املستقلنيومت . احلسنة
                                                                                              ً      حباجة اآلن إىل العمل على املزيد من التطور يف سبيل إجياد جلنة ملراجعة احلسابات تتسم بالفعالية وتعمل وفقا  ألفضل 

  .املمارسات الدولية

االختصاصات املنقحة واملمارسة احلسنة للجنة يف جمال مراجعة ونقدم بعض التوجيه والتعليقات حول  -٢٨
، اجتماعات جلنة مراجعة ٢٠٠٩مايو /احلسابات إىل الرئيس واملدعي العام واملقرر وحنن حنضر، منذ شهر أيار

  .مة      ً                                                        وحتقيقا  للمزيد من التطوير نتقدم بالتوصية التالية لتنظر فيها احملك. احلسابات بناء على دعوة توجه إلينا

  :٣التوصية 

      ً                                                                             سعيا  وراء تشغيل جلنة مراجعة احلسابات على حنو يعكس أفضل املمارسات نوصي بأن تنظر احملكمة   
  :فيما يلي

عضوية اللجنة اليت تتألف باألساس من أعضاء غري تنفيذيني مستقلني مع حضور رؤساء   -
 م؛                          ً                                األجهزة كل اجتماع يعقد متشيا  مع املسؤوليات التنفيذية املنوطة  

رئاسة جلنة مراجعة احلسابات من قبل عضو مستقل غري تنفيذي تابع للجنة دون املساس   -
  بالسلطة اليت يتمتع ا كل من الرئيس واملدعي العام؛

                                                                               أن ي عقـد يف السنة اجتماعان على األقل للجنة مراجعة احلسابات للنظر يف مشروع البيانات   -
اجعة احلسابات اليت يقوم ا املراجع اخلارجي ومكتب املالية للمحكمة ولتلقي خطط ونتائج مر

  املراقبة الداخلية؛

                                             ً      ً                              ينبغي لرئيس جلنة مراجعة احلسابات أن يقدم تقريرا  سنويا  إىل هيئة إدارية تابعة للمحكمة   -
ويتناول هذا التقرير أعمال جلنة مراجعة احلسابات ويوجه النظر إىل أية قضية مهمة تتمخض 

  .ة مراجعة احلساباتعنها مداوالت جلن
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  إدارة املخاطر

قمنا يف تقاريرنا السابقة بإجياز مزايا إدارة املخاطر املنتظمة وأمهية النظر املبكر يف املخاطر حىت تصبح عمليات  -٢٩
واحلاجة إىل تقييم وإدارة املخاطر بشكل منتظم . اإلدارة املهمة متجذرة يف الثقافة اإلدارية والتنظيمية للمحكمة

  . اليوم أمهية أكرب بالنسبة للمحكمة نتيجة لتنامي نشاطها املتعلق بالتحقيقات واحملاكماتتكتسب

 أن احملكمة بصدد وضع نظام إلدارة املخاطر وقد عينت مديرين ٢٠٠٧والحظنا يف تقريرنا لعام  - ٣٠
ة من اخلرباء وانتهى اآلن تقييم املخاطر وتلقينا نسخ. استشاريني للشروع يف عملية حتديد هذه املخاطر

بيد أن . واتسم تقييم املخاطر بالتفصيل وهو يعكس عملية شاملة للوقوف على املخاطر الرئيسية. االستشاريني
. عملية تقييم املخاطر تتميز بالتركيز على الداخل ومل تأت على املخاطر اخلارجية الكربى اليت تواجهها احملكمة

حباجة لتغطية املخاطر اليت تشكلها العوامل الداخلية واخلارجية على وإن التقييم املتوازن والشامل للمخاطر هو 
  .حد سواء

                                ً            ّ                                        ومع أن اخلرباء االستشاريني وضعوا سجال  باملخاطر، إال  أن هذا السجل حباجة إىل مزيد من الصقل حبيث  -٣١
وينبغي على هذا . دة                                                ً                            يعكس جمموعة من املخاطر املصنفة حبسب أولوياا استنادا  إىل احتمال وأثر كل خطر على ح

وسجل املخاطر هذا ينبغي أن .                                                             ً       النحو أن يركز السجل على املخاطر ذات التأثري األشد واألكثر احتماال  أن تقع
                                                                                ً                 يصبح بؤرة التركيز يف االستعراض املنتظم الذي تقوم به جلنة مراجعة احلسابات املنشأة حديثا ؛ وينبغي للمحكمة 

  . هي هيئة اإلدارة إىل أهم املخاطركذلك أن توجه نظر اجلهة اليت تعترب

  :٤التوصية 

                                                                                                 نوصي بأن ت تناول على سبيل األولوية الترتيبات احملسنة لتقييم وإدارة املخاطر وذلك لتأمني حمافظة احملكمة على   
باملخاطر الزخم املميز هلذا اجلانب املهم من اإلدارة والقدرة على اإلدارة احلازمة إلدارة املخاطر مبا يكفل االعتراف 

  . اخلارجية والداخلية ووضع أولوية هلا

واملفروض أن يفضي ذلك إىل وضع سجل باملخاطر اليت تصنف حبسب أولويتها وتعيني اجلهات املالكة هلذه   
املخاطر والتدابري اليت ختفف من أهم املخاطر؛ وجيري استعراضها وحتديثها بانتظام من قبل كبار املسؤولني اإلداريني 

  .على جلنة مراجعة احلسابات الستعراضها واختاذ التدابري بشأا حبسب ما تدعو إليه الضرورة      وت عرض 

  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

                                    ً                                                       حنن على قناعة من أن للمحكمة اآلن جهازا  للمراجعة الداخلية للحسابات اضطلع بالعمل على حنو ناجح يف  -٣٢
  .٢٠٠٨عدد من ااالت يف حبر عام 

من أهم جماالت العمل ما متثل يف تطوير واستكمال التقييم املنظم لعمليات املراقبة الداخلية يف البيئات و -٣٣
وقد استخدمت نتائج االختبار يف توفري تأكيد رمسي . التشغيلية للميزانية واملالية واملوارد البشرية واملشتريات

                    ً                           ن تدرج ألول مرة بيانا  بشأن املراقبة الداخلية ضمن                                     َّ             للمسجل حول فعالية تشغيل الضوابط؛ ومك نت احملكمة من أ
ونشجع احملكمة على مواصلة هذا التقدم ووضع نظام يقوم مبوجبه رؤساء الشعب بتوفري تأكيد . البيانات املالية

  .سنوي بأن الضوابط املوثقة تعمل على حنو فعال ضمن اال املسؤول عنه كل رئيس
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، تعني عليه أن يعمل ٢٠٠٨كتب املراجعـة الداخلية للحسابات، يف عام من ناحيـة أخرى الحظنا أن م -٣٤
     ُ                                                                  وقد أ جنز العمل األساسي ولكن األنشطة كانت حمدودة حبكم االفتقار إىل املوارد داخل . بعدد ناقص من املوظفني

  ة وكان هناك تغيري للمدير يف منتصف السنة ومجيع وظائف الدعم املعتمدة كانت شاغرة لغاي. اإلدارة
ووظيفة املراجع األقدم للحسابات وموظف الدعم كانتا شاغرتني يف اية . تعيني مراجع للحسابات يف منتصف العام

  .٢٠٠٨عام 

                                                                                        وقمنا باستعراض مصفوفة تقييم خماطر املراجعة الداخلية للحسابات ونالحظ أن عدد املخاطر اليت ح ددت  -٣٥
ومكتب املراجعة الداخلية . ة تكنولوجيا املعلومات باحملكمةبوصفها تتسم بأولوية عالية تتصل مبجاالت شعب

للحسابات ال يوظف يف الوقت الراهن أخصائي مراجعة للحسابات يف جمال تكنولوجيا املعلومات ولكننا نعتقد 
ات بالنظر إىل اخلربة اليت يقتضيها التصدي للمخاطر احملددة واالضطالع بالعمل املقرر يف شعبة تكنولوجيا املعلوم

حتتاج احملكمة إىل التأكد من أا قادرة على الوصول املالئم للخربة يف جمال التدقيق يف تكنولوجيا املعلومات بالنسبة 
  .للمشاريع القائمة على أساس احلاسوب واملقررة للسنة املقبلة

  :٥التوصية 

تب املراجعة الداخلية                           ً                                        نوصي بأن توظف احملكمة مراجعا  أقدم للحسابات على سبيل األولوية لتمكني مك  
  .للحسابات من أداء مهامه على النحو الكامل وإعداد كافة التقارير املزمع تقدميها

ونوصي كذلك بأن تنظر احملكمة يف احلاجة إىل خبري يف جمال مراجعة حسابات تكنولوجيا املعلومات لضمان   
  .التغطية الفعالة يف هذا اال التخصصي

  رةقضايا أخرى تتعلق باإلدا

  مشروع املباين الدائمة

 الترتيبات املتعلقة باملباين ٢٠٠٧ديسمرب /أكد القرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف كانون األول -٣٦
  :٢٠٠٨وحنن نالحظ التقدم صوب حتقيق أهداف ذلك القرار يف عام . الدائمة

يناير / كانون الثاين٣٠  ُ                                                       أ نشئت جلنة مراقبة تركز على املشاريع؛ وعقدت أول اجتماع هلا يف -
وهذه االجتماعات املبكرة ركزت على . ٢٠٠٨؛ واجتمعت مرتني يف الشهر أثناء عام ٢٠٠٨

خيارات متويل تشييد املباين الدائمة ووضع الترتيبات الالزمة لعمل املشروع من قبيل تشكيل الفريق 
  الالزم من اخلرباء إلدارة املشروع؛

   هيكل ثالثي قوامه مدير للمشروع من الدول املضيفة أنشئ جملس يعىن باملشروع ذو  -
ومدير مشروع من احملكمة ) جبانب موظفي الدعم(ومدير للمشروع من مجعية الدول األطراف 

  اجلنائية الدولية؛

 تشرين ١                       ً                                          وعينت جلنة املراقبة مديرا  للمشروع من مجعية الدول األطراف توىل منصبه يف   -
ة تعيني شاملة شاركت فيها مؤسسة دولية لتعيني املديرين أكتوبر، يف أعقاب عملي/األول

                         ً                                              ويؤدي مدير املشروع حاليا  دوره ويقوم بتقدمي تقارير شهرية إىل جلنة املراقبة؛. التنفيذيني
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وتوىل مدير املشروع من الدولة املضيفة ومدير املشروع من احملكمة اجلنائية الدولية منصبيهما منذ   -
  ركا يف تعيني مدير املشروع من مجعية الدول األطراف؛ وقد شا٢٠٠٨بداية عام 

 وينطوي على منصب املدير املعني من مجعية ٢٠٠٨                           ُ          ومكتب مشروع املباين الدائمة أ نشئ يف عام   -
وبقيت مجيع الوظائف شاغرة حىت . الدول األطراف باإلضافة إىل وظيفتني يشغلهما موظفا دعم

وبقيت هناك . ٢٠٠٨أكتوبر /طراف يف تشرين األولتعيني مدير املشروع من مجعية الدول األ
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١وظيفة واحدة ظلت شاغرة لغاية 

  النفقات املتصلة مبشروع املباين الدائمة

 يف املائة من ٤٠ ما نسبته ٢٠٠٨بلغت النفقات املتكبدة فيما يتصل مبكتب مشروع املباين الدائمة أثناء عام  -٣٧
     ً                                            ومتشيا  مع قرار مجعية الدول األطراف الذي اختذ يف كانون .  يورو٢٠٨ ٥٠٠عتمدة والبالغة امليزانية امل

وال توجد .                                         ً                           ، يتعني على من مدير املشروع أن يقدم تقريرا  إىل الدول األطراف مرة كل سنة٢٠٠٧ديسمرب /األول
  .نة املراقبة أو إىل املسجليف الظرف الراهن ترتيبات رمسية قائمة بالنسبة لإلبالغ املايل الشهري إىل جل

 عملية تزود من أجل تعيني مؤسسة خارجية إلدارة املشروع تناط ا مسؤولية ٢٠٠٨وانطلقت يف أواخر عام  -٣٨
وتشمل املسؤوليات وضع دليل حيدد إجراءات العمل .                                     ً              اإلدارة اليومية للمشروع، وتقدم تقريرا  إىل جملس املشروع

  .ير مرحلية شهرية تنطوي على التنبؤات املالية، والتحقق من فواتري األعمال املنجزة      ً        ً           داخليا  وخارجيا ؛ ووضع تقار

، )وزارة الشؤون اخلارجية( التوقيع على اتفاق العقد املربم بني دولة هولندا ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ومت يف  -٣٩
على احملكمة أن توفر كل شهر  مليون يورو ويتوجب ٢٠٠والقرض املتاح مبلغه األقصى . واحملكمة اجلنائية الدولية

  .                   ً     ً                                                                        من أشهر السنة بيانا  خطيا  للدولة تفصل فيه احتياجاا املالية يف إطار اتفاق القرض بالنسبة للشهر التايل

 ونالحظ أن التنبؤات تفيد بلوغ النفقات لعام ٢٠٠٩                                  ً         وسوف يتم تلقي د فعات من القرض شهريا  خالل عام  -٤٠
  .يغطي هذا املبلغ السنة األوىل من التصميم ومرحلة العطاءات ماليني يورو و٦ ما قدره ٢٠٠٩

  :٦التوصية 

نوصي بأن ينفذ يف أقرب وقت عملي ممكن قرار احملكمة بتعيني مؤسسة تعىن بإدارة املشروع حىت يتسىن وضع   
القرض اخلاص وحيث جيري اآلن السحب من . اإلجراءات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية الشهرية على وجه السرعة

ذا املشروع من األمهية مبكان أن توضع الترتيبات املتعلقة باحملاسبة وذات الصلة باستخدام هذه األموال بأسرع 
  .وقت ممكن

  التبليغ بتكاليف احملاكمات

 النشاط القضائي املتنامي الذي تضطلع به احملكمة وكانت احملكمة منخرطة يف التحقيق ٢٠٠٨تواصل يف عام  -٤١
احلالة مصطلح مستخدم لوصف ما حيال إىل احملكمة قصد التحقيق يف انطوائه على فعل خاطئ . (أربع حاالتيف 
وميكن أن تؤدي حالة ما إىل اعتقال العديد من املتهمني ولذلك قد تدعو احلاجة إىل إجراء حماكمات منفصلة . معني

هناك أربعة أشخاص رهن االحتجاز باحملكمة يف عام وكان ).     ً                                         رهنا  بالتفاصيل احملددة ذات الصلة بكل حمتجز مبفرده
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وهناك ثالثة أشخاص رهن االحتجاز فيما يتصل حبالة .      ً                             ً         علما  بأن النظر يف حاالم قطع أشواطا  متفاوتة٢٠٠٨
  .الكونغو؛ وشخص فيما يتصل حبالة مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٦الصلة حبالة الكونغو وبدأت احملاكمة يف  التحضريات للمحاكمة األوىل ذات ٢٠٠٨وتواصلت خالل عام  -٤٢
ويشكل هذا مرحلة مهمة يف جهود احملكمة الرامية إىل إجناز واليتها املتعلقة مبحاكمة . ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

والقضايا األخرى اليت تتعلق حبالة الكونغو وحالة مجهورية أفريقيا الوسطى . اجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية
  .بلغت املراحل التمهيدية

        ً                                            ، تقسيما  يسمح بتسجيل النفقات ذات الصلة حبالة بعينها،  سابويتضمن نظام احملاسبة اخلاص باحملكمة، -٤٣
باإلضافة إىل املهام املعتادة يف نطاق نظام احملاسبة اليت حتدد طبيعة اإلنفاق والسنة احملاسبية وامليزانية اليت يقيد عليها 

                                                                                          مح البنية الراهنة لتسجيل النفقات يف النظام احملاسيب بالتمييز بني التكاليف املباشرة مثلما ي نفق يف كما تس. اإلنفاق
وبالنظر إىل الطريقة اليت تسجل ا . سبيل احملكمة والتكاليف غري املباشرة كالنفقات العامة على مستوى احلالة

 حبسب كل حالة على حدة من خالل استخراج النفقات يف النظام احملاسيب فإن ذلك يسمح حبساب التكاليف
  .البيانات من النظام احملاسيب

وعلى الرغم من أن املعلومات اليت حتدد التكاليف حبسب احلالة متاحة يف نظام احملاسبة، من اجلائز أن يكون  -٤٤
حلالة اليت وال تسجل النفقات إال على حساب ا. هناك أكثر من حماكمة واحدة فيما يتصل بكل حالة على حدة

تتصل ا وليس فيما يتصل باحملاكمة احملددة وذلك حبكم البنية احلالية لنظام احملاسبة يف احملكمة وهي بنية ال تسمح 
  .بأن تسجل النفقات حبسب كل حماكمة

ومن شأن احملكمة أن تستفيد من التقارير اخلاصة باملعلومات املالية حبسب كل حماكمة لدعم القرارات  -٤٥
وألمر كهذا أمهيته اخلاصة يف متكني احملكمة من تقييم التكاليف احلالية والتكاليف املقبلة .                       يذية الرئيسية اليت ت تخذالتنف

وقد علقنا بشكل منفصل يف هذا التقرير . املترتبة على كل حماكمة مبفردها حىت تكفل توافر ما يكفي من األموال
لية على ضوء حاجتها احملتملة للسحب من صندوق رأس املال العامل يف على حاجة احملكمة إىل التنبؤ بالتدفقات املا

  .٢٠٠٩عام 

ونعتقد باإلضافة إىل ذلك أن اآلثار املترتبة على األداء املايل والتنفيذ القصري األجل والطويل األجل حباجة إىل  -٤٦
االت املمكن فيها جتاوز املخصصات  كا-أن يفهم فيما يتصل بكل حماكمة على حدة بغية حتديد املخاطر احملتملة 

وهلذا األمر أمهيته .  ومتكني اإلدارة من معاجلة حاالت التجاوز هذه والتقليل من آثارها على حنو حسن التوقيت-
. اخلاصة بالنسبة للمحكمة املاضية يف اختاذ اإلجراءات املتعلقة باحملاكمة واختاذ القرار اخلاص ببدء حماكمة أخرى

  .اطر ينبغي ادماجها ضمن سجل مالئم للمخاطر خاص باحملكمةومثل هذه املخ

واحملكمة تشعر بأن ضخامة وتعقيد املهمة املتمثلة يف حتديد تكاليف كل حماكمة من احملاكمات ال ينبغي  -٤٧
  :وتولت احملكمة بيان القضايا اليت سيلزم أن تعاجل ليتسىن حتديد تكاليف حماكمة من احملاكمات. االستهانة ما

  وضع تعريف عام تعتمده احملكمة ملا سيشكل حماكمة ما؛  -

                 ً                                                             أو القضايا أحيانا  ما جيري اجلمع أو الفصل بينهما أثناء عملية احملاكمة وينبغي تصميم /املتهمون و  -
  طريقة لتبيان أسباب ذلك؛
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ني مرة يقسم املوظفون وقتهم فيما بني خمتلف احملاكمات واحلاالت والقضايا والدعم العام وسيتع  -
  .أخرى تصميم طريقة توزع على حنو دقيق مبقتضاها مثل هذه التكاليف

  وسيتعني على احملكمة أن تعاجل هذه القضايا عند نظرها يف كيفية حتقيق حتسينات يف تقدمي تقارير  -٤٨
  .عن اإلدارة

  :٧التوصية 

دمي تقارير فيما يتعلق بتكلفة  حىت تتمكن من تقسابنوصي بأن تعمد احملكمة إىل زيادة تطوير قدرات نظام   
ومثل هذه املعلومات من شأا أن تساعد احملكمة على اكتساب معلومات أفضل ألغراض وضع . كل حماكمة

وهذا يف حد ذاته يساعد على حتديد املخاطر . امليزانية يف املستقبل وكذلك لتقييم آثار التدفقات النقدية لكل حماكمة
  .ويساعد على دعم اإلدارة املالية الفعالة والكفؤة) وز فيها التكاليفمن قبيل ااالت اليت تتجا(

  متابعة توصيات املراجعة السابقة للحسابات

  اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام

عام  قمنا بالتبليغ عن مسعى منظومة األمم املتحدة العتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع ال٢٠٠٧يف عام  -٤٩
                                                                ً                                    باعتباره اإلطار الذي تتوخاه يف إطار احملاسبة واإلبالغ املاليني وذلك عوضا  عن معايري احملاسبة ملنظومة األمم املتحدة 

وحنن نشعر بالتشجيع إزاء التقدم الذي . احلالية، وهي املعايري اليت استخدمتها هيئات عديدة غري تابعة لألمم املتحدة
وقد انعقدت اجتماعات داخلية .  متطلبات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العامحققه املوظفون يف التعامل مع

كما مت تنظيم التدريب اخلارجي لعدد من املوظفني الرئيسيني الذين .                                   مجعت بني رؤساء الش عب التابعة للمحكمة
                      ن خطة رمسية ت جمل اإلطار ونالحظ أ. سينخرطون يف عملية االنتقال إل معاير احملاسبة الدولية يف القطاع العام

        ُ                                                                                            الزمين امل سقط والتكاليف املالزمة ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، مثل التغيريات يف نظام احملاسبة وموارد 
  .                                   املوظفني والتدريب ع رضت للموافقة عليها

ونفهم أا ال تنوي اختاذ . ملذكورة                     ً     ً                      احملكمة بأن تتخذ قرارا  رمسيا  بشأن اعتماد املعايري ا٢٠٠٧وأوصينا يف عام  -٥٠
  ، وتنظر احملكمة يف الظرف الراهن يف تاريخ للتنفيذ هو ٢٠١٠أي قرار بشأن تاريخ التنفيذ لغاية 

ونكرر وجهة نظرنا القائلة بأنه حاملا تعتمد منظومة األمم املتحدة معايري احملاسبة الدولية يف . ٢٠١٢ أو ٢٠١١إما 
احملاسبة ملنظومة األمم املتحدة لن متثل بعد ذلك معايري احملاسبة اليت تأخذ ا منظومة األمم القطاع العام فإن معايري 

                                           ً               ً                                         املتحدة؛ ولن يتم اإلبقاء عليها، ولن متثل إطارا  للمحاسبة مالئما  للمنظمات الدولية كما لن يستخدمها مراجعو 
  .احلسابات اخلارجيون إلبداء رأي ما

ة بشأن اعتماد هذه املعايري حددت احملكمة مجلة من القضايا اليت سيتوجب أن تعاجل ويف مناقشاتنا مع احملكم -٥١
  :العتمادها بنجاح وهي

 اليت ستتطلب التحكم فيها بقصد االستجابة لرغبات العمالء سابرزمة برامج احملاسبة لنظام   -
النسبة ملعايري احملاسبة      ً                                                             متهيدا  لالعتماد الناجح للجوانب ذات الصلة بالبيانات احملاسبية املطلوبة ب

  الدولية يف القطاع العام؛
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                                                               ً                سيتطلب املوظفون املنوطة م املهام املالية للمحكمة وغريهم مستوى مالئما  من التدريب على   -
  استخدام وتنفيذ هذه املعايري احملاسبية اجلديدة؛

                ى احملكمة أن تتب ني  وإن كان سيتعني عل-ورمبا حيتاج البعض من املوظفني تفرغهم هلذا املشروع   -
  .                               ً                   إىل أي مدى سيكون هذا األمر ضروريا  كجزء من مشروع اخلطة

ومع أن هناك ال حمالة تكلفة يقترن ا اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، نعتقد أن احملكمة مبا  - ٥٢
، فهي ستكون يف موقع جيد ٢٠٠٦ عام ساب                                                     أا قامت بتحسني جودة ن ظمها احملاسبية املالية يف إطار نظام 

ونشجع . لتطويع نظامها حبيث يستوعب معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام دون احلاجة إىل رزمة بديلة
 إلنارة اجلهات اليت ستتخذ قرارات بشأن موعد اعتماد معايري احملاسبة ساباحملكمة على استخدام مزايا نظام 

كون استعدادات احملكمة مالئمة وكافية من ناحية التوقيت لتاليف خطر االفتقار وضمان . الدولية يف القطاع العام
إىل الوقت الكايف إلدخال التغيريات الضرورية على األنظمة والنظام املايل قبل أن تصبح معايري احملاسبة ملنظومة 

  .األمم املتحدة عدمية االستعمال

  :٨التوصية 

                    ً                                      ة الدول األطراف قرارا  من حيث املبدأ يف أبكر فرصة ممكنة العتماد نكرر توصيتنا القائلة بأن تتخذ مجعي  
معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام لدعم عملية إقرار إطار زمين شامل لعملية االعتماد وإلتاحة الوقت الكايف 

  .إلدخال التغيريات على األنظمة والنظام املايل

  .حول التقدم احملرز يف العمل بتوصيات املراجعة السابقةويرد يف املرفق باء تقريرنا املفصل  -٥٣

 وحنن نرحب بالتقدم اإلجيايب ٢٠٠٧وقد تصدت احملكمة لكل توصية من توصياتنا اليت تقدمنا ا يف عام  -٥٤
  :واحملكمة نفذت بنجاح التوصيات التالية. احملرز يف عدد من ااالت

وجود الوثائق املؤيدة هلا وتقدمي طلبات الشراء إىل جلنة تراجع االلتزامات غري املصفاة بدقة لضمان  -
  العقود قبل املوعد احملدد بوقت كاف؛

تتم التحويالت املالية وفقا للقواعد املقررة اليت قامت جلنة امليزانية واملالية مبراجعتها وحتديثها يف عام  -
 ؛٢٠٠٨

 ؛٢٠٠٨وضع بيان للمراقبة الداخلية وسيوقع عليه املسجل يف عام  -

روجع التقرير املقدم من مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بشأن األجازات السنوية للموظفني  -
 ونفذت االستنتاجات والتوصيات الواردة به؛

 .جيري النظر يف التوصيات املتعلقة بنظام ساب   -
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               ً     أا وقدمنا أيضا  بعض وهناك عدة جماالت تقوم احملكمة بالنظر يف اإلجراءات املناسبة اليت ينبغي اختاذها بش -٥٥
  :وتشمل هذه ااالت ما يلي. التعليقات واآلراء بشأا

  سري عمل جملس مشروع املباين الدائمة؛  -

  إدارة املخاطر؛  -

  .اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  -

جد مفصل عن التقدم احملرز يف                                                                  ً وبرهنت احملكمة على أا تعمل بشكل دائم على تنفيذ توصياتنا وقدمت حتليال   -٥٦
وحنن نرحب ذا النهج اإلجيايب وسنواصل العمل مع احملكمة بصدد عدد من ااالت يف سبيل حتقيق . املرفق باء

  .٢٠٠٩املزيد من التقدم يف عام 

  شكر وتقدير

الدولية أثناء قيامنا مبراجعة نعرب عن امتناننا للمساعدة والتعاون اللذين أبدامها املسجل وموظفو احملكمة اجلنائية  -٥٧
 .احلسابات

  

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

  املراجع اخلارجي للحسابات
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  املرفق ألف

  ٢٠٠٨ملخص توصيات املراجعة لعام 

  التنبؤ بالتدفقات املالية

  :١التوصية 

بعات املالية واملخاطر املترتبة على سحب أموال من صندوق رأس املال العامل نوصي احملكمة بأن تنظر يف الت  
وينبغي للمحكمة يف قيامها .                                  ً                                    لتمويل نفقات مدرجة يف امليزانية بدال  من األخذ مبتطلبات التشغيل القصرية األجل

دة ستدعو احلاجة إىل بذلك أن تضمن كون إجراءات التنبؤ بالتدفقات النقدية إجراءات مالئمة لتبني مىت وألي م
  .سلفات من صندوق رأس املال العامل

ونوصي كذلك بأن توسع احملكمة يف نطاق التنبؤ بالتدفقات النقدية حبيث يشمل األجلني املتوسط والطويل   
وأن توفر املعلومات لالستراتيجية التمويلية يف السنوات املقبلة، حيثما كان مستوى االشتراكات املقررة أدىن من 

  .يزانيات املعتمدة واملوارد البديلة للتمويل تقتضي الوفاء مبعدالت تنفيذ أعلى للميزانيةامل

  اإلدارة النقدية

  :٢التوصية 

                                                                                               نوصي بأن ت ستخدم جلنة لالستثمار، جتتمع بانتظام، لتوفري املراقبة املتواصلة حلالة واستراتيجية االستثمارات   
. شات اليت تدور أثناء االجتماعات لدعم أية قرارات استراتيجية يلزم اختاذهاوينبغي أن توثق املناق. املالية للمحكمة

  .ونوصي كذلك بأن تضم اللجنة أعضاء خارجيني ذوي خربة وجتارب هلا عالقة باملوضوع

  جلان مراجعة احلسابات

  :٣التوصية 

  :لنظر فيما يليإلبراز أفضل املمارسات يف تشغيل جلان مراجعة احلسابات نوصي احملكمة بأن تويل ا  

                         ً                                                    العضوية يف جلنة تتألف أساسا  من أعضاء غري تنفيذيني مستقلني مع حضور رؤساء األجهزة كل   -
             ً                                  اجتماع متشيا  مع املسؤوليات التنفيذية املنوطة م؛

رئاسة جلنة مراجعة احلسابات من قبل عضو مستقل غري تنفيذي تابع للجنة، دون املساس بالسلطة   -
  لرئيس واملدعي العام؛اليت يتمتع ا ا

أن يعقد ما ال يقل عـن اجتماعني اثنني للجان مراجعة احلسابات للنظر يف مشروع البيانات املالية   -
للمحكمة ولتلقي خطط ونتائج مراجعة احلسابات اليت يقوم ا املراجع اخلارجي ومكتب املراقبة 

  الداخلية؛
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    ً      ً                                 ريرا  سنويا  إىل جملس إدارة احملكمة بشأن عمل جلنة ينبغي لرئيس جلنة مراجعة احلسابات أن يقدم تق  -
مراجعة احلسابات وأن يسترعي النظر إىل أية قضايا هلا أمهية ناشئة عن مداوالت جلنة مراجعة 

  .احلسابات

  إدارة املخاطر

  :٤التوصية 

  ا، ضمانا  إلبقاء             ُ   ً                                                             نوصي باملضي ق دما  وعلى سبيل األولوية يف وضع الترتيبات احملسنة لتقييم املخاطر وإدار       ً        
احملكمة على الزخم احملرز يف هذا اجلانب املهم من اإلدارة وقدرا على اإلدارة النشطة للمخاطر الكبرية وضمان 

  .التعرف على املخاطر اخلارجية والداخلية على السواء ووضع أولويات هلا

تبة حبسب أولويتها وتعيني واملفروض أن يفضي هذا إىل وضع سجل باملخاطر ينطوي على املخاطر املتر  
اجلهات اآليلة إليها املخاطر والتدابري الرامية إىل التخفيف من املخاطر الرئيسية، وقيام كبار املسؤولني اإلداريني 
بشكل منتظم باستعراضها وحتديثها وعرضها على جلنة مراجعة احلسابات لتنظر فيها ولتتخذ بشأا املزيد من 

  .التدابري

  الداخلي للحساباتمكتب املراجع 

  :٥التوصية 

نوصي بأن تقوم احملكمة على سبيل األولوية بتعيني مراجع داخلي كبري للحسابات لتمكني مكتب املراجعة   
  . الداخلية للحسابات من العمل بكامل طاقته وإعداد كافة التقارير املزمع تقدميها

نولوجيا املعلومات لكفالة التغطية الفعالة هلذا كما نوصي احملكمة بأن تنظر يف احلاجة إىل خبري مبراجعة تك  
  .اال التخصصي

  جوانب اإلدارة املالية ملشروع املباين الدائمة

  :٦التوصية 

نوصي بأن تقوم احملكمة يف أبكر وقت عملي ممكن بتنفيذ قرارها بتعيني شركة إلدارة املشروع، حىت تتيسر   
                ٍ                            ومبا أن السحب جار  من القرض املخصص هلذا املشروع، .  املايل الشهرياملسارعة بوضع اإلجراءات املتعلقة بالتبليغ

  .من األمهية مبكان أن توضع بأسرع وقت ممكن ترتيبات احملاسبة على استخدام هذه األموال

  حتديد تكاليف احملاكمات الفردية

  :٧التوصية

ومن .  عن تكاليف كل حماكمة ليتسىن تقدمي تقريرسابنوصي احملكمة بأن تقوم بزيادة تطوير قدرة نظام   
                                              ً                                                 شأن معلومات كهذه أن تساعد على إحاطة احملكمة علما  على حنو أفضل ألغراض امليزنة يف املستقبل ولتقييم آثار 

يف ااالت اجلائز فيها أن يقع جتاوز (وهذا من شأنه أن ييسر عملية حتديد املخاطر . التدفقات النقدية لكل حماكمة
  .ى دعم اإلدارة املالية الكفؤة والفعالةويساعد عل) التكاليف
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  اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام

  :٨التوصية 

                                                       ً                                    نكرر توصيتنا الداعية إىل أن تتخذ مجعية الدول األطراف قرارا  من حيث املبدأ يف أبكر وقت ممكن من أجل   
ر زمين شامل هلذا االعتماد وإتاحة الوقت الكايف اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، ودعم وضع إطا

 .إلدخال التغيريات الالزمة على األنظمة والنظام املايل
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  املرفق باء

  متابعة توصيات املراجعة السابقة للحسابات

رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

املوظفون، بصورة                نوصي بأن ي طالب   ١
دورية، بتأكيد الوعي والتقيد 
بالسياسة األمنية يف جمال تكنولوجيا 

  .املعلومات

جيري إطالع املوظفني على أوجه الرقابة مثل كلمة السر   قلم احملكمة
وما إىل ذلك أثناء فترة التدريب وستنظم حلقة جتريبية 

                     وقد ي طلب من املستخدمني . تعاجل خالهلا هذه التوصية
ول الشروط املتعلقة بالسياسة العامة أثناء نظام تغيري قب

  .كلمة السر

          وسوف ي نفذ :           ٍاملشروع جار 
بوصفـه مشروع توطيد الشبكة 

  .٢٠٠٩أثناء الربع الثاين من عام 

        ً                      حنيط علما  بالتعليقات وبالتدابري 
وسوف نواصل . املزمع اختاذها

عملية الرصد كجزء من 
االستعراض الذي نقوم به كل سنة 

  .لتكنولوجيا املعلومات

نوصي احملكمة بأن تنظر يف التكاليف   ٢
احملتمل أن تترب على مدفوعات 
العجز الواجب تسديدها للقضاة 

 سنة ٦٥الذين تزيد أعمارهم على 
           ُ                 يف صورة ما أ صيب بعجز ما، وما 
إذا كان سيتوجب توفري أي تغطية 

  .مالية هلذه املسؤولية

التقييم التقديري االكتواري من حصلت احملكمة على   قلم احملكمة
مؤسسة إرنست أنديونغ أكتيواريز وسوف تقوم بإدراج 
هذا التقييم إما كبند يف امليزانية أو يف احلسابات وذلك 

  .على أساس سنوي

تلتمس احملكمة تقديرات خالل 
 بغية متكينها من ٢٠٠٩عام 

  .حتديد سبيل للعمل

        ً                   حنيط علما  بالتعليقات وسنبحث 
صص ملدفوعات أي اعتماد خي
  .العجز يف املستقبل
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

                             نوصي بأن تكون أية مبان  دائمة   ٣
تنتقل إليها احملكمة بأن تكون قابلة 
            ً                   للتطويع وفقا  ملستوى أنشطة احملكمة 
         ً                    وذلك حتسبا  إلمكانية قيام احملكمة 
بتخفيض حجم عملها فيكون من 
السهل عليها عندئذ فصل أجزاء من 
ا املباين عن احملكمة بغية تأجريه

  .ألطراف ثالثة

مكتب 
مشروع 

  املباين الدائمة

إن املوجز الوظيفي والتصميم الفائز باجلائزة .  ُ   أ جنزت
بيد . األوىل يضعان يف االعتبار املرونة وإمكانية التوسع

                                   ً      أن التأجري ألطراف ثالثة رمبا يكون صعبا  بسبب 
  .املقتضيات األمنية

  .                       نرحب بالتدابري اليت ات خذت  . ُ  أ جنز

 للمحكمة أن تستخدم سجل ينبغي  ٤
املخاطر املتضمن للمعلومات احملددة 
أعاله بوصف هذا السجل أداة 
تشخيص فاعلة إلدارة املخاطر على 

وينبغي استعراض . أساس متواصل
سجل املخاطر من قبل جلنة املراقبة 
وأن تقدم مذكرة سنوية إىل هيئة 
اإلدارة التابعة للمحكمة السترعاء 

  .نظرها إىل املخاطر

                                                ت عرب احملكمة عن امتناا هلذه التوصية اليت ستؤخذ بعني   قلم احملكمة
وستتم . االعتبار الفاحص عند تنفيذ خطة إدارة املخاطر

املوازنة بني النقاط اإلجيابية والنقاط السلبية بالرجوع إىل 
أفضل املمارسات يف هذا اال وذلك لتأمني أقصى قدر 

  .من الفعالية بالنسبة للمحكمة

وضع سجل املخاطر يف صيغته 
وجيري العمل على . النهائية

تصميم استراتيجية لتحليل 
      ي نتظر (املخاطر والتقليل منها 

االنتهاء منها يف الربع الثالث أو 
، مبا ٢٠٠٩الربع الرابع من عام 

يف ذلك عرضها على هيئة اإلدارة 
  ).التابعة للمحكمة

أبدينا بعض التعليقات اإلضافية 
          ُ         املخاطر امل نجز وهي بشأن تقييم

 ٣٦ إىل ٣٣واردة يف الفقرات من 
  .من هذا التقرير
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بأن تعمل احملكمة على أن   ٥
                         ت قد م مجيع الطلبات املتعلقة 
باملشتريات وذات الصلة باعتمادات 
السنة احلالية يف الوقت املناسب 
لتوافق عليها جلنة استعراض 

ونوصي كذلك بأن . املشتريات
     ً                 وفقا  للقواعد املالية تقدم الطلبات،

والنظام املايل للمحكمة، إىل مورد 
ليتسىن خلق التزام قانوين وجيب أن 
تكون السلع واخلدمات واجبة 

  .                              التسليم أو ب دئت يف السنة املالية

ويزمع أن يوضع شرط ضمن . وضعت خطة للمشتريات  قلم احملكمة
ام الشروط املعيارية لعقود احملكمة اجلنائية الدولية وأحك

            ً                                   يلغى تلقائيا  مبقتضاها أي طلب أو عقد شراء ال يوجد 
                         ً                            بصددمها التزام ملزم قانونا  يف اية السنة اليت يعقد فيها 

  .االلتزام

نرحب بالتدابري اإلجيابية اليت   . ُ   أ جنزت
           ً                   اختذت تنفيذا  لتوصيتنا وميكن لنا 
أن نؤكد من خالل ما قمنا به من 

 ٢٠٠٨تدقيق يف احلسابات لعام 
لتزامات غري املصفاة تدار أن اال

  .إدارة سليمة
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بالنسبة لطلبات شراء آخر   ٦
السنة من السلع واخلدمات الواجبة 
التسليم أو االستعمال خالل الفترة 
احملاسبية التالية بأن تقيد على حساب 
خمصصات السنة اليت تليها بالنسبة 

  .لذلك النشاط

  :املشتريات  قلم احملكمة
مت إعداد خطة للمشتريات وجيري تنفيذها على النحو 
الذي يكفل عقد االلتزامات يف الوقت املناسب لتسليم 
أو بدء تسليم السلع واخلدمات يف غضون سنة امليزانية 

وااللتزامات اليت مل تؤد إما تلغى أو يعاد عقد . املعنية
  .االلتزام ا يف السنة التالية

  :احملاسبة
مات والتوضيحات إىل كافة املوظفني مت توجيه التعلي

سبتمرب فيما يتعلق /املسؤولني عن التصديق يف أيلول
      ً                 وحتديدا  عوجلت قضية تقييد . بطلبات شراء آخر السنة

وهذا بطبيعة احلال . السلع واخلدمات على الفترة املناسبة
ينبغي متابعته من خالل التحقق الذي سأقوم به يف 

  .التوصية املقبلة

رحب بالتدابري اإلجيابية اليت ن  . ُ   أ جنزت
اختذت لتنفيذ توصيتنا وميكن لنا 
أن نؤكد باالستناد إىل عملية 
التدقيق اليت قمنا ا واملتعلقة بعام 

 أن االلتزامات غري املصفاة ٢٠٠٨
  . تدار إدارة سليمة
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي احملكمة بأن تأخذ باملمارسة   ٧
املتمثلة يف استعراض االلتزامات غري 

وعملية . ول آخر السنةاملصفاة حبل
االستعراض هذه ينبغي أن حتدد 
طلبات الشراء املقدمة يف اية العام 
                          ً        ً اليت إما أا ال تشكل التزاما  قانونيا  
     ً                      صحيحا  من جانب احملكمة أو أا 
. التزامات ال صلة هلا بالسنة اجلارية
ومستندات االلتزامات اليت ال تفي ذا 
يد الشرط ينبغي استبعادها من رص

  . املصفاةآخر السنة من االلتزامات غري

ينطوي جانب من اإلعداد ملراجعة احلسابات على تدقيق   قلم احملكمة
 يتواله موظفو قسم سابااللتزامات غري املصفاة يف نظام 

امليزانية واملالية لتبني ما يؤشر على تقييد غري سليم لبعض 
 ويسري هذا باخلصوص على املعامالت اليت. احلسابات

نوفمرب وكانون /حتدث يف شهري تشرين الثاين
  .ديسمرب/األول

  : ُ   أ جنزت
جرى يف شهر كانون 

استعراض  ٢٠٠٨ ديسمرب/األول
  .لاللتزامات غري املصفاة

نرحب بالتدابري اإلجيابية اليت 
اختذت لتنفيذ توصيتنا ونؤكد 
باالستناد إىل عملية التدقيق يف 
احلسابات اليت قمنا ا لعام 

لتزامات غري املصفاة  أن اال٢٠٠٨
  .تدار إدارة سليمة
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بأن تنفذ شعبة تكنولوجيا   ٨
املعلومات واالتصال التوصيات 
املتعلقة بالتحقيقات اخلارجية اليت 
متت يف العام الذي طرأ على نظام 

 وذلك على سبيل االستعجال ساب
والتأكد بوجه خاص من أن خطط 
                     ً    الطوارئ اليت وضعت حتسبا  ألي 

 يف النظم املشاة حبيث عطل حيدث
ال يؤثر ذلك على استمرارية 

ومثل هذه اخلطط . األعمال اليومية
ميكن أن تساعد يف التخفيف من 
خطر فقدان أية معلومات مالية 

  .أساسية بسبب عطل النظام

تتضمن التوصية سلسلة من القضايا التقنية اليت ميكن   قلم احملكمة
  :تقسيمها إىل فئات على النحو التايل

.  ُ  أ جنز: احلالة (سابحتسني اهلياكل األساسية لنظام ) ١(
  ؛)سابوقد مت تركيب جمموعة جديدة لنظام 

 ُ   أ جنز : احلالة(حتسني اهلياكل األساسية الداعمة ) ٢(
مت االرتقاء بنوعية برامج الدعم مثلما مت حتسني .      ًجزئيا 

ومت اختبار ما استعيد من البيانات وتكلل هذا . األجهزة
واملطلوب إجراء اختبار أمشل من أجل . ار بالنجاحاالختب

وهذا هو .                        ً                 تنفيذ اختبار أوسع نطاقا  الستعادة البيانات
, اجلانب غري املكتمل وجيري العمل على حتقيق ذلك

تشرين  (MER2وتشمل خطة العمل االنتهاء من نظام 
، وخلق اهلياكل األساسية الالزمة )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

، وتنفيذ )٢٠٠٩الربع األول من عام (الختبار اخلادم 
  ).٢٠٠٩مارس /آذار(جتارب االستعادة 

  .   ٍ       جار  اجنازها
يتوقع تنفيذها بالكامل حبلول 

  .٢٠٠٩الربع الثالث من عام 

        ً                      حنيط علما  بالتقدم احملرز وسنواصل 
استعراض التنفيذ يف مراجعاتنا 

  .املقبلة للحسابات
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي كذلك بأن تكفل احملكمة أن   ٩
تها لتكنولوجيا املعلومات تعكس خط

الترتيبات اليت وضعت يف خطة 
استعادة القدرة على العمل بعد الكارثة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات حاملا 

وينبغي أن . توضع هذه االستراتيجية
تبني استراتيجية تكنولوجيا املعلومات 
                                كيف ست نجز وت صان الترتيبات اخلاصة 

  .بالطوارئ

نولوجيا املعلومات واالتصال خطة باستراتيجية لقسم تك  قلم احملكمة
                  ً وتقوم املنظمة حاليا  . وافقت عليها هيئته اإلدارية

           وحاملا ت نجز . باستعراض أهدافها وغاياا االستراتيجية
                                     فإن األهداف سوف ت ضمن يف خطة استراتيجية 
                                               ً تكنولوجيا املعلومات واالتصال وسيتم حتديث اخلطة تبعا  

تقدم اخلطة إىل هيئة إدارة قسم واملتوخى أن . لذلك
تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الربع األول من عام 

٢٠٠٩.  

                          ع رضت اخلطة وقد قبلتها هيئة 
اإلدارة يف الربع األول من عام 

  .            ٍ      ًوتنفيذها جار  حاليا . ٢٠٠٩

        ً                      حنيط علما  بالتقدم اجلاري إحرازه 
وسنواصل استعراض التنفيذ يف 

  .اتمستقبل مراجعاتنا للحساب
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بأن تكفل احملكمة قيام مجيع   ١٠
املوظفني املعنيني بإعداد وتعديل 

  :امليزانية السنوية مبا يلي
كفالة أن تعكس مجيع الطلبات   •

املدرجة يف امليزانيات املقبلة على 
النحو املالئم االحتياجات التمويلية 
الراهنة للسنة املعنية، وذا يتم احلد 

  .تمن احلاجة إىل املناقال
                            أن ت نفذ، مبا يتمشى مع املبادئ   •

التوجيهية اليت أصدرا جلنة امليزانية 
واملالية، جمموعة عريضة وشاملة 
للمنظمة بأسرها من املبادئ 
التوجيهية املتعلقة بتفويض السلطة يف 
جمال إقرار املناقالت اليت تتم يف إطار 

  .امليزانية وحدودها
 أن تكفل تقدمي الطلبات املتعلقة  •

باملناقلة من امليزانية يف وقت سابق 
                          كاف  على اية العام، فتضمن 
بذلك أن كل عملية شراء تتوقف 
على إعادة ختصيص األموال ميكن 
أن حتظى مبوافقة جلنة استعراض 
املشتريات، وإبالغها إىل املورد 
وتقييدها على حساب خمصصات 

  . اجلاريةأثناء السنة

تعلقة بكفالة أن تعكس الطلبات املدرجة النقطة األوىل امل  قلم احملكمة
يف امليزانية على النحو املالئم االحتياجات التمويلية 
ستعاجلها وحدة امليزانية واملالية عن طريق عقد برامج 

 خالل ٢٠١٠تدريبية إلعداد امليزانية بالنسبة مليزانية عام 
واملوافقة على . فرباير/يناير وشباط/شهري كانون الثاين

ت اليت تتم يف امليزانية واضحة حيث إن مجيع املناقال
املناقالت جيب أن تتقيد مببادئ توجيهية حمددة وختضع 

وقضية تقدمي الطلبات قبل اية . لسلطة صاحب التوقيع
وسوف تكون هناك . ٢                         السنة ع وجلت يف التوصية رقم 

مناقالت خالل السنة وكل سنة لتغطية املدفوعات حبكم 
عور بالنسبة للموظفني يتراوح ما بني أننا تكفلنا مبعدل ش

  . يف املائة مدرج يف امليزانية١٥ و١٠

نرحب بالتدابري اإلجيابية اليت   . ُ   أ جنزت
اختذت وأكدنا من خالل ما قمنا 
به من مراجعة للمناقالت يف إطار 

 أن ٢٠٠٨امليزانية يف عام 
املناقالت املذكورة تتقيد بالقواعد 

  .واألنظمة احملددة
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

                   ً      ً بأن تتخذ احملكمة رمسيا  قرارا  نوصي   ١١
باعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف 
القطاع العام وأن تضع استراتيجية 
. العتماد هذه املعايري احملاسبية

                             ونوصي كذلك بأن ي نشأ فريق معين 
مبشروع تنفيذ هذه املعايري احملاسبية 
                          ً       ً وأن يقدم هذا الفريق تقريرا  منتظما  

يزانية واملالية إىل املسجل وجلنة امل
  . ومجعية الدول األطراف

أوصت جلنة امليزانية واملالية، بعد دورا احلادية عشرة،   قلم احملكمة
بأن تعمل احملكمة صوب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية 
يف القطاع العام يف األجل املتوسط وأن تقر التمويل 

)  يورو٢٠ ٠٠٠ (٢٠٠٩ملشروع خطة يف عام 
                                  ً ، ويوصى كذلك بأن تقدم احملكمة تقريرا  كخطوة أوىل

إىل اجلمعية يف دورا الثامنة من خالل اللجنة بشأن 
مشروع اخلطة واخلطوات املقبلة صوب تنفيذ املعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع العام مبا يف ذلك اآلثار املالية 
املترتبة والتعديالت الالزم ادخاهلا على النظام املايل 

وأشارت احملكمة باملضي خبطى ثابتة . ملاليةوالقواعد ا
   ً                                            بدال  من التعجيل بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف 
القطاع العام واالستفادة من الدروس املستخلصة أثناء 
تنفيذ هذه املعايري يف منظمات دولية أخرى وإعداد 

 اخلاص باحملكمة من أجل تغيري ERP -سابالنظام 
واقترحت احملكمة بأن يكون التنفيذ يف . املعايري احملاسبية

 هدفني تتوخامها احملكمة وطلبت منها ٢٠١٢ أو ٢٠١١
وأقرت . أن توصي بتاريخ للتنفيذ يف تقريرها السنة املقبلة

  .مجيع الدول األطراف هذه التوصية يف اجتماعها السابع

انعقد االجتماع التنظيمي املكرس 
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

واملقرر عقد حلقات . عامال
 ٨ إىل ٦تدريبية يف الفترة من 

وستقوم جلنة . ٢٠٠٩يوليه /متوز
أغسطس /امليزانية واملالية يف آب

 باستعراض مشروع ٢٠٠٩
  .اخلطة

        ً                   حنيط علما  بالتعليقات املبداة 
والتقدم احملرز وقد أدرجنا تعليقات 
إضافية يف هذا التقرير يف الفقرات 

  .٥٣ إىل ٥١من 
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  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

صي بأن تكفل احملكمة نو  ١٢
االستعراض الدقيق للتقرير الذي 
             ً              سيقدمه مستقبال  مكتب املراجعة 
الداخلية للحسابات بشأن اإلجازات 
السنوية ويضمن تنفيذ التحسينات 
             ً              املوصى ا سعيا  وراء أن تكون 
كافة أرصد اإلجازة السنوية 
للموظفني حمسوبة بدقة ومشول 

ن وينبغي أ. ومتاحة يف اية العام
                              ت جمع هذه األرقام وتستعرض وتتاح 
للمراجعة للتأكد من أن هذه األرقام 
                 ً     ً      ً هلا ما يدعمها دعما  كامال  حسابا  
      ً       ً                  ختاميا  مستحقا  عند اعتماد معايري 

  .املراجعة احملاسبية يف القطاع العام

، قامت احملكمة ٢٠٠٨ تشرين األول،أكتوبر ٢٧حىت   قلم احملكمة
رة أوقات العمل يف نظام بتنفيذ العناصر املتصلة بإدا

                                    وكان اهلدف من ذلك هو توفري تطبيق ي دمج . ساب
املوارد البشرية ودفع املرتبات ال يتطلب من املستعملني 
بذل جهود كربى يف سبيل رصد عملية تدوين 
اإلجازات والوقت اإلضايف والوقت التعويضي وييسر يف 

أو عملية الدفع اليت /الوقت نفسه تدفق املعلومات و
نخرط فيها أي قسم جبانب املوارد البشرية واجلهة ي

واملزايا اليت تتيحها األداة .املسؤولة عن كشوف املرتبات
 باملقارنة ساباملتمثلة يف إدارة أوقات العمل ضمن نظام 

  :مع النظام الراهن هي
كل األقسام ستستعمل أداة تسجيل موحدة بالنسبة 

لوقت وا/جلميع أنواع اإلجازات والوقت اإلضايف
  .             ً                        التعويضي عوضا  عن العديد من وثائق إكسل

  .ستحسب بصورة آلية مجيع املستحقات واملدفوعات
يغدو بوسع املديرين استعادة التقارير املاضية واحلالية 

 من أجل الوقوف على داوم ساببالرجوع إىل نظام 
  .موظفيهم

والقواعد واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتشغيل جتنب 
  .مجة عن إدخال البياناتاألخطاء النا

يتم الدمج بني كشوف املرتبات وشؤون املوارد البشرية 
  .يف نطاق هذا التطبيق فيقع بذلك تاليف إزدواجية العمل

وقدم .                   ع قدت دورات تدريبية
رؤساء األقسام أرصد باإلجازات 
                              ً متأتية من النظم املعتمدة وموقعا  
عليها من قبل املوظفني باعتبارها 

  .أرصد صحيحة

                          ن رحب بالتدابري اإلجيابية اليت 
  .اختذت لتنفيذ هذه التوصية
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بأن تتجه العناية يف املداوالت   ١٣
املتعلقة بإنشاء مكتب للمشروع 
وجلنة املراقبة اخلاصة باملشروع وتعيني 
مدير للمشروع إىل جعل مكتب 
املشروع ومدير املشروع خيضعان 
إلمرة املسجل فيما يتعلق باختاذ 

ات اليومية واحملاسبة بالنظر إىل القرار
أن املسؤولية عن املشروع منوطة 
باملسجل باعتباره اجلهاز اإلداري 

وهذا يكفل أن . التابع للمحكمة
تلقى املسؤولية واحملاسبة عن مشروع 
املباين الدائمة على عاتق اجلهاز 

  .اإلدارية التابع للمحكمة

  . لبانتظار الردود الواردة من الدو  قلم احملكمة
جيب التذكري بأن احملكمة ) (٢٠٠٨(انظر كذلك القرار 

.                                              ليست هي اجلهة اليت ت نشئ جلنة املراقبة بل هي الدول
  ).٢٠٠٧انظر القرار (

ومثلما قررت الدول يقوم مدير املشروع الذي تعينه 
بتقدمي تقاريره )     ً       وفقا  للقرار(مجعية الدول األطراف 

 سلك موظفي مباشرة إىل جلنة املراقبة وهو عضو يف
  .احملكمة ألغراض إدارية فحسب

ومدير املشروع التابع للمحكمة اجلنائية الدولية الذي 
  ).يرفع تقاريره إىل املقرر هو جزء من جملس املشروع

        ً                        حنيط علما  بالتعليقات الواردة وقد   .            اعت مد القرار
أبدينا بعض التعليقات اإلضافية 
على التطورات اليت شهدها 

 إىل ٤١فقرات من املشروع يف ال
  . من هذا التقرير٤٤
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رقم 
  التوصية

  تعليقات املراجع اخلارجي  تاريخ االجناز املتوقع  خطة العمل  املسؤولية  التوصية

نوصي بأن تسعى احملكمة إىل العمل   ١٤
ببيان املراقبة يف البيانات املالية لعام 

 مبا يتمشى مع أفضل ممارسات ٢٠٠٨
ونوصي . اإلدارة املؤسسية الراهنة

                         ً      كذلك بأن تنشئ احملكمة نظاما  يقوم 
مبوجبه رؤساء الشعب بتوفري بيان 

ن الضوابط تأكيد سنوي يؤكد أ
الداخلية عاملة يف جماهلا وعلى النحو 
الفعال وعند االقتضاء يقدم تقرير 

  .حول أي قصور تشهده املراقبة

ويقوم قسم امليزانية واملالية مبساعدة مكتب املراجعة   قلم احملكمة
                                                الداخلية للحسابات على إعداد بيان  يتعلق باستبيان  

 ً             ا  يراعي يف بدء يتناول املراقبة الداخلية سيستخدم أساس
  .٢٠٠٨العمل باملراقبة الداخلية يف البيانات املالية لعام 

هناك استبيان وضع يف .  ُ  أ جنز
ديسمرب ملئه /كانون األول

واستكمله موظفو قسم املالية يف 
 وقد ٢٠٠٩الربع األول من عام 

جرى استعراضه وقبوله من قبل 
مكتب املراجعة الداخلية 

  . للحسابات

شروع بيان قدمت احملكمة م
باملراقبة الداخلية ليوقع عليه 

  .٢٠٠٨املسجل فيما خيص عام 

                    ً     ً        نوصي بأن تنفذ تنفيذا  كامال  الوالية   ١٥
اجلديدة املنوطة بلجنة مراقبة 
احلسابات وأن تسعى اللجنة املعدلة 
إىل الوفاء على النحو املالئم خالل 

 بالغرض املتمثل يف توفري ٢٠٠٨عام 
ة احلسابات مراقبة مالئمة ملراجع

  .املالية

تضطلع جلنة مراجعة احلسابات بالفعل بواليتها على   احملكمة
وسوف يشارك العضو اخلارجي األول يف . النحو الكامل

االجتماع املقبل للجنة مراجعة احلسابات املقرر عقده يف 
ويتعني على جملس التنسيق أن . ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧

  .        ً       ً      ًيعني عضوا  خارجيا  ثانيا 

علق بالعضو اخلارجي فيما يت
الثاين للجنة مراجعة احلسابات 
وعلى إثر استعراض اختصاصات 
جلنة مراجعة احلسابات 

ستبدأ عملية )              ٍواالستعراض جار (
  .انتقاء العضو الثاين

حنن نعمل عن كثب مع رؤساء 
األجهزة ملساعدا على تشغيل 
جلنة مراجعة احلسابات مبا يتمشى 

ويرد .                       ًمع أفضل املمارسات دوليا 
 من ٣٢ إىل ٣٠يف الفقرات من 

  .هذا التقرير املزيد من التعليقات
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  املرفق جيم

  نطاق وج مراجعة احلسابات

  نطاق وأهداف مراجعة احلسابات

 كانون ٣١تناولت مراجعتنا حلسابات البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املالية املنتهية يف   
والغرض األساسي من مراجعة احلسابات هو .     ً                               وفقا  ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل ٢٠٠٨ديسمرب /األول

متكيننا من اخللوص إىل رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية املقدمة تعكس بدقة املوقف املايل للمحكمة، والفائض 
؛ وما إذا كانت البيانات ٢٠٠٨ديسمرب / األول كانون٣١املتوفر لديها، والتدفقات املالية والنقدية للسنة املنتهية يف 

  .           ُ                      ً            املالية قد أ عدت اإلعداد السليم وفقا  للنظام املايل

  معايري مراجعة احلسابات

                             ً                                                                   أجرينا مراجعتنا للحسابات وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها الس الدويل ملعايري مراجعة   
                              ً                                       ملعايري ختطيط وإعداد املراجعة وصوال  إىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية وتتطلب هذه ا. احلسابات والتأكيد

واإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية، واملراجع اخلارجي للحسابات مسؤول عن . ختلو من أي خطأ مادي
  .إبداء الرأي فيها، بناء على األدلة اليت يتم احلصول عليها أثناء املراجعة

  عة احلساباتج مراج

                                ً     ً                                                         تضمنت مراجعتنا للحسابات استعراضا  عاما  للنظم احملاسبية واختبارات للتحقق من دفاتر احملاسبة وإجراءات   
وإجراءات مراجعة احلسابات مصممة بالدرجة األوىل . املراقبة الداخلية حبسب ما رأيناه ضروريا يف الظروف السائدة

                                         ً        ً       ولذلك مل يتضمن العمل الذي قمنا به استعراضا  تفصيليا  لكافة . للمحكمةلغرض اخلروج برأي حول البيانات املالية 
                                                                                          ً     ً           جوانب النظام املايل ونظام امليزانية من منظور إداري، وال ينبغي النظر إىل النتائج باعتبارها بيانا  شامال  جلميع أوجه 

  .الضعف القائمة أو التحسينات اليت ميكن إدخاهلا

   ً     ً      ً                                                  يضا  فحصا  دقيقا  خضعت فيه مجيع ااالت املادية للبيانات املالية الختبار وتضمنت مراجعتنا للحسابات أ  
  ُ                                                                                وأ جري حتليل ائي للتأكد من أن البيانات املالية تعكس بدقة دفاتر احملاسبة لدى احملكمة وأن . موضوعي مباشر

بات اليت متت مراجعتها قد املعامالت تتفق مع القواعد املالية ذات الصلة وتوجيهات اجلهاز اإلداري، وأن احلسا
  .               ع رضت بوجه مناسب
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 لبيان األولا
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 
  )بآالف اليورو(

 
  الصندوق العام وصندوق

 رأس املال العامل
  أرقام

 املالحظات
 اديق االستئمانيةالصن

  أرقام
 املالحظات

 اموع

 )معدل (٢٠٠٧ ٢٠٠٨  ) معدل(٢٠٠٧   ٢٠٠٨  )معدل (٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
         اإليرادات

 ٨٨ ٨٧٢ ٩٠ ٣٨٢  -  ٤,١ ٨٨ ٨٧٢ ٩٠ ٣٨٢ االشتراكات املقررة
 ١ ٣٣٩ ١ ٢١٦ ٥,١ ١ ٣٣٩ ١ ٢١٦  - - التربعات

 ٣ ١٢٨ ٤ ٥٨٢ ٥,٢ ٢٤ ٤٥ ٤,٢ ٣ ١٠٤ ٤ ٥٣٧ إيرادات الفائدة املصرفية
 ٢٠٤ ٣٣٨  - - ٤,٣ ٢٠٤ ٣٣٨ متنوعة/إيرادات أخرى

 ٩٣ ٥٤٣ ٩٦ ٥١٨  ١ ٣٦٣ ١ ٢٦١  ٩٢ ١٨٠ ٩٥ ٢٥٧ جمموع اإليرادات
         النفقات

 ٦٢ ٦٨٩  ٧٤ ٧٠٧ ٧ج ١ ٠٨١ ٩٩٤ ٤,٤ ٦١ ٦٠٨ ٧٣ ٧١٣ النفقات املصروفة
 ١١ ١٠٧ ٩ ٢٠٠ ٧ج ١٩٣ ٢٠٠ ٤,٤ ١٠ ٩١٤ ٩ ٠٠٠ االلتزامات غري املصفاة

 ٣ ٤٢٤ -  - - )أ(٤,٥ ٣ ٤٢٤ -  االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية
  ٦  ٧٤   -  -  )ب(٤,٥  -  ٧٤  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

  ٧٤  ٣٥   -  -  ٤,٦  ٧٤  ٣٥  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية
  ١ ٤٤٤  ٨٣٨       )ج(٤,٥  ١ ٤٤٤  ٨٣٨  موع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطناملخصصات املتعلقة با

 ٧٨ ٧٣٨ ٨٤ ٨٥٤  ١ ٢٧٤ ١ ١٩٤  ٧٧ ٤٦٤ ٨٣ ٦٦٠ جمموع النفقات
 ١٤ ٨٠٥ ١١ ٦٦٤  ٨٩ ٦٧  ١٤ ٧١٦ ١١ ٥٩٧ اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

 ٢ ٩٤٨ ٢ ٤٥٧  ١٥ ٢٤ ٤,٧ ٢ ٩٣٣ ٢ ٤٣٣ الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو إلغاؤها
  )٦ ٣٢٦(  )٢٣ ٢١٧(    -  - ٤,٨  )٦ ٣٢٦(  )٢٣ ٢١٧(  ائتمانات للدول األطراف
 )٩٣( )٧٣( ٥,٣ )٩٣( )٧٣(  - - مبالغ معادة إىل املتربعني

 ٧٠٥ -  - - ٤,٩ ٧٠٥ - صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل
 - -  - -  - -  احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة
 ٤٥ ٢٣١ ٥٧ ٢٧٠  ٤٥٣ ٤٦٤  ٤٤ ٧٧٨ ٥٦ ٨٠٦ أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية

 ٥٧ ٢٧٠ ٤٨ ١٠١  ٤٦٤ ٤٨٢  ٥٦ ٨٠٦ ٤٧ ٦١٩ ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف 
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  يان الثاينالب
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  )بآالف اليورو(

  الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال العامل

  أرقام
  أرقام الصناديق االستئمانية املالحظات

 اموع املالحظات

 )معدل(٢٠٠٧ ٢٠٠٨  )معدل(٢٠٠٧ ٢٠٠٨  )معدل(٢٠٠٧                ٢٠٠٨    
         األصول

 ٧٧ ٩٢٣ ٦٧ ٨١٢  ٦٨٧ ٨٣٥  ٧٧ ٢٣٦ ٦٦ ٩٧٧ النقد والودائع بأجل
 ٨ ١٤٩ ٥٥٧  - - ٤,١٠ ٨ ١٤٩ ٥٥٧ الدول األطراف  مناالشتراكات املقررة قيد التحصيل

 ٢٠٧ ٢٨٦  ٢٠٧ ٢٨٦  - - التربعات قيد التحصيل
 ١٩ ١  - - ٤,١١ ١٩ ١ ى قيد التحصيلاملسامهات األخر

  ٢٦  ٥٦١   -  -  ٤,١٢ ٢٦  ٥٦١  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
  ٤ ٤٣٤  ٤ ٩٤٦ ٥,٤  ٨  ٨  ٤,١٣  ٤ ٤٢٦  ٤ ٩٣٨  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٣٣٠  ٤٣٣   -  -  ٤,١٤  ٣٣٠  ٤٣٣   منح التعليم–األعباء املؤجلة 
 ٩١ ٠٨٨ ٧٤ ٥٩٦  ٩٠٢ ١ ١٢٩   ٩٠ ١٨٦ ٧٣ ٤٦٧ جمموع األصول

         اخلصوم
 ٩ ٣٨٤ ١٣ ٣٨٩ ٥,٥ ٢٢٣ ٢٩٩ ٤,١٥ ٩ ١٦١ ١٣ ٠٩٠                       ًاملدفوعات الواردة مقدما /املسامهات

 ١١ ١٠٧ ٩ ٢٠٠  ١٩٣ ٢٠٠  ١٠ ٩١٤ ٩ ٠٠٠ االلتزامات غري املصفاة
  ٢٢ ١٦٢  ٥,٦  ٢٢  ١٤٨    -  ١٤  األرصدة املستحقة بني الصناديق
 ٩ ٧١٥ -  - -  أ٤,٥ ٩ ٧١٥ -  للقضاة  املستحقةتقاعديةااللتزامات املتعلقة باملعاشات ال

  - ٧٤   -  -   ب٤,٥  -  ٧٤  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة
  ٧٤ ٣٥   -  -  ٤,٦  ٧٤  ٣٥  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

  ٢ ٣١٢  ٢ ٨٤٤   -  -    ٢ ٣١٢  ٢ ٨٤٤  طناملخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الو
  ١ ٢٠٤  ٧٩١   -  -  ٤,١٦  ١ ٢٠٤  ٧٩١   الدفعاحلسابات األخرى مستحقة

 ٣٣ ٨١٨ ٢٦ ٤٩٥  ٤٣٨ ٦٤٧  ٣٣ ٣٨٠ ٢٥ ٨٤٨ جمموع اخلصوم

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

 ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩    -  - ٤,١٧  ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩  صندوق الطوارئ
 ٢ ٢٩٨ ٢٥٢  - - ٤,١٨ ٢ ٢٩٨ ٢٥٢ احتياطي االشتراكات غري املدفوعة

 ٣٨ ٣٩٧ ٣١ ٢٧٤  ٤٦٤ ٤٨٢ س٤ ٣٧ ٩٣٣ ٣٠ ٧٩٢  الفائض التراكمي
 ٥٧ ٢٧٠ ٤٨ ١٠١  ٤٦٤ ٤٨٢  ٥٦ ٨٠٦ ٤٧ ٦١٩ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

 ٩١ ٠٨٨ ٧٤ ٥٩٦  ٩٠٢ ١ ١٢٩  ٩٠ ١٨٦ ٧٣ ٤٦٧ صناديقجمموع اخلصوم واالحتياطي وأرصدة ال

  )بروس نيس(التوقيع           
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو(   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
 امـــوع الصناديق االستئمانية رأس املال العامل عام وصندوقالصندوق ال 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 
       التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 ١٤ ٨٠٥ ١١ ٦٦٤ ٨٩ ٦٧ ١٤ ٧١٦ ١١ ٥٩٧ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
 ٣ ٨٤٥ ٧ ٥٣١ )٥١( )٧٩( ٣ ٨٩٦ ٧ ٦١٠ نقص املسامهات قيد التحصيل)/زيادة(
 ٦٥ )٥٣٥( - - ٦٥ )٥٣٥( نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(
 )٣٧٦( )٥١٢( )١( - )٣٧٥( )٥١٢( نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

 )٦٠( )١٠٣( - - )٦٠( )١٠٣( األعباء املؤجلة ) نقص/(زيادة
 ١ ٤٤٨ ٤ ٠٠٥ ٣١ ٧٦ ١ ٤١٧ ٣ ٩٢٩ املسامهات الواردة مقدما) نقص/(زيادة
 )٧٥٢( )١ ٩٠٧( ٥٥ ٧ )٨٠٧( )١ ٩١٤( االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
 )٦٦( ١٤٠ )٦٦( ١٢٦ - ١٤ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة
 ٣ ٤٢٤ )٩ ٧١٥( - - ٣ ٤٢٤ )٩ ٧١٥( االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية) نقص/(زيادة

    ٧٤      -  ٧٤   املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدةاملخصصات
 )٥٢( )٣٩( - - )٥٢( )٣٩(  نقص االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية/زيادة

  ٢ ٣١٢  ٥٣٢      ٢,٣١٢  ٥٣٢  املخصصات املتعلقة بالنجموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
 )٨٧٧( )٤١٣( - - )٨٧٧( )٤١٣(  الدفعاحلسابات مستحقة) نقص/(زيادة

 )٣ ١٢٨( )٤ ٥٨٢( )٢٤( )٤٥( )٣ ١٠٤( )٤ ٥٣٧( إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها
 ٢٠ ٥٨٨ ٦ ١٤٠ ٣٣ ١٥٢ ٢٠ ٥٥٥ ٥ ٩٨٨ صايف النقد من األنشطة التشغيلية

       التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
 ٣ ١٢٨ ٤ ٥٨٢ ٢٤ ٤٥ ٣ ١٠٤ ٤ ٥٣٧ املصرفيةإيرادات الفائدة : مضافا إليه

 ٣ ١٢٨ ٤ ٥٨٢ ٢٤ ٤٥ ٣ ١٠٤ ٤ ٥٣٧ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية
       التدفق النقدي من مصادر أخرى

 ٧٠٥ - - - ٧٠٥ - يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة
 ٢ ٩٤٨ ٢ ٤٥٧ ١٥ ٢٤ ٢ ٩٣٣ ٢ ٤٣٣ لغاؤهاالوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إ

 - - - - - - احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة
  )٦ ٣٢٦(  )٢٣ ٢١٧(  -  -  )٦ ٣٢٦(  )٢٣ ٢١٧(  ائنتمانات على الدول األطراف

 )٩٣( )٧٣( )٩٣( )٧٣( - -  املبالغ املعادة إىل املتربعني
 )٢ ٧٦٦( )٢٠ ٨٣٣( )٧٨( )٤٩( )٢ ٦٨٨( )٢٠ ٧٨٤( صايف النقد من مصادر أخرى

 ٢٠ ٩٥٠ )١٠ ١١١( )٢١( ١٤٨ ٢٠ ٩٧١ )١٠ ٢٥٩( يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة
 ٥٦ ٩٧٣ ٧٧ ٩٢٣ ٧٠٨ ٦٨٧ ٥٦ ٢٦٥ ٧٧ ٢٣٦ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

 ٧٧ ٩٢٣ ٦٧ ٨١٢ ٦٨٧ ٨٣٥ ٧٧ ٢٣٦ ٦٦ ٩٧٧ )البيان الثاين(ديسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
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  البيان الرابع
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 
  )بآالف اليورو(

  

   الرئيسيالربنامج
  االعتمادات اليت

  متت املوافقة عليها
  املصروفات

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات  ياتحتياطاال
األرصدة غري 

  املربوطة

  ٨٥٦  ٩ ٥٧٠  ٢٥٢  ١٩٢  ٩ ١٢٦  ١٠ ٤٢٦  اهليئة القضائية

  ١ ٩٤٩  ٢١ ٢٥٢  ٢٦٦  ١ ٠٣٢  ١٩ ٩٥٤  ٢٣ ٢٠١  مكتب املدعي العام

  ٢ ٧٤٥  ٤٨ ٧٦٧  ٤٠٧  ٦ ٩٩٦  ٤١ ٣٦٤  ٥١ ٥١٢  قلم احملكمة

  ١ ٠٢٢  ٣ ٠٠٧  ٧  ٦٨٧  ٢ ٣١٣  ٤ ٠٢٩  أمانة مجعية الدول األطراف

  ٢٦  ٩٨٠  ١٥  ٩٣  ٨٧٢  ١ ٠٠٦   الصندوق االستئماين للضحاياأمانة

  ١٢٤  ٨٤  صفر  صفر  ٨٤  ٢٠٨  االستثمار يف مباين احملكمة

  ٦ ٧٢٢  ٨٣ ٦٦٠  ٩٤٧  ٩ ٠٠٠  ٧٣ ٧١٣  ٩٠ ٣٨٢  امــوع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  
  ٢٠٠٨ديسمرب /ولأل كانون ا٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 
 )باليورو(

  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  -  ٤ ٤٢٧  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٣ ٠٨١  ٩٢٣  ٤ ٠٠٤  أفغانستان

  ٢ ٣٠٤  -  -  -  ٦ ٦٧٢  ١ ٤٠١  ٨ ٠٧٣    -  -  -  ألبانيا

  -  ٢ ٣١٠  -  -  ٩ ٧٥٨  ١ ٠٠٦  ١٠ ٧٦٤    -  -  -  أندورا

  -  ١ ٣٥٣  -  -  ٣٢  ٢ ٦٥٩  ٢ ٦٩١    -  -  -  أنتيغوا وباربودا

  -  ٩٠ ٨٣٠  -  -  ٤٣٧ ٣٠٢  -  ٤٣٧ ٣٠٢    -  ٢ ٤٨٧ ٠٢٢  ٢ ٤٨٧ ٠٢٢  األرجنتني

  ٧٣٥ ١٣٣  -  -  -  ٢ ١٧٩ ٠٩٠  ٢٢٥ ٣٩٨  ٢ ٤٠٤ ٤٨٨    -  -  -  أستراليا

  -  ٤٥  -  -  ١ ٠٨٣ ١٦٠  ١١٠ ٣٣٧  ١ ١٩٣ ٤٩٧    -  -  -  النمسا

  -  -  -  -  ١٢ ١١٠  -  ١٢ ١١٠    -  ١٠ ٦٩٩  ١٠ ٦٩٩  باربادوس

  -  ٨ ٠٥٩  -  -  ١ ٢٠٥ ٩٣٠  ٢٧٦ ٨٦٠  ١ ٤٨٢ ٧٩٠    -  -  -  بلجيكا
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  ٤٦٢  -  -  ٧٨١  ٥٦٥  ١ ٣٤٦    -  -  -  بليز 

  -  ٦ ٣٠١  -  -  -  ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦    -  -  -  *بنن

  -  -  ٣١ ٧٠١  ٨ ٠٧٤  -  -  ٨ ٠٧٤    ٢٣ ٦٢٧  ٢١ ٥٠٤  ٤٥ ١٣١  بوليفيا

  ١ ٣٨٥  -  -  -  ٦ ٩٣٤  ١ ١٣٩  ٨ ٠٧٣    -  -  -  البوسنة واهلرسك

  -  ٩١  -  -  ١٧ ٠٧٤  ١ ٧٦٤  ١٨ ٨٣٨    -  -  -  بوتسوانا

  -  -  ٧١ ٠٦٦  ٧١ ٠٦٦  ١ ١٠٧ ٦٣١  -  ١ ١٧٨ ٦٩٧    -  ١ ١٣٣ ٠٣٣  ١ ١٣٣ ٠٣٣  الربازيل

  -  ١٢٨  -  -  ٢٢ ٢٠٠  ٤ ٧١١  ٢٦ ٩١١    -  -  -  لغارياب

  -  -  ١ ٢٥٥  ١ ٢٥٥  ٩٢٣  ٥١٣  ٢ ٦٩١    -  -  -  بوركينا فاسو

  -  -  ٤ ٥٣٣  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٣ ١٨٧  ١ ٢٥٠  ٤ ٤٣٧  بوروندي

  -  ١٤  -  -  ١ ٣٤٦  -  ١ ٣٤٦    -  ١ ٣٦٩  ١ ٣٦٩  كمبوديا

  -  ١ ٢٩٨ ٩٤٢  -  -  ٣ ٢٦٧ ٥٥١  ٧٣٨ ١٣٦  ٤ ٠٠٥ ٦٨٧    -  -  -  كندا
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  -  ٥ ٣٢١  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٣ ٩٧٥  ٤٦٢  ٤ ٤٣٧  هورية أفريقيا الوسطىمج

  -  -  ٢ ٩٤٩  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ١ ٦٠٣  -  ١ ٦٠٣  تشاد

  ٧٢ ٢٣٦    -  -  ٢٤ ٥٣١  ١١٦ ٧٥١  ١٤١ ٢٨٢    -  -  -  كولومبيا

  -  -  ٣ ٢١٦  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ١ ٨٧٠  -  ١ ٨٧٠  جزر القمر

  -  -  ٨٨٤  ٨٨٤  ٤٦٢  -  ١ ٣٤٦    -  -  -  الكونغو

  -  -  ٣٣٦  ٣٣٦  -  -  ٣٣٦    -  -  -  جزر كوك

  -  ٢ ٧١٤  -  -  ٤٣ ٠٥٧  -  ٤٣ ٠٥٧    -  ٢٠ ٩٠٧  ٢٠ ٩٠٧  كوستاريكا

  ١٧ ٠٨٥  -  -  -  ٥٦ ٢١٩  ١١ ٠٥٨  ٦٧ ٢٧٧    -  -  -  كرواتيا

  -  ٢٩٥  -  -  ٤٨ ٦٣٢  ١٠ ٥٧٢  ٥٩ ٢٠٤    -  -  -  قربص

  -  ١ ٦٨٨  -  -  ٤ ٠٣٧  -  ٤ ٠٣٧    -  ١٦ ٥٣٥  ١٦ ٥٣٥  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ٣٣١ ٥٤٥  -  -  -  ٩٠١ ٠٣٠  ٩٣ ٣٢٨  ٩٩٤ ٣٥٨    -  -  -  الدامنرك
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  -  ٣ ٧٤٣  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٢ ٣٩٧  ٤٦٢  ٢ ٨٥٩  جيبويت

  -  -  ٣ ٨٥٧  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٢ ٥١١  ٤٦٢  ٢ ٩٧٣  دوميننكا

  -  -  ٧٠ ٥٠٣  ٣٢ ٢٩٣  -  -  ٣٢ ٢٩٣    ٣٨ ٢١٠  ٧٦ ٤٠٠  ١١٤ ٦١٠  اجلمهورية الدومينيكية

  -  -  -  -  ٢٥ ٤٤٠  ٢ ٨١٦  ٢٨ ٢٥٦    -  -  -  إكوادور

  -  ٥ ٥٤١  -  -  ١٧ ٩٦٩  ٣ ٥٦٠  ٢١ ٥٢٩    -  -  -  إستونيا

  -  -  ٦ ٣٠٣  ٤ ٠٣٧  -  -  ٤ ٠٣٧    ٢ ٢٦٦  ١ ٨٤٧  ٤ ١١٣  فيجي

  -  ٣٠  -  -  ٦٨٨ ٧٢٨  ٧٠ ١٥٩  ٧٥٨ ٨٨٧    -  -  -  فنلندا

  ١ ٣٧٨ ١٥١    -  -  ٦ ٩٠٦ ٠١٣  ١ ٥٧٢ ٢٦٥  ٨ ٤٧٨ ٢٧٨    -  -  -  فرنسا

  -  -  ٢٢ ٧٥١  ١٠ ٧٦٤  -  -  ١٠ ٧٦٤    ١١ ٩٨٧  ٤ ١٥٥  ١٦ ١٤٢  غابون

  -  ٨  -  -  ١ ٣٤٦  -  ١ ٣٤٦    -  ٢ ٨٥٩  ٢ ٨٥٩  غامبيا

  -  ١ ٣٨٥  -  -  ٣ ٦٦٤  ٣٧٣  ٤ ٠٣٧    -  -  -  جورجيا
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  ٤٣٩  -  -  ١٠ ٤٥٦ ٩١١  ١ ٠٨٣ ٨٢٨  ١١ ٥٤٠ ٧٣٩    -  -  -  أملانيا

  ٧ ١٣٦  -  -  -  -  ٥ ٣٨٢  ٥ ٣٨٢    -  -  -  )أ(*غانا

  -  ٣ ٩٩٨  -  -  ٧٢٧ ٨٠٦  ٧٤ ١٣٩  ٨٠١ ٩٤٥    -  -  -  اليونان

  -  -  ١٢ ٥٧٧  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ١١ ٢٣١  ٢ ٦١١  ١٣ ٨٤٢  غينيا

  ٢ ٩٥٤  -  -  -  ١ ٣٤٦  -  ١ ٣٤٦    -  ٨٣  ٨٣  غيانا

  -  -  ١٤ ٦٢١  ٦ ٧٢٨  -  -  ٦ ٧٢٨    ٧ ٨٩٣  ١٢ ٩٧٩  ٢٠ ٨٧٢  هندوراس

  ٥٨ ١٨٧  -  -  -  ٢٩٧ ٧١٥  ٣٠ ٥٩٨  ٣٢٨ ٣١٣    -  -  -  هنغاريا

  -  ١٥ ٧٠٠  -  -  ٤٠ ٧٣٦  ٩ ٠٤٩  ٤٩ ٧٨٥    -  -  -  آسيلندا

  ١٦١ ٦٢١  -  -  -  ٤٩٧ ٦٤٩  ١٠١ ١١٩  ٥٩٨ ٧٦٨    -  -  -  أيرلندا

  ٢ ٢٥٥ ٧١٤  -  -  -  ٥ ٥٦٣ ٢٩٩  ١ ٢٧٠ ٧٢٣  ٦ ٨٣٤ ٠٢٢    -  -  -  إيطاليا

  -  -  -  -  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  -  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١    -  -  -  اليابان
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  ١  -  -  ١٤ ٦٣٣  ١ ٥١٤  ١٦ ١٤٧    -  -  -  األردن

  ٦٧  -  -  -  ١٠ ٢٦٩  ٣ ١٨٦  ١٣ ٤٥٥    -  -  -  كينيا

  ٦ ٩٢٧  -  -  -  ٢١ ٢٧٦  ٢ ٩٤٤  ٢٤ ٢٢٠    -  -  -  التفيا

  -  -  ٦١٨  ٦١٨  ٤٦٢  ٢٦٦  ١ ٣٤٦    -  -  -  ليسوتو

  -  -  ٨٨٤  ٨٨٤  ٤٦٢  -  ١ ٣٤٦          ليبرييا

  -  ٢ ٣٠٩  -  -  ١١ ٥٥٧  ١ ٨٩٨  ١٣ ٤٥٥    -  -  -  ليختنشتاين

  -  ١١ ٠٨٢  -  -  ٤١ ٧١٢  -  ٤١ ٧١٢    -  -  -  ليتوانيا

  ٣٥ ٥٥٧  -  -  -  ١٠٣ ٦٤٨  ١٠ ٧٢٣  ١١٤ ٣٧١    -  -  -  لكسمبورغ

  -  -  ٤٣   ٤٣  ١ ٥٢٧  -  ١ ٥٧٠          مدغشقر

  -  -  ٨٨٤  ٨٨٤  ٤٦٢  -  ١ ٣٤٦    -  ٦ ٣٩٥  ٦ ٣٩٥  مالوي

  ٧ ٦٧٣  -  -  -  -  ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦    -  -  -  *مايل
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  ٦ ٤٦٥  -  -  -  ١٨ ٩٢٨  ٣ ٩٤٦  ٢٢ ٨٧٤    -  -  -  مالطة

  -  -  ٥ ٤٣٢  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٤ ٠٨٦  ٤٦٢  ٤ ٥٤٨  جزر مارشال

  -  -  -  -  ١١ ٩٩٥  ٢ ٨٠٦  ١٤ ٨٠١    -  -  -  سشيويمور

  ٨٦٩ ٥١٦  -  -  -  ٢ ٧٥٦ ١٣٦  ٢٨٠ ٧٥٨  ٣ ٠٣٦ ٨٩٤    -  -  -  املكسيك

  ٤٦٢  -  -  -  ١ ٠٩١  ٢٥٥  ١ ٣٤٦    -  -  -  منغوليا

  ٢٦٩  -  -  -  ١ ٢٢٢  ١٢٤  ١ ٣٤٦    -  -  -  اجلبل األسود

  -  ٢ ٧٧١  -  -  ٧ ٣١٢  ٧٦١  ٨ ٠٧٣    -  -  -  ناميبيا

  -  -  ٥ ١٣١  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٣ ٧٨٥  ٤٦٢  ٤ ٢٤٧  ناورو

  -  ٩٦  -  -  ٢ ٢٨٧ ٢١٤  ٢٣٢ ٩٩١  ٢ ٥٢٠ ٢٠٥    -  -  -  هولندا

  ١٠٢ ٠٥٠  -  -  -  ٢٨٣ ٧١٨  ٦٠ ٧٤٢  ٣٤٤ ٤٦٠    -  -  -  نيوزيلندا

  -  -  ٦ ٩١٥  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٥ ٥٦٩  ٤٠٨  ٥ ٩٧٧  النيجر
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  -  ٤٠ ٠٦٧  ٤٠ ٠٦٧  ١٩ ٣٩٣  ٥ ١٢٦  ٦٤ ٥٨٦    -  -  -  نيجرييا

  ٣١٣ ٥٤١  -  -  -  ٩٥٤ ٩٤٠  ٩٧ ٢٧٦  ١ ٠٥٢ ٢١٦    -  -  -  النرويج

  -  ٩١٨  -  -  ٣٠ ٩٤٨  -  ٣٠ ٩٤٨    -  ٩ ٢١٦  ٩ ٢١٦  بنما

  -  -  ٤١٨  ٤١٨  ٦ ٣١٠  -  ٦ ٧٢٨    -  ٢ ١٠١  ٢ ١٠١  باراغواي

  -  -  ٢٢٣ ٩٢٥  ١٠٤ ٩٥١  ٢  -  ١٠٤ ٩٥٣    ١١٨ ٩٧٤  ١٥٠ ٥٩٧  ٢٦٩ ٥٧١  بريو

  -  ٢٦  -  -  ٦١١ ٧٩٧  ٦٢ ٣٢١  ٦٧٤ ١١٨    -  -  -  بولندا

  ٢١٧ ٠٣١  -  -  -  ٦٤٢ ٦٢٨  ٦٦ ٤٧٤  ٧٠٩ ١٠٢    -  -  -  الربتغال

  -  ٨٢٩ ٣٤٢  -  -  ٢ ٦٥٣ ٥٥٩  ٢٧٠ ٣٠٩  ٢ ٩٢٣ ٨٦٨    -  -  -  مجهورية كوريا

  ٤٥٣  -  -  -  ٧٧ ٦٣٥  ١٦ ٥٥٣  ٩٤ ١٨٨    -  -  -  رومانيا

  -  -  -  -  ١ ٢٢٢  ١٢٤  ١ ٣٤٦    -  -  -  سانت كيتس ونيفس

  -  -  ٩١٨  ٩١٨  ٤٢٨  -  ١ ٣٤٦    -  ٤ ٥٤٧  ٤ ٥٤٧  سانت فنسنت وغرينادين 
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  -  ٢  ٢  ١ ٠٩٨  ٢٤٦  ١ ٣٤٦    -  -  -  ساموا

  -  ١ ٣٨٥  -  -  ٣ ٢٧٢  ٧٦٥  ٤ ٠٣٧    -  -  -  سان مارينو

  -  -  ٢ ٤٨٣  ٢ ٤٨٣  ٢ ٣٠٩  ٥٩٠  ٥ ٣٨٢    -  -  -  السنغال

  -  ١٤٢  -  -  ٢٥ ٦٠٧  ٢ ٦٤٩  ٢٨ ٢٥٦    -  -  -  صربيا

  -  -  ٤ ٨٩٩  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٣ ٥٥٣  ٤٦٢  ٤ ٠١٥  سرياليون

  -  ٢٣ ٥٥١  -  -  ٧٠ ٢٦٣  ١٤ ٥٠٦  ٨٤ ٧٦٩    -  -  -  سلوفاكيا

  -  ٦١٧  -  -  ١١٧ ٠٧٢  ١٢ ١٠٠  ١٢٩ ١٧٢    -  -  -  سلوفينيا
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  ١٣٤ ٨٣٣  -  -  ٣١٥ ٩٥٢  ٧٤ ٢٥٦  ٣٩٠ ٢٠٨    -  -  -  جنوب أفريقيا

  ١ ١٦٣ ٦٦١  -  -  -  ٣ ٩٩٣ ٥٧٧  -  ٣ ٩٩٣ ٥٧٧    -  ٣ ٨٩٥ ٢٦٨  ٣ ٨٩٥ ٢٦٨  أسبانيا

  -  -  ٣٣٦  ٣٣٦  -  -  ٣٣٦    -    -  سورينام

  -  ٧ ٥٢٧  -  -  ١ ١٧٧ ٣٥٨  ٢٦٣ ٧٢١  ١ ٤٤١ ٠٧٩    -  -  -  السويد

  -  ٦٢  -  -  ١ ٤٨٤ ٩١٨  ١٥١ ٢٦٤  ١ ٦٣٦ ١٨٢    -  -  -  سويسرا

  -  -  ٤٥٨  ٤٥٨  ٨٨٨  -  ١ ٣٤٦    -  ٢ ٥٠٧  ٢ ٥٠٧  طاجيكستان

مجهورية مقدونيا 
  -  ٤ ٠٠٣  -  -  ٦ ٧٢٨  -  ٦ ٧٢٨    -  -  -  اليوغوسالفية السابقة 

  -  ٥٧٧  -  -  ١ ٢٢٠  ١٢٦  ١ ٣٤٦    -  -  -   ليسيت- تيمور

  -  ١٦٦  -  -  ٣٠ ٠٩٤  ٦ ٢٣٦  ٣٦ ٣٣٠    -  -  -  ترينيداد وتوباغو

  ٢٣٢  -  -  -  ٤ ٠٣٧  -  ٤٠٣٧    -  ٣ ٥٥٥  ٣ ٥٥٥  أوغندا

  ٢ ٨٢٩ ٢٣٧  -  -  -  ٧ ٣٠٩ ٧٤٤  ١ ٦٢٧ ٣٦٦  ٨ ٩٣٧ ١١٠    -  -  -  اململكلة املتحدة
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  األطرافالدول 
 كانون ١حىت 

يناير /الثاين
٢٠٠٨ 

 اتاالشتراك   املبلغ الباقي  )أ(التحصيالت
  ةاملقرر

ائتمانات من 
٢٠٠٧ 

 املبلغ الباقي  )ب(التحصيالت
جمموع املبالغ 

  الباقية
ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٨ 

متحصالت متعلقة 
 ٢٠٠٩بعام 

            ٢٠٠٨      السنوات السابقة  

  -  ٢١  -  -  ٦ ٤٢٢  ١ ٦٥١  ٨ ٠٧٣    -  -  -  مجهورية ترتانيا املتحدة 

  -  ٤١ ٧٨٢  -  -  ٣٦ ٣٣٠  -  ٣٦ ٣٣٠    -  ٢٣ ٦٠٠  ٢٣ ٦٠٠  أوروغواي

  -  ١١ ٥١٥  -  -  ٢٢١ ٧٠٧  ٤٧ ٤٠٢  ٢٦٩ ١٠٩    -  -  -  فينيزويال

  -  -  ٤ ٠٠٥  ١ ٣٤٦  -  -  ١ ٣٤٦    ٢ ٦٥٩  ٩٢٣  ٣ ٥٨٢  زامبيا

 دول ١٠٨(اموع 
  ١٠ ٥٧٦ ٥٩٤  ٢ ٥١٣ ٠٥٧  ٥٥٧ ٤٦١  ٣٠٤ ٩٩٧  ٨٠ ٩٣٠ ٢٢٧  ٩ ١٤٦ ٨٧٦  ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠    ٢٥٢ ٤٦٤  ٧ ٨٩٦ ٠٦٥  ٨ ١٤٨ ٥٢٩  )أطراف

   بوصفها ٢٠٠٨ يورو فقط يف عام ١ ٣٤٦ يورو، و ٥ ٣٨٢ يورو، و ١ ٣٤٦وأدرجت .  يورو٨ ٠٩٦ يورو، و ١٠ ٦٧١ يورو، و ٣ ٣٦٢على التوايل  ٢٠٠٧، بلغت االئتمانات على متحصالت بليز وغانا وليسوتو لعام ٢٠٠٨يف عام  *  
  . اليت ينبغي تطبيقها على اشتراكات السنوات القادمة٢٠٠٨ يورو، على التوايل، ضمن االئتمانات على متحصالت عام ٦ ٧٥٠ يورو، و ٥ ٢٨٩ يورو، و ٢ ٠١٦بالغ الباقية وقدرها وأدرجت امل. ٢٠٠٨حتصيالت لالشتراكات املقررة لعام   
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  ٢اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠٨ديسمرب /ألول كانون ا٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 

  )وروبالي(

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  

  ٦ ٦٠٦ ١٧٦  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  الرصيد يف بداية الفترة املالية

      )التسديدات/(املتحصالت

  ٧٨٠ ٤٥٣  ١٨ ٧٥٣  متحصالت من الدول األطراف

  مسحوبات
-  -  

  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد

  ١٩ ٣٥٤  ٦٠١  )٣اجلدول ( الدول األطراف مستحق من: خمصوما منه

  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 
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 ٣اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  )باليورو(

 ٢٠٠٨املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع  املال العامل رأسصندوق الدول األطراف
 - - ١١٠ ١١٠ أفغانستان

 - - ٦٦١ ٦٦١ ألبانيا
 - - ٨٨٢ ٨٨٢ أندورا

 - - ٢٢١ ٢٢١ غوا وباربودايتأن
 - - ٣٥,٨٣٢ ٣٥ ٨٣٢ األرجنتني
 - - ١٩٧ ٠١٨ ١٩٧ ٠١٨ استراليا
 - - ٩٧ ٧٩٤ ٩٧ ٧٩٤ النمسا

 - - ٩٩٢ ٩٩٢  بربادوس
 - - ١٢١ ٤٩٦ ١٢١ ٤٩٦ ابلجيك
 - - ١١٠ ١١٠ بليز
 - - ١١١ ١١١ بنن

 - - ٦٦١ ٦٦١ بوليفيا
 - - ٦٦١ ٦٦١ البوسنه واهلرسك

 - - ١ ٥٤٤ ١ ٥٤٤ بوتسوانا
 - - ٩٦ ٥٨٠ ٩٦ ٥٨٠ الربازيل
 - - ٢ ٢٠٤ ٢ ٢٠٤ بلغاريا

 - -  ٢٢١  ٢٢١  بوركينا فاسو
 - -  ١١٠  ١١٠  بوروندي
 - - ١١١ ١١١ كمبوديا

 - - ٣٢٨ ٢١٦ ٣٢٨ ٢١٦ نداك
 - ١٨ ٩٢ ١١٠  الوسطىأفريقيامجهورية 

    ١١٠  صفر  ١١٠  تشاد
 - - ١١ ٥٧٥  ١١ ٥٧٥  كولومبيا
  -  ٣٣  ٧٧  ١١٠  جزر القمر
  -  - ١١٠ ١١٠  الكونغو

    ١١٠  صفر  ١١٠  جزر كوك
 - - ٣ ٥٢٨ ٣ ٥٢٨ كوستاريكا

 - - ٥ ٥١٣ ٥ ٥١٣ كرواتيا
 - - ٤ ٨٥١ ٤ ٨٥١ قربص

 - - ٣٣٠ ٣٣٠  الكونغو الدميقراطيةمجهورية
 - - ٨١ ٤٧٦ ٨١ ٤٧٦ الدامنرك
 - - ١١٠ ١١٠ جيبوتى
 - - ١١٠ ١١٠ دومينكا

 - - ٢,٦٤٦ ٢ ٦٤٦  اجلمهورية الدومينيكية
 - - ٢ ٣١٥ ٢ ٣١٥ إكوادور
 - - ١ ٧٦٥ ١ ٧٦٥ استونيا
 - - ٣٣١ ٣٣١ فيجى
 - - ٦٢ ١٨٢ ٦٢ ١٨٢ فنلندا
 - - ٦٩٤ ٦٨٦ ٦٩٤ ٦٨٦ فرنسا
 - - ٨٨٢ ٨٨٢ غابون
 - - ١١٠ ١١٠ غامبيا

 - - ٣٣٠ ٣٣٠ جورجيا
 - - ٩٤٥ ٦١٤ ٩٤٥ ٦١٤ أملانيا
 - - ٤٤١ ٤٤١ غانا

 - - ٦٥ ٧٠٩ ٦٥ ٧٠٩ اليونان
 - ١٢٥ -١٥  ١١٠  *غينيا
  -  - ١١٠  ١١٠  غيانا

 - - ٥٥١ ٥٥١ هندوراس
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 ٢٠٠٨املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي اكميةات التراملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ٢٦ ٩٠١ ٢٦ ٩٠١ هنغاريا
 - - ٤ ٠٨٠ ٤ ٠٨٠ اأيسلند
 - - ٤٩ ٠٦١ ٤٩ ٠٦١ أيرلندا
 - - ٥٥٩ ٩٦٠ ٥٥٩ ٩٦٠ إيطاليا
    - ١ ٦٢٩ ٣١٦ ١ ٦٢٩ ٣١٦  اليابان
 - - ١ ٣٢٣ ١ ٣٢٣ األردن
 - - ١ ١٠٣ ١ ١٠٣  كينيا
 - - ١ ٩٨٥ ١ ٩٨٥ التفيا
 - - ١١٠ ١١٠ سوتولي

  -  - ١١٠  ١١٠  ليبرييا
 - - ١ ١٠٣ ١ ١٠٣ ليخنشتاين

 - - ٣ ٤١٨ ٣ ٤١٨ ليتوانيا
 - -  ٩ ٣٧١ ٩ ٣٧١ لكسمبورغ
    -  ٢٢١  ٢٢١  مدغشقر
 - - ١١٠ ١١٠  مالوي
 - - ١١١ ١١١ مايل
 - - ١ ٨٧٥ ١ ٨٧٥  مالطة

 - ١٨ ٩٢ ١١٠ جزر مارشال
 - - ١ ٢١٣ ١ ٢١٣ موريشيوس

 - - ٢٤٨ ٨٣٥ ٢٤٨ ٨٣٥ كاملكسي
  -  -  ١١٠  ١١٠  منغوليا

  -  -  ١١٠  ١١٠  اجلبل األسود 
 - - ٦٦٢ ٦٦٢ ناميبيا
 - ١٨ ٩٢ ١١٠ ناورو
 -  - ٢٠٦ ٤٩٩ ٢٠٦ ٤٩٩ هولندا

 - - ٢٨ ٢٢٤ ٢٨ ٢٢٤ نيوزيلندا
 - ٤١ ٦٩ ١١٠ النيجر
 - - ٥ ٢٩٣ ٥ ٢٩٣ نيجرييا
 - - ٨٦ ٢١٦ ٨٦ ٢١٦ النرويج

 - - ٢ ٥٣٦ ٢ ٥٣٦  ابنم
 - - ٥٥١ ٥٥١ باراغواى

 - -  ٨ ٥٩٩ ٨ ٥٩٩ بريو
 - - ٥٥ ٢٣٥ ٥٥ ٢٣٥ بولندا
 - - ٥٨ ١٠٣ ٥٨ ١٠٣ الربتغال

 - - ٢٣٩ ٥٧٦ ٢٣٩ ٥٧٦ مجهورية كوريا
 - - ٧ ٧١٧ ٧ ٧١٧ رومانيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت كيتس ونيفيس
 - - ١١٠ ١١٠ سانت فنسنت وغرينادين

 - - ١١٠ ١١٠   ساموا
 - - ٣٣١ ٣٣١ مارينوسان 

 - - ٤٤٠ ٤٤٠ السنغال
 - - ٢ ٣١٥ ٢ ٣١٥ صربيا

 - ١٨ ٩٢ ١١٠ سرياليون
 - - ٦ ٩٤٥ ٦ ٩٤٥ سلوفاكيا
 - - ١٠ ٥٨٣ ١٠ ٥٨٣ سلوفينيا

 - - ٣١ ٩٧٣ ٣١ ٩٧٣ جنوب أفريقيا
 - - ٣٢٧ ٢٢٣ ٣٢٧ ٢٢٣ أسبانيا
    ١١٠  صفر  ١١٠  سورينام
 - - ١١٨ ٠٧٩ ١١٨ ٠٧٩ السويد
 - - ١٣٤ ٠٦٥ ١٣٤ ٠٦٥ اسويسر

 - - ١١٠ ١١٠ طاجيكستان
 - - ٥٢٢ ٥٥٢ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

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

 - - ٣٣١ ٣٣١ أوغندا
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 ٢٠٠٨قة بعام املتحصالت املتعل الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف
 - - ٧٣٢ ٢٨٢ ٧٣٢ ٢٨٢ اململكة املتحدة

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

 - - ٢٢ ٠٥٠ ٢٢ ٠٥٠ ويالفرت
 - - ١١١ ١١١  زامبيا

 - ٦٠١ ٧ ٤٠٥ ٣٨٢ ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ ) دول أطراف١٠٨(اموع 

 يورو، وأدى ٢٩٠ البالغ قدره ٢٠٠٥نيا إىل استرداد اجلزء من الفائض النقدي لصندوق رأس املال العامل لعام يرجع الرقم السليب للمدفوعات التراكمية لغي* 
  . يورو١١٠ يورو إىل ٤٠٠ذلك إىل اخنفاض جمموع املدفوعات املقررة لغينيا فيما يتعلق بصندوق رأس املال العامل من 
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  ٤اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١نقدي يف حالة الفائض ال
  )باليورو(

 )معدل (٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 
   السنة اجلارية

   االئتمانات
 ٨٣ ٠٢٠ ٨٦٣ ٩٠ ٠٧٧ ١٠٣ متحصالت االشتراكات املقررة

 ٣ ٣٠٨ ٣٥٠ ٤ ٨٧٥ ١٧١ إيرادات متنوعة

 ٨٦ ٣٢٩ ٢١٣ ٩٤ ٩٥٢ ٢٧٤ 
   األعباء

 ٦١ ٦٠٨ ٥٦٥ ٧٣ ٧١٢ ٤٤٦ نفقات مصروفة
 ١٠ ٩١٣ ٦٠٧ ٨ ٩٩٩ ٩٢٩ لتزامات غري مصفاةا

 ٣ ٤٢٣ ٧٣٤ - االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية 
 - ٧٣ ٩٤٥  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

 ٧٣ ٧١١ ٣٤ ٩٤٧ االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية
 ١ ٤٤٣ ٩٦٦ ٨٣٨ ٤١٤  ي ملنحة اإلعادة إىل الوطناملخصصات املتعلقة باموع التراكم

 ٧٧ ٤٦٣ ٥٨٣ ٨٣ ٦٥٩ ٦٨١ 
 ٨ ٨٦٥ ٦٣٠ ١١ ٢٩٢ ٥٩٣ النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

 ٥ ٨٥٠ ٩٣٧ ٣٠٤ ٩٩٧ اشتراكات قيد التحصيل

 ١٤ ٧١٦ ٥٦٧ ١١ ٥٩٧ ٥٩٠ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة

  ؤقت للسنة املاضيةامل) العجز/(تسوية الفائض
 

  

 ١٠ ٦١٢ ٨٣٢ ٨ ٨٦٥ ٦٣٠ املؤقت للسنة املاضية) العجز/(الفائض
 ٩ ٦٧١ ٥٨٤ ٧ ٨٩٦ ٠٦٥ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية:      ً     مضافا  إليه

 ٢ ٩٣٢ ٦٣٦ ٢ ٤٣٣ ١٦٩  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

 ٢٣ ٢١٧ ٠٥٢ ١٩ ١٩٤ ٨٦٤ ة املاضيةاالنقدي للسن) العجز/(الفائض

 ٣٧ ٩٣٣ ٦١٩ ٣٠ ٧٩٢ ٤٥٤ )البيان الثاين(جمموع الفائض النقدي 
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٧أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
 )باليورو(

 الفائض  ٢٠٠٧  عام  األنصبة املقررة يفجدول  تاريخ االنضمام الدول األطراف
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان

 ٢ ٠٧٧ ٠,٠١٠٨٢  ٢٠٠٣أبريل /نيسان ألبانيا
 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١٤٤٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أندورا

 ٦٩٣ ٠,٠٠٣٦١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غوا وباربودايتأن
 ١١٢ ٥٢٢ ٠,٥٨٦٢١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األرجنتني
 ٦١٨ ٦٩٥ ٣,٢٢٣٢٣  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول أستراليا
 ٣٠٧ ٠٩٧ ١,٥٩٩٨٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النمسا

 ٣ ١١٦ ٠,٠١٦٢٣  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس
 ٣٨١ ٥٣٤ ١,٩٨٧٦٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بلجيكا
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بليز
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بنن

 ٢ ٠٧٧ ٠,٠١٠٨٢  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون  بوليفيا
 ٢ ٠٧٧ ٠,٠١٠٨٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول البوسنه واهلرسك

 ٤ ٨٤٧ ٠,٠٢٥٢٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بوتسوانا
 ٣٠٣ ٢٨٩ ١,٠٥٨٠٠٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربازيل
 ٦ ٩٢٤ ٠,٠٣٦٠٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بلغاريا

 ٦٩٣ ٠,٠٠٣٦١  ٢٠٠٤ه يولي/متوز  وسبوركينا فا
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كمبوديا
 ١ ٠٣٠ ٦٩٦ ٥,٣٦٩٦٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كندا

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  الوسطىأفريقيامجهورية 
  ٣٤٦  ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٣٦ ٣٥٣ ٠,١٨٩٣٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  كولومبيا
  ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ١١ ٠٧٩ ٠,٠٥٧٧٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كوستاريكا
 ١٧ ٣١١ ٠,٠٩٠١٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كرواتيا
 ١٥ ٢٣٤ ٠,٠٧٩٣٦  ٢٠٠٢رب ديسم/كانون األول قربص

 ١ ٠٣٩ ٠,٠٠٥٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٢٥٥ ٨٥٧ ١,٣٣٢٩٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الدامنرك
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول دومينكا

 ٨ ٣٠٩ ٠,٠٤٣٢٩  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية
  ٧ ٢٧١  ٠,٠٣٧٨٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  إكوادور
 ٥ ٥٤٠ ٠,٠٢٨٨٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول استونيا
 ١ ٠٣٩ ٠,٠٠٥٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فيجى

 ١٩٥ ٢٦٨ ١,٠١٧٢٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نلنداف
 ٢ ١٨١ ٥٣١ ١١,٣٦٥١٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرنسا
 ٢ ٧٧٠ ٠,٠١٤٤٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بونغا

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غامبيا
 ١ ٠٣٩ ٠,٠٠٥٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جورجيا
 ٢ ٩٦٩ ٥٢٧ ١٥,٤٧٠٤٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أملانيا
 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٧٢١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غانا

 ٢٠٦ ٣٤٧ ١,٠٧٥٠١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اليونان
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غينيا
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ١ ٧٣١ ٠,٠٠٩٠٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هندوراس
 ٨٤ ٤٧٨ ٠,٤٤٠١١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هنغاريا
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 الفائض  ٢٠٠٧  عام  األنصبة املقررة يفجدول  تاريخ االنضمام الدول األطراف
 ١٢ ٨١٠ ٠,٠٦٦٧٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اأيسلند
 ١٥٤ ٠٦٨ ٠,٨٠٢٦٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول داأيرلن

 ١ ٧٥٨ ٤٥٠ ٩,١٦١٠٥     ٢٠٠٢ديسمرب /    كانون األول إيطاليا
  ١ ٠٥٥ ٧١٨  ٥,٥٠٠٠٠  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان
 ٤ ١٥٥ ٠,٠٢١٦٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األردن
  ٣ ٤٦٢  ٠,٠١٨٠٤  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا
 ٦ ٢٣٢ ٠,٠٣٢٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول التفيا
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليسوتو
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٣ ٤٦٢ ٠,٠١٨٠٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليختنشتاين
 ١٠ ٧٣٣ ٠,٠٥٥٩٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليتوانيا

 ٢٩ ٤٢٩ ٠,١٥٣٣٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول لكسمبورغ
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالوي
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مايل
 ٥ ٨٨٦ ٠,٠٣٠٦٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالطة

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جزر مارشال
 ٣ ٨٠٩ ٠,٠١٩٨٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول موريشيوس
  ٧٨١ ٤١٨ ٤,٠٧٠٩٧  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول منغوليا

  ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود
 ٢ ٠٧٧ ٠,٠١٠٨٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناميبيا
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناورو
 ٦٤٨ ٤٧٠ ٣,٣٧٨٣٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هولندا

 ٨٨ ٦٣٢ ٠,٤٦١٧٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيوزيلندا
 ٣٤٦    ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النيجر
 ١٦ ٦١٩ ٠,٠٨٦٥٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيجرييا
 ٢٧٠ ٧٤٤ ١,٤١٠٥٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النرويج
 ٧ ٩٦٣ ٠,٠٤١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول   بنما

 ١ ٧٣١ ٠,٠٠٩٠٢  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون  باراغواى
 ٢٧ ٠٠٥ ٠,١٤٠٦٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بريو
 ١٧٣ ٤٥٦ ٠,٩٠٣٦٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بولندا
 ١٨٢ ٤٥٨ ٠,٩٥٠٥٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربتغال

 ٧٥٢ ٣٣٦ ٣,٩١٩٤٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية كوريا
 ٢٤ ٢٣٥ ٠,١٢٦٢٦  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول رومانيا

  ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس
 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سانت فنسنت وغرينادين

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول   ساموا
 ١ ٠٣٩ ٠,٠٠٥٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سان مارينو
 ١ ٣٨٥ ٠,٠٠٧٢١  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول السنغال
 ٧ ٢٧١ ٠,٠٣٧٨٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول صربيا 

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سرياليون
  ٢١ ٨١٢ ٠,١١٣٦٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفاكيا
 ٣٣ ٢٣٧ ٠,١٧٣١٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفينيا

 ١٠٠ ٤٠٤ ٠,٥٢٣٠٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جنوب أفريقيا
 ١ ٠٢٧ ٥٨٠ ٥,٣٥٣٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أسبانيا
 ٣٧٠ ٨٠١ ١,٩٣١٧٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول السويد
 ٤٢١ ٠٠٣ ٢,١٩٣٣١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سويسرا

 ٣٤٦ ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول طاجيكستان
 ١ ٧٣١ ٠,٠٠٩٠٢  ٢٠٠٢مرب ديس/كانون األول مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٣٤٦  ٠,٠٠١٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول يتشليتيمور 
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 الفائض  ٢٠٠٧  األنصبة املقررة يف عام جدول  تاريخ االنضمام الدول األطراف
 ٩ ٣٤٨ ٠,٠٤٨٧٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ترينيداد وتوباغو

 ١ ٠٣٩ ٠,٠٠٥٤١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أوغندا
 ٢ ٢٩٩ ٥٩٢ ١١,٩٨٠٢٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اململكة املتحدة

 ٢ ٠٧٧ ٠,٠١٠٨٢ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٩ ٣٤٨  ٠,٠٤٨٧٠ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أوروغواى
 ٦٩ ٢٤٤  ٠,٣٦٠٧٤ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرتويال
 ٣٤٦  ٠,٠٠١٨٠ ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول  زامبيا

 ١٩ ١٩٤ ٨٦٤ ١٠٠,٠٠٠٠   ) طرافة دول١٠٥(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 
  )باليورو(

  الباقي  التربعات الورادة  التربعات املعقودة  املتربع  املشروع
املتحصالت 
  للفترات املقبلة

املبالغ املعادة 
  لمتربعنيل

  ٥ ٦٩١  ٢٠٩ ٣٢٥  ٢٨٥ ٧٥٢  ٦٠٠ ٠٤٠  ٨٨٥ ٧٩٢  املفوضية األوروبية
  -  -  -  ٢٢ ٤٢٧  ٢٢ ٤٢٧  مؤسسة ماكارثر

  -  ١٥ ٠٠٠  -  ٤٥ ٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠  فنلنداا
  ١٧ ٤٣٨  -  -  ٢٠ ٩٧٤  ٢٠ ٩٧٤  مؤسسة معهد اتمع املفتوح

    -  -  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  أملانيا
    ٦ ٢٥٠  -  ١٨ ٧٥٠  ١٨ ٧٥٠  سويسرا

التدريب الداخلي وبرنامج 
  الزائرين املهنيني

  ٢٣ ١٢٩  ٢٣٠ ٥٧٥  ٢٨٥ ٧٥٢  ٧٤٧ ١٩١  ١ ٠٣٢ ٩٤٣  
  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  النمسا
  -  -  -  ٧ ٧٢٢  -  بلغاريا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  فنلندا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  اليونان
  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  بولندا
  -  -  -  ٢٠ ٤٢٨  -  هولندا
  ٩ ٣٥٩  -  -    -  أملانيا

                 أقل البلدان منو ا

    ٩ ٣٥٩      ٨٨ ١٥٠  
  تعزيز  القدرات القضائية  -  -  -  -  -  رثرامؤسسة ماك

  -  -  -  -  -  
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  هولندا
  -  -  -  ٣٩ ٥٠٠  ٣٩ ٥٠٠  أملانيا
  -  ٣٥ ٠٠٠  -  ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  فنلندا

مشروع األدوات القانونية التابع 
  )مصفوفة القضايا(للمحكمة 

  ٣٥ ٠٠٠    ٩٤ ٥٠٠  ٩٤ ٥٠٠    
  املفتوح مؤسسة معهد اتمع  برنامج التدريب املعين باالستئناف  ٢٢١  -  -  -  -

    ٣٣ ٠٠٠  -  -  -  فنلندا

  ٤٠ ٠٠٠        -  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  

  النرويج
  النمسا

-        ٢٥٦  

  ٧٢ ٩٦٥  ٢٩٨ ٥٧٥  ٢٨٥ ٧٥٢  ٩٢٩ ٨٤١  ١ ١٢٧ ٤٤٣    جمموع التربعات
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  ٧ اجلدول
  اجلنائية الدوليةاحملكمة 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يف حالة الصناديق االستئمانية
  )باليورو(

  الصندوق االستئماين
 ١األرصدة املرحلة يف 

  يناير /كانون الثاين
  املنصرف  املتحصالت

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات
إيرادات الفائدة 

  املصرفية
الوفورات يف التزامات 

  قة أو إلغاؤهاالفترة الساب
املبالغ املعادة 

  للمتربعني
  األرصدة غري املربوطة

  -  )٢٥٦(  -  ١٩٨  ٥ ٠٠٠  -  ٥ ٠٠٠  -  ٥ ٠٥٧  الصندوق االستئماين العام

  )٢٧٧ ٥٠٩(  )٢٣ ١٢٩(  ١٧ ٠٥٤  ٣٢ ٠٧٠  ٨٩٨ ٤١٦  ٩٧ ٠٥٨  ٨٠١ ٣٥٨  ٧٤٧ ١٩١  )١٥٢ ٢٧٩(  التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين

  ٢  )٤٠ ٠٠٠(  -  ١ ١٩٢  -  -  -  -  ٣٨ ٨١٠   للمحكمةالفيديو املؤسسي
  ٨٣ ٨٤٦  )٩ ٣٥٩(  ٣ ٣٩٦  ٧ ٠٢٨  ١٥٣ ٠١٦  ٦٦ ٨٦٦  ٨٦ ١٥٠  ٨٨ ١٥٠  ١٤٧ ٦٤٧  أقل البلدان منوا

مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة 
  )مصفوفة القضايا(

٩ ٠٨٦  -  ٧٨٠  ١ ٨٤٨  ٩٤ ٩٧٢  -  ٩٤ ٩٧٢  ٩٤ ٥٠٠  ٦ ٩٣٠  

  ٢ ١١٩  -  -  ٢ ١٢٠  ٤٢ ٥٤٣  ٣٥ ٩٤٩  ٦ ٥٩٤  -  ٤٢ ٥٤٢  ئيةالقضاقدرات البرنامج تعزيز 
  -  )٢٢١(  -  -  -  -  -  -  ٢٢١  برنامج التدريب املشترك املعىن باالستئناف

  ٦ ٩٠٥  -  ٢ ٥٩٦  ٧٩٢  -  -  -  -  ٣ ٥١٧  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  )١٧٥ ٥٥٢(  )٧٢ ٩٦٥(  ٢٣ ٨٢٦  ٤٥ ٢٤٨  ١ ١٩٣ ٩٤٧  ١٩٩ ٨٧٣  ٩٩٤ ٠٧٤  ٩٢٩ ٨٤١  ٩٢ ٤٤٥  امـــوع
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها    -١

ا على مرتكيب أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممارسة اختصاصا   ١-١
 مية وجر، وجرائم احلرب،ةاجلرائم ضد اإلنساني، وادة اجلماعيةاإلب(أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

املتألفة من شعبة (وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي هيئة الرئاسة والدوائر ).                         ًالعدوان بعد تعريفها رمسيا 
وقد أنشأت مجعية الدول .  وقلم احملكمة، ومكتب املدعى العام،) والشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية،االستئناف

) األمانة(، أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣سبتمرب /املعتمد يف أيلول ،ICC-ASP/2/Res.3األطراف، يف قرارها 
                                                         وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبي ن يف نظام روما . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١لتبدأ عملياا يف 

  .صلة وغريمها من الصكوك ذات ال، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،األساسي

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

  هيئة الرئاسة  )أ(

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

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

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

 الدوائر  )ب(

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

 ام العيمكتب املدع  )ج(

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

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

  .ما األساسيبناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام رو  ‘٣’



ICC-ASP/8/14 
Page 78 

 

 قلم احملكمة  )د(

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

  أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(

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

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

  واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

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

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

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

 ال يتجزأ من البيانات املالية      ً جزءا اتظ هذه املالحتشكلو. األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معحاليا 
  .للمحكمة

. الصناديق اخلاصة بسابات أساس احلىمتسك حسابات املنظمة علُ: الصناديق اخلاصة باتاحلساب   ٢-٢
وجيوز للمسجل إنشاء وقفل .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق 

 .صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

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

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

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

ويتم حتويل . تعرض حسابات املنظمة باليورو: سعر الصرفالتقلبات يف عملة احلسابات ومعاملة   ٦ -٢
.  يف تاريخ البيان املايلاألمم املتحدةة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف املوضوعالبيانات 
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 يف تاريخ لألمم املتحدةويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي 
  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف  .العملية

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

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

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

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

تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات غري املصفاة بوصفها   )د(
  .زانيات الربناجمية املناظرةنفقات ويتم تعديلها يف املي

ويشمل الصندوق العام االشتراكات املقررة . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام    ٧-٢
 والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق رأس املال العامل األمم املتحدةواألموال املقدمة من 

 .لتمويل النفقات

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

ستعمل يف حتديد اعتمادات احملكمة العامل لكل فترة مالية ويتم تقرير االشتراك فيه وفقا جلدول االشتراكات امل
 . من النظام املايل٢-٦وذلك وفقا للمادة 

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

 .ألحكام حمددة واتفاقات مع املتربعني

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

يد  برص٢٠٠٤بتمرب س/ هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ١٠-٢
 لتمكني احملكمة من تغطية ما ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ من         ً اعتبارا                      ًيورو والذي أصبح نافذا  ماليني ١٠يصل إىل 

  : يلي

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

حلاالت القائمة واليت مل يكن من النفقات اليت ال ميكن تفاديها بسبب التطورات الطارئة على ا  )ب(
  املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ أو
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  .التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف  )ج(

ئض النقدي وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من الفا
  .على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف

  :االشتراكات املقررة  ١١-٢

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

  واحملكمة؛األمم املتحدةالعضوية بني 

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

  لطرف؛باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك مقرر على الدولة ا

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

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

  .من النظام املايل

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

 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛  )أ(

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

 راكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛االشت  )ج(

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

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

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

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

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

 احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت ظلت غري درج ي : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٣-٢
 .مدفوعة عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكمي

.  يف صحيفة املوازنة يف عمود اخلصوم              ً الواردة مسبقا شتراكاتهر االتظ:                        ًاالشتراكات الواردة مسبقا   ١٤-٢
                                                                                                   وتطب ق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف مستحقة لصندوق 

  .رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :ليتتألف إيرادات املنظمة مما ي: اإليرادات  ١٥-٢

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

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

 اإليرادات عند تلقى التربعات فعال من املتربعني؛

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

  :شمل اإليرادات املتنوعة ما يليت  )د(

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

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

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

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

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

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’
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  :النفقات  ١٦-٢

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

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

 بالتكلفة التارخيية؛

ؤجلة وفقا للقاعدة املالية املباء علأل                                                     حتم ل االلتزامات املتصلة بالفترات املالية املقبلة على حساب   )ج(
٧-١١١.  

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

  . بعد اية السنة املالية اليت تتصل ا     ً شهرا ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة .  ا احملكمةمديونية تعترف

 ٩  الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة منيف : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٨-٢
 لتأمني  أليانز ولندا العطاء املقدم من شركة  احملكمةقبلبأن تأوصت اللجنة ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣إىل 

                 ً    قدم اللجنة تقريرا  عن تبأن وقدمت اللجنة هذه التوصية بناء على طلب اجلمعية . نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
وصادقت . (ICC-ASP/4/Res.9) ام املعاشات التقاعدية للقضاةظكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة ناخليار األ

بدأ سريان و). ٣١، الفقرة ١٦، الصفحة ICC-ASP/5/32انظر (اجلمعية على توصية اللجنة يف دورا اخلامسة 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف  العقد

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

  :تتألف مناألعباء املؤجلة   ٢٠-٢

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

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

 يفترض اتصاله بالسنة الدراسية املكتملة يف تاريخ البيان املايلالذي  منحة التعليم ةزء من سلفاجل  )ج(
وحيتفظ باملبلغ الكامل . ؤجلة ألغراض بيان صحيفة املوازنة فقطاملعباء سجيله يف األ يتم توالذي

 التحصيل للموظفني واملسؤولني يف احملكمة حىت يتم تقدمي قيداحلسابات لسلفة منحة التعليم يف 
 .إثبات االستحقاق املطلوب وعندئذ يتم حتميل املبلغ على حساب امليزانية وتسوية السلفة
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 وتشمل التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ولكن مل اإليرادات املؤجلة  ٢١-٢
  .م بعد احلصول عليهايت

وتظل .  بوصفها التزامات غري مصفاةسجلاحملكمة املتصلة بالفترات املالية السابقة واجلارية ت رتباطاتا  ٢٢-٢
 للفترات املالية أما االرتباطات. ة املالية اليت تتصل ا بعد اية الفتر     ً شهرا ١٢التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة 

  . بوصفها أعباء مؤجلةاملقبلة فيتم تسجيلها

احلصول ذين يتركون اخلدمة ال ني الدولينيلموظفلق حي :املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطنااللتزامات   ٢٣-٢
احلصول الذين تنتهي مدة خدمتهم لقضاة لحيق كذلك، .  بعد سنة واحدة من اخلدمةمنحة اإلعادة إىل الوطنعلى 
  .ات من اخلدمةبعد مخس سنو بدل تغيري حمل اإلقامةعلى 

  . ويتم التعبري عنها، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليةاخلصوم احملتملة  ٢٤-٢

  مجعية الدول األطراف ملقرر وفقا : األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٥-٢
ICC-ASP/1/Decision 3ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ) ٥٨-د (٢٦٢  وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 األمم املتحدة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي                                 ً، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضوا ٢٠٠٣
ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ من        ًاعتبارا 

 .من االستحقاقات ذات الصلةوالعجز وغري ذلك 

ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه الصندوق من . ستحقاقات حمددةنظام يتم متويله باوصندوق املعاشات التقاعدية 
 يف املائة من األجر الداخل يف ١٥ر٨مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

 من النظام ٢٦كتواري مبوجب املادة العدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز احساب املعاش التقا
إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل الدفع وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة . األساسي للصندوق

لعجز االكتواري للصندوق  بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير ل٢٦أحكام املادة 
  .يف تاريخ تقييم الصندوق

 . إىل هذا احلكم إىل حني صياغة هذا التقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدةومل تلجأ

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

 ١٧نائية الدولية يف  مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلاحملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت    ١-٣
 الدبلوماسي للمفوضني املعىن بإنشاء األمم املتحدةمؤمتر " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما قامت ١٩٩٨يوليو /متوز

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

 ؛لنائبني األول والثاين للرئيسرئيس واهيئة الرئاسة، وتتألف من ال  )أ(
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وتتألف شعبة . دوائر احملكمة، وتتكون من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية  )ب(
االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن ستة 

  ؛قضاة مثلها مثل الشعبة التمهيدية

 من أجهزة احملكمة، املسؤول       ً منفصال                                           ًب املدعى العام، الذي يعمل مستقال بوصفه جهازا مكت  )ج(
  ؛ختصاص احملكمة وتقدميها للمحاكمةعن التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف ا

 :قلم احملكمة، املسؤول عن  )د(

  خدمات الدعم واخلدمات اإلدارية غري القضائية للمحكمة؛  ‘١’

  خلدمات احملكمة؛توفري الدعم القضائي   ‘٢’

  إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٣’

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

األمانة اليت تقدم خدمات موضوعية مستقلة ومساعدة إدارية وتعزيزية إىل مجعية الدول   )ه(
بناء ، وعين جبرمية العدواناألطراف، ومكتب اجلمعية، وجلنة وثائق التفويض، والفريق اخلاص امل

  .على إقرار صريح من اجلمعية إىل أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية

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

 .ومجهورية أفريقيا الوسطى

هيئة الرئاسة ودوائر (ة ئيالقضااهليئة :  برامج رئيسيةستة، قسمت االعتمادات إىل ٢٠٠٨وألغراض الفترة املالية 
تئماين للضحايا، وأمانة الصندوق االس، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، )احملكمة

  .ومكتب مشروع املباين الدائمة

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

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

  / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح    ٤-٣
 .))ب(١٦-٢ ملالحظةأنظر ا(وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٨ديسمرب 

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

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

 رصد على، ICC-ASP/6/Res.4 قرارها يف، وافقت مجعية الدول األطراف: االشتراكات املقررة   ١-٤
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ املالية من الفترةتمويل ل يورو ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠ اعتمادات للمحكمة جمموعها

ن عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي ، كا٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ وىف .٢٠٠٨ديسمرب /األول
  . دول١٠٨

 يورو الفوائد املكتسبة من ٤ ٥٣٧ ٤٣٨متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : إيرادات الفائدة املصرفية   ٢-٤
  .احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق الطوارئ

 :  يورو متثل ما يلي٣٣٧ ٧٣٣بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : نوعةإيرادات مت   ٣-٤

 تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

  ١٤٨ ٢٥٨ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة

 ١٨٩ ٤٧٥ إيرادات متنوعة

 ٣٣٧ ٧٣٣ اموع

          يورو تشمل جمموع النفقات املصروفة وتبلغ ٨٣ ٦٥٩ ٦٨١موع النفقات بلغ جم: النفقات   ٤-٤
 مكرس لتغطية املسؤولية يورو، واعتماد ٨ ٩٩٩ ٩٢٩ يورو، وااللتزامات غري املصروفة وتبلغ ٧٣ ٧١٢ ٤٤٦
  . أدناه٢وترد تفاصيل النفقات يف اجلدول . يورو ٩٤٧ ٣٠٦مببلغ 

 )روباليو(تفاصيل النفقات  : ٢اجلدول 

 جمموع النفقات  *خصصاتامل االلتزامات غري املصفاة املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

  املرتبات والتكاليف األخرى
 اخلاصة باملوظفني

٦٠ ٠٢٥ ٩٧٩  ٩١٢ ٣٥٩ ٩٦٧ ١٥٥ ٥٨ ١٤٦ ٤٦٥ ٦٤ ٣٤٩ ١٠٠ 

 ٣ ٦٣١ ٤٩٥   ٩٥٠ ٩٧٩ ٢ ٦٨٠ ٥١٦ ٤ ٥٣٠ ٠٠٠ السفر والضيافة

 ٧ ٦٣١ ٤٣٢  ٣٤ ٩٤٧ ٢ ٩٠٦ ٤٤٧ ٤ ٦٩٠ ٠٣٨ ٧ ٤٠٦ ١٠٠ قديةاخلدمات التعا

 ٩ ٥٠٨ ٧٥١   ٣ ٠٥٦ ٦٣٦ ٦ ٤٥٢ ١١٥ ١١ ٧٠٣ ٥٠٠ مصروفات التشغيل

 ٢ ٨٦٢ ٠٢٤   ١ ١١٨ ٧١٢ ١ ٧٤٣ ٣١٢ ٢ ٣٩٣ ٤٠٠ احليازات

 ٨٣ ٦٥٩ ٦٨١  ٩٤٧ ٣٠٦ ٨ ٩٩٩ ٩٢٩ ٧٣ ٧١٢ ٤٤٦ ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠ اموع

وظفني اخلاضعني لضريبة لم يورو ل٧٣ ٩٤٥ للمخصصات اليت يبلغ قدرهابات يف احلسايورو  ٩٤٧ ٣٠٦مبلغ أدرج * 
لقضايا  يورو ل٣٤ ٩٤٧، والستحقاقات يف منحة اإلعادة إىل الوطن يورو ل٨٣٨ ٤١٤، والدخل يف الواليات املتحدة

  . أدناه٦-٤ و ٥-٤على النحو الوارد يف املالحظتني نظمة العمل الدولية املطروحة على احملكمة اإلدارية مل
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  املخصصات   ٥-٤

 ١٣ إىل ٩ السابعة املعقودة منأوصت جلنة امليزانية واملالية يف دورا : املتعلقة باملعاشات التقاعديةالنفقات     )أ(
عاشات املنظام بشأن   ليانز ولندا أالعطاء املقدم من شركةعلى  احملكمة وافق بأن ت٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

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

بني وبدأ سريان العقد ). ٣١، الفقرة ١٦ ، الصفحةICC-ASP/5/32انظر (على توصية اللجنة  اجلمعيةوافقت 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف   أليانز ولندااحملكمة وشركة

 شركة ل الواجبة السدادةسنوياألقساط الإىل نظام  االستحقاقمن نظام نظام املعاشات التقاعدية للقضاة سينتقل و

بتحويل هذا املبلغ  يورو ٩ ٧١٥ ٠٢٣البالغ قدره هذا البند  يف إطار تراكماملأجريت التسوية الالزمة للمبلغ و. أليانز
وقيد يف بند   يورو هلذه الشركة ٢ ٤٣٨ ٩٠١والبالغ قدره  ٢٠٠٨عن عام  املستحقالقسط سدد و أليانز شركةإىل 

  .النفقات

ساسية للخدمة األواملبادئ مارسة ملابناء على : واليات املتحدةليبية لراللتزامات الضاملتعلقة باخصصات امل  )ب(
من  باحملكمة وظفنياملمجيع عفى ، يةنظمة العمل الدولي احملكمة اإلدارية ملاألحكام الصادرة من واملدنية الدولية

من  لموظفنيلاملستحقة االلتزامات الضريبية وتبلغ . واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمةرتبات ى امل علائبالضر
يف عامي       ً  موظفا  ١٤والذين يبلغ عددهم حملكمة رتبات بادول املاملدرجني جب ةدافعي الضرائب للواليات املتحد

  .ورو ي٧٣ ٩٤٥حنو تقديرات الحسب ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

 تعديالت على ٢٠٠٨أدخلت يف عام  :نحة اإلعادة إىل الوطنموع التراكمي ملاملتعلقة باخصصات امل  ) ج(
مبنحة ملخصصات املتعلقة وقسمت ا. البيانات املاليةيف ة شفافياللتحقيق املزيد من منحة اإلعادة إىل الوطن حساب 

         لغ قدره الباإىل الوطن نحة اإلعادة مجموع التراكمي ملللقسمني فرعيني أحدمها اإلعادة إىل الوطن إىل 
د بن يورو حتت ١٩٧ ٤٣٣ الغ قدرهاالبانحة اإلعادة إىل الوطن تعلقة مبامل تزاماتلالل اآلخر يورو و٢ ٨٤٤ ٥٠٥
، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن إىل املبالغ قسيمويف هذا الت. ستحقة الدفعاملخرى األسابات احل

                            ً            لموظفني الذين تركوا احملكمة فعال  وأصبحت هذه أي ل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ حىت املستحقة للموظفني
 إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون ي ملنحة اإلعادة إىل الوطن ويشري اموع التراكم.هلمواجبة الدفع املبالغ 
ديسمرب ألم ال يزالون / كانون األول٣١ الدفع يف  واجبة ولكنها ليست٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

 ٤١٤ حنو ٢٠٠٨                       اليت مح لت على ميزنية عام ملخصصات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن بلغت او. يعملون باحملكمة
) معدل (٢٠٠٧نفس التقسيم الفرعي يف عام  ُ    أ جري و.  بني األجهزة املختلفة للمحكمةة موزعت يورو، وكان٨٣٨

االلتزامات املتعلقة و  يورو٢ ٣١٢ ٦٧٧بلغت املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن و
وبلغت املخصصات املتعلقة . ستحقة الدفعاملرى األخسابات  احلحتت بند يورو ١٥١ ٨٩٠مبنحة اإلعادة إىل الوطن 

  . يورو١ ٤٤٣ ٩٦٦ حنو ٢٠٠٧                                            مبنحة اإلعادة إىل الوطن اليت مح لت على ميزنية عام 

 احملكمة أدرجت ،٢٠٠٧ عام يف: نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملعلى ملطروحة لقضايا اخمصصات ا   ٦-٤
أمام احملكمة  احملكمةمن موظف سابق بمرفوعة قضية باملتعلقة و للتعويض واملصروفات  يور٣٨ ٣٣٢     ً        مبلغا  مقداره 
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 ٣٠يف   AT 2757القضية رقم يف أمرت احملكمة اإلدارية يف حكمها الصادر و. اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
 للمرتب و يور٢٤٨ ٧٠٩ما جمموعه بأن تدفع احملكمة اجلنائية الدولية للموظف السابق  ٢٠٠٨يوليه /متوز

الباقي     مح لت االعتماد السابق، و منهذا املبلغ     ً    جزءا  من  كمة دفعت احمل٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥يف و. والتعويضات
  . على امليزانية العادية للمحكمة يورو٢١٠ ٣٧٧الذي يبلغ قدره 

ويف اية . ٢٠٠٨عام يف لتلك احملكمة اإلدارية روفات  يورو للمص٣٤ ٩٤٧                 ً      ً        وأدرجت احملكمة أيضا  مبلغا  مقداره 
ومل يكن من  احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ممعلقة أماقضايا للمحكمة اجلنائية الدولية ، مل تكن ٢٠٠٨عام 

ولذلك مل يدرج اعتماد ألحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ضدها،             ً احملكمة أحكاما  هذه املنتظر أن تصدر 
  .٢٠٠٨للمحكمة لعام يف البيانات املالية 

لقة بالتزامات بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها   ٧-٤
ققت أو إلغاء يورو وذلك بفضل وفورات حت ٨ ٤٨٠ ٤٣٨يبلغ ورو من أصل ي ١٠ ٩١٣ ٦٠٧الفترات السابقة 

  .يورو ٢ ٤٣٣ ١٦٩ لتزامات مبقدارا

طراف ذات األحقية وصل الفائض النقدي املقيد حلساب الدول األ: ة إىل الدول األطرافيلاآلبالغ امل   ٨-٤
 وقد مت ختصيصه وتوزيعه على ٢٠٠٦ويشمل هذا املبلغ الفوائض النقدية من عام . وروي ٢٣ ٢١٧ ٠٥٢لتلقيها إىل 

 ٦ ١٨٧ ٨٣٧ ُ              أ عيد ما مقداره و. كل واحدة منها عن تلك الفترة املاليةل                 ً                  الدول األطراف وفقا  لالشتراكات املقررة 
 يورو فقد قيد حلساب ١٧ ٠٢٩ ٢١٥يورو من الفائض النقدي إىل الدول األطراف أما املبلغ املتبقي وقدره 

  .)١اجلدول  (٢٠٠٨االشتراكات املقررة الواجبة السداد وهو مقدار مدرج يف املبلغ اإلمجايل ملا مت حتصيله يف عام 

، ICC-ASP/6/Res.4، مبوجب قرارها أنشأت مجعية الدول األطراف: صندوق رأس املال العامل   ٩-٤
      مببلغ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  .نفس املستوى مقارنة بالفترة املالية السابقةأي ب ، يورو٧ ٤٠٥ ٩٨٣

 يورو منها ٥٥٧ ٤٦١ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :صيلاالشتراكات املقررة قيد التح  ١٠-٤
   ٢٠٠٨ يورو مستحقة عن عام ٣٠٤ ٩٩٧و  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة٢٥٢ ٤٦٤

  واالشتراكات الواردة من الدول األطراف والزائدة عن االشتراكات املقررة املستحقة وصل مقدارها ). ١اجلدول (
  ).أدناه) ب(١٥-٤انظر املالحظة (                                         ً ورو وهي مسجلة بوصفها اشتراكات واردة مقدما   ي٢ ٥١٣ ٠٥٧إىل 

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال االشتراكات األخرى قيد التحصيل   ١١-٤
  ).٣ و٢اجلدوالن ( يورو ٦٠١ بلغ الرصيد غري املدفوع ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ويف .العامل

 فيما يتعلق ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف بلغت املشتركة بني الصناديق األرصدة قيد التحصيل   ١٢-٤
يورو من  ٤١٣ ١٦٨يورو من الصناديق االستئمانية و  ١٤٧ ٩٥٢ منهايورو،  ٥٦١ ١٢٠ الصندوق العامب

 .الصندوق االستئماين للضحايا الذي ال توجد بالنسبة له حسابات منفصلة
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        قدرهاالبالغ  ترد تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل قيد التحصيل األخرى احلسابات  ١٣-٤
  . أدناه٣يف اجلدول ورو  ي٤ ٩٣٧ ٧٤٧

  احلسابات األخرى قيد التحصيلتفاصيل : ٣اجلدول  

 )يورو(املبلغ  قيد التحصيلاحلسابات 

 ٩٨٩ ٤٩٥ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

  ١ ٠١٩ ٥٠٩ املوظفون

 ٧٧ ٨٧١ البائعون

 ١ ٧١٥ ٦٢٤ الفائدة املستحقة

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

 ١٣٢ ٦٧٣ حسابات أخرى

 ٤ ٩٣٧ ٧٤٧ اموع

ضريبة ببوصفه قيد التحصيل من احلكومات يف احلسابات املقيد  يورو ٩٨٩ ٤٩٥مبلغ  تعلقي: ضريبة القيمة املضافة  )أ(
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥عن مشتريات متت يف أوغندا يف األعوام سددة امل يورو ١٦٥ ٠٤٦لبالغ قدرها ا املضافةالقيمة 

 يورو بالكامل ١٦٥ ٠٤٦ مبلغ احملكمة سترد تأن املؤكد ليس من و. ل من احلكومة األوغنديةوهذا املبلغ قيد التحصي. ٢٠٠٨و
أصبح  و٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٨ريبة القيمة املضافة يف ئية الدولية من ضاكمة اجلناحملقانون إعفاء  التوقيع على حيث مت

تستحق ضريبة القيمة املضافة بأثر رجعي على أساس أن احملكمة السترداد بذل جهود    وست . ٢٠٠٨يوليه / متوز١     ً        ً    نافذا  اعتبارا  من 
   . يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيهاذا احلق      ًرمسيا االعتراف التأخري يف وأن  أوغندا عملياا يفذ بداية اإلعفاء من

 واليت جيببلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون مطالبات هذا املثل مي: ) النقدية غريالسلف(سلف السفر   )ب(
            وت سج ل السلف. يف شكل مبالغ نقديةاملقدمة غ سلف السفر  املبليستثىن من هذاو. ٢٠٠٨تسجيلها يف احلسابات كنفقات يف عام 

السلف "، و"البائعني"، و"املوظفني"                                                                                 النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي ت درج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة بـ
  ".األخرى

فوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر مثل  ومتثل املبالغ املد:بائعني عن نفقات ذات صلة بالسفراملدفوعة للسلف ال  )ج(
ديسمرب / كانون األول٣١بوصفها نفقات حىت لتسجيلها يف احلسابات  اليت مل يقدم املسافرون طلبات مصاريف الشحنالتذاكر و
٢٠٠٨.  

        ً             ميثل جزءا  من سلف منحة الذي  يورو ٤٣٣ ٢٣٤ تتضمن األعباء املؤجلة مبلغ :سلف منحة التعليم  ١٤-٤
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ الدراسية املنتهية يف ةم املتصلة بالسنالتعلي

بشأن  يورو ١٣ ٠٨٩ ٦٥١ مبلغ الدول األطرافورد من :                                ًاشتراكات أو مدفوعات واردة مقدما   ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. ترة املالية القادمةلفا

الشتراكات املقررة لعام  ً  ا  لالذي ميثل مدفوعات وردت مقدم ورو ي١٠ ٥٧٦ ٥٩٤ مبلغ   )أ(
  ؛)١اجلدول  (٢٠٠٩
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 زيادة عن االشتراكات املقررة لعام تميثل اشتراكات وردالذي يورو  ٢ ٥١٣ ٠٥٧ لغمب  )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من ٢٠٠٨

  ).١اجلدول  (٢٠٠٦الفائض النقدي لعام 

احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرها         ترد تفاصيل مستحقة الدفع حلسابات األخرىا  ١٦-٤
  . أدناه٤يف اجلدول يورو  ٧٩٠ ٩٨٣

 تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول 

  )يورو(املبلغ  مستحقة الدفعاحلسابات 

  ٤١ ٧٨٠ املوظفون

   ١٣٠ ٣٠٤ البائعون

   ٣٥٦ ٨٧٠ )أ( خلاصة لسرياليونمدفوعات مؤجلة من احملكمة ا

    ١٩٧ ٤٣٣  )ب(اإلعادة إىل الوطن االلتزامات املتعلقة مبنحة 

   ٦٤ ٥٩٦ حسابات أخرى

    ٧٩٠ ٩٨٣  اموع

                 ً               ، تلقت احملكمة طلبا  من رئيس احملكمة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون  ) أ(
دعم الحتجاز وال وخدمات ومرافق ااتتخصيص قاعة للمحاكم ً  ا  بمؤقتهذه احملكمة ساعدة مل) كمة اخلاصةاحمل(اخلاصة لسرياليون 

 املطلوبة التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق واخلدمات بعدو. اكمة تشارلز تيلورالالزم حمل
 احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة وقعت        ً                واستنادا  إىل هذا القرار، .  اخلدماتتقدمي                       ً      املدفوعات الكاملة مقدما  قبل سددشريطة أن ت

  .بات اإلدارية بني احملكمتنييالترتبشأن  ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٣مذكرة تفاهم بتاريخ على اخلاصة 

 مبلغميثل و.  لتغطية مصروفاا الدوليةللمحكمة اجلنائيةمدفوعات مقدمة ثر هذا االتفاق، قامت احملكمة اخلاصة بتسديد أوعلى 
 ٣١ النفقات اليت تكبدا احملكمة اخلاصة حىت ه                          ً                      ً   رصيد املدفوعات املسد دة مقدما  من احملكمة اخلاصة مطروحا  من يورو ٣٥٦ ٨٧٠

  . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
ب منحة اإلعادة إىل الوطن  تعديالت على حسا٢٠٠٨أدخلت يف عام : االلتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن  )ب(

وقسمت املخصصات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن إىل قسمني فرعيني أحدمها . لتحقيق املزيد من الشفافية يف البيانات املالية
 الوطن املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل  يورو واآلخر لاللتزامات٢ ٨٤٤ ٥٠٥للمجموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن البالغ قدره 

ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع١٩٧ ٤٣٣االبالغ قدرها 
                                 ً  أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعال  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١اإلعادة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 

ويشري اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون . غ واجبة الدفع هلموأصبحت هذه املبال
. ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

وبلغت املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن ) معدل (٢٠٠٧  ُ                             وأ جري نفس التقسيم الفرعي يف عام 
   .األخرى املستحقة الدفع  يورو حتت بند احلسابات١٥١ ٨٩٠ يورو وااللتزامات املتعلقة مبنحة اإلعادة إىل الوطن ٢ ٣١٢ ٦٧٧
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 -٢٠٠٢قدي للفترة املالية ميثل الفائض النالذي يورو  ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ  ١٧-٤
                       هذا، ومل ي ستخدم الصندوق . ICC-ASP/1/Res.4(b)                                   ً         حلساب إنشاء صندوق الطوارئ وذلك وفقا  للقرار ٢٠٠٣
  .٢٠٠٨يف عام 

الذي   يورو٢٥٢ ٤٦٤خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٨-٤
للحصول على الفائض النقدي لعام ) ١اجلدول (دفوعة عن الفترات املالية السابقة االشتراكات املقررة غري املميثل 

  ).٤اجلدول ( الواجب توزيعه على الدول األطراف ٢٠٠٧

  الصناديق االستئمانية  -٥

  .٢٠٠٨ ملشاريع عام  يورو١ ٢١٥ ٥٩٣تبلغ قيمتها أو وردت تربعات /        ع قدت و:التربعات   ١-٥

 الفائدة املصرفية املتأتية من احلساب املصريف  يورو٤٥ ٢٤٨ميثل مبلغ : فيةإيرادات الفائدة املصر   ٢-٥
  .للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

 على اعتبار أنه مبلغ زائد احنة يورو إىل اجلهات امل٧٢ ٩٦٥ أعيد مبلغ :جلهات املاحنةاملبالغ املعادة إىل ا   ٣-٥
  ).٧و٦والن اجلد(عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة 

الفائدة املستحقة على احلساب املصريف   يورو٧ ٨٥٤ مبلغميثل  :احلسابات األخرى قيد التحصيل   ٤-٥
  .للصناديق اإلستئمانية ولكن مل يتم استالمه بعد

 ٢٩٨ ٥٧٥ تلقت احملكمة اجلنائية الدولية تربعات مبا جمموعه :                               ًتربعات أو املدفوعات املستلمة مقدما ال   ٥-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حل املشاريع اليت تبدأ بعد ورو لصاي

، كان الرصيد املستحق ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف : بني الصناديقستحقة الدفع املرصدة األ   ٦-٥
  .  يورو١٤٧ ٩٥٢الدفع بني الصندوق اإلستئماين والصندوق العام هو 

  املمتلكات غري املستهلكة  -٦

  / كانون األول٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية يف ٦ اجلدول يتضمن   ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري املستهلكة يف األصول احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠٠٨ديسمرب 

 .                                                          الثابتة للمنظمة ولكنها حتم ل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازا
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  )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥ل اجلدو

 فئة إدارة األصول  

الرصيد االفتتاحي 
 كانون ١يف 

 ٢٠٠٨يناير /الثاين

  )أ(البنود املشطوبة  التسويات/احليازات

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٨ 

 ٦ ٨٠٩ ٧٤٧  )٨٦ ٥٨٩( ٩٧٦ ٠٥٥ ٥ ٩٢٠ ٢٨١  االتصال/ معدات تكنولوجيات املعلومات

 ٨١٤ ٨٦٥  )١٤ ٠٣٥( ٢٧ ٠٤٧ ٨٠١ ٨٥٣ معدات األمن والسالمة

 ١ ٠٢٩ ٤٣٨  )٣ ٩٨٨( ١٠٨ ٣٦٠ ٩٢٥ ٠٦٦ معدات اخلدمات العامة

 ٨١١ ١٠٦  - ٣٣ ٦٩٤ ٧٧٧ ٤١٢ املركبات ومعدات النقل

 ١ ٣٣٤ ١٧٧  )٣٦ ٣٨٩( ٧٨ ٣٤١ ١ ٢٩٢ ٢٢٥ معدات مكتب املدعي العام

  ١ ١٧٥ ٦٢٤  -  ٥٢٨ ٤٣١  ٦٤٧ ١٩٣  معدات أخرى

  ١ ٣٦٢ ٩١٨      ١ ٣٦٢ ٩١٨  )ب(قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية

 ١٣ ٣٣٧ ٨٧٥  )١٤١ ٠٠١( ١ ٧٥١ ٩٢٨ ١١ ٧٢٦ ٩٤٨ اموع

 . يورو١٤١ ٠٠١التقديري للبنود املشطوبة  ، بلغ اموع٢٠٠٨يف عام   ) أ(

 .ت ً                 ا  ال يتجزأ من املنشآ احملكمة اليت تعترب جزءاتعناصر قاع -قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية  ) ب(

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

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٦اجلدول 

 فئة إدارة األصول
 ١ يف الرصيد االفتتاحي

 ٢٠٠٨ناير ي/كانون الثاين
 التسويات/احليازات

 كانون ٣١الرصيد اخلتامي يف 
 ٢٠٠٨ديسمرب /األول

 ١٨ ٢٧٧ - ١٨ ٢٧٧  ميزانية الفريق االستطالعي

 ١٤٨ ٩٦٠ - ١٤٨ ٩٦٠ تربعات الدولة املضيفة 

  ٢٧٠ ٥٩٧  -  ٢٧٠ ٥٩٧  تربعات أخرى

 ٤٣٧ ٨٣٤ - ٤٣٧ ٨٣٤ اموع

  قيد التحصيل واملمتلكاتشطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ   -٧

   أعاله، شطب ١-٦ كما سبق بيانه يف البند ٢٠٠٨باإلضافة إىل البنود املشطوبة أثناء عام    ١-٧
  .قدية يورو باعتباره خسارة ن٣ ٨١١مبلغ 
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  ااملةمدفوعات     -٨

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

  بلالعاملون بدون مقا    -٩

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

  حملتملةااللتزامات ا  -١٠

 اليت يبلغ  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١دفوعات اية اخلدمة للموظفني حىت املتعلقة مبلتزامات اال  ١-١٠
ف التقديرية للتعويض عن اإلجازات السنوية املستحقة التكاليااللتزامات الناجتة عن ورو هي ي مليون ٣,١ اجمموعه

  .ملوظفي احملكمة واملوظفني املنتخبني

يف  لمحكمةا املكتب امليداين لعمل اليت يماكن األ، نشأ خالف بني احملكمة ومالك ٢٠٠٦ويف عام   ٢-١٠
الفوائد املستحقة على  بالعقد وزعوماملإلخالل       ً      تقريبا  نظري ا يورو ٥٠٠ ٠٠٠ا جمموعه كمباال وطالب املالك بدفع م

إحالة املوضوع إىل قرر الطرفان  ،مع املالك      ً                                ووفقا  لشروط العقد الذي أبرمته احملكمة .الفواتري املتأخرة الدفع
له تعتقد احملكمة أن التحكيم سيحكم يف املبالغ املطلوبة وعدم معقوليتها،  املالك على الرغم من مبالغةو. لتحكيما

وستتحمل احملكمة .            ًيغدو مستحقا قد املبلغ الذي تقدير          ً  يصعب جدا  ،التحكيمقرار وريثما يصدر . ببعض املبالغ
  .التحكيماجلزء الذي خيصها من نفقات 

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

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

كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشاة يف حالة القضاة واخلرباء 
وقد بلغ جمموع .  ويظهر يف احلساب حتت بند النفقاتمةاملنظ                                            االستشاريني واملساعدين املؤقتني، ي سد د من ميزانية 

  . يورو٧٠٤ ٧٠١ ألغراض هذا التأمني ٢٠٠٨ املدفوع يف عام  اإلمجايلالقسط

  التربعات العينية  -١٢

. تربعات من الدولة املضيفة كما ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى  ١-١٢
 :اليت وردت إىل احملكمة أثناء الفترة املاليةو)  يورو٢٥ ٠٠٠ اليت تفوق(التربعات العينية الكبرية ترد أدناه و

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١ابتداء من ، مباين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات  )أ(

ك تكاليف بناء  مليون يورو، مبا يف ذل٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   )ب(
  .قاعة للمحاكمات
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