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  اا الة اك اد

 
موج ااة ماان األمااني العااا   ىل رئاايس  2015متوز نيولياا   20مؤرخااة رسااالة   

 جملس مراجعل احلسادا 
 

من النظا  املاإ، أ شرق د واد  البيا اا  املالياة للمحكماة اجلنائياة       2-6عمال دالبند  
الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعياة و ا  اللاا مان ا   ا اكا       

ون اا سامل الدوإ املر كبة    قليم روا دا واملوارنني الروا ادنيني املساؤولني عان    اجلسيمة للوا 
أعماا ااداجلة اجلماعية و  ها من ا    اكا  املماثلة املر كبة   أراضل الادوا ابااورة داني    

عااان السااانة املالياااة املن  ياااة     1994كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31كاااا ون ال/امل نيناااانير و  1
، والااأ أوافااق علي ااا هو  ااى هاالا الك ااا   وقااد صاااجلق   2014األوا جلنيساامرب  كااا ون 31

 املراقب املاإ على هلر البيا ا  املالية 
وُ حاااا أني اااس ُ سااذ ماان هاالر البيا ااا  املاليااة  ىل اللجنااة ا س شااارنية لشااؤون ااجلارة   
 وامليزا ية 

 
 مون -كل  دان( توقيع)
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موج اة  ىل رئايس اجلمعياة العاماة      2015 زنيران نيو ي   30رسالة مؤرخة   

 من رئيس جملس مراجعل احلسادا 
 

نيشرف  أن أ يَل  ليكم البيا ا  املالية للمحكماة اجلنائياة الدولياة حملاكماة األشاخاص       
املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعية و   اللاا مان ا   ا اكا  اجلسايمة للواا ون اا ساامل       

وا ااادا واملاااوارنني الروا ااادنيني املساااؤولني عااان أعمااااا اادااااجلة      الااادوإ املر كباااة    قلااايم ر  
كااا ون  1و  هااا ماان ا   اا اكا  املماثلااة املر كبااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني   اجلماعيااة

كااااا ون   31عاااان الساااانة املن  يااااة      1994كااااا ون األوا جلنيساااامرب   31 ال/امل نينااااانير و
  2014األوا جلنيسمرب 

 
 األسد( موسى مجعة توقيع)

 املراقب املاإ ومراجع احلسادا  العا   
 مج ورنية  زنا يا امل حدة
 رئيس جملس مراجعل  سادا  األمم امل حدة
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 الفصل األوا
     ورنير جملس مراجعل احلسادا  عن البيا ا  املالية: رأي مراجعل احلسادا   

 البيا ا  املالية ورنير عن   
قمنا هراجعة البيا ا  املالية املرفوة امل علوة داحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشاخاص   

املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعية و   اللاا مان ا   ا اكا  اجلسايمة للواا ون اا ساامل       
ن أعمااا اادااجلة اجلماعياة    الدوإ املر كبة    قليم روا ادا واملاوارنني الروا ادنيني املساؤولني عا     

كاا ون ال/امل نيناانير    1و  ها من ا    اكا  املماثلاة املر كباة   أراضال الادوا ابااورة داني       
املاااإ )البيااان األوا(  اا   املركاازوالااأ  شاامل ديا ااا   1994كااا ون األوا جلنيساامرب  31 و

(، ودياان ال غاي ا      ، وديا اا  األجلاء املااإ )البياان ال/اامل    2014كا ون األوا جلنيسامرب   31
صاا  األصاوا )البياان ال/الااث(، ودياان ال ادفوا  النودنياة )البيااان الراداع(، ودياان املوار اة دااني          

 علااىامليزا يااة واملبااالغ الفعليااة )البيااان اخلااامس( للساانة املن  يااة   اللااا ال ااارنيذ، واملال ظااا   
 البيا ا  املالية 

 
 مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية  

ني طلع األمني العا  داملسؤولية عن  عاداجل هالر البيا اا  املالياة وعرضا ا دشاكل  زنيا          
وفوا للمعااني  احملاسابية الدولياة للوطااع العاا ، وداملساؤولية عان ال اوادي الداخلياة الاأ  راهاا            
ااجلارة ضرورنية كل ني سا   عاداجل ديا اا  مالياة خالياة مان األخطااء اجلوهرنياة، ساواء كا ا            

 أو  لي    يجة  ش
 

 مسؤولية مراجعي احلسابات  
  م/ااال مساااؤولي نا    داااداء الااارأي   هااالر البيا اااا  املالياااة اسااا ناجلا  ىل مراجع ناااا      

للحسادا   وقد أجرنينا مراجعة احلسادا  وفواس للمعاني  الدولياة ملراجعاة احلساادا   و و ال     
نفاالها أن  عااة احلسااادا  و لااا املعاااني  أن   ويااد دالشااروة األخالقيااة وأن رطااي ألجلاء مراج 

 لل أكد ددرجة معوولة من أن البيا ا  املالية خالية من األخطاء اجلوهرنية 
و شمل مراجعة احلساادا  أجلاء ماا نيلاز  مان  جاراءا  مان أجال احلصاوا علاى أجللاة            

مس مدة من املراجعة دشأن املبالغ وااقرارا  الوارجلة   البيا ا  املالية  وني وقف اخ ياار  لاا   
جراءا  على ما نير ئي  مراجع احلساادا  مناسابا، هاا   اللاا  ويايم ا  مااا وروجل أخطااء        اا

جوهرنية   البيا ا  املالية سواء دسبب الغش أو الغلي  ولدى  وييم  لا ا   ماا  ، نينظار   
املراجااع   ال ااوادي الداخليااة الااأ نيع ماادها الكيااان اعااداجل البيا ااا  املاليااة وعرضاا ا دشااكل  
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ا مان أجال وضاع  جاراءا  ملراجعاة احلساادا   ناساب الظاروق الوائماة، ولايس            زني ، واللا 
دغرض  دداء رأي دشأن مدى فعالية ال وادي الداخلياة الاأ نيطبو اا الكياان  و شامل مراجعاة       
احلسااادا  أني ااا  وياايم ماادى مالءمااة السياسااا  احملاساابية امل بيعااة وماادى معووليااة ال واادنيرا    

 ة، وكللا  وييم ررنيوة عرض البيا ا  املالية عموما احملاسبية الأ أعدهتا ااجلار
و ع ود أن األجللة الأ اس ويناها من مراجعاة احلساادا   شاكل أساساا كافياا ومناسابا        

 ادداء رأنينا دشأهنا 
 

 رأي مراجعي احلسابات  
املااإ   املركاز  رى أن البيا ا  املالية  عرض دشكل  زني ، من مجيع اجلوا ب األساسية،  
وأجلاءهاااا املااااإ  2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31ماااة اجلنائياااة الدولياااة لروا ااادا    للمحك

 و دفواهتا النودنية للسنة املن  ية   اللا ال ارنيذ، وفوا للمعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا  
 

 تنبيه خاص  
 ابني األرار   على البيا اا  املالياة، الاأ     2جلون  دداء حتفظ،  وج  ا   بار  ىل املال ظة  

ااجلارة  ركاز علاى   فا  دال اإالزمنية والعمليا  الالزمة ا الق احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا و
ومساؤولية   صاو  أ شطة ااهناء ال ادريل ألعمااا احملكماة اجلنائياة الدولياة و وال األصاوا واخل       
ىل مساائل أخاارى  ال صارق في اا  ىل يليااة  صارنيف األعماااا امل بوياة  وهاالر احلالاة، دااضااافة       

ش   ىل وجوجل  موض جوهري قد نيا/  الشاا   قادرة احملكماة علاى       ، 2مبينة   املال ظة 
  قائمةا س مرار كمنشأة 

 
  ورنير دشأن املو  يا  الوا و ية وال نظيمية األخرى  

ال نبياا  ” عاالوة علاى اللاا، وداسا /ناء ماا جاار  مناقشا     الفوارة أعاالر امل علواة داا           
رى أن معامال  احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا الأ ارلعناا علي اا أو فحصاناها      ،  “اخلاص

 رااار مراجع نااا للحسااادا ، كا اا  ماان مجيااع اجلوا ااب اجلوهرنيااة م ماشااية مااع النظااا  املاااإ    
 والوواعد املالية لألمم امل حدة ومع السند ال شرنيعل 

 
 األسد( موسى مجعة توقيع)

 واملراجع العا  للحسادا    مج ورنية  زنا يا امل حدةملراقب املاإ ا
 رئيس جملس مراجعل  سادا  األمم امل حدة
 )كب  مراجعل احلسادا (
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 مورس( الس  أمياس ش     توقيع)
 املاإ واملراجع العا  للحسادا  املراقب

   اململكة امل حدة لربنيطا يا العظمى وأنيرلندا الشمالية
 

 ماشار( شاشل كا   توقيع)
 املراقب املاإ واملراجع العا  للحسادا    اهلند
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 الفصل ال/امل
 ال ورنير املطوا بلس مراجعل احلسادا   

 

 موجز 
أ شاائ  احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة حملاكمااة األشااخاص املسااؤولني عاان أعماااا ااداااجلة     

املر كبااة    قلاايم اجلماعيااة و يااار اللااا ماان ا   اا اكا  اجلساايمة للوااا ون اا سااامل الاادوإ   
روا دا واملوارنني الروا دنيني املسؤولني عان أعمااا اادااجلة اجلماعياة و  هاا مان ا   ا اكا         

كااا ون األوا   31كااا ون ال/امل نينااانير و  1املماثلااة املر كبااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني   
ام ااا مان  ظ  10(  ووفوااا للمااجلة  1994) 955هوجاب قاارار جملاس األمان     1994جلنيسامرب  

 األساسل،   كون احملكمة من ثالث هيئا  هل: الدوائر ومك ب املدعل العا  وقلم احملكمة 
ل احلسااادا  هراجعاة البيا ااا  املاليااة للمحكمااة وداساا عراض  عااواضاطلع جملااس مراج  

  وقد ُ فال  املراجعاة مان خاالا     2014كا ون األوا جلنيسمرب  31عملياهتا للسنة املن  ية   
 والعمليا  املالية هور احملكمة   أروشا، جبم ورنية  زنا يا امل حدة فحص املعامال  

 
  طاق ال ورنير  

نيغطل هلا ال ورنير مسائل نيرى ابلس أ   نينبغل  وجي  ا  بار اجلمعية العامة  لي اا وقاد    
  وقش  مع  جلارة احملكمة الأ ُضمن  يراؤها   هلا ال ورنير على النحو املناسب 

مراجعة احلسادا  أساسا ل مكني ابلاس مان  كاونين رأي دشاأن ماا  الا      وقد أجرني   
كااا ون  31كا اا  البيا ااا  املاليااة  عاارض دصااورة  زني ااة املركااز املاااإ للمحكمااة الدوليااة    

وأجلاءهاا املااإ و ادفواهتا النودنياة للسانة املن  ياة   اللاا ال اارنيذ، وفواا           2014األوا جلنيسمرب 
للوطاااع العااا   والاا  املراجعااة اس عراضااا عامااا للاانظم املاليااة         للمعاااني  احملاساابية الدوليااة    

وال اوادي الداخليااة وفحصاا اخ بارنيااا لسااجال  احملاسابة و  هااا ماان األجللاة الداعمااة دالواادر     
 اللي اع ربر ابلس ضرورنيا ل كونين رأي دشأن البيا ا  املالية 

النظااا  املاااإ  ماان  5-7واساا عرض ابلااس أني ااا عمليااا  احملكمااة    رااار البنااد        
يز للمجلس  ود  مال ظا ا  دشاأن كفااءة ااجاراءا      يوالوواعد املالية لألمم امل حدة، اللي 

املالية والنظا  احملاسيب، وال اوادي املالياة الداخلياة، ودصافة عاماة،  جلارة العملياا  و نظيم اا         
، و جلارة )أ(ازو ظاار ابلااس   األ شااطة الرئيسااية للمحكمااة، هااا   اللااا اساا را يجية ااجناا      

السااجال  واحملفوظااا  و كنولوجيااا املعلومااا  وا  صااا    وني  اامن ال ورنياار أني ااا  الااة   
  نفيل  وصيا  مراجعل احلسادا  السادوة 
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 رأي مراجعل احلسادا   
أددى ابلس رأنيا    مشفوع د حفظا  ملراجعال احلساادا  ماع  نبيا  خااص دشاأن        

 ا س عراض  سب ما ورجل   الفصل األوا البيا ا  املالية للف رة قيد 
 اس ن اج عا   

اع مااد  احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لروا اادا اارااار احملاساايب للمعاااني  احملاساابية الدوليااة   
وقاادم  دنجاااا ديا ااا  ماليااة   /لااة  2014كااا ون ال/امل نينااانير  1للوطاااع العااا  اع بااارا ماان 

   وخلص ابلس  ىل أن اع مااجل املعااني  احملاسابية الدولياة     للمعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا
للوطاع العا  أجلى  ىل  جلخاا  غي ا  كب ة على السياسا  احملاسبية، وكاللا علاى ااداال     

   اا  أن احملكمااة علي ااا مواج ااة حتاادي حتسااني الاانظم واساا خدا        صااو عاان األصااوا واخل 
 املعلوما  اجلدنيدة ملا في  صاحل احملكمة ككل 

ودااضااافة  ىل اللااا، متاار احملكمااة هر لااة  ولاايص  جاام عملياهتااا دعاادما  واارر  هناااء    
، وسااا  وىل اةلياااة الدولياااة ل صااارنيف األعمااااا امل بوياااة ( )2015أعماهلاااا للاااوا هنانياااة عاااا  

 للمحكم ني اجلنائي ني  جناز ما  بوى من عمليا  
 

 ا س ن اجا  الرئيسية  
الاأ مان ال اروري لاةجلارة أن  نظار في اا مان أجاال         ادجل ابلاس عادجلا مان املساائل       

 عزنيز فعالية عمليا  احملكمة  ونيسلي ابلس ال وء دوج  خاص على ا سا ن اجا  الرئيساية   
 املبينة أجل ار 

 
 استراتيجية اإلجناز  

  ظ ابلس من اس عراض  وارنير احملكمة عن اس را يجية ااجنااز أن ال اارنيذ امل وقاع     
كاان مان املن ظار  جناازر للاوا هنانياة متوز نيوليا          (ج)األ شطة امل علواة داسا ئناق وا اد    اكماا
  ونيرى ابلاس أن ال نفيال الساليم لل اداد  احملادجلة    راار       2015ُمدجل    هنانية عا   2015

اساا را يجية اا ااالق ماان أجاال احلااد ماان ضااارر ال ااأخ  ضااروري لكفالااة  جناااز  لااا الو ااية  
 وعد املورر املعلوة   امل
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 إدارة احملفوظات والسجالت  
  ااظ ابلااس  ااا    ااأخ     متااا   واال السااجال  ماان احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة    

، كا ا  احملكماة قاد    (جل)2015أنيار ماانيو   5لروا دا  ىل يلياة  صارنيف األعمااا امل بوياة  فحا       
جال  املاجلنياة )سااجال     املائاة( مان الساا   75م ار رااوإ )  1 700 ولا   ىل اةلياة  ااواإ   

 2 250ماجلنية( من أصل عمليا   ول مطلوداة نيوادر جمموع اا لاواإ     و مطبوعةمسعية دصرنية 
م اارا روليااا  ونياارى ابلااس أ اا   الا كا اا  احملكمااة هتاادق  ىل  جناااز عملياهتااا للااوا كااا ون      

ية مان  م را روليا امل بو 550، فمن ال روري هلا أن  زنيد معدا  ول الا 2015األوا جلنيسمرب 
السجال   وعد   ول مجيع السجال    الوقا  املناساب نكان أن ني ادجل حتوياق النجااا         

  سليم العمليا   ىل يلية  صرنيف األعماا امل بوية ضمن اارار الزم  املخصص 
  وصيا   

و اادعو  .قااد  ابلااس عاادة  وصاايا  دناااء علااى املراجعااة الااوارجلة   ماا  هاالا ال ورنياار  
 :ال وصيا  الرئيسية احملكمة  ىل الويا  ها نيلل

 نفيل ال داد  احملدجلة وفواا  سا را يجية اا االق مان أجال ال خفياف مان         أ() 
 أي ضارر  نطوي على زنياجلة ال أخ    ا    اء من أ شط  ا الو ائية امل بوية؛

امل علوااة دااةجلارة نيكاارر ابلااس أني ااا  وصااي   دااأن  عجاال احملكمااة  األعماااا   ) ( 
 .احملفوظا  من أجل ضمان  ول منظم  ىل اةلية

__________  
( الالي نيو  ال مان احملكما ني     2010) 1966مل نيس وق الشرة امللكور   قارار جملاس األمان     (أ) 

 وا ل زا  داملواعيد امل وخاة  2010 جناز مجيع األعماا   عا  
موج ة  ىل رئيساة جملاس األمان مان رئايس احملكماة اجلنائياة         2015أنيار مانيو  15رسالة مؤرخة  ( ) 

  (S/2015/340الدولية لروا دا )
ق ااية دو اااري الااأ  شااامل ساا ة أشااخاص ماادا ني رعناااوا   األ كااا  الصاااجلرة   ق اااانياهم          (ج) 

 واملوظفني اللنين ني ولون شؤون حماكم  م 
  ) (ا ظر احلاشية  جل() 

 
 
 

  

http://undocs.org/ar/S/2015/340
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 أساسية وائق 
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 امليزا ية الن ائية 47.44  
 جمموع اانيراجلا  47.30
 جمموع النفوا  59.90
 2014العجز خالا عا   12.60
 أصوا 56.91
 خصو  79.37
 موظفو احملكمة الدوليون 293
  

 واملن جيةالو نية والنطاق  - ألف 
أ شاائ  احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة حملاكمااة األشااخاص املسااؤولني عاان أعماااا ااداااجلة      - 1

اجلماعيااة و يااار اللااا ماان ا   اا اكا  اجلساايمة للوااا ون اا سااامل الاادوإ املر كبااة    قلاايم     
 روا دا واملوارنني الروا دنيني املساؤولني عان أعمااا اادااجلة اجلماعياة و  هاا مان ا   ا اكا         

كااا ون األوا   31كااا ون ال/امل نينااانير و  1املماثلااة املر كبااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني   
(  و  كااون احملكمااة ماان ثااالث   1994) 955هوجااب قاارار جملااس األماان    1994جلنيساامرب 

هيئااا  هاال: الاادوائر، ومك ااب املاادعل العااا ، وقلاام احملكمااة  والاادوائر )جلائاارة ا ساا ئناق(      
مك ب املدعل العا  فمسؤوا عن ال حويق وا جلعاء، وقلام احملكماة،    مسؤولة عن الطعون؛ أما

الالي نيوااد  خدما اا   ىل كاال ماان الاادوائر واملادعل العااا ، مسااؤوا عاان  جلارة احملكمااة و وااد    
 اخلدما  هلا 

وقااد قااا  جملااس مراجعاال احلسااادا  هراجعااة البيا ااا  املاليااة للمحكمااة واساا عراض     - 2
وفواا لوارار اجلمعياة العاماة      2014كاا ون األوا جلنيسامرب    31   عملياِ  ا عن السانة املن  ياة  

(  وأجرني  مراجعة احلسادا  ربوا للماجلة السادعة من النظا  املاإ والوواعد املالياة  1-)جل 74
لألمم امل حدة ومرفوا ، ووفواا للمعااني  الدولياة ملراجعاة احلساادا   و و  ال  لاا املعااني  أن          

خالقية وأن طخطي لعملية املراجعة ونينفلها من أجل ال أكاد ددرجاة   ني ويد ابلس دامل طلبا  األ
 معوولة من خلو البيا ا  املالية من األخطاء اجلوهرنية 

وجر  عملية مراجعة احلساادا  أساسااس لا مكني ابلاس مان أن نيكاوان رأنيااس عماا  الا          - 3
كااا ون  31   كا اا  البيا ااا  املاليااة قااد عررضاا  دصااورة  زني ااة املركااز املاااإ للمحكمااة       

وأجلاءهاا املااإ و ادفهتواهتا املالياة   السانة املن  ياة   اللاا ال اارنيذ ربوااس           2014األوا جلنيسمرب 
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للمعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا   و  من  هلر املراجعاة  وييماا ملاا  الا كا ا  النفواا       
 ااا جمااالس ااجلارة، وملااا  الا املسااجةلة   البيا ااا  املاليااة قااد أ  فواا  لأل ااراض الااأ وافواا  علي 

كا   اانيراجلا  والنفوا  قد ُصناف  وُسجال  علاى واو ساليم وفواا للنظاا  املااإ والوواعاد        
املالية لألمم امل حدة  وال  املراجعة اس عراضا عاما للنظم املالية وال وادي الداخلياة وفحصاا   

در الالي اع اربر ابلاس ضاارورنيا    اخ بارنياا لساجال  احملاسابة و  هاا مان األجللاة الداعماة دالوا        
 ل كونين رأي دشأن البيا ا  املالية 

و ضافة  ىل مراجعة البيا ا  املالية، أجرى ابلس اس عراضا  لعمليا  احملكماة وفواا    - 4
ماان النظااا  املاااإ لألماام امل حاادة  و شاامل ابااا   احملاادجلة املشاامولة         5-7أل كااا  البنااد  

اسابية الدولياة للوطااع العاا ، و ويايم مادى اسا دامة اخلادما  علاى          داملراجعة  نفيل املعااني  احمل 
العماااو ، واسااا را يجية ااجنااااز، و جلارة احملفوظاااا  والساااجال ، و كنولوجياااا املعلوماااا        

 وا  صا   
 

 ا س ن اجا  وال وصيا  -داء  
 

 م ادعة  وصيا  مراجعل احلسادا  السادوة - 1 
،   اظ  2013-2012  ما ني علاق دف ارة السان ني    من دني ال وصيا  السبع املودمة  - 5

   57  املائة(  فال  دالكامال    اني أن أرداع  وصايا  )      43ابلس أن ثالث  وصيا  )
 املائة( كا   قيد ال نفيل  ونيع رب معدا ال نفيل ُمرضيا 

 و  علااق ال وصااية الااأ قيااد ال نفياال داساا را يجية ااجناااز الااأ ني واصاال    رارهااا  واال    - 6
  2015احملفوظا  وني وقع  جنااز جلساة اسا ئناق وا ادة م بوياة قبال كاا ون األوا جلنيسامرب         

 و رجل  فاصيل  الة  نفيل هلر ال وصيا    مرفق هلا ال ورنير 
 

 ا س عراض املاإ العا  - 2 
 املركز املايل  

أسااافر دياااان املركاااز املااااإ للمحكماااة عااان رصااايد ساااليب لصاااا  األصاااوا قااادرر         - 7
)الرصااايد املعااااجل ديا ااا  لعاااا     2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب   31ياااون جلو ر   مل 22.45
ملياون جلو ر(  وعاز  احملكماة الرصايد السااليب املبلاغ عنا  لصاا  األصااوا         13.39: 2013

 ىل ضاااخامة اخلصاااو   ااا  املمولاااة امل علواااة دااااملوظفني  وارفاااض جمماااوع األصاااوا مااان          
  وقااد  اا   2014ليااون جلو ر   عااا  م 56.91 ىل  2013مليااون جلو ر   عااا   71.56

 هلا ا رفاض عن ال صرق   األصوا وال ربع هبا مع  ولايص احملكماة عملياهتاا  وقاد أدلغا      
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كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31ملياااون جلو ر    79.37عااان جمماااوع خصاااو  قااادرر   احملكماااة
ة مليااون جلو ر(  و اا   هاالا عاان  وياايم اك ااواري للخصااو  امل علواا  84.95: 2013) 2014

 داس حواقا  املوظفني 
 

 النتائج التشغيلية  
  املائاة مان األ صابة     99ملياون جلو ر، منا ا    47.30دلغ جمماوع  نياراجلا  احملكماة     - 8

ملياون جلو ر،  اا أسافر عان عجاز       59.90املوررة،    ني دلغ جمموع املصروفا  ما قادرر  
امل ر باة علاى فصال املاوظفني     مليون جلو ر  و    العجز عان ال كااليف الباهظاة     12.60قدرر 

العاملني منل ف رة رونيلة وضرورة ال مدنيد للموظفني الباقني دسابب ال اأخ    اجلادوا الازم      
الو ااائل  و ساامع املعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا  للكيااان املع ِمااد هلااا دااأ  نياادرج     

ض املوار ة داالف رة الساادوة  ودنااء علاى     ديا ا   املالية   السنة األوىل املعلوما  املعروضة أل را
 اللا، مل ُ درج   ديان األجلاء املاإ أرقاٌ  ُ عرض أل راض املوار ة 

 
 حملة عامة عن اانيراجلا  واملصروفا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .2014املصدر: البيانات املالية للمحكمة، 
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 حتليل النسب  
النسب املبني أجل ار النسب املالية الرئيسية املسا مدة مان البيا اا  املالياة،     ني  من حتليل  -9

 و  سيما من ديامل املركز املاإ واألجلاء املاإ 
  

 حتليل النسب  
 2014الثاين/يناير  كانون 1 2014األول/ديسمرب  كانون ٣1 بيان النسبة

 )أ( سبة جمموع األصوا  ىل جمموع اخلصو    
  ىل اخلصو  سبة األصوا 

0.72 0.84 

 ) ( سبة ال داوا
  سبة األصوا امل داولة  ىل اخلصو  امل داولة

2.34 4.44 

 )ج(النسبة السرنيعة
 سبة النودنية + ا س /مارا  الوصا ة األجال   
+ احلسااادا  املساا حوة الواابض  ىل اخلصااو     

 امل داولة

2.30 4.34 

 )جل( سبة النودنية
الوصا ة األجال    سبة النودنية + ا س /مارا  

  ىل اخلصو  امل داولة

1.45 2.65 

 
  2014: البيا ا  املالية للمحكمة   عا  املصدر
 ار فاع النسبة مؤشر جيد على املالءة املالية  )أ( 
 نيش  ار فاع النسبة  ىل قدرة الكيان على سداجل قيمة ال زاما   الوص ة األجل  ) ( 
  سبة ال داوا ألهنا    شامل املخازون و ا ر مان األصاوا امل داولاة،      النسبة السرنيعة أك/ر حتفظا من  )ج( 

 الأ نيصعب أك/ر حتونيل ا  ىل  ودنية  وار فاع النسبة نيع  ار فاع سيولة األصوا امل داولة 
النسبة النودنية مؤشر على السيولة امل ا ة للكيان عن ررنيق قياس مبلاغ النودنياة؛ وحت ساب مكاِفئاا       )جل( 

 األمواا املس /مرة كأصوا م داولة ل غطية اخلصو  امل داولة  النودنية أو
  

ونياابني حتلياال ابلااس أن  ساابة جممااوع األصااوا  ىل جممااوع اخلصااو  للمحكمااة  بلااغ     - 10
ساان ا فوااي ماان األصااوا، وأن  72،  ااا نيشاا   ىل أن كاال جلو ر ماان اخلصااو   ااوا دااا 0.72
الا واج ا  عملياة   االق  و  علاق اخلصاو       ال زاماهتاا دالكامال     ةن  ساوني مكن   م لناحملكمة 

ال خمة الطونيلة األجل هعاشاا  الو ااة ال واعدنياة واشا راكا  املنظماة امل وقعاة مسا وبال          
 ال أمني الصحل دعد ا   اء اخلدمة للموظفني احلاليني والسادوني 
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  طبيق املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا  - 3 
كااا ون  1املعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا  اع بااارا ماان    داادأ  احملكمااة  طبيااق - 11

، وأعااد  أوا ديااان ماااإ مااراع ل لااا املعاااني   وخااالا الساانة، اساا عرض   2014ال/امل نينااانير 
ابلااس األرصاادة ا ف  ا يااة املعاادة وفوااا للمعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا ،  ضااافة  ىل   

عدجل من ال عدنيال  وعملياا   عااجلة ال صانيف   األرصادة       ميزان املراجعة، و  ظ  جراء 
ماان أجاال الوصااوا  ىل أرصاادة اف  ا يااة معاااجل دياهنااا وفوااا   2013كااا ون األوا جلنيساامرب  31

  2014كا ون ال/امل نينانير  1للمعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا    
ا  ورارق أجلاء العمال   و  ظ ابلس أني ا  جلخااا عادجل مان ال غاي ا  علاى السياسا       - 12

اسابية  ل حونيل املعامال  والسجال  من املعاني  احملاسبية ملنظومة األمام امل حادة  ىل املعااني  احمل   
  عا ، خبالق ال حدنيا  الطفيفة، م/ل عد   عداجل البيا اا  املالياة   جالدولية للوطاع العا   ودو

ل مارض علاى املساائل املبلاغ     ال جرنيبية   اخلطة، جرى معظم األ شطة دسالسة ومت الرجل دشاك 
 عن ا خالا املراجعة والب  في ا 

وكان األثر الصا   ع ماجل املعاني  احملاسبية الدولياة للوطااع العاا  هاو  ساونيا  هبلاغ        - 13
ن/اال  وصااا ا   صااا  األصااوا  ونياارى ابلااس أ اا  دعااد  طبيااق    أي مااا ،مليااون جلو ر 2.07

حوق احملكمة اةن منافع اارار اجلدنياد ل واد  ال واارنير    لعا ، ُ املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع ا
عاان ررنيااق جوا ااب ماان قبياال حتسااني قياااس ال كاااليف الكاملااة للعمليااا  وف م ااا و عزنيااز         

 املعلوما  امل علوة داس خدا  املوارجل 
 

  وييم اس دامة اخلدما  عموما - 4 
هناااء أعماهلااا للااوا هنانيااة عااا    عماال احملكمااة  اليااا علااى  ولاايص عملياهتااا و طااي ا  - 14

وس  سلم يلية  صرنيف األعماا امل بوية للمحكم ني اجلنائي ني الدولي ني أي أ شاطة   ؛(1)2015
معلواااة  ووجاااد ابلاااس أن عملياااة اا اااالق أسااافر  عااان ار فااااع معااادا جلوران املاااوظفني   

كاا ون   31موظفا  ا    117وال صرق   األصوا  فعلى سبيل امل/اا، ا     خدمة  واإ 
جلو را  222 264صاانفا ماان األصااوا دويمااة     24ومت ال صاارق    2014األوا جلنيساامرب 

 خالا الف رة قيد ا س عراض 
 

__________ 

 موج ة من رئيس احملكمة  2015أنيار مانيو  15رسالة مؤرخة  (1) 
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 اس را يجية ااجناز - 5 
 التأخري يف إجناز دعاوى االستئناف املتبقية  

 وضع  احملكمة اس را يجية  جناز لكفالة ا   وااا السالس  ىل اةلياة الدولياة ل صارنيف      - 15
( الالي رلاب مان احملكماة ا ااال      2010) 1966األعماا امل بوية اس جادة لورار جملس األمان  

كاااا ون  31مجياااع ال اااداد  املمكناااة لل عجيااال دةجنااااز أعماهلاااا امل بوياااة   موعاااد   ني عااادى     
  2014األوا جلنيسمرب 

 و  ااظ ابلااس ماان اساا عراض ال وااارنير عاان اساا را يجية ااجناااز للمحكمااة أن  ااارنيذ - 16
ُمادجل   2015الأ كاان مان امل وقاع أن  نجاز للاوا هنانياة متوز نيوليا          (2)أ د أ شطة ا س ئناق

  ودااضاافة  ىل  2015ألن احلكم نُي وقاع صادورر قرنيباا مان هنانياة عاا         2015   هنانية عا  
اللا،   ظ ابلس أن من امل وقع أن ُ جرى كامل عملية  صفية أصوا احملكمة   أوائل عاا   

سي ااطلع هبااا فرنيااق صااغ  ماان مااوظفل احملكمااة داادعم ماان  جلارة اةليااة الدوليااة          ، و2016
 ل صرنيف األعماا امل بوية للمحكم ني اجلنائي ني الدولي ني   أروشا 

ونيرى ابلس أ   على الر م من أن اجلادوا الازم  الالي اق ر ا  أصاال جملاس األمان         - 17
فالة ا اال ال داد  امل ا اة، م/ال مواصالة    قد ألغل، نينبغل للمحكمة أن  بلا كل ج د  كن لك

رئاايس احملكمااة ورئاايس قلم ااا ا صااا هتما دالواضاال امل اارئس جللسااا  ا ساا ئناق   ق ااية       
مزنيااد ماان ال ااأخ     جناااز األ شااطة   حلاادوث دو اااري، ماان أجاال ال خفيااف ماان أي ضااارر    

 الو ائية امل بوية 
وائماة وفواا  سا را يجية اا االق مان      ونيوصل ابلس احملكمة داأن  نفال ال اداد  ال    - 18

 مزنيد من ال أخ     جناز األ شطة الو ائية امل بوية حلدوث أجل ال خفيف من أي ضارر 
 

  جلارة احملفوظا  والسجال  - 6 
 عاا  احملكماة ماا  اراكم مان      (، أوصى ابلس داأن  A/69/5/Add.13   ورنيرر السادق ) - 19

 األ شطة الالزمة لنول احملفوظا   ىل اةلية 
ولو ظ   اس عراض ابلاس اجلارة الساجال  واحملفوظاا    احملكماة، الاأ  شامل        - 20

 ول السجال   ىل اةلية الدولياة ل صارنيف األعمااا امل بوياة للمحكما ني اجلناائي ني الادولي ني،        
،  ول  احملكمة  ىل يلية  صرنيف األعماا امل بوية ما نيوار  مان   (1)2015أنيار مانيو  5أ      
__________ 

ق ية دو اري الاأ  شامل سا ة أشاخاص مادا ني رعناوا   األ كاا  الصااجلرة   ق اانياهم واملاوظفني الالنين             (2) 
  شؤون حماكم  مني ولون 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.13
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  املائااة( م اار خطاال ماان السااجال  املاجلنيااة )السااجال  الورقيااة والسااجال       75) 1 700
م ارا خطياا مان الساجال  امل وقاع       2 250البصرنية( من أصل جمموع نيودر دنحاو   -السمعية 

 م را خطيا مل  نول دعد  550 ا ني رك  ،2015 ول ا للوا موعد   الق احملكمة   عا  
ودااضااافة  ىل اللااا، وجااد ابلااس أن احملكمااة قااد  ولاا   ىل يليااة  صاارنيف األعماااا   - 21

  جام م ر خطال مان ساجال  قلام احملكماة، واللاا مان أصال          1 100امل بوية ما نيور  من 
دعاد  ا     م ارا خطياا مل  نوال    325م ارا خطياا،  اا ني ارك      1 425 مجاإ نيودر  الياا دنحاو   

  2015أنيار مانيو  5
ونيرى ابلس أ   ها أن احملكمة   وقع أن  ن ل عملياهتاا للاوا كاا ون األوا جلنيسامرب      - 22

، فاااةن الاااو  ة احلالياااة لنوااال الساااجال   ىل اةلياااة دطيئاااة وقاااد  عرقااال جنااااا  ساااليم  2015
 السجال  ضمن اارار الزم  املخصص 

احملكماة دأعمااا  جلارة احملفوظاا  ل امان النوال      ونيكرر ابلس  وصي   دأن  عجل  - 23
 املنظم  ىل اةلية 

 
  كنولوجيا املعلوما  وا  صا   - 7 

عدم اختبار أو استعراض التخطيي  السيتمرارية أعميال تكنولوجييا املعلوميات واالتصياالت         
 واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث

هاو مان    (3)واس عاجلة الودرة على العمال دعاد الكاوارث   ال خطيي  س مرارنية األعماا  - 24
دني الن   الأ  س خدم ا الكيا ا  لكفالاة اسا مرارنية األعمااا واسا عاجلة الوادرة علاى العمال        

   الوق  املناسب دعد أي  اجلث سليب 
و بني للمجلس أن احملكماة ليسا  لادني ا خطاة لكفالاة اسا مرارنية أعمااا  كنولوجياا          - 25

املعلومااا  وا  صااا   و  خطااة  ساا عاجلة الواادرة علااى العماال دعااد الكااوارث  وأوضااح   
احملكمة أهنا  س خد  وثائق م/ل خطي اخ بار اسا عاجلة الوادرة علاى العمال دعاد الكاوارث  ىل       

رى م/ل  جراءا  اللجوء  ىل اسا عاجلة الوادرة علاى العمال دعاد      جا ب ااجراءا  احملدجلة األخ
الكوارث   جماا  كنولوجيا املعلوماا ، و  اائ  اخ باارا  اسا عاجلة الوادرة علاى العمال دعاد         

لكل  كون ه/اداة  ، وقوائم ال/غرا  املوجوجلة   العمليا ، وهلر كافية 2012الكوارث لعا  
 ل دعد الكوارث لمحكمة  س عاجلة الودرة على العملخطة 

__________ 

حتاادجل اساا عاجلة الواادرة علااى العماال دعااد الكااوارث واساا مرارنية  صاارنيف األعماااا الكيفيااة الااأ  ساا جيب هبااا   (3) 
 املنظمة    الة الظروق السلبية ونينبغل اخ بارها واس عراض ا مرة وا دة على األقل سنونيا 
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وعلى الر م من أن ابلس نيوافق على أن  وافر  جراءا  ا خ باار نينبغال أن نيأخال       - 26
ا ع بار ضيق الوقا  امل بوال لة االق، فة ا    نيازاا قلواا مان أن الوثاائق مل حتاديث منال عاا             

ؤولية ل عكس ال غ    ال كنولوجيا واملوظفني،  يث    امن ااجاراءا  أجلوارا ومسا    2012
وج اا  ا صاااا  وداادون اسا عراض جلوري وحتاادنيث خطااة اساا عاجلة الوادرة علااى العماال دعااد    
الكوارث واخ بارها، فةن احملكمة قاد    سا جيب دصاورة كافياة للحاواجلث السالبية والكاب ة        

 الأ نكن أن  ؤثر على العمليا ، ف ال عن فودان املعلوما  احلساسة 
ماة اس عراضاا اجراءاهتاا  خ باار اسا عاجلة الوادرة       ونيوصل ابلس داأن راري احملك   - 27

علااى العماال دعااد الكااوارث وحتاادنيث  لااا ااجااراءا  لكفالااة أن  عكااس احلالااة الراهنااة    
 لألشخاص وال كنولوجيا 

 
  فصا ا  ااجلارة -جيم  

قدم  احملكمة ااقرارا  الوارجلة أجل ار امل علواة دعملياا  الشاطب، واملادفوعا  علاى       - 28
 ، و ا   الغش والغش املف رض، ونيرى ابلس أهنا ليس  جوهرنية سبيل اهلبة

 
 شطب اخلسائر   النودنية و سادا  الوبض واملم لكا  - 1 

، مت شاااطب  ساااادا  8-106أدلغااا  احملكماااة ابلاااس أ ااا ، وفواااا للواعااادة املالياااة  - 29
طب جلو را   ومل  شا  724 707جلو را و  لكاا  دويماة    55.38مس حوة الوبض دويماة  

   يجة اخلسارة أي مبالغ  ودنية خالا السنة 
 

 املدفوعا  على سبيل اهلبة - 2 
،  بني من  فصاا ااجلارة أن احملكمة مل  دفع أي مباالغ  12-105وفوا للواعدة املالية  - 30

 على سبيل اهلبة 
 

  ا   الغش والغش املف رض - 3 
(، طخطاي ابلاس لعملياا  مراجعاة     ISA 240وفوا للمعاني  الدولية ملراجعة احلسادا  ) - 31

البيا ا  املالية لكل ني اا ل   وقع قدر معووا من األخطاء اجلوهرنياة واملخالفاا  )هاا   اللاا     
 لا النامجة عن الغش(  ديد أ     نينبغل ا ع ماجل على مراجعة احلسادا  الأ جنرني اا ل حدنياد   

نع  ا   الغش والكشف عنا ا  واع علاى    مجيع األخطاء أو املخالفا   فاملسؤولية الرئيسية مل
 عا ق ااجلارة 
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وخالا مراجعة احلسادا ، نيس فسر ابلُس ااجلارَة دشأن مسؤولي  ا عن الرقاداة علاى    - 32
 وييم ضارر الغش املاجلنية وااجراءا  املطبوة ل حدنيد ضارر الغاش وال صادي هلاا، هاا   اللاا      

وج   ا  باار ابلاس  لي اا  و س فسار أني ااس مان        أي ضارر حمدجلة قام  ااجلارة د حدنيدها أو
ااجلارة مااا  الا كا اا  لاادني ا معرفااة دشااأن أي  ااا    ااش فعليااة أو مزعومااة أو مشاا ب          
وقوع ا، ونيشمل اللا ا س فسارا  الاوارجلة مان مك اب خادما  الرقاداة الداخلياة  و شامل        

   الغااش والغااش  ا خ صاصااا  ااضااافية الااأ  اانظم املراجعااة اخلارجيااة للحسااادا   ااا      
 املف رض   قائمة املسائل الواجب ااشارة  لي ا    ورنير ابلس 

، مل نيع/ار ابلاس علاى أي  اا    اش  ودااضاافة  ىل اللاا،  ابني         2014و  عا   - 33
من اافصاا اللي قدم   ااجلارة عد  وجاوجل أي  اا    اش أو  اش مف ارض أدلاغ ابلاس        

 هبا 
 شكر و ودنير - جلاا 

نيااوجل ابلااس أن نيعاار  عاان  واادنيرر لاارئيس احملكمااة وماادعي ا العااا  ورئاايس قلم ااا         - 34
 وموظفي ا ملا أددور من  عاون مع موظفل ابلس وما قدمور هلم من مساعدة 

 أسد( موسى مجعة توقيع) 
 املراقب املاإ واملراجع العا  للحسادا 

 امل حدة   مج ورنية  زنا يا امل حدة رئيس جملس مراجعل  سادا  األمم
 )كب  مراجعل احلسادا (
 

 مورس( الس  أمياس ش     توقيع)
 املراقب املاإ واملراجع العا  للحسادا 
   اململكة امل حدة لربنيطا يا العظمى وأنيرلندا الشمالية
 

 شارما( شاشل كا   توقيع)
 املراقب املاإ واملراجع العا  للحسادا    اهلند

 2015 زنيران نيولي   30
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 املرفق
 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31 الة  نفيل  وصيا  جملس مراجعل احلسادا  للف رة املالية املن  ية     

 

 الرقم

الفتيييرة املاليييية الييي    
صييييييييدرت  ي ييييييييا 

 تقييم اجمللس اإلجراءات ال  أبلغت عن ا اإلدارة التوصيات التوصية ألول مرة

 التحققاحلالة بعد 

 ُنفِّذت
قيييييييييييييييد 

 مل ُتنفَّذ التنفيذ
جتاوزهتيييييا 
 األحداث

         1 2010-2011 
(A/67/5/Add.11، 

الفصااااااال ال/اااااااامل،  
 (5الفورة 

نيكاارر ابلااس  وصااي   السااادوة امل علوااة 
هعاجلة ما  راكم مان األ شاطة الالزماة    

احملفوظاااا   ىل اةلياااة الدولياااة    لنوااال  
ل صرنيف األعماا امل بوياة للمحكما ني   

 اجلنائي ني الدولي ني 

وضاااع  ا سااا را يجية ملعاجلاااة األ شاااطة    
امل راكمااة ليااث   وقااع احملكمااة أن  نواال،   

،  ىل 2015أنيلوا سااااااب مرب  30للااااااوا 
م اارا خطيااا ماان السااجال   2 027اةلياة  

  املائاااة( مااان أصااال    92 ااا  النشاااطة ) 
أم اار خطياة،    2 205جمموع نيودر دنحاو  

م ارا خطياا مان الساجال  املاجلنياة       381و 
لولم احملكماة )هاا   اللاا شاعبة خادما       
الااادعم ااجلاري( ومك اااب املااادعل العاااا   

م ارا خطيااا،   178ومان أصال مااا جمموعا     
م اارا خطيااا ماان   21ساا ح فظ احملكمااة دااا  
م ارا خطياا مان     56السجال  الو ائية و 
دعل العا     صادور  سجال  مك ب امل

  كم ا س ئناق   ق ية دو اري 

قيااد ال نفياال  ساابما الكاار    
  ااجلارة

 X    

2 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

الفصااااااال ال/اااااااامل،  
 (18الفورة 

 جناز ما  بوى من أ شاطة  نفيال املعااني     
العاا  اعاداجل   احملاسبية الدولياة للوطااع   

األرصاااادة ا ف  ا يااااة  ساااابما كااااان 
مواااررا، واللاااا ا شااااء ساااجل مااااإ  

 واق اجناز عملياهتا 

 عاو اا  احملكمااة دفعاليااة مااع فرنيااق  نفياال    
املعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا      
مواار األماام امل حاادة دشااأن مااا  بوااى ماان      
أ شاااطة  نفيااال املعااااني  احملاسااابية الدولياااة    

صدة ا ف  ا ية وفواا للمعااني    األر  عدوأ 
 احملاسبية الدولية 

    X موافق علي ا 

3 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

الفصااااااال ال/اااااااامل،  
 (23الفورة 

النظااااار   وضاااااع  ر يباااااا  رمسياااااة    
للطااوارمل ملعاجلااة املخااارر     ااون    

 احملكمة  اجلدوا الزم  اجناز و نية

ُعود  جلسة النظر   جلعاوى ا سا ئناق   
الو يدة امل بوية )ق اية دو ااري الاأ   ام     
ساا ة أشااخاص ماادا ني اساا أ فوا الاادعوى    
ضااادهم واملاااوظفني الااالنين ني عااااملون ماااع  

 22 ىل  14مواضاااااهتم(   الف اااارة مااااان   
، وماااان امل وقااااع أن  2015 يسااااان أدرنيل 

  2015نيصدر احلكم قرنيبا من هنانية عا  

ال نفياال  ساابما الكاار   قيااد 
ااجلارة وورجل    ورنيااااااااااااااار 

 الرؤساء 

 X   

4 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

مواصلة  نياالء اه ماا  وثياق  سا خدا      
املاااوارجل مااان خاااالا وضاااع  وقعاااا      

ُ فاال   ساابما داايين ال حوااق     رصد احملكمة دعنانية اس خدا  امليزا ية 
الالي أجاري خاالا املراجعاة     

X    

http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.11
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 الرقم

الفتيييرة املاليييية الييي    
صييييييييدرت  ي ييييييييا 

 تقييم اجمللس اإلجراءات ال  أبلغت عن ا اإلدارة التوصيات التوصية ألول مرة

 التحققاحلالة بعد 

 ُنفِّذت
قيييييييييييييييد 

 مل ُتنفَّذ التنفيذ
جتاوزهتيييييا 
 األحداث

الفصااااااال ال/اااااااامل،           
 (27الفورة 

 ادوجل  لكيفية  متا  األ شطة امل بوياة    
 املوارجل امل ا ة و  الوق  املناسب 

 احلالية 

5 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

الفصااااااال ال/اااااااامل،  
 (31الفورة 

مشاا رنيا  فعالااة  ناسااب  وضااع خطااة  
 ولايص احلجاام و هنااء العمليااا  وحتااد   

 من امل لة الالزمة لعملية الشراء 

هناااك خطااة مشاا رنيا  فعالااة )علااى ساابيل  
املودمااة  2014امل/اااا، خطااة ا ق ناااء لعااا  

 ىل مراجعاال احلسااادا (  وخطااة ا ق ناااء   
هلر أساسية لكفالاة خفاض امل لاة الالزماة     

الف اارة الااأ للشااراء،   ساايما خااالا هاالر  
  ش د  وليصا واس را يجية للخروج 

 ع اارب قيااد ال نفياال دساابب أن   
خطااة ا ق ناااء املودمااة  ف واار    
 ىل دعض ال فاصيل، ولاللا،  

  وصل دأن يري حتدني/ ا 

 X   

6 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

الفصااااااال ال/اااااااامل،  
 (36الفورة 

 واااد  خطاااة ل عاااونيض املاااوظفني عااان  
ااجااازا  امل راكمااة     ااون امل لااة  
امل بويااااة قباااال اا ااااالق، ولكاااان جلون 
 عطياال أ شااطة احملكمااة الااأ مل  نجااز     

 دعد 

 عميمااا  عالميااا مؤرخااا  أصاادر  احملكمااة
اداااال  مجياااع   2014 يساااان أدرنيل  22

املشاارفني واملااوظفني دأايااة ا ساا فاجلة ماان  
 حوة هلااام لكااال    أنياااا  ااجاااازا  املسااا  

نيفوادوها  و  نكاان ماانع اساا /ناءا  فيمااا  
ني علاااق داااأي مااادفوعا  لةجاااازا  الاااأ   

  نيوما 18و  60  جاوز 

    X موافق علي ا 

7 2012-2013 
(A/69/5/Add.13، 

 (41الفصل ال/امل، 

 عيني موظف أقاد  ليسا عرض دا  ظاا     
أ شاااطة ماااادنيري الاااانظم الوي األجلوار  
املزجلوجااااة، واللااااا كااااةجراء مراقبااااة   

 هبدق احلد من ا  ما   الغش 

دسبب الويوجل ال ونياة لنظاا  صاان احملاسايب،     
مل ني سااان  عاااداجل ساااجل مراجعاااة نكااان     
اسااا خدام    اسااا عراض مساااؤوا كاااب    
معااني  و  ضااوء اللااا، فااةن الباادنيل هااو    
ساحب الصاال يا  ااجلارنيااة مان مااوظفل    

ؤون املاليااة  وماان ت نيساا أ ف موظفااو  الشاا
مك ااااااب اخلاااااادما    شااااااعبة  لااااااوا 
وخاااااااادما   كنولوجيااااااااا املعلومااااااااا   
 ا س جادة لطلبا   عاجلة ضبي كلمة سر 

 ع ربهااا قيااد ال نفياال  ساابما   
أهنااا  وااو   دأوضااح  ااجلارة 

دسحب الصال يا  ااجلارنياة  
 من قسم الشؤون املالية 

 X   

   4 3    ابموع

   57 43    املئونيةالنسبة 
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 الفصل ال/الث
 املاليةاملصاجلقة على صحة البيا ا    
موج ة مان األميناة العاماة املسااعدة،      2015متوز نيولي   20رسالة مؤرخة   

  ىل رئيس جملس مراجعل احلسادا  املراقبة املالية،
أ عااادي  البيا اااا  املالياااة اخلاصاااة هحكماااة األمااام امل حااادة اجلنائياااة الدولياااة حملاكماااة   

ا    اكا  اجلسايمة للواا ون    األشخاص املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعية و   اللا من
اا ساااامل الااادوإ املر كباااة    قلااايم روا ااادا واملاااوارنني الروا ااادنيني املساااؤولني عااان أعمااااا    

اجلماعيااة و  هااا ماان ا   اا اكا  املماثلااة املر كبااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني        ااداااجلة
 ني املن  ياااة   عااان ف ااارة السااان 1994كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31كاااا ون ال/امل نيناااانير و  1

  10-106ربوا للواعدة املالية  2014كا ون األوا جلنيسمرب  31
ونيرجل ماوجز ألهام السياساا  احملاسابية املطبيواة    عاداجل هالر البيا اا  كمال ظاا            

علاى البيا ااا  املاليااة  و ااوفار هاالر املال ظاا  معلومااا   ضااافية و ني ااا ا  دشااأن األ شااطة   
كمااة أثناااء الف اارة املشاامولة دالبيا ااا  الااأ ني حماال األمااني العااا     املاليااة الااأ اضااطلع  هبااا احمل 

 املسؤولية ااجلارنية عن ا 
و    أصاجلق على صحة البيا ا  املالية املرفوة اخلاصة هحكمة األمم امل حادة اجلنائياة    

الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعياة و ا  اللاا مان ا   ا اكا       
مة للوا ون اا سامل الدوإ املر كبة    قليم روا دا واملوارنني الروا ادنيني املساؤولني عان    اجلسي

أعماااا ااداااجلة اجلماعيااة و  هااا ماان ا   اا اكا  املماثلااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني          
مااااة ماااان البيااااان األوا ، املرّق1994كااااا ون األوا جلنيساااامرب  31كااااا ون ال/امل نينااااانير و  1
 اخلامس   ىل
 

 دار سيو اس( دي ينا  و شل توقيع)
 األمينة العامة املساعدة، املراِقبة املالية
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 الفصل الرادع
 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ال ورنير املاإ عن السنة املن  ية     

 
 مودمة -ألف  

ني شرق املسجيل دأن نيود  ال ورنير املاإ عن  سادا  احملكمة اجلنائية الدولياة حملاكماة    - 1
ألشخاص املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعية و   اللا من ا    اكا  اجلسايمة للواا ون   ا

اا سامل الدوإ املر كبة    قلايم روا ادا واملاوارنني الروا ادنيني املساؤولني عان أعمااا اادااجلة         
ون كاا   1اجلماعية و  ها مان ا   ا اكا  املماااثلة املر كباة   أراضال الاادوا ابااورة دااني         

كااااا ون   31عاااان الساااانة املن  يااااة      1994كااااا ون األوا جلنيساااامرب   31ال/امل نينااااانير و 
  2014األوا جلنيسمرب 

وقد أ عد هلا ال ورنير ليث نيورأ دا ق ران ماع البيا اا  املالياة  وملحاق داال ورنير مرفاق        - 2
ل ني  اامن معلومااا   كميليااة نيو  اال النظااا  املاااإ والوواعااد املاليااة  دااال  جملااس مراجعااا          

 احلسادا  هبا 
، كا ااا  احملكمااة قاااد أجناااز  عملااا ا    2014األوا جلنيسااامرب  كاااا ون 31و اا    - 3

الاادائرة ا د دائيااة دشااأن مجيااع امل اا مني الاالنين وج اا  هلاام احملكمااة لااوائع اهتااا  وعاادجلهم          
م ا ما، و  الاة عشار ق اانيا  ىل اهليئاا        75 كما اد دائيا لق  55م  ما  وهلا نيشمل  93

رنيااة )أردااع ق ااانيا   علااق ه اا مني موبااوض علااي م وساا  ق ااانيا   علااق ه اا مني   الو ااائية الو
هاردني(، و  الة ق انيا ثالثة هاردني الوي أولونية قصوى  ىل اةلية الدولياة ل صارنيف األعمااا    
امل بوية من احملكم ني اجلنائي ني الدولي ني، وسحب  ئحأ اهتا ، وثالث  ا   مل  مني  وفهتاوا  

شخصااا  و  ناااوا جلائاارة     55 م  واخُ  ماا   جااراءا  ا ساا ئناق دشااأن    قباال احلكاام علااي  
ا س ئناق داحملكماة  الياا  جاراءا  الو اية الو يادة امل بوياة   جلرجاة ا سا ئناق، أ  وهال          

  2015ق ية   اماسوهوكو ويخرنين )دو اري( الأ نين ظر ا   اؤها   الردع األخ  من عا  
لاى  ساعة مان األشاخاص الالنين وج ا   لاي م احملكماة         و   اةن، مل نيوابض دعاد ع   - 4

لاوائع اهتااا  خبصاوص مشااارك  م   اادااجلة اجلماعيااة   روا ادا  وعمااال دوارار جملااس األماان      
(،  واااع املساااؤولية عااان  عواااب مجياااع هاااؤ ء األشاااخاص ال ساااعة امل ااابوني      2010) 1966

ة  وساوق حتا فظ يلياة    وحماكم  م على عا ق مج ورنية روا ادا ويلياة  صارنيف األعمااا امل بويا     
 صاارنيف األعماااا امل بويااة دا خ صاااص الو ااائل دشااأن ثالثااة ماان هااؤ ء األشااخاص الاالنين     
صدر     و م لوائع اهتا  وهام: أو ساطني ديزنا اا وفيلسايان كادو اا ودارو يس مب ا ياا         
وس ساعد  جراءا   فظ األجللة الأ أجِنز    السادق علاى ضامان سالساة حماكماة امل ا مني      
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ل/الثة اللنين سيحاكمون أما  يلية  صرنيف األعماا امل بوية عناد الوابض علاي م  ومتا    الاة      ا
الس ة امل بّوني  ىل روا ادا؛ وس سا مر يلياة  صارنيف األعمااا امل بوياة          ق انيا امل  مني اهلاردني

  ود  املساعدة جل وجل  عوب أولئا اهلاردني 
رنيف األعماااا علااى ا   اا اء، و طااي    وقااد أوشااك  عمليااة ا   واااا  ىل يليااة  صاا     - 5

  وجارى دالفعال  ساليم معظام امل اا  الو اائية       2015احملكمة ا الق أدواهبا للوا هنانية عا  
وم ا  ا جلعاء  ىل يلية  صرنيف األعماا امل بوية، الأ واصل  خاالا الف ارة املشامولة داال ورنير     

ليااة لروا اادا واحملكمااة اجلنائيااة الدوليااة وضااع  ر يبااا  لااةجلارة اللا يااة مااع احملكمااة اجلنائيااة الدو
  م واصلليو وسالفيا السادوة، مودمةس املساعدة عند اللزو  دينما يري  سليم امل ا  دشكل 

مليااون جلو ر ماان ميزا يااة ف اارة     63.884ومت  جناااز هاالر النااوا   داساا خدا  مبلااغ      - 6
املائاااة  وهااالا ني ماشاااى ماااع       67.8ملياااون جلو ر، أي دنسااابة   94.24السااان ني البالغاااة  

اس را يجية ااجناز للمحكماة اجلنائياة الدولياة لروا ادا،  ياث رارأ ارفااض كاب  علاى  جام           
األ شطة   السنة ال/ا ية من ف رة السن ني موار اةس دالسانة األوىل   ا  أن األ صابة املواررة علاى       

ماادة لف اارة الساان ني، وهااو   املائااة فوااي ماان امليزا يااة املع  50الاادوا األع اااء قااد ُصاارف  لااا 
  2014مليون جلو ر خالا سنة  12.599نيفسر العجز الكب  البالغ  ما
 

 اع ماجل املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا  -داء  
هلر هل املرة األوىل الاأ  عاد في اا البيا اا  املالياة للمحكماة وفواا للمعااني  احملاسابية           - 7

وما سبو  من أعوا ، كا ا  البيا اا  املالياة  عاد وفواا       2013 الدولية للوطاع العا   ففل عا 
 للمعاني  احملاسبية ملنظومة األمم امل حدة 

وقد دا  من امل عارق علي  أن اع ماجل املعاني  احملاسابية الدولياة هاو املمارساة الف الى       - 8
اع ماد  احملكماة   للمحاسبة واادال    الوطاع العا  واملنظما  احلكومية  ا  الرلياة  وقاد    

، وفواااا لوااارار اجلمعياااة العاماااة    2014كاااا ون ال/امل نيناااانير   1املعااااني  احملاسااابية الدولياااة     
ااداال  املااإ    ، اللي عاديجل فوائاد املعااني  احملاسابية الدولياة مان أجال حتساني  وعياة         283 60

 على  طاق منظومة األمم امل حدة وزنياجلة قادلي   للموار ة ومصداقي   
 

مااع البااارزة للاا غ ا  الرئيسااية   البيا ااا  املاليااة للمحكمااة دعااد اع ماااجل املعاااني        املال  
 احملاسبية الدولية للوطاع العا 

البيا ا  املالية املعدة وفوا للمعااني  احملاسابية الدولياة ااي احملاسابة علاى أسااس           يبع ني - 9
ا اللي كاان  ساس النودي املعديا س حواق الكامل، وهلا  غي  كب  عن اي احملاسبة على األ
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م يبعا   السادق   ظل  طبيق املعاني  احملاسبية ملنظوماة األمام امل حادة  و و  ال احملاسابة علاى       
أساااس ا ساا حواق ا ع ااراق احملاساايب داملعااامال  واأل ااداث عنااد  اادوث ا و ظ ااار مجيااع      

سياسااا  احملاساابية األصااوا واخلصااو     ااارنيذ اادااال   ودناااء علااى اللااا، جاارى حتاادنيث ال
للمحكمة ليث   وافق مع املعاني  احملاسبية الدولية؛ ونينعكس هلا ال حدنيث   املوجز اخلااص  

 على البيا ا  املالية  3دأهم السياسا  احملاسبية الوارجل   املال ظة 
و   رااار املعااااني  احملاسااابية ملنظوماااة األمااام امل حاادة، كا ااا  األصاااوا املاجلنياااة  ويياااد    - 10

عنااد شاارائ ا، ومل  كان  ظ اار   ديااان األصااوا واخلصاو ؛ أمااا    رااار املعاااني     ا وفكمصار 
احملاساابية الدوليااة، دا اا  احملكمااة  فصااع عاان املم لكااا  واملنشااخ  واملعاادا ، دعااد خصاام       
ا سا  الك،   ما  البيا ااا  املالياة  ودا اا  األصاوا املسا وفية ل عرنيااف األجلوا  املالياة  وييااد       

ودال اااإ فااةن  صااة احملكمااة   اساا /مارا  صااندوق النودنيااة املشاا رك لألماام   دالويمااة العاجللااة،
امل حدة  عكس  سونيا   عدنيل الوايم  بعاا لألساعار الساوقية؛ وأ شاأ  احملكماة، للمارة األوىل        

 مكا يااة حتصاايل ا، واللااا وفوااا    أني ااا،  سااادا  ملخصصااا   سااادا  الواابض املشااكوك 
 للمعاني  احملاسبية الدولية 

   رار املعاني  احملاسبية ملنظومة األمم امل حدة، مل نيكن نيع رق حماسبيا ساوى دوسام   و - 11
من اخلصو ؛ أما   ظل املعاني  احملاسبية الدولية للوطااع العاا ، داا  نُيع ارق جبمياع اخلصاو         

 قاد  ،لدى اسا عداجلها اعاداجل البيا اا  املالياة وفواا للمعااني  احملاسابية الدولياة         ،وكا   احملكمة
اع رف  حماسبيا دال زاماهتا رونيلة األجل  سا حواقا  املاوظفني امل صالة دال اأمني الصاحل دعاد       

الااأ  ااعاااجلة  ىل الااورن واساا حواقا ا  اا اء اخلدمااة، وااجااازا  الساانونية  اا  املساا خدمة،  
، وأ عا  الو اة ودد هتم  و   من خصاو  احملكماة املخصصاا  املرصاوجلة     اس حّو  دالفعل

 الصحيحة )الوا ومل من ا أو ال م ( الأ نكن  ودنير قيم ا على وو موثوق  للمطالبا 
اع رفاا  احملكمااة حماساابيا ألوا ماارة داااانيراجلا   اا  ال باجلليااة امل علوااة       -اانيااراجلا   - 12

 د ر يبا   ووق ا   فاع املودمة هلا على سبيل ال ربيع، واللا وفوا للمعاني  احملاسبية الدولية 
املصروفا   سجل   البيا ا  املالياة فواي عنادما نيكاون قاد مت اسا ال  السالع         ودا   - 13

و أو اخلاادما ، ولاايس عنااد  داارا  ا ل زامااا  خبصوصاا ا م/لمااا كااان معمااو  داا    املعاااني      
احملاساابية ملنظومااة األماام امل حاادة  ودال اااإ فة اا     رااار املعاااني  احملاساابية الدوليااة،    ساا و    

ميلاة علاى دناوجل امليزا ياة معياار  وييادها كمصاروفا    البيا اا  املالياة  ودا ا            ا ل زاما  احمل
احملكماااة  فصاااع   مااا  البيا اااا  املالياااة عااان مصاااروفا  اسااا  الك املم لكاااا  واملنشاااخ    

 ة خلدمة ال زاماهتا امل علوة داس حواقا  املوظفني ك وارنيواملعدا ، وال كاليف ا 



A/70/5/Add.13 

 

15-12415 28/95 

 

بية الدوليااة للوطاااع العااا  زنياااجلة كااب ة   كاامي اافصااا ا     و و  اال املعاااني  احملاساا  - 14
الوارجلة   املال ظا  على البيا ا  املالية؛ ومان اباا   اجلدنيادة الاأ دا ا  احملكماة  فصاع        
عناا ا   املال ظااا   فساا ا  الفااروق املاجلنيااة دااني ضصصااا  امليزا يااة واملصااروفا  الفعليااة،   

اجلارة، و فاصايل قيااس ا ل زاماا  امل علواة داسا حواقا       واملعلوما  امل علواة دكباار ماوظفل ا   
 املوظفني، و فاصيل جلورة  ياة املم لكا  واملنشخ  واملعدا ، وضارر ا س /مارا  

دي وفواا لألسااس النوادي املعادا      عرا ُ  ماا زالا   وردر ااشاارة  ىل أن ميزا ياة احملكماة     - 15
 لاف عان أسااس ا سا حواق املطباق   البيا اا        و ظرا ألن أساس احملاسبة املع مد للميزا ياة طخ 

  6املالية، ُ عرض  سونيا  املطادوة دني امليزا ية وديان ال دفوا  النودنية   املال ظة 
كاا ون   31وأل راض ا   واا  ىل املعاني  احملاسبية الدولية، أ عيد ديان املركز املااإ     - 16

ف  ا ية امل وافوة مع املعاني  احملاسابية الدولياة   ، وجرى رميع األرصدة ا 2013األوا جلنيسمرب 
، وهااو مااا أجلى  ىل  جااراء  سااونية للمركااز الصااا      2014كااا ون ال/امل نينااانير   1دويم ااا   

  و ظاارا لاا غ  األساااس احملاساايب، ماان الطبيعاال      (نُيرجااع  ىل البيااان ال/الااث  )ألصااوا احملكمااة  
اجل املعااني  احملاسابية الدولياة ابموعاة الكاملاة         من البيا ا  املالياة   السانة األوىل  ع ما    أ 

 للمعلوما  املوارر ة مع العا  السادق 
 

 حملة عامة   -جيم  
اخلامس الن اائ  املالياة أل شاطة احملكماة ومركزهاا املااإ        ىل بيان البيا ا  املالية األوا ُ  - 17
املاليااة سياسااا    و وضااع املال ظااا  علااى البيا ااا   2014كااا ون األوا جلنيساامرب  31  

احملكمة   جماإ احملاسبة واادال  املاإ، و ود  معلوما   ضافية عن فراجلى املباالغ الاوارجلة     
 البيا ا  

 
 اانيراجلا   

  وكا اا  املصاااجلر  2014مليااون جلو ر   ساانة   47.292دلااغ جممااوع اانيااراجلا     - 18
مليااون  46.798 اااء دويمااة الرئيسااية لةنيااراجلا  هاال ا شاا راكا  املوااررة علااى الاادوا األع 

مليااون جلو ر  و  ااألف اانيااراجلا  األخاارى    0.239جلو ر، و نيااراجلا  ا ساا /مارا  دويمااة   
مليااون جلو ر   صااورة  وااوق   0.092مليااون جلو ر ماان  نيااراجلا  دويمااة    0.255البالغااة 

ومبلاغ   ا  فاع داملرافق موديمة على سبيل ال ربيع من  كومأ مج ورنية  زنا يا امل حادة وروا ادا،  
مليااون جلو ر    0.063مليااون جلو ر هااو  صاايلة ديااع األصااوا الفائ ااة، ومبلااغ     0.100

 صورة مس رجليا  من مصروفا  سنوا  سادوة 
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 املصروفا   
كااا ون  31مليااون جلو ر عاان الساانة املن  يااة     59.891دلااغ جممااوع املصااروفا    - 19

 كاااليف املااوظفني دويمااة     وكا اا  فئااا  املصااروفا  األساسااية هاال 2014األوا جلنيساامرب 
  املائااااة، وأ عااااا  ودااااد   الو اااااة دويمااااة    86.3مليااااون جلو ر، أو دنساااابة  51.663
ملياااون  1.5 دويماااة  املائاااة، واخلااادما  ال عاقدنياااة  4.5ملياااون جلو ر، أو دنسااابة  2.699

   1.5ملياااون جلو ر، أو دنسااابة  0.912  املائاااة، والسااافر دويماااة  2.5جلو ر، أو دنسااابة 
  املائاة،   0.9ملياون جلو ر، أو دنسابة    0.514ئة، ومصروفا  اسا  الك األصاوا دويماة    املا

  املائة  ومل ُ عارض   4.3مليون جلو ر، أو دنسبة  2.603والنفوا  ال شغيلية األخرى دويمة 
  علااى أساااس املعاااني  احملاساابية ملنظومااة األماام امل حاادة       عااديألهنااا أ  2013معلومااا  عااا   
 املعدا(    الوادل للموار ة  )األساس النودي

ودلااغ جممااوع  كاااليف األفااراجل، الاالي نيشاامل  كاااليف املااوظفني ودااد   وأ عااا         - 20
  املائااة ماان جممااوع   114.9مليااون جلو ر؛ وهااو مااا ن/اال    54.362الو اااة، مااا مواادارر  

 مليون جلو ر عن السنة  47.292اانيراجلا  الأ ُسجيل  دويمة 
 

 الن ائ  ال شغيلية  
عجااازا صاااافيا قااايس وفواااا  2014كا ااا  حمصااالة املصاااروفا  واانياااراجلا    سااانة  - 21

مليون جلو ر، اللا أن املصروفا  فاق  اانياراجلا    12.599للمعاني  احملاسبية الدولية دويمة 
   املائة، وهو ما نُيعزى ددرجة كب ة  ىل ار فاع  كاليف األفراجل  26.6دنسبة 

 
 األصوا  

 56.913مااا مواادارر   2014كااا ون األوا جلنيساامرب   31وا   دلااغ جممااوع األصاا   - 22
)املعاادةا أل ااراض ا م /اااا  2013كااا ون األوا جلنيساامرب  31مليااون جلو ر، موار ااةس درصاايد 

مليااون جلو ر، وهااو ا عكاااس لعمليااة ال ولاايص     71.561للمعاااني  احملاساابية الدوليااة( البااالغ    
 اجلارنية للمحكمة 

هااال النودنياااة    2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب    31 وكا ااا  األصاااوا الرئيساااية      - 23
  املائاة   70ملياون جلو ر، أو دنسابة    39.844ومكافئا  النودنية وا س /مارا  ها جمموعا   

ماان جممااوع األصااوا، وا شاا راكا  املوااررة املساا حوة الواابض ماان الاادوا األع اااء هبلااغ         
امل بويااة ماان  سااادا     املائااة  و  ااألف األصااوا 19.8مليااون جلو ر، أو دنساابة  11.259

 الوبض األخرى واملم لكا  واملنشخ  واملعدا  
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وعاادا املبااالغ الصااغ ة احملاا فظ هبااا    سااادا  الساالف داملكا ااب امليدا يااة، نيحاا فظ      - 24
كااا ون  31مليااون جلو ر    39.844دالنودنيااة ومكافئااا  النودنيااة وا ساا /مارا  البالغااة     

املش رك الرئيسل لألمم امل حدة  وهالا ن/ال  وصاا ا       صندوق النودنية 2014األوا جلنيسمرب 
، وهاو ا عكااس خلفاض    2013مالنيني جلو ر عن  جم الرصيد عند هنانية سانة   9.691قدرر 

  2014مس وى العمليا    سنة 
 

 اخلصو   
ماااااا مواااااادارر   2014كااااااا ون األوا جلنيسااااامرب   31دلاااااغ جمماااااوع اخلصاااااو        - 25

الباااااالغ  2013كاااااا ون األوا جلنيسااااامرب   31 ملياااااون جلو ر، موار اااااةس درصااااايد  79.370
 مليون جلو ر  84.946

وكااان أكاارب اخلصااو  ني م/اال   ال زامااا  اساا حواقا  املااوظفني الااأ دا اا  مساا حوة   - 26
ل ااأمني ادالفعاال للمااوظفني وامل واعاادنين؛ وكا اا  هاالر   ااألف دالدرجااة األوىل ماان ال زامااا     

مليااون جلو ر، أي  55.281الصااحل دعااد ا  اا اء اخلدمااة  فوااد دلااغ  جاام هاالر ا ل زامااا    
علاى   12  املائة من جمموع خصو  احملكماة، وهال مشارو ة دال فصايل   املال ظاة       69.6

  ورنيبا  السادوة السنةالبيا ا  املالية، وهل قد ظّل  عند  فس مس وى 
ل زاماااا  امل علواااة دأ عاااا  الو ااااة وداااد هتم دويماااة  ومااان اخلصاااو  امل ماااة أني اااا ا  - 27

مليون جلو ر  وني ألف هالا املبلاغ دشاكل رئيسال مان املعاشاا  وداد   ا   وااا          22.728
صني، وقد دويا  هالر املباالغ    املدفوعة للو اة، واملبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة للو اة املخصي

  ورنيبا عند مس واها   السنة السادوة 
مليااااون جلو ر  ىل   شاااالء    2.557رفااااض  جاااام اخلصااااو  األخاااارى ماااان  وا - 28
  ونيعاازى اللااا ددرجااة كااب ة  ىل ال سااونية الااأ أجرهتااا       2014كااا ون األوا جلنيساامرب   31

خبصوص األرصدة احملويلة  ىل امليزا ية العاجلنية لألمم امل حادة وفواا لوارار     2014احملكمة   عا  
  245 68اجلمعية العامة 

 
 صواصا  األ  

مالنيااني جلو ر  9.072 عكااس  ركااة صااا  األصااوا خااالا الساانة  وصااا ا قاادرر       - 29
دعد  عااجلة دياهناا أل اراض     2013مليون جلو ر   سنة  13.385موار ة دصا  خصو  قدرر 

ملياون جلو ر   سانة    22.457ا م /اا للمعاني  احملاسبية الدولية، ت أصابع صاا  خصاوم ا    
مليون جلو ر، واللي قادل   مكاساب   12.599ال شغيلل البالغ ، واللا دسبب العجز 2014
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مالنيني جلو ر؛ وقد   ج  املكاسب ا ك وارنياة مان  ساونيا      3.527اك وارنية صافية هودار 
أ جرني  على ضوء اخلربة الفعلية ومت  جلخاهلا    سا  الويماة ا ك وارنياة لالل زاماا  امل علواة     

لصاا  للا غ ا  النامجاة عان  ساونيا  ا م /ااا للمعااني         داس حواقا  املوظفني  وكاان األثار ا  
مليون جلو ر   الويمة املعااجل دياهناا لصاا  األصاوا        2.070احملاسبية الدولية  وصا ا دويمة 

  2014كا ون ال/امل نينانير  1
 

  الة السيولة  
ة؛ ، كا    الة السيولة امل ا ة للمحكماة جياد  2014كا ون األوا جلنيسمرب  31   - 30

فوااد كااان لاادى الكيااان مااا نيكفاال ماان األصااوا السااائلة ل سااونية ال زاما اا  اجلارنيااة  فبينمااا دلااغ  
مليااااون جلو ر ) ودنيااااة ومكافئااااا   ودنيااااة دويمااااة      41.342جممااااوع األصااااوا السااااائلة   

مليااااون جلو ر،  16.095مالنيااااني جلو ر، واساااا /مارا  قصاااا ة األجاااال دويمااااة      9.541
مليااون جلو ر(، دلااغ جممااوع اخلصااو  امل داولااة  15.706و سااادا  مساا حوة الواابض دويمااة 

 مليون جلو ر  17.631
ونيعرض اجلدوا ال اإ موجزا ملؤشرا  السيولة األساسية األردعة للسانة املالياة املن  ياة     - 31
كاااا ون  31 اااة للسااانة املن  ياااة     ماااع أرقاااا  موارر  2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب   31  

 :2013األوا جلنيسمرب 
 
 

كانون  ٣1املنت ية يف السنة 
 األول/ديسمرب

 201٣ 2014 مؤشر السيولة
 1:  4.44 1:  2.34  سبة األصوا السائلة  ىل اخلصو  امل داولة   

 1:  2.65 1:  1.45  سبة األصوا السائلة جلون احلسادا  املس حوة الوبض  ىل اخلصو  امل داولة
 1:  0.71 1:  0.73  سبة األصوا السائلة  ىل جمموع األصوا

م وسااااي األشاااا ر الااااأ نيغطي ااااا امل اااااا ماااان النودنيااااة ومكافئااااا  النودنيااااة    
 وا س /مارا 

   نينطبق* 8.1

 
  مواررن مقر وجدني   * 

 
و شكل  سبة األصوا السائلة  ىل اخلصو  امل داولة مؤشرا لودرة احملكماة علاى ساداجل     - 32

 ىل أن اخلصاو  امل داولاة    1:  2.34 سابة  ال زاماهتا الوص ة األجل من املوارجل السائلة  و ش  
مغطاااة داألصااوا السااائلة هواادار نيفااوق ال ااعفني،  ااا نيعاا  أن هناااك مااا نيكفاال ماان األصااوا   
السائلة لسداجل اخلصاو  امل داولاة دالكامال  الا ماا جلعا  احلاجاة  ىل اللاا  ونيشا  هباوة هالر           
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ولة امل ا اة   يجاة لزنيااجلة      السنة السادوة  ىل  دوث ا كماش   الساي  1:  4.44النسبة من 
  و الا اسااُ بعد  احلسااادا  املساا حوة  2014 جاام اخلصااو  امل داولااة املويياادة   هنانيااة عااا     

للساااانة احلاليااااة  1.45الواااابض ماااان ال حلياااال، ُ صاااابع  ساااابة  غطيااااة ا ل زامااااا  اجلارنيااااة  
 للسنة السادوة  2.65 و

ة املوجاااوجلة لااادى ، كا ااا  األصاااوا الساااائل2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31و   - 33
  املائااة ماان جممااوع أصااوهلا، وكا اا  حتاا فظ دنودنيااة ومكافئااا   ودنيااة        73احملكمااة مت/اال  

واس /مارا   كفل ل غطياة مصاروفاهتا الشا رنية )ضصاوما منا ا مصاروق اسا  الك األصاوا(         
 أش ر  8.1مالنيني جلو ر   امل وسي ملدة  4.948املوديرة هبلغ 

 ، كان على احملكمة ال زاما    علاق داسا حواقا  املاوظفني       أ   عند  ارنيذ اادال - 34
مليااون جلو ر، وهااو مااا نيزنيااد عاان جممااوع    78.009وأ عااا  ودااد   الو اااة هااا جمموعاا    

ملياون جلو ر؛ ومان اجلادنير دالالكر      39.844النودنية ومكافئا  النودنية وا س /مارا  البالغ 
ر ا ل زامااا  الااأ سُ سااديجل   املساا وبل  أ اا  مل نياا م  جااز أي مبااالغ   احلسااادا  ل غطيااة هاال

وعمال د وصية اللجنة ا س شارنية لشؤون ااجلارة وامليزا ياة، ساُ طلب األماواا الالزماة ل غطياة      
 هلا العجز من الدوا األع اء   سياق  ورنير األجلاء الن ائل للمحكمة 

 
 اس مرارنية املنشأة  

ال عامال ماع احملكماة كمنشاأة مساا مرة       خلصا  ااجلارة  ىل أ ا  مل نيعاد مان املالئاام      - 35
، اللاا أن ال اارنيذ امل وقاع      2014كاا ون األوا جلنيسامرب    31البيا ا  املالياة للمحكماة     

  ودنااء علاى اللاا، أجاري     2015الوق  احلاإ     اء مجيع األ شطة الو ائية هو هنانية عاا   
صفية؛ ديد أ   قد  بيين من هالا  اس عراض هبدق  عداجل البيا ا  املالية للمحكمة على أساس ال 

 ا س عراض أ     نيوجد فارق الو أاية ماجلنية دني أساس املنشأة املس مرة وأساس ال صفية 
و ؤكد ااجلارة أن هلر البيا ا  املالية معروضاة جلون  جاراء أي  ساونيا  علاى سابيل       - 36

اجلنياة لويماة احملكماة    ال حونيل  ىل أساس ال صفية، وهل  عكس الصورة الصحيحة من النا ياة امل 
 عند ال صفية 

  



A/70/5/Add.13 

 

33/95 15-12415 

 

 املرفق
 معلوما   كميلية  

 ني  من هلا املرفق معلوما   كميلية ني عني على األمني العا  أن نيودم ا    ورنيرر  - 1
 

 شطب اخلسائر   النودنية و سادا  الوبض  
)أ( و ) (، دلاااغ  جااام  اااا   شاااطب النودنياااة   7-106عماااال دالواعااادة املالياااة  - 2
جلو ر خاااالا  150 000املباااالغ املسااا حوة الوااابض    ساااادا  احملكماااة ماااا جمموعااا       أو
  2014 سنة
 

 شطب اخلسائر   املم لكا   
)أ(، أجار  احملكماة عملياا  شاطب للمم لكاا   ا         7-106وفوا للواعدة املالياة   - 3

 دناادا ماان دنااوجل  كنولوجيااا املعلومااا  دلااغ   157فيمااا طخااصي  2014املساا  لكة خااالا ساانة  
جلو را  وقد   ج  هلر املشاطودا  عان    156 095.02جمموع قيم ا األصلية عند ا ق ناء 

 البلى وا س عماا 
 

 املدفوعا  على سبيل اهلبة  
  2014مل  دفع احملكمة أي مدفوعا  على سبيل اهلبة خالا سنة  - 4
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 اخلامسالفصل 
   2014كا ون األوا جلنيسمرب  31البيا ا  املالية للسنة املن  ية     

 
 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا  

   2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ديان املركز املاإ    -أو   
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 2014 الثاين/ينايركانون  1 2014ديسمرب  كانون األول/ ٣1 املالحظة 
    األصوا    
    صوا امل داولةاأل

 139 5 541 9 7 النودنية ومكافئا  النودنية

 124 25 095 16 7 ا س /مارا 

 002 19 259 11 7 ا ش راكا  املوررة املس حوة الوبض

 218 613 3 8 7 األخرىاملس حوة الوبض احلسادا  

 227 1 834 9 األصوا األخرى

 710 50 342 41  جمموع األصوا امل داولة 

    األصوا    امل داولة

 272 19 208 14 7 ا س /مارا 

 579 1 363 1 10 املم لكا  واملنشخ  واملعدا 

 851 20 571 15  جمموع األصوا    امل داولة 

 561 71 913 56  جمموع األصوا 

    اخلصو 

    اخلصو  امل داولة

 242 3 116 1 11 املس حوةاحلسادا  املس حوة الدفع واخلصو  

 409 4 891 14 12 ال زاما  اس حواقا  املوظفني

 837 379 1 13 ال زاما  أ عا  ودد   الو اة

 - 64 14 املخصصا 

 367 181 15 األمواا املس لمة موديما

 557 2 -  اخلصو  األخرى  

 412 11 631 17  جمموع اخلصو  امل داولة 

    اخلصو     امل داولة

 344 52 390 40 12 اس حواقا  املوظفنيال زاما  
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 2014 الثاين/ينايركانون  1 2014ديسمرب  كانون األول/ ٣1 املالحظة 
 190 21 349 21 13 ال زاما  أ عا  ودد   الو اة    

 534 73 739 61  جمموع اخلصو     امل داولة 

 946 84 370 79  جمموع اخلصو  

 (385 13) (457 22)    صا  األصوا وجمموع اخلصو  

    صا  األصوا

 (385 13) (457 22) 16 العجز امل راكم

 (385 13) (457 22)  جمموع صا  األصوا 

 
      شكل جزءا   ني جزأ من البيا ا لر البيا ا  املاليةاملرفوة هباملال ظا   
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 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا  
   2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ديان األجلاء املاإ للسنة املن  ية    -ثا يا  

 
 الواليات املتحدة( )بآالف دوالرات  

 2014 املالحظة 
   اانيراجلا    

 798 46 17 ا ش راكا  املوررة

 239 7  نيراجلا  ا س /مار

 255 17 األخرى  ال باجللية اانيراجلا  

 292 47  جمموع اانيراجلا  

   املصروفا 

 663 51 18 مر با  ودد   واس حواقا  املوظفني

 699 2 18 أ عا  ودد   الو اة

 500 1 18 اخلدما  ال عاقدنية

 912 18 السفر

 514 10 ا س  الك

 525 2 18 مصروفا  ال شغيل األخرى

 78 18 املصروفا  األخرى

 891 59  جمموع املصروفا  

 (599 12)  العجز للسنة 

 
 املال ظا  املرفوة هبلر البيا ا  املالية  شكل جزءا   ني جزأ من البيا ا   
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 اجلنائية الدولية لروا دااحملكمة   
 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31للسنة املن  ية    ديان ال غ ا    صا  األصوا -ثال/ا  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 الفييوائا املتراكميية 

 غري املقّيدة
جممييوص صييايف  

 األصول
احملاساابية )املعاااني   2013كااا ون األوا جلنيساامرب   31صااا  األصااوا       

 (315 11) (315 11) ملنظومة األمم امل حدة(

    :(4)املال ظة  املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا  سونيا  

املباااالغ املسااا حوة الوااابض املشاااكوك     ا ع اااراق احملاسااايب األوإ هخصاااص
 (335) (335)  مكا ية حتصيل ا

 579 1 579 1 ا ع راق احملاسيب األوإ داملم لكا  واملنشخ  واملعدا   

 152 152  سونيا   عدنيل ال كاليف املؤجلة

 619 1 619 1    لغاء ا ع راق احملاسيب دا ل زاما     املصفاة

 (936) (936) ا ع راق احملاسيب األوإ داملس حوا 

 (366 2) (366 2) ال غيير    وييم ال زاما  اس حواقا  املوظفني امل صلة دأنيا  ااجازة السنونية  

 (703) (703) ا ع راق احملاسيب األوإ دال زاما  اس حواقا  املوظفني

 (074 1) (074 1)  سونيا  ال عدنيل األوإ للمبالغ املس حوة الوبض   المة املوظفني

 (6) (6) األوإ داملخصصا ا ع راق احملاسيب 

 (070 2) (070 2) جمموع  سونيا  املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا  

 (385 13) (385 13) 2014كان ال/امل نينانير  1صا  األصوا املعاجل ديا      

   ال غ ا    صا  األصوا:

 228 4 228 4 (12امل صلة دال زاما  اس حواقا  املوظفني )املال ظة  ةك وارنياملكاسب ا 

 (701) (701) (13املكاسب )اخلسائر( ا ك وارنية امل صلة دأ عا  ودد   الو اة )املال ظة 

 (599 12) (599 12) العجز للسنة

 (072 9) (072 9) جمموع ال غ ا    صا  األصوا 

 (457 22) (457 22) 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31   صا  األصوا 

 
    شكل جزءا   ني جزأ من البيا ا لر البيا ا  املاليةهباملرفوة املال ظا   
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 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا  
 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ديان ال دفوا  النودنية عن السنة املن  ية    -رادعا  

 
 دوالرات الواليات املتحدة()بآالف   

 2014 املالحظة 
   ال دفوا  النودنية من أ شطة ال شغيل   

 (599 12)  العجز للسنة

    احلركات غري النقدية

 514 10 ا س  الك

اخلساارة ا ك وارنيااة النامجااة عاان ا ل زامااا  امل علوااة دأ عااا   
 (701)  ودد   الو اة

الناااااجم عاااان ا ل زامااااا  امل علوااااة    املكسااااب ا ك ااااواري 
 228 4  داس حواقا  املوظفني

   ال غ ا    األصوا

 743 7  األ صبة املوررة املس حوة الوبضالنوصان   

 (395 3)    احلسادا  األخرى املس حوة الوبض الزنياجلة

 393  األصوا األخرىالنوصان   

   ال غ ا    اخلصو 

 (126 2)  احلسادا  املس حوة الدفع وا ل زاما  املس حوة  النوصان   

 (472 1)  النوصان   ا ل زاما  امل علوة داس حواقا  املوظفني

 701  الزنياجلة   ا ل زاما  امل علوة دأ عا  ودد   الو اة

 64  ة   ا ع ماجلا الزنياجل

 (186)  النوصان   املبالغ املدفوعة مودما

 (557 2)  النوصان   اخلصو  امل داولة األخرى  

 (239)  املودمة كأ شطة اس /مارنية نيراجلا  ا س /مار 

صااااا  ال اااادفوا  النودنيااااة املساااا خدمة   األ شااااطة  
 (632 9)  ال شغيلية

   ال دفوا  النودنية امل أ ية من أ شطة ا س /مار

املشاا رك اساا /مارا  صااندوق النودنيااة صااا  اانيااراجلا  ماان 
 093 14  الرئيسل

 239  املودمة كأ شطة اس /مارنية نيراجلا  ا س /مار 

 (320)  واملنشخ  واملعدا مو نيا  املم لكا  

 22  املم لكا  واملنشخ  واملعدا  ال صرق  
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 2014 املالحظة 
 034 14  صا  ال دفوا  النودنية امل أ ية من أ شطة ا س /مار    

 -  ال مونيلال دفوا  النودنية امل أ ية من أ شطة 

 -  صا  ال دفوا  النودنية امل أ ية من أ شطة ال مونيل 

 402 4  صا  الزنياجلة   النودنية ومكافئا  النودنية 

 139 5  السنةددانية  -ومكافئا  النودنية النودنية 

 541 9  هنانية السنة -النودنية ومكافئا  النودنية 

 
 ني جزأ من هلر البيا ا  املالية  املال ظا  املرفوة دالبيا ا  املالية هل جزء   
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 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا  
كااااا ون  31ديااااان املوار ااااة دااااني مبااااالغ امليزا يااااة واملبااااالغ الفعليااااة للساااانة املن  يااااة    - خامسا 

   2014األوا جلنيسمرب 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
    )أ(امليزانية )االعتمادات( 

 

األصييييييييلية 
 لفتيييييييييييييرة

 السنتني

الن ائيييييييييية 
لفتيييييييييييييرة 

 السنتني
األصييييييييلية 

 السنوية 
الن ائيييييييييية 

 السنوية

 النفقات الفعلية
)علييييى أسييييا  

 امليزانية(
 )ب(الفارق

 النسبة املئوية
 9,9 272 3 979 2 049 3 957 5 098 6 الدوائر -ألف        

 89,9 127 10 333 5 171 5 666 10 342 10 مك ب املدعل العا  -داء 

 25,1 658 43 908 34 219 34 815 69 437 68 قلم احملكمة -جيم 

 61,6 826 6 223 4 360 4 446 8 719 8  جلارة السجال ، واحملفوظا  -جلاا 

 34,7 884 63 442 47 798 46 884 94 596 93 : احملكمةابموع 

 
املائة اخلاصة دالعا  اجلاري من ميزا يا  ف را  السان ني    علق مبالغ امليزا ية األصلية وامليزا ية الن ائية دنسبة اخلمسني    )أ( 

ري ااقارار  وي  (A/69/597امل ا ة للعمو ، على النحو املخصص لكل عنصر    ورنير األجلاء املود   ىل اجلمعية العامة )
ة العامااة دالعنصاار الي الصاالة ماان ا شاا راكا  املوااررة كااةنيراجلا    ددانيااة كاال ساانة ماان ف اارة الساان ني: قاارار اجلمعياا    

68 255  
  الفاروق الاأ   جااوز     6ونُينظار   املال ظاة     النفوا  الفعلياة )علاى أسااس امليزا ياة( ضصاوماس منا ا امليزا ياة الن ائياة         ) ( 

    املائة 10 سب  ا 
 

  البيا ا  املاليةهلر هل جزء   ني جزأ من دالبيا ا  املالية املال ظا  املرفوة  
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 الدولية لروا دا احملكمة اجلنائية   
 مال ظا  على البيا ا  املالية  

 
 1املال ظة   

 لل ورنير املعد الكيان
 األمم امل حدة وأ شط  ا  

وقاد    دعاد احلار  العاملياة ال/ا ياة     1945األمم امل حدة منظماة جلولياة أ شائ    عاا       - 1
وجلخاال  يااز النفاااال    1945 زنيران نيو ياا   26 اادةجل مي/اااق األماام امل حاادة، الاالي ُوقاااع   

 ، األهداق الرئيسية للمنظمة على النحو ال اإ:1945 شرنين األوا أك ودر  24
 صون السال  واألمن الدوليني؛ )أ( 
وال نمياة علاى   ا ج مااعل  و عزنيز الربام  الرامية  ىل حتويق ال ود  ا ق صاجلي  ) ( 

 الصعيد الدوإ؛
 ا  را   ووق اا سان على الصعيد العاملل؛ )ج( 
     قامة العدا و عماا الوا ون على الصعيد الدوإ )جل( 

و  وىل األج ازة الرئيساية اخلماس لألمام امل حادة  نفيال هالر األهاداق، واللاا علاى            - 2
 النحو ال اإ:

وم نوعااة ماان الو ااانيا السياسااية     ركااز اجلمعيااة العامااة علااى رائفااة كااب ة      (أ) 
 لألمم امل حدة وا ق صاجلنية وا ج ماعية وعلى النوا ل املالية وااجلارنية 

جملاس األمان مساؤوا عان جوا اب ض لفاة مان أ شاطة  فاظ الساال  وصانع             ( ) 
ها في ا دلا اجل وجل ل ساونية الزناعاا ، واسا عاجلة الدنورارياة، و عزنياز  ازع الساالا،         السال ، 
ا   خادية، و يس  دناء السال  دعاد ا  ا اء الزناعاا ، واملشااركة   األ شاطة       ملساعدة و ود  ا

اا سا ية ا وااال  يااة الفئاا  احملروماة مان ا   ياجاا  األساساية، وااشاراق علاى حماكماة           
 اجلسيمة للوا ون الدوإ اا سامل  األشخاص املسؤولني عن ار كا  ا    اكا  

 ق صااااجلي وا ج مااااعل دااادور خااااص   جمااااا ال نمياااة   ني اااطلع ابلاااس ا (ج) 
هااا   اللااا جلورر الرئيساال   ااشااراق علااى اجل ااوجل الااأ  باالهلا     ا ق صاااجلنية وا ج ماعيااة، 

املؤسسااا  األخاارى   منظومااة األماام امل حاادة ماان أجاال ال صاادي للمشاااكل ا ق صاااجلنية          
 وا ج ماعية والصحية على الصعيد الدوإ 
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حملكمااة العاادا الدوليااة اخ صاااص ق ااائل   منازعااا  الاادوا األع اااء الااأ   (جل) 

 ف اوى أو أ كاماس ملزمة  عرض علي ا ل صدر في ا 
ونيواع موار األمام امل حاادة   مدنيناة  يونياورك، وهلاا مكا ااب رئيساية   جنياف وفيينااا          - 3

، وحمااكم، ومعاهاد  درنيبياة    اق صااجلنية ودع/ا   فظ سال  ودع/اا  سياساية، وجلاان    ، و  ويب
  و عالمية، و  ها من املراكز   مجيع أواء العامل

 
 املالية الكيان املصدر للبيانات  

احملكمااَة اجلنائيااة الدوليااة   (1994) 955أ شااأ جملااُس األماان احملكمااة هوجااب قاارارر    - 4
حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعماا ااداجلة اجلماعية و   اللا من ا   ا اكا  اجلسايمة   

مااا  للوا ون اا سامل الدوإ املر كبة    قليم روا ادا واملاوارنني الروا ادنيني املساؤولني عان أع     
ااداااجلة اجلماعيااة و  هااا ماان ا   اا اكا  املماثلااة املر كبااة   أراضاال الاادوا اباااورة دااني        

، و  كاااون احملكمااة مااان ثاااالث  1994كااا ون األوا جلنيسااامرب   31كااا ون ال/امل نيناااانير و   1
 هيئا :
 ألفو  اا  جلوائاار احملكمااة ماان ثااالث جلوائاار اد دائيااة وجلائاارة اساا ئناق   كااون   (أ) 

عشر قاضايا جلائماا مسا وال كحاد أقصاى،   ياوز أن نيكاون اثناان منا م مان           ائر من س ة ودال
رعانيااا جلولااة وا اادة، وماان اثاا  عشاار قاضاايا ضصصااا مساا وال كحااد أقصااى   أي وقاا  ماان  

وني ألف أع اء كال جلائارة مان      األوقا ،   يوز أن نيكون اثنان من م من رعانيا جلولة وا دة
ة جلائمني وس ة ق ااة ضصصاني كحاد أقصاى   أي     الدوائر ا د دائية للمحكمة من ثالثة ق ا

 اا  أن هناااك جلائاارة اد دائيااة وا اادة فوااي   الوقاا  الااراهن  ظااراس  ىل       وقاا  ماان األوقااا  
مان قااض ضصاص نيشاغل أني اا      و  األف الادائرة ا د دائياة      ارفاض  جام العمال   احملكماة   

و ااة الادائمني، و اد     من ال 12و  م جلائرة ا س ئناق   ع وني  ا   منصب رئيس احملكمة
جلائاارة ا ساا ئناق كااال ماان احملكمااة الدوليااة ليو وسااالفيا السااادوة واحملكمااة اجلنائيااة الدوليااة      

 لروا دا؛
مك ب املدعل العا  اللي ني وىل مسؤولية ال حوياق ماع األشاخاص املساؤولني      ( ) 

ومااع املااوارنني  عاان ا   اا اكا  اجلساايمة للوااا ون اا سااامل الاادوإ املر كبااة    قلاايم روا اادا  
كاا ون ال/امل نيناانير    1الروا دنيني املسؤولني عن هلر ا    اكا    أراضل الدوا اباورة دني 

و قامااة الاادعوى ضاادهم  ونيعماال املاادعل العااا  دشااكل   1994كااا ون األوا جلنيساامرب  31و 
 ؛مس ول كج از منفصل من أج زة احملكمة
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ة واملاادعل العااا  علااى السااواء  قلاام احملكمااة، وهااو ج اااز طخااد  جلوائاار احملكماا   (ج) 
  ضافة  ىل كو   مسؤو س عن  جلارة شؤون احملكمة وخدم  ا 

، 1955شاباة فربانير   2( املاؤر   1955) 977وقرر جملاس األمان، هوجاب قارارر      - 5
 أن مور احملكمة سيوجد   أروشا، مج ورنية  زنا يا امل حدة 

  املالياة   نيراِقاب و  طخ اع ملراقباة     مس ول مصِدر للبيا اا ونينظر  ىل احملكمة ككيان  - 6
الطادع امل ميز لعملياة ااجلارة    ودسبب أي كيان يخر مصِدر للبيا ا  املالية  ادع لألمم امل حدة

،   نُيف ارض أن   اع   املصاِدرة للبيا اا  املالياة   األمام امل حادة   وامليز ة لكل كيان من كيا اا   
 البيا ا  املالية    عمليا  احملكمة   احملكمة لرقادة مش ركة  وللا،    شمل هلر 

 
 2املال ظة   
 أساس  عداجل البيا ا  املالية وااالن دةصدارها  
 أسا  اإلعداد  

لسااب النظااا  املاااإ والوواعااد املاليااة لألماام امل حاادة، ُ عاادمل هاالر البيا ااا  املاليااة علااى   - 7
العااا   ووفوااا مل طلبااا  املعاااني    أساااس ا ساا حواق وفواااس للمعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع    

 احملكماة الاأ  عارض دأما اة أصاوا     ، احملاسبية الدولية للوطاع العا ،   ألف هلر البيا اا  املالياة  
 وخصوم ا و نيراجلاهتا و فواهتا  ا نيلل:

 ديان الوضع املاإ؛البيان األوا:  )أ( 
 ديان األجلاء املاإ؛البيان ال/امل:  ) ( 
 ديان ال غ ا    صا  األصوا؛البيان ال/الث:  )ج( 
 ديان ال دفوا  النودنية داس خدا  األسلو     املباشر؛البيان الرادع:  )جل( 
 ديان املوار ة دني مبالغ امليزا ية واملبالغ الفعلية؛: اخلامسالبيان  (ها) 
 موجز للسياسا  احملاسبية اهلامة ومال ظا   فس نية أخرى  (و) 

، دصااورة م سااوة   3اساابية، دصاايغ  ا املااوجزة   املال ظااة  ور بواا  السياسااا  احمل - 8
  عداجل هلر البيا ا  املالية وعرض ا   
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 استمرارية األعمال  
 انص   -مان املعااني  احملاسابية الدولياة للوطااع العاا : عارض البيا اا  املالياة           1املعيار  - 9

ماا مل  وجاد  ياة ل صافية     اس مرارنية األعمااا  على  عداجل البيا ا  املالية على أساس  38الفورة 
 الكيان أو وقف عمليا  ، أو ما مل نيوجد ددنيل واقعل عن الويا  دللا 

  شاااء اةليااة  ،   مجلااة أمااور،(، قاارر جملااس األماان2010) 1966الواارار وهوجااب  - 10
مجيااع  ورلااب  ىل احملكمااة أن  نجااز الدوليااة ل صاارنيف األعماااا امل بويااة للمحكماا ني اجلنااائي ني

كاااا ون  31أعماهلاااا امل بوياااة، علاااى النحاااو املنصاااوص عليااا    الوااارار،   موعاااد   ني عااادى 
وقااد  وأن  عااد ا ااالق احملكمااة و  اامن ا  وااا  سلسااا  ىل اةليااة      ، 2014األوا جلنيساامرب 

، واألجل امل وقاع  الياا اهنااء    2014كا ون األوا جلنيسمرب  31 ط  عمليا  احملكمة اةن 
  وقااد اع مااد  احملكمااة مااوارجل مليزا يااة عااا    2015مجيااع األ شااطة الو ااائية هااو هنانيااة عااا    

ل صافية أ شاطة احملكماة علاى اجلمعياة العاماة للموافواة         2016وسُ عرض ميزا ية لعاا    2015
متادجل و نياة احملكماة؛ دال  ع ماد فواي       دامليزا ية    علي ا  ديد أن قرارا  اجلمعية العامة امل علوة

 موارجل امليزا ية اهناء عملياهتا 
ولالا ُ ركاز احملكمااة علاى أ شاطة ااهناااء، هاا   اللاا ااهناااء املانظم لأل شاطة، و واال          - 11

امل ااا  الااأ ساا  جاوز عماار احملكمااة  ىل اةليااة  ورااري هاالر العمليااة عمااال داساا را يجية  جناااز   
حملكمة )لالرالع على أ ادث  ورنيار مواد   ىل جملاس األمان عان اسا را يجية ااجنااز،         أعماا ا
 ( 2010) 1966(، هوجب قرار جملس األمن S/2015/340ا ظر 
و ال  أخل ااجلارة   اع بارها أن املوعاد املوارر ةخار عمال ق اائل للمحكماة هاو           - 12

 راعال الطرنيواة املنظماة الاأ راري هباا        و ال  ون عا  وا د من اع ماجل هلر البيا ا  املالياة،  
دالنسابة   اسا مرارنية األعمااا  عملية اا الق، اس ن ج  ااجلارة أ   مل نيعد مان املناساب  أكياد    

  وعلاى هالا األسااس، أجاري     2014كا ون األوا جلنيسامرب   31للبيا ا  املالية للمحكمة   
د أن ا سا عراض  بايين منا  أ ا      اس عراض دغرض  عداجل البيا ا  املالية على أساس ال صافية؛ ديا  

   نيوجد فارق كب  دني أساس اس مرارنية األعماا وأساس ال صفية، وأشار  ىل ما نيلل:
، ومت عنااد 2015ال كاااليف املر بطااة دعمليااة اا ااالق   ميزا يااة عااا   ُ مااوةا  )أ( 

فيماا ني علاق    العاا  احملاسابية الدولياة للوطااع    ال رورة  طبيق الوواعاد احملاسابية العاجلنياة للمعااني      
دااا ع راق هصااروفا  م/اال اساا حواقا   هناااء اخلدمااة و كاااليف  عاااجلة املبااامل املساا أجرة  ىل   

اجلا   ال اا ا األصاالية  ي/مااا نياانص  ر يااب اايااار علااى اللااا  و  يجااة لااللا،    لااز  اع ماا  
  ضافية من أجل  لا ال كاليف؛
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اةلياة الدولياة   س سا خدم ا  سُ نول   لكا  احملكماة ومنشاخهتا ومعاداهتا الاأ      ) ( 
دويم ا ا الدف رنياة  و اة أصاوا م بوياة مل  عاد        ل صرنيف األعماا امل بوية للمحكما ني اجلناائي ني  

 زمة هلا قيمة جلف رنية    الا  شأن، وني م ال صارق في اا دأساعار دياع قادلاة للموار اة دويم ا ا        
أ اا    نيلااز    2015مرب كااا ون األوا جلنيساا  31الدف رنيااة  ولاالا فوااد قاادةر  ااجلارة للااوا     

 سجيل اضمحالا قيمة املم لكا  واملنشخ  واملعدا   ال أن الويمة العاجللاة   ساق ماع الويماة     
 ي ا؛الدف رنية لألصوا اجلاري ال صرق ف

، ودال ااإ ف ال   من خالا فائض أو عجزُ صنةف ا س /مارا  دويم  ا العاجللة  )ج( 
دالفعاال  ضاامحالا الويمااة، ومل  ملساا حوة الواابضاحلسااادا  اُ واايةم دويم اا ا العاجللااة  و  ااع 

 من شأ   أن نير بي د صفية احملكمة؛  بني ااجلارة أي اضمحالا  ضا    الويمة 
واجبااة الاادفع فااورا عنااد  هناااء لاان  كااون اخلصااو  الطونيلااة األجاال للمحكمااة  )جل( 

 العمليا ، دل س كون رهنا ها  وررر اجلمعية العامة 
املعاروض علاى أسااس     دياان الوضاع املااإ   اجلارة أن  ة فارقا كب ا دني وللا،    ع رب ا - 13

ال صاافية واللااا املعااروض علااى أساااس اساا مرارنية األعماااا، و ؤكااد ااجلارة أن هاالر البيا ااا   
 رؤنية صحيحة من النا ية اجلوهرنية لويمة  صفية احملكمة املالية املعروضة دال  عدنيل مت/ل 

 
 الدولية للقطاص العام اعتماد املعايري احملاسبية  

هاالر هاال ابموعااة األوىل ماان البيا ااا  املاليااة الااأ أعااد  ام /ااا  للمعاااني  احملاساابية      - 14
  الدولية للوطاع العا ، والأ    من  طبيق دعاض األ كاا  ا   والياة علاى النحاو املابني أجل اار       

ا للمعااني  احملاسابية ملنظوماة    ، كا   البيا ا  املالية ُ عد وفوا 2014كا ون ال/امل نينانير  1وقبل 
  معدا  ودياألمم امل حدة، أي احملاسبة على أساس 

وأسفر اع مااجل املعااني  احملاسابية اجلدنيادة، هاا   اللاا السياساا  الا  الصالة املم /لاة           - 15
مان ِقبرال   ة الدولية للوطاع العا ، عن  غ ا    األصوا واخلصو  املع رق هباا  يللمعاني  احملاسب

ديان مراجرع لألصوا واخلصو  وا   ياريا  وأرصادة  يخر ودناء علي ، جرى  نويع مة  احملك
دةياااز   النارااة عاان اللااا ، و اارجل الاا غ ا  2013كااا ون األوا جلنيساامرب  31الصااناجلنيق   

  ديان ال غ ا    صا  األصوا
 

 اإلذن باإلصدار  
ة و وافاق علي اا اجلمعياة العاماة لألمام      وني وىل املراقب املاإ  صدنيق هلر البيا ا  املاليا  - 16

 31هالر البيا اا  املالياة  ا       نيواد  األماني العاا    من النظا  املاإ،  2-6وفوا للبند   وامل حدة
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مان النظاا     12-7 ىل جملس مراجعل احلساادا   ووفواا للبناد     2014 كا ون األوا جلنيسمرب
 اا  املالياة املراجعاة  ىل اجلمعياة     حتاا  واارنير جملاس مراجعال احلساادا  مشافوعة دالبيا     املاإ، 

 لشؤون ااجلارة وامليزا ية  العامة عن ررنيق اللجنة ا س شارنية
 

 أسا  القيا   
كاا ون ال/امل نيناانير  ىل  انياة     1عن السنة املعنية من ، وهل يري  عداجل البيا ا  املالية - 17
س خدا  العرق احملاسيب الوائم على حتليل ال كلفة ال ارطخية، عادا  دا ،كا ون األوا جلنيسمرب 31

    3  ما ني علق دبعض ا س /مارا ، على النحو الوارجل   املال ظة 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  
هاال جلو ر الو نيااا  امل حاادة  ونيعاارب عاان  للمحكمااةالعملاة الوظيفيااة وعملااة العاارض   - 18

 ا ا  املالية دخ ق جلو را  الو نيا  امل حدة املبالغ الوارجلة   البي
وحتااوا املعااامال  دااالعمال  األجنبيااة  ىل جلو را  الو نيااا  امل حاادة وفوااا ألسااعار    - 19

الصرق املعموا هبا   األمم امل حادة    اارنيذ املعاملاة  و كاون أساعار الصارق املعماوا هباا         
ئدة    اارنيذ املعاامال   وُ حاوا األصاوا      وادنيراس  ورنيبيااس ألساعار الصارق املوقعياة الساا       هلر

وفوااس   ،أي العمال  األخرى    العملة الوظيفياة ، واخلصو  النودنية املوومة دالعمال  األجنبية
ألسااعار الصاارق املعمااوا هبااا   األماام امل حاادة   هنانيااة الساانة  وُ حااوةا البنااوجل  اا  النودنيااة     

ل ارطخياة أو الويماة العاجللاة وفواا ألساعار الصارق       املوومة دالعمال  األجنبياة املويساة دال كلفاة ا   
 املعموا هبا   األمم امل حدة السائدة    ارنيذ املعاملة أو وق  حتدنيد الويمة العاجللة 

ويري ا ع اراق   دياان األجلاء املااإ علاى أسااس صااق دأردااا وخساائر الصارق           - 20
وحتونيال األصاوا واخلصاو  النودنياة      األجنيب النامجة عان  ساونية املعاامال  داالعمال  األجنبياة     

 املوومة دالعمال  األجنبية دأسعار الصرق السارنية   هنانية السنة 
 

 مبدأ األمهية النسبية واالستعانة باآلراء والتقديرات  
، ونياوفر  للمحكماة مبدأ األاية النسبية عنصر حموري    عداجل وعرض البيا ا  املالياة   - 21

لنسبية ررنيوةس من جية ل وجي  الورارا  احملاسبية امل علوة دعارض البيا اا     رارها املنظام لألاية ا
والكشااف عناا ا ورميع ااا و عوني اا ا و طبيااق الاا غ ا    السياسااا  احملاساابية دااأثر رجعاال    
وليس   املس وبل  ودوج  عا ، نيع رب أي دند الا أاية  الا كاان  لفا  أو رميعا  مان شاأ   أن      

   قرارا  مس خدمل البيا ا  املالية نيؤثر   ا س ن اجا  أو 
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وني طلااب  عااداجل البيا ااا  املاليااة وفواااس للمعاااني  احملاساابية الدوليااة اساا خدا  ال واادنيرا     - 22
واأل كااا  وا ف راضااا  عنااد اخ يااار السياسااا  احملاساابية و طبيو ااا، و  حتدنيااد قاايم دعااض    

 األصوا واخلصو  واانيراجلا  واملصروفا  املبلغ عن ا   
وياري داساا مرار اساا عراض ال وادنيرا  احملاساابية وا ف راضااا  األساساية علااى أساااس     - 23

مس مر، ونيع رق د نويحا  ال ودنيرا    السنة الأ ُ انوع في اا ال وادنيرا  و  أنياة سانة  الياة       
  أثر هبا  و شمل ال ودنيرا  وا ف راضا  اهلامة الأ نكن أن  ؤجلي  ىل  ساونيا  جوهرنياة     

وبلة ما نيلل: الويااس ا ك اواري  سا حواقا  املاوظفني؛ واخ ياار األعماار النافعاة        السنوا  امل
وأسلو  اس  الك  هالك املم لكا  واملنشخ  واملعدا  األصوا    امللموساة؛ واضامحالا   

أساعار اخلصام املسا خدمة      معاد   ال  اخم و  و صانيف الصاكوك املالياة؛ و    قيمة األصوا؛
 ف األصوا اخلصو  احمل ملة  سا  قيمة املخصصا  و صني

 
 األحكام االنتقالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاص العام  

علااى النحااو املسااموا داا  عنااد اع ماااجل املعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا  للماارة     - 24
 األوىل، ر بو  األ كا  ا   والية ال الية:

 -ة للوطااع العاا : عارض البيا اا  املالياة      من املعاني  احملاسبية الدولي 1املعيار  )أ( 
 ؛علوما  املوار ة  ودة  فوي لبيان الوضع املاإامل

من املعاني  احملاسبية الدولية للوطااع العاا : يثاار الا غ ا    أساعار       4املعيار  ) ( 
نيوادةر أن فاروق ال حونيال ال راكمياة الاأ رهاا كا ا  موجاوجلة            -صرق العمال  األجنبية 

 ؛لوطاع العا  ألوا مرة  بلغ الصفر ارنيذ اع ماجل املعاني  احملاسبية الدولية ل
من املعاني  احملاسابية الدولياة للوطااع العاا : املم لكاا  واملنشاخ         17املعيار  )ج( 

ني اايع ف اارة ا  واليااة  صاال  ىل  ااس ساانوا  قباال ااقاارار الكاماال داملم لكااا          -واملعاادا  
جزئياس  ىل هلا احلكام ا   وااإ ومل  ع ارق     احملكمةوقد اس ند   ة واملنشخ  واملعدا  املرمسل

 ؛املس أجرةد حسينا  األصوا 
مااان املعااااني  احملاسااابية الدولياااة للوطااااع العاااا : األصاااوا  ااا        31املعياااار  )جل( 
على األصوا    امللموسة  ومل نُيع ارق   األرصادة ا ف  ا ياة     نيطبق   املس وبل - امللموسة
، دسابب  2014كاا ون ال/امل نيناانير    1الانظم الرئيساية، الاأ مت  كباد  كاليف اا قبال       دعدجل مان  

اس ناجل احملكمة  ىل هلا احلكم ا   واإ  ومل نُيع ارق   األرصادة ا ف  ا ياة دعادجل مان الانظم،       
، Sunو  Mercury، م/ااال  ظاااامل 2014كااا ون ال/امل نيناااانير   1الااأ مت  كباااد  كاليف اااا قبااال  

 كمة  ىل هلا احلكم ا   واإ دسبب اس ناجل احمل
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 اإلصدارات احملاسبية املقبلة  
ااصدارا  احملاسبية املوبلاة واهلاماة ال الياة بلاس املعااني       ال ود  احملرز   رصد  نيس مر - 25

 :للمحكمةعلى البيا ا  املالية  لا ااصدارا   أث  واحملاسبية الدولية للوطاع العا  
اساا خدا  هناا  قااائم علااى    -املعلومااا  امل علوااة دااأجلاء اخلدمااة   اادااال  عاان   )أ( 

املباااجلمل ماان أجاال وضااع  رااار م سااق لةدااال  عاان املعلومااا  امل علوااة دااأجلاء اخلدمااة لااربام       
 وخدما  الوطاع العا  الأ  ركز على  لبية ا  ياجا  املس خدمني؛

لظاروق  اهلادق مان هالا املشاروع هاو حتدنياد ا       -ا س حواقا  ا ج ماعياة   ) ( 
الأ نينبغل أن ُ ادرج في اا املصاروفا  واخلصاو  امل علواة دابعض ا سا حواقا  ا ج ماعياة           

 البيا ا  املالية، وحتدنيد ررنيوة  جلراج ا؛
ساااوق  ااادجل هااالا املشاااروع املعاجلاااة احملاسااابية   -  وليفاااا  الوطااااع العاااا  )ج( 

الوطااع العاا  وقياسا ا،    ل وليفا  الوطاع العا  ووضع معيار جدنيد نيعارض  صانيف  وليفاا     
أي املعامال  أو أي أ اداث أخارى   اع عمليا ني أو أك/ار مان العملياا  املسا ولة   كياان          

 وا د من كيا ا  الوطاع العا ؛
ماان أجاال صااو  هاالا ال وجياا       - الصااكوك املاليااة اخلاصااة دالوطاااع العااا      )جل( 

لياة اخلاصاة دالوطااع العاا      احملاسيب، سوق نيركز املشروع علاى املساائل امل علواة دالصاكوك املا    
مان املعااني  احملاسابية الدولياة للوطااع       28 دخل    طاق الصكوك الأ نيشمل ا املعيار  الأ  

: الصااكوك 30 : الصااكوك املاليااة: ا ع ااراق والوياااس، واملعيااار 29العااا : العاارض، واملعيااار 
 املالية: ااقرارا  

 
 اص العام يف املستقبلمتطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقط  

، أصدر جملس املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العاا   2015كا ون ال/امل نينانير  30   - 26
: البيا اا  املالياة   35: البيا اا  املالياة املسا ولة، واملعياار     34هال املعياار    ، سة معاني  جدنيدة
: 37شاارنيع املشا ركة، واملعياار    : ا س /مارا    الكيا اا  املر بطاة وامل  36املو دة، واملعيار 

 ونيلاز   طبياق هالر   : الكشف عن املصاحل   كيا ا  أخارى   38ال ر يبا  املش ركة، واملعيار 
 وياري  ويايم  اأث      أو دعادر  2017كاا ون ال/امل نيناانير    1مان   على الف را  الأ  بدأاملعاني  

كااا ون  1اني  اجلدنياادة للااوا علااى البيا ااا  املاليااة للمحكمااة دغاارض  طبيااق املعاا هاالر املعاااني 
  2017ال/امل نينانير 
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 3املال ظة   
 السياسا  احملاسبية اهلامة  
 األصول املالية: التصنيف  

عياد   املالياة     ادى الفئاا  ال الياة عناد ا ع اراق األوإ و       اأصاوهل  احملكماة صانف    - 27
  املواا  األوا علاى    وني وقاف  صانيف األصاوا املالياة       وييم ال صانيف   كال  اارنيذ  داال     

 الغرض اللي اقُ ني  من أجل   لا األصوا 
 

 األصول املالية  التصنيف
 ا س /مارا    صندوق النودنية املش رك الرئيسل األصوا املويةمة دالويمة العاجللة دفائض أو عجز  

 املس حوة الوبضالنودنية ومكافئا  النودنية، واحلسادا   الوروض واحلسادا  املس حوة الوبض
 

  البدانياة داألصاوا    احملكمةع رق  و واس مجيع األصوا املالية أو س دالويمة العاجللة  و - 28
املاليااة داع بارهااا قروضااا و سااادا  مساا حوة الواابض   ال ااارنيذ الاالي  شااأ  فياا   و اادث   

صبع فيا    ا ع راق األوا جبميع األصوا املالية األخرى    ارنيذ  داوهلا، وهو ال ارنيذ اللي 
 ررفا   األ كا  ال عاقدنية اخلاصة دالصا املاإ  احملكمة
شاا راس    ااارنيذ اادااال   12ا املاليااة الااأ ني جاااوز أجاال اساا حواق ا  وُ اادرج األصااو - 29

ضمن فئة األصوا    امل داولة   البيا ا  املالية  وحتوا األصوا املووماة داالعمال  األجنبياة    
 ىل جلو ر الو نيا  امل حدة دأسعار الصرق املعموا هباا   األمام امل حادة والساارنية    اارنيذ      

 اق دصا  املكاسب واخلسائر   الفائض أو العجز   ديان األجلاء املاإ اادال ، مع ا ع ر
واألصوا املالية املويمة دالويمة العاجللة دفائض أو عجز هل  لاا الاأ صانف    هالر      - 30

الفئة عند ا ع راق األوإ أو   فظ هبا لل داوا أو  شا رى داألسااس دغارض ديع اا   األجال      
وا دالويمااة العاجللااة   كاال  ااارنيذ  دااال ، و وااد  أي مكاسااب    الوصاا   و واااس هاالر األصاا  

خسائر م ر باة عان الا غ ا  احلاصالة   الويماة العاجللاة   دياان األجلاء املااإ   الف ارة الاأ            أو
 حتدث في ا 

والواروض واملبااالغ املساا حوة الواابض هاال أصااوا ماليااة  اا  مشاا وة والا  ماادفوعا    - 31
عرض   أي سوق  شطة  وهل  سجل أو  دالويمة العاجللاة م اافاس   ثاد ة أو نكن حتدنيدها   ُ 

 لي ا  كاليف املعامال ، ونيبّلغ عن ا   واس دال كلفاة امل لكاة احملساودة داسا خدا  ررنيواة ساعر       
الفائدة الساري  ونيع رق دةنيراجلا  الفوائاد علاى أسااس ال ناساب الازم  د طبياق ررنيواة ساعر         

 إ املع  الفائدة الساري على األصل املا
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و وييم األصوا املالية   كل  ارنيذ  دال  ل حدنيد ما  الا كا ا  هنااك أجللاة موضاوعية      - 32
على اضمحالا قيم  ا  ومن دني األجللاة علاى اضامحالا قيماة األصال  لاف الطارق املوادال         

عجزر عن السداجل أو  دوث  راجع مس د    قيمة األصال  ونُيع ارق خبساائر اضامحالا      أو
 ديان األجلاء املاإ   السنة الأ  نشأ في ا  الويمة  

ونيلغى ا ع راق داألصوا املالية عندما نين ا ل أجال احلواوق    لوال  ادفوا   ودنياة        - 33
 ىل  ااد كااب  مجيااع املخااارر واملكافااخ  املالزمااة     قااد  وةلاا احملكمااةكااون  أو نياا م  ولاا ا و
 لألصوا املالية 

الياة ونيبلااغ عان املبلاغ الصااا    دياان الوضاع املاااإ      و ا م موادلاة األصااوا داخلصاو  امل    - 34
عندما نيكون هناك  ق واجب النفاال قا و اس   املوادلة دني املبالغ املع ارق هباا و ياة   ال ساونية     

  على أساس صا  املبالغ أو حتويق الويمة املالية لألصل و سونية اخلصم   ين وا د
 

 الرئيسي املشترك النقدية صندوق يف االستثمار املالية: األصول  
 امل حادة  لألمام  العاماة  األما اة  كيا ا  من ابمعة األمواا امل حدة األمم خزا ة  س /مر - 35

 للنودنياة  مشا ركني  صاندوقني    ابمعاة  األماواا  هالر  وُ ادم   األخارى   املشااركة  والكيا ا 
 وعوائااد املخااارر  واساام املشاا ركني النودنيااة صااندوقل   املشاااركة و عاا  جلاخليااا  نيااداران

 صاندوق  أهنا أساس على و س /مر رمع األمواا أن وها اةخرنين  املشاركني مع ا س /مارا 
 مبلااغ  اادوجل   ا ساا /مارا  حلافظااة العامااة للمخااارر معرضاااس مشااارك كاال نيكااون مشاا رك،
 املس /مرر  النودنية
 النودنياة  مان  كجازء  الرئيسال  املشا رك  النودنياة  صندوق   احملكمة اس /مارا  و درج - 36

 ديااان   األجاال الطونيلااة وا ساا /مارا  األجاال الوصاا ة وا ساا /مارا  النودنيااة ومكافئااا 
 ا س /مارا   اس حواق ف رة لسب املاإ، املركز

 
 ئات النقديةاألصول املالية: النقدية ومكاِ   

 احلاضااارة والنودنياااة املصاااارق   النودنياااة علاااى النودنياااة ومكاِفئاااا  النودنياااة  شاا مل  - 37
 أشا ر  ثالثاة  خاالا  اسا حواق ا   اارنيذ   ال  الأ األجل والوص ة السيولة العالية وا س /مارا 

 الشراء   ارنيذ من أقل أو
 

 املسامهات -األصول املالية: املبالغ املستحقة القبا من املعامالت غري التبادلية   
 الااأ املوااررة األ صاابة نماا احملصاالة  اا  اانيااراجلا  الواابض املساا حوة املسااااا  مت/اال - 38

 املسا حوة  املباالغ  هالر  وُ ساجل  األع ااء    ا   والادوا  األع ااء  الدوا للمحكمة هبا  ع د 
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 دالواادر الويماة  اضامحالا  منا ا  مطرو ااس  ا مسياة  دويم اا ا ال باجللياة   ا   املعاامال   مان  الوابض 
   املشاكوك  الوابض  املسا حوة  املباالغ  ودادا  لالس رجلاجل، قادل    أ   ال ودنيرا  أظ ر  اللي

 املسا حوة  املباالغ  دادا  نيحساب  الوابض،  املسا حوة  املواررة  لأل صابة  ودالنسبة حتصيل ا   مكا ية
 ال اإ: النحو على حتصيل ا  مكا ية   املشكوك الوبض

 مي/ااق  مان  19 للمااجلة    ع الأ األع اء الدوا من الوبض املس حوة املبالغ )أ( 
 م أخراهتاا  رااوز  أو دلاو   دسابب  العاماة  اجلمعياة    ال صاوني    واوق  ول وييد امل حدة، األمم
  ااارنيذ علااى ماار والااأ السااادوني، الكاااملني العااامني عاان مناا ا املساا حوة ا شاا راكا  مبااالغ

 املائة؛   100  سب   ددا عامني: من أك/ر اس حواق ا
 عااامني ماان أك/اار اساا حواق ا  ااارنيذ علااى ماار الااأ الواابض املساا حوة املبااالغ ) ( 
 املائة؛   100  سب   ددا دالدفع: ني علق ما   خاصة معاملة العامة اجلمعية دشأهنا ومنح 
 عااامني ماان أك/اار اساا حواق ا  ااارنيذ علااى ماار الااأ الواابض املساا حوة املبااالغ )ج( 

 املائة؛   100  سب   ددا امل بول: رصيدها على حتدنيداس األع اء الدوا واع رض 
 لان  جلفاع،  خطاي  أجلا ا  مان  اعُ ماد   الاأ  الوابض  املسا حوة  للمباالغ  دالنسبة )جل( 

 علاى  املال ظاا     عن ا الكشف سي م دل حتصيل ا،   املشكوك الدنيون أجل من ددا  دجل
 املالية  البيا ا 

 
املبييالغ األخييرى   -األصييول املالييية: املبييالغ املسييتحقة القييبا ميين املعييامالت غييري التبادلييية        

 املستحقة القبا
 السالع  أجال  من الوبض املس حوة املبالغ أساساس الوبض املس حوة األخرى املبالغ  شمل - 39
 كمااا املااوظفني  ماان الواابض املساا حوة واملبااالغ األخاارى، الكيا ااا   ىل املودمااة اخلاادما  أو

 الاااُمصدرة األخاارى امل حاادة األماام كيا ااا  ماان الواابض املساا حوة املبااالغ الفئااة هاالر  شاامل
 حمادجل   سا عراض  الوابض  املسا حوة  األخارى  للمباالغ  املاجلنياة  األرصادة  عو  ا  املالية  للبيا ا 
  مكا يااة أساااس علااى الواابض املساا حوة املبااالغ ماان حتصاايل    مشااكوك هااو ملااا داادا ونيحااديجل
 وال واجل   ال حصيل

 
 األصول األخرى  

  ساجيل ا  نيا م  الاأ  مسابواس  املدفوعة واملبالغ ال عليم منع سلف األخرى األصوا  شمل - 40
 داملصروق  ااقرار ني م و ين ا اخلدما ، نيود  أو السلع اةخر الطرق نيسلم أن  ىل كأصل
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 األصول التراثية  
 ال راثيااة داألصااوا نيصاارةا ولكاان املاليااة، البيا ااا    ال راثيااة داألصااوا ااقاارار نياا م   - 41
 املالية  البيا ا  على املال ظا    اهلامة

 
 واملعداتاملمتلكات واملنشآت   

  اثلاة  ربيعاة  هلاا  ض لفاة  أصاناق  جمموعاا     واملعدا  واملنشخ  املم لكا  ُ صنف - 42
 املؤق ااة املبااامل و املركبااا ؛ ماا/ال ومناا ا  اثلااة،  وياايم ومناا جيا   افعااة وأعمااار ووظااائف
 واألثاااااث واملعاااادا ؛ واة   املعلومااااا ؛ و كنولوجيااااا ا  صااااا   ومعاااادا  وامل نولااااة؛

 ااقارار  ونيا م  اا شااء(   قياد  واألصاوا  ال ح ياة  والاب   )املبامل العوارنية واألصوا وال ج يزا ؛
 نيلل: كما واملعدا  واملنشخ  داملم لكا 
 الو ادة   ساب   كلف ا ا   كاون  عندما واملعدا  واملنشخ  املم لكا  رمسلُ  )أ( 
 األصااوا وحتسااينا  للمبااامل، دالنساابة جلو ر 100 000 أو 5 000 ع بااة  ساااوي أو  فااوق

 الا ياس؛ املنشأة واألصوا ال ح ية، الب  وأصوا املس أجرة،
 دال كلفاة  العوارنياة  األصاوا   ا   واملعادا   واملنشاخ   املم لكاا   مجياع  ُ درج ) ( 
 الويماة   اضامحالا  عان  الناشائة  امل راكماة  واخلساائر  امل راكم ا س  الك من ا ضصوماس األصلية
  نيصااا   ىل مباشارة   عازى  أخارى   كااليف  أي  ىل  ضافة الشراء سعر األصلية ال كلفة و شمل
 املواقع؛ و رميم ال فكيا ل كاليف األوإ وال ودنير لالس خدا ، ور يزر موقع   ىل األصل

 داألصااوا ااقاارار نياا م األصاالية، ال كلفااة عاان معلومااا  وجااوجل لعااد   ظااراس )ج( 
 ا سا  الك   خصام  دعاد  ا س بداا  كلفة من جية داس خدا  العاجللة ويم  اد البدانية   العوارنية
 البنااء،   كااليف  ديا اا   مجاع  خاالا  مان  األساسية للكمية األساسية ال كاليف  سا  وجرى

  كاااليف موااديرا  داساا خدا  أو ُوجااد (، ) ي/مااا الداخليااة ال كاااليف ديا ااا  داساا خدا  أو
 املعدةلاة  األساساية  للكمياة  ةاألساساي  ال كااليف  و طباق  العوارنياة   داألصاوا  قائمة لكل خارجية
 العواااري األصاال  وياايم أجاال ماان املوقااع وعاماال احلجاام وعاماال األسااعار  صاااعد عاماال وفااق

 ا س بداا؛  كلفة وحتدنيد
 املشاا راة أو مواداال جلون املك ساابة واملعاادا  واملنشااخ  للمم لكااا  دالنساابة )جل( 
 شاراء   كلفاة  هال  اق نائ اا   اارنيذ    العاجللاة  الويمة  كون هبا، امل ربع كاألصوا رمزنية، د كلفة
   اثلة أصوا
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 املوادير  الناافع  عمرهاا  مادى  علاى  واملعادا   واملنشاخ   املم لكاا   اسا  الك  حسبوني - 43
 اا شااء  قياد  واألصاوا  األراضال  داس /ناء امل بوية، قيم  ا    ال/اد  الوسي ررنيوة داس خدا 

 هلاا  الاأ  اململوكاة  املباامل  لكاربى  اهلاماة  املكو اا   اس  الك و سب لالس  الك    ع   الأ
 فياا  حتااوز الاالي الشاا ر   ا ساا  الك ونيباادأ املكو ااا   هناا  داساا خدا  ض لفااة  افعااة أعمااار
  وياد  و  ال جارنياة  املصاطلحا   ل فسا   الدولياة  للوواعد وفواس في  و  حكم معيناس أصال احملكمة

 منا    الا خلص  أو اخلدماة  مان  األصال   خاراج  في  ني م اللي الش ر   اس  الك مصروفا  أي
 منعدماة  امل بوياة  الويماة   كون واملعدا ، واملنشخ  للمم لكا  امل وقع ا س خدا  لنمي و ظراس

 واملعادا   واملنشاخ   املم لكاا   فئاا   و  اوزع  كاب ة   امل بوياة  الويماة   كاون  أن نيارجع  مل ما
 ال اإ: النحو على املودر النافع عمرها  سب

 
 العمر النا ع املقدر الفرعيةالفئة  الفئة
معاااااااااااادا  ا  صااااااااااااا       

 و كنولوجيا املعلوما 
 سنوا  4 معدا   كنولوجيا املعلوما 

 سنوا  7 معدا  ا  صا   واملعدا  السمعية البصرنية
 سنوا  6 املركبا  اخلفيفة الا  العجال  املركبا 

 سنة 12 املركبا  ال/ويلة الا  العجال  ومركبا  الدعم اهلندسل 
 سنة 12 -سنوا   6 املركبا  امل خصصة واملوطورا  وملحوا  املركبا  

 املعدا  اخلفيفة اخلاصة داهلندسة والبناء اة   واملعدا 
 املعدا  الطبية

 معدا  األمن والسالمة
 سنوا  5

 معدا  معاجلة امليار و وزنيع الوقوجل 
 سنوا  7 معدا  النول

 سنة 12 داهلندسة والبناءاملعدا  ال/ويلة اخلاصة  
 سنة 20 معدا  الطباعة والنشر 

 سنوا  3 املواجل املرجعية للمك با  األثاث وال ج يزا 
 سنوا  4 معدا  املكا ب 
 سنوا  7 ال ج يزا  واللواز  
 سنوا  10 األثاث 

 سنوا  7 املبامل املؤق ة وامل نولة املبامل
 سنة 50مدة  صل  ىل  املبامل ال/اد ة 
املبامل املس أجرة هوجب عواد  اأج  متاونيلل أو املباامل امل اربع       

 لق اس خدام ا
 مدة ال ر يب أو عمر املب ، أني ما أقصر

ا  صا   السلكية والالسلكية، والطاقة، واحلمانية، والنوال،   أصوا الب  ال ح ية
 و جلارة النفانيا  وامليار، وال رفي ، و طيي املناظر الطبيعية

 سنة 50 صل  ىل مدة 

مدة عود اايار أو مدة  اس سانوا ،    ال ج يزا  وال ركيبا  وأعماا البناء الصغ ة حتسينا  األماكن املس أجرة
 أني ما أقصر



 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا
 A/70/5/Add.13 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

15-12415 54/95 

 

 قياااد  ااازاا   دالكامااال مسااا  لكة ألصاااوا ماجلنياااة  كااااليف قيماااة  كاااون و ياااث - 44
  عكاس  كال  املالياة  البيا اا     امل راكم ا س  الك على املدخلة ال عدنيال   درج ا س خدا ،

 لفئاا   أ جاري  حتليال  علاى  دنااء  واللاا  األصالية،  ال كلفاة  مان  املائاة    10 قادرها  م بّوية قيمة
 قصا    اافع  عمار  األصاوا  هالر  ملعظام  أن وكشف النافع وعمرها دالكامل املس  لكة األصوا
 أقل  أو سنوا  داعشر نيودر
 عمليااا    ال وياايم،  عاااجلة اااوالج ماان دااد  ال كلفااة، اااوالج احملكمااة اخ ااار  وقااد - 45
 امل كبادة  ال كااليف   رمسال  و  األوإ  ااقارار  دعاد  واملعادا   واملنشاخ   املم لكا  قيمة قياس
 اق صاااجلنية منااافع احملكمااة علااى   اادفق أن مرجحااا نيكااون عناادما    األوىل ا ق ناااء عمليااة دعااد
 الع بااة الال وااة ال كلفااة و  جاااوز املعاا ، داألصاال عالقااة هلااا املساا وبل   حم ملااة خاادما  أو

   املااااإ  األجلاء دياااان    والصااايا ة  ااصاااال ا    كااااليف  و وياااد  األوإ  لةقااارار  احملااادةجلة
  كبدها  سنة
  ولاا ا أو واملعاادا  واملنشااخ  املم لكااا    ال صاارق ماان اخلسااارة أو الااردع ونينشااأ - 46

 ونيا م  الدف رنياة   الويمة عن ض لفة النول أو ال صرق من العائدا   كون  ينما أخرى ألرراق
 األخاااارى اانيااااراجلا   رااااار   املاااااإ األجلاء ديااااان   اخلسااااائر أو األرداااااا د لااااا ااقاااارار

 األخرى  املصروفا  أو
 الساانوي، املاااجلي ال حوااق  جااراءا   نفياال أثناااء الويمااة اضاامحالا  وييمااا  وُ جاارى - 47
 قادلاة   كاون    قاد  الدف رنياة  الويماة  أن  ىل  شا   الظاروق     غا ا   أو أ اداث  وقوع وعند

  فاوق  صاافية  جلف رنية قيمة هلا الأ ال ح ية والب  واملبامل األراضل أصوا و س عررض لالس رجلاجل 
  اارنيذ  كال    الويماة  اضامحالا  علاى  الوقاوق  أجال  مان  السانة  هنانية عند جلو ر 500 000
 )داسا /ناء  واملعدا  واملنشخ  املم لكا  من األخرى لألصناق دالنسبة املعاجللة والع بة  دال  
 جلو ر  25 000 هل املس أجرة( األصوا وحتسينا  اا شاء قيد األصوا

 
 اخلصوم املالية: تصنيف ا  

 احلسااادا  و شاامل “ أخاارى ماليااة خصااوما” دوصااف ا املاليااة ا ل زامااا   صاانف - 48
 هبااا احملاا فظ املنفوااة  اا  واملبااالغ الو اااة، داساا حواقا  امل علوااة وا ل زامااا  الاادفع، املساا حوة
   أخاارى  كيا ااا   ىل الاادفع املساا حوة  كاألرصاادة أخاارى وخصااوما  املساا وبل،   لرجلهااا
 أخارى  مالياة  خصاو   أهناا  علاى  املصانفة  املالياة  دا ل زاما  ااقرار وني م امل حدة  األمم منظومة

 ااقاارار ونياا م ااهااالك  خصاام دعااد دال كلفااة دعااد فيمااا  واااس ت العاجللااة، دالويمااة البدانيااة  
  صانيف   ويايم  احملكماة  و عياد  ا مسياة   دويم ا ا  شا راس  12 عان  مادهتا   ول الأ املالية داخلصو 
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 ال عاقدنياة  دال زاماهتاا  الوفااء  عناد  املالياة  اخلصاو    قرار و لغل  دال  كل  ارنيذ   املالية اخلصو 
 صال ي  ا  ا   اء أو  لغائ ا أو عن ا ال نازا أو
 

 اخلصوم املالية: احلسابات املستحقة الد ع واخلصوم املستحقة  
 واخلادما   السالع  شاراء  مان  املسا حوة  واملصاروفا   الادفع  املسا حوة  احلسادا   نشأ - 49
  ااارنيذ عنااد هبااا ااقاارار ونيكااون اادااال    ااارنيذ  اا   ناا ا نياادفع مل ولكاان اساا الم ا مت الااأ

  قاارار ونياا م السااداجل     سااوما  أي مناا ا مطرو اااس الفااا ورة   املسااجلة دالويمااة اادااال 
    البااس   ال  اسا حواق ا  أجال  ألن ا مسياة،  دالويماة  اللاا  دعاد  و وااس  الادفع  املس حوة املبالغ
 ش راس  12   ون

 
 اخلصوم املالية: اخلصوم املتعلقة بأتعاب القضاة وبدالهتم  

 ودادا  للو ااة،  ال واعدنياة  املعاشاا   وداد هتم  الو ااة  دأ عاا   امل علوة اخلصو   شمل - 50
 املخصصني  للو اة اهلبة سبيل على املدفوعة واملبالغ الو اة، ا  واا
 أهلياة  شاروة  نيسا وفون  الالنين  للو ااة   ق ال واعد، عند للو اة: ال واعدنية املعاشا  - 51

 ظفلملااو ال واعدنيااة للمعاشااا  املشاا رك الصااندوق نيدفعاا     واعاادنيا معاشااا ني واضااوا أن معينااة
 ا  اا اء دعااد مااا اساا حواقا  ربيع اا ا   ُ ماثاال ال واعدنيااة املعاشااا  أن وهااا امل حاادة  األماام

 املااوظفني اساا حواقا   واادنير   املساا خد  األساااس  فااس داساا خدا  ال زاما اا  ُ واادر اخلدمااة،
 للو اااة ال واعدنيااة املعاشااا  ل كاااليف احلاليااة الويمااة ال وياايم ون/اال خدم اا م  ا  اا اء دعااد ملااا

 ال ويااايم، هااالا   ااقااارار، ونيااا م العااااملني  للو ااااة ال واعاااد دعاااد ماااا و كااااليف امل واعااادنين
 األصوا  صا    ال غ ا  دبيان نيةك وارا  داملكاسب اخلسائر

   احلاق  احملكماة  لو ااة  ،258 65 العاماة  اجلمعياة  دوارار  عماال  الو ااة:  ا  واا ددا - 52
 هالر  وُ حساب  الدولياة   العادا  حمكماة  ق ااة   سا حواقا   مسااونية  ا  وااا  دادا  اس حواقا 
 أاية  للنووجل الزمنية للويمة وليس قاض، كل على الساري املر يب أساس على ا ل زاما 

 داحملكماة  املخصصاني  للو ااة   ق املخصصني: للو اة اهلبة سبيل على املدفوعة املبالغ - 53
 م صالة  لف ارة  اخلدماة   متاا   عناد  وا ادة  مارة  هلم نيدفع اهلبة سبيل على اس حواق على احلصوا

 السااري  الشا ري  املر ياب  أسااس  علاى  ا ل زاماا   هالر  وُ حساب  سانوا    ثاالث  علاى   زنيد
 أاية  للنووجل الزمنية للويمة وليس مؤهل، ضصص قاض كل على
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 املبالغ املقبوضة سلفا واخلصوم األخرى  
 املاادفوعا  أو دا شاا راكا  امل صاالة ساالفاس املوبوضااة املبااالغ األخاارى اخلصااو   شاامل - 54

 املوبوضاة  املواررة  واأل صابة  املشارورة،  ال مونيال  د ر يباا   اخلاصاة  وا ل زاما  سلفاس، املوبوضة
 كاةنيراجلا   سالفاس  املوبوضاة  املباالغ   قارار  ونيا م  األخرى  املؤجلة واانيراجلا  موبلة، سنوا  عن
 احملكمة    اانيراجلا   قرار سياسا   ىل اس ناجلاس أو الصلة الا  املالية الف رة ددانية  
 

 عقود اإلجيار: احملكمة كمستأجر  
  ينماا  متاونيلل   يار عووجل دوصف ا واملعدا  واملنشخ  املم لكا   يار عووجل  صنةف - 55

 رمسلاااة و ااا م للملكياااة  املالزماااة واملكاساااب املخاااارر كافاااة كاااب   اااد  ىل احملكماااة   حمااال
 األجلىن للحاد  احلالية دالويمة أو العاجللة الويمة من دأقل اايار عود ددانية   ال مونيلية اايارا 
 املاااإ املركااز ديااان   ال مونياال، رسااو  خصاام دعااد اايااار، ال اازا  ونيويةااد اايااار  ملاادفوعا 
 وفواااس ال مااونيلل اايااار عوااوجل  رااار   املو ناااة األصااوا اساا  الك ويااري خصااماس  دوصااف 

 ااياار  هبلاغ  امل علاق  الفائادة  عنصر ونُيويد واملعدا   واملنشخ  لكا داملم  امل علوة للسياسا 
 الفائادة  ساعر  ررنيواة   ىل اسا ناجلاس  ااياار  عواد  ف ارة  مادى  على كمصروق املاإ األجلاء ديان  

 الفعلل 
 املخااارر مجيااع ُ نواال    ينمااا  شااغيلل  يااار عوااوجل دوصااف ا اايااار عوااوجل و صاانةف - 56

 هوجاب  املسادجلة  املادفوعا   وُ ح ساب  كب    د  ىل احملكمة  ىل للملكية املالزمة واملكاسب
 علاى  ال/ادا   الوساي  أسااس  علاى  مصروفاس دوصف ا املاإ األجلاء ديان   ال شغيلل اايار عووجل
 اايار  عود ف رة مدى

 
 حقوق االستخدام املتَبرص هبا  

 هوجااب ومعاادا  وي   حت يااة داا  أصااوا و ساا خد  ومبااان أراض احملكمااة  رشااغرل - 57
 دادون  امل ايفة  احلكوماا   ماع  األوا املواا     ُ ارب   الاأ  هبا امل ربع ا س خدا   ووق ا فاقا 
 وااهنااء  السايطرة  دنوال  امل علواة  والشاروة  ا  فااق،  مدة  ىل واس ناجلاس رمزنية  د كلفة أو  كلفة
 أو  شاغيلل   اأج   عواد  داع باارر  د  امل ربع ا س خدا   ق ا فاق نيح سب ا  فاق،   الوارجلة
 متونيلل 
 واانيااراجل داملصااروق املاليااة البيا ااا    نيع اارق ال شااغيلل، ال ااأج  عوااوجل  الااة و  - 58

 ال اأج   عواوجل   الاة  و   اثلاة   ملم لكاا   السانونية  الساوقية  ااياار  لويماة  املعااجل ن  ل  املوادل
 الويماة  ُ رمسال  عامااس(،  35 مان  أك/ار  في اا  العمل أماكن  يار مدة  بلغ الأ سيما )  ال مونيلل



A/70/5/Add.13 

احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا   
 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

57/95 15-12415 

 

 العواد،  مادة  أو للمم لكاا   الناافع  العمار  خاالا  اسا  الك ا  ونيا م  للمم لكا  العاجللة السوقية
  ادرييا   قارارر  ياري   فسا   املبلغ نيساوي خبصم ااقرار ني م اللا،  ىل ودااضافة أقصر  أني ما
 العود  ف رة مدى على كةنيراجل
 عواوجل  الطونيال  املدى على هبا امل ربع واألراضل املبامل اس خدا   ووق  ر يبا  و ع رب - 59
 ُ مانع  ومل املاب   علاى  احلصارنية  السايطرة  احملكماة  في اا  متلاا    الاأ  األ اواا     شغيلية  يار
 األرض  ملكية في ا
 مبلااغ  عاااجلا الااأ الساانوي اايااار قيمااة هاال واملصااروفا  اانيااراجلا   قاارار وع بااة - 60

 ال ح ياااااة والاااااب  واألراضااااال املباااااامل  سااااا خدا  هباااااا امل اااااربع للحواااااوق جلو ر 5 000
 واملعدا   واة  

 
 استحقاقات املوظفني  

 العااملون  امل حادة،  األمام  مي/ااق  مان  97 املااجلة    املبني النحو على داملوظفني، نُيوصد - 61
 اجلمعياة  عان  الصاجلرة لأل ظمة خاضع  عيني دك ا  ال عاقدنية وعالق  م خدم  م   حدةجل اللنين
 ضاامن املااوظفني اساا حواقا  وُ صاانةف املي/اااق  ماان 101 املاااجلة ماان 1 دااالفورة عمااال العامااة

 ا  اا اء دعااد مااا واساا حواقا  األجاال الطونيلااة وا ساا حواقا  األجاال الوصاا ة ا ساا حواقا 
 اخلدمة   هناء واس حواقا  اخلدمة

 
 استحقاقات املوظفني القصرية األجل  

  هناااء اساا حواقا  ) اا  ا ساا حواقا  هاال األجاال الوصاا ة املااوظفني اساا حواقا  - 62
 في اا  نياؤجلي  الاأ  السانة  ا  ا اء  دعاد  شا راس  12   اون    الادفع  مسا حوة   صابع  الاأ  اخلدمة(
 اسا حواقا   األجال  الوصا ة  املاوظفني  اسا حواقا   و شامل  الصالة   الا  اخلدما  املوظفون
 اليومية األسبوعية الشاا رنية الدورنيااة وا ساا حواقا  ا   اادا ( )ماانع األوىل للماارة املااوظفني
 املدفوعااة املرضااية )ااجااازة األجاار املدفوعااة الغيااا  وف اارا  والبااد  ( واملر بااا  )األجااور
 الوفاااة، )منحااة األجاال الوصاا ة ا ساا حواقا  ماان و  هااا األمومااة األدوة( و جااازة األجاار،
 احلااليني  للماوظفني  املمنو اة  الاورن(  زنيارة و جازة ال رائب، مبالغ واس رجلاجل ال عليم، ومنحة
  ا   مسا حوة  أصابح   الاأ  ا سا حواقا   هالر  جبميع ونيع رق املودمة  اخلدما   ىل اس ناجلاس

 املاإ  املركز ديان   م داولة خصوماس دوصف ا دعد ُ سدجل مل أهنا
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 استحقاقات ما بعد انت اء اخلدمة  
 اخلدماااة ا  ااا اء دعاااد الصاااحل ال اااأمنير اخلدماااة ا  ااا اء دعاااد ماااا اسااا حواقا   شااامل - 63

 اساا حواقا  وهاال الساانونية وااجااازة اخلدمااة ا  اا اء دعااد الااورن  ىل ااعاااجلة واساا حواقا 
 ال واعدنيااة للمعاشااا  املشاا رك الصااندوق  ىل دااضااافة حماادجلة اساا حواقا  كخطااي  سااجل
 امل حدة  األمم ملوظفل

 
 خط  االستحقاقات احملددة  

 اسا حواقا   د واد   احملكماة  في اا   ل از   الاأ  اخلطاي  هال  احملدجلة ا س حواقا  خطي - 64
 خبطاااي امل علواااة ا ل زاماااا  و وااااس نياااة ك وارا  املخاااارر دال ااااإ و  حمااال علي اااا م فاااق

  قاارار ونياا م احملاادجلة  دا ساا حواقا  امل صاال لالل اازا  احلاليااة دالويمااة احملاادجلة ا ساا حواقا 
 واخلسااائر األرداااا داساا /ناء احملاادجلة، ا ساا حواقا  خبطااي اخلاصااة ل زامااا ا    الاا غ ا 

  واار أن احملكمااة اخ ااار  وقااد في ااا  حتاادث الااأ الساانة   املاااإ األجلاء ديااان   نيااة،ك وارا 
 واخلساائر  املكاساب  عان  النامجاة  احملادجلة  ا سا حواقا   خبطاي  اخلاصاة  ا ل زاما    ال غ ا 

 احملكماة  لادى   كان  مل السانة،  هنانياة  و  األصاوا   صا    لل غ ا  مباشرة دبياهنا نيةك وارا 
 العاا :  للوطااع  الدولياة  احملاسابية  املعااني   مان  25 املعياار    احملادجل  النحاو  على خطة أصوا أي

 املوظفني  اس حواقا 
 داسا خدا   احملادجلة  ا سا حواقا   ال زاماا   لسا  مس ولون نيوناك وار خرباء ونيوو  - 65

 ا سا حواقا    ل ازا   احلالياة  الويماة  وحتادةجل  الو ادة    ساب  املسا حوة  املباالغ   وادنير  أسلو 
 سااندا  علااى الفائاادة أسااعار داساا خدا  املوبلااة النودنيااة ال اادفوا   واادنيرا  خبصاام احملاادجلة

 الفرجلنية  اخلطي اس حواق  وارنيذ اس حواق ا يجاا  وار  الأ اجلوجلة العالية الشركا 
 الطبيااة للمصااروفا   غطيااة ال ااأمني هاالا نيااوفر اخلدمااة: ا  اا اء دعااد الصااحل ال ااأمني - 66

 اخلدماة،  ا  ا اء  فعناد  العاامل   أوااء  مجيع   ومعالي م املس حوني السادوني للموظفني ال رورنية
  ادعاة  ا سا حواقا   حمادجلة  صاحل   اأمني  خطاة    املشااركة  اخ يار وُمعالي م للموظفني يوز
 مان  سانوا   عشار   كمااا  من ا لللا، لل أهل معينة شروراس س يفائ ما شرنيطة امل حدة، لألمم

 داااملوظفني ني علااق مااا   امل حاادة لألماام ال ادعااة الصااحل ال ااأمني خطااي   اادى   املشاااركة
 ون/ال  ال اارنيذ   اللاا  قبال  للمسا ودمني  سنوا  و س ،2007 متوز نيولي  1 دعد املس ودمني

  كااليف  مان  احملكماة  لنصايب  احلالياة  الويمة اخلدمة ا   اء دعد الصحل دال أمني امل علق ا ل زا 
 الالنين  للماوظفني   ارطخا    ا   املس حوة ال واعد دعد ما واس حواقا  للم واعدنين الطيب ال أمني

 ا  اا اء دعااد الصااحل ال ااأمني اساا حواقا   وياايم عواماال ماان عاماال و ااة اخلدمااة    نيزالااون  
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   الصااحل ال ااأمني خطااي   املشاااركة األرااراق مجيااع مسااااا  أخاال   ني م/اال اخلدمااة
  مجااإ  مان  امل واعادنين  مساااا   فُ خصم احملكمة  على امل بوية ا ل زاما  حتدنيد عند ا ع بار

  ىل ال وصاال أجاال ماان العاااملني، املااوظفني مسااااا  ماان جاازء أني اااس ونيخصاام ا ل زامااا ،
 العامة  اجلمعية هبا  أالن الأ ال كاليف  واسم لنسب وفواس احملكمة على امل بوية ا ل زاما 

 نيسا وفون  الالنين  للماوظفني  نكان  اخلدمة، ا   اء عند الورن:  ىل ااعاجلة اس حواقا  - 67
 ا  ا اء  وقا   جنساي  ا   ملاون  الاأ  البلادان  خاارج  ااقاماة   دينا ا  من معينة، اس حواق شروة
 وعلااى اخلدمااة، ماادة  سااب  واادةر الااأ الااورن،   ىل ااعاااجلة منحااة علااى  صاالوا أن اخلدمااة،
 املوظااف ال حاااق  ااارنيذ ماان ا ل اازا  هباالا ونيع اارق الشخصااية  األم عااة و واال الساافر  كاااليف
 هاالر ل سااونية الالزمااة املواادرة لالل زامااا  احلاليااة الويمااة دأ اا  ونيواااس احملكمااة،   دالعماال

 ا س حواقا  
 ماادفوع م راكماااس  ياداااس الساانونية ازةدااجاا امل علوااة ا ل زامااا  مت/اال الساانونية: ااجااازة - 68

 لادى  الرصايد  هلالا   ودنياة   ساونية  املوظف ونيس حق نيوماس، 60 أقصاها لف رة نيس خد  مل األجر
 أنيااا  بمااوع نيااةك وارا  دالويمااة اخلصااو  دنااد   احملكمااة  ع اارق ت، وماان خدم اا   ا  اا اء

 ااجاازة  اسا حواقا   و ع ارب  املااإ   املركاز  ديان  ارنيذ   موظفي ا جلميع امل راكمة ااجازا 
 األسااس   فاس  علاى  لاللا   بعاا  وُ حساب  اخلدماة،  ا  ا اء  دعاد  ملاا  حمدجلة اس حواقا  السنونية

 األخرى  اخلدمة ا   اء دعد ما اس حواقا  حلسا  املس خد  يك وارا 
 

 املتحدةخطة املعاشات التقاعدية: الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم   
 للمعاشااا  املشاا رك الصااندوق   املشاا ركة األع اااء املنظمااا    اادى هاال احملكمااة - 69

 ال واعااد اساا حواقا  لصاارق العامااة اجلمعيااة أ شااأ   الاالي امل حاادة، األماام ملااوظفل ال واعدنيااة
 هااو ال واعدنيااة املعاشااا  وصااندوق للمااوظفني  الصاالة الا  وا ساا حواقا  والعجااز والوفاااة
  انص  ملاا  ووفوا حمدجلة  اس حواقا  على و نص م عدجلون عمل أردا  في ا نيش رك  ويلة خطة
   الع اونية  داا   نيفا ع  ال واعدنياة،  املعاشا  لصندوق األساسل النظا  من ) ( 3 املاجلة علي 

    شاارك  الاأ  الدولياة  احلكومية أو الدولية املنظما  ولسائر امل خصصة للوكا   الصندوق
 والوكاا    امل حادة  األمام    اخلدماة  شاروة  مان  و  هاا  والباد    للمر باا   املو د النظا 

 امل خصصة 
 هاااوظفل  ااار بي نيااة اك وار ملخاااارر في ااا  املشااا ركة املنظماااا  اخلطااة  هااالر و عااراض  - 70

 ني ر اب   اا  والساادوني،  احلااليني  ال واعدنياة،  املعاشاا   صندوق   املشاركة األخرى املنظما 
 علاى  وال كااليف  اخلطة وأصوا ا ل زا   صص ل وزنيع وموثوق اد ث أساس وجوجل عد  علي 
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 م/ال  م/لا ا  للمحكماة،  نكان  و  ال واعدنياة   املعاشاا   صندوق   املشاركة املنظما  فراجلى
 وأصاوا  احملادجلة  ا سا حواقا   ال ازا     النسابية   صا  ا  حتدنياد  املشااركة،  األخرى املنظما 
 ت، وماان احملاساابية  لأل ااراض املوثوقيااة ماان كافيااة ددرجااة داخلطااة املر بطااة وال كاااليف اخلطااة
 الاوارجلة  الشاروة  ماع  متشايا  حمادجلة  اش راكا  خطة كا   لو كما اخلطة هلر احملكمة عامل 

 احملكماة  داشا راكا   ااقرار وني م العا   للوطاع الدولية احملاسبية املعاني  من 25 رقم املعيار  
 علاى  امل ر باة  املصاروفا   مان  داع بارهاا  مالياة  سانة  كال  خالا ال واعدنية املعاشا  صندوق  

 املاإ  األجلاء ديان   املوظفني اس حواقا 
 

 استحقاقات إهناء اخلدمة  
  كاون  الأ احلا   على مصروفا  دوصف ا اخلدمة  هناء داس حواقا  ااقرار نيو صر - 71
 رمسيااة خبطاة  الواقعيااة، النا ياة  ماان عنا   ال راجااع نيسا حيل  ظاااهرا، ال زاماا  مل زمااة احملكماة  في اا 

 هنحاا   و اال أو العاااجلي،  واعاادر  ااارنيذ قباال املوظااف  وظيااف دةهناااء  مااا  و اال ُمفصاالة
 خلدم ا م   الطاوعل  ااهنااء  على املوظفني ل شجيع ُمودي  لعرض   يجة اخلدمة  هناء اس حواقا 

 كاان  و الا جلفعا    امل وقاع  دااملبلغ  شا راس  12 خاالا  ُ ساويى  الاأ  اخلدمة  هناء اس حواقا  وُ وييد
 فاةن  ااداال ،   اارنيذ  مان  شا راس  12 مان  أك/ر دعد  ل اخلدمة  هناء اس حواقا  صرق موعد
 هاماس  أثراس اخلصم أثر كان  الا خلصم   ع ا س حواقا  هلر قيمة
 

 استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل  
 ا سا حواقا   هال  األجال  الطونيلاة  املوظفني داس حواقا  امل علوة األخرى ا ل زاما  - 72
 املوظفاون  في اا  نيواد   الاأ  السانة  ا و ااء  مان  ش راس 12   ون    سوني  ا موعد  ني   الأ

 ا س حواقا   هلر من أجزاء هل أو الصلة، الا  اخلدما 
 

 املخصصات  
  وقيُ ا    أو مبلُغا   حمادجل   ا   املس وبل     فاق أل راض  ويد خصو  هل املخصصا  - 73

 قاا ومل   ااإ  ال ازا   مااض،  حلادث    يجاة  احملكماة،  على نيوع عندما داملخصص ااقرار و دث
 للمناافع  خارجياا   ادفوا   ساوني     و  ال  أن ونيرجةع د  موثوق وو على  ودنيرر نكن ضم  أو

 ا ل اازا  ل سااونية املطلااو  للمبلااغ  واادنير أف اال داع بااارر املخصااص املبلااغ ونيواااس ا ق صاااجلنية 
 املخصاص  نيكاون  هامااس،  أثاراس  للنواوجل  الزمنياة  الويمة أثر نيكون وعندما اادال    ارنيذ   احلاإ
 ا ل زا   هلا ل سونية مطلوداس نيكون أن امل وقع للمبلغ احلالية الويمة هو
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 اخلصوم احملتملة  
  أكياد  نكان  و  ساادوة  أ اداث  عان   نشاأ   كناة  ال زاما  ه/ادة هل احمل ملة اخلصو  - 74

 املؤّكادة   ا   الوقاائع  مان  أك/ار  أو واقعاة  املس وبل   حتدث،   أو حتدث، عندما  ّ  وجوجلها
 سااادوة أ ااداث عاان  شااأ   اليااة ال زاماااٍ  مت/اال أو احملكمااة؛ لساايطرة كليااةس   ااع   الااأ
 شاكل    املاوارجل  مان  خاارجل   ادفق   ىل  اجاة  هنااك   كاون  أن نيرجع   أل   هبا نيع رق ومل

 مبلااغ قياااس ني عاالر أل اا  أو ا ل زامااا ،  سااونية أجاال ماان خدمااة  مكا ااا  أو اق صاااجلنية منااافع
 موثوقة  دصورة اخلصو 

 
 األصول احملتملة  

مت/اال األصااوا احمل ملااة األصااوا الااأ نكاان أن  نشااأ عاان أ ااداث سااادوة و  نيؤكااد       - 75
نباؤ دا  علاى وجا      وجوجلها    أن نيوع مسا وبال أو أ  نيواع  ادثا وا اد أو أك/ار   نكان ال       

   اليوني و  طخ ع لسيطرة احملكمة 
 

 االلتزامات  
ا ل زامااا  هاال مصااروفا    كباادها احملكمااة   املساا وبل دناااء علااى عوااوجل أدرم اا ا      - 76

وليسا  للمحكماة    صاال ية حمادوجلة للغانياة،  ن وجاد ، رياز هلاا          ،للوا  ارنيذ ااداال  
الرأمسالياة )مباالغ العواوجل     ا ل زاماا ِ  لر ا ل زاماا ُ و شامل ها   رنب ا   مسار أعماهلا العاجلي 

امل علوة داملصروفا  الرأمسالية الأ مل  سدجل أو  صبع مس حوة للوا  ارنيذ ااداال (، وعواوجل   
 ورنيد السلع واخلدما  الأ س  سلم ا احملكمة   السنوا  املوبلة، واحلادوجل الاد يا ملادفوعا     

   دلة لةلغاء اايار    الوادلة لةلغاء، وا ل زاما  األخرى    الوا
 

 إيرادات املعامالت غري التبادلية: األنصبة املقررة  
و ويااد احلصااة الا   ُ ع ماد األ صاابة املوااررة للمحكمااة لف اارة امليزا يااة املم اادة لساان ني   - 77

و شامل األ صابة املواررة املباالغ      الصلة من األ صابة املواررة داع بارهاا  نياراجلا    ددانياة العاا        
األع اء ل مونيل أ شطة احملكمة وفواس جلدوا األ صبة املواررة الالي حتادجلر     املوسمة على الدوا

و رجل اانيراجلا  امل أ ية مان األ صابة املواررة احملصالة مان الادوا األع ااء ومان          اجلمعية العامة 
   الدوا    األع اء   ديان األجلاء املاإ 
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 إيرادات املعامالت غري التبادلية: إيرادات أخرى  
 رب املسااا  العينياة مان السالع الاأ  فاوق قيم ا ا الع باة املوجباة اقرارهاا احملادجلة           عُ  - 78

جلو ر لكل مسااة منفصلة ه/ادة أصوا و نيراجلا  ما  كاان  اة ا  مااا ألن      5 000دامبلغ 
  دفق علاى احملكماة   املسا وبل مناافع اق صااجلنية أو ا  مااا خادما  وكا ا  الويماة العاجللاة           

و وااس املساااا  العينياة   البدانياة لساب       ادلة للوياس على وو موثاوق دا    ل لا األصوا ق
قيم  ا العاجللة    ارنيذ  سلم ا، وحتدجل هلر الويماة داالرجوع  ىل قايم ساوقية قادلاة للرصاد أو       

وقاااد اخ اااار  احملكماااة عاااد   قااارار املساااااا  العينياااة مااان  اسااا ناجلاس  ىل  وييماااا  مسااا ولة 
اا  العينياة مان اخلادما  الاأ  فاوق قيم ا ا الع باة احملادجلة هبلاغ          اخلدما ، دل كشاف املساا  

   جلو ر   املال ظا  على البيا ا  املالية  5 000
 

 إيرادات املعامالت التبادلية  
 املعامال  ال باجللية هل املعامال  الأ  وو  في ا احملكمة دبيع سالع أو  واد  خادما      - 79

عاجللة لةنيراجلا  املوبوضة أو املسا حوة  ظا  دياع سالع و واد       و شمل هلر اانيراجلا  الويمة ال
وني م  قرار هلر اانيراجلا   الا كان داامكان قياس ا على واو موثاوق، وكاان هنااك      خدما  

ا  ماا ألن   دفق على احملكماة ماوارجل رني اا مان مناافع اق صااجلنية م وقعاة واسا وفي  معااني           
 حمدجلة   

مل أ يااة ماان العمااو   والرسااو  احملصاالة  ظاا  خاادما   ونيااة   ونياا م  قاارار اانيااراجلا  ا - 80
وخاادما  شااراء و ااادرنيب وخاادما   جلارنياااة واخلاادما  األخاارى الاااأ  واادة  للحكوماااا        

و شاامل  نيااراجلا   وكيا ااا  األماام امل حاادة والشااركاء اةخاارنين عناادما نياا م  وااد  اخلاادما    
ألمااكن ودياع املم لكاا  املسا عملة أو     املعامال  ال باجللياة أني ااس اانياراجلا  امل أ ياة مان  اأج  ا      

الفائ ة عان احلاجاة واخلادما  املساداة  ىل الازوار   اجلاو   املصاحودة هرشادنين والادخل          
   احملصل من األرداا الصافية الناشئة عن  سونيا  صرق العمال  

 
 إيرادات االستثمار  

النودنياة املشا رك     شمل  نيراجلا  ا س /مار  صة احملكمة من صاا   نياراجلا  صاندوق    - 81
ونيشاامل صااا   نيااراجلا  صااندوق النودنيااة  الرئيساال واانيااراجلا  األخاارى امل أ يااة عاان الفوائااد 

مكاسب وخساائر  نشاأ عان دياع ا سا /مارا ، والاأ حتساب داع بارهاا          املش رك الرئيسل أيي
شارة  و صام  كااليف املعاامال  الاأ  عازى مبا      الفرق دني عائدا  املبيعا  والويمة الدف رنياة  

 ىل أ شااطة ا ساا /مار ماان اانيااراجلا  ونيااوزةع صااا  اانيااراجلا   وزنيعااا  ناساابيا علااى مجيااع         
و شاامل  املشاااركني   صااندوق النودنيااة املشاا رك الرئيساال علااى أساااس أرصاادهتم اليوميااة        
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 نيااراجلا  صااندوق النودنيااة املشاا رك الرئيساال أني ااا املكاسااب واخلسااائر  اا  احملووااة   سااوق    
ى أساس أرصادهتم   هنانياة   ع  وزنيعا  ناسبيا على مجيع املشاركني علالأ  وزةاألوراق املالية، و

 السنة 
 

 املصرو ات  
املصاروفا  هاال ارفاااض   الفوائاد ا ق صاااجلنية أو  مكا ااا  اخلادما  خااالا الساانة     - 82

املشمولة دال ورنير   شكل  ادفوا   ىل اخلاارج أو اسا  الك أصاوا أو  كباد خصاو    سابب        
م الب ااائع ونيع اارق هبااا علااى أساااس ا ساا حواق عناادما  ساال   ،  صااا  األصااوا   ارفاااض

     اخلدما  دصرق النظر عن شروة الدفع و ودة
و شمل مر با  املوظفني مر با  املوظفني الدوليني والورنيني واملوظفني املاؤق ني مان    - 83

 ماان مر بااا  املااوظفني فئااة اخلاادما  العامااة، و سااونيا  مواار العماال وا ق طاعااا  االزاميااة   
و شمل البد   وا س حواقا  اس حواقا  املوظفني األخارى، هاا في اا املعاشاا  ال واعدنياة      

   وال أمني وال كليف ه مة وااعاجلة  ىل الورن وددا املشوة والبد   األخرى 
و شمل اخلدما  ال عاقدنية  عوني ا     املاوظفني م/ال أ عاا  اخلارباء ا س شاارنيني       - 84
البااد   وا ساا حواقا  الا  الصاالة هبااا  و شاامل مصااروفا  ال شااغيل األخاارى  فوااا        و

الصايا ة واملااء والك ردااء واخلاادما  األمنياة واخلادما  املشاا ركة وااياار وال اأمني ودااد          
   الدنيون    امل مو ة ال حصيل ومصروفا  شطب الدنيون 

 
   4املال ظة   
   للوطاع العا  للمرة األوىل: األرصدة ا ف  ا ية طبيق املعاني  احملاسبية الدولية   

، اع مد  احملكمة معااني  احملاسابة املالياة علاى أسااس      2014كا ون ال/امل نينانير  1   - 85
ا ساا حواق وفواااس للمعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا ؛ وأساافر ال حااوا  ىل احملاساابة علااى  

 ة   السياسا  احملاسبية و  فئاة األصاوا   أساس ا س حواق الكامل عن  دوث  غ ا  كب
   واخلصو  واانيراجلا  واملصروفا  املع رق هبا و  قياس ا 

وقااااد أجرنياااا   عاااادنيال  وعمليااااا   عاااااجلة  صاااانيف لبيااااان األصااااوا واخلصااااو     - 86
وا   ياريااا  وأرصاادة الصااناجلنيق للمحكمااة وفواااس للمعاااني  احملاساابية ملنظومااة األماام امل حاادة   

لل وصاال  ىل البيااان ا ف  ااا ل للوضااع املاااإ وفواااس     2013ون األوا جلنيساامرب كااا  31لغانيااة 
    2014كا ون ال/امل نينانير  1للمعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا    
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ون/اال األثاار الصااا  للاا غ ا  النامجااة عاان اع ماااجل ال عاادنيال  وفواااس للمعاااني  احملاساابية   - 87
ملياون جلو ر  ونيعارض    2.07صاا  األصاوا دلغا  قيم ا      الدولية للوطاع العا     واص    

ديان ال غ ا    صا  األصوا ال عادنيال  الاأ أجلخلا  علاى صاا  األصاوا لكال دناد علاى          
  دة   

 
   5املال ظة   
 اادال  الوطاعل  

زة عان   هاا ُ وادة  املعلوماا  املالياة      ز أو جمموعة من األ شاطة املميةا  الوطاع  شاة  ية - 88
امل علوة هبا دشكل مس ول من أجل  وييم أجلاء الكيان   السادق   سابيل حتوياق أهدافا  وا ااال     

   الورارا  دشأن  صيص املوارجل   املس وبل 
الااأ   ااألف ماان  شاااة وا ااد أ شاا    ،عاارض هاالر البيا ااا  املاليااة أ شااطة احملكمااة و ر - 89

جل امليزا ياة  شامل  وزنيعاا نيعكاس     هوجاب قارار وا اد بلاس األمان  و   اني أن عملياة  عادا        
 عرنياف الوطااع   نينطباق    اهليكل ال نظيمل   الدوائر ومك ب املدعل العا  وقلم احملكمة، فةن 

 األهنا   مت/ال أ شاطة ض لفاة نيا م ااداال  عان املعلوماا  املالياة امل علواة هبا           ،األج زةعلى هلر 
وا اال الورارا  دشاأن  صايص    اف السادق   حتويق أهدا ادشكل مس ول من أجل  وييم أجلائ 

 املوارجل   املس وبل 
 قطاع وا د    لدى احملكمة  ليس ،أل راض اادال  الوطاعل، وودال اإ - 90
 

 6املال ظة   
 املوار ة دامليزا ية   

عرض الفرق داني املباالغ   البيان اخلامس: ديان املوار ة دني مبالغ امليزا ية واملبالغ الفعلية نير - 91
عد  على أساس  ودي معدةا، والنفواا  الفعلياة علاى أسااس قادال      ملدرجة   امليزا ية، الأ أ ا

 للموار ة 
وامليزا يااا  املع ماادة هاال امليزا يااا  الااأ  ااأالن د كبااد املصااروفا  و ورهااا اجلمعيااة        - 92

لف ارة  على اع مااجلا  ميزا ياة احملكماة     255 68وقد وافو  اجلمعية العامة   قرارها  العامة 
ا اع ماجلا  امليزا ياة السانونية مان األ صابة املواررة علاى الادوا        وة  ومت2015-2014السن ني 

ق علاى امليزا ياة العاجلنياة لألمام       املائة وفوا جلادوا األ صابة املواررة املطبةا     50األع اء، دنسبة 
  فظ السال     ق على متونيل عمليا   املائة وفواس جلدوا األ صبة املوررة املطبة 50امل حدة و
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مان ميزا ياة ف ارة     2014النسابة املخصصاة لعاا      2014و بني امليزا ياة األصالية لعاا      - 93
الساان ني  و عكااس امليزا يااة الن ائيااة اع ماااجلا  امليزا يااة األصاالية مااع أي  عاادنيال   سااب          

(   ماا  A/69/597)اجلمعياة العاماة   املودمة  ىل  صيص املوارجل لكل عنصر نيرجل    وارنير األجلاء 
أقال  دنسابة   فاروق  وق دني مبالغ امليزا ية األصالية والن ائياة، وكلا ا   رو  علق الف  ني علق داحملكمة

  املائااة، داا غ ا  أسااعار الصاارق وال  ااخم والشااغور  ونينظاار أجل ااار    فساا ا      10 ماان
امليزا ياة الن ائياة واملصاروفا      مباالغ   املائاة، داني    10   اق اهلاماة، أي الاأ  فاوق  ساب    والفر

  الفعلية على أساس النودنية املعدةلة
 
 يف املائة 10 ت اق اهلامة ال  تفوق نسبوالفر 
  احملكمة  
 فرق    ها  الدوائر - ألف 
مك اااااب املااااادعل   - داء 

 العا 
   املائة:   89.9الن ائية دنسبة  صروفا   فوق امليزا يَةامل

 فااوق ال كاااليف  اليااا مااا ورجل   امليزا يااة دساابب ال كاااليف الكااب ة اهناااء خدمااة    
خدمااة املااوظفني الباااقني  ف اارا املاوظفني العاااملني مناال ف اارة رونيلااة وضاارورة متدنيااد  

   يجة لل أخ    اجلدوا الزم  الو ائل 
   املائة: 25.1امليزا ية الن ائية دنسبة  فوق  املصروفا  قلم احملكمة - جيم 

د املصروفا  كما كان م وقعا،  يث  فوق مصروفا  السانة األوىل مان   يري  كبمل
ف اارة الساان ني املصااروفا  امل وقعااة   الساانة ال/ا يااة دساابب  هناااء خدمااة املااوظفني        

 ني ماشى مع اس را يجية  جناز أعماا احملكمة  ها
 جلارة السااااااجال   - جلاا 

 حملفوظا وا
   املائة: 61.6 فوق امليزا ية الن ائية دنسبة  املصروفا 
د املصروفا  كما كان م وقعا،  يث  فوق مصروفا  السانة األوىل مان   يري  كبمل

 هاوازاة ف رة السن ني املصروفا  امل وقعة   السنة ال/ا ية دسبب  هناء خدماة املاوظفني   
 ا   اء امل ا  ها ني ماشى مع اس را يجية  جناز أعماا احملكمة 

  
 وبيان التد قات النقديةالتسوية بني املبالغ الفعلية على أسا  قابل للمقارنة   

 رجل ال سونية دني املبالغ الفعلية علاى أسااس قادال للموار اة   دياان املوار اة داني املباالغ          - 94
  ديااان ال اادفوا  النودنيااة علااى  الااوارجلة املدرجااة   امليزا يااة واملبااالغ الفعليااة واملبااالغ الفعليااة   

 ال اإ:   النحو
  

63)   املبالغ الفعلية على أساس قادل للموار ة )البيان اخلامس(  586 ) (298 ) -  (63  884 ) 

7 - 239 901 6 الفروق الناشئة عن اخ الق األساس احملاسيب  140  

61 - 093 14 053 47 الفروق   العرض  146  

9)   ديان ال دفوا  النودنية )البيان الرادع(الوارجلة  ةلغ الفعليااملب  632) 14  034  - 4  402  

  

http://undocs.org/ar/A/69/597
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احملاساايب الفااروق النامجااة عاان  عااداجل   شاامل الفااروق الناشاائة عاان اخاا الق األساااس  و - 95
ومن أجل  سونية   ائ  امليزا ياة ماع دياان ال ادفوا  النودنياة،       امليزا ية على أساس  ودي معدا 

يب اس بعاجل عناصر النودنية املعدلة م/ل ا ل زاما     املسدجلة واأل صبة املوررة  ا  املسادجلة   
ق و  ودامل/ل، فاةن الفار  2014طبق على عا  واملدفوعا  عن ال زاما  السنة السادوة الأ    ن

اخلاصة داملعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا ، م/ل ال دفوا  النودنية امل علوة داق ناء املم لكاا   
واملنشااخ  واملعاادا ، وال اادفوا  النودنيااة  اا  املباشاارة امل علوااة دااال غ ا    املبااالغ املساا حوة  

ملباااالغ املسااا حوة الوااابض املشاااكوك   حتصااايل ا   الوااابض النامجاااة عااان  ولباااا  ضصصاااا  ا  
وا ل زاما  املس حوة ُ درج دوصف ا فروقا  اشئة عن اخا الق األسااس احملاسايب، واللاا مان      

 أجل  سوني  ا مع ديان ال دفوا  النودنية 
والفاروق   العارض هاال ا خ الفاا    الشاكل و ظاام ال صانيف   دياان ال اادفوا         - 96

املوار ة دني املبالغ املدرجة   امليزا ية واملبالغ الفعلية، وهل  شامل املباالغ الفعلياة    النودنية وديان 
راجلا  وصااا  الاا غ ا    أرصاادة صااندوق النودنيااة املشاا رك الرئيساال      نيااعاارض ااالااأ    ر
الفروق األخرى   العرض   كون املبالغ املدرجة   دياان املوار اة داني مباالغ امليزا ياة       لو  م/
 ف    رار أ شطة ال شغيل وا س /مار وال مونيل ملبالغ الفعلية    صنةوا
ي امليزا ياة دارام  أو كيا اا   شاكل     و نشأ الفروق امل علوة دالكيان املع  عندما ُ ساوِ  - 97

عكاس اللاا  ومت/ال هالر الفاروق       جزءا من احملكمة  سبما نيرجل   ديان ال دفوا  النودنية، أو
غ عنا ا   البيا اا  املالياة  و   وجاد     ىل فئا  األمواا من  ا  الاأ نيبَلا   ال دفوا  النودنية من  

  اسكيا دوصف ا لدى احملكمة فروق م علوة هبا 
وحتدث الفروق   ال وقي  عندما  كون ف رة امليزا ية ض لفاة عان ف ارة ااداال  املبيناة       - 98

مان ف ارة السان ني، فاال      2014لعاا      البيا ا  املالية  وها أن امليزا ية  ابني النسابة املخصصاة   
  وجد فروق   ال وقي  

 
 حالة االعتمادات  

احملكماة،  ارجل ا ع مااجلا  اامجالياة     متونيال  دشأن  254 69وفواس لورار اجلمعية العامة  - 99
 واأل صبة املوررة اامجالية على النحو ال اإ:   2015-2014لف رة السن ني 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 االعتماد اإلمجايل 

  احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا  

 596 93 (255 68)الورار  2015-2014ا ع ماجل األوإ لف رة السن ني 

 1 288 (A/69/597) 2015-2014 ورنير األجلاء األوا لف رة السن ني 

 884 94 2015-2014ا ع ماجل املنوع املخصص للمحكمة لف رة السن ني  

 (798 46) 2014األ صبة املوررة للمحكمة لعا  

48 2015داقل األ صبة املوررة للمحكمة املنطبوة على عا     086  

  
   7املال ظة   
 الصكوك املالية   

 
 بآالف دوالرات الواليات املتحدة()

 املاليةالصكوك 
 كيييييييانون األول/ ٣1

 2014ديسمرب 

  األصوا املالية  

  الويمة العاجللة دفائض أو عجز

 16 095 (19صندوق النودنية املش رك الرئيسل )املال ظة  -ا س /مارا  الوص ة األجل 

 14 208 (19صندوق النودنية املش رك الرئيسل )املال ظة  -ا س /مارا  الطونيلة األجل 

 30 303 الويمة العاجللة لالس /مارا  دفائض أو عجزجمموع  

  الوروض واحلسادا  املس حوة الوبض

 8 301 (19صندوق النودنية املش رك الرئيسل )املال ظة  -النودنية ومكافئا  النودنية 

 1 240 النودنية ومكافئا  النودنية األخرى  

 9 541 النودنية ومكافئا  النودنية   امجاإابموع الفرعل  

 11 259 املوررة املس حوة األ صبة

 3 613 (8 سادا  أخرى مس حوة الوبض )املال ظة 

 834 (9األصوا األخرى )داس /ناء النفوا  املؤجلة( )املال ظة 

 25 247 جمموع الوروض واحلسادا  املس حوة الوبض 

 55 550 جمموع الويمة الدف رنية لألصوا املالية 

 38 604 (  19ما ني صل من ا داألصوا املالية احمل فظ هبا   صندوق النودنية املش رك )املال ظة 

  اخلصو  املالية دال كلفة امل لكة

http://undocs.org/ar/A/69/597
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 املاليةالصكوك 
 كيييييييانون األول/ ٣1

 2014ديسمرب 

 1 116 (11املس حوة )املال ظة  اخلصو احلسادا  املس حوة الدفع و  

 1 379 (13ج ا  أخرى )املال ظة 

 2 495 جمموع الويمة الدف رنية للخصو  املالية 
  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 حسابات أخرى مستحقة القبا

  موجز صا  اانيراجلا  امل أ ية من األصوا املالية  

 300 احلصة من صا  فوائد ومكاسب صندوق النودنية املش رك الرئيسل  

 (61) األخرى نيةسائر ا س /ماراخل

 239 ابموع   
  

   8املال ظة   
  سادا  أخرى مس حوة الوبض: املس حوا  من املعامال  ال باجللية   

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 حسابات أخرى مستحقة القبا

 160 احلكوما   

 200 املوظفون

 21 الو اة

 4 البائعون

 758 كيا ا  األمم امل حدة

 2 579 ج ا  أخرى

 (109) ضصصا  احلسادا  املس حوة الوبض املشكوك   حتصيل ا

 3 613 موع  اب 
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   9املال ظة   
 صوا أخرى  األ  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 األصول األخرى

 834 خرىاألصوا األ  

 834 ابموع 

 834 األصوا امل داولة

 834 ابموع   
  

   10املال ظة   
 املم لكا  واملنشخ  واملعدا    

من املعاني  احملاسبية الدولية للوطاع العا ، ُ ع رب األرصدة ا ف  ا ياة   17وفواس للمعيار  - 100
و واااس دال كلفااة دعااد اللااا   2014كااا ون ال/امل نينااانير  1 كلفااة أو قيمااة عاجللااة اع باااراس ماان 
و كنولوجيااا املعلومااا  وا  صااا   واملركبااا  داساا خدا     و واادر قيمااة اة   واملعاادا    

ررنيوة ال كلفة، ومن أجل حتدنيد األرصادة ا ف  ا ياة، نيا م   امني كافاة األصاناق الاأ  بلاغ         
قيم اا ا الدف رنيااة صاافرا    ااارنيذ اع ماااجل املعاااني  احملاساابية الدوليااة للوطاااع العااا  )دناااء علااى       

 يمة اامجالية للمم لكا  واملنشخ  واملعدا  األعمار النافعة امل فق علي ا(   الو
احملكماة أنياة   لكاا  أو منشاخ  أو معادا   و ا   اارنيذ         ُ دِرجوخالا السنة، مل  - 101

ومل  كان للمحكماة أي أصاوا     ك ادة هلا ال ورنير، مل حتداجل احملكمة أي  فيض  ضا  للويماة  
  راثية الا  أاية     ارنيذ ك ادة هلا ال ورنير   

 
 آالف دوالرات الواليات املتحدة()ب

 املم لكا  واملنشخ  واملعدا 

 املباين 

األثيييييييييييييياث 
والتج ييييزات  

 الثابتة

تكنولوجييييييييا 
املعلومييييييييات  
 املركبات واالتصاالت

اآلالت واملعيييدات 
 اجملموص األخرى

 284 8 133 1 748 1 599 4 244 560 2014كا ون ال/امل نينانير  1ال كلفة          

 320 63 66 191 - -   ااضافا 

 (886) (41) (512) (192) (70) (71) األصناق الأ جرى ال صرق في ا

489 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ال كلفة      174  4  598  1  302  1  155  7  718  
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 املباين 

األثيييييييييييييياث 
والتج ييييزات  

 الثابتة

تكنولوجييييييييا 
املعلومييييييييات  
 املركبات واالتصاالت

اآلالت واملعيييدات 
 اجملموص األخرى

 705 6 804 453 1 762 3 183 503 2014كا ون ال/امل نينانير  1ا س  الك امل راكم          

 514 142 53 299 11 9 ا س  الك

 (857) (41) (483) (192) (70) (71) األصناق الأ جرى ال صرق في ا

 (7) 1 8 (19) 4 (1)  غي ا  أخرى

440 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ا س  الك امل راكم      128  3  850  1  031  906  6  355  

       صا  الويمة الدف رنية

 579 1 329 295 837 61 57 2014كا ون ال/امل نينانير  1

49 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31   46  748  271  249  1  363  

  
   11املال ظة   
   احلسادا  املس حوة الدفع واخلصو  املس حوة  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1   احلسابات املستحقة الد ع واخلصوم املستحقة

 526 البائعون  

 456 املس حوةاملصروفا  

 134 كيا ا  األمم امل حدة

 1 116 ابموع   
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 12املال ظة   
 ا ل زاما  امل علوة داس حواقا  املوظفني   

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 153 41 ال أمني الصحل دعد ا   اء اخلدمة    

 835 3 ااجازة السنونية

 066 6 منع ااعاجلة  ىل الورن

51 ابموع الفرعل: اخلصو  احملدجلة ا س حواقا    054  

 227 4 املر با  والبد   املس حوة

55 ابموع   281  

 891 14  داولةاخلصو  امل

 390 40  داولةامل   اخلصو  

55 ابموع     281  

  
ني وىل حتدنيد ا ل زاما  الناشئة عن اسا حواقا  ماا دعاد ال وظياف خارباء اك وارنياون        - 102

وقاد أجاري يخار     مس ولون وحتدةجل وفواس للنظامني األساسال وااجلاري ملاوظفل األمام امل حادة     
  2014كا ون األوا جلنيسمرب  31 وييم اك واري   
 اال تراضات -التقييم االكتواري 

ا ف راضااا  واألساااليب الااأ نيساا خدم ا اخلاارباء ا ك وارنيااون        ساا عرض احملكمااة و -103
و  ارها    وييم هنانية العا  ل حدنيد ا   ياجا  من املصروفا  واملسااا  من أجال حتدنياد   

و ااارجل أجل اااار ا ف راضاااا  ا ك وارنياااة الرئيساااية املسااا خدمة ل حدنياااد  اسااا حواقا  املاااوظفني 
كاا ون   31فني   ال ويايم ا ك اواري الالي أجاري       ا ل زاما  امل علوة داسا حواقا  املاوظ  

   :2014األوا جلنيسمرب 
 

 اال تراضات
التيأمني الصيحي بعيد    

 انت اء اخلدمة  
اسيييييييييييييتحقاقات 
 اإلجازة السنوية اإلعادة إىل الوطن

 %4.25 %4.08 %4.96 2013كا ون األوا جلنيسمرب  31أسعار اخلصم:     

 %3.40 %3.29 %4.01 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31أسعار اخلصم: 

 - %2,50 %7.30-4.50 2013كا ون األوا جلنيسمرب  31ال  خم: 

  - %2.25 %6.80-4.50 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ال  خم: 
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 س ند معد   اخلصم  ىل مزني  م وازن من ثالثاة اف راضاا  ملعادا اخلصام  ساب       - 104
املسا خدمة   ض لاف ال ادفوا  النودنياة، وهال جلو را  الو نياا  امل حادة )مانح            العمال

سيأ  رو  ألسعار اخلصام امل علواة داملعاشاا  ال واعدنياة( والياورو )مانح  العائاد احلكاومل         
املعموا د    منطوة اليورو( والفر ا السونيسري )مانح  عائاد الساندا  ا حتاجلنياة(  ومتشاياس      

  أسعار الفائادة جلمياع ف ارا      2013كا ون األوا جلنيسمرب  31ال ظ منل مع ا رفاض امل
ا س حواق   ابا   ال/الثة، ر باو  معد   خصام منخف اة   ال ويايم ا ك اواري الالي      

    2014أجري   عا  
ونياا م حتاادنيث  كاااليف املطالبااا  للفاارجل خلطااي ال ااأمني الصااحل دعااد ا  اا اء اخلدمااة     - 105

ونيعكااس  لبااا  األخاا ة واخلااربة املك ساابة   جماااا ا شاا راك   هاالر اخلطااي     لاا عكس املطا
ا ف ااراض امل علااق هعاادا  كلفااة الرعانيااة الصااحية ال وقعااا  احلاليااة علااى املاادى الوصاا  ماان       
الزنياااجلا  احلاصاالة    كلفااة خطااي ال ااأمني الصااحل دعااد ا  اا اء اخلدمااة واملنااا  ا ق صاااجلي    

خدم  لل ويايم  اضا  امل علوة داراها  ال كاليف الطبية الأ اسا ُ السائد  واس مر اع ماجل ا ف ر
، والأ الا  معاد   ال صااعد   السانوا  املوبلاة،      2013كا ون األوا جلنيسمرب  31   

كااا ون  31و    ال مل نيال رااظ  اادوث أي  طااور الي شااأن   اراهااا  ال كاااليف الطبيااة      
كورة هال زنيااجلة ا شا راك السانوي       ، كا   معاد   ال صااعد املال   2014األوا جلنيسمرب 

  املائة دالنسبة خلطي ال اأمني الصاحل خاارج الو نياا       5الرعانية الصحية هعدا ثاد  قدرر 
  املائااة  6.8امل حاادة، وزنياااجلة ا شاا راك   مجيااع خطااي ال ااأمني الصااحل األخاارى هعاادا      

  املائاة   5نياا  امل حادة، و   دالنسبة خلطة ال أمني الصاحل   الو   6.1)داس /ناء زنياجلة قدرها 
   4.5خلطة ال أمني الصحل اخلاصاة داألسانان   الو نياا  امل حادة(، ل انخفض  ادرييا  ىل       

 املائة خالا  سعة أعوا    
كاا ون األوا  جلنيسامرب    31و  ما ني علق د وييم اس حواقا  العوجلة  ىل الاورن  ا     - 106

  املائاة، اسا ناجلاس  ىل معادا     2.25فر هاو  ، افُ رض أن معدا ال  خم    كاليف السا 2013
   ال  خم امل وقع   الو نيا  امل حدة على مدى السنوا  العشر املوبلة 

وافُ رض أن نيزجلاجل رصيد ااجازا  السنونية داملعد   السنونية ال الياة خاالا سانوا      - 107
ا د؛ وأك/ار  سنوا ، نيو  و 8-4أنيا ؛ و  10.9سنوا ،  3-1اخلدمة امل وقعة من املوظف: 

و ظاارا ألن أساالو  ال وياايم ا ك ااواري  نيوماااس  60نيااو   ىل  ااد أقصااار  0.5ساانوا ،  8ماان 
لةجااازا  الساانونية هوجااب املعاااني  احملاساابية لألماام امل حاادة مل نيكاان   اا/ال للمعاااني  احملاساابية  

لر املعااني   الدولية للوطاع العا ، فةن أسلو  ال وييم ا ك واري لألرصدة ا ف  ا ياة املم /لاة هلا   
كااا ون األوا جلنيساامرب  غاا  ماان  31 واألرصاادة اخل اميااة   2014كااا ون ال/امل نينااانير  1  



A/70/5/Add.13 

احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا   
 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

73/95 15-12415 

 

ومت/ال  اأث  هالا ال غاي  علاى األرصادة ا ف  ا ياة         أسلو  اخلي املس ويم  ىل أسلو  ااسناجل 
 مليااون جلو ر مت  قرارهااا   ديااان الاا غ ا    صااا       2.366  زنياااجلة   اخلصااو  قاادرها   

 األصوا 
و سا ند ا ف راضاا  امل علوااة دالوفياا    املسا وبل  ىل   صاااءا  وجاداوا وفيااا        - 108

أمااا ا ف راضااا  امل علوااة دالزنياااجلا    الروا ااب، وال واعااد، وا  سااحا  والوفاااة،    منشااورة 
ف ل   سق مع  لا الأ نيس خدم ا صندوق املعاشا  ال واعدنياة    جاراء ال ويايم ا ك اواري     

   اص د  اخل
 

 ربة مبثابة خط  استحقاقات حمددةحركة االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني املعت  
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموص 

 282 55 2014كا ون ال/امل نينانير  1صا  ا ل زاما  احملدجلة ا س حواقا      

 909 1  كلفة اخلدمة احلالية

 554 2  كلفة الفائدة

 (463 4)  كاليف اخلدمة السادوة ال وليص ال سونيا 

- جمموع ال كاليف اامجالية املع رق هبا   ديان األجلاء املاإ   

 (228 4) )املكاسب( ا ك وارنية املع رق هبا مباشرة   ديان  غ ا  صا  األصوا

51 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31صا  اخلصو  املع رق هبا      054  

  
 حتليل  ساسية أسعار اخلصم  

حتدث ال غ ا    أسعار اخلصام دفعال مانح  اخلصام، الالي  ساب اع مااجلاس علاى          - 109
و  ولاب أساواق الساندا  خاالا الف ارة املشامولة داال ورنير،         سندا  الشركا  واحلكوماا   

و الا ماا  غا  ا ف اراض امل علاق      ال ولب أثر   ا ف راض امل علاق دأساعار اخلصام    لللا ونيكون 
 دأسعار اخلصم دنسبة وا د   املائة، فةن  أث ر   ا ل زاما  سيكون على النحو ال اإ:  

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

حساسييييية أسييييعار اخلصييييم إزاء االلتزامييييات املتعلقيييية 
 باستحقاقات املوظفني عند هناية السنة

التيأمني الصيحي بعيد    
 انت اء اخلدمة  

اسيييييييييييييتحقاقات 
 اإلجازة السنوية اإلعادة إىل الوطن

 (321) (439) (093 7)     املائة 1الزنياجلة   سعر اخلصم دنسبة     

 374 502 033 8   املائة 1ارفاض سعر اخلصم دنسبة 
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 حتليل حساسية التكاليف الطبية    
 وييم ال أمني الصحل دعد ا   اء اخلدمة هاو املعادا الالي مان     ا ف راض األساسل    - 110

ر   حتليال احلساساية  ىل الا غ  احلاصال     نَظوني امل وقع أن  زجلاجل د  ال كاليف الطبية   املس وبل 
  ا ل زا  دسبب ال غ ا  احلاصلة   معد   ال كاليف الطبية مع اادوااء علاى ا ف راضاا     

و الا ماا  غا  ا ف اراض امل علاق داراار ال كااليف الطبياة         سعر اخلصم  األخرى على  اهلا، م/ل
  املائاة، فمان شاأن اللاا أن نياؤثر   قيااس ا ل زاماا  احملادجلة ا سا حواقا  علاى            1دنسبة 

 النحو ال اإ:
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 النقصان الزيادة الطبية يف املائة يف املعدالت املفترضة الجتاه التكاليف 1التغري بنسبة 

 (7 187) 8 072 ال أث  احلاصل   ا ل زا  احملدجل ا س حواقا    
 (288) 323 ال أث  احلاصل   جمموع  كلفة اخلدمة احلالية و كلفة الفائدة

 
   معلومات أخرى عن اخلط  احملددة االستحقاقات  

جلنااة اخلدمااة املد يااة الدوليااة لاادعم قاارار  257 67أنييااد  اجلمعيااة العامااة   قرارهااا  - 111
عاًمااا  65 وصااية صااندوق املعاشااا  ال واعدنيااة درفااع الساان االزاميااة    اا اء اخلدمااة  ىل ساان  

وأّكااد اخلاارباء ا ك وارنيااون أن   2014كااا ون ال/امل نينااانير  1للمااوظفني اجلاادجل، اع باااًرا ماان  
 ن على  وييم هلر ا ل زاما  هلر الزنياجلة   السن العاجلنية لل واعد لن نيكون هلا أثر الو شأ

 
 املرتبات والبدالت املستحقة  

 2014كااا ون األوا جلنيساامرب  31  اام املر بااا  والبااد   املساا حوة اع بااارا ماان   - 112
ااعاااااجلة  ىل الااااورن   مليااااون جلو ر(، ودااااد  0.3مساااا حوا   جااااازة زنيااااارة الااااورن ) 

ن ا  ااا   خدم اااا م    ملياااون جلو ر( ومسااا حوا  هنانيااااة اخلدماااة للماااوظفني الاااالني     0.7)
مليون جلو ر(  ومل  ع رق احملكمة داأي مسا حوا     3.1) 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31
 العا  هلا  هناء اخلدمة   عن 
 

 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  
نينص النظا  األساسل اخلاص دالصندوق املش رك للمعاشا  ال واعدنية ملاوظفل األمام    - 113

امل حاادة علااى أن نيكلااف جملااس املعاشااا  ال واعدنيااة خااب ا اك وارنيااا اس شااارنيا دااةجراء  وياايم    
اك ااواري للصااندوق ماارة كاال ثااالث ساانوا  علااى األقاال  و  م/اال املمارسااة امل عبااة   جملااس 

   جاراء  ويايم اك اواري كال عاامني داسا خدا  ررنيواة  اصال ابموعاة           املعاشا  ال واعدنية
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املف و ة  والغرض الرئيسل من ال وييم ا ك واري هاو حتدنياد ماا  الا كا ا  أصاوا الصاندوق       
 احلالية واألصوا ال ودنيرنية املوبلة كافية للوفاء دال زاما   

روا دا رار الصاندوق مان مسااا  ا    وني كون ا ل زا  املاإ للمحكمة اجلنائية الدولية ل - 114
  املائاااة  7.90املوااررة وفواااا للمعااادا الااالي  دجل ااا  اجلمعيااة العاماااة )الباااالغ  ساااب    الياااا   

  املائااة للمنظمااا  األع اء(، ضااافة  ىل  صاا  ا   أنيااة مبااالغ ُ اادَفع   15.80للمشاا ركني و 
و  ُ ساادةجل  ماان النظااا  األساساال للصااندوق     26لسااد أي عجااز اك ااواري هوجااب املاااجلة     

ماادفوعا  العجااز هاالر     الا اساا ند  اجلمعيااة العامااة لألماام امل حاادة  ىل احلكاام الااوارجل       
، وعناادما  ساا ند  ىل هاالا احلكاام، وعوااد حتدنيااد مااا  الا كا اا  هناااك  اجااة لسااداجل  26 املاااجلة

مدفوعا  العجز دناء على  وييم للعجز ا ك واري للصندوق عند  ارنيذ ال وييم  ونينبغال لكال   
منظمااة ماان املنظمااا  األع اااء أن  ساااهم   سااد هاالا العجااز هبلااغ ني ناسااب مااع جممااوع         

 ا ش راكا  الأ جلفع  ا كل من ا خالا السنوا  ال/الث السادوة ل ارنيذ ال وييم 
عان   2013كاا ون األوا جلنيسامرب    31وكشف ال وييم ا ك واري الالي أ جاري      - 115

ئة مان األجار الاداخل    ساا  املعااش ال واعادي         املا 0.72وجوجل عجز اك واري  سب   
(،  ااا نيعاا  أن معاادا ا شاا راك الااالز   ظرنيااا  2011  املائااة   عااا   1.87)كا اا   سااب   

  املائااة ماان األجاار   24.42كااان  2013كااا ون األوا جلنيساامرب  31ملواز ااة احلسااادا    
  املائاة    23.7علال الباالغ   الداخل    سا  املعاش ال واعادي، موار اة هعادا ا شا راك الف    

  2015كا ون األوا جلنيسمرب  31وسي م  جراء ال وييم ا ك وراي ال اإ لغانية 
، كااان املعاادا املمااوا لألصااوا ا ك ورانيااة    2013كااا ون األوا جلنيساامرب   31و   - 116

 سبة  ىل اخلصو  ا ك وارنية، علاى اف اراض عاد  وجاوجل  ساونيا   واعدنياة   املسا وبل، نيبلاغ         
   130.00 بلااغ  2011  املائااة )كا اا  النساابة    وياايم عااا       127.50ة قاادرها  سااب

  املائاة )كا ا  النسابة    ويايم علاى       91.2املائة(  وكان املعدا املماوا نيبلاغ  سابة قادرها     
   املائة( عندما أ ِخل النظا  احلاإ لل سونيا  ال واعدنية   احلسبان  86.20 بلغ  2011
الكفانية ا ك ورانية للصندوق املش رك للمعاشا  ال واعدنية، خرل اص اخلاب     ودعد  وييم - 117

، 2013كاااا ون األوا جلنيسااامرب  31ا ك اااواري  ىل   يجاااة مفاجلهاااا أ ااا  مل نيكااان هنااااك     
مااان النظاااا  األساسااال  26نيسااا وجب  سااادنيد مااادفوعا  ل غطياااة العجاااز وفواااا للمااااجلة   ماااا

اوز  الويماة ا ك وارنياة جلمياع ا ل زاماا      للصندوق،  يث  ن الويمة ا ك ورانية لألصوا ر
املس حوة على الصندوق  وني ااق  ىل اللاا أن الويماة الساوقية لألصاوا رااوز  هال أني اا         
الويمة ا ك وارنية جلميع اخلصو  املس حوة     ارنيذ ال وييم  و   وق   عداجل هلا ال ورنيار،  

  26 لجأ اجلمعية العامة  ىل احلكم الوارجل   املاجلة  مل
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، َأاِل اا  اجلمعيااة العاماااة   2013و يساااان أدرنيل  2012و  كااا ون األوا جلنيساامرب    - 118
سانة دالنسابة    65دزنياجلة سن ال واعد العاجلنية، والسن االزامية     اء اخلدمة، على ال واإ،  ىل 

للمشاا ركني اجلاادجل   صااندوق املعاشااا  ال واعدنيااة، مااع داادء النفاااال   موعااد   ني جاااوز          
علاى   2013  ووافو  اجلمعية العامة   كاا ون األوا جلنيسامرب   2014مل نينانير كا ون ال/ا 1

ال غااي ا  امل ر بااة علااى اللااا   النظااا  األساساال لصااندوق املعاشااا  ال واعدنيااة  و اانعكس      
كااا ون  31الزنياااجلة   ساان ال واعااد العاجلنيااة   ال وياايم ا ك ااواري لصااندوق املعاشااا  لغانيااة   

لس مراجعل احلسادا  مراجعةس سانونية حلساادا  صاندوق      ونيجري جم2013األوا جلنيسمرب 
املعاشا  ال واعدنية ونيودا   ورنيارا  ىل جملاس املعاشاا  ال واعدنياة عان مراجعاة احلساادا  كال         
عا   ونيوو  صندوق املعاشا  ال واعدنية دنشر  وارنير فصلية عان اسا /مارا  ، ونكان ا راالع     

  www.unjspf.orgعلي ا على الرادي االك رومل ال اإ: 
، دلغ  ا ش راكا  الأ جلفع  ا احملكماة اجلنائياة الدولياة لروا ادا     2014وخالا عا   - 119

 مليون جلو ر  0.69 ىل صندوق املعاشا  ال واعدنية مبلغا قدرة 
 

 13املال ظة   
 أ عا  الو اة وخصو  البردر    

 يات املتحدة()بآالف دوالرات الوال
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 أتعاب القضاة وخصوم الَبَدالت

 127 22 املعاش ال واعدي للو اة ) وييم اس حواقا  حمدجلة(  

 465 دد   ا  واا الو اة  ىل أمكان أخرى

 136 مدفوعا  على سبيل اهلبة للو اة املخصصني

 728 22 ابموع 

 379 1 مكررة

 349 21   ة مكررة

 728 22 ابموع   

 
نيس ند ا ف راض الرئيسل ل وييم خصو  اسا حواقا  املعاشاا  ال واعدنياة للو ااة  ىل      - 120

   4.46: 2013كااا ون األوا جلنيساامرب  31  املائااة ) 3.57معاادا اخلصاام البالغااة  سااب    
 كااااا ون 31  املائااااة ) 2.5املائااااة(  و بلااااغ  ساااابة اف ااااراض ال  ااااخم لبااااد   ا   واااااا   

   املائة(  2.5: 2013األوا جلنيسمرب 
 

http://www.unjspf.org/
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 التغيري يف خصوم استحقاقات القضاة ُتعاجل حماسبيا كخط  استحقاقات حمددة  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموص 

 579 21 2014صا  خصو  ا س حواقا  احملدجلة،   كا ون ال/امل نينانير   

 369  كاليف اخلدمة احلالية

 - الفوائد كاليف 

 (522)  كاليف اخلدمة السادوة  وليص ال كاليف ال سونيا 

 (153) جمموع ال كاليف املع رق هبا   ديان األجلاء املاإ 

 701 اخلسائر ا ك وارنية املع رق هبا مباشرة   ديان ال غي ا    صا  األصوا

 127 22 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31صا  اخلصو  املع رق هبا     

  
 14املال ظة   
 املخصيصا   

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 الدعاوى واملطالبات التغري يف املخصصات

-   2014كا ون ال/امل نينانير  1الرصيد ا ف  ا ل       

 64 املخصصا  ااضافية املرصوجلة

 64 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31الرصيد اخل امل    
  

 15املال ظة   
 املسااا  املدفوعة مودما  

ُ م/ااال  املساااااُ  املدفوعااة مواادما ا شاا راكا  أو املاادفوعا  املوبوضااة ساالفا و بلااغ   - 121
 مليون جلو ر  0.181قيم  ا 

 
 16املال ظة   
 صا  األصوا  

ني كون صا  األصوا من الفائض العجز امل راكم اللي ن/ل الفائدة امل بوية   أصاوا   - 122
 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا دعد خصم مجيع ما علي ا من اخلصو  

 



 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا
 A/70/5/Add.13 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

15-12415 78/95 

 

 17املال ظة   
 اانيراجلا   
 االشتراكات املقررة  

ملياون جلو ر مليزا يااة احملكماة اجلنائيااة    46.8مت  ساجيل ا شا راكا  املوااررة البالغاة     - 123
م امل حاادة وقاارارا  اجلمعيااة العامااة الدوليااة لروا اادا، وفوااا للنظااا  املاااإ والوواعااد املاليااة لألماا 

 الصلة و ارسا  األمم امل حدة  الا 
 

 تبادليةاإليرادات األخرى املتأتية من معامالت   
  كون هلر اانيراجلا  مان اانياراجلا  امل أ ياة موادال اخلادما  املودماة ومان  نياراجلا           - 124

 م نوعة أخرى وأمواا مس رجلة من  فوا    الف را  السادوة 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 اإليرادات األخرى املتأتية من معامالت تبادلية

 100 اانيراجلا  امل أ ية موادل اخلربا  املودمة  

 63 األمواا املس رجلة من  فوا    الف را  السادوة

 92 ال ربع لق ا   فاع من اانيراجلا 

 255 ابموع   
  

 18املال ظة   
 النفوا   
 رواتب وبدالت واستحقاقات املوظفني  

 شاامل روا ااب املااوظفني: روا ااب املااوظفني الاادوليني والااورنيني واملااوظفني ماان فئااة    - 125
اخلدما  العامة، و ساونية موار العمال وا ق طاعاا  االزامياة مان مر باا  املاوظفني  و شامل          

املاااوظفني األخااارى، هاااا   اللاااا املعااااش ال واعااادي  الباااد   وا سااا حواقا  اسااا حواقا  
 وال أمني، ودد   ا  دا  املوظفني، وااعاجلة للورن، وددا املشوة و   اللا من البد   
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 اإليرادات األخرى املتأتية من معامالت تبادلية

51 663 الروا ب    

 51 663 ابموع   
  

 أتعاب وبدالت القضاة  
 شمل األ عا  والبد   واملعاشا  ال واعدنية، واملدفوعا  املودمة على سابيل اهلباة    - 126

 للو اة املخصصني وددا ا   واا  ىل أماكن أخرى، و   اللا من البد   
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 

1 878 أ عا  الو اة والبد   األخرى    

 821  كاليف املعاشا  ال واعدنية للو اة

 2 699 ابموع   
  

 اخلدمات التقاعدية  
 شاامل  فوااا  اخلاادما  ال واعدنيااة ال عوني ااا  املودمااة لغاا  املااوظفني، و  كااون          - 127

 البد   من األ عا  املدفوعة حملامل الدفاع وا س شارنيني 
 

 دوالرات الواليات املتحدة()بآالف 
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 

 192 حمامو الدفاع  

 75 ا س شارنيون

1 233 يخرون  

 1 500 ابموع   
  

 السفر  
 شمل  فوا  السفر مجياع  كااليف سافر املاوظفني و ا  املاوظفني، الاأ    ع ارب            - 128

 عداجل دد    س حواقا  املوظفني 
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 دوالرات الواليات املتحدة()بآالف 
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 

 506 املوظفون  

 406    املوظفني

 912 ابموع   
  

 النفقات التشغيلية األخرى  
النفوا  ال شغيلية األخرى  شمل الصيا ة واملنافع العامة وال درنيب وخدما  األمان،   - 129

وضصصاا  ل غطياة الادنيون الرجلنيئاة و فواا  شاطب       واخلدما  املش ركة، واايار، وال أمني، 
 الدنيون 

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 

 560 اايار  

 254 املنافع العامة

 200 ا  صا  

 311 اللواز  واملعدا 

 900  فوا   شغيلية أخرى

2 525 ابموع       
 نفقات أخرى  

النفواااا  األخااارى دنفواااا  ال اااايافة وامل اااا  الرمسياااة، وخساااائر صاااارق         علاااق   - 130
األجنبياااة، واخلساااائر امل ر باااة علاااى دياااع املم لكاااا  واملنشاااخ  واملعااادا  وال اااربع  العمااال  

 داألصوا أو  ول ا 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 

 48 األجنبيةاخلسائر النامجة عن صرق العمال    

 30 اخلسائر النامجة عن ال خلص من املعدا 

   78 ابموع   



A/70/5/Add.13 

احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا   
 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

81/95 15-12415 

 

 19املال ظة   
 الصكوك املالية و جلارة املخارر املالية  
 صندوق النقدية املشترك الرئيسي  

 ضااافة  ىل مااا حتااوزر احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لروا اادا دصاافة مباشاارة ماان  ودنيااة            - 131
وُمكاِفئاااا  النودنياااة، فةهناااا  شاااارك   صاااندوق النودنياااة املشااا رك الرئيسااال لألمااام امل حااادة   
ول جميع األمواا  اأث   ياايب   أجلاء ا سا /مار وضااررر دوجا  عاا  دسابب وفاورا  احلجام          

نحى العائدا  على عدجل من يجاا ا سا حواق   ه املخارر املر بطةى  وزنيع ودف ل الودرة عل
ونيساا ند  صاايص أصااوا صااندوق النودنيااة املشاا رك الرئيساال )النودنيااة، وُمكاِفئااا  النودنيااة        
وا س /مارا  قص ة األجال وا سا /مارا  رونيلاة األجال( واانياراجلا   ىل الرصايد الرئيسال        

، كااان    ااوزة صااندوق   2014األوا جلنيساامرب  كااا ون 31لكاال كيااان مشااارك  ولغانيااة   
مالنياني جلو ر، ود امن  مبلاغ قادرر      9 462.8النودنية املش رك الرئيسل أصوا نيبلغ جمموع ا 

 مليون جلو ر مس حق الدفع للمحكمة اجلنائية الدولية  38.6
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 رئيسيموجز عن أصول والتزامات صندوق النقدية املشترك ال

  الويمة العاجللة من خالا الفائض أو العجز  

 497 930 3 ا س /مارا  قص ة األجل

 641 482 3 ا س /مارا  رونيلة األجل

 138 413 7 ا س /مارا  -جمموع الويمة العاجللة من خالا الفائض أو العجز  

  الوروض واملبالغ املس حوة الدفع

 824 034 2 صندوق النودنية املش رك الرئيسل -النودنية وُمكاِفئا  النودنية 

 842 14  نيراجلا  ا س /مار املس حوة

 666 049 2 جمموع الوروض واملبالغ املس حوة الدفع 

 804 462 9 جمموع الويمة الدف رنية لألصوا املالية 

  ال زاما  صندوق النودنية املش رك الرئيسل

 604 38 الدفع للمحكمة اجلنائية الدولية لروا دا مبالغ مس حوة

 200 424 9 مبالغ مس حوة الدفع للمش ركني اةخرنين   صندوق النودنية املش ركة

 804 462 9 جمموع الويمة الدف رنية لالل زاما  املالية 

 - صا  األصوا   صندوق النودنية املش رك الرئيسل 
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 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 رئيسيموجز عن أصول والتزامات صندوق النقدية املشترك ال

  النودنية املش رك الرئيسلموجز عن صا  اانيراجلا  من صندوق   

 511 62  نيراجلا  ا س /مار

 (064 7) )اخلسائر( النامجة عن املباجل   املالية

 (084 3) )خسائر(    حمووة

 (214) الرسو  املصرفية

 149 52 صا  اانيراجلا  من صندوق النودنية املش رك الرئيسل 

  
 إدارة املخاطر املالية: نظرة عامة  

 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا ُعرضة للمخارر املالية ال الية: - 132
 ضارر ا ئ مان • 
 وضارر السيولة النودنية • 
 وضارر السوق • 
 ود  هلر املال ظة معلوما  عن مدى  عرض احملكماة اجلنائياة الدولياة لروا ادا هلالر       - 133

املخارر، واألهداق امل وخاة والسياسا  والعمليا  املع مدة لوياس املخارر و جلارهتا، وكيفياة  
  جلارهتا لرأس املاا 

 
 إدارة املخاطر املالية: اإلطار    

 ارسا  احملكمة اجلنائياة الدولياة لروا ادا   جمااا  جلارة املخاارر م وافواة ماع النظاا           - 134
املااإ والوواعااد املاليااة واملباااجلمل ال وجي ياة اجلارة ا ساا /مارا  )املباااجلمل ال وجي يااة(  و عااراق   
ة احملكمة الدولياة رأس املااا الالي  ادنيرر دأ ا  جمماوع أصاوهلا الصاافية الاأ   األف مان أرصاد            

الصااناجلنيق امل راكمااة  و  م/اال أهدافاا    احلفااا  علااى قاادرة احملكمااة الدوليااة علااى ا ساا مرار   
كمؤسسااة مساا مرة، ومتونياال عملياهتااا والوفاااء دأهااداف ا املوااررة  و اادنير احملكمااة الدوليااة رأس  
ماهلا   ضوء الظروق ا ق صااجلنية العاملياة، وخصاائص ضاارر األصاوا األساساية، وم طلباا         

 ا امل داوا احلاإ واملس وبلل رأس ماهل
وخزا ااة األماام امل حاادة هاال املسااؤولة عاان ا ساا /مار و جلارة املخااارر   مااا طخااص        - 135

صااندوق النودنيااة املشاا رك الرئيساال، هااا   اللااا الويااا  دأ شااطة ا ساا /مار وفواااس للمباااجلمل          
 ال وجي ية 
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س املااا و اأمني السايولة    و  م/ل األهداق من  جلارة ا س /مارا    احلفاا  علاى رأ   - 136
النودنية الكافية ل لبية ا   ياجا  النودنية ال شغيلية مع حتوياق معادا عائاد ساوقل  نافسال مان       
كال صاندوق اسا /ماري  ونيفااوق ال ركياُز علاى  جلارة املخاارر والساايولة ال ركيازر علاى عنصاار         

 األهداق امل علق هعدا العائد السوقل 
وياايم جلوري ألجلاء ا ساا /مارا  و واادنير ماادى ا م /اااا  و وااو  جلنااة لالساا /مارا  د  - 137

للمباااجلمل ال وجي يااة و وااد   وصاايا  داساا كماا  لااا املباااجلمل  وخبااالق مااا ك شااف عناا ،       
 ني بني للمحكمة الدولية وجوجل أي  ركيزا  أخرى للمخارر النامجة عن الصكوك املالية  مل
 

 خماطر االئتمان  
رة املالياة  الا مل نياوق الطارق املنااظر   صاا مااإ       ضارر ا ئ مان هل ضارر اخلساا  - 138

النودنيااة وا ساا /مارا    دال زاما اا  ال عاقدنيااة  و نشااأ ضااارر ا ئ مااان ماان النودنيااة وُمكاِفئااا       
والوجلائع لدى املؤسسا  املالية، وكللا من ال عرض ملخارر ا ئ ماان النامجاة عان احلساادا      

الدف رنياة لألصاوا املالياة، مطرو ااس منا ا اضامحالا       املس حوة الوابض الاأ مل ُ سادجل  والويماة      
 الويمة، هل أقصى جلرجا  ال عرض ملخارر ا ئ مان 

 
 إدارة خماطر االئتمان  

 و  اال املباااجلمل ال وجي يااة  جااراء رصااد مساا مر ل واادنير اجلاادارة ا ئ ما يااة للج ااا    - 139
املْصاِدرة واألرراق املناظرة  ويوز أن  شامل ا سا /مارا  املساموا هباا، علاى سابيل امل/ااا        

احلصر، الوجلائع املصارفية، واألوراق ال جارنياة، واألوراق املالياة الاأ   جااوز  ادوجل الو نياة          
ة، واألوراق املالياة الصااجلرة عان هيئاا   كومياة، واألوراق املالياة احلكومياة الاأ حتال          الورني

يجاا اس حواق ا دعد  اس سانوا  أو أقال  و  نيسا /مر صاندوق النودنياة املشا رك الرئيسال         
  صاااكوك املشااا وا  املالياااة م/ااال األوراق املدعوماااة دأصاااوا مالياااة أو ِدُرهو اااا  عوارنياااة     

 اا الس مل ِدمن رجا  رأس امل أو
 

 خماطر االئتمان: املبالغ املستحقة القبا  
جزء كب  من املبالغ املس حوة الوابض مسا حق مان كيا اا  ليسا  معرضاة ملخاارر         - 140

ائ ما ية كب ة  و   ك اداة هالا ال ورنيار، مل نيكان لادى احملكماة الدولياة أي ضامان ا  ياارل          
 نيكفل هلا املبالغ املس حوة الوبض 

احملكمة الدولية ضصصا  املبالغ املس حوة الوبض املشكوك    مكا ياة حتصايل ا     ويام - 141
   ااارنيذ كاال  دااال   ونُيرصااد مبلااغ ضصااص عناادما نيكااون هناااك جللياال موضااوعل علااى أن     
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احملكمااة الدوليااة لاان حتصاال علااى كاماال املبلااغ املساا حق هلااا  وُ ساا خد  األرصاادة املوياادة            
شاكوك    مكا ياة حتصايل ا عنادما  وافاق ااجلارة علاى       ملخصصا  املبالغ املسا حوة الوابض امل  

شطب مبالغ هوجب النظاا  املااإ والوواعاد املالياة لألمام امل حادة أو نيا م عكسا ا عنادما  ارجل           
مباالغ مساا حوة الواابض ُخف اا  قيم ا ا سااادواس  و  مااا نيلاال الا غ  احلاصاال    سااا  هاالر    

 املخصصا  
 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
  التغري احلاصل يف املبالغ املستحقة القبا املشكوك يف إمكانية حتصيل ا

 210 2014 نانير نيكا ون ال/امل 1    

 48 اضصصا   ضافية للمبالغ املس حوة الوبض املشكوك    مكا ية حتصيل 

(149) الأ شطب  خالا الف رة داع بارها    قادلة لل حصيل ملبالغ املس حوة الوبضا  

 - املبالغ    املس خدمة الأ مت عكس ا

 109 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31   
  

 املقررة خماطر االئتمان: االشتراكات  
املخصصااة الباادر    نيارجل أجل ااار ديااان د واااجل  ا شاا راكا  املواررة املساا حوة الواابض و   - 142

 :الا  الصلة هبا
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 البدل املخصص القبا إمجايل املبالغ املستحقة  االشتراكات املقررة املستحقة القباتقادم 
 - -   م أخرة و  ُم محلة الويمة   

 - 7 024 أقل من سنة وا دة
 - 887 من سنة  ىل سن ني

 35 3 383 سن نيأك/ر من 
 35 11 294 ابموع 
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 األخرىاملبالغ املستحقة القبا خماطر االئتمان:   
 :املخصصة الا  الصلة هبا والبدر  نيرجل أجل ار ديان د واجل  املبالغ املس حوة الوبض،  - 143

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 البدل املخصص القبا إمجايل املبالغ املستحقة  تقادم املبالغ املستحقة القبا األخرى

 - -   م أخرة و  ُم محلة الويمة   
 - 3 500 وا دة أقل من سنة

 25 115 من سنة  ىل سن ني
 84 107 سن نيأك/ر من 

 109 3 722 ابموع 
  

 ئات النقديةكاِ النقدية وُمخماطر االئتمان:   
ئااا   ودنيااة  بلااغ   كاِف ودنيااة وُملاادى احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لروا اادا مبااالغ      كااان - 144
، وهااو أقصااى جلرجااة  عاارض هاالر  2014 جلنيساامرب كااا ون األوا 31 جلو ر   النياانيم 9.5

 األصوا ملخارر ا ئ مان   
 

 صندوق النقدية املشترك خماطر االئتمان:  
 ش رة املباجلمل ال وجي ية عد  ا س /مار   ج ا   صادار  وال  صانيفاهتا ا ئ ما ياة      - 145
املواصاافا ، و شا رة أني اااس  ادوجلاس قصااوى لل ركيازا  مااع ج اا   صاادار معيناة  وقااد       عان  
وال صاانيفا  ا ئ ما يااة املساا خدمة هاال  وفي  هاالر الشااروة وقاا  الويااا  دا ساا /مارا   اساا 

 ا ا ئ ماامل؛ وُ سا خد   صانيفا  شارك     ال صانيفا  الاأ حتادجلها كاربى وكاا   ال صانيف       
Standard & Poor’s  وMoody’s و Fitch  ونيساا خد  لصااكوك املخصااومة ل وياايم السااندا  وا ،

هنانيااة ل واادنير اجلاادارة املاليااة ل وياايم الوجلائااع املصاارفية ألجاال  و ىل  انيااة   Fitch شااركة صاانيف 
 نيرجل أجل ار  كما املشترك الرئيسي،صندوق النقدية ل ، كا   ال صنيفا  ا ئ ما يةالسنة
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كاا ون األوا جلنيسامرب    31   ئ ما ياة  ال صانيفا  ا الرئيسل:  صندوق النودنية املش رك  
2014 

 النقدية املشترك الرئيسيتصنيفات صندوق  
   1.3و ؛ -AA+/AA/AA  املائااااة  58.8، و AAA  املائااااة  Standard & Poor’s :31.2 السندا   

 Moody’s: 69.3و ؛Standard & Poor’s شااااركة   املائااااة مل  ويام ااااا 7.7+ و  ؛+A املائااااة
 21.4، و AAA  املائااة  Fitch :52.2؛ و Aa1/Aa2/Aa3  املائااة  30.7 ، وAaaاملائااة   

   املائة    مصنفة 26.4و  -AA+/AA/AA  املائة 
الصاااااااااااااااااااااكوك 

 املخصومة
Standard & Poor’s :100  املائااااااة  A-1+ ؛Moody’s :70.0  املائااااااة  P-130.0و  ؛   

   املائة    مصنفة 10.0و  +F1  املائة  Fitch :90.0 و ؛   مصنفةاملائة 

املصاااارفية الوجلائااااع 
 ألجل

Fitch :64.1  املائة  aa-  املائة  35.9و  a+/a/a- 

 
كمااة ودااالنظر  ىل أن احمل ة،ا ئ ما ياا ا  راقااب خزا ااة األماام امل حاادة دعنانيااة ال صاانيف   - 146

 س /مر      األوراق املالية الا  ال صنيفا  ا ئ ما ياة العالياة، فاةن      اجلنائية الدولية لروا دا 
  وقااع  خااالا أي راارق مناااظر دال زاما اا ، داساا /ناء مااا ني علااق دااأي اساا /مارا            ااجلارة 

 ُم محلة الويمة 
 

 خماطر السيولة  
األماواا الكافياة للوفااء    كماة الدولياة   ضارر السايولة هال ا  مااا أ   كاون لادى احمل      - 147

السايولة هاو ضامان أن        جلارةكمة الدولياة  دال زاماهتا عند اس حواق ا  والن   اللي   بع  احمل
 كااون لاادني ا علااى الاادوا  الساايولة الكافيااة للوفاااء دال زاماهتااا عنااد اساا حواق ا، سااواء   ظاال    
ظروق ربيعياة أو وقا  الشادة، جلون  كباد خساائر  ا  موبولاة أو ا  مااا ااضارار دسامعة           

  كمة الدوليةاحمل
ماال النفوااا  دعااد  لواال   د حلألماام امل حاادة  ونيو اال النظااا  املاااإ والوواعااد املاليااة     - 148

املاوااة،  ااا طخفااض ددرجااة كااب ة ماان ضااارر الساايولة   مااا ني علااق          ا األمااواا ماان اجل اا  
  و  نيسامع دا سا /ناءا    مسا ورة املسااا ، الأ هل  ىل  د كاب   ادفوا   ودنياة سانونية     د

جلارة ماان قاعاادة حتماال املصااروفا  قباال  لواال األمااواا سااوى    الااة ال ويملااد هعاااني  حماادجلة ا 
 املخارر   ما ني علق هبالغ مس حوة 

 ماة ال نباؤ دال ادفوا     هخزا اة األمام امل حادة    كمة اجلنائية الدولية لروا دا وو وو  احمل - 149
ا النودنياة  مال نباؤا  املن ظماة عان م طلباا  السايولة ل امان أن  كاون لادني          انالنودنية و رصد

سااا /مارا  ماااع  نياااالء ا ع باااار الواجاااب   الكافياااة ل لبياااة ا   ياجاااا  ال شاااغيلية  و ااا م ا   
لال  ياجااا  ماان النودنيااة أل ااراض ال شااغيل دناااء علااى ال نبااؤ دا  ياجااا  ال مونياال  وحتاا فظ    
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ئا   ودنية واس /مارا  قص ة األجال  كاِفجبزء كب  من اس /ماراهتا   شكل ُمكمة الدولية احمل
  كفل ل غطية ال زاماهتا عند اس حواق ا 

 
 الرئيسي ندوق النقدية املشتركص :خماطر السيولة  

صااندوق النودنيااة املشاا رك عرضااة ملخااارر الساايولة املر بطااة دا  ياجااا  املشاااركني      - 150
خاالا م لاة قصا ة  و ا فظ الصاندوق دوادر كااق مان النودنياة واألوراق           لسحب مباالغ    

افر اجلازء األكارب مان    وني او  ما   اان أجلا ا       املشااركني  املالية الوادلة لل داوا للوفاء دال زاما 
قااادرها نياااو  وا اااد لااادعم     ئاااا  النودنياااة وا سااا /مارا      اااون م لاااة     كاِفالنودنياااة وُم

خطاار الساايولة   مااا طخااص صااندوق النودنيااة املشاا رك    ا   ياجااا  ال شااغيلية  لااللا، نيع اارب  
  ضئيالخطراس الرئيسل 

 
 االلتزامات املالية: خماطر السيولة  

ملخاارر السايولة علاى فكارة مؤجلاهاا أن الكياان قاد نيواجا  صاعودة            نيس ند ال عرض  - 151
 الوفاء دواجبا   امل علوة دا ل زاما  املالية  وهلا األمر مس بعد  ىل  د كب  دسابب املساااا   

وا س /مارا  امل ا اة للكياان والسياساا  وااجاراءا  الداخلياة       ،والنودنية املس حوة الوبض،
ك ادااة هاالا ال ورنياار،    وارجل املناساابة للوفاااء دال زاما اا  املاليااة  و اا املع ماادة ل اامان وجااوجل املاا 

 ع اد  داأي ضامان عان أنياة خصاو  أو خصاو  حم ملاة، وخاالا           احملكمة الدولية قاد  كن  مل
أي  سااادا  مساا حوة أو الاادنين املساا حق الاادفع فيمااا ني علااق داا أرااراق ثال/ااة  عااِفالعااا ، مل ُ 

 حواق اخلصو  املالية اس ناجلاس  ىل أقر  موعاد نكان   خصو  أخرى  ونيرجل أجل ار ديان دخجاا اس
 :د سونية كل خصم ماإاحملكمة الدولية أن ُ طالب في  

 
 2014 جلنيسمرب كا ون األوا 31يجاا اس حواق اخلصو  املالية     
 (دون خصم )بآالف دوالرات الواليات املتحدة  

 
يف غضييييييييييييييون 

 أش ر ٣
أشيييي ر إىل  ٣ميييين 
 ش رًا 12

مييين سييينة أكثييير 
 اجملموص واحدة  

 16 007 - - 16 007 احلسادا  املس حوة الدفع     
 1 379 - - 1 379 اخلصو  امل علوة داس حواقا  الو اة

 17 386 - - 17 386 ابموع 
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 خماطر السوق  
ا  ماا أن  ؤثر ال غ ا  احلاصالة   أساعار الساوق، م/ال أساعار       لضارر السوق ه - 152

صاارق العمااال  األجنبيااة وأسااعار الفائاادة وأسااعار األوراق املاليااة ا ساا /مارنية،    نيااراجلا     
أو قيمة أصوهلا وخصوم ا املالياة  واهلادق مان  جلارة ضاارر الساوق هاو  جلارة        حملكمة الدوليةا

سوق ضمن  دوجل موبولاة ماع حتوياق املسا وى األم/ال        وضبي مس ونيا  ال عرض ملخارر ال
  للمحكمة اجلنائية الدولية لروا دا وضع املاإال
 

 خماطر العمالت :خماطر السوق  
 شاا  ضااارر العمااال   ىل ا  ماااا أن   ولاااب الويمااة العاجللااة أو ال اادفوا  النودنياااة         - 153

للمحكماة  رق العماال  األجنبياة  و  املس وبلية لصا ماإ دسبب ال غ ا  احلاصلة   أسعار ص
معامال  وأصوا وخصو  دعمال  أخرى    عمل  ا الوظيفية و  عرض لروا دا  اجلنائية الدولية

 امجاة عان ال ولباا    أساعار صارق العماال   و و ال         ال لعما مان  ياث ا   حمدوجلة ملخارر
 عرضاا ا ملخااارر   مساا وى حملكمااة الدوليااة السياسااا  ااجلارنيااة واملباااجلمل ال وجي يااة دااأن  اادنير ا   

صاندوق  الرئيسال و  صاندوق النودنياة املشا رك      حملكماة الدولياة  ا ىل أن  صة و ظراس  العمال  
احملكماة   فاةن  علاى الساواء،   ددو را  الو نيا  امل حدة، انموومالرئيسل  فس  النودنية املش رك 

داال زامن ماع   احملكماة الدولياة،    لاللا  ع ارب    مان  ياث العماال    حمادوجلة   واجا  ضاارر    الدولية
 ضارر العمال  الأ   عرض هلا ضئيلة  أن  اؤا ضارر الصكوك املالية األخرى، 

 
 خماطر أسعار الفائدة: خماطر السوق  

ضارر أساعار الفائادة هال ضاارر  ولاب الويماة العاجللاة للصاكوك املالياة أو ال ادفوا             - 154
الفائادة  وعلاى وجا  العماو ، فعنادما      النودنية   املسا وبل   يجاة للا غ ا  احلاصالة   أساعار      

احملادةجل والعكاس صاحيع      نير فع سعر الفائادة،  انخفض قيماة الورقاة املالياة الا  ساعر الفائادة        
و واس ضارر أسعار الفائدة عموماس هدة الورقة املالية الا  سعر الفائدة احملادةجل، ماع ال عاب  عان     

   ضارر أسعار الفائدة وكلما رال  املدة زاجل هلر املدة دعدجل السنوا    
ئاا   ودنياة واسا /مارا     كاِفمان  ودنياة ومُ  لروا ادا   حملكماة اجلنائياة الدولياة   وما حتاوزر ا  - 155

الرئيسل الا  معدا ثاد  هل صكوك ا املالية املدرة للفائدة  ونينطوي صندوق النودنية املش رك 
اداة هالا ال ورنيار، كاان     ملخارر أسعار الفائادة  و ا  وقا  ك     ل عرض اعلى ا   ماا الرئيسل 
يجااا اسا حواق    نيس /مر   املواا  األوا   أوراق مالياة الا   الرئيسل صندوق النودنية املش رك 

 بلاغ م وساي مادة صاندوق النودنياة املشا رك      نيأقصر، نيوال  ادها األقصاى عان  اس سانوا   و      
 سنة، وهو ما نُيع رب مؤشراس على ارفاض ضارر أسعار الفائدة  1.1 الرئيسل
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 الفائدة أسعار خماطر الرئيسي إزاء املشترك النقدية صندوق حساسية ر السوق: حتليلخماط  
 الرئيسال املساجةلة   املش رك النودنية لصندوق العاجللة الويمة أن كيف ال حليل نيبيان هلا - 156
 للا غ ا   اسا جادة  الكلال  العائاد  مانح    غيةار  ماا   الا  انوص  أو  ازجلاجل  ال ورنيار  هلا ك ادة وق 

 أو دفاائض  العاجللاة  للويماة  وفوااس  ُ ح ساب  ا س /مارا  هلر أن وها  الفائدة أسعار   احلاصلة
 وصاا   العجاز  أو الفاائض     وصاا اس  زنيااجلة  ن/ال  العاجللاة  الويماة    احلاصال  الا غ   فاةن  عجز،

 مانح     هبورااس،  أو صاعوجلاس  أساس،  وطة 200 هودار ال حوا  أث  اجلدوا ونيبني  األصوا
 هاال األساااس النواااة   ال حااو   وهاالر ( املائااة   1  عاااجلا أساااس  وطااة 100) العائااد
  األمر هلا ل وضيع

 
الفائااادة    أساااعار ضاااارر  زاء الرئيسااال املشااا رك النودنياااة صاااندوق  ساساااية حتليااال  

 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31
 التحول يف منحىن العائد

 )نقاط األسا (
القيمة العادلة حلصة صندوق النقدية املشترك الرئيسيي  الزيادة/النقصان يف 

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  (200) 0.84 
(150) 0.63 
(100) 0.42 
(50) 0.21 

 - صفر
50 (0.21) 
100 (0.42) 
150 (0.63) 
200 (0.84) 
  

 خماطر السوق األخرى  
 أل اا  م مااة، أخاارى أسااعار ملخااارر معااريض الرئيساال  اا  املشاا رك النودنيااة صااندوق - 157

 أماور  وكلا ا  دارهن،  مالياة  أوراقااس  نيشا ري  و  مالياة  أوراقاس نيو رض و  املكشوق على نيبيع  
 لدرجاة  األخارى  األساعار  ملخاارر  معرضاة   ا  واحملكماة    املااا  لرأس احمل ملة اخلسارة من حتد

ة داألسااعار امل صاالة دعمليااا  الاالكر، ألهنااا معرضااة ددرجااة حماادوجلة للمخااارر املر بطاا  ساا حق
الشراء امل وقعة لبعض السلع األساسية الأ ُ س خد  دا  ظا    العمليا   ونكن ل غ    هالر  

 األسعار أن نيؤثر   ال دفوا  النودنية هلغ    الي شأن 
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 التصنيفات احملاسبية والقيمة العادلة  
 الويمااة هاال عجااز أو دفااائض العاجللااة دالويمااة املنف االة لالساا /مارا  الدف رنيااة الويمااة - 158
 املساا حوة واملبااالغ الواابض املساا حوة واملبااالغ النودنيااة ومكافئااا  للنودنيااة دالنساابة أمااا  العاجللااة
  العاجللة للويمة عاجلا  ودنير هل الدف رنية الويمة فةن الدفع،

 
 ةالعادل للقيمة اهلرمي التسلسل  

 مساا ونيا  خااالا ماان العاجللااة، دالويمااة امل وويمااة املاليااة الصااكوك أجل ااار اجلاادوا  لااال - 159
 :ال اإ النحو على املس ونيا  هلر و عرةق  العاجللة للويمة اهلرمل ال سلسل

: األسعار املعروضة )   املعدةلة(   األسواق النشطة لألصاوا أو اخلصاو    1املس وى  • 
 امل طادوة؛

، وهاال 1املعروضااة املندرجااة   املساا وى : املاادخال  ماان  اا  األسااعار  2املساا وى  • 
مااادخال  قادلاااة للرصاااد فيماااا ني علاااق داألصااال أو اخلصااام، ساااواء دصاااورة مباشااارة   

 كأسعار( أو    مباشرة )أي مس مدة من األسعار(؛ )أي
: مدخال  لألصل أو اخلصم    مس ندة  ىل ديا ا  ساوقية قادلاة للرصاد    3املس وى  • 

 )أي مدخال     قادلة للرصد( 

 أسااعار علااى النشااطة األسااواق   امل داولااة املاليااة للصااكوك العاجللااة الويمااة و ساا ند - 160
 أساااس علااى املساا ولة الوجلنيعااة اجل ااة وُ حاادجلها ال ورنياار، هاالا ك ادااة وقاا  املعروضااة السااوق
  الا  شاطة  الساوق  وُ ع ارب   ثال/اة  أراراق  مان  علي اا  احلصاوا  نيا م  الاأ  املالية األوراق  وييما 
 مسساار  أو  ااجر  أو لل اداوا  وكالاة  من وا  ظا  دُيسر وم ا ة جاهزة املعروضة األسعار كا  

 الساوق  معاامال   األساعار   لاا  ومت/ال  رقادياة،  وكالاة  أو  ساع   جلائارة  أو صاناعية  جمموعة أو
 الالي  املعاروض  الساوق  وساعر   واملسااواة  ا سا واللية  أسااس  علاى  دا  ظاا   راري  الأ الفعلية

 العارض  ساعر  هاو الرئيسال   املشا رك  النودنية صندوق   هبا   فظ الأ املالية لألصوا نيس خد 
 احلاإ   

 داساا خدا   شااطة سااوق   ُ  ااداوا   الااأ املاليااة للصااكوك العاجللااة الويمااة وحتاادةجل - 161
  للرصاد  الوادلاة  الساوق  لبيا اا    كان  اسا خدا   أكارب  حتوياق  علاى   ساعد الأ ال وييم  ونيا 
 نيادرج  للرصاد،  قادلاة  للصاا  العاجللاة  الويماة  ل حدنيد املطلودة اهلامة املدخال  كل كا   و الا

  2 املس وى   الصا
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 املشا رك الرئيسال   النودنياة  صاندوق  أصاوا  العاجللاة  للويمة ال اإ ال سلسلل اهلر  ون/ل - 162
 ماان ماليااة أصااوا هناااك  كاان ومل  ال ورنياار هاالا  عااداجل وقاا  العاجللااة دويم اا ا قيساا  الااأ

 داني  املالياة  لألصاوا  كاب ة  حتاونيال   أي أو العاجللة، دالويمة مووةمة خصو  أي أو ،3 املس وى
  العاجللة للويمة اهلرمل ال سلسل مس ونيا 

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

صيييندوق النقديييية جمميييوص  -التسلسيييل اهلرميييي للقيمييية العادلييية  
1املستوى  املشترك الرئيسي 2املستوى    اجملموص 

 956 154 2 - 956 154 2 امل حدة الو نيا  خارج سندا  من وكا      

 489 691 - 489 691 امل حدة الو نيا  عن صاجلرة    سندا  سياجلنية

 169 440 - 169 440 الورنية الو نية  دوجل سندا    جاوز

 290 297 1 - 290 297 1 امل حدة الو نيا  سندا  خزا ة

 234 999 - 234 999 صكوك ضصومة

 000 830 1 000 830 1 - وجلائع ألجل

 138 413 7 000 830 1 138 583 5 عجز  أو دفائض العاجللة  دالويمة امل وويمة املالية األصوا جمموع 

  
 20املال ظة   
 األرراق الا  الصلة  
 الرئيسيون اإلدارة موظفو  

   كاب    اأث    ارساة  علاى  الوادرة  لدني م اللنين أولئا هم الرئيسيون ااجلارة موظفو - 163
 ااجلارة ماوظفل  طخص احملكماة،   ام جمموعاة    ما و   للكيان وال شغيلية املالية الورارا  ا اال

الرئيس واملدعل العا  در بة وكيل األمني العا ، وامل سجيل در بة األمني العاا  املسااعد    الرئيسيني
احملكمااة(، ورئاايس الشااؤون ااجلارنيااة لسااجل احملكمااة  )والاالنين ن/لااون معاااس جملااس ال نساايق   

وهؤ ء قد أ يط  هبم السلطة واملسؤولية عن ال خطيي وال وجي  واملراقبة فيماا ني علاق دأ شاطة    
 احملكمة 
 مواار و سااونيا  الصااافية، الااأ  اادفع ا احملكمااة املر بااا    املكافااخ   مجاااإ ونيشاامل - 164

 املعاشااا    العماال ر  واشاا راكا  ااعا ااا ،و واملاانع كالبااد   وا ساا حواقا  العماال،
  الصحل وال أمني ال واعدنية
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 اجملموص وظائف قيادية أخرى جمالس التنسيق 
 4 1 3 عدجل الوظائف )هكاف  جلوا  كامل(    

 1 064 202 862  مجاإ املكافخ 
 - - -  عوني ا  اس حواقا  أخرى  

 1 064 202 862 املكافخ    السنة جمموع 
الواااروض والسااالف  ااا  املسااادجلة  ااا      

 - - - 201كا ون األوا جلنيسمرب  31
 

 الرئيسيني  ومت/ال  ااجلارة لاموظفل املوردني األسرة أفراجل من احملكمة أ داس  وظف ومل - 165
 ني ماشاى  هاا  ا سا حواقا   موادال  املدفوعاة  املباالغ  الُسلف املمنو ة ملاوظفل ااجلارة الرئيسايني  

للمااوظفني؛ وم/اال هاالر السملاالف م ا ااة علااى  طاااق واسااع    واألساساال ااجلاري النظااامني مااع
 جلميع موظفل احملكمة 

 
 الصلة ذات الكيانات معامالت  

 ني اوىل  ماا   البااس  املعاامال ،   جاراء    وفاورا   ول حوياق  العااجلي،  األعمااا  سياق   - 166
 ني اوىل  ت يخار  كيان عن  يادة املالية داملعامال  الويا  املالية ال وارنير دةعداجل مكلف و يد كيان

    ق وق     سوني  ا
 

 االستئماين الصندوق أنشطة  
الصندوق ال اإ، اللي نيدعم أ شطة احملكمة، ُمنظم كصندوق اس ئمامل، وهو دال ااإ   - 167

 األماواا  وأرصادة  وكا ا  ا   يارياا   نيرجل   ابلد األوا من البيا ا  املالية لألمم امل حدة  
 كما نيلل: 2014كا ون األوا جلنيسمرب  31ا س ئمامل     الصندوق  
 

 ()بآالف دوالرات الواليات املتحدة  

 ة ال  ميوهلا الصندوق االستئمايناحملكماألنشطة املتصلة ب
يف  مييييوالاالحتياطيييييات وأرصييييدة األ

 2014 ديسمرب/األول كانون ٣1
 املساؤولني  األشخاص حملاكمة الدولية اجلنائية للمحكمة ا س ئمامل الصندوق  
 للوااا ون  اجلساايمة  ا   اا اكا   ماان  و  هااا  اجلماعيااة  ااداااجلة  أعماااا  عاان 

 روا دا  قليم   املر كبة الدوإ اا سامل

210 
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 الضرائب معادلة صندوق يف الواردة األرصدة  
 مان  صااق  أساس على املوظفني اس حواقا  مصروفا  عن املالية هلر البيا ا   بلاغ - 168

 مان  كجزء منفصل دشكل دالعمليا  امل علوة ال رنيبية ا ل زاما  عن اادال  وني م  ال رائب
 موعاد   اني  الاأ  امل حادة،  لألمام  املالياة  البيا اا     ابلد األوا مان  ال رائب معاجللة صندوق
  جلنيسمرب األوا كا ون 31   عن ا املاإ اادال 
العاماااة  اجلمعياااة راراااااق ا اأ كااا هوجاااب ال ااارائب معاجللاااة صاااندوق أ  شااا  وقاااد - 169
 الصاافية  املر باا   ملعاجللاة  واللااااا  1955 جلنيسمبااار األوا كا ون 15 املؤر ( 10-جل) 973
 اانيااراجلا  دنااد   الصااندوق ونيويااد  الورنيااة ال اارنيبية ال زاماااهتم كا اا  أنيااا املااوظفني جلميااع

 امليزا ياة  مان  وظائف م املموةلة داملوظفني ني علق ما   املوظفني مر با  من االزامية ا ق طاعا 
 ونيادرج   اجلنائية الدولية لروا ادا وعملياا   فاظ الساال      للمحكمة املوررة واأل صبة العاجلنية،

العاجلنياة   دامليزا ياة  امل علواة  املوررة األ صبة من خصماس املويةدة األرصدة النفوا  دند   الصندوق
 ضارائب   فارض    الاأ  األع ااء  للادوا  واألرصادة املواررة   الساال    فظ واحملكمة وعمليا 

  امل حدة األمم من جلخوا من رعانياها علي   صل ما على
 حلسااا  العاااملني رعانياهااا علااى ضاارائب  فاارض الااأ األع اااء الاادوا حتصاال و  - 170
 لارجل  األوا املواا      صايب ا  نيسا خد   اللاا،  مان  وداد   دالكامال   ا ئ ماان  هالا  علاى  احملكمة
 و وياد   امل حادة  األمام  مان  جلخلا م  علاى  جلفع ا املوظفني هؤ ء على  عني الأ ال رائب أمواا

  ال اارائب معاجللااة صااندوق جا ااب ماان  فوااا  دوصااف ا هاالر ال اارائب أمااواا رجل عمليااا 
 ضارائب  جلفع من م ونيطلب امليزا ية عن خارجة أمواا من وظائف م املموةلة للموظفني ودالنسبة

  األمواا  لا موارجل من مباشرة نيدفعو   ما رجل ني م الدخل، على
 ا    مالياة  ديا اا   يخار    ني بني وكما ،2014 جلنيسمرب األوا كا ون 31  انية و ىل - 171
 ال ارائب  معاجللاة  صاندوق    ال راكمال  الفاائض  دلاغ  امل حدة،   ابلاد األوا،  لألمم مراجرعة
 كا ا   اللاا،   ىل ودااضافة  جلو ر مليون 36.8 األمرنيكية امل حدة للو نيا  الدفع املس حق
ملياون جلو ر م صالة دالسانة     23.3ال زاماا  ضارنيبية  وادر لاواإ      ال رائب معاجللة لصندوق
والساانوا  الااأ قبلاا ا، والااأ جُلفعاا    الفصاالني األوا وال/ااامل ماان عااا          2014ال اارنيبية 
ال اارائب أرصاادة ماان األمااواا وا   ياريااا   بلااغ       وكااان لاادى صااندوق معاجللااة   2015
 مليون جلو ر  36.5

 



 احملكمة اجلنائية الدولية لروا دا
 A/70/5/Add.13 مال ظا  على البيا ا  املالية

 

15-12415 94/95 

 

 21املال ظة   
 عووجل اايار وا ل زاما   
 التشغيلي اإلجيار عقود  

 جممااوع دلااغ وقااد  واملعادا   املبااامل  ساا خدا  ال شااغيلل ااياار  عوااوجل احملكمااة  ارب   - 172
 ونيشامل   جلو ر ملياون  0.945 للسانة  املصروفة النفوا  ضمن هبا املع رق اايار مدفوعا 

 نُيع ارق  الأ ا س خدا ،   داحلق ال ربع ل ر يبا  ُخصيص  جلو ر مليون 0.09 ابموع هلا
 املاإ  األجلاء ديان   هبا امل صلة داانيراجلا 

، جلخلا  ااجلارة    ر يباا    2015وها أن احملكمة ني وقع أن  نا ل عملياهتاا   عاا      - 173
 اهناء  ر يبا  اايار   وق  ني ناسب مع املوعد احملدجل ا الق احملكمة 

 
 االلتزامات التعاقدية املفتوحة  

    ارنيذ  عداجل ال ورنير، كا   ا ل زاما  امل صلة داملم لكا  واملنشاخ  واملعادا     - 174
امل عاقاد علي اا ولكان    )ها في ا ا ل زاما  ال عاقدنية لألصوا قيد اا شاء(، والسالع واخلادما    

 مل  سلم، كما نيلل:
 

 ()بآالف دوالرات الواليات املتحدة  
 2014كانون األول/ديسمرب  ٣1 يف 
 1 119 السلع واخلدما   

 1 119 جمموع ا ل زاما  ال عاقدنية املف و ة 
  

 22املال ظة   
 احمل ملة واألصوا احمل ملة اخلصو   

 العااجلي  املساار    ةخار  وقا   مان   نشاأ  الاأ  املطالباا   مان  بموعة معرضة احملكمة - 175
 ومطالبااا  ال جارنيااة؛ واملطالبااا  الشااركا  مطالبااا  :ألعماهلااا، ونكاان  صاانيف ا كمااا نيلاال

 دلاغ  ال ورنيار،  ك اداة  وقا   و ا    الكفاا    مان قبيال   األخرى، واملطالبا  ااجلاري؛ الوا ون
 مليااون 0.014 واملطالبااا  الوا و يااة ال جارنيااة واملطالبااا  الشااركا  مطالبااا  قيمااة جممااوع

 النا ائل  للوارار  نيكون أن ااجلارة   وقع و   جلو ر، ُ شكل ق ية وا دة معروضة أما  احملكمة
 أجلائ ااا أو املاااإ مركزهااا علااى نياالكر ضااار أثاار في ااا راارق هاال الااأ ااجااراءا  ماان أي  
 نيكن لدى احملكمة أي أصوا حم ملة النودنية  و    ارنيذ  عداجل ال ورنير، مل   دفواهتا أو
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 23املال ظة   
 العمليا  املوبلة  

 األعمااا  ل صارنيف  الدولياة  اةلياة    شااء ( 2010) 1966 قرارر   األمن جملس قرر - 176
 لروا اادا الدوليااة اجلنائيااة للمحكمااة أ ااداا طخصااص دفاارعني اجلنااائي ني للمحكماا ني امل بويااة
 األساساية  امل اا   مان  عادجل   جنااز  دغياة  واللاا  الساادوة،  ليو وساالفيا  الدولية للمحكمة واةخر
   مباشارة  أروشاا  فارع  ودادأ   اهلااردني  حماكماة  امل/ااا  سابيل  علاى  من ا احملكم ني،   الق دعد

وخاالا الف ارة األولياة لعمال       سانوا   أرداع  مادهتا  أولية لف رة 2012 نيولي  متوز 1   أعمال 
األعماااا امل بويااة، سااوق نيكااون هناااك  ااداخل مؤقاا  مااع أعماااا       اةليااة الدوليااة ل صاارنيف  

احملكم ني  ىل  ني  جنازاا لألعماا امل بوية املر بطة داأي  جاراءا  للمحاكماا  أو  جاراءا      
ا س ئناق الأ    زاا معلوة عند  ارنيذ دادء عمال الفارعني املار بطني دكال مان احملكما ني          

 و باجللا   املاوارجل  ة جنباس  ىل جنب مع احملكم ني و وامسا  خالا السن اةلية  وقد عمل  اةلية
  مع ما األعماا و سو  الدعم
وقااد قااد  رئاايس احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لروا اادا رسااالة  ىل جملااس األماان مؤرخااة       - 177
عاان  العااا  وماادعي ا احملكمااة رئاايس (  ياال هبااا  وييمااا  S/2015/340) 2015أنيار مااانيو  15

أني اااس، قااد  رئاايس    2015أنيار مااانيو  15ود ااارنيذ   احملكمااة  جناااز اساا را يجية ماادى  نفياال 
 رئايس  (  يال هباا  وييماا    S/2015/342الساادوة رساالة )   ليو وساالفيا  الدولياة  اجلنائياة  احملكمة
احملكماة، وعان الادعم املواد  ل لياة        جنااز  اسا را يجية  عان مادى  نفيال    العا  ومدعي ا احملكمة

 ا  و جراءا  ا س ئناق وعن  كماا احملاكم
 2194 قرارنيااا    ، رلاااب جملاااس األمااان  2014كاااا ون األوا جلنيسااامرب   18و   - 178

 الدوليااااة واحملكمااااة لروا اااادا الدوليااااة اجلنائيااااة احملكمااااة ماااان( 2014) 2193 و( 2014)
 امل بوياة،  أعماهلمااااا  كال  دةجنااااز  لل عجيال  املمكنااة ال داد  مجيع   خلا أن السادوة ليو وسالفيا

  اةلية  ىل سلسا ا  وا  و  منا ا الق ما ُ ِعديا وأن
 

 24املال ظة   
 اادال  ل ارنيذ ال الية األ داث  

 و اارنيذ  املالياة  البيا اا    اارنيذ  داني  موا ياة،   ا   أو موا ياة  جوهرنياة،  أ داث  طرأ مل - 179
   جوهرنياس  أث اس البيا ا   لا على  ؤثر أن نكن كان دةصدارها  ااالن
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