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  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤، الهاي

 

  

 ااين للضحايمئ عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستإىل مجعية الدول األطرافتقرير 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١خالل الفترة من 

  موجز تنفيذي
يضطلع الصندوق االستئماين للضحايا بواليتني تتعلقان بضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص 

املساعدة إىل  ضد شخص مدان، وتقدمي تسيري التعويضات اليت تأمر ا احملكمة: احملكمة اجلنائية الدولية ومها
وقد واصل الصندوق جه القائم دمج املنظور اجلنساين يف مجيع . الضحايا وأسرهم باستخدام تربعات املاحنني

عملياته الربناجمية، وذلك باملزج بني ج يتمحور حول الضحايا وج متكامل يقوم على أساس اتمعات 
  .احمللية

 يف وقت قريب، ارتباطا بإصدار احملكمة أول إدانة هلا ويضاتومن احملتمل تفعيل الوالية املتعلقة بالتع
، يف حق السيد توماس لوبانغا، ألجل جرائم تتعلق بتجنيد ٢٠١٢مارس / آذار١٢يف التاريخ، وذلك يف 

ويف نفس التاريخ، وجهت الدائرة االبتدائية األوىل دعوة إىل األطراف . األطفال وإلزامهم باخلدمة العسكرية
 يف القضية، مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للضحايا، إىل إبداء مالحظات عن مبادئ التعويضات واملشاركني
ويف عرضه املقدم إىل الدائرة االبتدائية، أيد الصندوق اتباع ج قائم على أساس اتمعات احمللية . وإجراءاا

مبن (طر زيادة وصم الضعفاء من الضحايا خبصوص التعويضات اجلماعية يف قضية لوبانغا، يرمي إىل معاجلة خما
، وبالنظر إىل املستقبل، يهدف إىل القيام بدور فعال يف متهيد )فيهم ضحايا العنف اجلنسي املتصل باجلرائم

  .الطريق إىل املصاحلة داخل اتمعات وفيما بينها

 من ضحايا ٨٠ ٠٠٠ويف إطار واليته املتعلقة باملساعدة، قدم الصندوق الدعم إىل ما يزيد عن 
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، من خالل إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي لألفراد 

 مشروعا قائما يف أوغندا ومجهورية الكونغو ٢٨ويتألف الربنامج احلايل من . واتمعات على حد سواء
ملقارنة مع السنة املاضية، وال زال معظمهم يتلقى مزجيا الضحايا قليال با/وقد ارتفع عدد املستفيدين. الدميقراطية

ويتشكل املستفيدون املستهدفون بتدخالت . أو الدعم املادي/من إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكاملني و



ICC-ASP/11/14 
  2 الصفحة

 

14-A-070812 

أثناء الفترة املشمولة ذا . الصندوق من ضحايا مت حتديدهم وفقا للوصف الوارد يف نظام روما األساسي
عزز الصندوق تدخالته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف حني ابتدأت املرحلة االنتقالية يف مشال التقرير، 

أوغندا، وبلغت إجراءات املناقصة التنافسية الدولية إلطالق برنامج الصندوق يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
  .مراحلها النهائية

حبمالت إلبراز حضوره على الساحة وإذكاء  وقد حدت قلة املوارد من قدرة الصندوق على القيام 
مجهورية الكونغو (على أرض الواقع، مبايف ذلك يف إيتوري  ومع ذلك، زاد حضور الصندوق. الوعي به
وعلى ضوء أول قضية متعلقة بالتعويضات تنظر فيها احملكمة، ميكن أن تنطوي زيادة احلضور ). الدميقراطية

لبية غري مقصودة من جانب بعض شرائح اتمعات احمللية، مما قد يعيق على الساحة على خماطرِ استجابة  س
  .أنشطة الصندوق يف امليدان

وعالوة . ٢٠١٢مارس / آذار٢٦ إىل ٢٤وعقد االجتماع السنوي التاسع للمجلس يف الهاي من 
م ااالت اليت ، اعتمد الس أيضا إجراءات لتنظي٢٠١٣ و ٢٠١٢على مناقشة ميزانيتي أمانة الس لعامي 

ومن بني املواضيع اليت مت التطرق إليها أثناء اجتماع الس، . ميكن أن تتضارب فيها املصاحل الفردية لألعضاء
وبغية تيسري جهود مجع األموال . دار نقاش طويل حول احتمال اختاذ قرار بشأن التعويضات يف قضية لوبانغا

". مبادئ الصندوق التوجيهية بشأن التربعات اخلاصة"على اعتماد اليت تستهدف اهلبات اخلاصة، وافق الس 
 يورو يف احتياطي التعويضات لدى الصندوق، ليبلغ هذا ٢٠٠ ٠٠٠ووافق الس أيضا على زيادة قدرها 

 مليون يورو، ووافق كذلك على متديد الربامج يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا ١,٢االحتياطي 
  . يورو١ ٣٠٦ ٤٣٢ جمموعه مببلغٍ

 الدول مجعية إبالغ لزوم تشترط اليت ،ICC-ASP/1/Res.6 بالقرار املرفق من ١١ للفقرة ووفقاً
 ترِد رفضت، أو قُبلت قد التربعات هذه كانت إذا عما النظر بغض وذلك تقدم، اليت التربعات بكافة األطراف
 ٣١٤,٩٠ (الدول من الواردة التربعات القائمة هذه وتشمل. يرالتقر هذا من األول املرفق يف بالتربعات قائمة
الـمناظرة  التربعات أو/و العينية والتربعات ؛)يورو ٩ ٩٠٠,٦١ (واألفراد املؤسسات ومن ؛) يورو٢ ٢٣٤
 يوليو/متوز ١ من املمتدة الفترة من يورو ٤٩٥ ٥٩٠ يعادل ما (التنفيذ يف الشريكة املنظمات من املقدمة
  ويظهر).يورو ١٦ ٧٦٢,٢١ (الصندوق إيرادات على الفائدة ومن ؛)٢٠١٢ مارس/آذار ٣١  إىل٢٠١١
 بدوالرات املفتوح احلساب رصيد أما يورو، ٢٨٠ ٥٤٥,٢٦ قدره رصيداً الصندوق املفتوح باليورو حساب
 توفري سابح الصندوق لدى يوجد حالياً ذلك، إىل وباإلضافة. دوالراً ١٩ ٨٩٧,٦٦ فقدره املتحدة الواليات

  .٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠يف  يورو ٣ ٢٢٠ ٠٠٠ قدره

" مسامهات من غري املسامهات املقررة"ويود الس أن يقترح ألول مرة على اجلمعية أن تخصص 
ويف .  من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٣٦ و ٣٥و ) د (٢١للصندوق، على النحو املتوخى يف البنود 

تخصيص مثل هذه املوارد دور فعال يف زيادة تعزيز االحتياطي الذي حيتفظ به الصندوق نظر الس، سيكون ل
لغرض تكميل منح التعويضات اليت تأمر ا احملكمة، نظرا ألن املتهمني يف معظم القضايا املعروضة حاليا على 

 اجلمعية يف خمصصات إضافية ويقترح الس أن تنظر. احملكمة أُعلن أم معوزون ألغراض املساعدة القانونية
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وستكون لذلك أمهية كربى يف إظهار .  مليون يورو، دف تقوية احتياطي الصندوق للتعويضات١قد تبلغ 
دعم مجيع الدول األطراف للدور احملوري الذي سيضطلع به الصندوق يف اإلسهام يف جدوى ومصداقية 

تخفف مثل هذه اإلسهامات العبء على دخل وعالوة على ذلك، س. التعويضات اليت تأمر ا احملكمة
الصندوق من التربعات، وهو دخل متواضع باملقارنة، وستمكنه بذلك من مواصلة األنشطة احلالية يف إطار 

  .واليته املتعلقة باملساعدة، ومن التوسع إىل بلدان أخرى توجد ا حاالت من اختصاص احملكمة

 يورو، ١ ٦٥٩ ٣٠٠ ما قدره ٢٠١٣مج الرئيسي السادس لعام ويبلغ إمجايل امليزانية املقترحة للربنا
، يطلب الس إىل اجلمعية ٢٠١٣ونظرا ألنه ينبغي شغل مجيع الوظائف الشاغرة بالصندوق حبلول بداية العام 

  .بكل احترام أن تعفيه من تطبيق معدل الشغور، نظرا للحجم املتواضع للربنامج الرئيسي السادس باملقارنة بغريه

  

  مقدمة  -أوال

، )١(")الصندوق(" من نظام الصندوق االستئماين للضحايا ٧٦والبند   ICC-ASP/1/Res.6وفقا للقرار   -١
 ٢٠١١يوليه / متوز١عن الفترة املمتدة من ") اجلمعية("يقدم جملس اإلدارة التقرير السنوي إىل مجعية الدول األطراف 

 ما مت حتقيقه من خالل تنفيذ مشاريع فعلية يف بلدين يدخالن يف ويلخص هذا التقرير. ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠إىل 
، ويقدم معلومات مستكملة عن احلالة املالية، وكذلك عن امليزانية ")احملكمة("اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

  .٢٠١٣املتوقعة ألمانة الصندوق لعام 

  األنشطة واملشاريع  -ثانيا

تقدمي ) ٢( و)٢( تسيري التعويضات اليت تأمر ا احملكمة ضد شخص مدان،)١: (يضطلع الصندوق بواليتني  -٢
 من نظام روما األساسي وباستخدام موارد ٧٩املساعدة املتعددة األبعاد لفائدة الضحايا، رهناً بأحكام املادة 

 ضد اإلنسانية  والواليتان مرتبطتان بعضا ببعض، وتقدمان الدعم لضحايا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم)٣(.أخرى
 وتشكل خطة رصد األداء اخلاصة بالصندوق إطارا برناجميا )٤(.٢٠٠٢يوليو / متوز١وجرائم احلرب املرتكبة منذ 

وترتبط اخلطة أيضا بنظام روما األساسي، والصكوك الرئيسية . لتنفيذ والييت التعويضات واملساعدة العامة
 اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، وما يناسب من قرارات للمحكمة، ونظام الصندوق، والقانون الدويل حلقوق

وواصل . األمم املتحدة، وإطارات املاحنني، وغري ذلك مما ينطبق من املعاهدات واملبادئ ومبادرات العدالة االنتقالية

                                                 
يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتابيا عن أنشطة " من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن ٧٦ينص البند  )١(
 "لصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل رئيسها
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨البند  )٢(
ين للصندوق، املرجو وللمزيد من املعلومات عن األساس القانو. من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥ (٩٨البند  )٣(

 .http://trustfundforvictims.org/legal-basisالرجوع إىل املوقع 
 . من نظام روما األساسي٨ و ٧ و ٦كما ورد تعريفها يف املواد  )٤(
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ضحايا، وخاصة ويعترب الصندوق أن متكني ال. عملياته الربناجميةالصندوق جه يف دمج املنظور اجلنساين يف مجيع 
لنساء واألطفال، يظل خطوة رئيسية حنو إاء إفالت اجلناة من العقاب، وإحالل السالم الدائم واملصاحلة يف امنهم 

ويظل النهج . ١٨٨٩، و ١٨٨٨، و١٨٢، و١٣٢٥حاالت الصراع، والنجاح يف تنفيذ قرارات جملس األمن 
ئم على أساس اتمعات احمللية استراتيجيتني توجهان العملية املتمحور حول الضحايا واملقترن بالنهج املتكامل القا
وبعد ما يقارب مخس سنوات من احلضور امليداين املنتظم يف . التشاركية للتخطيط لربامج الصندوق وشركاء التنفيذ

  أول تقييم خارجي٢٠١٢أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، سيجري الصندوق يف النصف الثاين من عام 
وتتواصل كذلك عملية حتديد اخلطة . شامل لرباجمه، وهو ما سييسر وضع برامج جديدة أكثر فعالية وكفاءة

  .، لتحل حمل اخلطة احلالية٢٠١٦-٢٠١٣االستراتيجية اجلديدة للفترة 

   بالتعويضاتاملتعلقةالوالية   -ألف

ت أو املصادرة والتربعات من أجل وتجمع املوارد من الغراما. ترتبط والية الصندوق األوىل بالقضايا  -٣
 وجيوز للمحكمة )٦(.إذا قرر جملس اإلدارة ذلك" موارد أخرى للصندوق االستئماين" وتستكمل من )٥(التعويضات،

 احملكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر اجلربأن تأمر بأن يودع لدى الصندوق االستئماين مبلغ 
ويستلم الصندوق املوارد اليت متّ مجعها من التعويضات . مباشرة لفائدة كل ضحيةإصدار حكم فردي جبرب الضرر 

  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٨وحيتفظ ا منفصلةً عن موارد الصندوق األخرى، وِفقاً للقاعدة 

 ١٢اريخ، وذلك يف يف وقت قريب، ارتباطا بإصدار احملكمة أول إدانة هلا يف التوسيتم تفعيل هذه الوالية   -٤
. ، يف حق السيد توماس لوبانغا، ألجل جرائم تتعلق بتجنيد األطفال وإلزامهم باخلدمة العسكرية٢٠١٢مارس /آذار

ويف نفس اليوم، وجهت الدائرة االبتدائية األوىل دعوة إىل األطراف واملشاركني يف القضية، مبا يف ذلك الصندوق 
  .حظات عن مبادئ التعويضات وإجراءاااالستئماين للضحايا، إىل إبداء مال

ويف عرضه املقدم إىل الدائرة االبتدائية، أشار الصندوق إىل أنه نظرا للطبيعة القضائية لنظام التعويضات يف   -٥
. إطار نظام روما األساسي، فإن املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص املدان هي حمور التعويضات اليت تأمر ا احملكمة

 وبصرف النظر عن إمكانية إضافة تكملة من الصندوق االستئماين إىل منحة التعويضات يف حالة عدم توفر ولذلك،
الشخص املدان على أموال كافية، يرى الصندوق أن مسامهة الشخص املدان يف منحة التعويضات، نقدا أو عينا، 

  .للضحاياينبغي أوال وقبل كل شيء أن متثل قيمتها احلقيقية والرمزية بالنسبة 

وفيما خيص املبادئ املتعلقة بإجراءات التعويضات، حث الصندوق الدائرة على إيالء قيمة كبرية لكفالة   -٦
ويشمل ذلك استصواب إشراك الضحايا  يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا . إمكانية الوصول والفعالية والتميز باملغزى

وينبغي ملبادئ احملكمة يف جرب الضرر أن ترمي دوما إىل جعل منح . يف ذلك أثناء حتديد املنح اجلماعية عند االقتضاء
التعويضات جتتنب اآلثار املؤدية إىل التمييز والوصم، وأن تكفل يف الوقت ذاته إمكانية احلصول على املنح ألضعف 

                                                 
 . من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٤٦ إىل ٤٣البنود من  )٥(
 . من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٥٦البند  )٦(
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على أساس نوع جمموعات الضحايا، مبا يف ذلك األطفال، والنساء، وضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم املرتكبة 
وينبغي أن تكفل احملكمة أن أية منحة جلرب الضرر . اجلنس، واألشخاص املسنني وذوي اإلعاقة أو املصابني بعاهات

وأشار الصندوق أيضا إىل ضرورة توفري . تشمل بعدا جنسانيا، وحتمل بذلك مغزى للضحايا من النساء والفتيات
عويضات، وضمان أن إجراءاا تعزز حقهم يف االنتعاش البدين إمكانية حصول الضحايا األطفال فعال على الت

  .والنفسي ويف إعادة االدماج االجتماعي

وأيد الصندوق اتباع ج قائم على أساس اتمعات احمللية خبصوص التعويضات اجلماعية يف قضية لوبانغا،   -٧
ل اجلنود السابقني، وأيضا ضحايا العنف يرمي إىل معاجلة خماطر زيادة وصم الضعفاء من الضحايا، مثل األطفا

اجلنسي املرتبط باجلرائم، وبالنظر إىل املستقبل، يهدف إىل القيام بدور فعال يف متهيد الطريق إىل املصاحلة داخل 
والحظ الصندوق أن مثل هذا النهج سيمكن املنح اجلماعية مع ذلك من أن تثمر فوائد فردية . اتمعات وفيما بينها

  . للضحايا، إقراراً مبختلف أشكال الضرر اليت عانوا منهاومجاعية

 يورو يف احتياطي التعويضات لديه، ٢٠٠ ٠٠٠ على زيادة قدرها ٢٠١٢مارس /ووافق الس يف آذار  -٨
  . مليون يورو١,٢ليبلغ هذا االحتياطي 

  الوالية املتعلقة باملساعدة العامة  -باء

، قدم الصندوق الدعم آلالف ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ و ٢٠١١ يوليه/ متوز١يف الفترة املمتدة بني   -٩
ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، من خالل إعادة التأهيل البدين والنفسي، وتقدمي الدعم املادي 

  :وتتمثل أنواع اخلدمات املقدمة فيما يلي. لألفراد واتمعات على حد سواء

 تشمل اجلراحة الترميمية، واجلراحة العامة، وإزالة شظايا الرصاص ، اليتإعادة التأهيل البدين  )أ(
والقنابل، واألطراف االصطناعية، وأجهزة تقومي العظام، واإلحالة إىل خدمات مثل عالج الناسور، وتشخيص 

  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وعالج املصابني والعناية م ودعمهم؛

، اليت تشمل تقدمي املشورة لعالج الصدمات، سواء على أساس فردي أو النفسيإعادة التأهيل   )ب(
مجاعي، وفرق املوسيقى والرقص واملسرح لتعزيز التماسك والشفاء االجتماعيني، وحلقات العمل لتحسيس 

. لواسعة النطاقاتمعات احمللية، والربامج اإلذاعية عن حقوق الضحايا، واجللسات اإلعالمية واللقاءات اتمعية ا
  وميكن أن تشمل استجابات توعية اتمع احمللي تثقيف فئات عريضة منه بشأن السالم والعدالة واملصاحلة؛

، وميكن أن تشمل أنشطةَ  كسب العيش، والتدريب املهين، أو إمكانية مبادرات الدعم املادي  )ج(
دخل، وذلك للتركيز على التمكني االقتصادي الطويل الوصول إىل برامج التوجيه اليت تتيح فرص التدريب وتوليد ال

  وقد يشمل الدعم املادي أيضا منح التعليم ألرامل الضحايا وأبنائهم؛. األجل

 الذين كانوا بأنفسهم ضحايا تنفيذ مبادرات خاصة باألطفال املولودين عن االغتصاب واألطفال  )د(
جلنس اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، مبا يف ذلك احلصول للجرائم اجلنسية واجلرائم املرتكبة على أساس نوع ا
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على اخلدمات األساسية، والتعليم، والدعم الغذائي، واالستجابات املشتركة بني األجيال وبرامج ختفيف آثار 
  الوصم؛

   اليت تستخدم كاستراتيجية لتعزيز استدامة التدخالت؛ وبناء قدرات شركاء التنفيذ والضحايا  )ه(

 من أجل توطيد السالم داخل اتمعات احمللية وفيما رات البدء يف حوار اتمع ومصاحلتهمباد  )و(
  .بينها، وذلك لتهيئة بيئة مالئمة ملنع ارتكاب اجلرائم

. أو الدعم املادي/الضحايا مزجيا من إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكاملني و/ويتلقى معظم املستفيدين  -١٠
 املستهدفون بتدخالت الصندوق من ضحايا مت حتديدهم وفقا للوصف الوارد يف نظام روما ويتشكل املستفيدون

 أو بعده،  كما هو ٢٠٠٢يوليه / متوز١ويف الواقع، ارتكبت مجيع أعمال العنف الوارد وصفها أدناه يف . األساسي
  : من نظام روما األساسي٨ و ٧ و ٦مذكور يف املواد 

مبا يف ذلك االغتصاب، : عنف املرتكب على أساس نوع اجلنسضحايا العنف اجلنسي وال  )أ(
أو اندات يف صفوف اجلماعات /واحلمل القسري، واالستعباد اجلنسي؛ ومبا يف ذلك أيضا الفتيات املختطَفات و

  املسلحة واملخصبات بالقوة؛

  وهم من قُتل أزواجهم؛: األرامل الذكور واإلناث  )ب(

وهم األطفال والشباب الذين أُجبِروا على : الشباب املختطَفون/بقوناألطفال اجلنود السا  )ج(
بصرف النظر عن األدوار (أو جندوا يف صفوفها وهم دون سن اخلامسة عشرة /االنضمام إىل مجاعات مسلحة و

  ؛)املعينة اليت قاموا ا أثناء فترة االختطاف أو التجنيد

ذين قُتل أحد والديهم أو كالمها، أو األطفال الذين أدى األطفال ال: واألطفال الضعفاء اليتامى  )د(
  العنف إىل ضعفهم بطريقة أخرى؛

أو صدمات نفسية من /الضحايا الذين تعرضوا إىل إصابات بدنية و: الصدمات البدنية أو العقلية  )ه(
  جراء العنف؛ و

وغريهم ممن ال ) أليتامباستثناء األرامل وا(وهم أفراد أسر الضحايا : األسر والضحايا اآلخرون  )و(
  .ينتمون للفئات املذكورة أعاله لكنهم متضررون بالعنف

وخالل الفترة املشمولة ذا التقرير، عزز الصندوق تدخالته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف حني   -١١
وجمتمعام احمللية من وعزز الصندوق قدرات شركاء التنفيذ والضحايا . ابتدأت املرحلة االنتقالية يف مشال أوغندا

أجل دعم الرفاه، وزيادة تقدير الذات، وإعادة إدماج أفضل، وأنشطة مستدامة لكسب العيش، واملصاحلة والتماسك 
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، يقترب إطالق الربنامج من مرحلته النهائية بعد االستعراض التقين . االجتماعي

  .ت مناقصة تنافسيةلالقتراحات املقدمة يف إطار إجراءا
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 مشروعا تغطي املناطق دون ١٦( يف مشال أوغندا )٧( مشروعا قائما٢٨ويتألف الربنامج احلايل من حنو   -١٢
وقد دعم الصندوق . ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية) اإلقليمية يف النغو وتيسو وأتشويل ومقاطعة أدجوماين

 ٨٣ ٤٠٠ويبلغ العدد احلايل للمستفيدين املباشرين حوايل . د سواءالتدخالت على صعيد األفراد واتمعات على ح
ويشمل هذا العدد كال من املستفيدين املوجودين والذين . ضحية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا

 الشعبية احمللية، ويتعاون الصندوق مع املنظمات. مت حتديدهم حديثا، وهناك زيادة طفيفة باملقارنة مع السنة املاضية
وجمموعات أرامل الضحايا وأيتامهم، واملنظمات النسوية، واملنظمات الدينية، واجلمعيات القروية لالدخار 

وأثناء الفترة املشمولة . والقروض، واملنظمات غري احلكومية الدولية، وذلك من أجل إدارة الوالية املتعلقة باملساعدة
 بعدة زيارات رصد لإلشراف على تطوير الربامج، وتعزيز القدرات احمللية، ودعم ذا التقرير، قام موظفو الصندوق

وقد خضعت مجيع املشاريع الستعراض . رصد وتقييم املشاريع، وإعداد التقارير عنها، واستخالص الدروس منها
  .إداري وتقين كجزء من هذه العملية

  إعادة التأهيل البدين  -١

 عنصرا رئيسيا من املساعدة املقدمة إىل الضحايا من جانب شركاء التنفيذ بدعم متثل إعادة التأهيل البدين  -١٣
وتنفَّذ معظم أنشطة إعادة التأهيل البدين يف مشال أوغندا، غري أن شركاء التنفيذ يف مجهورية الكونغو . من الصندوق

الدولية، اليت تكمل هذا اجلانب الدميقراطية أقاموا شراكة فعالة ومثمرة مع شبكة من منظمات املتطوعني الوطنية و
وهكذا فإن ضحايا التعذيب، والبتر والتشويه، وقطع األطراف واحلروق، والعنف . الناقص من أنشطة املشاريع

اجلنسي، وغري ذلك من اجلرائم ضد املدنيني، اليت أدت إىل إصابات جسدية، يتلقون املساعدة بفضل اجلهود 
 ثالث منظمات، وهي منظمة كاريتاس، وشبكة ٢٠٠٧ يعود تارخيها إىل عام ففي أوغندا، ضمت شراكة. املتضافرة

مبادرة الشباب األفريقي، ومؤسسة إنتربالست هولند، مما مكّن من إجراء عمليات جراحية ترميمية ملا يزيد عن 
وقامت مؤسسة آفسي ومؤسسة واتوتو بتكميل هذه األعمال بتنظيم حلقات عمل حول تقنيات .  مريض١٠٠
مي العظام ألغراض صنع وتثبيت وصيانة األطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام، وجراحة التجميل، وتقدمي تقو

، ٢٠٠٨ومنذ عام . العالج الطبيعي، وتقدمي املشورة لعالج الصدمات، وكذلك أعمال حتسيس اتمعات احمللية
 ٤٧٣ شخصا، وقد فحصت مؤسسة واتوتو ١ ٠٧٩تقدر مؤسسة آفسي عدد املستفيدين مباشرة من مساعدا بـ 

 ضحية منهم خالل هذه ٢٩ شخصا مساعدة إلعادة التأهيل البدين وأُبلغ عن ٧٥وعالوة على ذلك، تلقى . شخصا
  .الفترة

وهكذا، فإن توفري إعادة التأهيل البدين لضحايا مثل هذه اجلرائم اخلطرية يكتسي أمهية ليس فقط ألجل   -١٤
. ا، بل أيضا ألجل األثر اإلجيايب الكبري يف تقديرهم للذات ورفاههم الذهين واالجتماعيالراحة اجلسدية للضحاي

وبالفعل، كثريا ما يورد املستفيدون من مساعدة الصندوق يف إعادة تأهيلهم البدين أم يشعرون بتحسن كبري يف 
مع احمللي وفرص كسب العيش، رفاههم، وهو ناتج عن مزيج من الصحة البدنية اجليدة، وتزايد القبول يف ات

                                                 
 مشروعا معتمدا لكل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا، غري أن بعض هذه ٣٤جمموعه ينفذ الصندوق ما  )٧(

 .يناملشاريع بلغت ايتها أوتنتظر حتديد شركاء جدد، بينما انتقل بعضها اآلخر إىل مبادرات ماحنني آخر
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وبالنسبة للضحايا الذين استفادوا من هذه املساعدة بالذات، ظهرت تغريات . وحتسن الصحة الذهنية وتقدير الذات
هامة يف حيام، حيث استطاع املبتورون املزودون بأطراف أصطناعية والضحايا الذين أجريت هلم جراحة لترميم 

وبذلك، مل يعد ينظَر إليهم كعبء على األسرة واتمع، بل .  يف جمتمعام احملليةالوجه أن يبدأوا حياة جديدة
  .كأشخاص قادرين على تلبية احتياجام األساسية بأنفسهم وعلى االعتناء بأسرهم

  إعادة التأهيل النفسي  -٢

ة أحد عناصر غالبية تشكل معاجلة الصدمات الناجتة عن األذى الذي تعرض له الضحايا وجمتمعام احمللي  -١٥
ويظل تقدمي دعم نفسي ذي جودة عالية حتديا قائما، خاصة يف املناطق اليت ال يوجد فيها إال القليل . املشاريع املنفَّذة

 االجتماعي ملعاجلة الضحايا الناجني من الصدمات يتطلب -ونظرا ألن الدعم النفسي. من األطباء النفسيني املؤهلني
ركز ضحايا التعذيب على تدريب املنظمات احمللية على تقدمي املشورة لعالج الصدمات يف مهارات مالئمة، عمل م

 أطباء ينتمون إىل منظمات غري حكومية حملية ودولية ٢٠٣وقد أفاد املركز إىل حد هذا التاريخ أن . مشال أوغندا
تابع ملركز كاريتاس للمشورة ، ومعهد  التدريب الACTVاملركز اإلفريقي لعالج وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (

، ومركز TPO Uganda االجتماعي عرب الثقافات -، ومنظمة أوغندا للعالج النفسيCCTIالعالجية 
شاركوا يف تدريبات تعاجل الناجني من التعذيب، وضحايا العنف أثناء احلرب، ) CCVSاألطفال يف حالة ضعف 

. ع اجلنس، واألطفال اجلنود، واملقاتلني السابقني وغريهموضحايا التعذيب اجلنسي والعنف املرتكب على أساس نو
. ويف إيتوري، يقدم مركز األطفال يف حالة ضعف نفس هذا املستوى من بناء القدرات إىل موظفي املنظمات احمللية

وقد مكنت التدريبات اليت قدمتها املنظمات من سد فجوة املعارف وتعزيز ممارساا اجليدة، وشجعت كذلك على 
وقد تلقت منظمة آماب، . نشاء أدوات تتبع جديدة من أجل حتسني إمكانية تقييم التقدم الذي حترزه كل ضحيةإ

اليت تعىن بضحايا العنف اجلنسي، تدريبا يف تقدمي املشورة لعالج الصدمات، وهي بذلك قادرة على تقدمي مزيج من 
  .مستفيدا/ ضحية١ ١٤٣الدعم االقتصادي والنفسي لفائدة 

وتشمل مثل هذه املبادرات تقدمي . ويؤيد الصندوق اتباع ج متكامل خبصوص إعادة التأهيل النفسي  -١٦
املشورة لعالج الصدمات سواء على أساس فردي أو مجاعي، وفرق املوسيقى والرقص واملسرح ذات األهداف 

. لسات اإلعالمية واللقاءات اتمعيةالعالجية، وحلقات العمل لتحسيس اتمعات احمللية، والربامج اإلذاعية، واجل
ويهدف الصندوق إىل تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي املالئم للشفاء من الصدمات، واملساعدة عل االنتعاش 

وهلذا الغرض، يدعم الصندوق . واملصاحلة، والتصدي للوصم والتمييز بني الضحايا واألسر واتمعات احمللية املتأثرة
  . إىل هذه اتمعات من خالل عدة مشاريع لبناء السالم، اليت تشمل دعم إعادة التأهيل النفسيالضحايا املنتمني

باحلوار اتمعي واملصاحلة يف إيتوري، وذلك بالعمل على ) العدالة والسالم" (حاكي نا أماين"وتم شبكة   -١٧
وتستهدف منظمة مبشرو أفريقيا . لميبناء الثقة بني اتمعني احملليني ومتكينهما من حتسني التعايش الس

)Missionnaires d’Afrique ( املراهقني، وبصفتها أحد شركاء التنفيذ، تعمل على زرع ثقافة السالم
 مراهقا، مع التركيز على الضعفاء من يتامى احلرب، واألطفال اجلنود السابقني ، ١٤ ٨٥٠والتسامح والتعايش بني 

ويسهم املشروع ذه الطريقة يف بناء ثقافة دائمة . للوايت تعرضن لالغتصابواألمهات القاصرات الناجيات ا
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وتقوم أسقفية مشال أوغندا بنفس العمل من خالل . للسالم، مع التركيز خاصة على كسر حلقة العنف بني األجيال
ذكورا (، حيث توفر للضحايا "شفاء الذكريات"احللقات الدراسية وحلقات العمل اليت تنظمها حول موضوع 

وعلى امتداد هذه العملية، يشعر . فضاء آمنا لسرد حكايام يف مناخ من االستماع املتمعن واالحترام املتبادل) وإناثا
وهم بذلك . الضحايا السابقون، الذين يعتربون أنفسهم اآلن ناجني، بأم على استعداد للعفو عما حدث هلم

ويف مشال أوغندا، . قة بالنفس، وكذلك رصيد ثقتهم يف جمتمعام احملليةيغتنمون الفرص اليت تتاح هلم إلستعادة الث
.  بتقدمي نفس النوع من الدعم لعدد كبري من الضحاياCARE ومنظمة COOPIتقوم منظمة التعاون الدويل 

د من ورغم أنه ال ميكن أن ختتفي آثار الصدمات متاما، أصبح معظم الضحايا اآلن قادرين على إنشاء آليات للصمو
ويظل التطلع إىل مستقبل أفضل خطوة هامة يريد الضحايا بأنفسهم . أجل مواجهة أوضاعهم والتغلب عليها تدرجييا

  .اختاذها

  الدعم املادي  -٣

ومن خالل هذه . تشمل غالبية املشاريع اليت يدعمها الصندوق شكال من أشكال الدعم االقتصادي  -١٨
حتسني الظروف املعيشية للضحايا وأسرهم من خالل التعليم والتدريب الدعامة الربناجمية، يهدف لصندوق إىل 

وهكذا، اخنرط شركاء التنفيذ . املستفيدين على توليد وإدارة دخلهم/والتمكني االقتصادي، وبناء قدرات الضحايا
 املدرة روح املبادرة، والتسويق، وتسيري األنشطة: والضحايا يف خمتلف التدريبات حول تلك النقط املواضيعية

ويف مشال أوغندا، يعمل الصندوق من خالل اجلمعيات القروية لالدخار والقروض، ويعمل يف مجهورية . للدخل
  .الكونغو الدميقراطية من خالل منظومة التضامن املتبادل، ومن خالل جمموعات االدخار والقرض الداخلي

دا لدى الضحايا وجمتمعام احمللية، وذلك ألا وتثري اآلليات اجلماعية للتمكني االقتصادي اهتماما متزاي  -١٩
وتستجيب هذه النظم إىل االحتياجات املادية للضحايا . تقوم بدور هام آخر، وهو بناء وتعزيز الروابط االجتماعية
ويدرك الصندوق التحديات القائمة يف هذا النوع من . ومتكنهم من املضي يف إعادة بناء حيام وحياة أسرهم

 بعد الصراع فيما يتعلق بتحسني األوضاع االقتصادية اليومية للضحايا، فالتمكني االقتصادي يف سياق حاالت ما
  .منحرف سبق له أن تلقى مساعدات إنسانية هامة يستلزم استجابة مصممة بدقة

  احلضور على الساحة  -جيم

 وإذكاء الوعي به، وال توجد متنع قلة املوارد الصندوق من القيام حبمالت إلبراز حضوره على الساحة  -٢٠
وبوسائله احملدودة، أنتج الصندوق شريط فيديو قصريا عن األنشطة . قدرات خمصصة لالتصاالت يف أمانة الصندوق

وقد قام صحفيون . اليت تدخل يف إطار الوالية املتعلقة باملساعدة يف مشال أوغندا وشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية
وأسهم موظفو برنامج الصندوق بقوة يف اإلنتاج . حمليني على التصوير يف املناطق النائيةأفارقة بتدريب شركاء 

النهائي، وعرض الشريط يف االجتماعات السنوية للجمعية والس، وتلقى أيضا ردود فعل إجيابية من وسائل 
موظفو أمانة الصندوق يف ، شارك أعضاء الس و٢٠١٢وأثناء النصف األول من عام . اإلعالم واتمع املدين

  .تظاهرات رفيعة املستوى، مبا يف ذلك تلك اليت نظّمت مبناسبة االحتفال بالذكرى العاشرة لنظام روما األساسي
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وازداد ظهور الصندوق على أرض الواقع، مبايف ذلك يف إيتوري يف مرحلة ما بعد الصراع، وانعكس يف   -٢١
وقد يستفيد ظهور الصندوق على الساحة كثريا من . حمللية ووسائل اإلعالمفرص متزايدة لربط االتصال بالقيادات ا

). قضية لوبانغا(االهتمام الدويل واهتمام وسائل اإلعالم بأول قرار تتخذه احملكمة بشأن تقدمي تعويضات للضحايا 
ة املتمثلة يف العداء وقد ينطوي احلضور املتزايد على الساحة يف صلة بالتعويضات على خماطر النتيجة غري املقصود

  .احمللي يف منطقة إيتوري، مما قد يعيق تنفيذ األنشطة يف إطار والية الصندوق املتعلقة باملساعدة

  االجتماع السنوي التاسع لس اإلدارة  -دال

وشارك مجيع . ٢٠١٢مارس / آذار٢٦ إىل ٢٤عقد االجتماع السنوي التاسع للمجلس يف الهاي من   -٢٢
وحضرت السيدة قلم احملكمة أيضا عدة جلسات لتقدمي مزيد من املعلومات واإلجابة . يف االجتماعأعضاء الس 

  .على األسئلة، وقد مثلها موظفون تابعون هلا يف جلسات أخرى

واعتمد الس إجراءات مشاة ملا تعمل به جلنة مراجعة حسابات احملكمة لتسوية ااالت احملتملة   -٢٣
  .فراد من أعضاء السلتضارب مصاحل األ

، أيد الس ج األمانة يف ختفيف عجز أبواب امليزانية ٢٠١٢وفيما يتعلق مبيزانية أمانة الصندوق لعام   -٢٤
املخصصة للتوظيف عن طريق وفورات ستحقَّق يف أبواب امليزانية املخصصة لغريه، مبا يف ذلك األبواب املتعلقة 

وزيادة على ذلك، شجع الس أمانة الصندوق وقلم احملكمة على . التعاقديةباخلرباء االستشاريني واخلدمات 
. استكشاف إمكانية ختفيف العجز عن طريق التوفيق فيما بني ميزانيات أجهزة احملكمة، وذلك رهنا مبوافقة اجلمعية

 ريثما يستعرض الس ، أيد الس مسودة األمانة للميزانية املقترحة٢٠١٣وخبصوص ميزانية أمانة الصندوق لعام 
لعام ) األمانة(وأحاط الس األمانة علما أيضا أن ميزانيتها املقترحة للربنامج الرئيسي السادس . املشروع النهائي

 ينبغي أن تبني بوضوح عبء عمل األمانة، وأنه ينبغي أن تشري ميزانيةٌ مقترحةٌ بديلةٌ يف مستوى ميزانية عام ٢٠١٣
  .عمليات الصندوق املرتقبة يف إطار كلتي واليتيه إىل اآلثار على ٢٠١٢

وأجرى الس نقاشا مطوال عن آفاق صدور قرار بشأن التعويضات يف قضية لوبانغا، وتدارس مسؤولياته   -٢٥
ومسؤوليات حكومات بلدان احلاالت عن جرب الضرر امللحق بضحايا اجلرائم اخلطرية، واليت اعترب الس أا ال 

وقد متت الزيادة يف احتياطي . ة، ومل ينقص منها أي إجراء أو قرار صادر عن احملكمة أو الصندوقزالت موجود
 يورو ليبلغ هذا االحتياطي ٢٠٠ ٠٠٠التعويضات الذي حيتفظ به الصندوق منفصال عن موارده الربناجمية مببلغ 

ج يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعالوة على ذلك، وافق الس على مقترحات متديد الربام.  مليون يورو١,٢
  . يورو١ ٣٠٦ ٤٣٢ومشال أوغندا مببلغ إمجايل قدره 

 ٢٤، اليت يستلزمها البند "مبادئ الصندوق التوجيهية بشأن التربعات اخلاصة"ووافق الس على مقترح   -٢٦
إىل العبء اإلداري املتوقع من وقد أشار الس . من نظام الصندوق، واليت وضعتها أمانته بالتشاور مع قلم احملكمة

  . الْتماس وإدارة التربعات من املصادر اخلاصة
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ووافق الس على اقتراح أمانة الصندوق بإجراء تقييم خارجي لألداء الربناجمي للصندوق، ووافق أيضا   -٢٧
، واليت ستعرض على ٢٠١٦-٢٠١٣راتيجية للصندوق للفترة على اقتراحها بالبدء يف عملية وضع اخلطة االست

وقد مت نشر القرارات املتخذة يف . ٢٠١٣مارس /جملس إدارة الصندوق للموافقة عليها يف اجتماعه السنوي يف آذار
  .اجتماع الس على املوقع الشبكي للصندوق

  املساعدة املقدمة من قلم احملكمة  -واو

، وإذ وضع قلم احملكمة يف اعتباره ICC-ASP/3/Res.7وللقرار  ICC-ASP/1/Res.6وفقا للمرفق بالقرار   -٢٨
استقالل الس وأمانة الصندوق، قدم قلم احملكمة ما يلزم من املساعدة على أداء الس واألمانة لوظائفهما بصورة 

  .سليمة

مليزانية واملالية، وخدمات املشورة وقُدمت املساعدة، يف مجلة أمور، من قبل ديوان قلم احملكمة، وجلنة ا  -٢٩
القانونية، وأقسام اإلعالم العام والتوثيق، والترمجة التحريرية والفورية باحملكمة، والعمليات امليدانية، واخلدمات 

  .العامة، واملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكون مساعدة الصندوق " دورا السابعة عشرة بأن عن") اللجنة("وأوصى تقرير جلنة امليزانية واملالية   -٣٠
 يف ديوان قلم ٥-االستئماين للضحايا يف املسائل املالية من املهام ذات األولوية للموظف التنفيذي الرئيسي برتبة ف

وبناء على ذلك، اتفقت السيدة قلم احملكمة والصندوق على أن يقدم املوظف املذكور إىل الصندوق ". احملكمة
، وذلك، يف مجلة أمور، خبصوص ٢٠١٢ة مالية إدارية عالية املستوى ملدة يوم ونصف كل أسبوع خالل عام مشور

لتمكني الصندوق من " باي بال"وضع مبادئ توجيهية بشأن التربعات اخلاصة للصندوق، وتنفيذ آلية لألداء بواسطة 
  .م احملكمة إىل املدير التنفيذي للصندوقمجع تربعات األفراد اخلواص، وتصميم تفويض السلطة اإلدارية من قل

  التقرير املايل  -ثالثا

  حالة التربعات  -ألف

اليت تشترط لزوم إبالغ مجعية الدول األطراف  ICC-ASP/1/Res.6 من املرفق بالقرار ١١وفقاً للفقرة   -٣١
مة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه التربعات قد قُبلت أو رفضت، ترد قائمة بالتربعات بكافة التربعات املقد

؛ ومن ) يورو٢ ٢٣٤ ٣١٤,٩٠(وتشمل هذه القائمة التربعات الواردة من الدول . يف املرفق األول من هذا التقرير
أو التربعات الـمناظرة املقدمة من املنظمات /؛ والتربعات العينية و) يورو٩ ٩٠٠,٦١(املؤسسات واألفراد 
مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١١يوليو / متوز١ يورو من الفترة املمتدة من ٤٩٥ ٥٩٠ما يعادل (الشريكة يف التنفيذ 

  ). يورو١٦ ٧٦٢,٢١(؛ ومن الفائدة على إيرادات الصندوق )٢٠١٢
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 يورو، أما رصيد احلساب املفتوح ٢٨٠ ٥٤٥,٢٦ويظهر حساب الصندوق املفتوح باليورو رصيداً قدره   -٣٢
وباإلضافة إىل ذلك، يوجد لدى الصندوق حساب توفري .  دوالرا١٩ً ٨٩٧,٦٦بدوالرات الواليات املتحدة فقدره 

واستجابة لطلب من اللجنة إىل الصندوق للنظر يف . ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ يورو يف ٣ ٢٢٠ ٠٠٠حالياً قدره 
ة عشرة ختصيص قسط من التربعات للتكاليف املرتبطة باملشاريع، أدىل الس مبالحظة إىل اللجنة يف دورا الثامن

. سيكون له أثر سليب غري متناسب على توفر املوارد القليلة املسخرة للمنفعة الفعلية للمجين عليهم"مفادها أن ذلك 
. ونتيجة لذلك، سينطوي على خماطر غري مقبولة على تنفيذ والية الصندوق القانونية يف تقدمي املساعدة إىل الضحايا

ت يف هذا الصدد يشمل بالفعل التكاليف التشغيلية لشركاء التنفيذ العاملني وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام التربعا
  )٨(."مع الصندوق االستئماين

وتتحكم األمانة يف املوارد اليت يتلقاها الصندوق، وترفع تقارير عن استخدامها وفقا للمعايري املوصوفة يف   -٣٣
امهات املخصصة يف تقارير منفصلة، ألن بعض املاحنني  وتبلغ األمانة عن املس)٩(.ICC-ASP/4/Res.3مرفق القرار 

  .يطلب هذه املعلومات

ووفقا لتوصيات مجعية الدول . يوليو/ متوز١ إلدارة املنح يف الصندوق يف SAPومت إدخال وحدة   -٣٤
ا وشفافيتها  إلدارة املنح أن تعزز جودة العمليات املالية واإلدارية للصندوق وفعاليتهSAPاألطراف، يتوقع من وحدة 

 إنشاء شفرة مؤسسية منفصلة إلدارة إيرادات الصندوق املتأتية من SAPومشل تنفيذ وحدة . وخضوعها للمساءلة
 من أجل معايرة SAPالتربعات، وقد تطلَّب ذلك مشاورات مكثفة ودعما من خبري استشاري خمتص يف نظام 

  .العمليات املالية واإلدارية

عربوا عن امتنام عن التربعات املتوصل ا خالل الفترة املشمولة ذا التقرير، ويود أعضاء الس أن ي  -٣٥
ويعرب األعضاء عن امتنان خاص للدول . وأن يهيبو بالدول األطراف أن تواصل تقدمي مسامهاا إىل الصندوق

اا متشيا مع احلجم األطراف اليت سامهت يف الصندوق ألول مرة، وللدول األطراف اليت قررت الزيادة يف مسامه
  .املتزايد خلدمات مساعدة الضحايا اليت قدمها الصندوق خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  للصندوق" مسامهات من غري املسامهات املقررة"اقتراح بتخصيص   -باء

دوق، للصن" مسامهات من غري املسامهات املقررة"يود الس أن يقترح ألول مرة على اجلمعية أن ختصص   -٣٦
ويف نظر الس، .  من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٣٦ و ٣٥و ) د (٢١على النحو املتوخى يف البنود 

سيكون لتخصيص مثل هذه املوارد دور فعال يف زيادة تعزيز االحتياطي الذي حيتفظ به الصندوق لغرض تكميل 
 أُعلن أن املتهمني يف معظم القضايا املعروضة حاليا وعلى وجه اخلصوص، فقد. منح التعويضات اليت تأمر ا احملكمة

                                                 
)٨( CBF-18-14-STFVreport-ENG ٩، الفقرة. 
 ٢٨اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر )٩(

 .، اجلزء الثالث)ICC-ASP/4/32منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين
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ويقدر الصندوق مع األسف أنه يحتمل أن تكون يف ذلك إشارة . على احملكمة معوِزون ألغراض املساعدة القانونية
  .إىل آفاق اقتفاء أثر األصول لغرض متويل التعويضات اليت تأمر ا احملكمة يف اية املطاف

 مليون يورو دف تقوية احتياطي ١لس أن تنظر اجلمعية يف خمصصات إضافية قد تبلغ ويقترح ا  -٣٧
وستكون لذلك أمهية كربى يف إظهار دعم مجيع الدول األطراف للدور احملوري الذي . الصندوق للتعويضات

ة على ذلك، وعالو. سيضطلع به الصندوق يف اإلسهام يف جدوى ومصداقية التعويضات اليت تأمر ا احملكمة
ستخفف مثل هذه املسامهات العبء على دخل الصندوق من التربعات، وهو دخل متواضع باملقارنة، وستمكنه 

  .بذلك من مواصلة واليته املتعلقة باملساعدة وتوسيعها إىل بلدان أخرى توجد ا حاالت من اختصاص احملكمة

  ٢٠١١املراجعة اخلارجية حلسابات عام   -جيم

تب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة باملراجعة اخلارجية حلسابات الصندوق يقوم املك  -٣٨
 إىل الس تقرير مراجع ٢٠١٢يونيه /وعليه، قدم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف حزيران. االستئماين للضحايا

وكما ورد يف . ٢٠١١ديسمرب /انون األول ك٣١احلسابات، متضمناً البيانات املالية للصندوق عن الفترة املنتهية يف 
هذا التقرير، مل تكشف مراجعة احلسابات عن أي أوجه ضعف أو أخطاء متس بدقة البيانات املالية وكماهلا 

ونتيجة لذلك، أصدر املكتب الوطين رأيا غري متحفظ يف مراجعة البيانات املالية للصندوق يف عام . وصحتها
٢٠١١.  

  :عني اخلارجيني للحسابات التوصيات التاليةوتضمن تقرير املراج  -٣٩

 ينبغي أن يعمل الصندوق بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام :١التوصية 
  .من أجل وضع سياسات حماسبية حمددة ومناسبة هلذه املعايري، ومصممة حسب حالة الصندوق واحتياجاته

ينبغي أن حيدد الصندوق بوضوح أهداف مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واملنافع املتوقعة : ٢ة التوصي
  .من تنفيذه، وأن يضع منهجية ملتابعة وإدارة حتقيق تلك املنافع

العام من أجل حتقيق  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع بتنفيذيؤكد الس أن الصندوق سيعمل مع فريق احملكمة املعين 
  .هذه األهداف

ينبغي أن تتواصل إدارة الصندوق مع مكتب مراجع احلسابات الداخلي لكفالة أنه يتلقى ضمانات كافية : ٣التوصية 
  .عن مالءمة وفعالية إطار الصندوق للتسيري السليم وإدارة املخاطر واملراقبة

 الداخلي للمحكمة لتقييم إدارة املخاطر ومعاجلتها تاحلسابايؤكد الس أن الصندوق سيعمل مع مكتب مراجع 
  .بصورة رمسية

ويف تقرير اكتمال مراجعة احلسابات، أدرج مراجعو احلسابات اخلارجيون مالحظة هامة عن إعداد   -٤٠
ية  على السياسات احملاسبية خالل السنة املالتغيرياتأُجريت "، حيث أشاروا إىل أنه ٢٠١١البيانات املالية يف عام 
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ومل . نتج عنها تقدمي بيانات مالية للمراجعة دون امتثاهلا للسياسات احملاسبية املعلن عنها أو للمعايري احملاسبية املعتمدة
ويف رد إدارة الصندوق، يشري ". تكن إدارة الصندوق قد استعرضت البيانات بشكل تام قبل عرضها للمراجعة

الية بإمعان وبالتشاور عن كثب مع قلم احملكمة بناء على املمارسة الصندوق إىل أنه استعرض بالفعل البيانات امل
 SAPوقد الحظ املراجع اخلارجي للحسابات ذلك التغيري يف املمارسة احملاسبية الناتج عن تنفيذ وحدة . املتفق عليها

دوق وقلم احملكمة ، وأثار انتباه كل من الصن٢٠١١إلدارة املنح وإنشاء الشفرة املؤسسية اجلديدة يف منتصف عام 
وإذ يقر الصندوق أن مثل هذا التغيري يف املمارسة احملاسبية ينبغي مناقشته واالتفاق عليه مع مراجع . إىل ذلك

احلسابات اخلارجي، فقد حتاور الصندوق مع قلم احملكمة ومراجع احلسابات اخلارجي ووجد حال مناسبا للبيانات 
ضايف للسياسات احملاسبية للصندوق يف اعتباره تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية وسيضع التقييم اإل. ٢٠١١املالية لعام 

  .للقطاع العام، وسيعرض الحقا على املراجع اخلارجي

  )الربنامج الرئيسي السادس (٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام   -ثالثا

 ألمانة الصندوق ٢٠١٣ ، أعد جملس اإلدارة مشروع ميزانية عامICC-ASP/4/Res.3عمالً بالقرار   -٤١
وتقدم امليزانية املقترحة سنوياً إىل مجعية الدول . ICC-ASP/3/Res.7االستئماين للضحايا، الذي أنشئ عمالً بالقرار 

  .ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار ٦األطراف للموافقة عليها طبقاً للفقرة 

ويقبل الس أيضا . كمة تواجهها على مستوى امليزانيةويدرك الس متام اإلدراك القيود اليت ال زالت احمل  -٤٢
مسؤولية كفالة أن أمانة الصندوق قادرة على أن تتحمل الزيادة املتوقعة يف عبء العمل بالنظر إىل ارتفاع عدد 

لس ويقدر هذا ا. احلاالت اليت سينشط فيها الصندوق، وخاصة تفعيل واليته املتعلقة بتنفيذ إجراءات جرب الضرر
ما سبق ذكره من الدعم يف الشؤون املالية الذي يقدم إىل الصندوق عن طريق ديوان قلم احملكمة، ومع ذلك، ال 

وقد أقر مراجعو احلسابات اخلارجيون مرارا بوجود . زالت هناك حاجة إىل قدرات للتسيري اليومي ملوارد الصندوق
احلاجة إىل إدارة مالئمة لإليرادات اجلديدة املتأتية من املاحنني، مبا هذه احلاجة، اليت ال ميكن إال أن تشتد مع ظهور 

 أن حيول وظيفة املساعدة العامة ٢٠١٢وعليه، فقد اختار الصندوق بدل ذلك يف عام ". باي بال"يف ذلك بواسطة 
  .املؤقتة املوجودة يف كينيا إىل وظيفة يف املقر، وذلك بتكلفة أعلى ال ميكن اجتناا

 يورو، مقارنة ١ ٦٥٩ ٣٠٠ ما قدره ٢٠١٣بلغ إمجايل امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي السادس لعام وي  -٤٣
 اليت بلغت ٢٠١٢ومقارنة بامليزانية املقترحة لعام ( يورو ١ ٤٥٠ ٦٠٠ اليت بلغت ٢٠١٢بامليزانية املعتمدة لعام 

، يطلب ٢٠١٣ة بالصندوق حبلول بداية العام ونظرا ألنه ينبغي شغل مجيع الوظائف الشاغر).  يورو١ ٧٥٥ ٨٠٠
الس إىل اجلمعية بكل احترام أن تعفي الربنامج الرئيسي السادس املتواضع من تطبيق معدل الشغور، سواء على 

  .الوظائف الثابتة أو وظائف املساعدة العامة املؤقتة
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  األولاملرفق

  ايا اليت تلقاها الصندوق االستئماين للضحالتربعات  -ألف  

إىل  ٢٠١١يوليه / متوز١ الصندوق من الدول أثناء الفترة املمتدة من تلقاهافيما يلي التربعات اليت   
  :٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

 )باليورو(اموع  التربعات الواردة من الدول

 ١٩ ٩٥٦,٠٠ أندورا

 ١٠ ٠٠٠,٠٠ النمسا

 ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ أستراليا

 ٣١ ٧٤٦,٠٠ كولومبيا

 ٦ ٩٩٨,١٢ مجهورية التشيك

 ٢٣٥ ٠٠٠,٠٠ فنلندا

 ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠ أملانيا

 ٥٠ ٠٠٠,٠٠ آيرلندا

 ٨ ٢٧٤,٧٢ خلتنشتاين

 ١٥ ٠٠٠,٠٠ بولندا

  ٦٠ ٠٠٠,٠٠ إسبانيا

 ١ ١٠٧ ٣٥٠,٠٦ السويد

 ٤٠ ٠٠٠,٠٠ سويسرا

 ٢٥٠ ٠٠٠,٠٠ هولندا

 ٢ ٢٣٤ ٣١٤,٩٠ جمموع التربعات املقدمة من الدول

  إىل٢٠١١ يوليه/متوز ١ من الفترة أثناء الصندوق تلقى أعاله، املذكورة الدول من واردةال التربعات إىل وباإلضافة
 : ما يلي٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠

 واملؤسسات؛ األفراد من املقدمة النقدية التربعات من يورو ١٠ ٢٢٥,٧٢) أ(
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 يوليه/متوز ١ من الفترة ثناءأ التنفيذ شركاء منالـمناظرة  اتباهل أو/و عينيةال اتبمن اهل يورو ٩٥٠٤٩٥) ب(
 ؛)الثاين املرفق يف التفاصيل( ٢٠١٢ مارس/آذار ٣١ إىل ٢٠١١

 .الفائدة من املتأتية اتيرادمن اإل يورو ١٦ ٧٦٢,٢١) ج(

 قائمة بالتربعات حبسب احلساب املصريف  -باء

  )باليورو( ABN AMROمصرف   –١
  ABN AMRO    :اسم البنك

  ين للضحاياالصندوق االستئما    :صاحب احلساب
  اليورو      :العملة

  53.84.65.115    :رقم احلساب
IBAN:      NL54ABNA0538465115 
Swift:      ABNANL2A 

يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١ أثناء الفترة من الواردةالتفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات 
٢٠١٢  

 يورو التفاصيل

 ٦٦٧ ٠٨٩,٥٧ الرصيد االفتتاحي

 ١٠ ٢٢٥,٧٢  املقدمة من األفراد واملؤسساتالتربعات

 ٢ ٢٣٤ ٣١٤,٩٠ التربعات املقدمة من الدول

٢ ٢٣٩ ٤٥٧,٨٠( املشاريع /نحمدفوعات امل( 

 )٨٠٠ ٠٠٠,٠٠( التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

 ٣٩١ ٦٨٠,٦٦ التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 ١٦ ٧٦٢,٢١ فائدةالإيرادات 

 )٧٠,٠٠( الرسوم املصرفية 

 ٢٨٠ ٥٤٥,٢٦ ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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  يورو  التربعات املقدمة من األفراد ومن املؤسسات حبسب الشهر

  ٧٢٢,٣٠  ٢٠١١يوليه /متوز

  ٣٩٠,٠٠  ٢٠١١أغسطس /آب

  ٣٩٠,٠٠  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

  ١٦٥,٠٠  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  ٥ ٧٦٨,٤٢  ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين

  ٣٣٠,٠٠  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  ١٦٥,٠٠  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  ٢٦٥,٠٠  ٢٠١٢فرباير /شباط

  ١٦٥,٠٠  ٢٠١٢مارس /آذار

  ١ ١٤٠,٠٠  ٢٠١٢أبريل /نيسان

  ٥٤٠,٠٠  ٢٠١٢مايو /أيار

  ١٨٥,٠٠  ٢٠١٢يونيه /حزيران

  ١٠ ٢٢٥,٧٢  اموع
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  يورو   الشهرالتربعات املقدمة من الدول حبسب

  ١٥٠ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١١يوليه /متوز

  ٢٠٠ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١١أغسطس /آب

  ١٥ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

  ٥٣٤ ٩٧٨,٠٠  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  ٠,٠٠  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

  ١ ٢٢١ ٠٨٤,١٨  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  ٦٠ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  صفر  ٢٠١٢فرباير /شباط

  صفر  ٢٠١٢مارس /آذار

  ١٠ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١٢أبريل /نيسان

  ٨ ٢٧٤,٧٢  ٢٠١٢مايو /أيار

  ٣٤ ٩٧٨,٠٠  ٢٠١٢يونيه /حزيران

  ٢ ٢٣٤ ٣١٤,٩٠  اموع
 

 )باليورو( ABN AMROمصرف   –٢

  ABN AMRO    :اسم البنك
  الصندوق االستئماين للضحايا حساب الودائع الرئيسي لألعمال التجارية    :صاحب احلساب

  اليورو      :عملةال
  40.62.65.615    :رقم احلساب
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 ٣٠إىل  ٢٠١١يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التحويالت املصرفية الواردة أثناء الفترة من 
  ٢٠١٢ يونيه/حزيران

 يورو التفاصيل

 ٢ ٧٧٠ ٠٠٠,٠٠ الرصيد االفتتاحي

 ٨٠٠ ٠٠٠,٠٠ التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

 ٣٥٠ ٠٠٠,٠٠ التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 ٣ ٢٢٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 

 
 )بدوالرات الواليات املتحدة (ABN AMROمصرف   –٣

  ABN AMRO    :اسم البنك
  الصندوق االستئماين للضحايا    :صاحب احلساب

  دوالرات الواليات املتحدة      :العملة
  53.86.21.176    :رقم احلساب

IBAN:      NL87ABNA0538621176  

Swift:      ABNANL2A 

يونيه / حزيران٣٠إىل  ٢٠١١يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من 
٢٠١٢ 

 دوالرات الواليات املتحدة التفاصيل

 ٣٩ ٧٢٤,٦٦ الرصيد االفتتاحي

 ٢ ٧٠٧,٥٨ ملؤسساتالتربعات املقدمة من األفراد وا

 ٥٧ ٠٠٠,٠٠ التربعات املقدمة من الدول

 )٧٩ ٥٣٤,٥٨( املشاريع/مدفوعات املنح

 صفر استرداد أموال املشاريع غري املستخدمة

 صفر الودائع ألجل

 صفر فائدةالإيرادات 

 صفر الرسوم املصرفية 

 ١٩ ٨٩٧,٦٦ ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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  دوالرات الواليات املتحدة   املؤسسات حبسب الشهرومنمن األفراد التربعات املقدمة 

  صفر  ٢٠١١يوليه /متوز

  صفر  ٢٠١١أغسطس /آب

  صفر  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

  صفر  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  صفر  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢ ٧٠٧,٠٠  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  صفر  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  صفر  ٢٠١٢ر فرباي/شباط

  صفر  ٢٠١٢مارس /آذار

  صفر  ٢٠١٢أبريل /نيسان

  صفر  ٢٠١٢مايو /أيار

  صفر  ٢٠١٢يونيه /حزيران

  ٢ ٧٠٧,٠٠  اموع
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  دوالرات الواليات املتحدة  التربعات املقدمة من الدول حبسب الشهر

  صفر  ٢٠١١يوليه /متوز

  صفر  ٢٠١١أغسطس /آب

  صفر  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

  صفر  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  صفر  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

  ٥٧ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  صفر  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  صفر  ٢٠١٢فرباير /شباط

  صفر  ٢٠١٢مارس /آذار

  صفر  ٢٠١٢أبريل /نيسان

  صفر  ٢٠١٢مايو /أيار

  صفر  ٢٠١٢يونيه /حزيران

  ٥٧ ٠٠٠,٠٠  اموع
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 املرفق الثاين

 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠إىل  ٢٠١١يوليه / متوز١ نفّذت خالل الفترة املمتدة من  اليتشاريعامل

  ) مشروعا١٦ً(أوغندا 

  -  TFV/UG/2007/R1/006  - TFV/UG/2007/R1/005  - TFV/UG/2007/R1/003 ):املشاريع(املشروع 

FV/UG/2007/R1/035   -  TFV/UG/2007/R1/025 - TFV/UG/2007/R1/020  - TFV/UG/2007/R1/016  
   الفرص لتوفري احلماية وإاء العنفتسخري :عنوان املشروع

  *) التنفيذشريكمبالغ مناظرة مقدمة من  ( يورو٩ ٥٢٧ + يورو ١ ٠٩٠ ٧٩٥ :ميزانيته

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول :مدته
 مبا يف ذلك املختطفون ،فسي والدعم املادي املقدم للضحاياإعادة التأهيل البدين والن: نوع الضحية وعملية التدخل

  .سابقاً واجلماعات الضحية

  

  مشروع مغلق -TFV/UG/2007/R1/14(a) ): املشاريع(املشروع 

   أوغنداجراحة تقوميية لضحايا احلرب يف مشال :عنوان املشروع

  )فترةمل يبلغ عن أي مبالغ مناظرة خالل هذه ال( يورو ٤٥ ٤٧٥  :ميزانيته

  ٢٠١١ يوليه/ متوز– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته
  . أطرافهمإعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة: نوع الضحية وعملية التدخل

  
  TFV/UG/2007/R1/14(b) ):املشاريع(املشروع 

   البدينبرنامج إعادة التأهيل: ضحايا املتمردين يف مشال أوغندا  : عنوان املشروع

  *)تنفيذال شريكمبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٣ ٠١٠+  يورو ٩٦ ٥٦٢ :ميزانيته

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول – ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

   أطرافهمإعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة: نوع الضحية وعملية التدخل
  .استلمت منظمة أخرى املشروع نفسه

  )تنفيذال شريكمبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٦ ٠٠٠+  يورو ٨٥ ٨٢٥: ميزانيته
  ٢٠١٣يناير /  كانون الثاين- ٢٠١١يناير /كانون الثاين: مدته
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  TFV/UG/2007/R1/14(c) ):املشاريع(املشروع 
  القدرات خدمة وبناءج لل: عالج احتياجات الصحة العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني  : عنوان املشروع

  )*شريك التنفيذمبالغ مناظرة مقدمة من (يورو  ٦٩ ٨٤١+  يورو ٤٠٤ ٢٥٣ :ميزانيته

  ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول– ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول :مدته

  . الضحيةالدعم املادي للمجتمعات احمللية: نوع الضحية وعملية التدخل
  

  TFV/UG/2007/R2/042  - TFV/UG/2007/R1/018 ):املشاريع(املشروع 
   احلرببناء القدرات والدفاع وإعادة التأهيل الطيب لضحايا  : عنوان املشروع

  *)التنفيذشريك مبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٢٤ ٢٤٤ +يورو  ٣٣٩ ٥٧٥ :ميزانيته

  ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

 ذوي اإلعاقة هيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلربإعادة التأ: نوع الضحية وعملية التدخل
  .البدنية

  
  TFV/UG/2007/R2/038 ):املشاريع(املشروع 

   احلربإنعاش سبل كسب العيش لضحايا  : عنوان املشروع

  *)مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١٥ ١٦٨ + يورو ٢٨٠ ٨٠٩:ميزانيته

  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين– ٢٠٠٨ديسمرب /ن األول كانو:مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب مبن فيهم احملاربون : نوع الضحية وعملية التدخل
  . احملاربنيالسابقون وغري

  
   TFV/UG/2007/R2/041  - TFV/UG/2007/R2/039 ):املشاريع(املشروع 

  وة أوكوييمبادر :عنوان املشروع

  )مل يبلغ عن أي مبالغ مناظرة خالل هذه الفترة( يورو ١٥٥ ٦٦٦ :ميزانيته

  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين– ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين:مدته

أو ضحايا /إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي للجرحى و: نوع الضحية وعملية التدخل
  .ماالضطرابات النفسية وأسره
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  TFV/UG/2007/R2/040 ):املشاريع(املشروع 
إشاعة الوعي والتصدي للعنف القائم على أساس نوع اجلنس بني من تأثروا باحلرب من سكان   : عنوان املشروع

  ا أويام، أوغندمقاطعة

  *)مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ(يورو  ٨٨ ٠١٧+ يورو  ٣٠٠ ٠٠٠  :ميزانيته

  ٢٠١٣أبريل /نيسان – ٢٠٠٨نوفمرب /رين الثاينتش :مدته

  .ب والنسوة املتضررين من احلربإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي للشبا: نوع الضحية وعملية التدخل

. ايلتعادل امليزانية املبينة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع إىل اية العقد احل: مالحظة
شلن  ٢ ٤٨٤ دوالر الواليات املتحدة و ٠,٨٠٥=  يورو ١( ٢٠١٢يونيه /واستخدم سعر الصرف حلزيران

 .حلساب االلتزامات املتبقية للصندوق االستئماين للضحايا) أوغندي

ر واستخدم سع. ٢٠١٢مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١ال تغطي املبالغ املناظرة سوى الفترة املمتدة من * 
  .لتحويل القيم ٢٠١٢يونيه /الصرف حلزيران

 )مشروعاً ١٥(مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  TFV/DRC/2007/R2/036  - TFV/DRC/2007/R1/001  ):املشاريع(املشروع 
   احملليةمتكني الناجني من العنف اجلنسي وجمتمعام :عنوان املشروع

  *) مقدمة من الشركاء يف التنفيذمبالغ مناظرة( يورو ١٨ ٩٦٤ + ٣٣٨ ٣٦٠ :ميزانيته

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول– ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول:مدته

  .إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين: نوع الضحية وعملية التدخل
  

   مشروع مت نقله- TFV/DRC/2007/R1/004 ):املشاريع(املشروع 
ضحايا جرائم : شروع الدعم وإعادة التأهيل النفسي للمشردين والعائدين وجمتمعات االستقبالم :عنوان املشروع

  )، مقاطعة إيتوري آرومنطقةاحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف 
  *)التنفيذشريك مبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٥ ٩٢٨+   يورو٥٦ ٤٣٧  :ميزانيته
 املشروع يفن منه وواملستفيد TFV/DRC/2007/R1/004املشروع  أدمج، ٢٠١٢مايو / أيار١ابتداء من : مالحظة

TFV/DRC/2007/R2/027  
  ٢٠١١ فرباير/ شباط– ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول :مدته

  .إعادة التأهيل النفسي للمجتمعات احمللية ضحية احلرب: نوع الضحية وعملية التدخل
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  TFV/DRC/2007/R1/019 ):املشاريع(املشروع 
  ممدرسة السال يف  : شروععنوان امل

  *) التنفيذشريكمبالغ مناظرة مقدمة من (يورو  ١٥ ٣٧٥  + يورو٢٧٤ ٨٣٥ :ميزانيته

  ٢٠١٢يوليه /متوز – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

  .فالإعادة التأهيل النفسي ملن يتمتهم احلرب من األط: نوع الضحية وعملية التدخل
  

  TFV/DRC/2007/R1/021 ):املشاريع(املشروع 
 من ضحايا العنف اجلنسي الراجع إىل احلرب ٣٠٠ ـلمشروع إلعادة اإلدماج االقتصادي  :عنوان املشروع

  .م من أطفاهل٦٠٠ ـلوإتاحة االلتحاق باملدارس 

  *)التنفيذشريك مبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٧٦ ٦١٢+ يورو  ٣٩٧ ٣٢٦ :ميزانيته

  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

  .مإعادة التأهيل النفسي واملادي لضحايا العنف اجلنسي وألطفاهل: نوع الضحية وعملية التدخل
  

  TFV/DRC/2007/R1/022 ):املشاريع(املشروع 
 ضحية من ضحايا العنف اجلنسي يف ٢٠٠ ـلمشروع إلعادة التأهيل املهين النفسي واالجتماعي  :عنوان املشروع

   البالغة الصغر  العينيةعن طريق القروضضواحيها  وبونيا

  *)التنفيذشريك مبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ١٠ ٠٣٩ +  يورو٢٦٢ ٩٠٤ :ميزانيته

  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول :مدته

  .ماجلنسي وألسرهإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف : نوع الضحية وعملية التدخل
  

 -  TFV/DRC/2007/R2/028  -  TFV/DRC/2007/R1/026  - TFV/DRC/2007/R2/031 ):املشاريع(املشروع 

TFV/DRC/2007/R2/033  - TFV/DRC/2007/R2/043   
 من ضحايا احلرب واجلرائم ضد ٩٥٠ لإعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي : عنوان املشروع

  ييف مقاطعات مشال كيفو وايتوراإلنسانية 
  *)التنفيذشريك مبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٣٣ ٢٤٧ +  يورو٨٧٣ ٤٩٦ :ميزانيته
 واملستفيدون منهما يف TFV/DRC/2007/R2/028  وTFV/DRC/2007/R1/026أُدمج املشروعان : مالحظة
  .وايل على التTFV/DRC/2007/R2/029واملشروع  TFV/DRC/2007/R2/030املشروع 

  ٢٠١٢ أغسطس/ آب٣١ – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  :مدته
  .إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين :نوع الضحية وعملية التدخل
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  TFV/DRC/2007/R1/004  - TFV/DRC/2007/R1/027 ):املشاريع(املشروع 
  ي ماهاغمناطقرومو وجزء من قافلة السلم يف إي  : عنوان املشروع

  *) التنفيذشريكمبالغ مناظرة مقدمة من ( يورو ٢٢ ٤٦٠+  يورو ٦٣٠ ١٨٩ :ميزانيته
يشمل األنشطة اليت اضطلع ا  TFV/DRC/2007/R1/027، أصبح املشروع ٢٠١٢مايو / آيار١ابتداء من : مالحظة
  .سابقا واملستفيدين منها TFV/DRC/2007/R1/004املشروع 

  ٢٠١٣أبريل /نيسان – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

ويقدم .  للقرى اليت كانت ضحاياإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي: نوع الضحية وعملية التدخل
املشروع أيضا دعما إلعادة التأهيل النفسي االجتماعي للمشردين والعائدين من ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد 

  . منطقة آرو، مقاطعة إيتورياإلنسانية يف
  

  TFV/DRC/2007/R2/028  - TFV/DRC/2007/R2/029 ):املشاريع(املشروع 
مشروع إلعادة التأهيل النفسي لفائدة األمهات القاصرات املرتبطات بالقوات املسلحة يف مدينة  :عنوان املشروع

  .بونيا واملنطقة احمليطة ا

  *) التنفيذشريكمبالغ مناظرة مقدمة من (يورو  ٨٣ ٤٨٩+  يورو ٧٠١ ٨٣٣ :ميزانيته

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

لألمهات القاصرات املرتبطات بالقوات   املاديإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم: نوع الضحية وعملية التدخل
  .اءواجلماعات املسلحة، واجلنود األطفال السابقني واألطفال الضعف

  
  TFV/DRC/2007/R1/026  - TFV/DRC/2007/R2/030 ):املشاريع(املشروع 

 طفالً كانوا ينتسبون إىل اجلماعات ٦٠٠ لمشروع إلعادة اإلدماج املهين االجتماعي واالقتصادي  :عنوان املشروع
  .املسلحة يف إقليم ماهاغي

  *) التنفيذشريكن مبالغ مناظرة مقدمة م(يورو  ١١ ٢٥٠+  يورو ٥٢١ ٧٢٧ :ميزانيته

  ٢٠١٢يوليه /متوز – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

لألطفال والشباب املنتسبني سابقا للقوات   املاديإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم: نوع الضحية وعملية التدخل
  .واجلماعات املسلحة، واليتامى، واجلنود األطفال السابقني واألطفال الضعفاء
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  TFV/DRC/2007/R2/032 ):املشاريع(ع املشرو
 من ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد ٨٠ لإعادة التأهيل النفسي وبرنامج الدعم املادي  :عنوان املشروع

  اإلنسانية املشردين يف مدينة بوكافو
  *) التنفيذشريكمبالغ مناظرة مقدمة من (يورو  ٥ ٤٢٩+  يورو ١٣٦ ١٥٤ :ميزانيته

  ٢٠١٢يونيه /حزيران – ٢٠٠٨نوفمرب /اينتشرين الث :مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد : نوع الضحية وعملية التدخل
  .اإلنسانية

. ايلتعادل امليزانية املبينة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع إىل اية العقد احل: مالحظة
شلن  ٢ ٤٨٤ دوالر الواليات املتحدة و ٠,٨٠٥=  يورو ١( ٢٠١٢يونيه /واستخدم سعر الصرف حلزيران

 .حلساب االلتزامات املتبقية للصندوق االستئماين للضحايا) أوغندي

عر واستخدم س. ٢٠١٢مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١ال تغطي املبالغ املناظرة سوى الفترة املمتدة من * 
  .لتحويل القيم ٢٠١٢يونيه /الصرف حلزيران
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   الثالثاملرفق

  للصندوق االستئماين للضحاياالتنظيمياهليكل 

  جملس إدارة الصندوق االستئماين 

  

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا 
  ١- مد   مدير تنفيذي١
   ر أ-خ ع   مساعد تنفيذي١

 

  

    
 الدعم القانوين

  ٤-ف       ) ع مم( مستشار قانوين ١
 

  

  الربنامجإدارة  
  ٥-  مسؤول أقدم عن الربنامج ف١
  رأ- مساعد يف جمال الربامج خ ع١

 

  

    
  الرصد والتقييم

 ٣- موظف الرصد والتقييم ف١
  كينيا وأوغندا

  ٣- موظف برامج إقليمي ف١
 ر أ-خ ع) م ع م) (كينيا( مساعد ميداين ١

  

 

  

هورية الكونغو مجهورية أفريقيا الوسطى ومج 
  الدميقراطية

  ٣- موظف برامج إقليمي ف١
  ر أ-خ ع) م ع م( )ج ك د( مساعد ميداين ٢
 ر أ-خ ع) م ع م) (ج أ و( مساعد ميداين ١

 
______________  

  


