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جمعية الدول األطراف

عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨، الهاي

إلى جمعية الدول األطرافتقرير 
عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة

الصندوق االستئماني للضحايا خالل الفترة
٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١من 

موجز تنفيذي 
يف اختصاص احملكمة اليت تدخليضطلع الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق") بواليتني تتعلقان بضحايا اجلرائم - ١

ا احملكمة اجلنائية الدولية يف حق شخص مُ  دان؛ وتقدمي اجلنائية الدولية ("احملكمة") ومها: إدارة التعويضات اليت تأمر 
جَ بسرهم املساعدة للضحايا وأُ  ه املتمثل يف تعميم مراعاة استخدام التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة. وقد واصل الصندوق 

ج جمتمعي متكامل.املنظو  ج يركز على الضحايا و ر اجلنساين يف مجيع عملياته الربناجمية باجلمع بني 
والية الصندوق املتعلقة بالتعويضات أي نشاط خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وذلك يف انتظار النتيجة النهائية شهدومل ت- ٢

الية الصندوق املتعلقة باملساعدة، استمرت األنشطة يف مشال أوغندا ويف إلجراءات التعويض اجلارية أمام احملكمة. ويف إطار و 
مشروعا ناشطا. وظل الربنامج ١٦بتنفيذملون مع الصندوق امجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث يقوم الشركاء املنفذون الع

اخلطةاإلدارةجملساعتمد،٢٠١٤سأغسط/آبويف. العامقا بسبب الوضع األمين املخصص جلمهورية أفريقيا الوسطى معلَّ 
. ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتةللصندوقاالسرتاتيجية

ل بشأن التعويضات يف قضية لوبانغا، وضع الصندوق مشروع وأمرها املعدَّ االستئنافواستجابة للحكم الصادر عن دائرة - ٣
، اختذت ٢٠١٥بريل وحزيران/يونيه أهري نيسان/أول خطة لتنفيذ التعويضات لتقدميها إىل الدائرة االبتدائية الثانية. وخالل ش

أمانة الصندوق مبادرات متنوعة يف إعداد هذه اخلطة بدعم من األقسام ذات الصلة يف قلم احملكمة، مبا يف ذلك إيفاد بعثات 
ملسائل الرئيسية ميدانية واسعة النطاق إىل مقاطعة إيتوري يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، وعقد اجتماع للخرباء بشأن ا

اليت يتعني تناوهلا يف مشروع خطة التنفيذ.
لس") يف الهاي، يف الفرتة من - ٤ لس إدارة الصندوق ("ا آذار/مارس ١٩إىل ١٧وُعقد االجتماع السنوي الثاين عشر 

لس على مقرتحات متديد املشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا٢٠١٥ ٢,٩بقيمة إمجالية قدرها . ووافق ا
مليون يورو. ٤,٨مليون يورو إىل ٣,٦مليون يورو، فضال عن زيادة احتياطي الصندوق املخصص إلعداد التعويضات من 

سنويا إىل اجلمعية عن تقريرا جملس اإلدارة يرفع ، اليت تنص على أن ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١ووفقا للفقرة - ٥
سواء قُبلت أو رُفضت، يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك التربعات. وتشمل هذه القائمة، املقدمة،كل التربعات 

٥٤٦,٢٠يورو) واألفراد (١٣٩,١٤٨٧يورو) واملؤسسات (٧١٢,٤٨٨٣٥٢يف مجلة أمور، التربعات الواردة من الدول (
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))، إضافة إىل تربعات عينية و/أو PayPalابه لدى باي بال (يف حس٥٧٤,٩٤يورو يف احلسابات املصرفية للصندوق و2٨٦

٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١ذة خالل الفرتة من مة من املنظمات الشريكة املنفِّ مقدَّ يورو٤٦٠١٧٧رة قدرها ناظِ تربعات مُ 
ساب الصندوق باليورو وبلغ رصيد حيورو.٨٧٤,٥٢٣٦وقدرها،املتأتية للصندوقة، وإيرادات الفائد٢٠١٥حزيران/يونيه 

دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك ٨٨٦,٩٢٣٤يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالر الواليات املتحدة ٩٦٣,٨٨٩٩٢
.٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يورو يف ٥٠٠٤٨٧١٠الصندوق حسابا لالدخار بلغ رصيده 

لس جبميع الدول األطراف أن - ٦ ّكن املشاركة املستمرة لصندوق. وينبغي أن متُ يف تقدمي تربعات إىل اتفكرويهيب ا
واملتزايدة يف الصندوق من جانب أكرب عدد ممكن من الدول األطراف من تعزيز قدراته املالية واملؤسسية على الوفاء بواليته 

يف نظام روما املتمثلة يف ضمان استفادة ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة من وعد العدالة التعويضية الوارد 
لس أن جيدد نداءه الداعي إىل تقدمي تربعات خمصصة لتعزيز احتياطي التعويضات املتاح  األساسي. ويف هذا الصدد، يود ا

للصندوق.
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مقدمة-أوال
هيقدم جملس اإلدارة تقرير )١(لصندوق االستئماين للضحايا،نظام امن ٧٦والقاعدة ICC-ASP/1/Res.6وفقا للقرار - ١

ذا التقرير من  ٣٠إىل ٢٠١٤همتوز/يولي١السنوي إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية"). ومتتد الفرتة املشمولة 
شطة يف حالتني من ا. ويتضمن التقرير موجزا لإلجنازات اليت حتققت من خالل تنفيذ مشاريع املساعدة الن٢٠١٥حزيران/يونيه 

مشروع أول خطة للتنفيذ يف قضية املدعي العام ضد توماس د. لوبانغا. ويقدم اختصاص احملكمة، فضال عن أنشطة إعداد 
.٢٠١٦عام يف التقرير أيضا مستجدات الوضع املايل للصندوق وامليزانية املتوقعة لألمانة العامة 

شأن برمسيا بعد التشاور ٢٠١٧-٢٠١٤، اعتمد جملس اإلدارة اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٤أغسطس آب/ويف - ٢
طط التواصل ومجع إدراج عناصر أكثر تفصيال تتعلق خببعد و ،مع الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرينمشروعها 

وقام )٢(األموال. وقد ُنشرت اخلطة االسرتاتيجية للصندوق على موقعه الشبكي إىل جانب موجز يتضمن عناصرها الرئيسية.
ليزية. كستجدات املشاريع واملعلومات املالية باللغتني الفرنسية اإلنالصندوق أيضا برتقية موقعه الشبكي بإدراج م

األنشطة والمشاريع-ثانيا
ا احملكمة اجلنائية الدولية،١: (مهايضطلع الصندوق االستئماين بواليتني- ٣ ) تقدمي ٢و ()٣() تنفيذ التعويضات اليت تأمر 

وتوفر الواليتان معا دعماً )٤(من نظام روما األساسي عن طريق استخدام موارد أخرى.٧٩املساعدة للضحايا مبوجب املادة 
)٥(.٢٠٠٢متوز/يوليه ١كبت منذ لضحايا اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت ارتُ 

مجلس اإلدارةاالجتماع السنوي الثاني عشر ل- ألف
لس اجتماعه السنوي الثاين عشر يف الهاي يف الفرتة من - ٤ . ٢٠١٥آذار/مارس ١٩إىل ١٧عقد ا
، أي قُبيل انعقاد االجتماع السنوي للمجلس، اشرتك الصندوق وسفارة التفيا ومعهد الهاي ٢٠١٥آذار/مارس ١٦ويف - ٥

املتحدثة الرئيسية هي الدكتورة فايرا تالتأهيل النفسي للضحايا". وكانللعدالة العاملية يف استضافة ندوة حول موضوع "إعادة
فايك فرايبريغا، وهي طبيبة نفسانية مرموقة ورئيسة سابقة جلمهورية التفيا، وهي أيضا من أعضاء جملس إدارة الصندوق. وكان 

ذين العاملني ب (وهو واحد من الشركاء املنفِّ الندوة كورت غورينغ، املدير التنفيذي ملركز ضحايا التعذيتلكمن املشاركني يف 
مع الصندوق)، والسيدة آن ميشيلز، من وحدة الضحايا والشهود التابعة للمحكمة، والسيدة كريسنت كاال، وهي من كبار 

موظفي الربامج يف الصندوق.
لس على استخدام املوارد املتأتية من التربعات لتمديد الربامج يف أوغندا- ٦ ومجهورية الكونغو الدميقراطية خالل ووافق ا

لس أيضا على ختصيص ٢,٩بقيمة إمجالية قدرها ٢٠١٦-٢٠١٥الفرتة  يورو لتنفيذ ٠٠٠٩٠٠مليون يورو. ووافق ا
األنشطة ذات الصلة باملشاريع، مبا يف ذلك تقييم األوضاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت 

وكينيا، فضال عن بناء قدرات الشركاء املنفذين العاملني مع الصندوق من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وضع ديفوار
لس على مواصلة االلتزام مببلغ  يورو لوالية ٠٠٠٦٠٠الربامج، وتنفيذ نظام املعلومات اإلدارية على أساس الربامج. ووافق ا

، مث إعادة تقييمه آنذاك. ٢٠١٦يا الوسطى إىل حني عقد االجتماع السنوي للمجلس يف عام املساعدة يف حالة مجهورية أفريق
لس الزيادة يف االحتياطي املخصص للتعويضات مبا قدره  مليون يورو. ٤,٨ليصل جمموعه الكلي إىل مليون يورو١,٢وقرر ا

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن "يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتابيا عن أنشطة الصندوق االستئماين إىل ٧٦تنص القاعدة )١(
جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل رئيسه".

)٢(www.trustfundforvictims.org.
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٩٨) من املادة ٤) و (٣) و (٢) من نظام روما األساسي والفقرات (٢(٧٥ادة امل)٣(
) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وملزيد من املعلومات حول األساس القانوين للصندوق، انظر ٥(٩٨املادة )٤(

http://trustfundforvictims.org/legal-basis.
من نظام روما األساسي.٨و ٧و ٦على النحو احملدد يف املواد )٥(
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لس آفاق إجراءات التعويض ومِ - 4٧ لس أن الصندوق يعتزم أن ميول نح التنفيذ يف قضييت لو وناقش ا بانغا وكاتانغا. وأكد ا

تكملة مدفوعات أمر التعويض الصادر يف حق السيد لوبانغا استنادا إىل نطاق مشروع خطة التنفيذ، مع وضع االعتبار لتوافر 
لس حرص الصندوق على التدقيق يف طرا ئق استخدام واليته املوارد يف احتياطي الصندوق املخصصة للتعويضات. كما أكد ا

املتعلقة باملساعدة ملعاجلة األضرار اليت تعرض هلا من يقعون خارج نطاق األمر بالتعويض، مبا يف ذلك الضحايا الناجيات من 
لس عقد اجتماع خاص يف متوز/يوليه  تمعات املتضررة. وقرر ا ٢٠١٥العنف اجلنسي واجلنساين وغريهن من الفئات وا

احملرز ومشروع خطة التنفيذ استجابة لقرار دائرة االستئناف بشأن التعويضات يف قضية لوبانغا. الستعراض التقدم 
وتبادلوا اآلراء "ReVisionمشروع "اةل ومدير املشروع عملية إعادة الرؤية املسمض املسجِّ وخالل االجتماع السنوي، عرَ - ٨

لس بشأن إشراك الصندوق فيه.  مي نتائج مشروع إعادة الرؤية املتعلق بالصندوق يف شهر مت االتفاق على تقدو مع ا
لس يف متوز/يوليه لتمكينعقد ل يبقُ ، أي حزيران/يونيه . اواختاذ قرار بشأامن استعراضههاجتماع ا

لس افرتاضات ميزانية الصندوق لعام - ٩ ن ينبغي أن تتضم٢٠١٦، على أساس أن امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٦واعتمد ا
لس بشأن هيكل الصندوق عمال بتوصيات مشروع إعادة الرؤية اخلاص به. قرارات ا

األحداث واالجتماعات األخرى- باء
، قدمت عضوة جملس اإلدارة السيدة اليزابيث ريهن عرضا رئيسيا عن جتربة ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٠و ٩خالل يومي -١٠

فريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية: الدروس أفريقيا، حول موضوع "أمجهورية جنوب ،الصندوق يف مؤمتر دويل ُعقد يف جوهانسربغ
املستفادة وأوجه التآزر يف املستقبل". وبدعم من سفارة هولندا يف جوهانسربغ، عقدت السيدة ريهن أيضا اجتماعا مع ممثلي 

القطاع اخلاص الذين حيتمل أن يكون هلم اهتمام بأنشطة الصندوق.
السيدة ريهن ، و بيرت دي بان، السيد، ألقى كل من املدير التنفيذي للصندوق٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٧ويف -١١

دف تعزيز وعي اجلهات املاحنة اخلاصة عرضني يف مناسبةٍ  ُنظمت يف مقر وزارة الشؤون اخلارجية الفنلندية يف هلسنكي 
املناسبة وأسهم ه كي توميوجا، وزير الشؤون اخلارجية الفنلندي، يف هذاحملتملة بواليايت الصندوق وأنشطته. كما شارك السيد إر 

بناء على مبادرة من ٢٠١٤فيها. وقد كان هلذه املناسبة دور حاسم يف إنشاء مجعية فنلندية خاصة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
اص. كما إن هذه املبادرة تثري موظفني رئيسيني يف وزارة الشؤون اخلارجية بغرض مجع التربعات للصندوق من القطاع اخل

اهتمام دول أطراف أخرى.
احملاضرة األوروبية ،الدكتورة فايرا فايك فرايبريغا،، ألقت عضوة جملس اإلدارة٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٨ويف -١٢

ظمت يف كنيسة كلوسرتكرك يف الهاي.املرموقة حول موضوع "أوروبا والعامل: السالم واألمن"، اليت نُ 
االستئماين ، استضافت سفارة اململكة املتحدة اجتماع "أصدقاء الصندوق٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧ويف -١٣

" حول موضوع مساعدة الضحايا الناجيات من العنف اجلنسي واجلنساين.للضحايا
دارة الصندوق يف ، شارك وفد يشمل ثالثة من أعضاء جملس إ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨ويف الفرتة من -١٤

الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف املعقودة يف نيويورك. ويف هذه املناسبة، اشرتك الصندوق االستئماين ووزارة الشؤون 
حفل إطالق اخلطة االسرتاتيجية للصندوق يف استضافة اخلارجية الفنلندية ووزارة خارجية اململكة املتحدة ومكتب الكمنويلث 

. ويركز هذا التقرير املعنون "الطريق إىل االنتعاش ٢٠١٤والتقرير املرحلي الشتوي عن تقدم الربامج لعام ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة 
والتمكني واملصاحلة" بشكل خاص على املساعدة املقدمة لدعم ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين والتربعات التعايف –

التربعات غري من سلة املشرتكة و الأيضا مشاريع أخرى يتم متويلها من ر هذا التقريركُ ذْ املخصصة لدعم هذا النشاط. ويَ 
املخصصة.

وشاركت السيدة كريسنت كاال، كبرية موظفي الربامج يف الصندوق، يف مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ االفتتاحي حول العنف -١٥
تسهر على تنظيم. و ٢٠١٥شباط/فرباير ١٢إىل ١٠الذي عقد يف سيدين، أسرتاليا، يف الفرتة من انيةواالنتهاكات اجلنس

هذا املؤمتر شبكة أحباث نوع اجلنس التابعة جلامعة نيو ساوث ويلز. كما شاركت السيدة كاال يف اجتماع مائدة مستديرة غري 
ول، وعقدت عدة اجتماعات مع ممثلني من جامعة نيو ساوث رمسية عقدها اخلرباء حول موضوع التعويضات املؤدية إىل التح

ما ومشاركتهما. ويلز ومن احلكومة األ سرتالية حول زيادة تعاو
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الوالية المتعلقة بالتعويضات- جيم
من لذلك مع املوارد ترتبط والية الصندوق املتعلقة بالتعويضات بكل واحدة من القضايا املعروضة على احملكمة. وجتُ -١٦

)٧(ستكمل "مبوارد الصندوق االستئماين األخرى" إذا قرر جملس اإلدارة ذلك.وتُ )٦(،نح التعويضاملصادرات ومِ و غرامات ال

ا يف حق شخص مدان لدى الصندوق إذا كان تقدمي منح فردية  وجيوز للمحكمة أن تأمر بإيداع منح التعويض اليت تأمر 
مباشرة إىل كل ضحية على حدة أمرا مستحيال أو غري عملي يف وقت صدور األمر بالتعويض. ويستلم الصندوق املوارد اليت 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٩٨رده األخرى عمال باملادة لها عن مواصِ ويفْ يتم مجعها من منح التعويض
يف إجراءات من نوعه ألول هو ا، اختذت الدائرة االبتدائية األوىل قرارا ٢٠١٢آب/أغسطس ٧ويف قضية لوبانغا، يف -١٧

ا احملكمة بشأن املبادئ اليت يتعني تطبيقها يف جمال تعويض  ية املرفوعة ضد توماس لوبانغا ديلو، لضحايا يف سياق القضاتقوم 
جبرائم ٢٠١٢آذار/مارس ١٤ح تعويضات مجاعية للضحايا عن طريق الصندوق. وقد أدين السيد لوبانغا يف وأمرت مبنْ 

يف نشطةً سنة طوعا أو إجبارا، واستخدامهم يف املشاركة مشاركةً ١٥احلرب املتمثلة يف جتنيد أطفال تقل أعمارهم عن 
كانون ١عاما، ويف ١٤بالسجن ملا جمموعه ٢٠١٢متوز/يوليه ١٠يف ى السيد لوبانغا كم علعدائية. وحُ األعمال ال

، أكدت دائرة االستئناف باألغلبية إدانة السيد لوبانغا واحلكم الصادر يف حقه.٢٠١٤األول/ديسمرب 
بشأن "قرار الدائرة االبتدائية بتحديد ، أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف الطعون املقدمة٢٠١٥آذار/مارس ٣ويف -١٨

لتعويض بال مع األمر املعدَّ ،٢٠١٢نيسان/أبريل ٧املؤرخ ،املبادئ واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها يف جمال التعويضات"
لوبانغا ("احلكم بالتعويض") يف القضية املرفوعة ضد توماس ٢و ١واملرفقني العلنيني ،ل")(امللحق ألف) ("األمر املعدَّ 

وأمرت الصندوق بتقدمي مشروع خطة لتنفيذ لت دائرة االستئناف أمر الدائرة االبتدائية األوىل مبنح التعويضوعدّ )٨(دييلو.
التعويضات اجلماعية إىل الدائرة االبتدائية الثانية اليت مت تشكيلها حديثا يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد صدور احلكم. 

الستئناف بشأن التعويضات يف قضية لوبانغا الدور املتوقع أن يؤديه الصندوق يف تصميم وتنفيذ منح ح قرار دائرة اويوضّ 
التعويض.

وعند إصدار احلكم واألمر املعدل، حددت دائرة االستئناف العناصر الدنيا الالزمة إلصدار األمر بالتعويض، واملبادئ -١٩
ل مجيع الضحايا معاملة عادلة وعلى قدم املساواة فيما ذلك ضرورة أن يعامَ اليت حتكم التعويضات املقدمة للضحايا، مبا يف 

يتعلق بالتعويضات، بغض النظر عن مشاركتهم يف إجراءات احملاكمة. وأكدت دائرة االستئناف النتيجة اليت توصلت إليها 
طفال اجلنود السابقني من أجل القضاء الدائرة االبتدائية األوىل بأن برامج التعويض جيب أن تتضمن تدابري إلعادة إدماج األ

املبادئ حتديدعلى أشكال اإليذاء والتمييز والوصم اليت يتعرض هلا هؤالء الشباب. وأبرزت الدائرة أيضا ضرورة أن يسرتشد 
وىل مل صت دائرة االستئناف إىل أن الدائرة االبتدائية األواإلجراءات اليت ستطبق على التعويضات بنهج يشمل اجلنسني. وخلُ 

ختطئ يف اختاذ قرار منح تعويضات على أساس مجاعي فقط، وليس على أساس فردي، وشددت على أن عدد الضحايا عاملٌ 
هام يف القرار القائل أن التعويض على أساس مجاعي هو األكثر صوابا.

وقع الذي يرى الصندوق أنه لف الصندوق بتقدميها املبلغ النقدي املتوينبغي أن يتضمن مشروع خطة التنفيذ اليت كُ -٢٠
ا السيد لوبانغا. وخلُ  صت دائرة االستئناف إىل أن الدائرة االبتدائية سيكون ضروريا جلرب األضرار النامجة عن اجلرائم اليت أدين 

األوىل أخطأت يف عدم اعتبار السيد لوبانغا مسؤوال شخصيا عن التعويضات اجلماعية بسبب كونه معوزا يف الوقت احلايل.
وقررت دائرة االستئناف أن أمر التعويض جيب أن حيدد املسؤولية الشخصية للمحكوم عليه فيما يتعلق بالتعويضات املمنوحة 

هللتمكني من تنفيذ األمر، فينبغي أن ميكنإذا استخدم مواردهبلغه بذلك، وأن الصندوق االستئماينمبوجب األمر وأن تُ 
غا يف وقت الحق. وأكدت دائرة االستئناف أن جملس إدارة الصندوق ميلك السلطة اسرتداد تلك املوارد من السيد لوبان

ستكمال أوامر التعويض الصادرة القرار بشأن استخدام موارده "األخرى" املتأتية من املسامهات والتربعات الالكاملة يف اختاذ 
حتديدبأن ينظر الصندوق االستئماين، أثناء عن احملكمة. وأكدت دائرة االستئناف تعليمات الدائرة االبتدائية األوىل 

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا.٤٦إىل ٤٣القواعد من )٦(
من نظام الصندوق االستئماين للضحايا.٥٦القاعدة )٧(
نيسان/أبريل ٧ر الدائرة االبتدائية بتحديد املبادئ واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها يف جمال التعويضات"، املؤرخ احلكم يف الطعون املقدمة بشأن "قرا)٨(

-ICC-01/04و ICC-01/04-01/06-3129، ٢٠١٥آذار/مارس ٣، ٢و ١، مع األمر املعدَّل بالتعويض (امللحق ألف) واملرفقني العلنيني ٢٠١٢

01/06-3129-AnxA ،-ANX1  و-ANX2.
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التعويضات، يف تقدمي اخلدمات الطبية (مبا يف ذلك الرعاية الطبية النفسية) إىل جانب املساعدة يف جمال إعادة التأهيل العام 6

ني الضحايا وأسرهم اليت تتسم باالكتفاء الذايت من أجل متكالربامجَ واإلسكان والتعليم والتدريب. وجيب أن تدعم التعويضاتُ 
م احمللية من االستفادة من هذه التدابري على مدى فرتة طويلة من الزمن. وجمتمعا

في معهد العدالة االنتقالية، جامعة ٢٠١٥أيار/مايو ٣٠إلى ٢٧االجتماع التشاوري للخبراء المعقود في الفترة من - ١
الشماليةإيرلنداألستر في بلفاست، 

يف حق توماس لوبانغا، تعاقد الصندوق ٢٠١٥آذار/مارس ٣يف ضوء األمر بالتعويض الصادر عن دائرة االستئناف يف -٢١
مع معهد العدالة االنتقالية يف جامعة ألسرت للمساعدة يف تنظيم عملية تشاورية خلرباء متعددي التخصصات، كما هو مبني يف 

استعراض وتقييم الربوتوكوالت واملنهجيات واإلجراءات واملعايري التقييمية يسريلك لتمن املرفق ألف من األمر، وذ٧٠الفقرة 
طار إدانة لوبانغا. إاملتعلقة بتعويض الضحايا يف 

الشمالية. إيرلندايف معهد العدالة االنتقالية يف بلفاست، ٢٠١٥أيار/مايو ٣٠إىل ٢٧وُعقد االجتماع يف الفرتة من -٢٢
من املمارسني واخلرباء من جمموعة متنوعة من اخللفيات واملناطق اجلغرافية، وكذلك موظفون مت ٢٥كثر من وحضر االجتماع أ

قلم احملكمة، وحتديدا قسم مشاركة الضحايا لتابعةاختيارهم من الصندوق، واملمثل القانوين للضحايا يف قضية لوبانغا، وأقسام 
م اإلعالم والتوثيق. وتعويضهم، ومكتب احملامي العام للضحايا، وقس

وركز االجتماع على اآلثار التشغيلية واملقاييس القانونية حلكم دائرة االستئناف، والنتائج األولية لعملية حتديد الضحايا -٢٣
ا قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، ومسائل العدالة  واحتمال ،اجلنس املتعلقة بالقضيةاليت تراعي نوعاملؤهلني اليت قام 

لتعويض، وبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، اخذ باالعتبارات اجلنسانية يف األ
والنتائج األولية ملشاورات جمتمع الصندوق االستئماين يف إيتوري، وما يتعلق بالتعويضات اجلماعية من حيث املفهوم واملمارسة 

ة والدروس املستفادة، ومسائل اإلدارة والتنفيذ مثل منهجيات التحقق من الضحايا ومعايري اإلثبات نوالربامج واملمارسات املقارَ 
والسببية مقابل السبب املباشر جلرب األضرار اجلماعية، والصدمات اجلسدية واملادية والنفسية، ومنهجيات تقييم الضرر ومعايري 

ض من نتائج هذه املناقشات اليت أجراها اخلرباء هو إرشاد خطة الصندوق االختيار يف جمال جرب األضرار اجلماعية. وكان الغر 
االستئماين يف اإليداع والتنفيذ.

٢٠١٥المشاورات المجتمعية في مقاطعة إيتوري في أيار/مايو وحزيران/يونيه - ٢
منهجيات ه حاليا من ملا يتوفر عليطلب الصندوق من قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم التابع لقلم احملكمة، نظرا-٢٤

وقدرات، أن جيري عملية حتديد الضحايا من أجل مجع معلومات عن أمان وجود الضحايا املباشرين وغري املباشرين احملتمل أن 
م نتائج عملية حتديد يكونوا مؤهلني للحصول على تعويضات وفقا للمعايري اليت وضعها حكم دائرة االستئناف. وستقدَّ 

الصندوق االستئماين الفنية للتنفيذ واإليداع.الضحايا كجزء من خطة
تمعات احمللية إطالعذ دون وعالوة على ذلك، وإذ وضع الصندوق يف اعتباره أن التعويضات ال ينبغي أن تنفَّ -٢٥ ا

مشاورات جمتمعية حمددة األهداف بدعم من ٢٠١٥، أجرى الصندوق يف أيار/مايو وحزيران/يونيه الالزموإيالءها االهتمام
أقسام قلم احملكمة، مبا يف ذلك قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، وقسم اإلعالم والتوثيق، وقسم السالمة واألمن، وقسم 

يتوري يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية (أقاليم بلدة يف مقاطعة إ٢٢العمليات امليدانية. وأجريت تلك املشاورات يف 
مشاركا. وأجريت عملية حتديد أصحاب املصلحة بالتعاون مع قلم احملكمة قبل ١٢٥١دجوغو، وإيرومو، ومهاغي وآرو) مع 

ا للحضور من أجل املشاورات  حيتمل أن ضمان أن األطفال اجلنود السابقني وأسرهم الذين ملعرفة اجلهات اليت ستتم دعو
يف املائة من املشاركني ميثلون الشباب (اجلنود ٤٠لون متثيال واسع النطاق. وكان يكونوا مؤهلني للحصول على تعويضات ميثَّ 

).ا وفتياتعاما (فتيان٣٠و ١٨األطفال السابقني وغريهم) الذين ترتاوح أعمارهم بني 
تمعية ما يل-٢٦ تمعات احمللية حبكم دائرة االستئناف ي:ومشلت األهداف الرئيسية للمشاورات ا (أ) إبالغ الضحايا وا

الصندوق وأنشطته؛ (ب) مجع املعلومات عن اإلصابات لتعويضات يف قضية لوبانغا، فضال عن واليايتَ بشأن ال وباألمر املعدَّ 
ي؛ (د) مجع وجهات نظر الضحايا يف القضية؛ (ج) مجع اآلراء حول التدابري املناسبة للتعويض اجلماعاملتكبَّدةواألضرار 

املشاورات كجزء من خطة الصندوق االستئماين هذه م نتائج حول إعادة إدماج اجلنود األطفال السابقني. وستقدَّ ئهموآرا
الكاملة لإليداع والتنفيذ.
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داء مجيع املهام اليت وعلى الرغم من هذه اجلهود املختلفة، ظل الصندوق االستئماين يفتقر إىل معلومات هامة الزمة إل-٢٧
ا دائرة االستئناف. وعلى وجه اخلصوص،  الصندوق االستئماين أن من أجل مساعدة الدائرة االبتدائية على حتديد يرى حدد

احلصول على بيانات موثوقة عن الضحايا املباشرين الذين ال بد منمسؤولية احملكوم عليه وصياغة مشروع خطة التنفيذ، 
م احملكمة، و  ا حاليا أطراف ثالثة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وواصل الصندوق االستئماين حدد هي بيانات حتتفظ 

املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب.املختلفةقدم األطرافتأن على أملمتابعة الطلبات 
٩ويف )٩(ملرفوعة ضد جريمان كاتانغا.، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية حكمها يف القضية ا٢٠١٤آذار/مارس ٧ويف -٢٨

، أصدرت الدائرة ٢٠١٤أيار/مايو ٢٣ويف )١٠(باستئناف احلكم.خطاريهما، قدم املدعي العام والدفاع إ٢٠١٤نيسان/أبريل 
، سحب كل من املدعي ٢٠١٤أيار/مايو ٢٥ويف )١١(عاما.١٢االبتدائية الثانية حكمها على السيد كاتانغا بالسجن ملدة 

ما ال يعتزمان  وبذلك تكون إدانة )١٢(القرار املتعلق بالعقوبة.استئنافالعام وحمامي الدفاع الطعن اخلاص بكل منها وأفادا أ
ائية فتح الطريق أمام إجراءات التعويض. مما ي،السيد جريمان كاتانغا إدانة 

أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرا إىل قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم باالتصال ، ٢٠١٤ويف آب/أغسطس -٢٩
قهم بالضحايا الذين قدموا طلبات املشاركة/التعويض من أجل احلصول على معلومات إضافية ومستكملة عن األذى الذي حلَ 

ر الصندوق كمصدر حمتمل ائرة االبتدائية الثانية ذكَ ومبا أن أمر الد)١٣(وتدابري التعويض املتوخاة وتقدمي تقرير يف هذا الشأن.
قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، فقد أوضح الصندوق وأكد يف اجتماع املطلوب منتقريرُ الستند إليه للمعلومات ميكن أن يَ 

رات األطراف نه من تبادل معلومات فنية وشاملة عن مبادراته اخلاصة ومبادمع القسم أن الصندوق ليس اآلن يف وضع ميكّ 
وأن الصندوق ،الثالثة يف بوغورو وجبوارها اليت قد تتناول الضرر الناجم عن األحداث املشمولة بالتهم املعتمدة يف قضية كاتانغا

من قبيل ما ،احملتملة يف قضية كاتانغاال يشعر أنه يف وضع ميكنه يف هذه املرحلة من تزويد القسم بأمثلة عن منح التعويض
ه للضحايا املتقدمني بطلبات خالل البعثة امليدانية املوفدة من القسم. ومل يتبادل الصندوق مع القسم منهجيات ميكن إبالغ

الصندوق وخرباته يف جمال املشاورات الفردية واجلماعية اليت أجراها مع الضحايا.
يف القضية، مبا يف ذلك الصندوق، إىل ، دعت الدائرة االبتدائية الثانية األطراف واملشاركني٢٠١٥نيسان/أبريل ١ويف -٣٠

أيار/مايو ١٥إىل ٢٠١٥نيسان/أبريل ٣٠تاريخ التقدمي األصلي من إرجاءتقدمي وثيقة بشأن إجراءات التعويض. ومت 
جلميع األطراف بناء على طلب التمديد الذي قدمه الصندوق. ويف الوثيقة اليت قدمها الصندوق، أدىل باقرتاحات ٢٠١٥

)١٤(لصندوق واحلقائق التشغيلية.نظام التكييف اإلجراء الذي حددته دائرة االستئناف مع مقتضيات 

ا احملكمة. -٣١ وميكن أن تساعد جتربة تنفيذ برامج املساعدة على إرشاد اسرتاتيجيات تنفيذ التعويضات اليت تأمر 
والصندوق االستئماين ميتلك خربة متعددة التخصصات ومعرفة متعمقة باحلاالت املعروضة على احملكمة ومبختلف طرائق 

مع والية املساعدة، يدرك الصندوق أن التفاعل بني الواليتني سيتطلب التعويضالتنفيذ. ويف املناطق اليت تتزامن فيها منح 
تعاونا وثيقا بني قلم احملكمة والصندوق يف جماالت االتصال والتوعية واألمن والعمليات امليدانية. 

، والرأي املخالف للقاضية كريستني ICC-01/04-01/07-3436، ٢٠١٤آذار/مارس ٧من النظام األساسي"، ٧٤"احلكم الصادر عمال باملادة )٩(
.ICC-01/04-01/07-3436-AnxIفون دن فينغريت، 

-ICC-01/04، ٢٠١٤نيسان/أبريل ٩من النظام األساسي"، ٧٤"طعن االدعاء يف احلكم الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية عمال باملادة )١٠(

آذار/مارس ٧من النظام األساسي (٧٤احلكم الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية عمال باملادة ’، "إخطار الدفاع بالطعن يف قرار اإلدانة 01/07-3462
.ICC 01/04-01/07-3459، ٢٠١٤نيسان/أبريل ٩، )‘٢٠١٤

، والرأي املخالف للقاضية كريستني ICC-01/04-01/07-3484، ٢٠١٤أيار/مايو ٢٣من النظام األساسي)"، ٧٦ن العقوبة (املادة "قرار بشأ)١١(
.ICC-01/04-01/07-3484-AnxIفون دن فينغريت، 

٢٥"، ٢٠١٤نيسان/أبريل ٧يف ٧٤"إخطار الدفاع بوقف االستئناف ضد احلكم الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية عمال باملادة )١٢(
ومرفقه؛ املدعي العام، "إخطار بوقف استئناف االدعاء ضد احلكم باإلدانة الصادر عن الدائرة ICC-01/04-01/07-3497، ٢٠١٤حزيران/يونيه 

.ICC-01/04-01/07-3498، ٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٥يف حق جريمان كاتانغا"، ٢٠١٤آذار/مارس ٧يف ٧٤االبتدائية الثانية عمال باملادة 
.ICC-01/04-01/07-3508، ٢٠١٤أغسطس ٢٧"أمر يدعو قلم احملكمة إىل تقدمي تقرير عن طلبات جرب الضرر، )١٣(
)١٤(ICC-01/0401/07-3548 ،"٢٠١٥أيار/مايو ١٣، الصندوق االستئماين للضحايا، "مالحظات على إجراءات التعويض.
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الوالية المتعلقة بالمساعدة- دال8

الصندوق االستئماين الدعم إىل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من خالل إعادة يقدم -٣٢
تمعي. وتشمل أنواع اخلدمات املقدمة ما يلي (على سبيل  التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي على املستويني الفردي وا

املثال ال احلصر): 
واجلراحة العامة، وإزالة شظايا الرصاص والقنابل، واألعضاء التقومييةتشمل اجلراحة وهي،دين(أ) إعادة التأهيل الب

والفحص والعالج والرعاية والدعم يف حاالت ،وجراحة العظام، واإلحالة إىل خدمات مثل عالج الناسورالتعويضية
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛

وجمموعات املوسيقى والرقص ،تشمل االستشارات النفسية الفردية واجلماعيةوهي،النفسي(ب) إعادة التأهيل 
تمعات، والربامج اإلذاعية احملصصة واملسرح لتعزيز التماسك االجتماعي والتعايف، وحلقات العمل  املتعلقة لتوعية ا

تمعية الواسعة النطاحب التوعيةق. وميكن أن تشمل استجابات قوق الضحايا، والدورات اإلعالمية واللقاءات ا
تمعي تمعات وفيما بينها ةا تمعات يف احلوار واملصاحلة لتعزيز السالم داخل ا يئة بيئة مناسبة من أجل إشراك ا

للوقاية من اجلرائم؛
، أو احلصول نح التعليم والتدريب املهين(ج) ميكن أن يشمل الدعم املادي أنشطة كسب العيش املالئمة للبيئة ومِ 

. األجللرتكيز على التمكني االقتصادي الطويلبغية اعلى خدمات اإلحالة اليت تقدم فرص توليد الدخل والتدريب 
وميثل بناء قدرات الشركاء املنفذين والضحايا جزءا من هذه املبادرات الرامية إىل تعزيز استدامة التدخالت؛ 

، مبا يف ذلك األطفال الذين ولدوا من االغتصاب، وميكن ننسي وأطفاهل(د) تنفيذ مبادرات خاصة بضحايا العنف اجل
دف تعزيز الروابط  أن يشمل ذلك احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، وإسداء املشورة يف حاالت الصدمات 

والتمييز وحتقيق بني األم والطفل واألسرة، ومنح التعليم، ودعم التغذية، واالستجابة املتعددة األجيال للتصدي للوصم
تمعات احمللية. املصاحلة يف األسر وا

وتتلقى غالبية الضحايا املستفيدين من الصندوق االستئماين مزجيا من خدمات إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل -٣٣
لتالية:والدعم املادي. وتتألف جمموعة املستفيدين الذين تستهدفهم تدخالت الصندوق االستئماين الفئات ا

(أ) العنف اجلنسي واجلنساين: ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب واحلمل القسري واالسرتقاق 
فات و/أو اجلنسي، والضحايا املستهدفني بشكل غري متناسب بسبب هويتهم اجلنسية اخلاصة، والفتيات املختطَ 

نَّ  مل القسري؛دات يف اجلماعات املسلحة اللوايت تعرضن للحا
زواجهم؛أ(ب) األرامل اإلناث والذكور الذين قتل 

نَّ (ج) األطفال اجلنود السابقون/الشباب املختطَ  وو/أن طوعا دو فون: األطفال والشباب دون سن اخلامسة عشرة ا
؛نة اليت أدوها أثناء النزاع)قسرا يف اجلماعات املسلحة (بغض النظر عن األدوار املعيَّ 

يهم أو كالمها أو غريهم من األطفال الذين أصبحوا دتل أحد والواألطفال الضعفاء: األطفال الذين قُ (د) األيتام 
ضعفاء من جراء أعمال العنف؛

و/أو الذين تعرضوا لصدمات نفسية بسبب بدنية: الضحايا الذين عانوا من إصابات النفسية(هـ) الصدمات البدنية و 
العنف؛

أفراد أسر الضحايا وغريهم ممن ال يندرجون ضمن الفئات املذكورة أعاله ولكنهم (و) األسر والضحايا اآلخرون:
تضرروا من أعمال العنف.

مشاريع تغطي ٩يف مشال أوغندا (هاتنفيذجيريمشروعا ١٦برنامج املساعدة حنو مشل وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، -٣٤
مشاريع تغطي مقاطعة ٧آدجوماين)، ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية (ومقاطعة ،املناطق الفرعية النغو، وتيسو، وأشويل

الشعبية االضطالع بواليته املتعلقة باملساعدة، يعمل الصندوق مع املنظمات بغيةكيفو الشمالية واجلنوبية). و إيتوري ومقاطعَيت 
واملنظمات ،الدخار والقروضلرابطات القرويةالو ،واملنظمات الدينية،واجلمعيات النسائية،ومجاعات الضحايا الناجني،احمللية

غري احلكومية الدولية. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، قام موظفو الصندوق االستئماين بالعديد من زيارات الرصد لإلشراف 
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ا والتعسري على  لم منها. وقد خضعت الربامج وتعزيز القدرات احمللية، ودعم رصد املشاريع وتقييمها وإعداد التقارير بشأ
)١٥(مجيع املشاريع إىل االستعراض اإلداري والتقين يف إطار هذه العملية.

شمال أوغندا- ١
لضحايا يف إطار والية املساعدة اليت إىل اعلى تقدمي املساعدة وخدمات إعادة التأهيل ٢٠٠٨دأب الصندوق منذ عام -٣٥

ا يف  مقاطعة يف مشال أوغندا، حيث وفر اخلدمات لضحايا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب من خالل ١٨يضطلع 
، قرر الصندوق وقف أنشطة الدعم املادي تدرجييا بعد أن ٢٠١٣شبكة من املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية. ويف عام 

واصل الصندوق االستئماين دعمه و . أوغندايفلس إدارة الصندوق يف الوضع االجتماعي واالقتصادي واألمين القائم نظر جم
بعد مرور عدة سنوات عن انتهاء النزاع يف مشال و ملشاريع املساعدة على إعادة التأهيل البدين والنفسي يف املنطقة. وحىت اآلن، 

ايا الذين تعرضوا إلصابات جسدية وصدمات نفسية أثناءه حيتاجون إىل العالج أوغندا، ال يزال عدد كبري من الضح
دف أنشطة إعادة التأهيل البدين إىل تلبية احتياجات ن عانوا من اإلصابات اجلسدية والتشويه ملوالعالجالرعاية واملساعدة. و

واستئناف القيام بأدوارهم كأفراد منتجني و/أو العنف اجلنسي واجلنساين، وذلك من أجل مساعدة الضحايا على التعايف 
م. وتعود فوائد إعادة التأهيل النفسي على املتضررين أفرادا وجمتمعات على السواء، وتسعى إىل  حلد من اومسامهني يف جمتمعا

تمعات.  وصم الضحايا وتعزيز شعور أكرب بالثقة واملسؤولية املشرتكة والتعايش السلمي بني أفراد ا
، اختار الصندوق ست منظمات شريكة ٢٠١٤للشراء واالستعراض يف عام مفتوحةطريق تنفيذ عملية تنافسيةوعن-٣٦

إعادة التأهيل البدين والنفسي إىل الضحايا يف مشال يف جمال جديدة لديها القدرة على تقدمي خدمات املساعدة املتكاملة 
أوغندا. 

على الرغم من عمليات املراجعة ٢٠١٥ال أوغندا يف حزيران/يونيه وأطلق الصندوق رمسيا مشاريع جديدة يف مش-٣٧
الداخلية واخلارجية الواسعة النطاق اليت أجريت لبيئة الرقابة الداخلية للصندوق يف جمال واليته املتعلقة باملساعدة وبدء األنشطة 

وارد املتاحة للصندوق إلدارة أنشطة والية املساعدة، املتصلة بأوامر التعويض يف قضييت لوبانغا وكاتانغا، مما أثّر على الوقت وامل
. ٢٠١٥فضال عن تأخر صياغة مناذج العقود باالشرتاك مع قلم احملكمة، واليت مت االنتهاء منها يف أواخر نيسان/أبريل 

لي السلطات ظمت حلقة عمل يف لريا مع شركاء التنفيذ الذين مت اختيارهم وغريهم من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك ممثونُ 
احمللية واملنظمات الشعبية النسائية ووزارة الصحة.

ن ينفذمها الصندوق االستئماين ذ املشاريع الستة اجلديدة مبوازاة املشروعني املتبقيني احلاليني املستمرين اللذيْ وستنفَّ -٣٨
وإسداء املشورة النفسية لضحايا من خالل توفري التأهيل البدينلدعم تقدمي الل٢٠٠٩و ٢٠٠٨للضحايا منذ عامي 

واالجتماعية.
وسيقوم الشركاء اجلدد بتوفري اخلدمات التأهيلية التالية: اخلدمات الطبية للضحايا الناجيات من العنف اجلنسي، -٣٩

م، احلروق، وخدمات جراحة العظاآثار وخدمات االستشارة النفسية والدعم النفسي، واجلراحة التجميلية لرتميم الوجه والرأس و 
وتقومي العظام، والعالج الطبيعي، واجلراحة التصحيحية إلزالة األجسام الغريبة (الرصاص التعويضية وتركيب وإصالح األعضاء 

تمعات احمللية يف ،و/أو الشظايا) ا، ومبادرات إشراك ا وجراحة االنكماش املرتتب عن احلرق والعالج الطبيعي املتصل 
اية الالحقة للعمليات اجلراحية ومتابعتها.واإلحالة للرع،عالج الضحايا

عادة التأهيل وتعزيز فرص احلصول إلدمات اجلراحية والطبية اخلوباإلضافة إىل أهداف توسيع نطاق فرص احلصول على -٤٠
ا أن إعادة على الدعم ذي الصلة ب املصاحلة والتعايف علىتساندالتأهيل النفسي، حدد الصندوق مشاريع مبتكرة من شأ

تمعات احمللية من خالل محالت  التوعية للحد من زيادة الوصم والتمييز اليت يعاين منها ضحايا التحسيس و مستوى ا
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف كثري من األحيان. وقطع الصندوق التزاما برناجميا وماليا لدعم املنظمات الشريكة 

.٢٠١٨و ٢٠١٥الث املقبلة املمتدة بني عامي الست اجلديدة على مدى فرتة السنوات الث

عقب الوقوف على خمالفات مالية يف مشروع يديره شريٌك منفٌذ يعمل مع الصندوق يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، مما تسبب يف توقف )١٥(
م موارد ستخداأنشطة املشروع، أسفرت عملية التوفيق اليت أجريت وفقا لقواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسيرتال) عن اتفاق ال

املشروع املتبقية الستكمال األنشطة لصاحل الضحايا املعنيني حتت إشراف إدارة جديدة للمشروع.
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ي تعرضت له الناجيات من ذالذىتلقى مخسة من املشاريع الستة اجلديدة متويال خمصصا لألنشطة اليت تعاجل األتو -10٤١
اين العنف اجلنسي واجلنساين. وميوَّل املشروع اجلديد السادس من السلة املشرتكة للتربعات املقدمة إىل الصندوق االستئم

للضحايا.
يورو، وسيسعى الصندوق ٠٠٠٧٣٥ما قدره ٢٠١٥وتبلغ قيمة حافظة مشاريع الصندوق يف مشال أوغندا لعام -٤٢

إىل حتسني هذا املقدار. ٢٠١٦جاهدا يف عام 
جمهورية الكونغو الديمقراطية - ٢

سياق يتسم بعدم االستقرار والنزاعات املزمنة ذ برامج الصندوق االستئماين يف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تنفَّ -٤٣
وضعف سلطة الدولة. وتركز األنشطة على التأهيل النفسي والدعم املادي، إذ مت حذف إعادة التأهيل البدين دون قصد من 

باحملكمة، مما االستجابة الربناجمية املخصصة جلمهورية الكونغو الدميقراطية عندما قدم الصندوق وثيقته إىل الدائرة التمهيدية 
ال تتمثل يف املقام األول يف إحالة األفراد الذين حيتاجون إىل الرعاية الطبية على مقدمي  يعين أن التدخالت يف هذا ا
اخلدمات اآلخرين. وتعاجل األنشطة اليت تدخل يف فئة إعادة التأهيل النفسي اآلثار والصدمات النفسية النامجة عن احلرب 

من اجلرائم. وباإلضافة إىل تعزيز التعايف على املستوى الفردي، تستهدف إعادة التأهيل هجلنسي وغري والنزاعات والعنف ا
تمعات املتضررة يف حماولة للحد من وصم الضحايا وتعزيز شعور أكرب بالثقة واملسؤولية املشرتكة والتعايش  النفسي كذلك ا

دف أنشطة الدعم املادي تمعات احمللية. و ا الصندوق إىل حتسني الوضع االقتصادي السلمي بني أفراد ا اليت يقوم 
تمعية وإجياد  للضحايا من خالل التعليم (مبا يف ذلك حمو األمية) وأنشطة التنمية االقتصادية وإعادة بناء اهلياكل األساسية ا

بأنشطة يف جمال الدعم الصندوقفرص العمل. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يقوم مجيع شركاء التنفيذ العاملون مع 
املادي. وتتلقى الفئات الشديدة الضعف مثل األطفال اجلنود السابقني وضحايا العنف اجلنسي واجلنساين رعاية ودعماً 

خاصني. 
ذين. وقد ويضطلع الصندوق حاليا بسبعة مشاريع جارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من خالل سبعة شركاء منفِّ -٤٤

وسيخطط لعقد حلقة عمل يف ،املعين بالربامج التابع للصندوق استعراض الربامج يف وقت سابق من هذا العامأجرى الفريق
م بتمديد٢٠١٥غوما يف متوز/يوليه  مدة مع مجيع الشركاء العاملني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية استعدادا لتقدمي طلبا

.٢٠١٥التكاليف يف آب/أغسطس تغطية
أفريقيا الوسطى جمهورية- ٣

ينتظر إطالق برنامج الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى إجياد حل لألزمة السياسية واألمنية احلالية. -٤٥
حىت٢٠١٣مارس/آذاريفأنشطتهتعليقإىلالصندوقاضطرالوسطى،أفريقيامجهوريةيفاملتدهوروبسبب الوضع األمين 

. ومت ٢٠١٤لصلة. وواصل جملس اإلدارة تنفيذ هذا القرار يف آذار/مارس اذياملايلاالحتياطيعلىاحلفاظمعآخر،إشعار
ومت اختيار الشركاء ،تصميم الربنامج املخصص جلمهورية أفريقيا الوسطى للرتكيز على ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين

الضحايا اتعرض هليتر الاضر ط األامنأوَق إىل إيفاد بعثة إلعادة تقييم املنفذين. ومن احملتمل أن تدفع التطورات الالحقة الصند
نتيجة اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. 

مشروع إعادة الرؤية- هاء
إدراج الصندوق يف مشروع إعادة الرؤية ب، قدم جملس إدارة الصندوق طلبا إىل قلم احملكمة ٢٠١٥يف كانون الثاين/يناير -٤٦

لس هو ReVisionاملسمى  أن اهليكل التشغيلي للصندوق، مبا فيه وصف بطويلة مدة منذ اإلقرار. وكان الدافع وراء طلب ا
دف احلفاظ على قدرة  وتصنيف الوظائف واألدوار واملسؤوليات والسلطات، قد أصبح هيكال متقادما ويتطلب إعادة تقييمه 

املعين مبشروع إعادة الرؤية رهن الفريقَ إجيايب على هذا الطلب، وضع املسجلُ واليتيه. ويف رد باالضطالعالصندوق على 
اية عملية االستعراض بشأن هيكل وعمليات أمانة الصندوق يف ،لساإشارة على أساس أن أي توصيات يتم تقدميها يف 

لس يف استشارية، دعمه الكامل إىل لس يف اختاذ القرارات، وأن املسجل سيقدم، بصفته االااملستقبل ستخضع لسلطات 
اإلشراف على تنفيذ أي تغيريات مقرتحة. 

، مبا يف ذلك الدراسات ٢٠١٤ومت تنفيذ مشروع إعادة الرؤية للصندوق يف الفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل متوز/يوليه -٤٧
مقابالت فردية مع موظفي الصندوق وغريهم لتهتَ االستقصائية، مبشاركة موظفي الصندوق واملستفيدين منه واجلهات املاحنة، و 
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لس  من أصحاب املصلحة. ومن املتوقع أن تتحقق النتيجة النهائية ملشروع إعادة الرؤية يف الصندوق ضمن فرتة والية ا
)١٦(احلايل.

عمليات مراجعة الحسابات- واو
للحساباتالمراجعة الداخلية- ١

، أجنز مكتب املراجع الداخلي للحسابات مراجعة معمقة لبيئة ٢٠١٥الفرتة املمتدة من شباط/فرباير إىل متوز/يوليه يف-٤٨
ا منذ عام لِّ والية املساعدة اليت كُ بالرقابة الداخلية للصندوق فيما يتعلق مبمارسته احلالية والسابقة يف االضطالع  . ٢٠٠٧ف 

العاملني مع الصندوق، فضال عن تقدمي يننفذشركاء املالزيارة ميدانية وتبادل اآلراء مع بالقيامومشلت املراجعة الداخلية 
سلسلة واسعة النطاق من االستفسارات وطلبات الوثائق إىل إدارة الصندوق واملوظفني.

فيما يتعلق باإلشراف على برنامج املساعدة إجيايبٌ ويبدو من مشروع تقرير املراجعة الداخلية أن رأي املراجع العام رأيٌ -٤٩
وإدارته، ولئن مت تقدمي بعض التوصيات لتحسينهما. 

للحساباتالمراجعة الخارجية- ٢
على )، الذي تعاقدت معه احملكمة Cour des Comptes، زار الهاي ديوان احملاسبة الفرنسي (٢٠١٥يف حزيران/يونيه -٥٠

ا وحسابات الصندوق االستئماين للضحايا. وخالل تلك الزيارة، حصل الديوان على البيانات إجراء املراجعة اخلارجية حلسابا
وحتقق منها يف الشكل الذي وضعه قلم احملكمة وأمانة الصندوق. ٢٠١٤املالية للصندوق لعام 

راجعة حمددة لبيئة املراقبة الداخلية ومبوازاة املراجعة اليت أجراها مكتب املراجعة الداخلية، قام مراجع احلسابات اخلارجي مب-٥١
للصندوق وإدارة براجمه الداخلية يف إطار والية املساعدة. وتضمن تقرير مراجعة احلسابات الناتج عن ذلك يف متوز/يوليه 

األدوار ‘ ٢’نطاق تفويض املسجل للسلطة اإلدارية إىل أمانة الصندوق، و ‘ ١’ما يلي: توصيات بشأن توضيح٢٠١٥
ليات داخل أمانة الصندوق. واملسؤو 

المساعدة المقدمة من قلم المحكمة- زاي
لس املسجل ، وإذ وضع ICC-ASP/3/Res.7والقرار ICC-ASP/1/Res.6وفقا ملرفق القرار -٥٢ يف اعتباره استقالل ا

.همااملساعدة الضرورية حلسن سري العمل فيبمدمهاقد فواألمانة، 
وقسم امليزانية واملالية، وقسم ، املكتب املباشر للمسجلاجلهات التالية:املساعدةتلك ومن بني اجلهات اليت قدمت -٥٣

قسم الرتمجة الفورية و اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم املشرتيات، وقسم اإلعالم والتوثيق، ووحدة األسفار والربوتوكول، 
عمليات امليدانية، وقسم األمن والسالمة، وقسم اخلدمات العامة، وقسم املوارد البشرية، وقسم والتحريرية باحملكمة، وقسم ال

تكنولوجيا املعلومات االتصاالت.

التقرير المالي-ثالثا
حالة التبرعات- ألف

، سواء الواردة، اليت تنص على إبالغ اجلمعية سنويا بكل التربعات ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١وفقا للفقرة -٥٤
هذه القائمة التربعات الواردة من الدول هتشملمما قُبلت أو رُفضت، يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك التربعات. و 

يورو يف احلسابات املصرفية ٥٤٦,٢٠٨٦يورو) واألفراد (١٣٩,١٤٨٧يورو) واملؤسسات (٧١٢,٤٨٨٣٥٢(
يورو٤٦٠١٧٧رة قدرها ))، وتربعات عينية و/أو تربعات مناظِ PayPalي بال (يف حسابه لدى با٥٧٤,٩٤للصندوق و

، وإيرادات الفوائد٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١مقدمة من املنظمات الشريكة املنفذة خالل الفرتة من 
يورو، وبلغ رصيد ٩٦٣,٨٨٩٩٢يورو. وبلغ رصيد حساب الصندوق باليورو ٨٧٤,٥٢٣٦وقدرهااملتأتية للصندوق 

لس يف )١٦( لس املعقود يف الهاي يومي ٢٠١٥متوز/يوليه ٢٠ُقدم التقرير عن مشروع إعادة الرؤية املتعلق بالصندوق إىل ا و ٢١، قبل اجتماع ا
.٢٠١٥متوز/يوليه ٢٢
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دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق حاليا حسابا لالدخار يبلغ ٨٨٦,٩٢٣٤حسابه بدوالر الواليات املتحدة 12

.٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يورو يف ٥٠٠٤٨٧١٠رصيده 

لمقدمة للصندوقالتبرعات والهبات الخاصة ا- باء
٨٨٦,٩٢يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالر الواليات املتحدة ٩٦٣,٨٨٩٩٢بلغ رصيد حساب الصندوق باليورو -٥٣
حزيران/يونيه ٣٠يورو يف ٥٠٠٤٨٧١٠دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق حسابا لالدخار بلغ رصيده ٣٤

املاحنة وترفع تقارير عن استخدامها وفقا للمعايري املبينة يف مرفق من اجلهات املتاحة. وتدير أمانة الصندوق املوارد ٢٠١٥
وتقدم أمانة الصندوق تقارير عن التربعات املخصصة بشكل منفصل يف معظم احلاالت، إذ )١٧(.ICC-ASP/4/Res.3القرار 

أن بعض اجلهات املاحنة تطلب هذا النوع من املعلومات.
والنصف األول من عام ٢٠١٤وشهدت اإليرادات املتأتية من التربعات اخنفاضا نسبيا بني النصف الثاين من عام -٥٥

مليون يورو  ١,٣قد تربعت السويد بأكثر من ف، على الرغم من أن العديد من الدول األطراف قدمت تربعات كبرية. ٢٠١٥
، وكال املبلغني ٢٠١٤يورو يف عام ٨٧٦٢١٧عت النرويج مببلغ قدره كدفعة ثانية يف إطار اتفاق مدته ثالث سنوات، وترب 

ما غري املخصصة إىل أكثر من أتربعات غري خمصصة. وزادت  ٠٠٠١٢٥يورو و ٨٩٠٢٠٥سرتاليا وإيرلندا قدر تربعا
ع سنوات لتقدمي الدعم إىل يورو يف إطار اتفاق مدته أرب٠٠٠٢٠٠فعت فنلندا الدفعة الثالثة البالغة يورو على التوايل. ودَ 

يورو من التربعات غري املخصصة. وقدمت ٠٠٠٣٠٠الضحايا الناجيات من العنف اجلنسي واجلنساين ومبلغا إضافيا قدره 
يورو بصفتها تربعات غري خمصصة. ٠٠٠٣٥٠هولندا منحة قدرها 

معاجلة آثار املمارسة املنتشرة والواسعة النطاق وأقرت اجلهات املاحنة األخرى اليت تقدم تربعات للصندوق أيضا بضرورة-٥٦
تمع، وقد خَ  ا الفرد واألسرة وا صص الكثري من تلك اجلهات املتمثلة يف العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، وهي آثار يشعر 

ن أصل ، م٢٠٠٨مليون يورو منذ عام ٦,٧إىل تلك املخصصاتتربعاته لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، حيث وصلت
حىت اآلن.ةردامليون يورو من التربعات الو ٢٢ما جمموعه أكثر من 

ذا التقرير، -٥٧ لس أن يعرب عن امتنانه عن التربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة  ث الدول األطراف وحيويود ا
لس يف اعتبار  ا يف الصندوق االستئماين. وإذ يضع ا الدول اته القيمة الرمزية الكبرية ملسامهوغريها على مواصلة مسامها

لس مجيع الدول األطراف على تقدمي الدعم إىل الصندوق االستئماين  األطراف يف موارد الصندوق االستئماين، يشجع ا
لس أن تقدمي الدعم على أوسع نطاق ممكن  ا املالية. ويرى ا اجلمعية من شأنه أن يعزز الوضع ضمنحسب إمكانيا

ويستجيب حلقوق واحتياجات ،سي للصندوق االستئماين بصفته عنصرا فعاال وال غىن عنه يف نظام روما األساسياملؤس
لس أن يكرر نداءاته من أجل تقدمي التربعات املخصصة لضحايا  ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. ويود ا

الصندوق االستئماين للتعويضات.العنف اجلنسي واجلنساين وتعزيز االحتياطي الذي خصصه 
تعويضات الالصندوق االستئماين مباشرة يف حتويالت الغرامات واملصادرات من الشخص املدان لغرض دفع يتحكمالو -٥٨

لُس احملكمَة والدوَل األطراف غري أن للصندوق مصلحةٌ ،للضحايا وفق ما تأمر به احملكمة يف جناح تلك العملية. ويدعو ا
ا لغرض دفع التعويضات، وإىل تكثيف  إىل تعزيز قدرة احملكمة على مواصلة التحقيق يف األصول وحتديدها وجتميدها ومصادر

التعاون بني الدول األطراف واحملكمة لبلوغ تلك الغاية.

(البرنامج الرئيسي السادس)٢٠١٦الميزانية المقترحة لعام -رابعا
لس امليزانية املقرتحة ألمانة الصندوق لعام ICC-ASP/4/Res.3وفقا للقرار -٥٩ بصفتها الربنامج الرئيسي ٢٠١٦، أعد ا

الصندوق االستئماين، نظام (أ) من ٧٧. ووفقا للقاعدة ICC-ASP/3/Res.7السادس يف ميزانية احملكمة املنشأ عمال بالقرار 
لس امليزانية املقرتحة ي امليزانية واملالية. أمانة الصندوق لتستعرضها جلنةُ إىل قدم ا

تشرين الثاين/نوفمرب إىل ٢٨لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، من ا)١٧(
)، اجلزء الثالث.ICC ASP/4/32(منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ٣
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لس أيضا أن يتحمل مسؤولية ضمان -٦٠ لس متام اإلدراك القيود اليت ال تزال ميزانية احملكمة تواجهها. ويقبل ا ويدرك ا
فيها الصندوق، وعلى سيعمل ل نظرا الرتفاع عدد احلاالت اليت أن األمانة قادرة على مواجهة الزيادة املتوقعة يف عبء العم

ا احملكمة.  وجه اخلصوص، يف جمال تنفيذ التعويضات اليت تأمر 
٢٠١٥بقلم احملكمة أو بالصندوق، ستستفيد قيادة الصندوق من نتائج عملية إعادة الرؤية يف عام األمروسواء تعلق-٦١
ألمانة من أجل ضمان االستجابة للتحديات املقبلة اليت ااحتياجات ميزانية واهليكلية، ومن مثَ حتديد االحتياجات التنظيمية يف 

. وفيما يتعلق بعمليات حتويل وإعادة تصنيف الوظائف، يالحظ الصندوق االستئماين أن يهستواجه مهمة الصندوق وواليت
إىل أنه ميكن اآلن النظر يف تلك ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤املعقودة يف جلنة امليزانية واملالية أشارت يف جلستها الرابعة والعشرين 

أن عمليات حتويل وإعادة تصنيف الوظائف ُنظر فيها إىلالصندوق االستئماينشري. وي٢٠١٦العمليات يف إطار ميزانية عام 
اية املطاف يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج الرئي . وتتعلق هذه ٢٠١٥سي السادس لعام بالفعل، ولكنها مل تُقرتح يف 

االعتبارات بوظائف املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة احلالية، سواء يف امليدان أو يف الهاي. ومن املتوقع أن يتم 
التاريخ استعراض وتقييم احلاجة املستمرة لعمليات التحويل وإعادة التصنيف يف إطار عملية إعادة الرؤية، اليت مل تكتمل قبل 

.٢٠١٥يف أيار/مايو احملدد(الداخلي) لتقدمي مشروع امليزانية املقرتحة
وبالنظر إىل ما سبق، فإن امليزانية املقرتحة احلالية للربنامج الرئيسي السادس حتتفظ بتكاليف املوظفني يف مستوى عام -٦٢

مخض عنها عملية تلى التوصيات اليت ستبناًء عق بشأن هيكل أمانة الصندو قراراجملس اإلدارةأن يتخذ، يف انتظار ٢٠١٥
للربنامج املقرتحة ٢٠١٦القرار، يعتزم جملس إدارة الصندوق تقدمي تصويب مليزانية عام ذلك إعادة الرؤية. ومبجرد اختاذ 

ا اخلامسة والعشرين يف أيلول . ٢٠١٥/سبتمرب الرئيسي السادس يف الوقت احملدد لتنظر فيه جلنة امليزانية واملالية يف دور
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المرفق األول (أ)14

التبرعات التي تلقاها الصندوق االستئماني للضحايا
حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١التربعات التالية من الدول خالل الفرتة املمتدة من االستئماين تلقى الصندوق - ١

٢٠١٥:
املبالغ باليورومسامهات الدول 

٩أندورا ٩٧٨,٠٠
٢٠٥أسرتاليا ٨٩٠,٠٠
٢٠النمسا ٠٠٠,٠٠

١٠اجلمهورية التشيكية ٨٠٧,٧ ٠
٢مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٢٣,٨٦

٥٠٠فنلندا ٠٠٠,٠٠
٥٠إيرلندا ٠٠٠
٥٣اليابان ٣٧٥,٠٠

٣٥مجهورية كوريا ٨٤٨,٣٣
٨التفيا ٠٦٩,٩٨

٩ليختنشتاين ٦١٠,٧٦
٢٠لوكسمبورغ ٠٠٠,٠٠

٣٥٠هولندا ٠٠٠,٠٠
٢١٧النرويج ٨٧٦,٧٩
٣٠إسبانيا ٠٠٠,٠٠
١السويد ٣١٢ ٠٣٢,٠٦

٢مجموع مساهمات الدول ٨٣٥ ٧١٢,٤٨
٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١املذكورة أعاله، تلقى الصندوق خالل الفرتة من املقدمة من الدول باإلضافة إىل املسامهات و - ٢

:ما يلي٢٠١٥حزيران/يونيه 
يورو من التربعات النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات، مبا يف ذلك التربعات املودعة يف ١٣٩,١٤٨٧(أ) 

حساب باي بال؛
١يورو من التربعات العينية و/أو التربعات املناظرة املقدمة من الشركاء املنفذين يف الفرتة من ٤٦٠١٧٧(ب) 

يف املرفق الثاين)؛هاد تفاصيلتر واليت (٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه 
.ةيورو من إيرادات الفائد٨٧٤,٥٢٣٦(ج) 

المرفق األول (ب)
قائمة التبرعات المودعة في الحسابات المصرفية

(باليورو)ABN AMROمصرف - ألف
ABN AMRO:اسم املصرف

الصندوق االستئماين للضحايا :صاحب احلساب
اليورو:العملة

53.84.65.115:رقم احلساب

IBAN:NL54ABNA0538465115

Swift:ABNANL2A
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:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١الواردة من التبرعاتتفاصيل الحساب، بما في ذلك 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٥٤٨الرصيد االفتتاحي  ١٩١,٤٧
٨٦التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات ٥٦٤,٢٠

٥٧٤التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات (باي بال) ٩٤
٢التربعات املقدمة من الدول ٨٣٥ ٧١٢,٤٨
١)مدفوعات املنح/املشاريع  ٥٤٧ ٢٠١,٣٠)

٢األموال غري املستخدمة املسرتدة من املشاريع ١٦٥,٥٠
٩٧٠)التحويالت من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار ٠٠٠,٠٠)
صفرالتحويالت من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري

٣٦ةإيرادات الفائد ٨٧٤,٥٢
٨٢,٠٧الرسوم املصرفية

٢٠١٥٩٩٢حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في  ٩٦٣,٨٨

املبالغ باليوروالشهورالتربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات حسب 
٢٠١٤٥٥,٠٠متوز/يوليه 

٢٠١٤٧٩آب/أغسطس  ٠٥٧,٩٣
٢٠١٤٣٧٤,٥٧أيلول/سبتمرب 

٢٠١٤٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥٢,٨٠
٢٠١٤٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١٥,٩٨

٢٠١٤١كانون األول/ديسمرب  ٨٢٢,٨٢
٢٠١٥٨٥٢,٢٥كانون الثاين/يناير 

٢٠١٥٨٠,٠٠شباط/فرباير 
٢٠١٥١٠٥,٠٠آذار/مارس 

٢٠١٥٧٧,٣٥نيسان/أبريل 
٢٠١٥٥٥,٠٠أيار/مايو 

٢٠١٥٢٩٠,٤٤حزيران/يونيه 
٨٧المجموع ١٣٩,١٤

املبالغ باليورورو شهالالتربعات املقدمة من الدول حسب 
٢٠١٤٥٠متوز/يوليه  ٠٠٠,٠٠

٢٠١٤٩آب/أغسطس  ٩٧٨,٠٠
صفر٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

٢٠١٤١تشرين األول/أكتوبر  ٣٢٢ ٠٣٢,٠٦
٢٠١٤٣٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٠٠٠,٠٠

٢٠١٤١األول/ديسمرب كانون  ١٣٢ ٠٥٩,٤٩
صفر٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

٢٠١٥٢٠شباط/فرباير  ٠٠٠,٠٠
صفر٢٠١٥آذار/مارس 

صفر٢٠١٥نيسان/أبريل 
٢٠١٥١٠أيار/مايو  ٠٠٠,٠٠

٢٠١٥٢١٥حزيران/يونيه  ٥٠٠,٧٦
٢المجموع ٧٨٩ ٥٧٠,٣١
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ُأغلق*- (باليورو) ABN AMROمصرف - باء
ABN AMRO:املصرفاسم 

األعماللودائع الصندوق االستئماين للضحايا، احلساب الرئيسي :صاحب احلساب
اليورو:العملة

40.62.65.615:رقم احلساب

: ٢٠١٥كانون الثاني/يناير ٣١إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٠٠٠٠٠٠٥الرصيد االفتتاحي
صفرالتحويالت من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار
صفرالتحويالت من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري

٠٠٠٠٠٠٥اخلاص باإلخطارات اجلديدةاإليداعالتحويالت من حساب االدخار إىل حساب 
صفر٢٠١٥كانون الثاني/يناير ٣١الرصيد في 

٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢١هذا احلساب يف * أغلق 

حساب جديد*- (باليورو) ABN AMROمصرف - جيم
ABN AMRO:اسم املصرف

إلخطارات األعمالالودائعالصندوق االستئماين للضحايا، حساب :صاحب احلساب
اليورو:العملة

53.84.73.843:رقم احلساب

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠شباط/فبراير إلى ١المصرفية من تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٠٠٠٠٠٠٥الرصيد االفتتاحي
صفرالتحويالت من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار
صفرالتحويالت من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري

٢٠١٥٠٠٠٠٠٠٥كانون الثاني/يناير ٣١الرصيد في 
٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٦تح هذا احلساب يف * فُ 

ُأغلق*- (باليورو) Rabobankمصرف - دال
Rabobank:اسم املصرف

حساب الودائع َألَجلالصندوق االستئماين للضحايا، :صاحب احلساب
اليورو:العملة

NL21RABO1012:رقم احلساب 317285

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١المصرفية من تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٠٠٠٥٠٠٤الرصيد االفتتاحي
٠٧١,٢٥٣*ةإيرادات الفائد
٠٧١,٢٥٥٠٣٤)أشهر٩ل (ودائع ألجَ Deutsche Bankإىل مصرف لجَ الودائع ألَ التحويالت من

صفر٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 
، وتعكس إيرادات الفوائد املذكورة فيه هذه ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٥إىل ٢٠١٤نيسان/أبريل ٢٥ل ثالثة أشهر من * فُتح هذا احلساب لودائع ألجَ 

الفرتة.
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ُأغلق*- (باليورو) Deutsche Bankمصرف - هاء
Deutsche Bank:اسم املصرف

لألجَ الودائعالصندوق االستئماين للضحايا، حساب :صاحب احلساب
اليورو:العملة

DE66:رقم احلساب 3007 0010 0202 5922 00

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٠٧١,٢٥٥٠٣٤الرصيد االفتتاحي
٤٥٩,١٨١٣*ةإيرادات الفائد
٥٣٠,٤٣٥١٦٤)أشهر٦ل (ودائع ألجَ Deutsche Bankمصرف إىللجَ الودائع ألَ التحويالت من

صفر٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 
الفوائد املذكورة فيه هذه ، وتعكس إيرادات ٢٠١٥نيسان/أبريل٢٤إىل ٢٠١٤متوز/يوليه٢٥أشهر من تسعةل * فُتح هذا احلساب لودائع ألجَ 

الفرتة.

(باليورو)Deutsche Bankمصرف - واو
Deutsche Bank:اسم املصرف

لألجَ الودائعالصندوق االستئماين للضحايا، حساب :صاحب احلساب
اليورو:العملة

300/2025922:رقم احلساب 30

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٥٣٠,٤٣٥١٦٤الرصيد االفتتاحي
صفر*ةإيرادات الفائد
٢٠١٥٥٣٠,٤٣٥١٦٤حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 

يف املائة ٠,٠٥، وستدفع عنه فائدة بسعر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٣نيسان/أبريل إىل ٢٤ل ستة أشهر من * فُتح هذا احلساب لودائع ألجَ 
يف تاريخ االستحقاق.

ُأغلق*- (باليورو) Deutsche Bankمصرف - زاي
Deutsche Bank:اسم املصرف

لألجَ الودائعالصندوق االستئماين للضحايا، حساب :صاحب احلساب
اليورو:العملة

300/2025922031:رقم احلساب

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٠٠٠,٠٠٩٧٠الرصيد االفتتاحي
٩٧٠,٠٠*ةإيرادات الفائد
٩٧٠,٠٠٩٧٠)أشهر٦ل (ودائع ألجَ Deutsche Bankمصرف إىللجَ الودائع ألَ التحويالت من

صفر٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 
، وتعكس إيرادات الفوائد املذكورة ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠إىل ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٠ل ستة أشهر من تح هذا احلساب لودائع ألجَ * فُ 

هذه الفرتة.
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Deutsche Bank:اسم املصرف

لألجَ الودائعالصندوق االستئماين للضحايا، حساب :صاحب احلساب
اليورو:العملة

300/2025922031:رقم احلساب

:٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠إلى٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
املبالغ باليوروالتفاصيل

٩٧٠,٠٠٩٧٠الرصيد االفتتاحي
صفر*ةإيرادات الفائد
٢٠١٥٩٧٠,٠٠٩٧٠حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 

، وستدفع عنه فائدة بسعر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢١نيسان/أبريل إىل ٢١ل ستة أشهر يف الفرتة من * فُتح هذا احلساب لودائع ألجَ 
يف املائة يف تاريخ االستحقاق.٠,٠٤

)يات المتحدةالالو اتدوالر (بABN AMROمصرف - طاء
ABN AMRO:املصرفاسم 

الصندوق االستئماين للضحايا :صاحب احلساب
يات املتحدةالدوالر الو :العملة

53.86.21.176:رقم احلساب

IBAN:NL87ABNA0538621176

Swift:ABNANL2A

:٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التبرعات الواردة من 
املبالغ بدوالرات الواليات املتحدةالتفاصيل

٣الرصيد االفتتاحي  ٦٠٠,٥٥
١التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات ٩٧٠,٠٠٠

٥٧التربعات املقدمة من الدول ٥٠٠,٠٠
٢٨)مدفوعات املنح/املشاريع  ٢١٤,٧١)

صفراألموال غري املستخدمة املسرتدة من املشاريع
صفرةالفائدإيرادات 

٣١,٠٨الرسوم املصرفية
٢٠١٥٣٤حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في  ٨٨٦,٩٢

املبالغ بدوالرات الواليات املتحدةرو شهالحسب األفراد واملؤسسات التربعات املقدمة من 
صفر٢٠١٤متوز/يوليه 

٢٠١٤٩٧٠,٠٠١آب/أغسطس 
صفر٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

صفر٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
صفر٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

صفر٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
صفر٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

صفر٢٠١٥شباط/فرباير 
صفر٢٠١٥آذار/مارس 

صفر٢٠١٥نيسان/أبريل 
صفر٢٠١٥أيار/مايو 

صفر٢٠١٥حزيران/يونيه 
٩٧٠,٠٠١المجموع
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املبالغ بدوالرات الواليات املتحدةرو شهالحسب الدول التربعات املقدمة من 
صفر٢٠١٤متوز/يوليه 

صفر٢٠١٤آب/أغسطس 
٢٠١٤٩٢٩,٩٨٢أيلول/سبتمرب 

صفر٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
٢٠١٤٦٤٣,٠٠٤٤تشرين الثاين/نوفمرب 

٢٠١٤٠٠٠,٠٠١٠كانون األول/ديسمرب 
صفر٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

صفر٢٠١٥شباط/فرباير 
صفر٢٠١٥آذار/مارس 

صفر٢٠١٥نيسان/أبريل 
صفر٢٠١٥أيار/مايو 

صفر٢٠١٥حزيران/يونيه 
٥٧٢,٩٨٥٧المجموع
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٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١مشاريع المساعدة خالل الفترة من 
شمال أوغندا- ألف

TFV/UG/2007/R1/14(c):المشروع

ج اخلدمات وبناء القدرات يالصحالرعاية : احتياجات عنوان المشروع ة العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: 
دوالر أمريكي٩٠٤٥١٠شلن أوغندي و ٥١٨٣٩٢١٨٦:الميزانية

يورو*٠١١٢٣: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
٢٠١٥فمرب نو تشرين الثاين/–٢٠٠٩أكتوبر تشرين األول/: المدة

م املتعلقة بالصحة العقليةنوع الضحايا والتدخل تمعات الضحايا عن طريق تلبية احتياجا : إعادة التأهيل النفسي 

TFV/UG/2007/R2/042و TFV/UG/2007/R1/018: المشروعان

اً طبيهموإعادة تأهيلنهم عفاع : بناء قدرات ضحايا احلرب يف مشال أوغندا والدعنوان المشروع
يورو ٨٧٥٦٦٧: الميزانية

)*٢٠١٥مارس ٣١يورو (إىل غاية ٠١٠٢٤: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/–٢٠٠٩أكتوبر تشرين األول/: المدة

تأهيل النفسي والدعم الناعية) وإعادة : إعادة التأهيل البدين (توفري األجهزة التعويضية واألطراف الصنوع الضحايا والتدخل
املادي لضحايا احلرب ذوي اإلعاقة اجلسدية

TFV/UG/2007/R1/016: المشروع

: تقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل لضحايا احلرب يف مشال أوغنداعنوان المشروع
يورو ٠٠٠٦٠:الميزانية

: ال ينطبقمن الشريك المنفذاألموال المناظرة المقدَّمة
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل نيسان/- ٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/014(a): المشروع

التأهيل البدين والنفسي املتكامل للضحايا: مشروع تقدمي الدعم إلعادة عنوان المشروع
يورو ٠٠٠٦٠: الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل -٢٠١٥: أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/014(b): المشروع

: استعادة الصحة والكرامة لضحايا احلرب يف مشال أوغنداعنوان المشروع
يورو ٠٠٠٦٠: الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل نيسان/- ٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل
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TFV/UG/2007/R1/023: المشروع

: مركز اخلربات يف جمال الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال املتضررين من احلربعنوان المشروع
يورو ٠٠٠٥٠:الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل نيسان/- ٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

: إعادة التأهيل النفسينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/035: المشروع

: الدعم الطيب والنفسي واالجتماعي الشامل لضحايا احلربعنوان المشروع
يورو ٠٠٠٥٠:الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل نيسان/- ٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R2/041: المشروع

إلعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا: تقدمي املساعدة عنوان المشروع
يورو ٠٠٠٦٠: الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا)١٢(رهنا بتمديدين الحقني مدة كل منهما ٢٠١٦أبريل نيسان/- ٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

البدين والنفسي: إعادة التأهيلنوع الضحايا والتدخل
اية العقد احلايل.  مالحظة: تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد ملدة املشروع بأكملها حىت 

ذكر خالف ذلك. ومت استخدام سعر الصرف ، ما مل يُ ٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠إىل ٢٠١٤هيوليمتوز/١رة الفرتة من * تغطي األموال املناظِ 
دوالر) حلساب القيم.٠,٨٩٤يورو = ١(٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠املعمول به يف 

جمهورية الكونغو الديمقراطية - باء
TFV/DRC/2007/R2/036و TFV/DRC/2007/R1/031و TFV/DRC/2007/R1/001: المشاريع

نالعنف اجلنسي وجمتمعا: بناء قدرات الناجيات من عنوان المشروع
دوالر٠٠٠٧٥٠: الميزانية

)*٢٠١٤سبتمرب أيلول/٣٠يورو (إىل غاية ٤٥٠٨: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٤أكتوبر تشرين الثاين/–٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/: المدة

.ناالجتماعي واالقتصادي لضحايا العنف اجلنسي وجمتمعاو : اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل النفسي نوع الضحايا والتدخل

TFV/DRC/2007/R2/027و TFV/DRC/2007/R1/004: المشروعان

: قافلة السالم يف مقاطعات إيرومو، ودجوغو، ومهاغي، وآرو عنوان المشروع
دوالر٩٦٠٤١٧١: الميزانية
)*٢٠١٤سبتمرب ٣٠يورو (إىل غاية ٤١٤٢: المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذاألموال 

٢٠١٤سبتمرب أيلول/- ٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة
تمعات املتضررة من احلرب.نوع الضحايا والتدخل : اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي ملساعدة ا



ICC-ASP/14/14

2214-A-180815

ICC-ASP/9/[…
]

Page
22

TFV/DRC/2007/R1/019: المشروع

: مدرسة السالم عنوان المشروع
دوالر ٥٦٤٩٦٩: الميزانية

يورو*٦٧٤٢٤: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا إضافية)١٢(ريثما تتم املوافقة على متديد جديد ملدة ٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة

: إعادة التأهيل النفسي من خالل أنشطة توطيد السالم واملصاحلة اليت تركز على األطفال ضحايا لتدخلنوع الضحايا وا
العنف املرتبط بالقوات املسلحة، والطفالت األمهات، واألطفال الضعفاء املتضررين من النزاع.

TFV/DRC/2007/R1/021: المشروع

عن احلربةالعنف اجلنسي النامجأعمال : مشروع إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا عنوان المشروع
دوالر٤٧٤١٧٥١: الميزانية

يورو*٠٣٣١٩: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا إضافية)١٢ملدة (ريثما تتم املوافقة على متديد جديد٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة

: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للناجيات من العنف اجلنسي، واملدنيني الناجني الذين تعرضوا نوع الضحايا والتدخل
تمع. للتشويه، وأفراد ا

TFV/DRC/2007/R1/022: المشروع

بلدات جماورة هلا٨يف بونيا ويف : الرعاية النفسية واالجتماعية لضحايا العنف اجلنسي عنوان المشروع
دوالر٣٧٠٨٨١: الميزانية

يورو*٣٥٢١٢:األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا إضافية)١٢(ريثما تتم املوافقة على متديد جديد ملدة ٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠٠٨ديسمرب كانون األول/: المدة

.نالنفسي والدعم املادي للنساء ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين وأسره: إعادة التأهيلنوع الضحايا والتدخل

TFV/DRC/2007/R2/029و TFV/DRC/2007/R2/028: المشروعان

تمعي لضحايا احلرب الشباب يف مقاطعة إيتوري من أجل التصدي جلميع أشكال العنفعنوان المشروع : إعادة اإلدماج ا
دوالر ٧٥٧٧٢٢١: الميزانية

يورو*٦٤٤٦٠: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا إضافية)١٢(ريثما تتم املوافقة على متديد جديد ملدة ٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة

والفتيان والفتيات وغريهم من األطفال : إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للطفالت األمهات نوع الضحايا والتدخل
الضعفاء وضحايا النزاع املسلح من خالل إعادة اإلدماج املدرسي واالجتماعي واالقتصادي.

TFV/DRC/2007/R2/030و TFV/DRC/2007/R1/026و TFV/DRC/2007/R1/011: المشاريع

: مشروع إعادة إدماج األطفال املرتبطني سابقا بالقوات واجلماعات املسلحة يف مقاطعة ماهاغي عنوان المشروع
دوالر ٤٠٤٠٥٣١: الميزانية

)*٢٠١٤سبتمرب أيلول/٣٠يورو (إىل غاية ٥٧٥١: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٤سبتمرب أيلول/–٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة

: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لألطفال والشباب املرتبطني سابقا باجلماعات املسلحة، واأليتام نوع الضحايا والتدخل
واألطفال اجلنود السابقني واألطفال الضعفاء.
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TFV/DRC/2007/R2/032: المشروع

: االعرتاف بالضحايا ودعم التعويض املادي وجرب الضرر النفسي والبدين عن جرائم احلرب واجلرائم ضد عنوان المشروع
كيفو اجلنوبية مقاطعة  اإلنسانية يف 

دوالر ٦٤٧٣٧١: الميزانية
يورو*٢٦٩٣:األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

٢٠١٤هيونيحزيران/–٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/: المدة
: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.نوع الضحايا والتدخل

TFV/DRC/2007/R2/043: المشروع

كيفو الشماليةمقاطعة  : الرعاية االجتماعية واالقتصادية والنفسية لضحايا العنف اجلنسي يف منطقة بيين، عنوان المشروع
دوالر ٠٠٠١١٧: الميزانية

يورو*٢٩٦١: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
شهرا إضافية)١٢(ريثما تتم املوافقة على متديد جديد ملدة ٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠١٣هيوليمتوز/: المدة

: اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي نوع الضحايا والتدخل
اية العقد احلايل.  مالحظة: تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد ملدة املشروع بأكملها حىت 

، ما مل يذكر خالف ذلك. ومت استخدام سعر الصرف ٢٠١٥هيونيران/حزي٣٠إىل ٢٠١٤هيوليمتوز/١* تغطي األموال املناظرة الفرتة من 
دوالر) حلساب القيم. ٠,٨٩٤يورو = ١(٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠املعمول به يف 

_________________


