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لصفحةا
٣......................................................................خطاب اإلحالة 

٣...................................................................املسجِّلخطاب إىل 
٣.................................................................البيانات املاليةاعتماد

٤........................................................رأي املراجع املستقل للحسابات 
٥..................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان الوضع املايل يف 

٥........................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف 
٢٠١٦٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف 

٧...................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
٢٠١٦٨كانون األول/ديسمرب ٣١بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف 

٩.....................................................املالحظات امللحقة بالبيانات املالية 
٩...........................................الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١
٩..............................اهلامة وإعداد التقارير املالية احملاسبةملخص سياسات-٢
١٣..........................................................النقدية وما يف حكمها-٣
١٤...................................املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى-٤
١٤...............................................املبالغ املستحقة القبض من احملكمة-٥
١٤..................................................................املخصصات-٦
١٤....................................................صايف األصول/حقوق امللكية-٧
١٥.....................................................................اإليرادات-٨
١٥...............................................................املصروفات املالية-٩

١٥...............................بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعلية-١٠
١٦...............................................................اإلبالغ القطاعي-١١
١٨.....................................................................االلتزامات-١٢
١٩.................................اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة-١٣
١٩..............................................األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ-١٤

سنة املالية للالنهائي عن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا، تقرير مراجعة احلسابات 
٢٠..............................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
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خطاب اإلحالة
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

من النظام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع احلسابات.   ١-١١وفقاً للبند 
كانون ١وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة من 

.  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 


هريمان فون هيبيل
املسجِّل

Lionel Vareille
External Audit Director
Cour des Comptes,
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

رسالة إلى المسجِّل 
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

عزيزي السيد املسجِّل، 
(ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، جيب أن يقدِّم جملس اإلدارة ٧٧عمًال باملادة 

احلسابات والبيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لكي يستعرضها مراِجع احلسابات اخلارجي.
ات وأكون ممتنًا لو وقّعتم على خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل مراِجع احلساب

اخلارجي.
االحرتام،فائقمع 

موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

اعتماد البيانات المالية 
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

البيانات املالية واملستندات الداعمة.لقد متت املوافقة على
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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رأي المراِجع المستقل للحسابات 
الرأي

لفرتة اإلثين")لصندوق االستئماين("اقمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا
٣١. وتشمل هذه البيانات املالية بيان الوضع املايل يف ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١عشر شهراً املنتهية يف 
، وبيان األداء املايل، وبيان التغّريات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.مبا يف ذلكوبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات 
عن الوضع املايل متوازيةفإن البيانات املالية تقدم نظرة واستنادا إىل مراجعتنا للحسابات، 

عن األداء املايل والتغريات وكذلك ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف للضحاياللصندوق االستئماين
شهرا املنتهية يف عشر االثينومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة ،والتدفقات النقدية،يف صايف األصول

اسبية الدولية للقطاع العام.وفقا للمعايري احمل٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١
رأي الأسس 

لتزام التتطلب هذه املعايري منا او قد أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات.ل
السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميّكننا من التوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات بقواعد

، يةستقاللاالنضمن إننا فنصوص عليه يف ميثاق أخالقيات املهنة،املوعلى النحو.املاديةاملالية ختلو من األخطاء 
بالتزاماتناوفاءلباأيضالقد قمنالمدققني. وعالوة على ذلك، لاملهنية سريّة وال، واحلياد، والنزاهة واإلنصاف

مسؤوليات وتردالعليا. مراجعة احلساباتملؤسساتلمنظمة الدولية لاألخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك 
املالية".يف مراجعة البياناتيف قسم "مسؤوليات مراجع احلسابات بشكل مفصل أكثراحلسابات مراجعي

لرأينا.ةلمعقو لتشكل أسساً ومالئمةكافية هي  نعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها إننا 
مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

فإن جملس اإلدارة مسؤول من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين،٧٧مبوجب الفقرة 
وجيري إعداد هذه البيانات طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع عن إعداد البيانات املالية وعرضها. 

حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد و تصميم وتشمل هذه املسؤوليةالعام. 
.اخلطأعن االحتيال أو نامجةماديةالبيانات املالية وعرضها عرضًا متوازنًا على حنو خيلو من أي أخطاء 

وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة تبعاً للظروف.
مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات المالية

هو احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية مراجعة احلساباتاهلدف من 
أو اخلطأ. والضمان املعقول هو االحتيالعن نامجة، سواء كانت املاديةخالية من األخطاء بكاملها

وفقا للمعايري الدولية للتدقيق مت إجرائهمستوى عال من الضمان، ولكن ليس ضمانا بأن التدقيق الذي 
أعمالخطاء مناألدة. ميكن أن تنشأ جاو تسيكشف دائما عن وجود أخطاء مادية عندما تكون م

اوتعترب،طأاخلعن طريقأواالحتيال تأثري معقول بأنه سيكون هلا إذا كان من املتوقع بشكلماديةبأ
.كّليفردي أو  إما بشكلهذه البيانات املاليةاستناداً علىاملتخذة هاعلى القرارات االقتصادية ملستخدمي

من تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة تتكون، فإن مراجعة احلسابات لذلك
يف البيانات املالية. ويأخذ مراجع احلسابات اخلارجي يف احلسبان املعطاةراجعة بشأن املبالغ واملعلومات امل

ا يف  فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد املؤسسةالضوابط الداخلية املعمول 
دف إبداء رأي بشأن فعالية هذاملالئمة مع اءات التدقيق إجر  راقبة. ويستند اختيار ه املالظروف، وليس 

إجراءات التدقيق إىل احلكم املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم خماطر البيانات 
.بشكل عامالبيانات املاليةولتقدميسبية، املالية، لتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملا

ديدييه ميغو-(توقيع)
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البيان األول
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي في -الصندوق االستئماني للضحايا 

٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة
األصول

المتداولةصول األ
٦٤٠١٢١٣النقدية وما يف حكمها ١٨٦

٥٧٠٥٣٣املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى

٦٧١٥٤املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

١٣مجموع األصول المتداولة ٢٧٧١٣ ٨٧٣

األصول غير المتداولة
٥٨٦٤٩املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٥٨٦٤٩مجموع األصول غير المتداولة

٨٦٣١٣١٣مجموع األصول ٩٢٢

خصومال
الخصوم المتداولة

-٣٦٤خمصصات

-٣٦٤مجموع الخصوم المتداولة

-٣٦٤خصوممجموع ال

٧٤٩٩١٣٩٢٢١٣صافي األصول/حقوق الملكية

٨٦٣١٣٩٢٢١٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

.  البيانات املاليةهذه املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من 

الثانيالبيان 
كانون األول/ديسمبر ٣١في األداء المالي للسنة المنتهية بيان-الصندوق االستئماني للضحايا 

(بآالف اليورو)٢٠١٦
٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة

اإليرادات
٨١االشرتاكات املقررة ٨٨٥١ ٨١٦

٨١التربعات ٧٢٧٢ ٩٤٣

٨٢٠٩٤إيرادات أخرى

٦٣٢٣٤مجموع اإليرادات ٨٥٣

المصروفات
٩١النفقات اإلدارية العادية ٦٧٧٧٦٦١

٩٢٢٤٢٥٥٤١الربنامجمصروفات 

٩٠١٣٣٢٠٣مجموع المصروفات

٥٣٣١)٢٦٩(الفائض/(العجز) للفترة المعنية

. تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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الثالثالبيان 
كانون ٣١في التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية بيان-الصندوق االستئماني للضحايا 

اليورو)(بآالف٢٠١٦األول/ديسمبر 
الصندوق 

العام
ماليةصناديق

أخرى
احتياطي جرب 

األضرار 
جمموع صايف 

األصول/حقوق 
امللكية

كانون الثاني/يناير ١األرصدة االفتتاحية في 
٢٠١٥٤٠٣٨ ٦٣٥٣ ٦٠٠١٢ ٦٣٨

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٥

٤٩١الفائض/(العجز) ١-٤٨٤ ٥٣٣
(٢٤٩)--(٢٤٩)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

١)-النقل إىل االحتياطي ١(٢٠٠ ٢٠٠-
٢٨٤١)٢٠٠(جمموع احلركة خالل السنة ٢٠٠١ ٢٨٤

٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
٢٠١٥٢٠٣٨كانون األول/ديسمبر  ٩١٩٤ ٨٠٠١٢ ٩٢٢

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٦

)٢٦٩(-)٨٥٥(٥٨٦الفائض/(العجز)
(١٥٤)--(١٥٤)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

-٢٠٠(٢٠٠)-النقل إىل االحتياطي
)٤٣٢(٢٠٠)٠٥٥١(٤٣٢جمموع احلركة خالل السنة

٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
٢٠١٥٦٣٥٨٦٤٧٠٠٠٥١٣كانون األول/ديسمبر  ٤٩٩

املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل 
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البيان الرابع
كانون ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا

(بآالف اليورو)٢٠١٦األول/ديسمبر 
٢٠١٦٢٠١٥

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥٣٣١)٢٦٩(للفرتة املعنية (البيان الثاين)الفائض/(العجز) 

١٦فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت
٥-(زيادة)/اخنفاض يف الودائع ألجل ٤٧٣

٢٠٠)٤٥٠((زيادة)/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
(٩٦)(٣٧)(زيادة)/اخنفاض يف املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول املتداولة األخرى

(٥٧)-زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع
(٣٧)-زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

-٣٦٤املخصصاتزيادة/(اخنفاض) يف
(٥٧)(٢٠)مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

٩٦٥٦)٤١١(صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

٢٠٥٧مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة
٢٠٥٧صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٢٤٩)(١٥٤)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف

)٢٤٩((١٥٤)أنشطة التمويلصايف التدفقات النقدية من 
٧٧٣٦)٥٤٥(صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها 

٦)١(مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها
١٣النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية ١٨٦٦ ٤٠٧

١٨٦١٣٤٠٧٦األول)كانون األول/ديسمبر (البيان ٣١النقدية وما في حكمها في 
.  تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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البيان الخامس
٣١بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في - الصندوق االستئماني للضحايا

(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر 

وجه اإلنفاق*
االعتماد املواَفق 

جمموع الفائضجمموع اإلنفاقعليه

(٨١)٩٦٨٠٤٩١تكاليف املوظفني
٣٤٦١٦٦١٨٠املساعدة املؤقتة العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣١٤١٢١٥١٩٩ا
٢١٣١٦٣٥٠السفر

٣٢١الضيافة
٣٠٠٢٥١٤٩اخلدمات التعاقدية

٢٢٨١٤التدريب
٢٠-٢٠التشغيل العامةمصروفات 

١٣٢١١اللوازم واملواد
موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني ٥٧١٤٢٦١٤٥ا

١المجموع ٨٨٥١ ٦٤١٢٤٤
* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.

من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ
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المالحظات الملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

الكيان املقدِّم للتقرير-١
رقم أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق االستئماين")، مبوجب قرارها 

ICC-ASP/1/Res.6 ،("احملكمة") لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،
م على التغّلب  ولصاحل أُسر هؤالء الضحايا. واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا وأُسرهم ومساعد

م.يعيشوا حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق املصاحلةولعلى الضرر املتكّبد  وبناء السالم داخل جمتمعا
كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوالً عن إدارة الصندوق االستئماين.

وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس 
لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة اإلدارة واجتماعاته إىل –وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
وعلى هذا ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة –جانب موظفيها 

جزءاً من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات واالستحقاقات.النحو،
اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين ،ICC-ASP/4/Res.3ومبوجب القرار

دوق للضحايا، الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعّد تقارير مستقلة. وخيضع الصن
االستئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كيانًا اقتصاديًا منفصًال ألغراض تقدمي التقارير املالية. 

ما الصندوق االستئماين. وُيشار إىل الصندوق االستئماين واألمانة معاً على أ

ملخص السياسات الهامة المتعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية -٢
عداد البياناتأسس إ

جيري إعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية ١-٢
. ICC-ASP/1/Res.6للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما حددته مجعية الدول األطراف يف مرفق قرارها 

وقد أُعدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 
امتثاًال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه املالحظات جزءًا ال يتجزأ من مبا يشكل 

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الية:الفرتة امل٢-٢
.أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة: تُعد البيانات املالية على أسس التكلفة التارخيية٣-٢

عملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت
ا هي اليورو. العملة الوظيفية للصندوق االستئماين ٤-٢ ا بيانا والعملة اليت تعرض 
ُترتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعمول ٥-٢

وتسجل املكاسب اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعنية.ا يف األمم املتحدة
اية السنة ألسعار صرف األصول  واخلسائر احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

النقدية وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
ة بالنقد األجنيب فتحوَّل أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيي٦-٢

.باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ

استخدام التقديرات والنظرة التقديرية
ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة بشكل يتناسق مع ايتطلب إعداد البيانات املالية ٧- ٢

ا التقديرية وت ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها املتعلقة باألصول نظر ا وافرتاضا قديرا
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ا على اخلربة السابقة وعلى عوامل  واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 
ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى أخرى شىت يُعتقد أ

النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه 
القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ا على أساس مستمر. ٨-٢ تالبالتعديرتافعااليتم و تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 
تم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.تعلى التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت 

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري٩-٢ احملاسبية الدولية وفيما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 
ا بدرجة كبرية أن ختضع  للقطاع العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ

:على النحو التايليف السنة القادمةماديلتعديل 
توقيع يعرتف الصندوق االستئماين باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى ال(أ) 

على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام 
ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني استيفاء الشروط؛ األموال املعنية فإ

إىل الشركاء املنفِّذين على أساس أحكام تعاقدية. مالية مسبقةدفعاتيقدم الصندوق االستئماين و (ب)
األحكام املتعلقة القائمة املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين قابلة لالستعادة بالكامل. املسبقةالدفعاتوتعتقد اإلدارة أن 

.من الشركاء املنفِّذينمدينةفيما يتعلق بأي مستحقاتاديون املشكوك يف حتصيلها غري معرتف بال
النقدية وما في حكمها

ا يف ١٠- ٢ ُحيتفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ 
حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر.

األدوات المالية
ا املالية احملكمة تصنف١١-٢ اأدوا قروضًا وحسابات مستحقة القبض وخصومًا مالية أخرى.   بأ

األصول املالية بصورة رئيسية الودائع املصرفية القصرية األجل واحلسابات املستحقة القبض، بينما تتكون
تشمل اخلصوم املالية احلسابات املستحقة الدفع.

باإلضافة إىل املنصفةاألمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية وتقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ ١٢- ٢
القيمة التارخيية و . اجلاريةباستخدام طريقة الفائدة يةيتم قياسها بالتكلفة االستهالك،وبعد ذلك. تكاليف املعامالت

تقارب القيمة العادلة للمعاملة.،لشروط االئتمان التجاري العاديختضعة اليتوالدائناملدينة التكلفة اليت حتتوي على 
المخاطر المالية

الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام أنشأ١٣-٢
املايل والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات 

ق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية العاجلة. ويتعرض الصندو 
سيولة.ال(أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر 

أو التدفقات النقدية املستقبلية املتوازيةتتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة خماطر العمالت:١٤- ٢
مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق االستئماين معرض ألداة 

ا بعملة أجنبية ويتعلق معظمها باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق. ملخاطر العمالت يف العمليات اليت يقوم 
قدية املستقبلية ألداة مالية هي خطر تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢

معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات 
قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضاً ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.

هو اخلطر املتمثِّل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة خماطر االئتمان:١٦- ٢
مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن 

ملصارف. وتوجد لدى اليت يقدمها إىل الشركاء املنفِّذين ملشاريع والودائع املوضوعة يف االدفعات املسبقةطريق 
الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.
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ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات األمانة مموَّلة خماطر السيولة:١٧- ٢
قدَّم املنح إىل الشركاء املنفِّذين على أساس التربعات الواردة.من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُ 

المبالغ المستحقة القبض
ُتدرج يف بادئ األمر بالقيمة االمسية. وتدرج والدفعات املسبقةاملبالغ املستحقة القبض ١٨-٢

والدفعات املخصصات املرصودة للمبالغ املقدَّرة غري القابلة للتحصيل يف باب املبالغ املستحقة القبض 
عند وجود دليل موضوعي على هبوط قيمة األصل، وُتدرج خسائر اهلبوط يف بيان األداء املايل.املسبقة

تُدرج هذه املبالغ يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة املرصودة لقبض من احملكمة:املبالغ املستحقة ا١٩- ٢
وسبق أن قررت مجعية الدول لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.

قيامها بتقييم آخر، من امليزانية أن يكون متويل أمانة الصندوق، إىل حني ICC-ASP/3/Res. 7األطراف يف قرارها
العادية للمحكمة. ويقدم جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربنامج الرئيسي 

املقررة على الدول وحتدد احملكمة االشرتاكات، وتعرض هذه امليزانية على اجلمعية العتمادها.املستقلالسادس
األطراف، وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها باعتبارها وكيًال عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشرتاكات إىل زيادة 
ا ولكن تُدرَج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين.  يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا

وموظفي األمانة للموردينمن احلسابات املستحقة القبض. أما املبالغ املستحقة وختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة 
ائية عندما تقوم احملكمة برد أي فائض نقدي  فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة. وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة 

.للمحكمةعد املاليةيتعلق بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقاً للنظام املايل والقوا

األصول المتداولة األخرى
تتضمن األصول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.٢٠-٢

الحسابات الواجبة الدفع
ُتدرج يف بادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت متثِّل أفضل تقدير للمبلغ ٢١-٢

املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.

اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة
تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخرى ٢٢-٢

الواردة ولكنها مل ُحتصَّل بعد.
واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع ٢٣-٢

ا. مل ترد فواتري بشأ

عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح 
يفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على ٢٤-٢

ق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما إذا كان الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طري
الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة. أما املعامالت اليت تدخل ضمن ذوأحد األطراف 

العالقات املعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي واحملكومة بأحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك 
أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين واألطراف ذات الصلة فلن القائمة على 

ا معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها.  تعاَمل على أ
اللذان تتوفر وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ٢٥-٢
طة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة عليها والتأثري كليهما سلل

ا  يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني على أ
ن أي معامالت معامالت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح ع

حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.
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المخصصات والخصوم العرضية
ذه ٢٦-٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين املخصصاتيُعرتف 

حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَلزم تدفق املوارد إىل خارج 
الصندوق لتسوية هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديرًا يُعوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات 

أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم هذا التقدير يف هو
احلاالت اليت يكون فيها أثر القيمة الزمنية للنقود ملموساً. وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات 

ا باملخصصات يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق اليت يُعرتف يف شأ
االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق من أجل تسوية االلتزامات مل يعد حمتمالً.

فهي التزام حمتمل ينشأ عن أحداث وقعت يف املاضي وال يتأكد وجود هذا اخلصوم العرضيةأما ٢٧-٢
ملتيّقن منها اليت ال االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر من األحداث غري ا

ختضع متامًا لسيطرة الصندوق االستئماين، أو التزام حايل من احملتمل أال ينتج عنه تدفق املوارد 
االقتصادية/احتماالت اخلدمات إىل خارج الصندوق أو الذي ال ميكن قياس مبلغه بدقة كافية. وجيري 

ات امللحقة بالبيانات املالية.اإلفصاح عن اخلصوم العرضية، لو ُوجد أي منها، يف املالحظ
االلتزامات

هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم االلتزامات٢٨- ٢
ذه االلتزامات خارج نطاق  بتنفيذ مشاريع باالستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 

أو إىل حني تقدمي الشريك امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعًال 
ا تثبتاملنفذ تقارير مالية  قد مت تنفيذها.أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواالً بشأ

اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية
ا لدى التربعات:٢٩-٢ اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 

التوقيع على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من 
موال إىل الكيان املقدِّم التربعات اليت تتضمن شروطًا خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األ

ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه  هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، فُيعرتف 
الشروط، يُعرتف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. وأما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة 

ا إي ا على أ رادات عند تسّلمها.باتفاقات ملزمة فُيعرتف 
ويُعرتف فورًا باإليرادات املقابلة إذا مل تكن املنصفةبقيمتها السوقية بالتربعات العينيةيُعرتف ٣٠-٢

ا من اخلصوم إىل حني استيفاء  ا. أما إذا كانت توجد شروط ملحقة فُتدرج على أ توجد شروط ملحقة 
اليت ُحتدد اعتبارًا من املنصفةرتف باإليرادات بقيمتها السوقية الشروط املعنية والوفاء بااللتزام املعين. ويُع
ا. التاريخ الذي حتاز فيه األصول املتربع 

ال تُدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عينية. وجيري اإلفصاح يف البيانات املالية اخلدمات العينية:٣١- ٢
عندما يكون حتديد قيمتها أمراً عملياً.املتوازيةعن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية 

أسعار الصرفاإليرادات المتأتية من 
صرف أسعار هي إيرادات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب اإليرادات املالية:٣٢-٢

العمالت األجنبية. وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وتُؤخذ يف احلسبان 
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخ سائر عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول. ويف 

صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.
المصروفات

تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت املصروفات املالية:٣٣-٢
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، األجنبية. ويف 

إذا كان سلبياً، يُدرج باعتباره من املصروفات.
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ا يف اللحظة اليت يكون فيها املورِّد املصروفات الناشئة عن شراء السلع واخلدماتأما ٣٤- ٢ فإنه يُعرتف 
قد أدى التزاماته التعاقدية، أي عندما يكون الصندوق االستئماين قد استلم البضائع واخلدمات وقبلها.

ا عند تقدمي فالناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنفِّذيناملصروفاتو ٣٥-٢ واخلدمات السلعُيعرتف 
من جانب الشركاء املنفِّذين على النحو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو التقارير املالية أو 
تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط أداء 

قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

المحاسبة على أساس الصناديق واإلبالغ القطاعي
ا اإلبالغ ٣٦-٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

عن املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويل الرئيسية 
. فلكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: أنه ينّفذ األحكام للصندوق االستئماين

القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة 
ادي.والنفسي وتقدمي الدعم املاجلسديإىل الضحايا وُأسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل 

وجيري اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص قطاعني مها: برامج جرب األضرار وبرامج املساعدة.٣٧- ٢
لصناديق لنظام احملاسبة على أساسُميَسك حبسابات الصندوق :املاليةالصناديقاملتعلق باحملاسبة ٣٨-٢

بغية السماح بالفصل بني الصناديق تيسريًا الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات املالية 
األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتّوهلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة 

علقة جبرب األضرار. استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املت

صافي األصول/حقوق الملكية
يشمل صايف األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق. وميكن إنشاء احتياطي على ٣٩-٢

أساس قرار من جملس اإلدارة.

مقارنة الميزانية
تُعرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية ٤٠-٢

هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد فيما ويتم عملاألصلية والنهائية. 
يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.

تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية ١٠يف املالحظة يرد٤١-٢
املعروضة يف البيانات املالية، نظرًا إىل وجود اختالف بني احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 

وامليزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٨١٦٦٨٣احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٨٢٤١١٥٠٣١٢احلساب االدخاري–النقدية املودعة يف املصرف 

٦٤٠١٢١٨٦١٣المجموع

تشمل النقدية وما يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي تتعلق ١-٣
). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل ١٣على معلومات قطاعية، انظر املالحظة لإلطالعبه (
ا بعمالت غري اليورو.٥٦: ٢٠١٥ألف يورو (٣٥ ألف يورو) حمتفظاً 
وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية ٢-٣

يف املائة.٠,١٧ط مبعدل سنوي بلغ يف املتوس
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المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى-٤
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

مة إىل الشركاء املنفِّذين ٥٦١٤٨٦الُسَلف املقدَّ
٩٤٧الفائدة املصرفية املستحقة

٥٧٠٥٣٣المجموع

المبالغ المستحقة القبض من المحكمة-٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١٥٤-٢٠١٤الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٥٤٩٤٩الفائض لدى األمانة لعام 
-٢٠١٦٥٨٦الفائض لدى األمانة لعام 

-١٨مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة
٦٥٣٢٠٣المجموع

.١٩- ٢على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، انظر املالحظة لإلطالع١- ٥
اعتبارا من املرحلة االنتقاليةألف يورو نقدا يف ٣٠مبلغوتشمل املبالغ املستحقة القبض األخرى٢-٥

للصندوق االستئماين الواردة يف بالتربعاتمن احملكمة فيما يتعلق ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١
االستئماين للفائدة من الصندوق املرحلة االنتقاليةيف ألف يورو ١٢احلساب املصريف للمحكمة و 

املستحقة على أموال احملكمة.

المخصصات-٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
-٣٦٤اخلدمةالفصل مناستحقاقاتخمصصات 

-٣٦٤المجموع

ىقد ل١-٦ عدد من تسريحأسفرت عناليتالصندوقعملية إعادة تنظيمالصندوق االستئماين أ
ألف ٣٦٤البالغةهذه املخصصاتثل متاخلدمة. و التسريح مناستحقاقاترزمة إطار ضمناملوظفني 

.فيهاتقرر إلغاء الوظائفحيثباحلاالت املعلقة املتعلقةتكبدها التكاليف املقدرة املتوقعيورو

صافي األصول/حقوق الملكية-٧
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٠٠٠٥٨٠٠٤احتياطي جرب األضرار
٨٦٤٧٩١٩٨أموال أخرى

٦٣٥٢٠٣الصندوق العام
٤٩٩١٣٩٢٢١٣المجموع

فائض/عجز الصندوق العام غري قابل للتوزيع وميثِّل الفارق الرتاكمي بني احملاسبة القائمة على ١-٧
.فائض على أساس احملاسبة النقديةاالستحقاقات الكاملة وحساب ال
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اإلیرادات-٨
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٨٨٥١٨١٦١االشتراكات المقررة
التبرعات

٥٧٢٧٨التربعات املخصَّصة
٦٧٠١٦٦٥٢التربعات غري املخصَّصة
موع الفرعي للتربعات ٧٢٧١٩٤٣٢ا

اإليرادات المالية
٢٠٥٧إيرادات الفائدة املصرفية

٣٧-صايف مكاسب صرف العمالت األجنبية
موع الفرعي  ٢٠٩٤لإليرادات املاليةا

٦٣٢٣٨٥٣٤المجموع

التبرعات العينية
املكتيب، تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز١-٨

واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

المصروفات-٩
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢٨١١٣١١١مصروفات استحقاقات املوظفني
١٥٨٢٢٦السفر والضيافة

٤٤٧٢٧٨٣١اخلدمات التعاقدية
-١٥املصروفات املالية

٩٠١٣٣٢٠٣المجموع

مل يدفع الصندوق االستئماين خالل الفرتة املالية أي مبلغ على سبيل اهلبة.١-٩

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية-١٠
أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل استنادًا إىلإعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين يتم١-١٠

وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها 
باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ 

عد باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.الفعلية (البيان اخلامس) يُ 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد فيها ٢٤ووفقاً ملقتضيات املعيار ٢-١٠

رن مع البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقا
امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو توقيت 

التصنيف املعتمدة لعرض البيانات املالية وبرامجأو كيان خمتلف. وتوجد أيضًا اختالفات يف األشكال 
وامليزانية.
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يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما ٣-١٠
أعاله.١-١٠األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف البيانات املالية. ٤- ١٠
خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما

وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت تشكل ٥- ١٠
ت األموال املخصصة جزءاً من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية. وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانا

جلرب األضرار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عنها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال تُدرج يف عملية امليزانية.
التصنيف املعتمدة لعرض وبرامجوتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل ٦-١٠

يزانية واملبالغ الفعلية.بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امل
ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ٧-١٠

واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة 
:٢٠١٦األول/ديسمرب كانون ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليورو ا

٢٤٤--٢٤٤المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان الخامس)
)١٢٢(--)١٢٢(االختالفات املتعلقة باألساس
-)١٥٤(١٣٤٢٠االختالفات املتعلقة بالعرض

)٦٦٧(--)٦٦٧(االختالفات املتعلقة بالكيانات
المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية (البيان 

)٥٤٥()١٥٤(٢٠)٤١١(الرابع)

وتُعرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل ٨-١٠
واالئتمانات املقدَّمة إىل الدول املصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. 

األطراف، واليت ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات 
متعلقة بالعرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، ُتدرج األنشطة املموَّلة من التربعات املبلَّغ 

ة وذلك نظراً إىل أن هذه األنشطة غري مدرجة يف عملية امليزانية.عنها يف البيانات املالي
تقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية البني امليزانية واملبالغ الفعلية يف املاديةيرد شرح لالختالفات ٩-١٠

.٢٠١٦الدولية لعام 

اإلبالغ القطاعي-١١
٢٠١٦يسمبر كانون األول/د٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول

األصول المتداولة
٥النقدية وما يف حكمها ٠٠٠٧ ١٢-٦٤٠ ٦٤٠

٥٧٠-٥٧٠-املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول املتداولة األخرى
٦٧٦٧--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٥جمموع األصول املتداولة ٠٠٠٨ ٢١٠٦٧١٣ ٢٧٧
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بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول غير المتداولة

٥٨٦٥٨٦--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٥٨٦٥٨٦--مجموع األصول غير المتداولة

٥مجموع األصول ٠٠٠٨ ٢١٠٦٥٣١٣ ٨٦٣
الخصوم

الخصوم المتداولة
٣٦٤٣٦٤--املخصصات

٣٦٤٣٦٤--جمموع اخلصوم املتداولة
٣٦٤٣٦٤--مجموع الخصوم

٥صافي األصول/حقوق الملكية ٠٠٠٨ ٢١٠٢٨٩١٣ ٤٩٩
٤مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٠٠٠٨ ٢١٠٦٥٣١٣ ٨٦٣

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
اإليرادات

١--االشرتاكات املقررة ٨٨٥١ ٨٨٥
٧٢٧١-٧٢٧١-التربعات

٢٠-٢٠-اإليرادات املالية
١-جمموع اإليرادات ٧٤٧١ ٨٨٥٣ ٦٣٢

المصروفات
١--املصروفات اإلدارية ٦٧٧١ ٦٧٧

مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف 
٢٢٢٤-١٢٦٢-القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
--٩٦٢-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٢-جمموع املصروفات ٢٢٤١ ٦٧٧٣ ٩٠١
)٢٦٩(٢٠٨)٤٧٧(-الفائض/(العجز) للفترة

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١القطاع في بيان الوضع المالي بحسب 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول

األصول المتداولة
٤النقدية وما يف حكمها ١٣-٨٠٠٣٨٦٨ ١٨٦

----الودائع ألجل
٥٣٣-٥٣٣-املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول املتداولة األخرى

١٥٤١٥٤--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٤جمموع األصول املتداولة ٨٠٠٨ ٩١٩١٥٤١٣ ٨٧٣
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بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول غير المتداولة

٤٩٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٤٩٤٩--جمموع األصول غري املتداولة

٤مجموع األصول ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢
الخصوم

الخصوم المتداولة
----احلسابات املستحقة الدفع

----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

----جمموع اخلصوم املتداولة
----مجموع الخصوم

٨٠٠٤٩١٩٨٢٠٣٩٢٢١٣صافي األصول/حقوق الملكية
٨٠٠٤٩١٩٨٢٠٣٩٢٢١٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
اإليرادات

٨١٦١٨١٦١--االشرتاكات املقررة
٩٤٣٢-٩٤٣٢-التربعات

٩٤-٩٤-اإليرادات املالية
٠٣٧٣٨١٦١٨٥٣٤-جمموع اإليرادات

المصروفات
٧٦٦١٧٦٦١--املصروفات اإلدارية

مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف 
٠٠٨١-٠٠٨١-القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
٥٤٦-٥٤٦-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٥٥٤١٧٦٦١٣٢٠٣-جمموع املصروفات
٤٨٣١٥٠٥٣٣١-الفائض/(العجز) للفترة

االلتزامات-١٢
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١-١٢

عقود مربمة مع الشركاء املنفِّذين.آالف يورو بناء على ٥٣٦تبلغ 
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عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح -١٣
مبا يف ذلك ، كبار موظفي اإلدارةلةاملدفوعاإلمجاليةرتباتاملا املصروفات املعرتف تشمل ١-١٣

االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، وبدالتاملرتبات الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، 
تشمل أيضاً و العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. اتومسامهات جه

املصروفات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.
االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. للصندوق الرئيسينيموظفي اإلدارةو ٢-١٣

ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.
ا ٣-١٣ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  السنة ولألرصدة خاللفيما يلي عرض للوضع يف 

اليت مل ُتسدد من املبالغ املستحقة القبض:

األتعابعدد األفرادبآالف اليورو
اإلمجالية

املبالغ املستحقة 
القبض

-٧١٨٠كبار موظفي اإلدارة

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة مؤهلون أيضا للحصول على الرئيسينيموظفي اإلدارةو ٤-١٣
اية العام، واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل. بلغ جمموع االلتزامات املستحقة ما يلي:و ويف 

االجازات السنويةبآالف اليورو
املستحقة

االستحقاقات
األخرىالطويلة األجل

استحقاقات ما بعد 
موعانتهاء اخلدمة ا

١٨١٥٩٧٨كبار موظفي اإلدارة

ما خيضعان للرقابة املشرتكة من إن ٥-١٣ احملكمة والصندوق االستئماين طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
جانب مجعية الدول األطراف.

اية العام ٦-١٣ ، ٢٠١٦ألف يورو. ويف عام ٦٥٣بلغ جمموع املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف 
ألف يورو لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين وتقدم الدعم ٨٨٥١وافقت اجلمعية على اعتماد قدره 

عدَّل لألمانة أثناء الفرتة اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته. أما النفقات، احملدَّدة على أساس نقدي م
ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف ٦٤١١املالية املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان اخلامس، فتبلغ 

املبلغ غري املنَفق من االعتمادات املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.
اناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جم٧-١٣

واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ-١٤
، مواتية أو غري مواتية، وقعت ماديةأحداث أيمل توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات١-١٤

املالية وكان هلا تأثري على هذه يف الفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي ُأجيز فيه إصدار البيانات
البيانات.
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المراجعة الخارجية لحسابات الصندوق االستئماني للضحايا تقرير 
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 

احملتويات
الصفحة

جها.........................................-أوال ٢٠اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٢١التوصيات ................................................................-ثانيا
٢١..متابعة توصيات السنوات السابقة...........................................- ثالثا
٢٣....استعراض احلالة املالية...................................................-رابعا

٢٣................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية..........................-خامسا
٢٦.شكر وتقدير ...........................................................-سادسا

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال
وفقاً للمعايري )لصندوق االستئماين("اقمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا-١

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا ١٢ووفقاً للبند )١(الدولية ملراجعة احلسابات
صاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلسابات.يف ذلك االخت

اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت إن -٢
، مما ميّكن مراِجع اخلطأاالحتيال أو بسببكان سواء  ماديالبيانات املالية ككل ختلو من أي خطأ 

كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب، وفقاً احلسابات من إبداء الرأي بشأن ما إذا
.لإلطار املايل املنطبق

مبا يف ذلك الدولية نائية االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣
املسائل ُتدرجالنظام املايل والقواعد املاليةمرفق(ج) من٦املبينة يف املرفق الصندوق االستئماين للضحايا، 

ا، مثل تبديد أموال  األخرى اليت يرى مراِجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علمًا 
الصندوق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصدته مجعية 

.الدول األطراف
مهمة مراجعة احلسابات مرحلتني مها:تكونت-٤

، ركزت على املسائل ٢٠١٦ديسمرب/األولكانون ١٦إىل ٥لفرتة من لمراجعة مؤقتة، )أ(
املتعلقة باملراقبة الداخلية واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

ائية، و (ب)    ، ركزت على ٢٠١٧حزيران/يونيه ٩أيار/مايو إىل ٢٢لفرتة من لمراجعة 
البيانات املالية ومتطلبات الكشف وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكذلك على أوجه املراقبة 

التنظيمية واإلدارية. 
اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين ٢٠١٧حزيران/يونيه ٧وُعقد يف -٥

.هللضحايا ومع موظفي
حلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق وقد ُأخذت يف ا-٦

. ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠االستئماين للضحايا بتاريخ 

ملراجعة احلسابات.املعايري الدولية كذلك املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات و ) ١(
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بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف رأيا غير متحفظوأصدرنا -٧
.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١

التوصيات-ثانيا
إضافية إىل البيانات املالية مالحظةمانة األتضيفيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:١التوصية رقم 
املعلومات التالية:حولصيلاتفوإعطاء العن حالة كل مشروعمتوازيةتعطي صورة 
امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛(أ)

؛ حىت اآلنوغري املربرةاملربرةاملبالغ املدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ (ب) 
النفقات الفعلية خالل الفرتة.و (ج) 

فق بني املبالغ الفعلية املدفوعة خالل السنة وبني املبالغ االتو عملاملفصلة مناملالحظةستمكن هذه 
املالية.املبينة يف البيانات 

من شركائها احملليني بشكل منتظم تطلب األمانةيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:٢التوصية رقم 
للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، بغية ورمسيتقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 

حتسني نوعية اإلجراءات اليت يتخذها الشركاء املنفذون باستمرار.

سنوات السابقة متابعة توصيات ال- ثالثا
مراجعة البيانات املالية النامجة عناستعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة -٨

.يف السنوات السابقةمتتاليت 

متابعة توصيات السنوات السابقة: ١الجدول 
مل تنفذ بعدنُفذت جزئياً نُفذت التوصيات املعلقةاملوضوعالرقم

العمليات ٢٠١٥/١
امليدانية

مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد األمانة معايري تقييم األداء يوصي 
معايري بإدخاللتوحيد إجراءات الرصد والسماح اتيف وثائق املناقص
مرجعية حمتملة.

X

العمليات ٢٠١٥/٢
امليدانية

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب املايل 
Xالربامج امليدانية.ملوظفي 

العمليات ٢٠١٥/٣
امليدانية

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز األمانة الرقابة املالية على 
ا الشركاء املنفذون  عمليات وذلك بإلزامهم إضافةالعمليات اليت يقوم 

واجبات إىل شراء)التفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (فواتري وأوامر 
نتائج هذه الضوابط للمقرتوفريموظفي الربامج امليدانية. وينبغي 

لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.الرئيسي

X

العمليات ٢٠١٥/٤
امليدانية

فعالية رصد املشاريع ومراقبتها، يوصي املراجع اخلارجي للتيقن من
Xاألفرقة امليدانية.بتعزيز األمانة تقومللحسابات بأن 

تفويض السلطة ٢٠١٤/١
اإلدارية 

للمسجل

يوصي مراجع لألمانة،ملسجل اتوضيح نطاق تفويض سلطة من أجل 
:بالتايلاحلسابات اخلارجي 

استعراض )١(: بالتايلأن تقوم األمانة، بالتشاور مع املسجل، (أ) 
كافةنطاق تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات يف  

االشركاء املنفذين عقود االحتماالت، مثل إبرام  ها ؤ وتعليقها وإ
منح السلطة املناسبة ملوظفي األمانة العامة التيقن من)٢(و ومتديدها؛

م وأنشطتهم على النحو املبني يف ل لوائحيتمكنوا من إدارة عمليا
الصندوق االستئماين؛

X
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مل تنفذ بعدنُفذت جزئياً نُفذت التوصيات املعلقةاملوضوعالرقم
العمليات ٢٠١٥/١

امليدانية
مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد األمانة معايري تقييم األداء يوصي 

معايري بإدخاللتوحيد إجراءات الرصد والسماح اتيف وثائق املناقص
مرجعية حمتملة.

X

زم األمر، جملس إدارة تحكيم، تشمل، إذا لللإنشاء آلية مناسبة (ب)  
الصندوق االستئماين واملكتب أو أي جهاز فرعي آخر تابع للجمعية 

التأخري وتاليفسالسة عملية صنع القرار وذلك للتيقن منالعامة، 
والتوترات غري الضرورية.

أدوار ٢٠١٤/٢
ومسؤوليات 

ةاإلدار 

ضمناإلداري للغموضويوصي مراجع احلسابات اخلارجي بوضع حد 
اءلة واملسؤوليات عن طريق مما يؤدي إىل عدم وضوح املسَ العامةاألمانة

فيما خاصةتوضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين 
وإدارة عقود املشاريع من ،املاحننيمعوالعالقات ،يتعلق جبمع األموال

قرارات الصندوق وجلعل عملاملسؤولياتتداخلتاليفأجل 
وأنشطته أكثر فعالية وتنسيقا. وميكن القيام بذلك من االستئماين

خالل استعراض الدراسات االستقصائية للعمل وتوصيف الوظائف؛ 
الذي حيدد األدوار واملسؤوليات اتتخصيص املسؤوليجدول لواعتماد 

.على النحو الذي اقرتحه الصندوق االستئماينالتباسويتجنب أي 

X

١٢٣مجموع عدد التوصيات

ا ١-٢٠١٥عترب التوصية تُ -٩ الصندوق االستئماين بعد إدخال حتسينات مت تنفيذها من قبلقد بأ
واألداء ،(التسجيلاجلدارةاليت أصدرها الصندوق واليت تشمل اآلن معايري املناقصاتعروضعلى طلبات 

السابق ومراجعة احلسابات). وتشكل مراقبة الربامج وتقييمها أيضا جزءا من وثائق املناقصة. وتتم مراجعة 
ومناقشتها يف اجتماع بدء املشروع الطلببقدم تكل ملالرصد والتقييم بالتفصيلاملتعلقة باإلجراءات

أنشطة املشروع.ببدء العقد قبل املشرتك الذي يُ 
ا ٢-٢٠١٥عترب التوصية تُ -١٠ أي حىت اآلن بتنظيمالصندوق االستئماين ميقغري منفذة: مل بأ

تدريب مايل.
ا ٣-٢٠١٥عترب التوصية تُ -١١ د أدخل أربعة عمليات الصندوق االستئماين قبقدر أنقيد التنفيذ بأ

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويعمل الصندوق االستئماين حاليا القائمةعلى املشاريع ئتفتيش مفاج
هذه الضوابط وتعزيزها وإضفاء الطابع الرمسي عليها. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أن توافقعلى 

سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إرسال نُ بخاصةالضوابط احلالية حتتاج إىل توثيق أفضل، 
.الرئيسيملقرإىل ائفاجاملتفتيش الء عمليات إجرا
ا ٤-٢٠١٥عترب التوصية تُ -١٢ نوفمرب /امليزانية يف تشرين الثاينیقيد التنفيذ بعد موافقة اجلمعية علبأ

ا ختول . ٢٠١٦ إنشاء اهليکل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين. حىت اآلن، ال يزال الصندوق إ
تعيني وكذلك املشاريع والربامج ةعيني موظفي الربنامج امليدانيني ذوي املهارات يف إدار االستئماين يف طور ت
عن اإلشراف على اإلجراءات التشغيلية والرقابة املالية األخري مسؤوالً اكون هذيموظف مايل. وس

مباشرة إىل املدير التنفيذي.التقاريرورفعالداخلية، 
مفتوحتان. ويعتزم الصندوق االستئماين وقلم احملكمة ٢-٢٠١٤و ١-٢٠١٤ال تزال التوصيتان -١٣

وضع إطار شامل لتفويض سلطة قلم احملكمة اإلدارية إىل املدير التنفيذي للصندوق االستئماين وإلدارته. 
وعندما يتم إنشاء تفويض السلطة اإلدارية هذه، سيلزم استعراض األدوار واملسؤوليات ليتم مشل املهام 

اهليكل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين.اجلديدة يف
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١لمالية في ااستعراض الحالة -رابعا
مقارنة ألف يورو ٢٦٩رهدعجز قيشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل -١٤

إىل اخنفاض يف رئيسيبشكل . ويعزى هذا التغيري ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٣٣١بفائض قدره 
، وزيادة يف النفقات ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٧٢٧١بلغ جمموعها الذييف املائة٤١التربعات بنسبة 

. ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٢٢٤٢إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٥٤١الربناجمية، اليت ارتفعت من 
اليت يواجهها قيود إضافية يف امليزانيةووفقا للصندوق االستئماين، فإن االخنفاض يف التربعات ناتج عن 

، كانت الزيادة يف األثناءههذإىل أوروبا. ويفاهلائل واملهاجرين الالجئني تدفق مقدمو التمويل بسبب 
نفقات الربامج نتيجة الستمرار املشاريع القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا.

٢٠١٥ألف يورو يف عام ٩٢٢١٣، حيث اخنفض من بشكل عاملقد بقي البيان املايل مستقرا -١٥
اء اخلدمة ٣٦٤. ومت االعرتاف مببلغ ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٨٦٣١٣إىل  ألف يورو ملخصصات إ

شروط حتديدمت و . ٢٠١٦يف البيانات املالية بعد إعادة هيكلة الصندوق االستئماين الذي بدأ يف عام 
اء  يف خطة املراجعة.واردكما هو على نفس األسس  اخلدمة إ

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-خامسا
من نظام روما األساسي بقرار من اجلمعية ٧٩الصندوق االستئماين مبوجب املادة مت إنشاءلقد -١٦

.٢٠٠٨وبدأ العمليات امليدانية يف عام ٢٠٠٢العامة يف عام 
التالية:توجد للصندوق االستئماين الواليات -١٧

وإعادة التأهيل اجلسديالتأهيل إعادة لتدخل: اأشكال منوالية املساعدة، تشمل ثالثة )أ(
التربعات اليت تقدمها اجلهات املاحنة، يقدم الصندوق املساعدة استخدام وبوالدعم املادي. ،النفسي

الوسائل للضحايا وأسرهم عندما تدخل حالتهم يف اختصاص احملكمة. ووالية املساعدة هي إحدى
م الضرر نتيجة  م) الذين حلق  تمعا املتاحة لالستجابة بشكل فوري لالحتياجات العاجلة للضحايا (و
الرتكاب جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا دون احلاجة إىل 

النظر يف مرتكب هذه اجلرائم.
ا احملكمة ضد تنفيذ قرارات التعويضات اليتتنطوي علىاليت ، األضراروالية جرب )ب( تأمر 

يف  اجلنائية الدوليةلمحكمةلدائرة االستئناف صادقتبدأ تنفيذ هذه الوالية بعد أن لقد شخص مدان. 
بتهمة جتنيد األطفال اجلنود الذين تقل الذي متت إدانتهإدانة السيد لوبانغا ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
يف األعمال القتالية يف اجلزء الشرقي من مجهورية بشكل ناشطة عشرة واستخدامهم أعمارهم عن اخلامس

، أصدرت دائرة االستئناف ٢٠١٥. ويف آذار/مارس ٢٠٠٣و ٢٠٠٢الكونغو الدميقراطية بني عامي 
ضد السيد لوبانغا، حيث أصدرت تعليمات إىل الصندوق االستئماين جرب األضرارلت أمر حكما وعدّ 
حبلول املؤهلني"املباشرينوغريلضحايا املؤهلني املباشرينخطة تنفيذ للتعويض على اوع "بتقدمي مشر 

، قدم الصندوق االستئماين مشروع ٢٠١٥أقصى. ويف تشرين الثاين/نوفمرب كحد٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
املعلومات اإلضافية اليت قدمها الصندوق االستئماين، متت وعمًال بللضحايا. جرب األضرارخطة لتنفيذ 

٢٠١٧(التعويضات الرمزية) ويف آذار/مارس ٢٠١٦املوافقة على هذه اخلطة بالتتابع يف أيلول/سبتمرب 
(التعويضات القائمة على اخلدمات)؛ 

يف قضية لوبانغا، وعمالجرب األضراروكجزء من األنشطة التحضريية لتنفيذ قرارات )ج(
الصندوق االستئماين شريك يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية يف استخدمبتعليمات الدائرة االبتدائية، 

ةواالجتماعيةواجلسديةر النفسياضر ألتقييم احتديد و إلجراء مشروع بشأن "٢٠١٦نيسان/أبريل 
٢٠٠٢بنييتوري يف الفرتةالشباب الذين شاركوا يف اجلماعات املسلحة يف إاتعرض هليتالةواالقتصادي

".٢٠٠٣إىل 
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مجهورية يف وفيما يتعلق بوالية تقدمي املساعدة، واصل الصندوق االستئماين أنشطته يف أوغندا و -١٨
الكونغو الدميقراطية، وذلك بفضل الشركاء املنفذين املوجودين يف امليدان.

على النحو التايل: األمانة مسؤولة عن إدارة اإلجراءات اإلدارية واملالية منَظمالصندوق االستئماين-١٩
موالبحث عن املاحنني ومراقبة ميزانيات املشاريع. ويقوم مديرو الربامج امليدانية برصد املشاريع التنفيذية.  إ

ء املنفذين للصندوق عن اإلشراف والتوجيه بشأن تنفيذ املشاريع املادية واملالية من جانب الشركامسؤولني
االستئماين، فضال عن نوعية التقارير املالية والتشغيلية اليت يقدمها الشركاء املنفذون.

العقد يف املائة من قيمة٥٠دفع مبوجبه حيث يتم اللشركاء املنفذون وفقا جلدول موحد يتم الدفع ل-٢٠
الـ دفع ويتم تنفيذ الربنامج، وفقًا ملدى روع يف املائة منه يف سياق املش٣٥دفع مقدما عند توقيع العقد، و 

التأكد من تنفيذ املشروع بالكامل.بعد أن يتم يف املائة املتبقية ١٥
ألف يورو يف عام ٢٢٤٢املشاريع اليت بلغت تكلفتها مجيعواستعرض مراجع احلسابات اخلارجي-٢١

.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٥٤١مقارنة بـ ٢٠١٦

(باليورو)٢٠١٦قائمة المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها في عام : ٢الجدول 

الشريك
عامميزانية

٢٠١٦
املبالغ املدفوعة 

مقدماً 
املبالغ املربرة 

املدفوعة مقدماً 
املبالغ املدفوعة 

مقدماً غري 
مربرة حىت اآلن

إنفاق امليزانية

Missionnaires d’Afrique٤٦٨٣٩٨٤٤١٣١١٥٦١٢٦٦٨٨٥١٢٩٢٢٦
Réseau Haki na Amani -RHA٠٠٠٠٢١٩٢٤

رابطة المتطوعین في الخدمة الدولیة
Association of Volonteers in International Service

٨٧٠٢٥٨٦٩٥٢٣٨٧٧٧١٠٣٩١٨١٣٤١٨٥٢٠٢

Cooperazione Internationale٣٣٥٤٩٥٠٧١٦٦١٩٥١٥٥٣١٢١١٥٨٢٤٤٧- التعاون الدويل 
Appui à la Communication Interculturelle et à
l’Autopromotion Rurale -ACIAR

٠٠٠٠٣١٥١٠

–العمل من أجل العيش معا
Action for Living Together

٣٣٥٤٩٩٩٥١٦٩١٣٠١٥٠٨٦٦١٩٤٠٦٣٣٤

Association des Mamans Anti-Bwaki -AMAB٣٣٥٤٩٩٨٧١٨٣٤٤١١٥٧٥٤٦٢٦١٣٥٣٥٨
الجمعیات النسائیة

Collectif des associations féminines -CAF
٤٥٥١٣٢٧٤٣٣٥٩٤٢٦٦٨٠٦٠٤٠٧٣

Center for Victims of Torture٣٨٠٣٦٧٥٩٩٣٥١٥١٤١٢٠٠٨٥٢٣١٣٨٦٢٩٢-مركز ضحایا التعذیب
–مركز األطفال المعرضین للخطر

Center for Children in Vulnerable Situations-CCVS
٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٩٣٣٢٤٥٦٧٣٢٣٧٩٧٨

–وكالة تنمیة منطقة أموریا
Amuria District Development Agency

٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٤٩٣٤٢٥٠٧١٦٣٣٥٩٨

North Chili Producers Association -NECPA٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٩١٤٤٤٤٨٥٦١٤٦٥٧١٠٠
Gulu Women Economic Development and
Globalization - GWED-G

٠٠٠١٠٠٠٠٠٥٩٧١٤٤٧٢٨٦١١٢٦٨٩٥
Transcultural Psychosocial Organization - TPO٠٠٠١٠٠٠٠٠٨٠٤٥٥٥٩٥٤٥٢٠٥٨٠١٠٢
Ayira Health Services - AHS٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٧٢٧٣٥٧٧٣٢١٤٠٩٨٨
Katolico Actions pour l’Afrique -KAF_FINAL
PROJECT

٤٥٨٧٠-٤١٠٤٤١٠٤٠٤٨٣
Association des Mamans Anti-Bwaki - AMAB-
Reparations

٧٨٤٩٨٩٥٤٤٩٩٥٤٤٩٠٠٧١٣٧

٣٧٢٥٣٠١٢٦٥٧٠٢١١٧٧١٤١١٠٨٧٥٦١٠٩٥٥٦٩٢المجموع
بناء على املعلومات املقدمة من الصندوق االستئماين للضحايا.املصدر: ُمراجع احلسابات اخلارجي، 
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يف البيانات املالية اليت ال تقدم صورة شاملة ومفصلة مبا فيه ليست مدرجة املعلومات الواردة أعاله -٢٢
مقدماً املدفوعة بالدفعاتالكفاية للمدفوعات املتعلقة باملشاريع اليت يديرها الشركاء املنفذون فيما يتعلق 

ا وكذلك النفقات. ومربرا
إضافية إىل البيانات املالية مالحظةمانة األتضيفيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:١التوصية رقم 
املعلومات التالية:حولصيلاتفوإعطاء العن حالة كل مشروعمتوازيةتعطي صورة 
امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛(أ) 

؛ حىت اآلنوغري املربرةاملربرةاملدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ (ب) املبالغ 
النفقات الفعلية خالل الفرتة.و (ج) 

فق بني املبالغ الفعلية املدفوعة خالل السنة وبني املبالغ االتو عملاملفصلة مناملالحظةستمكن هذه 
.املبينة يف البيانات املالية

راجعة املتعلقة برصد تنفيذ املشاريع اليت وضعتها األمانة املوقام املراجع اخلارجي أيضا بتقييم ترتيبات -٢٣
وإجراء ،ومتابعة توصيات السنة السابقة،هذا النهج إىل استعراض لإلجراءاتوأدى. ٢٠١٦يف عام 

رجي بأي مراجعة ميدانية.اختبارات تفصيلية بشأن مجيع املشاريع قيد التنفيذ. ومل يقم املراجع اخلا
وعلى وجه ؛عموماتنفيذهامراجع احلسابات اخلارجي أن توصيات العام السابق قد بدأوجد-٢٤

املتعلقةاملالية واإلدارية املناصبوكذلكوضع اختصاصات جديدة للموظفني امليدانيني (لقد مت ، التحديد
الداخلية وضمان اجلودة.متت صياغة دليل للرقابة كما بالربنامج يف الهاي)،  

والحظ مراجع احلسابات اخلارجي أيضا أن أربعة عمليات تفتيش مفاجئة قد أجريت يف مجهورية -٢٥
.٢٠١٦الكونغو الدميقراطية يف الربع األخري من عام 

جالصندوق االستئماين على توسيع دليل الرقابة حيثمراجع احلسابات اخلارجي-٢٦ وتوسيع نطاق 
ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أن الضوابط احلالية مجيع برامج التدخل. املفاجئ إىل تفتيش العمليات

سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إجراء عمليات إرسال نُ بخاصةحتتاج إىل توثيق أفضل، 
.الرئيسيملقرإىل ائفاجاملتفتيش ال

اليت ٢٠١٧إىل ٢٠١٤من عامخطة اسرتاتيجية للفرتةيوجد لدى الصندوق االستئماين أيضا و -٢٧
كجزء من املراجعة الداخلية يف عام اليت متت مراجعتهامصفوفة إلدارة املخاطر تغطي املخاطر حتتوي على

إدارة مصفوفةراجع اخلارجي أناملجيداألمانة، واستجابات. واستنادا إىل عمل املراجع الداخلي ٢٠١٥
أن مسؤوليات إدارة املخاطر وما إىل ، نظرا حىت اآلناهزة للعمل بشكل كاملجليستاملخاطر هذه 

ايقابلها من تدابري التخفيف .حىت اآلنلموظفنيلهاصيختصيتمملمن حد
ويالحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه على الرغم من أن موظفي الربنامج امليداين يقومون أحيانا -٢٨

ال يزال منخفضا.ا الشركاء، فإن تواترهبإعداد تقارير رصد وتقييم 
جيب أن يكون كل مشروع مصدقا من قبل مراجع حملي. ويف املمارسة العملية، هناك ثالثة أنواع -٢٩

تقرير املراجعة:لمن احلاالت
(أ)  مل يتم تقدميه؛

يغطي الكيان ككل وليس مشروع املساعدة حيثولكن استخدامه حمدود جدا: تقدميه(ب)  مت 
؛ال حيتوي على توصياتأنه املعين، أو 

يالنقداملالإدارةالتحديدغطي على وجه اليت تصلة التوصيات ذات يثريلكنه و مت تقدميه (ج)  
هذه التوصيات غري مؤكد من حيث أن تأثريولكنوالشراء والرقابة الداخلية من قبل الشريك املتعاون. 

.اً منهجييسولاً رمسيليسمتابعتها من جانب األمانة 
من شركائها احملليني بشكل منهجي تطلب األمانة يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن :٢التوصية رقم 
، من أجل ورمسيمنهجيبشكل لتوصيات الواردة يف هذه التقاريرا، وأن تقوم برصد راجعةاملتقدمي تقارير 

.حتسني نوعية اإلجراءات اليت يتخذها الشركاء املنفذون باستمرار
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شكر وتقدير-سادسا
يود مراِجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي -٣٠

م مع أفرقة مراِجعة احلسابات وعلى  الدعم العام الذي مكتب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على تعاو
قدموه إليها أثناء املراجعة.

انتهت مالحظات املراجعة.

___________


