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 عشرةالتاسعة الدورة  
 2020كانون األول/ديسمرب  17 – 7 ،نيويورك

الصندوق  إدارة مجلس وأنشطة مشاريع عن األطراف الدول جمعية إلى تقرير
 30إلى  2019 يوليو/تموز 1 من الممتدة للفترة للضحايا االستئماني

 2020 يونيو/حزيران
 تنفيذي ملخَّص

يف إطار ‘‘( الصندوق االستئماين’’أو ‘‘ الصندوق)’’ للضحاياالصندوق االستئماين  يضطلع -1
احملكمة اجلنائية الدولية  املندرجة يف نطاق اختصاصاجلرائم  ضحاياواليته مبهمتني من أجل 

 :مها ‘‘(احملكمة)’’
احملكوم عليه حبق احملكمة اليت تأمرها  الضحايااألوامر القاضية جبرب أضرار تنفيذ  ( أ)

 سواء كان ذلك بشكل فردي أو مجاعي. الضحايالصاحل 

 وألسرهماختصاص احملكمة  تقع ضمناجلرائم اليت  ضحاياإىل تقدمي املساعدة  ( ب)
 .احلاالتالشركاء املنفذين يف بلدان  عن طريق

يتم متويل هذه الواليات يف الغالب من خالل املسامهات الطوعية والتربعات اخلاصة، وكذلك  -2
 .من خالل الغرامات واألصول املسرتدة فيما يتعلق بإدانات احملكمة اجلنائية الدولية

الصندوق االستئماين هنجه املتمثل يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع  واصلوقد   -3
 باجلمع بني هنج يركز على الضحية وهنج جمتمعي متكامل.عمليات الربجمة اليت ينفذها، 

‘‘( اجمللس)’’ للضحاياالفرتة املشمولة بالتقرير، عقد جملس إدارة الصندوق االستئماين  خالل  -4
أبريل نيسان/ويف ، )يف الهاي( 2020ديسمرب كانون األول/أغسطس و آب/يف اجتماعات  أربعة

 اختاذ يف منخرطا   اجمللس وظل. اجتماعات عن بُعد(. بشكل) 2020يوليو متوز/ –يونيو حزيران/و 
تطوير فضال عن  بالصندوقباملهام املنوطة  املتعلقة التطوراتب يتعلق فيما املشورة وإسداء القرارات

كما شارك اجمللس وتعاون بشكل كامل مع آلية الرقابة املستقلة .واملواردالصندوق من الناحية املؤسسية 
، على النحو 2019نوفمرب تشرين الثاين/اليت قدمت تقريرها عن أمانة الصندوق االستئماين يف 

 س نفسه.واجملل من قبل مجعية الدول األطراف 2018املطلوب يف عام 
، فيليب ميتشيليين، يف املفاجئ لوفاة رئيسه البالغعلى احلزن يتغلب  االستئماين صندوقال إن  -5

صدى عميق يف موطنه  وكان لهاملفاجئ عائلته وأحبائه،  وفاته صدم. لقد 2020أبريل نيسان/
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أعضاء جملس اإلدارة  على أوروغواي ويف مجيع أحناء جمتمع نظام روما األساسي، وأثر بشكل كبري
 .االستئماين صندوقالوكذلك فريق العمل والشركاء يف 

أبريل، انتخب أعضاء جملس اإلدارة السيدة ماما كوييت دومبيا خلف ا للسيد نيسان/ 29يف   -6
يف انتخاب عضو جملس الدول األعضاء وفاة السيد ميشيلين، شرعت مجعية بعد ميشيلين كرئيسة. 

 30إىل  1ل دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. كانت فرتة الرتشيح من يمثلإدارة الصندوق 
رتشيح السيدة جوزيفينا مينريفا تافاريز مريابال. بقدمت مجهورية الدومينيكان تو  2020يونيو حزيران/
ة السيدة تافاريز مريابال كعضو جديد يف جملس إدارة الصندوق يف بداي االستئماين صندوقالانتخب 

 .2020يوليو متوز/
 :اآليت التطورات الرئيسية للصندوق االستئماين يف الفرتة املشمولة بالتقرير تشمل  -7
ؤثر على اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل، ال سيما أولئك ت 19-فريوس كوفيدزال جائحة تال   -8

الذين هم بالفعل ضعفاء ومهمشون بسبب األذى الذي عانوه من اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص 
على الرغم من قيود السفر، واصل الصندوق االستئماين عمله وتكيف بنجاح و نظام روما األساسي. 

أن يواصل تقدمي الدعم واإلغاثة آلالف الضحايا  اته هووالتزام. من أولوياته عن بعدمع طرق العمل 
 الناجني مبوجب والياته خاصة خالل هذه األوقات الصعبة.

ب االضطرابات احمللية واإلجراءات الصارمة الحتواء ثتابع الصندوق االستئماين عن كلقد   -9
 قام الصندوق االستئماينو الت. مما أدى إىل احلد من التحركات والتفاع احلاالتالفريوس يف بلدان 

لصاحل الضحايا والناجني. يقوم الصندوق  العمليايت اخنراطهاملنظمات الشريكة له، بتعديل  سوية مع
سلطات احلكومية الوطنية احملكمة اجلنائية الدولية مع ال ضمناالستئماين بالتنسيق والتشاور الوثيقني 

 ، ومع بعثات األمم املتحدة.واحمللية
، أحالت الرئاسة إىل الصندوق االستئماين غرامات 2020مارس وآذار/ يناير/يف كانون الثاين  -10

 .بيمبا وآخرونألف يورو مت حتصيله يف قضية  330مببلغ إمجايل قدره  جلرب األضرار
ويف  2019واحلجم يف عام  والكثافةعمل الصندوق االستئماين من حيث التنوع  ازدادلقد   -11

 :2020ن عام النصف األول م
احلاالت  ؛ تشمللوبانغا وكاتانغا واملهدي: جرب األضرارحاالت يف مرحلة تنفيذ  ةهناك ثالث  -12

بالضحايا وعائالهتم واجملتمعات املتضررة بطرق متنوعة  اليت أحلقت الضررجرائم خمتلفة  الثالثة هذه
 والعمليايتزيادة عبء العمل القانوين بيف هذه احلاالت  جرب األضرارتسببت مرحلة تنفيذ و ومتميزة. 

 وكذلك نتاغاندايف قضية  جرب األضرار، بدأت إجراءات 2019يف عام و . االستئماين صندوقلل
 يف هذه اإلجراءات. االستئماين صندوقالمشاركة 

بعد فرتة و ، واصل الصندوق االستئماين برناجمه يف مشال أوغندا. من خالل والية املساعدة  -13
، وجد الصندوق االستئماين 2020يف عام  19-جائحة كوفيدقصرية من تأجيل األنشطة بسبب 

عن للتخفيف من املخاطر من خالل إجراء العديد من األنشطة  طرق ا مع املنظمات الشريكةسوية 
ار ، أكمل الصندوق االستئماين أيض ا عمليات اختي2020الربع األول والثاين من عام يف و . بعد

ويف مجهورية الكونغو املنظمات الشريكة لربامج املساعدة يف مجهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار 
الشراكات مع املنظمات املختارة  وضع اللمسات األخرية على إمتام ويف الوقت الراهن يتم .الدميقراطية

. وقد 2020ابع من عام وسيتم إطالق برامج املساعدة يف هذه البلدان يف الربع الثالث والربع الر 
لربامج املساعدة احملتملة  األضرارأكمل الصندوق االستئماين أيض ا تقييمات االحتياجات على أساس 

 يف جورجيا وكينيا ومايل.
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عزز الصندوق االستئماين موارده البشرية وقدرته التنظيمية من أجل التنفيذ الفعال لقرارات لقد   -14
خرى. على وجه احلاالت األ احملكمة وتنفيذ برامج املساعدة يف بلداناليت أمرت هبا  جرب األضرار

فيما يتعلق باختيار الشركاء املنفذين،  املشرتيات أعمالتبسيط وحتسني  ،، بعد حتديد احلاجةالتحديد
، معتمدا  اجملال، عزز الصندوق االستئماين بشكل كبري قدرته وأدائه يف هذا 2019أغسطس آب/يف و 

اآلن. وقد  بالكاملمساءلة مديري الربامج مت وضع إجراءات اإلضافية وكذلك على القيادة و على اخلربة 
رقة عمل مشرتكة معنية فبشأن مبادرة رئيس قلم احملكمة ل قبل املنظمةلقي هذا التعهد زمخا هاما من 

 اعتباريف التحسينات املنهجية احملتملة  ملراجعةملعاجلة االختناقات اإلجرائية وكذلك  باملشرتيات
 احتياجات أعمال الصندوق االستئماين.

اختذ الصندوق االستئماين اخلطوات الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجيته املعاد توجيهها لتنمية املوارد،   -15
جانب السعي للحصول على متويل األضرار إىل واليت مكنته من القيام جبمع األموال املخصصة جلرب 

بالفئات الضعيفة بشكل خاص من الضحايا، مثل  ا  طة موضوعيغري مقيد ومسامهات خمصصة مرتب
 اجلنس.أولئك الذين عانوا من األذى اجلنسي والعنف القائم على نوع 

ص على أن مجيع املسامهات ، اليت تنICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار  11وفق ا للفقرة   -16
أن يتم مشل ، و إبالغها سنوي ا إىل اجلمعيةنبغي ، يلنظر عما إذا مت قبوهلا أو رفضها، بغض االطوعية

مبلغ  ، ما يلي:أخرى، يف مجلة أمور ول هلذا التقرير. وتشمل القائمةقائمة التربعات يف املرفق األ
يورو من املؤسسات  26 622،09ومبلغ  ؛لدوليورو مسامهات وردت من ا 2 633 551،33

الفوائد. أظهر حسابان  من أمريكي ا دخلدوالر ا  26 899،06و يورو  5 30،587مبلغ ؛ و واألفراد
ا قدره BCEEو  ABN AMRO)للصندوق االستئماين جاريان باليورو  ، و 1 951 803( رصيد 

ا BCEEأظهر حساب التوفري باليورو )و ؛ Ecobankيف  فرنك غرب أفريقي 3 935 570 ( رصيد 
. وكان رصيد حسابات الصندوق 2020يونيو حزيران/ 30 يفيورو  16 203 072قدره 

. Ecobankدوالر ا يف  962و  ABN AMROدوالر يف  3 500االستئماين بالدوالر األمريكي 
/أو يورو عيني ا و176 176،72أبلغت املنظمات الشريكة املنفذة للصندوق االستئماين أيض ا عن 

 .2020مارس آذار/ 31إىل  2019يوليو متوز/ 1أمواال  مماثلة للمشاريع يف الفرتة من 

 دعوة إىل التربع للصندوق االستئماين للضحايا
تتمّثل رسالة الصندوق يف التصدي لألذى الناجم عن اجلرائم املندرجة يف نطاق اختصاص   -1

 احملكمة اجلنائية الدولية بضمان حقوق الضحايا وأسرهم من خالل جرب األضرار وتقدمي املساعدة.
شخص وأسرهم واجلماعات املتضّررة من  400 000، استفاد أكثر من 2008منذ عام  -2

املساعدة املقدَّمة بدعم من الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا. ومن خالل والية 
املساعدة، متّكن الصندوق، على سبيل املثال، من تقدمي اجلراحة الرتميمية، وتوفري األطراف الصناعية، 

الوساطة و األنشطة املدرة للدخل، و وإسداء املشورة يف حاالت الصدمات، وتقدمي الدعم التعليمي، 
  واملصاحلة يف حاالت النزاعات.

دولة طرفا  سامهت يف الصندوق االستئماين منذ عام  45كان ذلك ممكنا  بفضل التربعات من   -3
شيلي، كولومبيا، قربص، مجهورية التشيك، : أندورا، أسرتاليا، النمسا، بنغالديش، بلجيكا، 2004

الدمنارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، اجملر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، التفيا، 
ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مايل، املكسيك، هولندا، نيوزيلندا، نيجرييا، النرويج، الفلبني، بولندا، 

، مجهورية كوريا، السنغال، سرياليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، الربتغال، مجهورية الكونغو
 أسبانيا، السويد، سويسرا، ترينيداد وتوباغو، اململكة املتحدة، وأوروغواي.
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ويعتمد الصندوق االستئماين على التربعات واهلبات يف تنفيذ املهام املنوطة به ملواكبة   -4
 بتعهدوتلك املتعلقة بالقضايا )جرب األضرار( يف احملكمة، وللوفاء املستجدات القضائية )احلاالت( 

 .  بالضحايانظام روما األساسي جبرب األضرار اليت حلقت 
وبفضل ما تقّدمه الدول األطراف من دعم وتربعات، يستطيع الصندوق أن يواصل تقدمي  -5

ء التعايف ومن أن يصبحوا أعضاء  املساعدة الضرورية إىل الضحايا األكثر ضعف ا، لكي يتمكنوا من بد
إجيابيني يسهمون يف جمتمعاهتم احمللية. وبالنسبة لتلك الدول األطراف ذات القدرة احملدودة على دعم 
التربع، حىت لو كان ذا طابع رمزي، يشري إىل التزامها مببدأ جرب األضرار لضحايا اجلرائم املنصوص 

 عليها يف نظام روما األساسي.
إىل الوضع الراهن والتوقعات املتعلقة جبرب األضرار الذي تأمر به احملكمة، فضال  عن وبالنظر  -6

احلاجة إىل مساعدة الضحايا على مستوى بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة، حدد الصندوق 
من التربعات وهبات اجلهات اخلاصة حبلول عام مليون يورو  40هدف ا يتمثل يف مجع ما ال يقل عن 

برامج ، وذلك لتنفيذ األوامر جبرب األضرار واستكمال املدفوعات املندرجة يف إطاره وتوسيع 2025
 لصاحل الضحايا يف أكرب عدد ممكن من احلاالت.املساعدة إىل سبعة بلدان على األقل 

غري أن الصندوق االستئماين للضحايا حتّمل احلد األقصى من الضغوط من أجل النهوض  -7
املتزايد تزايدا  كبريا ، سواء كان ذلك يف الهاي أم يف امليدان. وعلى املستوى املؤسسي، بعبء عمل 

القدرة على التنفيذ واملوارد املالية. ويتسم حل  يف يواجه الصندوق االستئماين حتديني خطريين: نقص
هاتني املشكلتني ببالغ األمهية لكي يتمّكن الصندوق من استكمال تعويضات جرب األضرار يف قضية 

استكماال  تاما  لتمويل برامج املساعدة ملدة مخس سنوات يف مشال أوغندا،  املهدي وقضيةلوب َنْغا 
برامج املساعدة نطاق ولتوسيع  ، وكوت ديفوار،ومجهورية أفريقيا الوسطىومجهورية الكونغو الدميقراطية، 

األوامر جبرب األضرار  عدد يزدادأن  جدا   لتشمل جورجيا وكينيا ومايل. عالوة على ذلك، من املرجح
 .أُنغوينوقضية  لوب َنْغاإذا صدرت أوامر جبرب األضرار يف قضية ارتفاعا  كبريا  

ندوق االستئماين للضحايا إىل احلصول على دعم الدول األطراف لسد ويسعى جملس إدارة الص -8
فجوة القدرات املتبقية لديه ليتمكن من مواصلة تقدمي خدماته على حنو مهين ومسؤول. ويف هذا 

 الصدد يلتمس الصندوق االستئماين تفهم الدول األطراف واالعتبار. 
ولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد ويدعو جملس إدارة الصندوق الدول واملنظمات الد -9

والشركات والكيانات األخرى إىل التربع للصندوق االستئماين من أجل ضمان إحقاق حقوق الضحايا 
 وأسرهم يف جرب أضرارهم واحلصول على املساعدة اليت حيتاجون إليها.

تعددة السنوات القائمة ويدعو اجمللس الدول األطراف إىل أن حتذو حذو اتفاقيات التمويل م -10
 املربمة مع الصندوق باستخدام موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية.

الدول األطراف إىل االستجابة لطلبات الصندوق بتقدمي مسامهات  اإلدارة ويدعو جملس -11
خمصَّصة ألغراض متويل جرب أضرار معيَّنة، وكذلك لتجديد وتعزيز املوارد العامة جلرب األضرار ويعرب عن 

  تقديره للدول األطراف اليت قّدمت بالفعل مثل هذه املسامهات.
النظر يف تقدمي تربعات خمصَّصة إىل الصندوق الدول األطراف إىل  اإلدارة ويدعو جملس -12

االستئماين لصاحل ضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، ويعرب عن تقديره لكل الدول األطراف 
 اليت قّدمت بالفعل مثل هذه التربعات. 

خالل الفرتة املشمولة  الصندوق اتلقاه لكل التربعات اليتلس عن بالغ التقدير اجملويعرب  -13
 خصَّصة، معربا  عن عميق تقديره ملن قّدمها.املتربعات الو املقيدة غري  تقريربال
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كما يعرب اجمللس عن تقديره جلميع الدول األطراف اليت قد تؤيد مساعي اجمللس الرامية إىل  -14
استكشاف إمكانيات تقدمي الدعم العيين والتمويل من القطاع اخلاص، وذلك من أجل زيادة إيرادات 

 وتنويع جمموعة ماحنيه األساسية.  الصندوق

 مقدمة -أوالا 
، )1(من نظام الصندوق االستئماين للضحايا 76والبند  ICC-ASP/1/Res.6 للقرار وفقا   -1

ومتتد الفرتة املشمولة ‘‘(. اجلمعية)’’يقّدم جملس اإلدارة هذا التقرير السنوي إىل مجعية الدول األطراف 
. ويتضّمن هذا التقرير موجزا  2019حزيران/يونيو  30حىت  2018متوز/يوليو  1هبذا التقرير من 

اليت املضطَلع هبا فيما يتعلق  لإلجنازات اليت حتّققت ضمن إطار املهمة املتمثلة يف املساعدة، واألنشطة
. ويعرض التقرير كذلك مستجدات وناتانغا املهديو كات َنْغا و لوب َنْغا بتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية 

 . 2021الوضع املايل للصندوق االستئماين وميزانية األمانة املقرتحة لعام 
 األنشطة والمشاريع -ثانياا 

من  احملكمةما تصدره  ( تنفيذ1مها ) يف إطار واليته مبهمتنييضطلع الصندوق االستئماين   -2
من نظام روما األساسي  79مبوجب املادة إىل الضحايا ( تقدمي املساعدة 2و ) (2)جبرب األضرار األوامر

دعم لضحايا اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد ال املهمتني ويقدَّم بكلتا. (3)استخدام موارد أخرى من خالل
2002 ومتوز/يولي 1اليت ارتكبت منذ  )جرائم العدوان( وجرائم احلرب اإلنسانية

(4) . 

 اجتماعات مجلس اإلدارة  -لفأ
. ويف 2019 آب/أغسطس 28و  27يومي  الهاييف  الثاين والعشرينعقد اجمللس اجتماعه   -3

( وافق اجمللس على اإلطار الربناجمي لربنامج املساعدة 1)اجمللس أربعة قرارات: هذا االجتماع اختذ 
( قرر اجمللس تقدمي مقرتحات إىل 2)يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛  لصندوق االستئماينلالتجريبية التابع 

بشأن شروط وتسلسل انتخاب اجمللس، وكذلك بشأن مدة عمل  اجلمعية العامة للدول األطرافرئيس 
( قرر جملس اإلدارة متابعة مبادرة عقد اجتماع استثنائي 3)العمل معه؛  املدير التنفيذي وعالقة

اجلمعية العامة ، عقب دورة ديسمربكانون األول/للمجلس يف مونتيفيديو خالل األسبوع الثاين من  
أوروغواي باستضافة هذا  ، يف انتظار االلتزام النهائي من قبل حكومةالثامنة عشرة للدول األطراف

، 2019ء ا من النصف الثاين من عام ، بدجمللس على تنفيذ مرحلة التقييموافق او ( 4)؛ االجتماع
 لربنامج مساعدة حمتمل يف مايل.

، واملسائل تهالصندوق االستئماين وأنشط اإلدارة برامج خالل هذا االجتماع، ناقش جملس  -4
ل للخطة االسرتاتيجية ، ومجع للوظائف الشاغرة، ومسودة العم املتواصلالتنظيمية مبا يف ذلك التعيني 

 يف األضرار. وكان من بني هذه التطورات التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ أنشطة جرب وبروزهااألموال 
بدء دورات الربامج اجلديدة يف برامج املساعدة يف مشال أوغندا و ؛ كاتانغا ولوبانغا واملهديقضايا 

                                                           
يقّدم جملس اإلدارة تقريرا  سنويا  كتابيا  عن ’’الصندوق االستئماين للمجين عليهم على أن  لوائحمن  76 الالئحةنص ت  (1)

أنشطة الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل 
 ‘‘.رئيسه

 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2) 98( من نظام روما األساسي والقاعدة 2)75املادة  (2)
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات بشأن األساس القانوين للصندوق، 5)98القاعدة  (3)

 .https://trustfundforvictims.org/en/about/legal-basisيُرجى االطالع على 
   من نظام روما األساسي. 8و  7و  6املواد على النحو احملدد يف  (4)
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بدء مرحلة تقييم برامج املساعدة احملتملة يف  و ؛ الدميقراطية( ومجهورية الكونغو 2019أبريل نيسان/)
 املشرتيات.معنية بوفرقة عمل  موقعيةكينيا وجورجيا؛ وإنشاء فرق 

كانون  6إىل  5انعقد االجتماع الثالث والعشرون جمللس اإلدارة يف الهاي يف الفرتة من    -5
 اجتمع، اليت الدول األطراف. وتزامن ذلك مع الدورة الثامنة عشرة جلمعية 2019ديسمرب األول/

الدولية، وجمموعات اجملتمع املدين. يف  احملكمة اجلنائيةخالهلا اجمللس مبمثلي الدول األطراف، ومسؤويل 
يف  ضراراألجرب  تعويضات منحهذه االجتماعات، استعرض اجمللس وناقش التقدم احملرز يف تنفيذ 

، يف هذا االجتماعو املساعدة.  والية، باإلضافة إىل التطورات يف برامج كاتانغا ولوبانغا واملهديقضايا 
ووافق عليه وطلب من املدير التنفيذي تقدمي خطة  ستقلةاملرقابة الآلية تقرير تقييم  وقبلاجمللس  الحظ

ديسمرب كانون األول/ 24قدم املدير التنفيذي خطة العمل يف و عمل فيما يتعلق بتوصيات التقرير. 
2019. 

للفرتة  ، قرر جملس اإلدارة املوافقة على مسودة اخلطة اإلسرتاتيجية2020ارس آذار/ 2يف   -6
رقابة الآلية باإلضافة إىل خطة العمل املقرتحة فيما يتعلق بتوصيات تقرير تقييم  2019-2021

 .ستقلةامل
ويف ظل  عن بعد، عقد اجمللس اجتماعه الرابع والعشرين 2020أبريل سان/ني 29يف    -7

 19، السيد فيليب ميشيلين يف اإلداري اليت تُعزى إىل وفاة رئيس اجمللسجدا  ستثنائية االالظروف 
 أبريل. انتخب اجمللس يف هذا االجتماع السيدة ماما كوييت دومبيا كرئيسة جديدة.نيسان/

، اختذ 2020يونيو حزيران/ 25يف  عن بعدخالل االجتماع اخلامس والعشرين، الذي ُعقد   -8
( وافق اجمللس على إنشاء برنامج زمالة/تدريب داخلي ممول باسم السيد 1)جملس اإلدارة أربعة قرارات: 

 س قلمرئيإىل إجراءات ملموسة بالتعاون مع  املقرتحميشيلين وسيقوم بإنشاء فريق عمل لرتمجة هذا 
 بأسم( وافق اجمللس على تسمية غرفة اجتماعات احملكمة اجلنائية الدولية 2)احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

( وافق اجمللس على 3)السيد ميشيلين، واليت سيتم افتتاحها خالل اجتماع اجمللس التايل يف الهاي؛ 
عي صفري )حدث هذا االعتماد  ألمانة الصندوق االستئماين بنمو طبي 2021امليزانية املقرتحة لعام 

إضافية جمللس اإلدارة يف شهر  عن بعد( قرر اجمللس عقد اجتماعات 4)كتابة  بعد االجتماع(؛ 
 يوليو.متوز/

ملناقشة اخلطة  2020يوليو متوز/إضايف جمللس اإلدارة يف  عن بعدجتماع المت حتديد موعد و   -9
 19-كوفيدجائحة  وتأثري  آلية الرقابة املستقلةات اإلسرتاتيجية احملدثة مع األخذ يف االعتبار توصي

 يف هذه املناسبة، سيتم تقدمي عضو جملس اإلدارة املنتخب حديث ا إىل جملس اإلدارة.و . األموالومجع 

 واالجتماعات األخرى تفعالياال  -باء
جملس الصندوق  ةعضو  ت، سافر 2019سبتمرب /أيلول 27و  24يف الفرتة ما بني    -10

مجهورية االستئماين ماما كوييت دومبيا واملدير التنفيذي بيرت دي بان إىل نيويورك لالجتماع مع رئيس 
 تعويضتنفيذ و الرمزية املقدمة إىل حكومة مايل  األضرارجرب  بتعويضمايل ومناقشة املسائل املتعلقة 

لسيدة دومبيا والسيد دي بان أيض ا ا اجتمعت، . خالل هذه الزيارةاملهدييف قضية  األضرارجرب 
أنشطة الصندوق االستئماين وإقامة شراكات جلمع األموال يف  بروزبأطراف خاصة حمتملة هبدف تعزيز 

 املستقبل.
، شارك الصندوق االستئماين يف "ورشة عمل حول النهوض 2019نوفمرب /يف تشرين الثاين  -11

" يف نيويورك واليت نظمتها املنظمة الدولية اتبالنزاع املتعلقللناجني من العنف اجلنسي  األضرارجبرب 
هنج  التيقن منوكيفية خمتلفة يف بلدان  األضرارللهجرة وهيئة األمم املتحدة للمرأة ملناقشة عمليات جرب 
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على الناجني. كما ُعقدت عدة اجتماعات ثنائية مع الدول األطراف خالل هذه  جرب الضرر هفي يركز
 الزيارة.

الصندوق االستئماين  إدارة ، عقد جملس2019ديسمرب كانون األول/أغسطس و آب/يف    -12
 للفرتة ، واخلطة االسرتاتيجيةآلية الرقابة املستقلةاجتماعات يف الهاي ملناقشة النتائج األولية لتقييم 

املوارد ، وبرامج املساعدة، وتعبئة األضرارجرب  تعويضاتوالتقدم احملرز يف تنفيذ  2019-2021
 .املناصرةوجهود 

، عقد الصندوق االستئماين اجتماعات يف بروكسل للقاء 2019نوفمرب /يف تشرين الثاين  -13
 تكرمتالعديد من الدول األطراف اليت تتخذ سفاراهتا من بروكسل مقرا  هلا وكذلك املفوضية األوروبية. 

 سفارة أوغندا برعاية واستضافة احلدث مع الدول األطراف يف بروكسل.
دارة واملدير التنفيذي بوزير اإلأعضاء جملس  اجتمع، 2019ديسمرب كانون األول/ 2يف   -14

السيدة بيكا هافيستو. تضمنت املوضوعات اليت مت تناوهلا يف هذا االجتماع  سعادةخارجية فنلندا، 
ن حكومة فنلندا حىت اآلن، وتقرير عن األنشطة املخطط هلا حالي ا ومستقبال  املسامهات الواردة م

 املستمر مع حكومة فنلندا. االستئماينلصندوق ا، وحتديات مجع األموال وتعاون االستئماينلصندوق ل
أعضاء جملس إدارة الصندوق  قام، 2019ديسمرب كانون األول/ 7إىل  2يف الفرتة من   -15

حبضور مع أعضاء موظفي الصندوق االستئماين دي بان سوية دير التنفيذي السيد االستئماين وامل
، قدم رئيس جملس  2019ديسمرب /كانون األول  2يف و . جلمعية الدول األطرافالدورة الثامنة عشرة 

مجعية إىل  كلمتهأنشطة الصندوق االستئماين يف  عن ، تقرير ميشليينإدارة الصندوق االستئماين، السيد 
، عقد أعضاء جملس الصندوق االستئماين مع مجعية الدول األطراف. خالل اجتماع الدول األطراف

احملكمة اجتماعات ثنائية مع وفود من الدول األطراف، واجملتمعات املدنية ومسؤويل دي بان السيد 
 .اجلنائية الدولية

يف املنتدى العاملي يف الهاي  حضر أعضاء الفريق القانوين للصندوق االستئماين اجتماع إفطار   -16
لدروس حول االفصلية املساعدة القانونية ألفريقيا مبناسبة إطالق  2019ديسمرب كانون األول/ 2يف 

 وحول مراجعة احملكمة اجلنائية الدولية. غباغبو وبلي غوديهاملستفادة من قضية 
جانبي ا يف املنتدى  ، عقد الصندوق االستئماين حدث ا2019كانون األول/ديسمرب   4يف   -17

جرب العاملي يف الهاي بعنوان "قيمة النهج القائم على الضرر والذي يركز على الضحايا يف عدالة 
أيرلندا وكوريا ومايل والسويد. تضمن هذا احلدث و " والذي استضافته حكومات شيلي وفنلندا األضرار

، السيد كيفني كيليو ، العدل يف مايل، وزير اجلانيب مالحظات أدىل هبا سعادة السيد مالك كوليبايل
ارة اخلارجية وز  لدى، املدير العام للشؤون القانونية كارل ماجنوس نيسري  السيدو ، سفري أيرلندا يف هولندا

وزارة الشؤون اخلارجية يف تشيلي  لدىالسيدة ماريانا دورين املدير العام للشؤون القانونية و ، السويدية
باإلضافة إىل أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين. وكان من بني املتحدثني السيد فيدل نسيتا 

، والدكتور ، والسيدة كارين بونوواحلسنكاتانغا املمثلون القانونيون للضحايا يف قضييت و لوفينجيكا 
 ، املدير التنفيذي للصندوق االستئماين.يد بيرت دي باناملي للناجني والسصندوق مراد الع منموكوجيي 

، حضر املدير التنفيذي للصندوق االستئماين وأعضاء فريق 2019ديسمرب /كانون األول  5يف    -18
: التحديات جلرب األضرار: "االستيالء على األصول "ريدرس"الصندوق االستئماين القانونيني فعالية 

 ومات شيلي وفرنسا وأوروغواي.والفرص"، اليت استضافتها حك
عقدت حكومات بنغالديش وجورجيا ومايل واململكة املتحدة وأوروغواي والصندوق    -19

مبناسبة الدورة الثامنة عشرة جلمعية  2019ديسمرب كانون األول/ 5االستئماين حفل استقبال يف 
 .الدول األطراف
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جملس اإلدارة ماما كوييت دومبيا  ةعضو ، حضرت 2020فرباير شباط/ 8إىل  6يف الفرتة من   -20
إىل مشكلة العدالة والسالم  الذكرىاليونسكو "من حتديات واجب  رئاسةالندوة الدولية حول 

انت الندوة برئاسة رئيس مجهورية مايل الذي ك، فرنسا.  جمتمعات ما بعد الصراع" يف ليون واملصاحلة يف
وأنشطة الصندوق االستئماين  والياتيدة دومبيا على هذه املنصة، عرضت السو مايل.  من مثله وفد

مثل جلنة "مشكلة السالم واملصاحلة الوطنية" حيث أكد مكن اللجان للضحايا يف جمموعات خمتلفة 
مينومسا و  ،مع اليونسكو الصندوق االستئماين، وتعاون جمللس على قضايا السالم والعدالةرئيس ا

 تحديات املقبلة.واحلكومة املالية يف تنفيذ والياهتا وال
حضر أعضاء جملس الصندوق االستئماين واملدير التنفيذي عدد ا حمدود ا من األحداث يف    -21

، مت تنظيم األحداث 19-ة كوفيدح، ولكن نظر ا لتفشي جائ2020فرباير شباط/يناير و كانون الثاين/
 .عن بعد 2020مارس آذار/بعد أوائل 

 تقييم آلية الرقابة المستقلة  -جيم
 ل كامل مع آلية الرقابة املستقلةجملس اإلدارة والصندوق االستئماين وتعاونا بشك تفاعل كل من   -22

، على النحو الذي طلبته مجعية الدول األطراف وجملس تقييم ألمانة الصندوق االستئماينيف إجراء 
 .2018إدارة الصندوق االستئماين يف كانون األول/ديسمرب 

، عقد اجمللس اجتماعات يف 2019ديسمرب كانون األول/أغسطس و آب/و  أبريلنيسان/يف    -23
-2019للفرتة ، واخلطة االسرتاتيجية آلية الرقابة املستقلةالهاي ملناقشة النتائج )األولية( لتقييم 

حشد املوارد و ، وبرامج املساعدة، األضرارجرب  تعويضات، وكذلك التقدم احملرز يف تنفيذ 2021
 .املناصرةوجهود 

قدمت أمانة الصندوق االستئماين خطة عمل حمدثة و . 2020استمرت هذه املناقشة يف عام   -24
. وقدمت األمانة 2019ديسمرب كانون األول/إىل جملس اإلدارة يف   آلية الرقابة املستقلةلتوصيات 

يوليو متوز/ ، للموافقة عليها يفآلية الرقابة املستقلةتوصيات  تشملاخلطة اإلسرتاتيجية احملدثة، اليت 
، تكون اخلطة اإلسرتاتيجية مصحوبة بتتبع اهلدف االسرتاتيجي. قلم احملكمةمثال  وبإتباع . 2020

ومبجرد املوافقة على هذه الوثائق، ستتاح اخلطة االسرتاتيجية للدول األطراف. ويف غضون ذلك، عقد 
التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ الصندوق االستئماين اجتماعات ثنائية مع الدول األطراف لإلبالغ عن 

 .آلية الرقابة املستقلةتوصيات 
، اختذت أمانة الصندوق االستئماين اخلطوات ذات آلية الرقابة املستقلةتناول توصيات  يف   -25

 الصلة وستواصل القيام بذلك:
مع  التواصلالعالقة مع جملس اإلدارة: ركزت األمانة بشكل مباشر على حتسني (  1) 

أكثر مشوال  )ربع سنوية( قبل اجتماعات جملس  يةس اإلدارة وقدمت تقارير إدار جمل
ألنشطة املنتظمة. باإلضافة إىل ذلك، يشارك أعضاء جملس اإلدارة لاإلدارة وحتديثات 

 تعويضات اإلدارية فيما يتعلق باملستفيدين من اجلدارةبشكل مباشر يف إصدار قرارات 
 .ولوبانغااملهدي  قضية يف األضرارجرب 

الوثائق الرئيسية: متت مناقشة مسودة اخلطة اإلسرتاتيجية يف اجتماعات جملس (  2)
ا ومت اعتمادها يف  2019أغسطس آب/اإلدارة اعتبار ا من  . 2020يوليو متوز/فصاعد 

، تركز آلية الرقابة املستقلةمع توصيات  والتناسقالداخلية  اتباإلضافة إىل املناقشو 
جرب  بوالييتاخلطة اإلسرتاتيجية على التأثري واألداء، وتوضح الطموحات فيما يتعلق 

األهداف اليت مت و األهداف مبا يتماشى مع نظرية التغيري.  وحتددواملساعدة،  األضرار
جداول زمنية قصرية إلجراء مراجعة حتدد  ،التعبري عنها يف تعقب اخلطة اإلسرتاتيجية
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واسرتاتيجية االستدامة وإدارة  األموالوثائق الرئيسية مبا يف ذلك مجع شاملة جلميع ال
 املخاطر.

أمانة  لقلم: باإلشارة إىل إطار التعاون واملساعدة قلم احملكمةالتعاون مع (  3)
 ورئيس قلم احملكمة، كثف املدير التنفيذي 2019لعام  الصندوق االستئماين للضحايا

أيض ا  بل، وحسب، ليس من خالل االجتماعات األسبوعية 2020تعاوهنما يف عام 
من خالل الرتكيز بشكل خاص على تعجيل املشرتيات )فرقة العمل املعنية 

من املشرتيات املعقدة والكبرية احلجم )اختيار  ا  كبري   ا  باملشرتيات(، مما أدى إىل إبرام عدد
. 2020يونيو حزيران/وأنشطة املساعدة( حبلول  راراألضالشركاء املنفذين ألنشطة جرب 

وبناء  على ذلك، فإن الصندوق االستئماين يف وضع يسمح له ببدء العمل يف النصف 
رب جلاحملكمة  يف أمرمع الشركاء املنفذين على النحو املطلوب  2020الثاين من عام 

مجهورية الكونغو ، فضال عن برامج املساعدة يف لوبانغا واملهدي قضية األضرار يف
 الدميقراطية، مجهورية أفريقيا الوسطى )الربنامج التجرييب والكامل( وكوت ديفوار.

، الصندوق االستئماين فرق ا ظرفية، وهيكل تنظيمي رمسي شامل اإلدارة: طور(  4)
األضرار. جرب لتحسني القدرات اإلدارية لتنفيذ كل برنامج حمدد من برامج املساعدة و 

 كل دولةق مدير الربنامج وموظفي الصندوق االستئماين يف مكتب  كل فري  بشمل
ويدعمه موظفو الشؤون القانونية والربنامج والتمويل ومجع األموال واالتصاالت واإلدارة 
يف املقر الرئيسي. وقد مت تعزيز األفرقة من خالل تعبئة معظم الوظائف الشاغرة وكذلك 

سيتوىل املستشار القانوين، و لقصرية األجل. من خالل القدرات اإلضافية للتعيينات ا
، املسؤولية الشاملة ، من بني أمور أخرى2020يونيو حزيران/وهو منصب شاغر منذ 

يؤدي أيض ا وظيفة نائب املدير أنه ، كما اليت تأمر هبا احملكمة األضرارعن جرب 
وظفني  ( واجتماعات للمعن بعداجتماعات أسبوعية إدارية ) عقدلقد مت التنفيذي. 

 التواصل الواضح ومتابعة األمور اجلارية. للتيقن منكل أسبوعني 
مسائل املوارد البشرية: واصل الصندوق االستئماين بنجاح التعيني على الرغم من (  5)

قد شغل ل. قلم احملكمةبدعم من قسم املوارد البشرية يف  19-جائحة كوفيد 
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ويواصل وظائف رئيسية إضافية  5الصندوق االستئماين 

ملساعدات العامة املؤقتة والتعيينات قصرية األجل فئة ا إجراء توظيف 12استكمال 
، قام الصندوق االستئماين أيض ا بتعيني قسم املوارد البشريةواالستشاريني. وبدعم من 

ستئماين. متدربني ومهنيني زائرين للمساعدة يف أنشطة الصندوق اال 10أكثر من 
 يف %100 بقدر تنفيذ نسبةوصلت تقييمات األداء وإعداد األهداف الشخصية إىل 

 .2019/2020 الفرتة
املسائل القضائية: واصل الصندوق االستئماين أعماله املتعلقة بالقضاء، مع (  6)

أصدر جملس و التقيد باجلداول الزمنية الصارمة لتقدمي التقارير إىل الدوائر االبتدائية. 
اإلدارة قرارات إدارية فيما يتعلق باملستفيدين األفراد على أساس متجدد يف غضون مهل 

عام يف زمنية قصرية وحمددة. ومن املتوقع أن يتجاوز عدد القرارات اإلدارية الصادرة 
 قرار. 1 000 2020

الرصد والتقييم وضمان اجلودة: استكشف الصندوق االستئماين خيارات غري (  7)
. جلرب األضرارلتعزيز قدرات الرصد والتقييم وأطلق شراكة لتقييم خط األساس املوظفني 

سيتم توفري التدريب للموظفني امليدانيني والشركاء املنفذين عند إطالق املشاريع يف 
 .2020النصف الثاين من عام 
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إىل جملس اإلدارة يف  والربوزمت تقدمي خطة حمدثة جلمع التربعات اخلاصة (  8)
 جملموعة خمتارة. كما أطلق الصندوق االستئماين أيض ا قاعدة بيانات 2020يوليو متوز/
املاحنني وتسجيلها باإلضافة إىل الرعاية املالية اليت ميكن أن توفر  أداءاملاحنني لتتبع من 

 خصم ا ضريبي ا للماحنني من القطاع اخلاص.

 والية جبر األضرار  -دال
بالصندوق االستئماين بإجراءات قضائية حمددة أمام احملكمة  ةاخلاص والية جرب األضرارتعلق ت   -26

 جرب األضرار تكامل، ويتم اتر إدانة. يتم مجع املوارد من خالل الغرامات أو املصاد اليت ينتج عنها
 "مبوارد أخرى للصندوق االستئماين" إذا قرر اجمللس ذلك.

لصندوق االستئماين دور ا أساسي ا يف عمل الصندوق االستئماين. يف لجرب األضرار  واليةعب تل  -27
ذات الصلة بناء   جرب األضرارقضايا يف املرحلة اليت يتم فيها تنفيذ أوامر  ة، هناك ثالثالراهنالوقت 

لوبانغا وكاتانغا وافقت عليها الدائرة االبتدائية:  على النحو الذيعلى خطة تنفيذ الصندوق االستئماين 
جرب ، اليت تسبق إصدار أمر جلرب األضرارإلجراءات القضائية ا. توجد قضية واحدة يف املرحلة املهديو 

بالوضع يف مجهورية  ةمن هذه احلاالت األربع ة. تتعلق ثالثنتاغاندامن قبل الدائرة االبتدائية:  األضرار
ا ب  املهدي. تتعلق قضية ونتاغاندا لوبانغا وكاتانغاإيتوري:   الكونغو الدميقراطية وبشكل أكثر حتديد 

ل الصندوق االستئماين عمله يف تنفيذ يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية، يكمّ و بالوضع يف مايل. 
 لربنامج مساعدة ملايل. أيضا   من خالل برنامج مساعدة. كما خيطط الصندوق االستئماين األضرارجرب 
، من الضروري أن يعمل الصندوق االستئماين عن  اراألضر قضايا يف مرحلة جرب  ةوجود أربعب   -28

املنصوص عليها يف نظام  األضرارجناح نظام جرب  للتيقن منكثب مع مجيع اجلهات الفاعلة يف احملكمة 
 روما األساسي.

، مما جرائم خمتلفة جرب األضراراليت هي اآلن يف مرحلة  ةتتضمن كل قضية من القضايا األربع  -29
أدى إىل أضرار متنوعة ومميزة للضحايا وعائالهتم واجملتمعات املتضررة. وبالشراكة مع احملكمة، تتمثل 

يستجيب لألضرار احملددة اليت  جرب األضرارأن تصميم  التيقن منمهمة الصندوق االستئماين اآلن 
ية املعنية. باإلضافة إىل ذلك، الدوائر االبتدائ قررتهيعاين منها الضحايا يف كل قضية على النحو الذي 

يف مجيع عمليات و امليدانية وأن تأخذ يف االعتبار القيود التشغيلية.  الوقائعمع  النحجيب أن تتوافق هذه 
 صلبةحقيقة  هو األضرارجرب  بتقدمي تعويضات، أدرك الصندوق االستئماين أن الوعد األضرارجرب 

أسرهم  ضمنشفاء وإعادة االندماج اإلجيايب ، مما يضعهم على طريق الوذات مغزى للضحايا
وجمتمعاهتم. لذلك ركز الصندوق االستئماين جهوده على حتقيق التنفيذ الفعال ويف الوقت املناسب 

بالتعاون مع املمثلني القانونيني وبدعم أساسي من خمتلف أقسام قلم احملكمة، اليت  التعويضاتهلذه 
اين لتحقيق هذا اهلدف. كان من األمهية مبكان للمضي قدم ا تتعاون بشكل وثيق مع الصندوق االستئم

 .2020عمليات الشراء ذات الصلة يف النصف األول من عام  إهناء
 لوب َْنغاقضية   -1

حددت الدائرة االبتدائية مسؤولية الشخص املدان يف قضية لوبانغا مببلغ    -30
اليت  التعويضدوالر أمريكي. استكمل جملس إدارة الصندوق االستئماين  10 000 000

يف متابعة جهود مجع األموال من أجل التمكن من  شارك، وقد يورو 3 850 000تصل إىل 
 .التعويضاتالتعويض الكامل عن مدفوعات 

عية مجا جرب أضرارالصندوق االستئماين بشأن  مقرتحوافقت الدائرة االبتدائية على   -31
 جلرب األضرار شريك منفذ التعاقد معرمزية. كان تركيز العمل السابق للصندوق االستئماين على 
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تنفيذ تعليمات الدائرة االبتدائية الثانية  على التيقن منو املعتمدة اجلماعية القائمة على اخلدمة، 
قد حقق ل. لتعويضات جرب أضرار حمتملة جديدة تهمبشأن عملية حتديد املستفيدين وأهلي

الصندوق االستئماين إجنازات كبرية يف هذه اجملاالت، لكنه ال يستطيع الكشف عن مزيد من 
 املعلومات بسبب سرية عملية التنفيذ اجلارية.

 يقدم الصندوق االستئماين تقارير ربع سنوية إىل الدائرة االبتدائية.   -32
 

 كاتَ ْنغاقضية   -2
مليون دوالر  بقيمةحددت الدائرة االبتدائية مسؤولية الشخص املدان يف قضية كاتانغا    -33

 .هذا التعويضأمريكي. لقد استكمل جملس إدارة الصندوق االستئماين جممل 
 فإن 2017يف عام قد انتهت الرمزية الفردية  جرب األضرار تعويضاتتنفيذ  يف حني أن   -34

أو عند الضرورة، من خالل الشركاء املنفذين،  ،بنفسه مباشرةتنفيذ يقوم بالالصندوق االستئماين 
جرب  تعويضاتطرائق ل . أمرت الدائرة االبتدائية بأربعةاجلماعي ملنح تعويضات جرب األضرار

( األنشطة املدرة 3( املساعدة التعليمية؛ )2( املساعدة يف اإلسكان؛ )1اجلماعية: ) األضرار
 .الدعم النفسيو ( 4للدخل؛ )

 واصل، 2020والنصف األول من عام  2019من عام  الثاينالنصف  طيلة   -35
قلم احملكمة واملمثلني  من أقساماملعنية  اجلهاتوثيق مع بتعاون  العمل الصندوق االستئماين

عدة يف هذا الصدد، منَجزات وحّقق الصندوق االستئماين  القضية.يف هذه  املعنينيالقانونيني 
 أن يفصح عن املزيد من املعلومات بسبب سرية العمليات اجلارية.لكن ال جيوز له 

يقدم الصندوق االستئماين تقارير منتظمة إىل الدائرة االبتدائية بشأن التقدم احملرز    -36
 .2020يوليو متوز/من  ا  ربع سنوي اعتبار  ا  وسيقدم تقرير 

 
 نتاغانداقضية   -3

جرب  ، بدأت إجراءات تعويض2019يوليو متوز/ 8يف  نتاغانداعند إدانة السيد    -37
االغتصاب واالستعباد اجلنسي كجرائم ضد اإلنسانية أعمال القضائي. تشمل اإلدانة  األضرار

ذه اجلرائم بأمر هبوجرائم حرب. إذا مت تأكيد هذه اإلدانات عند االستئناف، فسيتم التعامل 
. ويشمل األضراررب جلاجلنائية الدولية ؛ ألول مرة يف إجراءات احملكمة األضراررب قضائي جل

األمر بتشريد كذلك احلكم كذلك االضطهاد والتهجري القسري والرتحيل كجرائم ضد اإلنسانية و 
ي ، تشمل اإلدانة أيض ا التجنيد اإلجبار لوبانغاعلى غرار و ني كجرائم حرب. السكان املدني

 يف مجاعة مسلحة. ا  عام 15وجتنيد األطفال دون سن 
، قدم رة االبتدائيةبناء  على طلب من القاضي املنفرد الذي يتصرف نيابة  عن الدائ   -38

يف  األضراربشأن جرب  لقلم احملكمةالصندوق االستئماين مالحظات حول املالحظات األولية 
 .2019أكتوبر تشرين األول/ 3

املواعيد  فيه ، أصدر القاضي املنفرد أمر ا حيدد2019ديسمرب كانون األول/ 5يف    -39
، من بني أمور أخرى، الصندوق يف هذا األمر دعا يفاألضرار، و تعلق جبرب النهائية فيما ي
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. وبناء  على جرب األضرار االستئماين لتقدمي مالحظات حول األسئلة احملددة املتعلقة بتعويضات
زمة إلعداد الهاي يف املساعي التحضريية الاليف ذلك، شرع الصندوق االستئماين يف إيتوري و 

 .2020شباط/فرباير  28هذه املالحظات، واليت ُقدمت يف 
، بدأ الصندوق 2020 ديسمرب/يف كانون األول إيداعهالتايل، املقرر  إيداعهمن أجل    -40

السابقة واحلالية ومشاريع  لصندوق االستئماينا االستئماين يف مجع املعلومات حول مشاريع
ماثل لتلك املشار إليها يف احلكم. هتدف هذه املعلومات إىل مماثلة هتدف إىل جرب الضرر امل

مساعدة الدائرة االبتدائية يف تقدير التكاليف املطلوبة جلرب هذا الضرر وحتديد مسؤولية الشخص 
 املدان.

 المهديقضية   -4
يورو. حىت  2 700 000مت حتديد مسؤولية احملكوم عليه يف قضية املهدي مببلغ    -41

يورو  1 350 000مببلغ  التعويض، قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين استكمال ناآل
دفوعات ملالتعويض الكامل دفع يف متابعة جهود مجع األموال من أجل التمكن من  وشارك
احنني حمتملني مقرتحني مل ، تعامل الصندوق االستئماين مع. يف الفرتة املشمولة بالتقريراملنحة
 .ال اإلضافية الالزمةتأمني األمو  هبدف

أمرت الدائرة االبتدائية مبنح تعويضات فردية جملموعة حمدودة من األفراد. جيب التحقق   -42
يف عام و من قبل جملس إدارة الصندوق االستئماين.  التعويضاتمن املستفيدين من هذه 

 .الضحاياأهلية  إجراءات التحقق من، أنشأ الصندوق االستئماين 2019
الصندوق  أرسل، 2020فرباير شباط/إىل  2019نوفمرب تشرين الثاين/يف الفرتة من   -43

بعثات ميدانية إىل متبكتو مما أدى إىل حتديد ومجع عدد كبري من الطلبات من  ةاالستئماين ثالث
مارس آذار/اعتبار ا من و إىل املمثل القانوين.  اليت قد سبق تقدميهاالضحايا باإلضافة إىل الطلبات 

 19-كوفيد  جائحةفيما يتعلق بتفشي  خاصة، وضع الصندوق االستئماين تدابري 2020
 قواعد صحية صارمة. إتباع التيقنعن بُعد، مبساعدة الوسطاء، مع  الطلباتملواصلة مجع 

، نظم الصندوق االستئماين 2019أكتوبر تشرين األول/سبتمرب و أيلول/يوليو و متوز/يف   -44
جلسات لتدريب األفراد املرتبطني ارتباط ا وثيق ا  ةثالث القانوين للضحايااملمثل باالشرتاك مع 

احمليط باألضرحة والذين ميكن أن يكونوا مبثابة رموز سلطة تشهد بأن املتقدمني يقعون  باجملتمع
. هدفت ورش العمل إىل التأكد من فهمهم الدائرة االبتدائيةضمن املعايري اليت حددهتا 

 وفئات املستفيدين الذين حيق هلم التعويض الفردي. األضرارلصالحيات أمر جرب 
للقيام بذلك قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار ، بعد دعوة 2020كانون الثاين/يناير   31يف   -45

، بدأ الصندوق إليها اتملة اليت ميكن أن يلجأو وبعد تزويد املمثلني القانونيني بقائمة بالسلطات احمل
. يتم إرسال ملفاهتم من قبل املمثل القانوين متواصلالطلبات على أساس  عدد مني االستئماين يف تلق

إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين، الذي  وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا  عن طريقللضحايا 
 .2021مارس آذار/العملية يف  هذه يصدر قرارات إدارية بشأن أهليتهم. ومن املتوقع أن تنتهي
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للمبلغ آمن ويف الوقت املناسب الفردية بشكل املالية دفع تعويضات جرب األضرار  للتيقن من   -46
أكتوبر تشرين/، أجرى الصندوق االستئماين عملية شراء بدأت يف يورو1 065 300األقصى مجايل اإل

صياغة العقد مع  علىوالعمل  2020يوليو متوز/. يعتزم الصندوق االستئماين االنتهاء منها يف 2019
شكل مشاريع بمجاعية  جرب أضرار القانوين. أمرت الدائرة االبتدائية مبنح تعويضات قلم احملكمةمكتب 

صيانة فيما يتعلق باملباين املدمرة أو املتضررة ومعاجلة األضرار االقتصادية واملعنوية اليت يعاين الإعادة تأهيل و 
 دائية على مجيع املشاريع اليت قدمها الصندوق االستئماين )وهيمنها جمتمع متبكتو. وافقت الدائرة االبت

، رونة النفسية(. باإلضافة إىل ذلك، ومرفق املرونة االقتصادية ومرفق املجمموعة شاملة من مشاريع الصيانة
  رمزي للمجتمع الدويل واجملتمع املايل. أضرار جرب بعمل تعويضأمرت الدائرة االبتدائية 

ة املشمولة بالتقرير، أهنى الصندوق االستئماين عملييت شراء متميزتني وأجرى عملية خالل الفرت   -47
 ثالثة لضمان تنفيذ هذه التعويضات.

من مرحلتني )التعبري عن االهتمام وطلب العروض(. مت تتكون تبعت عمليتا الشراء األوىل عملية    -48
 وخربة: التسجيل احمللي، وهي للنجاح/الرسوبهلية لألعلى أساس ثالثة معايري  األوىل التصفيةإجراء 

يف تقارير التدقيق املستقلة. واستند اختيار الشركاء  املبينة ،واهلياكل اإلدارية السليمة ،الصلة ذواملشروع 
املشاريع املقرتحة مع أمر التعويض. اتبعت عملية الشراء الثالثة عملية من  وتناسقاملنفذين اجلدد إىل جودة 

 )طلب تقدمي عروض(. مرحلة واحدة

ملناقشة  2020يوليو متوز/سيتصل الصندوق االستئماين بالشركاء التنفيذيني الثالثة املختارين يف   -49
الالزمة إلطالق املشاريع وكذلك العمل على  من وطأهتا وحتديد تدابري التخفيف 19-كوفيد   جائحةتأثري 

 ين.القانو  قلم احملكمةصياغة العقود بالتعاون مع مكتب 

، أجرى الصندوق االستئماين اتصاالت مع السلطات الوطنية لتنظيم خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  -50
ستأنف عندما يتم رفع ، مت تعليق األعمال التحضريية وستُ 19-بسبب جائحة كوفيدو االحتفال الرمزي. 

 االجتماعات.على السفر و  على ظراحل

مع السلطات املالية  بشكل منتظم، اجتمع الصندوق االستئماين خالل الفرتة املشمولة بالتقرير   -51
 اليت يتم تقييمها بشكل منتظم.

شهرين إىل الدائرة االبتدائية عن التقدم احملرز يف  كل  يقدم الصندوق االستئماين تقارير على أساس   -52
 .جرب األضرار تنفيذ تعويضات

 المساعدةوالية   -هاء
االستئماين املسامهات الطوعية من املاحنني لتقدمي املساعدة للضحايا وعائالهتم يستخدم الصندوق    -53

 البديناحملكمة اجلنائية الدولية من خالل برامج إعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل  تيف بلدان حاال
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ة، فقد توفر أن برامج املساعدة ليست مرتبطة بأي قضية معينة معروضة على احملكم ا  نظر و والدعم املادي. 
الضحايا  اتمشاريع الصندوق االستئماين استجابة على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع إلصاب

اختصاص احملكمة. كما تسمح مشاريع  تقع ضمنواحتياجاهتم الذين عانوا من أضرار من اجلرائم اليت 
تكون ممكنة فيما  املساعدة للصندوق االستئماين مبساعدة شرحية أكرب من الضحايا من تلك اليت قد

يتعلق باألضرار اليت حلقت هبا يف قضايا حمددة أمام احملكمة. تشمل أنواع خدمات إعادة التأهيل املقدمة 
 للضحايا )على سبيل املثال ال احلصر(:

، واليت قد تشمل اجلراحة التجميلية الرتميمية فيما يتعلق بإصاباتإعادة التأهيل البدين)أ(    
املتعلقة  جهزةاأل، و ، وإزالة الرصاص والشظاياواجلراحة التصحيحية العامة، احلروق والتشوه 
وس نقص املناعة البشرية ، واإلحاالت لفحص فري ، وإصالح الناسوروالعظامباألعضاء الصناعية  
 الطبيعي؛ ، والعالجواإليدز 

؛ والعائلية واجلماعيةمات الفردية ، واليت قد تشمل استشارات الصدإعادة التأهيل النفسي)ب(   
ف اجلنسي واجلنساين )ذكور للناجني من العن بدون موعد مسبق مرافقو  النفسية مراكز االستشارةو 

بناء و جمموعات املوسيقى والرقص والدراما اليت تعزز التماسك االجتماعي والشفاء؛ و ؛ وإناث(
 حولة والبث اإلذاعي القدرات للمستشارين واملنظمات املنتسبة؛ ورش عمل للتوعية اجملتمعي

حقوق الضحايا وجلسات إعالمية واجتماعات جمتمعية واسعة النطاق. قد تشمل استجابات 
اجملتمعات وفيما بينها مما  ضمنواملصاحلة لتعزيز السالم  االخنراط يف احلوار اجملتمعيتوعية اجملتمع 

 ؛خيلق بيئة مناسبة ملنع اجلرائم

للبيئة، ومنح التعليم،  غري ضارةسبل العيش تتعلق بأنشطة  قد يشمل الدعم املادي )ج( 
ومجعيات االدخار والقروض ، ، والتقنيات الزراعية احملسنة، واألنشطة املدرة للدخلوالتدريب املهين

. إن بناء قدرات الشركاء طويلللمدى ال، وفرص التدريب للرتكيز على التمكني االقتصادي القروية
 ؛ بادرات لتعزيز استدامة التدخالتهذه املاملنفذين والضحايا هو جزء من 

تنفيذ مبادرات خاصة لضحايا العنف اجلنسي وأطفاهلم، مبا يف ذلك األطفال املولودين و  )د(  
، وتقدمي املشورة بشأن صول إىل اخلدمات الصحية األساسية، واليت قد تشمل الو نتيجة االغتصاب

، ودعم التغذية، نح التعليمبني األم والطفل، ومُ الصدمات اليت هتدف إىل تقوية الروابط األسرية 
 والتمييز واملصاحلة يف العائالت واجملتمعات.ات العار واستجابات األجيال للتصدي لوصم

 أوغندا -1
مع ستة شركاء منفذين من  2019أبريل نيسان/ 4بدأ برنامج املساعدة احلايل يف أوغندا يف    -54

شمولة بالتقرير، قام موظفو الصندوق االستئماين بعدة بعثات رصد منظمات غري حكومية. خالل الفرتة امل
، وتعزيز القدرات احمللية، واالتصال بالسلطات لإلشراف على الدورة السنوية لربجمة املساعدة يف أوغندا

 .بشكل منتظم ، والقيام برصد وتقييم للمشروعاحلكومية
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أجرى فريق برنامج أوغندا ستة فحوصات ، 2019ديسمرب كانون األول/سبتمرب و أيلول/بني   -55
أداء امليزانية للشركاء على مصغرة( على ستة تقارير أداء ربع سنوية خمتلفة  تدقيق للتحقق املايل )مراجعة

 املنفذين.

، جدد الصندوق االستئماين العقود الستة للشركاء املنفذين ووّسع التمويل 2020أبريل يف نيسان/  -56
يف  مقاطعة 22مناطق النزاع يف أوغندا. جيري تنفيذ استمرار الربجمة يف  كافة أحناء  يفلربنامج املساعدة 

، يواصل الصندوق االستئماين تقدمي أنشطة كسب من خالل برنامج والية املساعدةو مشال أوغندا. 
ل النفسي والدعم الطيب لضحايا التشويه والبرت واحلروق والعنف اجلنسي، باإلضافة إىل إعادة التأهي املعيشة

 ملعاجلة الصدمات اليت شهدها الضحايا وعانوا منها.

، عقد الصندوق االستئماين مؤمتر ا عرب اإلنرتنت مع املنظمات 2020يونيو حزيران/ 17يف    -57
-كوفيد  قيود جائحةلفهم كيفية تعامل املنظمات الشريكة مع  اجتماع عن بعدالست املنفذة. مت تنظيم 

املشاريع ذات الصلة، وما هي األنشطة اجملدية للتنفيذ يف مواجهة خمتلف التدابري  وحتديات التنفيذ يف 19
التقييدية اليت وضعتها احلكومة الحتواء انتشار املرض، وأخري ا لإلبالغ عن توقعات الصندوق االستئماين 

الدروس  ة، وناقش، واستعرض اإلجنازات السابقتوجيهات لتنفيذ املشاريع االجتماعللفرتة. كما قدم 
 ، وتناول أمهية إجراء أنشطة التوعية يف اجملتمعات.املستفادة

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  -2
بعد االنتهاء من عملية الشراء اليت أدت إىل حتديد عشر منظمات غري حكومية حملية ودولية   -58

الصندوق االستئماين العقود مع هؤالء الشركاء  أبرم، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتنفيذ والية املساعدة
 .2020املنفذين اجلدد خالل الربع الثاين من عام 

ورشة عمل إلطالق الدورة اجلديدة رمسي ا لتفويض املساعدة يف مجهورية الكونغو  سيتم عقد  -59
، حيث سيقوم الشركاء العشرة بتنفيذ مشاريع يف مقاطعات 2020يوليو متوز/الدميقراطية يف منتصف 

والدعم النفسي  البدينإيتوري ومشال وجنوب كيفو. ستوفر املشاريع للضحايا واجملتمعات إعادة التأهيل 
والدعم املادي واألنشطة املدرة للدخل. كما سيعملون على تعزيز بناء السالم واملصاحلة اجملتمعية والقبول 

عنف اجلنسي ، سيستفيد ضحايا الن التدخل يف إطار والية املساعدةكجزء مو الجتماعي. واالندماج ا
من أجل معاجلة الضرر  ةواملادي ةوالنفسي البدنيةأيض ا من الدعم واملساعدة  اجلنسنوع والعنف القائم على 

 الذي عانوه ومساعدهتم على إعادة االندماج الكامل يف جمتمعاهتم.
 الكوت ديفوار  -3

 3خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، انتهى الصندوق االستئماين من عملية الشراء لبدء دورة مدهتا    -60
منظمات جديدة. واستند اختيار الشركاء  ة، مع حتديد ثالثمج والية املساعدة يف كوت ديفوارسنوات لربنا

لتوزيع املتوازن لألضرار اليت يتعني املنفذين اجلدد إىل جودة وأمهية املشاريع املقرتحة وأخذ يف االعتبار ا
 معاجلتها والتوزيع اجلغرايف والتوازن بني الشركاء احملليني والدوليني.
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يهدف برنامج املساعدة يف كوت ديفوار إىل معاجلة األذى اجلسدي والنفسي واملادي الذي يلحق   -61
. وسيتم تنفيذ 2002حىت عام  مت ارتكاهبااختصاص احملكمة واليت  تقع ضمنبضحايا اجلرائم اليت 

. وستشمل األنشطة وكفاللي وتونكيب،  وجوميون،، ، وهوت ساساندرااملشاريع يف املناطق التالية: الغونز
 تركيب، والرعاية اجلراحية، وتوفري ة، والتدريب على سبل العيش، ومبادرات االئتمان الصغري الدعم النفسي

الذي تديره  األضراراملساعدة بالتكامل مع الربنامج الوطين جلرب  األطراف االصطناعية. سيتم تنفيذ برنامج
 وزارة التضامن.

)أ( من النظام األساسي  50خيضع بدء برنامج املساعدة للعملية املنصوص عليها يف املادة   -62
انية يف للصندوق االستئماين للضحايا. سيتم تقدمي اإلخطار من قبل جملس اإلدارة إىل الدائرة التمهيدية الث

 .2020يوليو متوز/

يف غضون ذلك، وافق الصندوق االستئماين مع احلكومة الوطنية لكوت ديفوار على إجراء مسح   -63
، بالشراكة مع قسم األراضي واملمتلكات وجرب 2020لتعويض احمللي يف أوائل عام للقدرات واألداء ل

كانون  13يف و بناء القدرات يف املستقبل.  عنصرمبادرات ملناقشة  باملنظمة الدولية للهجرة األضرار
، وافق الصندوق واملنظمة الدولية للهجرة ووزارة التضامن على االختصاصات ملثل 2019ديسمرب األول/

 ، ُعقد اجتماع حتضريي يف أبيدجان مع الوزارة.2020يناير كانون الثاين/ 24ويف  ،هذه املبادرة

، أجرى الصندوق االستئماين واملنظمة الدولية 2020ير فرباشباط/ 25إىل  20يف الفرتة من   -64
ممثلي  أي،، ب املصلحةللهجرة مهمة ميدانية يف أبيدجان وبواكيه. واجتمع الوفد مع العديد من أصحا

، متت املوافقة 2020يوليو متوز/ 13يف و احلكومة ومجعيات الضحايا واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين. 
املشرتك من قبل الصندوق االستئماين مع مثاين  املنظمة الدولية للهجرة/ الستئماين الصندوق اعلى تقرير 

 .2020يوليو متوز/توصيات. سيتم مشاركة التقرير مع حكومة كوت ديفوار ملراجعته يف 
 مالي  -4

، أجرى الصندوق االستئماين تقييما  أوليا  فيما يتعلق 2020 مايو/مارس إىل أيار/من آذار   -65
، كان الصندوق 19-على الرغم من جائحة كوفيدو بالنطاق احملتمل لربنامج املساعدة يف مايل. 

ت مع حوايل بالتعاون مع الوسطاء، أجرى الصندوق مقابالو االستئماين قادرا  على مواصلة عمله امليداين. 
 بينهم مجعية الضحايا واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين.، من من أصحاب املصلحة 80

الصندوق االستئماين وسيتم إحالته  ضمن، مت تعميم مسودة تقرير 2020يونيو حزيران/ 23يف   -66
 إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين ملراجعته واملوافقة عليه.

 تئناف السفر الدويل.كما سيتم إجراء مشاورات مع السلطات الوطنية مبجرد اس  -67
 

 جمهورية أفريقيا الوسطى  -5
 برنامج مجهورية أفريقيا الوسطى التجرييب



ICC-ASP/19/14 

14-A-250920 17 

يونيو حزيران/ 8لسيد جان بيري بيمبا يف بشأن ابعد حكم الرباءة الصادر عن غرفة االستئناف   -68
، قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين التعجيل بإطالق برنامج املساعدة يف مجهورية أفريقيا 2018

أمانة الصندوق  شاركتمن أجل تقييم احتياجات الضحايا والنطاق احملتمل لربنامج املساعدة، و الوسطى. 
لرئيسيني، يف مشاورات مع خمتلف أصحاب املصلحة ا 2019فرباير شباط/إىل  2018سبتمرب أيلول/من 

مهورية إفريقيا جلالسلطات احلكومية ، وكذلك لون القانونيون للضحايامبا يف ذلك الضحايا األفراد واملمث
 واجلهات الفاعلة الدولية. ،واجملتمع املدين ،الوسطى

اليت ، قيم الصندوق االستئماين حالتهم الصحية شديدة الضعف، خالل املشاورات مع الضحايا   -69
تعقيدها عدم القدرة على الوصول إىل اخلدمات الطبية املناسبة وغياب الوسائل لدعم سبل  يفزاد 

ألضرار اليت يعاين منها هؤالء الضحايا. ملعاجلة اعيشهم. لذلك قررت وضع برنامج مساعدة جترييب عاجل 
ئماين يف باستخدام املعلومات اليت مت مجعها خالل بعثات تقييم االحتياجات، وضع الصندوق االستو 

يف حالة مزرية يف بانغي  مستضعفةضحية  200إطار ا برناجمي ا لربنامج جترييب ملساعدة  2019يوليو متوز/
واملناطق احمليطة هبا. متت املوافقة على اإلطار الربناجمي من قبل جملس اإلدارة خالل اجتماعه السنوي 

 .2019أغسطس آب/الذي عقد يف 

مصدر  منإىل إجراءات الشراء  للجوء 2020/فرباير ات يف شباطوحدة املشرتيموافقة  بعد  -70
، حدد الصندوق االستئماين منظمة ذات خربة تفي جبميع املتطلبات األساسية لتنفيذ جماالت واحد

ج( الدعم )( الغذاء واألمن الغذائي؛ 2( الدعم الطيب؛ )1)النشاط الرئيسية الستة للربنامج التجرييب: 
( 6) جيار للضحايا املشردين؛بتكاليف اإل سامهةامل( 5) املساعدة يف تعليم املعالني؛( 4) ؛النفسي

 املساعدة يف األنشطة املدرة للدخل.و 

، قدم جملس إدارة الصندوق االستئماين إىل الدائرة التمهيدية الثانية 2020فرباير شباط/ 25يف   -71
تئماين لتنفيذ برنامج املساعدة التجرييب يف مجهورية )أ( من لوائح الصندوق االس 50اإلخطار وفق ا للمادة 

 أفريقيا الوسطى.

إهناء العقد مع املنظمة املختارة.  مرحلة، كان الصندوق االستئماين يف يف وقت تقدمي هذا التقرير  -72
من خالل الربنامج التجرييب، سيوفر الصندوق االستئماين للضحايا اخلدمات الطبية، والدعم التعليمي و 
اإلجيار للضحايا املشردين واملشردين  تكاليف ، ومساعدة يفيعوهلم الضحايا للذينرسوم مدرسية  شكلب

العالج املضاد ب اإليدزو  بانغي، واملساعدة الغذائية لضحايا املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ضمن
 والعقلية.للفريوسات الرجعية واألنشطة املدرة للدخل والرعاية الصحية النفسية 

 برنامج املساعدة الكاملة جلمهورية أفريقيا الوسطى

يونيو حزيران/يف  انتهتمناقصة مفتوحة  2019أبريل نيسان/أطلق الصندوق االستئماين يف   -73
سنوات  5منظمات منفذة. مت اختيار هذه املنظمات لتنفيذ دورة برنامج مدهتا  ةاختيار مخسب، 2020

توازن لألضرار التوزيع املو ، وصلتها العروض نوعيةار على قد استند االختيلى. يف مجهورية أفريقيا الوسط
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ختصيص امليزانية للسنة إن ، والتوازن بني الشركاء احملليني والدوليني. معاجلتها، والتوزيع اجلغرايف يلزماليت 
ندوق االستئماين جملس اإلدارة. وسيقوم الص اوافق عليه سبق أن يتاألوىل يتوافق مع ختصيص األموال ال

برصد وتوثيق التنفيذ عن كثب طوال العام األول. سيتم متديد املشروع يف كل سنة تالية على أساس األداء 
 املرضي، وتوافر األموال واملوافقة ذات الصلة من جملس اإلدارة.

س عقب االنتهاء من عملية الشراء، يقوم الصندوق االستئماين حاليا بإعداد إخطار من جمل  -74
من الئحة الصندوق االستئماين لبدء برنامج املساعدة  50اإلدارة إىل الدائرة التمهيدية الثانية وفقا للمادة 

 الكاملة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

، بدعم من قلم احملكمة، أنشطة التعاون والتوعية ، واصل الصندوق االستئماينوعالوة على ذلك  -75
، مبا يف ذلك ممثلو احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين والصحفيون الرئيسينيع خمتلف أصحاب املصلحة م

 والزعماء احملليون وكذلك الضحايا واجملتمعات املتضررة.
 كينيا  -6

، أكمل الصندوق االستئماين تقييم الوضع لربنامج مساعدة حمتمل يف كينيا. 2019يف عام   -76
ملداوالهتم حول هذه املسألة يف اجتماع  2020اإلدارة يف عام سيتم تقدمي التقرير والتوصية إىل جملس و 

 جملس اإلدارة القادم.

كان مراجعة مكتبية للدراسات والتقارير  من خالل هنج مزدوج. األولالصندوق مت إجراء تقييم   -77
، استند التقييم إىل مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة يمات ذات الصلة واملتاحة. ثاني اوالتقي
جلسة تشاور مع جمتمع الضحايا، وإحدى عشرة  14 مشلت اجتماعات مع مسؤولني حكوميني، واليت 

، والعديد من أعضاء اجملتمع املدين. أجرى الصندوق منظمات دولية ة، وثالثمنظمة غري حكومية
 كينيا.  يف كافة أحناءمن أصحاب املصلحة  واسعمع قطاع االستئماين اجتماعات ومشاورات 

 جورجيا  -7
، بدأ الصندوق االستئماين تقييم الوضع املتعلق بربنامج املساعدة احملتمل يف 2019يف عام   -78

تقرير التقييم مع توصيات برنامج املساعدة ذات الصلة يف منتصف عام  إهناءجورجيا. ومن املتوقع 
 يتم تقدمي التقرير والتوصية إىل جملس اإلدارة ملناقشتها.. بعد ذلك، س2020

مت إجراء تقييم الصندوق االستئماين من خالل هنج مزدوج. األول هو مراجعة مكتبية للدراسات   -79
، استند التقييم إىل مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب ني اوالتقارير والتقييمات ذات الصلة واملتاحة. ثا

، داخليا   ، وجمتمعات النازحنيمجعيات الضحايامع الضحايا و ، و سؤولني احلكومينيمع املو املصلحة 
، مت 2019نوفمرب تشرين الثاين/، واملنظمات الدولية، وأعضاء اجملتمع املدين. يف واملنظمات غري احلكومية

عقد الصندوق و ( كجزء من التقييم. داخليا   جلسة استشارية جملتمع الضحايا )ومواقع النازحني 22إجراء 
 جورجيا. يف كافة أحناءمن أصحاب املصلحة  واسعاالستئماين اجتماعات ومشاورات مع قطاع 

 من العنف الجنسي ندعم الناجي  -8
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ة واملساعدة واصل الصندوق االستئماين تزويد الناجني من العنف اجلنسي بالدعم الطيب والصحة العقلي   -80
. كما قام الصندوق 2008اليت اعتمدها اجمللس يف عام  العملياتيةولوية ، واستمر يف األالنفسية واالجتماعية

 الصغرية. ومبادرات األعمالية واالدخار و قروض القر الاالستئماين بتمكني الضحايا اقتصادي ا من خالل مجعيات 
الذين شاهدوا  ، حيدد الصندوق االستئماين النساء والرجال والفتيات والفتيانمن خالل الشركاء املنفذينو   -81

أو حييلوهنم إىل اخلدمات /نفذون مباشرة لصدماهتم الفردية وأو تعرضوا للعنف اجلنسي. يستجيب الشركاء امل
مع أعضاء اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك املتطوعني، الذين يتلقون تدريب ا على  الصندوقيعمل شركاء و املناسبة. 

عدة اليت ميكنهم تقدميها للناجني. من خالل مساعدة املساعدين االستشارة ملساعدهتم على حتسني املسا أساليب
هؤالء املساعدين  سيتمكنواألساليب املمكنة،  التغلب على الصعوباتمن آليات  متنوع عددعلى التعرف على 

 مساعدة الناجني من العنف اجلنسي بشكل أكثر فعالية.من 

الستئماين تقدمي الدعم النفسي املهين من خالل املشورة ، واصل الصندوق اخالل الفرتة املشمولة بالتقرير  -82
 اجلراحة الرتميمية ودعم رعاية فريوس نقص املناعة البشرية باإلضافة إىل دعم سبل -:الفردية واألسرية والزوجية

 ، الذين غالب ا ما يرفضهم أسرهم وجمتمعاهتم.العيش لتسهيل إعادة دمج الضحايا

االستئماين املساعدة لألطفال املولودين نتيجة االغتصاب واملعرضني بشكل خاص كما قدم الصندوق   -83
 أو اإلساءة واحلرمان من التعليم أو حقوق املرياث أو حىت االسم. بالعار خلطر الرفض أو الوصم

الرجال والنساء بشكل منفصل يف بيئة آمنة لرواية  من مجع جلسات العالج اجلماعي املنتظمة تيقنت  -84
النفسية  املشورةالصادمة لتسهيل الشفاء. يشجع الصندوق االستئماين أيض ا الرجال على طلب  حياهتمارب جت

طلب املشورة إىل الرجال  ال يسعى، يت يعمل فيها الصندوق االستئماينحيث أنه من الناحية الثقافية يف البلدان ال
 أو التعبري عن ضعفهم.النفسية 

تعرضن  اللوايتمعظمهم من النساء  -شروع يف أوغندا هم خمتطفون سابقون املستفيدين من امل معظم   -85
عايف مع لتل، مبا يف ذلك وقت املوازنة بني احتياجاهتن الشخصيةوحياولن اآلن  االحتجازيف  واإلساءةلالغتصاب 

دمج تلك االحتياجات املتباينة على ما يبدو. تواجه هؤالء ل، والبحث عن طريقة احتياجات أسرهن وجمتمعهن
النساء وشركاؤهن حتديات خاصة يف إعادة بناء أو إنشاء عالقات صحية بسبب الصدمات والتعذيب الذي 

الصدمات واالستجابة  من تأهيلاللتوفري إعادة  للصندوقتعرضوا له. مت تصميم مناهج الصحة العقلية التابعة 
ات. يف العالق يف ية والنفسية للصدمة مثل اخلزي واإلذالل واالكتئاب والضعف اجلنسي وصعوباتللعواقب اجلسد

 من العنف اجلنسي واجلنساين.من الناجني  570، قدم الصندوق االستئماين الدعم ل  الفرتة املشمولة بالتقرير
 الرصد والتقييم  -9

ستئماين ورشة عمل لبناء القدرات مدهتا مخسة ، عقد الصندوق االخالل الفرتة املشمولة بالتقرير  -86
تعزيز مهارات لبرنامج مساعدة أوغندا. كانت أهداف ورشة العمل هي  ضمنأيام مع شركائه املنفذين 

، ومراجعة التقارير السابقة املقدمة من الشركاء املنفذين من ورفع التقاريرالشركاء يف حتسني نظام الرصد 
، ومناقشة طرق مجع البيانات األساسية من التفصيليةلبيانات والتقارير أجل التحقق من جودة كل من ا
متكن الصندوق االستئماين من قياس أداء كل شريك اليت من شأهنا أن أجل حتديد حتقيق أهداف معقولة 

 منفذ على أساس سنوي.
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بعض مؤشرات  التخلي عنفرصة ملراجعة مؤشرات األداء اليت أدت إىل  أيضا   انت ورشة العملك  -87
على مفاهيم بعد ذلك املخرجات والرتكيز على املزيد من مؤشرات مستوى النتائج. مت تدريب الشركاء 

 املراقبة والتقييم مبا يف ذلك ضمان جودة البيانات وكذلك استخدام البيانات لتحسني إدارة الربنامج.
ه الذي يقرتح إجراء دراسة أساسية ركز الصندوق االستئماين كذلك على إطار التقييم اخلاص بو     -88

من أجل قياس فعالية مسودة خطة  جرب األضرار على األقل لكل برنامج تعويض وعلى املرحلة النهائية
تأثريها على حياهتم و ، جرب األضراربشأن جتربة الضحايا  عنأفضل واحلصول على تبصر  الصندوقتنفيذ 

تعيني مؤسسة  يعمل حاليا  علىفإن الصندوق  ،ر التقييمتنفيذ إطاومن أجل  األذى الذي عانوا منه.عن و 
مصداقية نتائج التقييم. يتوقع الصندوق االستئماين االنتهاء من  للتيقن منمستقلة للمشاركة معها  حبوث

 .2020املناقصة يف عام  إجراءات
 التطوير التنظيمي

 األضرارمن اإلجراءات يف قضايا جرب  ا  ، أصبح واضح2020يف عام  وكذلك 2019طوال عام   -89
اليت أمرت  األضرارجرب  تعويضاتيف تنفيذ و أن اهليكل التنظيمي للصندوق االستئماين حباجة إىل التعزيز. 

 تسببتأكثر مما كان متوقع ا يف األصل.  ا  مباشر  ا  الصندوق االستئماين أن يلعب دور ، كان على هبا احملكمة
ا على  األضراررب جلإجراءات متزامنة  ةيف أربع العمل كثافة ا  املنخفضةالقانونية  القدراتضغط ا شديد  جد 

تطوير األنشطة وتنفيذها يف هذا و القانونية التقدميات ب، سواء فيما يتعلق الصندوق االستئماينأمانة يف 
له التنظيمي اجملال. وقد أدى ذلك بالصندوق االستئماين إىل إعادة توجيه األجزاء ذات الصلة من هيك

 ،.2020و  2019 عامي بالفعل يفاليت متت  دعت احلاجة وأينمامىت وتعبئة قدرات إضافية 

أوائل يف و  2019يف غضون ذلك، كثف الصندوق جهود التوظيف يف النصف الثاين من عام    -90
لتزويد األمانة بقدرات إضافية من املوارد البشرية يف جمال املشورة القانونية وإدارة الربامج  2020عام 

معظم عمليات التوظيف يف عام  إهناءواإلدارة املالية واالتصاالت ومجع األموال والدعم اإلداري. مت 
ومديرو الربامج يف مجهورية  ،(4-فمبا يف ذلك املستشار القانوين ) 2020أوائل عام يف و  2019

ج ، ومسؤولو الربام(3-ف) والربوز، وموظف مجع التربعات (4-ف( ومايل )4-فالكونغو الدميقراطية )
. مت شغل مجيع (2-ف)الكوت ديفوار مجهورية أفريقيا الوسطى، و و ، امليدانية املساعدون يف أوغندا

وظائف شاغرة يف املساعدة املؤقتة  ةمن تعيني أربع. ومت االنتهاء 2020الوظائف الثابتة املعتمدة يف عام 
( ومساعد مايل 2-فمايل )ل  ( وموظف برنامج ميداين معاون 2-فالعامة ملوظفني قانونيني معاونني )

: موظف هي املساعدة املؤقتة العامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املتبقيتني وظيفتنيال (. 5-ع)
أغسطس. سيتم آب/يف  إهنائهاسيتم  (.5-ع)( ومساعد برنامج ميداين 2-فبرنامج ميداين مساعد )

واصل الصندوق ي، ويف الوقت نفسه. 2020وال يف عام ماأل تتوفر هلاشغل مجيع الوظائف الشاغرة اليت 
 لتعزيز قدرات املوارد البشرية. الزائرين املهنيني واملتدربنيتلقي و قصرية األجل  الوظائف شغلاالستئماين 

وتشغيلها لتشمل موظفني  باحلاالتمعنية  فرق، مت إنشاء 25النحو املبني أعاله يف الفقرة على و    -91
القانونية والربناجمية واملالية واإلدارية ومجع  األقسامواملكاتب القطرية من  الرئيسي يف املقر من كافة اجملاالت

مجيع موظفي اإلدارة يف  وبتعبئةدة حمددة. و/أو برامج مساع التعويضاتاألموال واالتصاالت للعمل على 
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، مت تعزيز يات والشؤون القانونية واملالية، والتعيينات قصرية األجل، ال سيما يف جماالت املشرت 2020عام 
 أنشطة الصندوق االستئماين. إجنازيف  ا  وساعدت على املضي قدم باحلاالتعنية املعمل الفرق 

كما حتسنت االتصاالت بني املوظفني التنفيذيني واإلداريني وأعضاء جملس اإلدارة من خالل    -92
قبل اجتماعات جملس اإلدارة وحتديثات األنشطة املنتظمة لرئيس جملس اإلدارة وأعضاء  يةاإلدار  اإلجيازات

 اجمللس.

ر تعاون داخلي على إطا وقلم احملكمةالصندوق االستئماين أبرم  ،2019مارس آذار/ يف  -93
وستتم مناقشته مبزيد من التفصيل يف النصف  2020ومساعدة. استمر هذا التعاون الداخلي حىت عام 

جماالت التعاون يف  ( احلصول على فهم مشرتك1). الغرض من هذا اإلطار هو: 2020الثاين من عام 
لوضع متكني قلم احملكمة والصندوق االستئماين و ( 2)وصندوق االستئناف،  قلم احملكمةواملساعدة بني 

 تنفيذ والياهتما بفعالية وكفاءة.من هما لتمكنقدرات املوارد واملوارد البشرية ل خطة

قلم فرقة العمل املعنية باملشرتيات بني الصندوق االستئماين ووحدة مشرتيات  كانت مساعدة  -94
يف إهناء العديد من عمليات مفيدة للغاية  قلم احملكمة سلرئي التابع مركز التنسيقباإلضافة إىل  احملكمة

ركاء . من بني ستة شوجرب األضرارالشراء اخلاصة بالصندوق الختيار املنظمات املنفذة لربامج املساعدة 
لتنفيذ  ا  شريك 35أكثر من  ، سيكون لدى الصندوق االستئماين يف اجململلربنامج املساعدة يف أوغندا

باإلضافة إىل برامج املساعدة يف أوغندا ومجهورية الكونغو  لوبانغا وكاتانغا واملهدي ضيةق يف األضرارجرب 
قائمة  إهناءإىل  وقلم احملكمة. يهدف الصندوق الكوت ديفوارالدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى و 
يتعلق  وحتسني عمليات الشراء للمستقبل خاصة فيما 2020املشرتيات املتبقية حبلول هناية عام 

 .األضرارجرب  بتعويضات
   

 عمليات مراجعة الحسابات 
 المراجعة الخارجية للحسابات

بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا  2019يصنف تقرير املراجعة النهائي لعام   -95
 :حبسب ترتيب تنفيذهاالتوصيات السابقة التالية 

". مت تنفيذ توصية مراجع احلسابات اخلارجي املستحقات"إجراءات   TFV 2018-2 رقم التوصية  -96
تنفيذ إجراء لتحديد مجيع املستحقات مع حتديد موعد هنائي وفقا إلعداد البيانات املالية. "قدم الصندوق ل

املستندات ذات الصلة اليت تثبت األمهية النسبية للتعليمات والتوجيهات والتبادالت واملمارسات اليت مت 
 قلم احملكمة.يف عها بني الصندوق االستئماين وقسم الشؤون املالية وض

مجيع أن إلثبات ل بدقة تصنيف اإلجراءات املطلوبةالعمل ل مت"  TFV 2017-1 رقم التوصية  -97
على أهنا منفذة بعد املناقشات مع قسم مشاركة  األضرارجرب  تعويضاتااللتزامات املتعلقة بإنفاذ 

قسم مشاركة الضحايا والتفكري الداخلي. تسمح املنهجية احلالية املستخدمة مع  األضرارالضحايا وجرب 
على  احة يف نظام إدارة طلبات الضحايالصندوق بالوصول إىل املعلومات املتل( القلم)من  وجرب األضرار
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جرب و قسم مشاركة الضحايا ) القلممناسبة وفعالة من قبل  بأنه ، وتعتربأساس كل حالة على حدة
 .الصندوق( و األضرار

 عقدها"تعزيز الرقابة املالية على العمليات". بعد ورش العمل اليت مت   TFV-2015-3 رقم التوصية  -98
، أنتج الصندوق االستئماين أدوات داعمة بشأن إجراءات إعداد التقارير 2020و  2019يف عامي 

 ومجهورية إفريقيا الوسطى. وستشمل الزيارات امليدانيةاملالية مع الشركاء املنفذين واألدوات يف أوغندا 
 عمليات تفتيش عشوائية. مواقع العمليف الشركاء املنفذون  إىل اليت يقوم هبا موظفو الربنامج امليداين املقبلة

"تعزيز الفرق امليدانية". قدم الصندوق االستئماين معلومات مفصلة   TFV 2015-4 رقم التوصية  -99
التعيينات كذلك ، و 2019يف عام  اليت متتيف املوارد البشرية  القائمة يف امليدان بعد الزيادات عن اهلياكل

 .وتقوم بعملها أصبحت يف مكاهناأن التعزيزات  ويعترب، واملناصب

أي توصيات جديدة وصنف أربع  2019عالوة على ذلك، مل يقدم تقرير التدقيق لعام   -100
 .ا  جزئي صيات سابقة على أهنا منفذةتو 

 

 قلم المحكمة التي يقدِّمها والتعاون المساعدة
، ومع مراعاة استقاللية ICC-ASP/3/Res.7والقرار   ICC-ASP/1/Res.6ووفق ا ملرفق القرار    -101

سري يتم حسن ل عند الضرورةهذه املساعدة  رئيس القلم، قدم دارة وأمانة الصندوق االستئماينجملس اإل
 وأمانة الصندوق االستئماين.عمل جملس اإلدارة 

رئيس وقدمها  من تقديره اخلاص للدعم القّيم واملشورة اليت طلبها يؤكديود جملس اإلدارة أن    -102
 .19-ومكتبه خاصة خالل جائحة كوفيد القلم

، حصل الصندوق االستئماين على مساعدة قيمة للغاية من يف تسريع عمليات الشراء والتعاقد   -103
، وفريق ب القانوين، واملكتوقسم امليزانية والشؤون املالية ،، ووحدة املشرتياترئيس قلم احملكمةمكتب 

العديد من عمليات الشراء وتنفيذ التعويضات ال  إهناء، ميكن . وبالتعاون الوثيقبراجميات معاجلة البيانات
 .كاتانغا قضيةسيما يف 

، وقسم دعم تعاون الوثيق مع املكاتب القطريةمن ال استفاد الصندوق االستئماين إىل حد كبري   -104
، ودعمهم األضرار، وقسم دعم العمليات اخلارجية، وقسم مشاركة الضحايا وجرب القانونينياملستشارين 

 . لوبانغا واملهدييف قضييت  األضراريف حتديد املستفيدين والتحقق منهم ألغراض جرب 

 5، متكن الصندوق االستئماين من شغل املوارد البشرية قسم ال تقدر بثمن منمبساعدة    -105
 املساعدة املؤقتة يف فئة إجراء توظيف 12، ومواصلة إهناء ة خالل الفرتة املشمولة بالتقريرمناصب رئيسي

 قسم املوارد. وبدعم من 19-والتعيينات قصرية األجل واالستشاريني حىت أثناء جائحة كوفيدالعامة 
متدربني ومهنيني زائرين للمساعدة يف  10، جنح الصندوق االستئماين أيض ا يف توظيف أكثر من البشرية
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الصندوق  بروز. كان لقسم املعلومات العامة واملكاتب القطرية دور أساسي يف زيادة الصندوقأنشطة 
 .احلاالت، مبا يف ذلك بلدان االستئماين

وثيقة مع مجيع املمثلني القانونيني للضحايا يف بلدان  واصل الصندوق االستئماين إقامة عالقة   -106
 .جرب األضرار ال سيما أثناء تنفيذ تعويضات االت،احل

رئيس قلم يود جملس اإلدارة أن يعرب بشكل خاص عن تقديره للخدمات والدعم املقدمني من    -107
، ال سيما يف التحضري للزيارات امليدانية وأثناءها القلمواملكاتب القطرية واألقسام ذات الصلة يف  احملكمة

، ونيويورك أوغنداو ، جورجياو ، مجهورية الكونغو الدميقراطيةو ، كوت ديفوارو إىل مجهورية أفريقيا الوسطى، 
 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل. األضرارجرب  تعويضاتباإلضافة إىل أنشطة إعداد وتنفيذ 

 

 

 الماليالتقرير   -ثالثاا 
  التبرعات حال  -ألف

اليت تنص على إبالغ اجلمعية سنويا  ، ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار 11وفقا  للفقرة    -108
بكل املسامهات الطوعية املقدَّمة، بغض النظر عما إذا مت قبوهلا أو رفضها، ينبغي إبالغها سنوي ا إىل 

 :أخرى املرفق األول هلذا التقرير. تشمل القائمة، يف مجلة أموراجلمعية، وأن يتم مشل قائمة بالتربعات يف 
يورو من املؤسسات  26 622،09يورو واردة من الدول؛  2 633 551،33 قدرهامسامهات 
 الفوائد. أظهر حسابان جاريان إيراداتدوالر ا أمريكي ا  63 899،06يورو و  5 587،30واألفراد؛ و 

فرنك  3 935 570، و 1 951 803( رصيد ا قدره BCEEو  ABN AMROباليورو ) للصندوق
ا قدره BCEE)لدى  أظهر حساب التوفري باليوروو ؛ Ecobank غرب أفريقي فب ( رصيد 

. وكان رصيد حسابات الصندوق االستئماين بالدوالر 2020يونيو حزيران/ 30 يف 16 203 072
. أبلغت Ecobankريكي ا يف دوالر ا أم 962و  ABN AMROدوالر أمريكي يف  3 500األمريكي 

يورو عيني ا و/أو أمواال  مماثلة 176 176،72املنظمات الشريكة املنفذة للصندوق االستئماين أيض ا عن 
 .2020مارس آذار/ 31إىل  2019يوليو متوز/ 1للمشاريع يف الفرتة من 

 من الدول األطراف والتبرعات الخاصة للصندوق االستئماني التبرعات  -باء
تقارير عن استخدامها تقدم املوارد الواردة من املاحنني و  بإدارة أمانة الصندوق االستئماين تقوم   -109
 ICC-ASP/4/Res.3يف مرفق القرار  الواردةلمعايري وفقا  ل

يث حبتقدم األمانة العامة تقارير عن املسامهات املخصصة بشكل منفصل يف معظم احلاالت،    -110
 هذه املعلومات.يطلبون بعض املاحنني  أن

يود الصندوق االستئماين أن يعرب عن امتنانه للمسامهات اليت وردت خالل الفرتة املشمولة    -111
يورو( من  26 622،09، والتربعات اخلاصة )يورو( 2 633 551،33دولة طرفا  ) 29بالتقرير من 
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األفراد واملؤسسات. ترد تفاصيل املسامهات الطوعية من الدول األطراف يف املرفق األول هلذا التقرير 
، تربعات من 2004الصندوق االستئماين إىل أنه تلقى، منذ عام باإلضافة إىل التربعات اخلاصة. ويشري 

 دولة طرفا. 45

( 2021-2019تفاقية ثالثة ملدة ثالث سنوات )، أبرم الصندوق االستئماين ا2019يف عام    -112
كانون يف  . و لوكالة السويدية للتنمية الدوليةللمسامهات غري املقيدة مع حكومة السويد، ممثلة يف ا

كرونة سويدية(   10 000 000يورو ) 956 672،31، سامهت السويد مببلغ 2019ديسمرب األول/
القوي للصندوق  لوكالة السويدية للتنمية الدوليةادعم كدفعة أوىل من االتفاقية. تعزز هذه املسامهة 

الذي عاىن  األذىاالستئماين كمؤسسة حيوية تعمل جنب ا إىل جنب مع احملكمة اجلنائية الدولية ملعاجلة 
املتواصل  لدعم السويدمنه ضحايا أخطر اجلرائم الدولية. يعرب الصندوق االستئماين عن امتنانه الشديد 

 مليون يورو حىت اآلن. 9.1ت وللمسامهات اليت تزيد عن على مدار السنوا

-2017الصندوق االستئماين اتفاقية جديدة مدهتا أربع سنوات ) أبرم، 2017يف عام    -113
يورو. مت ختصيص هذه املسامهة لدعم ضحايا  800 000( مع حكومة فنلندا مببلغ إمجايل قدره 2020

، سامهت فنلندا مببلغ 2020يناير كانون الثاين/يف  و العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. 
يورو كدفعة ثالثة من هذه االتفاقية. كما يعرب الصندوق االستئماين عن امتنانه الشديد  200 000

مع حكومة فنلندا واليت مت ختصيصها أيض ا  2015 - 2012ن التفاقية الثالث سنوات السابقة م
 3.1، قدمت حكومة فنلندا مسامهات تزيد عن  2004لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين. منذ عام 

 مليون يورو حىت اآلن.

يف املتفشية والواسعة النطاق  لعنف اجلنسيا مت االعرتاف أيض ا باحلاجة إىل معاجلة آثار ممارسة   -114
لصندوق ل اآلخرين ، من قبل املاحننيعلى كافة املستويات ، واليت يشعر هبا الفرد واألسرة واجملتمعاتالنزاع

. ، وكثري منهم خيصص مسامهاهتم الطوعية إىل الصندوق لضحايا العنف اجلنسي واجلنسايناالستئماين
، تربعت حكومة اليابان فنلندا منيورو  200 000، باإلضافة إىل مبلغ خالل الفرتة املشمولة بالتقرير

، كما سامهت حكومة إستونيا يورو 10 000، وسامهت حكومة أندورا مببلغ يورو 51 903أيض ا مببلغ 
الصندوق االستئماين اتفاقية  أبرم،  2020يف أوائل عام و يورو خمصصة هلذه القضية.  50 000مببلغ 

رو خمصصة ملشاريع يف مشال أوغندا تركز على يو  118 730مع اململكة املتحدة بقيمة إمجالية قدرها 
 العنف اجلنسي واجلنساين.

استمرت هولندا يف كوهنا واحدة من أكرب الداعمني للصندوق االستئماين من خالل املسامهة    -115
لسخاء  جدا  كأموال غري مقيدة. إن الصندوق االستئماين ممنت   2019يورو يف عام  200 000مببلغ 

 عمها املستمر.حكومة هولندا ود
 

يورو خمصصة ملوارد جرب  300 000واصلت أملانيا دعم الصندوق االستئماين مبسامهة قدرها    -116
املتواصل على مدار السنوات  أملانيالدعم ق االستئماين عن امتنانه البالغ . يعرب الصندو األضرار

 .مليون يورو حىت اآلن 4.1وللمسامهات اليت تزيد عن 
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يورو خالل الفرتة  20 000واصلت أيرلندا دعم عمل الصندوق االستئماين مبسامهة قدرها    -117
يورو خمصصة  100 000، و األضراريورو خمصصة ملوارد جرب  100 000املشمولة بالتقرير، منها 

 1.3كانت أيرلندا من أكرب الداعمني للصندوق االستئماين، حيث قدمت أكثر من لقد  ملوارد املساعدة. 
 .2004ليون يورو منذ عام م

يورو. يعرب  185 283،55واصلت أسرتاليا دعم الصندوق االستئماين مبسامهة قدرها    -118
 ودعمها املستمر. سخاءهاالصندوق االستئماين عن امتنانه الشديد حلكومة أسرتاليا على 

يورو. يعرب الصندوق  50 000يف الفرتة املشمولة بالتقرير، تربعت احلكومة الفرنسية مببلغ    -119
 عن امتنانه البالغ لدعم فرنسا املستمر على مر السنني.

للصندوق االستئماين  ةماحندولة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، عادت حكومة إيطاليا أيض ا ك   -120
 .املهديالفردية واجلماعية يف قضية األضرار  جرب لتعويضاتيورو ، خمصصة  40 000مبسامهة قدرها 

دول أطراف للصندوق االستئماين ألول مرة: شيلي  ةخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تربعت ثالث   -121
يورو(. ويقدر الصندوق  2 991،95وسرياليون ) ،يورو( 16 909،62ونيجرييا ) ،يورو( 12 000)

 اجلديدة. املسامهةمن كل من هذه الدول األطراف الوارد لدعم اتقدير  كلاالستئماين  

 25 000، بلجيكا )يورو( 10 000، مت تلقي تربعات أيض ا من النمسا )عالوة على ذلك   -122
، يورو( 10 000، اجملر )يورو( 23 389،08، مجهورية التشيك )يورو( 15 000 ، قربص )يورو(

، الربتغال يورو( 20 000، بولندا )يورو( 45 000يورو(، لوكسمبورغ ) 8 872،21ليختنشتاين )
 000، سلوفينيا )يورو( 15 000، سلوفاكيا )يورو( 42 829،61يورو(، مجهورية كوريا ) 20 000)

 يورو(. 2 007وأوروغواي ) ،يورو( 70 000يورو( ، سويسرا ) 40 000) أسبانيا، يورو( 10

بفضل املسامهات الطوعية والدعم من الدول األطراف، ميكن للصندوق االستئماين أن يواصل    -123
حىت يتمكن هؤالء الضحايا من بدء عملية  اجة إليها للضحايا األكثر ضعفا  اعدة اليت تشتد احلتقدمي املس

بالنسبة لتلك الدول األطراف ذات القدرة و التعايف ويصبحوا أعضاء مسامهني إجيابيني يف جمتمعاهتم. 
 األضرار، يشري إىل التزامها مببدأ جرب ودة على التربع، فإن دعمها، حىت لو كان ذا طابع رمزياحملد

 لضحايا اجلرائم مبوجب نظام روما األساسي.

ومع ذلك، مت توسيع أمانة الصندوق االستئماين إىل أقصى حد ملواجهة عبء العمل املتزايد    -124
على املستوى املؤسسي، يواجه الصندوق االستئماين حتديني و بشكل جذري يف الهاي ويف امليدان. 

لوبانغا يف قضييت  األضرارجرب  تعويضاتين: القدرة على التنفيذ واملوارد املالية من أجل استكمال خطر 
، سنوات يف مشال أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ةة ملدة مخس، لتمويل برامج املساعدواملهدي

جح أن حجم العمل ، من املر بعة بلدان إضافية. عالوة على ذلكتوسيع برامج املساعدة لتشمل أر لو 
رب جب صدور أمر، يف حالة بشكل كبري تزدادسوف  األضرارواملوارد املالية املطلوبة ذات الصلة بأوامر جرب 

 .وأنغوين نتاغاندا قضييت يف األضرار
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يسعى الصندوق االستئماين للحصول على الدعم من الدول األطراف لسد فجوة القدرات    -125
املتبقية وللسماح للصندوق االستئماين مبواصلة خدماته بطريقة مهنية ومسؤولة. ويود الصندوق االستئماين 

 .األمرأن يطلب من الدول األطراف النظر يف هذا 

طراف والدول األخرى واملنظمات الدولية واحلكومية الدولية يدعو جملس اإلدارة مجيع الدول األ   -126
حقوق الضحايا أن حتقيق  للتيقن منواألفراد والشركات والكيانات األخرى إىل تقدمي مسامهات طوعية 

 واملساعدة اليت حيتاجوهنا. األضرارتلقي جرب لوأسرهم 

قيات التمويل متعددة السنوات يدعو جملس اإلدارة الدول األطراف إىل أن حتذو حذو اتفا   -127
 ، باستخدام موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية.صندوقالالقائمة مع 

يدعو جملس اإلدارة الدول األطراف إىل االستجابة للطلبات املقدمة من الصندوق االستئماين    -128
موارد  نقصلسد ، وكذلك حمددة أضرارجرب  تعويضاتللحصول على مسامهات خمصصة ألغراض متويل 

 .ألولئك الذين فعلوا ذلك بالفعل، ويعرب عن تقديره ندوق العامة وتعزيزهاالص

يود جملس اإلدارة أن يكرر دعواته للدول األطراف للنظر يف تقدمي تربعات خمصصة للصندوق    -129
 بالفعل. ، ويعرب عن تقديره ألولئك الذين فعلوا ذلكحل ضحايا العنف اجلنسي واجلنسايناالستئماين لصا

 

 )البرنامج الرئيسي السادس( 2021الميزانية المقترحة لعام   -رابعاا 
، باعتبارها لألمانة 2021انية املقرتحة لعام ، أعد اجمللس امليز ICC-ASP/4/Res.3وفق ا للقرار    -130

. ICC-ASP/3/Res.7، واليت مت إنشاؤها مبوجب القرار يف ميزانية احملكمةاملدرج رئيسي السادس الربنامج ال
جلنة  لتستعرضها، يقدم جملس اإلدارة امليزانية املقرتحة لألمانة )أ( 77الصندوق االستئماين الئحة عمال بو 

 امليزانية واملالية.

نتيجة  خاصة، الية اليت تواجهها الدول األطرافبالقيود امل مدرك متام اإلدراكإن جملس اإلدارة    -131
أن األمانة قادرة على  التيقن منيقبل جملس اإلدارة أيض ا مسؤولية كما . 19-ألزمة الالئحة كوفيد 

ن فيها ، مع األخذ يف االعتبار ارتفاع عدد احلاالت اليت سيكو اجلة عبء العمل املتزايد املتوقعمع
 بتعويضات جرب األضرار، بسبب تنفيذ أمر احملكمة التحديد، على وجه الصندوق االستئماين نشط ا

 وتوسيع برامج والية املساعدة إىل بلدان أخرى.

، وبالتايل 2021ألف يورو لعام  3 226،1 ااقرتح الصندوق االستئماين مبلغ ميزانية قدره   -132
 .2020على نفس املستوى االمسي للميزانية املعتمدة لعام  تبقى

يف تكاليف املوظفني وفقا  للنظام املوحد لألمم  التدرجييةتستوعب امليزانية املقرتحة الزيادة    -133
التأثري  ختفيضاملتحدة. مت حتديد التخفيضات والكفاءات لبنود امليزانية غري املتعلقة باملوظفني من أجل 

 .2021على القدرة التنظيمية األساسية للصندوق االستئماين الذي سيواجه عبء عمل كبري يف عام 
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إىل مزيد من البناء على هيكل أمانة الصندوق  2021املقرتحة لعام الصندوق نية هتدف ميزا   -134
واليت تعزز األمانة  مبرونة االستئماين، الذي يسمح للصندوق االستئماين باالستجابة للتطورات غري املتوقعة

ارة الربنامج يف اإلدارية وكذلك القدرة القانونية يف الهاي، وإد/املاليةالناحية حامسة:  نواحييف ثالثة 
لالحتياجات املتطورة للقدرات  الصندوق. يستند اهليكل إىل فهم األضرارجرب تعويضات وتنفيذ  مواقعها،

، باإلضافة إىل اليت أمرت هبا احملكمة تعويضات جرب األضرارتطوير وتنفيذ  الستدامةالتنظيمية الالزمة 
ا. 2020املساعدة لتشمل البلدان األخرى من عام  واليةتوسيع أنشطة   فصاعد 

الستكشاف أوجه التآزر بشكل مستمر مع قلم احملكمة  ا  الصندوق االستئماين مكرس يبقى   -135
 استجابة الحتياجات التوظيف. األخرى حملكمةاوأجهزة 
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 األول المرفق
 ضحايا  للالتي تلقاها الصندوق االستئماني  التبرعات  -ألف

 30 حىت 2019 ومتوز/يولي 1التالية من الدول خالل الفرتة من  التربعاتتلقى الصندوق   -1
 :2020 وحزيران/يوني

 

 املبلغ باليوروات الدول املتربعة 
 000.00 10 أندورا

185 283،55 أسرتاليا  
 000.00 20 النمسا 
25 000،00 بلجيكا  

12 000،00 شيلي  
15 000،00 قربص  

23 389،08 مجهورية التشيك  
 000.00 50 إستونيا
 000.00 300 فنلندا
 000.00 50 فرنسا
 000.00 300 أملانيا

 000.00 10 هنغاريا
 000.00 200 أيرلندا
 000.00 40 إيطاليا
51 903،00 اليابان  

8 872،21 ليختنشتاين  
45 000،00 لوكسمبورغ  

 000.00 200 هولندا
16 909،62 نيجرييا  
 000.00 20  بولندا

 000.00 20 الربتغال
42 829،61 مجهورية كوريا   

2 991،95 سريا ليون  
 000.00 15 سلوفاكيا 

 000.00 10 سلوفينيا
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 000.00 40 أسبانيا
956 672،31 السويد  
 000.00 70 سويسرا

2 700،00 أروغواي  
2 633 551،33 مجموع تبرعات الدول  

 ومتوز/يولي 1من  املمتدة أعاله، تلقى الصندوق خالل الفرتة املبيَّنةالدول  تربعاتإىل  وإضافة    -2
 :2020 وحزيران/يوني 30 حىت 2019

 ؛وا  يور  26 622.09مقدارها  قدية من األفراد واملؤسساتن تربعات )أ( 
 ا  يورو  176 176.72يف التنفيذ مقدارها الشركاء  من مناظرة هباتتربعات عينية و/أو  )ب( 

تفاصيلها يف  )ترد 2020آذار/مارس  31 حىت 2019 ومتوز/يولي 1يف الفرتة املمتدة من استُلمت 
 املرفق الثاين(؛

دوالر أمريكي. 63 899،06يورو و  3 087؛  يورو 2 500مقدارها  إيرادات فوائد )ج( 
  

 

 الحسابات المصرفيةكل من المودعة في   التبرعاتقائمة    -باء
 )باليورو( ABN AMROمصرف   1-باء

  ABN AMRO املصرف:  اسم
 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب:  صاحب

 اليورو : العملة
  53.84.65.115 احلساب: رقم

IBAN: NL54ABNA0538465115 
Swift: ABNANL2A 

 

 وتموز/يولي 1من في الفترة الممتدة الواردة،  التبرعاتالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019
 املبلغ باليورو  التفاصيل

 937 236 5  االفتتاحي  الرصيد

 622 26 من األفراد واملؤسسات الواردة املسامهات

 240 562 2 من الدول واردةال املسامهات

)  و/أو والية جرب األضرار ملشاريعمن أجل ا املدفوعات 488 1  130) 
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0،00 املشاريعأجل غري املستخدمة من  املسرتدات من األموال  

) من احلساب اجلاري إىل حسابات الصندوق األخرى احملوِّالت 757 040 18 ) 

12 322 807 ات أخرىمن حساب إىل احلساب اجلاري احملوِّالت  

330 000 من احملكمة اجلنائية الدولية احملوِّالت  

*2 500 دخل الفوائد )حلساب التوفري(  

(416)  رسوم مصرفية   

951 803  2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 .ABN AMRO، مل يعد هناك مكاسب فائدة على احلساب بسبب التغيريات يف شروط بنك 30/06/2020اعتبار ا من     * 

.   

 

 باليورو(املبالغ ) سب الشهور حب الدول تربعات  (اتباليورو املبالغ ) سب الشهور حباألفراد واملؤسسات  تربعات
2 320،00 2019 و/يوليمتوز  283.55 185 2019 و/يوليمتوز  

 0.00 2019/أغسطس آب  120.00 2019/أغسطس آب

 000.00 50 2019/سبتمرب أيلول  186.99 5 2019/سبتمرب أيلول

 000.00 92 2019األول/أكتوبر  تشرين  120.00 4 2019األول/أكتوبر  تشرين

710 000،00 2019الثاين/نوفمرب  تشرين  160.00 1 2019الثاين/نوفمرب  تشرين  

1 140 061،39 2019األول/ديسمرب  كانون  228.11 6 2019األول/ديسمرب  كانون  

 903.00 331 2020الثاين/يناير  كانون  120.00 1 2020الثاين/يناير  كانون

 0.00 2020/فرباير شباط  520.00 2020/فرباير شباط

 0.00 2020/مارس آذار  120.00 2 2020/مارس آذار

 0.00 2020/أبريل نيسان  120.00 1 2020/أبريل نيسان

 0.00 2020/مايو أيار  486.99 1 2020/مايو أيار

1 120،00 2020 و/يونيحزيران 52 991،95 2020 و/يونيحزيران    

 239.89 562 2 المجموع  622.09 26 المجموع

 

 )باليورو( ABN AMROمصرف   2-باء 
  ABN AMRO املصرف:  اسم

 ، احلساب الرئيسي لودائع األعمالضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب:  صاحب
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 اليورو : العملة
 53.84.73.843 احلساب: رقم

 
إلى  2019 وتموز/يولي 1، من التحويالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل

 :2020 وحزيران/يوني 30
 باليوروالمبالغ   التفاصيل

 5 000 000.00 االفتتاحي الرصيد
  دخل الفوائد

 00،00  من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار احملوِّالت
 (5 000 000.00)    الصندوق آخر من حساب االدخار إىل حساب احملوِّالت
 00،00  2020 وحزيران/يوني 30يف  الرصيد

 
  BCEEحساب االدخار في مصرف   3-باء

 Banque et Caisse d 'Épargne de L'État (BCEE) املصرف: اسم
 ، حساب الودائع ألجلضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب

 اليورو :العملة
 LU87 0019 4555 8262 4000 احلساب: رقم

 
 1من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي

 اتباليورو املبالغ  التفاصيل
6 830 543 االفتتاحي الرصيد  

3 087   الفوائد دخل  

11 200 000 من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار احملوِّالت  

(1 830 543) من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري احملوِّالت  

(15) املصرفية الرسوم  

16 203 072 2020حزيران/يونيو  30الرصيد في   

 
   

 BCEEفي مصرف  الجاريحساب ال 4-باء
 Banque et Caisse d’Epargne de L'Etat (BCEE) املصرف: اسم
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 ضحايا  لل الصندوق االستئماين احلساب: صاحب
  اليورو :العملة

 LU300019101415909000 احلساب: رقم
 

 1من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل
  :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي

 المبالغ باليوروات التفاصيل
 00،00 االفتتاحيالرصيد 

 00،00 دخل الفوائد  

1 000 000 احلساب اجلاري  حسابات الصندوق االستئماين إىلاحملوِّالت   

 ال ينطبق الرسوم املصرفية

1 000 000 2020حزيران/يونيو  30الرصيد في   

 
 )بفرنكات الجماعة المالية األفريقية(  ECOBANK 5-باء

 Ecobank Mali املصرف: اسم
 ضحايا  لل الصندوق االستئماين احلساب: صاحب

  (XOF) فرنك اجلماعة املالية لغرب أفريقيا :العملة
 151204309003 احلساب: رقم

Swift: ECOCMLBA 
 1من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل
  :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي

لة من فرنكات  باليوروالمبالغ  التفاصيل )محوَّ
 الجماعة المالية لغرب أفريقيا(

6 553 720 االفتتاحي الرصيد  

5 850 خطأ مصريف )تصحيح(  

(2 624 000) املساعدة و/أو والية جرب األضرار –دفعات املشاريع   

3 935 570 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  
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 الواليات المتحدة()بدوالرات   ECOBANKمصرف   6-باء
 Ecobank DRC املصرف: اسم

 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
 دوالر الواليات املتحدة  :العملة

 10453140075002 احلساب: رقم
Swift:  ECOCCDKI 

 

 وتموز/يولي 1من في الفترة الممتدة الواردة  التبرعاتالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019

 المبالغ بدوالرات الواليات المتحدة  التفاصيل
 00،00 االفتتاحي الرصيد

349 925 احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى   

6 000 احملكمة اجلنائية الدولية احملوَّالت من  

(9 950) حسابات الصندوق األخرىإىل  احملوَّالت  

(343 450) مساعدة و/أو والية جرب األضرار –مدفوعات املشاريع   

(1 563) املصرفية الرسوم  

 962   2020حزيران/يونيو  30الرصيد في 

 

 

 

 

 )بدوالرات الواليات المتحدة( ABN AMROمصرف   7-باء
  ABN AMRO املصرف: اسم

 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
 دوالر الواليات املتحدة  :العملة

 53.86.21.176 احلساب: رقم
IBAN:  NL87ABNA0538621176 
Swift:  ABNANL2A 
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 وتموز/يولي 1من في الفترة الممتدة الواردة  التبرعاتالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019

 المبالغ بدوالرات الواليات المتحدة التفاصيل 
 200 الرصيد االفتتاحي

00،00 من األفراد واملؤسسات الواردةالتربعات   

78 843 من الدول التربعات الواردة  

(437 009)   والية جرب الضرار – ملشاريعمن أجل ا املدفوعات  

3 489 700 احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى   

(3 128 234) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

 00،00 الفوائد إيرادات

 00،00 املصرفية الرسوم

3 500 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 
 

 مسامهات األفراد واملؤسسات 
 )املبالغ بالدوالرات األمريكية( مسامهات الدول حبسب الشهور   )املبالغ بالدوالرات األمريكية(* حبسب الشهور 

10 082،06  2019متوز/يوليو   0.00 2019متوز/يوليو   
  2019آب/أغسطس   0.00 2019آب/أغسطس 
 0.00  2019أيلول/سبتمرب   0.00 2019أيلول/سبتمرب 

 0.00 2019تشرين األول/أكتوبر   0.00 2019تشرين األول/أكتوبر 
 000.00 3 2019تشرين الثاين/نوفمرب   0.00 2019تشرين الثاين/نوفمرب 

47 117،28 2019كانون األول/ديسمرب   0.00 2019كانون األول/ديسمرب   
 0.00 2020كانون الثاين/يناير   0.00 2020كانون الثاين/يناير 

18 643،46 2020شباط/فرباير   0.00 2020شباط/فرباير   
 0.00 2020آذار/مارس   0.00 2020آذار/مارس 

 0.00  2020نيسان/أبريل   0.00 2020نيسان/أبريل 
 0.00 2020أيار/مايو   0.00 2020أيار/مايو 

 0.00 2020حزيران/يونيو   0.00  2020حزيران/يونيو 
78 842،80 اجملموع  0.00 اجملموع  
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 )بدوالرات الواليات المتحدة( Société Généraleمصرف   8-باء
 Société General USD current account املصرف: اسم

 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
 دوالر الواليات املتحدة  :العملة

 FR7630003043350005000292102 احلساب: رقم
Swift:  SOGEFRPP 

 

 1من في الفترة الممتدة  حوالت المصرفيةمالالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي
المبالغ بدوالرات الواليات  التفاصيل 

 المتحدة
00،00 الرصيد االفتتاحي  

5 800 000 احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى   

(5 863 899) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

63 899 الفوائد إيرادات  

00،00 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 

 
 )بدوالرات الواليات المتحدة( Société Généraleمصرف   9-باء

 Sociéée General USD 3M term deposit account املصرف: اسم
 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب

 دوالر الواليات املتحدة  :العملة
 LNB 1340599 (deposit) & LNB 1558338 (rollover) احلساب: رقم

Swift:  SOGEFRPP 
 

 1من في الفترة الممتدة  المحوالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي
المبالغ بدوالرات الواليات  التفاصيل 

 المتحدة
00،00 الرصيد االفتتاحي  
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2 800 000 احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى   

(2 800 000) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

00،00 الفوائد إيرادات  

00،00 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

  

 

  

 )بدوالرات الواليات المتحدة( Société Généraleمصرف   10-باء
 Société General USD 6M term deposit account املصرف: اسم

 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
 دوالر الواليات املتحدة  :العملة

 LNB 1241659 احلساب: رقم
Swift:  SOGEFRPP 

 

 1من في الفترة الممتدة  المحوالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي
المبالغ بدوالرات الواليات  التفاصيل 

 المتحدة
00،00 الرصيد االفتتاحي  

3 800 000 احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى   

(3 800 000) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

00،00 الفوائد إيرادات  

00،00 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 

 PayPal  11-باء
 PayPal املصرف: اسم

 ضحايا للالصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
  اليورو :العملة
 PayPal: TrustFundforVictims@icc-cpi.intSwift:  SOGEFRPPعنوان 

 

mailto:TrustFundforVictims@icc-cpi.int
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 1من في الفترة الممتدة  المحوالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019 وتموز/يولي
المبالغ بدوالرات الواليات  التفاصيل 

 المتحدة
 17 الرصيد االفتتاحي

  احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى 

(17) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

00،00 الفوائد إيرادات  

00،00 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 

 

 PayPal   12-باء
   بدوالر  الواليات المتحدة PayPal املصرف: اسم

 للضحايا الصندوق االستئماين  احلساب: صاحب
  اليورو :العملة
 PayPal: TrustFundforVictims@icc-cpi.intSwift:  SOGEFRPP عنوان

 

 وتموز/يولي 1من في الفترة الممتدة  المحوالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2020 وحزيران/يوني 30 حتى 2019

المبالغ بدوالرات الواليات  التفاصيل 
 المتحدة

 523 الرصيد االفتتاحي

  احملوَّالت من حسابات الصندوق األخرى 

(523) حسابات الصندوق األخرى إىلاحملوَّالت   

00،00 الفوائد إيرادات  

00،00 2020 وحزيران/يوني 30في  الرصيد  

 

    
  

  

 

mailto:TrustFundforVictims@icc-cpi.int
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 الثاني المرفق
 30إلى  2019 وتموز/يولي 1من الممتدة الصندوق خالل الفترة  مشاريع

 2020 وحزيران/يوني
 المساعدة والية - أوغندا شمال

 TFV/UG/2007/R2/038 :المشروع
 والنفسي املتكامل للضحايا البدينالتأهيل  إعادة دعم مشروع المشروع: عنوان

 يورو 200 000 :الميزانية
 *يورو 18 748،50  :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2020نيسان/أبريل  - 2019نيسان/أبريل  :المدة
  والبدينإعادة التأهيل النفسي  والتدخل:ضحايا ال نوع

 

   TFV/UG/2007/R1/018:  المشروع
 وإعادة التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشال أوغندا املناصرةبناء القدرات و  المشروع: عنوان

 يورو 500 000 :الميزانية
 يورو* 68 935043 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021نيسان/أبريل  - 2019نيسان/أبريل  :المدة
تأهيل النفسي الالصناعية( وإعادة  واألعضاءإعادة التأهيل البدين )توفري األجهزة التعويضية  والتدخل:ضحايا ال نوع

 ةبدنيوالدعم املادي لضحايا احلرب ذوي اإلعاقة ال

 

 TFV/UG/2007/R1/005 :المشروع
 مركز اخلربة يف الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال املتضررين من احلرب. المشروع: عنوان

 يورو  500 000 :الميزانية
 يورو* 11 101،48 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021تشرين األول/أكتوبر  - 2019نيسان/أبريل  :المدة
  إعادة التأهيل النفسي  والتدخل:ضحايا ال نوع

 

 

 TFV/UG/2007/R1/020 :المشروع
 اخلدمة وبناء القدرات. توفري العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: هنجمعاجلة احتياجات الصحة  المشروع: عنوان

 يورو  500 000 :الميزانية
 يورو* 4 772،13  :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021تشرين األول/أكتوبر  - 2019نيسان/أبريل  :المدة
الصحة املتعلقة ب للمجتمعات املتضررة من خالل تلبية احتياجاهتمإعادة التأهيل النفسي  والتدخل:ضحايا ال نوع

 العقلية.
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 TFV/UG/2007/R1/014(b) :المشروع
 والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا. البديناملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل  المشروع: عنوان

 يورو  500 000 :الميزانية
 يورو* 72 619،18 :التنفيذالشريك في من  الواردةالمناظرة  األموال

 2021تشرين األول/أكتوبر  -2019 نيسان/أبريل  :المدة
 إعادة التأهيل البدين والنفسي والتدخل:ضحايا ال نوع
 

 - 2019أبريل نيسان/الواردة يف اجلداول أعاله تتوافق مع املبلغ اإلمجايل املعتمد للسنة األوىل للتنفيذ ) امليزانية: مالحظة
 (.2021أبريل نيسان/ - 2020أبريل نيسان/( والسنة الثانية )2020أبريل نيسان/

 ، ما مل يذكر خالف ذلك.2020آذار/مارس  31إىل  2019متوز/يوليو  1*  تغطي األموال املقابلة الفرتة من 
 

 

 والية المساعدة -جمهورية الكونغو الديمقراطية 
     TFV/DRC/2007/R1/004 :المشروع

 من أجل تعزيز ثقافة السالم والتماسك االجتماعي يتوريميديا إ المشروع: عنوان
  دوالر أمريكي 140 600 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة

 اجملتمعي واملصاحلة. التأهيل النفسي من خالل بناء السالم والتدخل:ضحايا ال نوع
 

 TFV/DRC/2007/R1/011 :المشروع
مشروع دعم التعايش السلمي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا النزاعات املسلحة يف  المشروع: عنوان

 إقليمي دجوغو وماهاغي، مقاطعة إيتوري
  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة

دماج االجتماعي واالقتصادي نإعادة التأهيل النفسي من خالل التعايش السلمي وإعادة اإل والتدخل:ضحايا ال نوع
 .لضحايا النزاع املسلح

 
 TFV/DRC/2007/R1/019 :المشروع

 يف مدرسة السالم المشروع: عنوان
  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة

إعادة التأهيل النفسي من خالل أنشطة السالم واملصاحلة اليت تركز على األطفال ضحايا العنف  والتدخل:ضحايا ال نوع
 املسلحة واألمهات واألطفال الضعفاء املتأثرين بالنزاع. املرتبط بالقوات
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 TFV/DRC/2007/R1/021 :المشروع
إعادة التأهيل النفسي اجليد للناجني من العنف اجلنسي يف جنوب كيفو كجزء من الرعاية الشاملة  المشروع: عنوان

 يف بانزي املستشفى العاماملقدمة داخل 
  دوالر أمريكي 130 000 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة

 من العنف اجلنسي. إعادة التأهيل النفسي للناجني والتدخل:ضحايا ال نوع
 

 

 TFV/DRC/2007/R2/026 :المشروع
 ضحايا احلروب يف إيتوري األطفال االقتصادي لألمهات -واالجتماعي إعادة اإلدماج النفسي  المشروع: عنوان

  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية
 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة
 األطفال ألمهاتلإعادة التأهيل النفسي واالجتماعي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  والتدخل:ضحايا ال نوع

 وضحايا النزاعات املسلحة
 

 

 TFV/DRC/2007/R2/031 :المشروع
مساعدة وإعادة تأهيل الناجني من العنف اجلنسي واجلرائم األخرى ضد اإلنسانية يف مقاطعة مشال   المشروع: عنوان
 كيفو

  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية
 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة
 من العنف اجلنسي. يل النفسي والدعم املادي للناجنيإعادة التأه والتدخل:ضحايا ال نوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 TFV/DRC/2007/R2/032 :المشروع
شابة من ضحايا العنف اجلنسي يف  550الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي ل   المشروع: عنوان

 أراضي موينغا ووالونغو يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية
  دوالر أمريكي 149 800 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  مايوأيار/ :المدة

 الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشابات ضحايا العنف اجلنسي والتدخل:ضحايا ال نوع
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 TFV/DRC/2007/R2/033 :المشروع
العنف اجلنسي مشاريع الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي اليت تستهدف ضحايا  المشروع: عنوان

 يف إقليم مشال كيفو بيين
  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية

 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال
 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة

 الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا العنف اجلنسي. والتدخل:ضحايا ال نوع
 

 

 

 TFV/DRC/2007/R1/043 :المشروع
االقتصادي لضحايا التشويه والتعذيب يف مقاطعة  -إعادة التأهيل النفسي والدعم الطيب واالجتماعي  المشروع: عنوان
 إيتوري

  دوالر أمريكي 150 000 :الميزانية
 * 00،00 :الشريك في التنفيذمن  الواردةالمناظرة  األموال

 2021 نيسان/أبريل -2020  أيار/مايو :المدة
إعادة التأهيل النفسي واملساعدة الطبية والدعم االجتماعي واالقتصادي لضحايا التشويه  والتدخل:ضحايا ال نوع

 والتعذيب.
 

 
 

 
 

 

 
 

 2020أيار/مايو  مالحظة: امليزانية املذكورة يف اجلداول أعاله تتوافق مع املبلغ اإلمجايل املعتمد للسنة األوىل من التنفيذ )
املساعدة اجلديد جلمهورية الكونغو الدميقراطية. بدأت دورة الربنامج اجلديدة يف  والية( لربنامج 2021نيسان/أبريل  -

سنوات. سيتم متديد املشاريع على أساس سنوي ، رهنا باألداء املرضي وتوافر األموال  5وستستمر ملدة  2020مايو أيار/
 وموافقة جملس الصندوق االستئماين.

األرقام املتعلقة باألموال املطابقة للمشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ألهنا مل يتم استالمها حىت وقت  مشل*  مل يتم 
 تقدمي هذا التقرير 

_____________ 


