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             خطاب اإلحالة

  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠

  

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين ١-١١    ً        وفقا  للمادة   
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للضحايا عن الفترة من 

  

  

  

               سيلفانا أربيا  )      توقيع (

       املسجل

  

  

  

  

  هام ميلرغراالسيد 
  املدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace Road  

London SW1W 9SP 
United Kingdom  
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  البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١

  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

  االستئماين للضحايا ومجعية الدول األطرافإىل جملس إدارة الصندوق 

ديسمرب / كانون األول٣١قمت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للصندوق االستئماين عن الفترة املنتهية   
 وهي تشمل البيان األول املتعلق باإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية، والبيان الثاين املتعلق ٢٠٠٨

خلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق، والبيان الثالث املتعلق بالتدفقات النقدية واملالحظات باألصول وا
  . املبينة فيها                                                 وأعد ت هذه البيانات املالية يف إطار السياسات احملاسبية. ٣ إىل ١الداعمة من 

  املسؤوليات املنوطة بكل من املسجل ومراجع احلسابات

                                       ً                                داد والعرض السليم للبيانات املالية، وفقا  للشروط اليت يتضمنها النظام املايل إن املسجل مسؤول عن اإلع  
وتشمل هذه املسؤولية تصميم . ٥، املرفق، الفقرة ICC-ASP/1/Res.6، املرجع ٦على حنو ما هو حمدد يف القرار 

                       ً     ن اخلطأ املادي الراجع سواء  إىل وتنفيذ وتوخي املراقبة الداخلية للعرض السليم والصحيح للبيانات املالية اليت ختلو م
الغش أو الغلط وانتقاء وتطبيق السياسات احملاسبية املالئمة، ووضع تقديرات حماسبية تتسم باملعقولية يف الظروف 

  .السائدة

                       ً                واملطلوب مين أن أبدي رأيا  بشأن ما إذا ما . وتتمثل مسؤولييت يف إصدار تقرير عن مراجعة البيانات املالية  
يانات املالية تعكس على حنو منصف املوقف املايل يف اية الفترة ونتائج العمليات عن الفترة، وأن البيانات كانت الب

        ُ        ً                                               ً                                     املالية أ عد ت وفقا  للسياسات املالية املعلنة كما أنين أقدم لكم تقريرا  عما إذا كانت املعامالت قد جرت، من مجيع 
  .األوجه املادية، مبا يتفق مع النظام املايل

  أساس الرأي بشأن مراجعة احلسابات

                          ً                                                              أجريت مراجعيت للحسابات وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها جملس املعايري الدولية   
ويشمل الفحص الذي أقوم به، اختبار ما يثبت صحة املبالغ والكشف عن الوضع املايل . للمراجعة والتأكيد

               ً                                 كما تشمل تقييما  للتقديرات ذات األمهية واألحكام اليت . رجة يف البيانات املاليةومشروعية املعامالت املالية املد
                                                                                                   أصدرها املسج ل يف إعداد البيانات املالية وما إذا كانت السياسات احملاسبية هي أنسبها بالنسبة لظروف الصندوق 

  .و املالئماالستئماين للضحايا وما إذا كانت قد طبقت بشكل متسق ومت الكشف عنها على النح

وقمت بتخطيط وإجناز مراجعيت للحسابات على النحو الذي ميكنين من احلصول على مجيع املعلومات   
والتعليالت اليت أرى أا ضرورية لكي توفر يل األدلة الكافية إلعطاء تأكيد معقول بأن البيانات املالية خالية من 

       ً             متت وفقا  للنظام املايل  عامالت من حيث مجيع أوجهها املاديةاخلطأ املادي سواء كان مرجعه الغش أو الغلط وأن امل
وقد قمت كذلك، فيما توصلت إليه من .            ً                                            وطب قت حتقيقا  لألغراض اليت يتوخاها الصندوق االستئماين للضحايا

  .رأي، بتقييم مدى كفاية عرض املعلومات الواردة يف البيانات املالية
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    ٣١                                                                  ، تعكس بشكل دقيق ومن مجيع اجلوانب املادية املوقـف املـايل يف                                               إن هذه البيانات املالية يف نظري       
                                                                        ً                      ونتائج العمليات والتدفقات النقدية عن الفترة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً للمعايري                 ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول 

   .                                                                        احملاسبية ملنظمة األمم املتحدة وسياسات احملاسبة املعلنة للصندوق االستئماين للضحايا

  ي بشأن االمتثال للقواعد النظاميةرأ

                                                                          ُ                             إن املعامالت اليت جرت هي يف نظري متفقة من  مجيع اجلوانب املادية مع النظام املايل وأُجنزت مبا حيقق                     
   .                                           املقاصد اليت يتوخاها الصندوق االستئماين للضحايا

               التقرير املفص ل

   .                              عن مراجعة احلسابات اليت قمت ا                          ً       ً     ً  من النظام املايل أصدرت أيضاً تقريراً مفصالً  ١٢    ً       وفقاً للبند   

  

  ورسمس أي  ياسمأ) التوقيع(
  املراقب املايل ومراجع احلسابات العام

 اململكة املتحدة
  املراجع اخلارجي

  

  
  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات

  ٢٠٠٩يوليه /لندن، متوز
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  ٢٠٠٨تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

  دوق االستئماين للضحايامراجعة البيانات املالية للصن

  ٢٠٠٨عن عام 

  احملتويات

  

  الفقرات  
  ٣-١   .............................................................................................املوجز التنفيذي

     النتائج التفصيلية
  ٤  ................................. ................................................النتائج املالية

  ٧-٥   ...................................................................التربعات احملددة االستعمال
  ١٥-٨   .............................................................................النفقات اإلدارية

  ١٧-١٦   ......................................................................هلباتعملية التدقيق يف ا
  ١٨   ..................................... توصيات السنة السابقة املنبثقة عن مراجعة احلساباتمتابعة
  ١٩  ................. ...............................................................تقديرشكر و

  املرفق ألف   ........................................................٢٠٠٨ملخص توصيات املراجعة لعام 
  املرفق باء   .................................................................متابعة توصيات السنة السابقة
  املرفق جيم  .............................................................. ..نطاق وج مراجعة احلسابات
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             موجز تنفيذي

   .                                             رأي املراجع بدون حتفظ يؤكد موثوقية التقرير املايل  •

                                   مليون يورو حيث إن العديد من         ١،١                                               يف املائة يف التربعات وارتفاع النفقات إىل           ٦١                    زيادة كبرية بنسبة      •
   .                             يف املكاتب امليدانية قد انطلقت  ٣٤  ل    دة ا             املشاريع املعتم  

                                                                              تلقي أوىل التربعات املخصصة الغرض مما أوجد احلاجة الفورية لوضع ترتيبات            –                    تربعات ألغراض حمددة      •
   .                         لتوفري احملاسبة للجهات املاحنة

           قابل ملـا                                                                احلاجة إىل وضع أهداف والتبليغ باملنجزات للربهنة على امل         -                                 وفيما يتعلق باملصاريف اإلدارية       •
   .                           قدمته الدول األطراف من أموال

   .                                                                                               احلاجة إىل استعراض الترتيبات التمويلية لتقييم ما إذا كانت املصاريف اإلدارية ينبغي متويلها من التربعات  •

   .                                          الكشف عن التربعات العينية يف البيانات املالية  •

     عتبة                                            إعادة تقييم ما إذا كان هذا املبلغ                          يورو واحلاجة إىل    ٥     ٠٠٠                                          التدقيق يف طبيعة اهلبات اليت تزيد على          •
   .                                        مناسبة حاملا يبدأ العمل باهلبات األلكترونية

   .                                            التقدم احملرز بصدد توصيات مراجعة السنة السابقة  •

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

مبا يتفق مع                                                          ً                         قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا  للقواعد املالية للمحكمة و -١
  .املعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها جملس املعايري الدولية للمراجعة والتأكيد

                                                                                          وتبين مراجعة احلسابات خلوها من العيوب أو األخطاء اليت نعتربها مؤثرة يف دقـة واكتمـال وصـحة       - ٢
                                         ات املالية تعكس بشكل دقيق، من مجيـع                                                                               البيانات املالية برمتها، ورأي مراجعة احلسابات يؤكد أن هذه البيان         

                                                 ونتائج العمليات والتدفقات النقدية املنتهية          ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                                 اجلوانب املالية، املوقف املايل يف      
                   ً                                                                                          يف ذلك التاريخ، وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات احملاسبة املعلنة اليت وضعها الصندوق               

   .         للضحايا        االستئماين

      املرفق                     وتلخص توصياتنا يف      .                                                                           وترد أدناه املالحظات والتوصيات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات          - ٣

       ويرد يف   .          املرفق باء         فترد يف     ٢٠٠٧                                                                   أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام     .    ألف
               ُ                                                    حلسابات اللذين أُبلغ ما املسجل يف االستراتيجية املفصلة ملراجعـة                                        ملخص لنطاق وج مراجعة ا               املرفق جيم 
   .       احلسابات
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  النتائج التفصيلية

                النتائج املالية

   :          فيما يلي    ٢٠٠٨                                                        تتمثل اجلوانب الرئيسية لألداء املايل للصندوق االستئماين يف عام   - ٤

            يف املائة     ٦١      نسبة                                                                       زادت إيرادات الصنـدوق االستئماين زيادة ملحوظة حيث منت التربعات ب          -
   ؛    ٢٠٠٨             يورو يف عام    ٩٢٨     ٧١٦     إىل     ٢٠٠٧             يورو يف عام    ٥٧٨     ٥٨٤    من  

     ١٠٣     ٥٩٩                        يورو بعد أن كانت         ١٣٥     ٩٢٧                    يف املائة فبلغت       ٣١                              ومنت إيرادات الفوائد بنسبة      -
      ٢٠٠٧              يورو عام      ٨١     ١٨٠                             ً     ً          وارتفع جمـموع النفقـات ارتفاعاً كبرياً من         .                  يورو خالل الفترة  

  ؛    ٢٠٠٨      يف عام        يورو  ١     ١٢٨     ٥٢٨   إىل 

                     املعتمدة واخلاصـة      ٣٤  ل                 ً                         مليون يورو أساساً حبكم أن املشاريع ا          ١،١                    دت النفقات فبلغت     ا  وز -
                                                                                               بدعم الضحايا يف املكاتب امليدانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا بدأ تنفيذها خالل             

       السنة؛

   ٣     ٠٠٥    ٠٥ ٩       إىل       ٢٠٠٧                 يورو يف عام      ٣     ٠٥١     ٧١١                                     وتناقص الرصيد الشامل للصندوق من       -
        نـوفمرب   /                                                                            وهذا التناقص راجع إىل الزيادة الكبرية يف األنشطة خالل شهري تشرين الثاين             .     يورو

   .                                      ، وألول مرة فقات نفقات الصندوق إيراداته    ٢٠٠٨      ديسمرب   /            وكانون األول

                        التربعات احملد دة االستعمال

                                 الصندوق االستئماين للضحايا قـد                                                                              قمنا يف السنوات املاضية بإبداء تعليق على حقيقة أن التشريع اخلاص ب             - ٥
                                                                         على النحو الذي يسمح للصندوق بأن يتلقى التمويالت املخصصة لغـرض                ٢٠٠٧       ديسمرب   /                   عدل يف كانون األول   

                                                                                                  حمدد؛ وأشرنا إىل احلاجة لتأمني قدرة اهليكل احملاسيب على رصد كافة جوانب التمويل املرشحة السـتخدام حمـدد       
                                                                                رنا كذلك إىل أنه ينبغي أن تكون األمانة قادرة على الفصل والتبليغ بكافة                وأش  .                               وكفالة حتديد ذلك بشكل منفصل    

                                              ً                                                          اإليرادات والنفقات ذات الصلة بة غرضها حمدد نظراً ألن مثل هذه املعلومات م اآلن بشكل خـاص اجلهـات              
   .     املاحنة

                ظف إبالغ وأخصائي                             على وظيفتني مؤقتتني خاصتني مبو    ٢٠٠٨                                      واشتملت امليزانية املعتمدة للصندوق لعام   - ٦
                                                                         أما وظيفة موظف اإلبالغ فالغرض منها املساعدة على تنفيذ آليات اإلبالغ             .          نظام ساب                            يف التطبيقات الكمبيوترية    

                         أما وظيفة األخـصائي يف       .                                                                                   والتمكن من تقدمي البيانات حبسب املصدر املانح والنشاط واموعة املستهدفة واملوقع          
   .                                                              أجل تصميم الربجميات اليت تفي مبتطلبات إبالغ حمددة تدعو احلاجة إليها                               التطبيقات الكومبيوترية فأقرت من

                          يورو مصحوبة برسالة تبي ن ١٩١ ٠٠٠ أوىل اهلبات احملددة الغرض ومقدارها ٢٠٠٨وتلقى الصندوق يف عام   -٧
وقفنا على حقيقة أنه ليس بيد أننا .                                                                        أن املانح يود  أن حيصل على حسابات مراجعة  بشأن التكاليف اليت تقترن ذه املنحة

                                                                                                هناك حىت اآلن وسيلة منفصلة لتحديد النفقات ذات الصلة باهلبات احملددة وإن كانت الني ة اجتهت إىل وضع آليات 
ويتحتم اآلن إجياد نظام على سبيل األولوية لرصد .                                   ّ                    لتوفري مثل هذه املعلومات قبل أن ت تلق ى املنحة املخصصة الغرض

وبدون ذلك رمبا تلحق بسمعة الصندوق االستئماين للضحايا . ل التربعات املخصصة الغرضالتكاليف املرتبطة بك
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وقد يكون لذلك . أضرار إذا مل يتمكن الصندوق من البيان الواضح والكايف للنفقات ذات الصلة باهلبات احملددة الغرض
 النظر يف التحقق املالئم من هذه وحيتاج الصندوق االستئماين للضحايا كذلك إىل. أثر ضار بتلقي أي هبات جديدة

اهلبات أو وضع ترتيبات املراجعة اخلاصة ا وتعيني الكيفية اليت ينبغي أن يقوم ا الصندوق بتقدمي تقاريره إىل اجلهات 
  .املاحنة

   : ١        التوصية 

 حتديد نوصي بقوة بإدخال التغيريات الضرورية، على سبيل األولوية، على نظم احملاسبة والتبليغ لكفالة  
                                            ً      ً                                             النفقات ذات الصلة بالتمويل املخصص الغرض حتديدا  منفصال  على النحو الذي يفي باملتطلبات احملاسبية للجهات 

  .املتربعة

ونوصي كذلك بأن ينظر الصندوق االستئماين للضحايا يف التحقق املالئم وترتيبات املراقبة اخلاصة بتلك   
 اجلهات املاحنة واخلاصة باملعلومات اليت تتناول كيفية استخدام األموال اليت اهلبات من أجل تلبية االشترطات اليت تضعها

  .تقدمها هذه اجلهات

  النفقات اإلدارية

                                                                                                            متول النفقات اإلدارية اخلاصة بالصندوق االستئماين للضحايا من البند املدرج يف ميزانية احملكمـة اجلنائيـة                  - ٨
    ّ                                ويوفّر هذا التمويل يف سبيل دعـم         .                                  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا     :                                          الدولية واخلاص بالربنامج الرئيسي السادس    

                                                                                                                       املوارد من املوظفني واملوارد من غري املوظفني كالسفر والضيافة واخلدمات التعاقدية ونفقات التشغيل العامة واللـوازم                
                        مليون يورو ومبلـغ      ١           ا مقداره       م     ٢٠٠٨                                                           وبلغت امليزانية املخصصة للنفقات اإلدارية لألمانة يف عام           .                واملواد األساسية 

     وهذه   .     ٢٠٠٧              مقارنة بعام     ٢٠٠٨                       يف املائة بالنسبة لعام   ٤٠                      وهذا ميثل زيادة نسبتها   .     ٢٠٠٧                   مليون يورو يف عام    ٠،٧
   .                                                                                  الزيادة كبرية مقارنة بالبنود األخرى املدرجة يف الربامج الرئيسية للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                             اشتملت على مؤشرات أداء وأهدف حددت للصندوق االستئماين             ٢٠٠٨     عام                                 ونالحظ أن امليزانية املعتمدة ل      - ٩
                                                                                                       وهذه األهداف املدرجة تتمثل يف مضاعفة مبلغ التربعات الواردة وضمان شغل كافة الوظـائف الـشاغرة                  .        للضحايا
                 لصندوق ما يـزال                                   ً                                                       نالحظ، من ناحية أخرى، أن هناك عدداً من األهداف اليت مل حتدد غاياا بالنظر إىل أن ا               .        املعتمدة

       وااالت   .                                                                                     ً                       يف مرحلة البداية وترى اإلدراة أن ليس من املمكن يف الظرف الراهن تقدير مستوى األنشطة تقديراً واقعيا                
                                                                                                                       الرئيسية اليت مل حتدد أهداف ترتبط إىل حد كبري باملشاركة املباشرة مع الضحايا والتوسيع يف شبكة الشركاء والترويج                  

                                                                  ً               ومن بني مؤشرات األداء احملددة الستة عشر، هناك ستة منها فقط وضعت أهـدافاً                .     حملافل                       للصندوق من خالل شىت ا    
   .                                     حمددة وأعلن تعذر وضع تقدير خاص بالباقي

                                                                                                          ومن األمهية مبكان أن يواصل الصندوق االستئماين للضحايا اتصافه بالشفافية والقابلية للمساءلة فيما خيـص               -  ١٠
                               ونتيجة لذلك فإن من األمهيـة        .                                               قات متول من االشتراكات املقررة للدول األعضاء                                          النفقات اإلدارية حيث إن هذه النف     

     وهذا   .                                                                                                              وضع طائفة مالئمة من األهداف لرصد األداء، وأن يكون هناك نظام للتبليغ الرمسي مبا ينجز من هذه األهداف                 
دت قيمة األموال املقدمن شأنه أن يطمئن الدول األعضاء على أن أنشطة الصندوق جس                                                                         مة  .   
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   : ٢        التوصية 

                                                                                            نوصي إدارة احملكمة بأن تقي م ما إذا كان ميكن اآلن أن حتد د أهداف أداء إضافية بغية تقييم مدى فعالية   
الصندوق، بالنظر إىل تزايد مستـوى املوارد اليت وفرا الدول األعضاء وازدياد مستوى األنشطة اليت يضطلع ا 

  .الصندوق حاليا

          ً        ً                                               تبليغ رمسيا  استنادا  إىل جمموعة األهداف هذه حىت يتسىن تقدمي هذه املعلومات ونوصي كذلك بأن يتم ال  
                                                                                        ً وميكن هلذا التبليغ أن يأخذ شكل التعليق الصادر عن اإلدارة مبا يف ذلك تقرير املدير وتقدميه مرفوقا  . للدول األطراف

  .بالبيانات املالية السنوية للصندوق

لتمويلية الراهنة للصنـدوق الناشئة عن قـرار مجعيـة الدول األطـراف لقـد عدنا وتناولنا الترتيبات ا  -١١
ICC-ASP/3/Res.7 اليت تنص على مايلي٤، الفقرة :  

  من القرار٦                            ً                                                ً        تقرر مجعية الدول األطراف، رهنا  بزيادة التقييم الذي جتريه مجعية الدول األطراف وفقا  للفقرة " 
ICC-ASP/1/Res.6أن متو ل األمانة من املي                      من القرار ٦وتنص الفقرة ."زانيـة العاديـة ICC-ASP/1/Res.6 

  :على ما يلي

                                                                                                        جلمعية الدول األطراف، يف حال ازدياد عبء العمل يف الصندوق االستئماين، أن تنظر، بناء على توصـية                  "
                                                                                                    جملس اإلدارة وبعد التشاور مع املسجل حسب االقتضاء، يف توسيع قدرة العمل، مبا يف ذلك تعـيني مـدير              
                                                                                                         تنفيذي، إما من داخل أو خارج قلم احملكمة، حسب املالئم بغية تقدمي مزيد من املساعدة يف تسيري عمـل                   

                                                                   وتقوم مجعية الدول األطراف،كجزء من نظرها هذا، وبعد التـشاور مـع         .                            الصندوق بشكل مناسب وفعال   
    ."       لديها                                                                  جملس اإلدارة واملسجل بالنظر يف تسديد نفقات الصندوق من التربعات اليت جتمعت

وخالل قيامنا مبراجعة احلسابات متكنا من . ٢٠٠٤ومل يقع أي استعراض الحق هلذين القرارين منذ عام   -١٢
احلصول على ما يكفي من األدلة لتحديد ما إذا كانت مجيع التكاليف ميكن اآلن متويلها من التربعات اليت يتلقاها 

  .الصندوق

                                                             النفقات اإلدارية للصندوق االستئماين للضحايا ملدة أطول مما هو مالئم                                وهناك خطر أن تواصل احملكمة متويل    -  ١٣
   .                                               ً       ً     ً     ً              أو ضروري، بالنظر إىل أن موقف الصندوق مل يقيم جمدداً تقييماً كامالً وفقاً هلذين القرارين

   : ٣        التوصية 

        ألصـليني                                                                                                    نوصي بأن يتم تقييم مستوى النشاط الذي يضطلع به الصندوق االستئماين فيما يتصل بالقرارين ا                 
                                                                                                                   الصادرين عن مجعية الدول األطراف، حىت يتسىن للمحكمة أن حتدد ما إذا كان من املالئم والقابـل لالسـتمرار أن                    
   .                                                ً                                                         يتواصل متويل نفقات األمانة باالستناد إىل التربعات بدالً من الربنامج الرئيسي املدرج يف ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية

ليت اختذا مجعية الدول األطراف واليت تغطي الدعم اإلداري املقدم للصندوق قادنا إىل واستعراضنا للقرارات ا  -١٤
             ً     وال يقي د حاليا  على .                                             ً                                  النظر يف مستوى اخلدمات اإلضافية اليت تقدمها جمانا  احملكمة إىل الصندوق االستئماين للضحايا

ولذلك فإن الصندوق . ستئمانية التابعة للمحكمة                                        ً                  حساب الصندوق أية تكاليف لدعم الربامج خالفا  لبقية الصناديق اال



ICC-ASP/8/16 
12Page  

                                                                                                    االستئماين للضحايا ال يقي د على حسابه استغالله للخدمات املشتركة من قبيل أماكن العمل وتكاليف الصيانة وشبكة 
  .تكنولوجيا املعلومات ونظم احملاسبة والشراء

                                  لصندوق االستئماين الـذي توسـعت                                                                        وخالل مراجعتنا للحسابات حصلنا على الدليل الذي يشري إىل أن ا            -  ١٥
                                                   ً      ً                                                    أنشطته فشملت جماالت برناجمية، قد تلقى خدمات أخرى ودعماً جمانياً من خمتلف األطراف اخلارجية باالضـافة إىل                 

     ً                                                        ومتشياً مع أفضل املمارسات طلبنا أن تشمل البيانات املالية           .                                                        الدعم الذي توفره احملكمة على حنو ما هو موصوف أعاله         
                                            ومن شأن هذا أن يوفر املزيد من الشفافية األحسن   .                                          رة، مذكرة كشف إضافية تورد التربعات العينية              للصندوق، ألول م

   .     ّ                                                                                              ملن يطّلع على البيانات املالية بتمكينهم من الوقوف على مستوى املوارد الالزمة للصندوق لكي يعمل طيلة الفترة

                       عملية التدقيق يف اهلبات

                                                                 املوظفني يكتفون بالقيام بالتحقق من مصادر التربعات اليت يزيد مبلغها                               خالل مراجعتنا للحسابات الحظنا أن  -  ١٦
                                                                                          والحظنا أن معظم اهلبات املتلقاة واليت يتجاوز مبلغها مخسة آالف يورو كانت مقدمة مـن                 .                    على مخسة آالف يورو   

                      آالف يورو كانت واردة                                               وباملقابل الحظنا أن البنود اليت يقل مبلغها عن مخسة  .                                ً  احلكومات ولذلك اعتربت مقبولة متاماً 
  .                                                                                                                 باألساس من األفراد وال ميكن على هذا األساس أن يكون هناك خطر هبة غري قانونية واردة من مصادر غري مالئمـة                  

     ً                                                                                                                   وتبعاً لذلك هناك خطر يتمثل يف أن اهلبات املتلقاة ليست متوافقة مع أهداف وأنشطة الصندوق أو ميكن أن تؤثر على                    
   .         استقاليته

         والزيادة   .     ٢٠٠٧                                                             ً                التبليغ بعدد من املخاطر احملتملة اليت تالزم اهلبات املقدمة إلكترونياً يف تقريرنا لعام           وقد قمنا ب  -  ١٧
                                                                                        ً            احملتملة يف اهلبات اليت يقل مبلغها عن مخسة آالف يورو حني تكون اهلبات اإللكترونية ممكنة سيتطلب مزيداً من التدقيق 

   .    الئمة                                           لكفالة قبول الصندوق هبات قانونية من مصادر م

   : ٤        التوصية 

                                                                                                              نوصي بأن يعاد تقييم السقف احلايل للتدقيق يف اجلهات املاحنة حينما يبدأ العمل بنظام اهلبات اإللكترونيـة                   
    .                                                                            وحاملا ميتلك الصندوق بيانات عن حجم وقيمة اهلبات اليت يتلقاها عن طريق هذا النظام

   ت                                                    متابعة توصيات السنة السابقة املنبثقة عن مراجعة احلسابا

                                                                تتصل بالتربعات ألغراض حمددة، واهلبات اإللكترونية واسـتخدام             ٢٠٠٧                                   تقدمنا بتوصيات يف تقريرنا لعام        -  ١٨
                                                                                           وقد قمنا مبتابعة هذه التوصيات ويرد يف املرفق ألف ذا التقريـر رد األمانـة علـى                   .                               موظفي املساعدة املؤقتة العامة   

   .                                                        توصياتنا املنبثقة عن مراجعة احلسابات كجزء من عملنا الروتيين                                   وسوف نواصل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ   .         توصياتنا
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       تقدير     شكر و

                                                                                                             نعرب عن شكرنا وامتناننا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما من جانب الـصندوق االسـتئماين التـابع                  -  ١٩
   .                                                                           للمحكمة اجلنائية الدولية وخباصة من املسجل ومعاونيه أثناء قيامنا مبراجعة احلسابات

  

  مورس.أ.أمياس س) يعالتوق(

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة
  املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  ٢٠٠٨ملخص توصيات املراجعة لعام 

   : ١        التوصية 

                                                                                                 نوصي بقوة أن يتم على سبيل األولوية إدخال التغيريات الالزمة على نظم احملاسـبة والتبليـغ                    
                                                                          لصلة بالتمويل املخصص الغرض حتدد بصورة منفـصلة مـن أجـل الوفـاء                                          لكفالة كون النفقات ذات ا    

   .                             باشتراطات احملاسبة للجهات املاحنة

                                                                                             ونوصي باإلضافة إىل ذلك أن يقوم الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر يف الترتيبات املالئمة                  
                             عها املاحنون فيمـا يتعلـق                                                                                     للتحقق واملراقبة ذوي الصلة بتلك اهلبات من أجل الوفاء باالشتراطات اليت يض           

   .                                                          باملعلومات املراجعة ذات الصلة بالكيفية اليت استخدمت ا أمواهلم

   : ٢        التوصية   

                                                                                          نوصي بأن تقيم إدارة احملكمة ما إذا كان ميكن اآلن وضع أهداف أداء إضافية لتقيـيم فعاليـة            
                                  ملستوى املتزايد من األنشطة الـيت                                                                               الصندوق بالنظر إىل تنامي مستوى املوارد اليت توفرها الدول األعضاء وا          

   .                يضطلع ا الصندوق

          ً                                                                             ونوصي أيضاً بأن جيري التبليغ الرمسي باألداء خبصوص هذه األهداف احملددة حىت يتسىن عرض                  
                                                                      ومثل هذا التبليغ ميكن أن يتخذ شكل التعليق اإلداري مبا يف ذلـك               .                                  هذه املعلومات على الدول األطراف    

   .     ً                                 مرفقاً بالبيانات املالية السنوية للصندوق                      تقرير يعده املدير يقدم 

   : ٣        التوصية   

                                                                                          نوصي بأن جيري تقييم ملستوى نشاط الصندوق االستئماين فيما يتصل بقرارات مجعية الـدول                  
                                                                                                        األطراف األصلية حىت يتسىن للمحكمة أن حتدد ما إذا كان من املالئم والسليم تـسديد نفقـات أمانـة                   

   .                                                    امليزانية الربناجمية الرئيسية للمحكمة اجلنائية الدولية                      ً   الصندوق من التربعات بدالً من

   : ٤        التوصية 

                                                                                                  نوصي بأن يعاد تقييم العتبة احلالية اخلاصة بفحص هوية اجلهات املاحنة حاملا يبدأ العمل بنظام                   
   .                                                                                         التربع اإللكتروين وحاملا ميلك الصندوق بيانات عن حجم وقيمة اهلبات اليت يتلقاها عن طريق هذا النظام
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  املرفق باء

  متابعة توصيات السنة السابقة

رقم 

 التوصية

 التعليق اخلاص باملراجعة تاريخ اإلجناز املتوقع  رد اإلدارة بشأن التقدم احملرز ٢٠٠٧التوصيات من مراجعة عام 

                                        نوصي بأن تكفل األمانة وجـود نظـام          ١
                                       مالئم لتحديد ورصد كافـة اإليـرادات       

            صل بالتربعات                             والنفقات والتبليغ ا فيما يت
                   فهذا من شأنه أن      .                    املقدمة ألغراض حمددة  

                                           ميكن األمانة من توفري تقارير دقيقة عـن        
                                   اجلهات املاحنة حول استخدام هذه األموال 
                                         ويوفر الشفافية واحملاسبة عـن األمـوال       

  .                 املقدمة ألغراض حمددة

                                           ً                             عكفت األمانة على دراسة هذه القضية واقترحت حالً على قسم تكنولوجيا           
       وهـذا    .                                                             ومات واالتصال وقسم امليزانية واملالية وكال القسمني وافقـا            املعل

                                 وإىل أن يتم تنفيذ هذا احلـل علـى     .                   ً                املقترح سوف يوفر حالً لنظم احملاسبة    
                        موظف االتصال باألمانـة     /                            للمحكمة يقوم كبار املسؤولني        ساب              صعيد نظام   

ـ              ـات                                                                   مبراقبة التربعات املخصصة الغرض واحملددة الغرض وما يتصل بالنفق
  .     ساب         خارج نظام

                                    إذا ما قـام قـسم تكنولوجيـات        
                                   املعلومات واالتصال بتوفري ما يكفي     
                                        من األموال لتنفيذ نظام إدارة املـنح       

                 بكامله فإن هذا              نظام ساب            يف إطار   
                        ً            النظام ميكنه أن يكون عامالً بصورة      

            مث علـى        ٢٠٠٩                   أساسية حبلول عام    
  .    ٢٠١٠                 حنو كامل حبلول عام 

  ض                              على ضوء هبة خمصـصة الغـر      
               أبدينا بعض       ٢٠٠٨              قدمت يف عام    

                                   التعليقات اإلضافية على هذا اال     
  .    ٢٠٠٨               يف تقريرنا لعام 
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رقم 

 التوصية

 التعليق اخلاص باملراجعة تاريخ اإلجناز املتوقع  رد اإلدارة بشأن التقدم احملرز ٢٠٠٧التوصيات من مراجعة عام 

نوصي بأن تكفل األمانة أن هلا موارد   ٢
إدارية كافية من أجل اإلدارة الفعالة 
للشروع يف إقامة مرفق التربعات 

  .اإللكترونية قبيل التنفيذ
                                     ونوصي كـذلك بـالنظر الفـاحص يف        

                               حتدد عنده عتبة التدقيق يف                  املستوى الذي 
                               وينبغي أن تكون هذه العتبات       .        التربعات

                                           متدنية على النحو الذي يتـيح احلمايـة        
                                       املالئمة للصندوق للتـدقيق يف اهلبـات       
                                            الكبرية املبلغ وتكون يف الوقت نفسه عالية       
                                            مبا فيه الكفاية للحيلولة دون أن تـصبح        
                              ً           تكاليف التدقيق باهظة وحتد مادياً مـن       

  .                       ً لتربعات املقدمة إلكترونياً      قيمة ا

تتوىل األمانة يف الظرف الراهن وضع نظام للتربعات اإللكترونية املقدمة إىل 
                              ً                                الصندوق االستئماين للضحايا، أخذا  بعني االعتبار التوصيات اليت قدمها 

 اليت قدمها ٢٠٠٧ويف أعقاب توصيات عام . املراجع اخلارجي للحسابات
 اليت قدمها املراجع الداخلي ٢٠٠٨وتوصية عام املراجع اخلارجي للحسابات 

موظف االتصال /للحسابات أنشئت يف نطاق األمانة وظيفة اإلداري الكبري
واملفروض أن . داخل األمانة إلدارة عملية وضع نظام للتربعات اإللكترونية
أما فيما . ٢٠٠٩                            ًَ                     يكون هذا النظام باليورو عامال   يف اجلزء الثاين من عام 

عات املقدمة بدوالرات الواليات املتحدة فقد طلبت األمانة تعاون خيص الترب
  .مؤسسة األمم املتحدة وهي تنتظر الرد

                                                                        وعتبة قبول التربعات من اجلهات اخلاصة دون تدقيق حددها جملـس إدارة            
  .                                   دوالر أو ما يعادهلا بـاليورو       ٥     ٠٠٠                                  الصندوق االستئماين للضحايا مببلغ     

                     وليتسىن اإلبقاء علـى     .                            قيق تدرأ خطر غسل األموال                               وهذه العتبة املتدنية للتد   
                                                                             هذه املراقبة من احليوي اإلبقاء على وظيفة يشغلها إداري متقدم يف املستوى            

  .                احلايل داخل األمانة

                                       يتوقع أن يبدأ العمل بنظام التربعات      
                                      باليورو يف النصف الثاين مـن عـام        

٢٠٠٩    .  

                                نالحظ التقدم احملرز فيما يتعلق ذه 
                        وصينا باإلضافة إىل ذلك               التوصية وأ 

                                        بأن يعاد تقييم العتبة حاملا تتـوفر       
                                   البيانات املتعلقة حبجـم وقيمـة       

  .                  التربعات اإللكترونية
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رقم 

 التوصية

 التعليق اخلاص باملراجعة تاريخ اإلجناز املتوقع  رد اإلدارة بشأن التقدم احملرز ٢٠٠٧التوصيات من مراجعة عام 

                                       أوصينا كذلك بأن تسعى األمانة لضمان        ٣
                                         وظائف ثابتة لألدوار الرئيـسية داخـل       
                                         األمانة للحد من خطـر ارتفـاع دوران        

                     وينبغـي أن تكفـل       .                 املوظفني الرئيسيني 
                                 توثيق اإلجراءات اإلدارية بـشكل             األمانة  

                                      قابل لالستعمال حيث إن هذا سـيجنب       
                                       فقدان معلومات رئيسية من خالل دوران      

  .             املوظفني املؤقتني

                                                     ، أسندت لألمانة وظيفـة إضـافية يـشغلها إداري              ٢٠٠٩       ً           اعتباراً من عام    
                                                                موظف اتصال مسؤول عن اإلدارة العامة؛ والسياسات والتخطـيط؛          /    أقدم

   .                ة املوارد البشرية                وامليزانية؛ وإدار
                                                      شغلت األمانة كافة الوظائف الرئيسية؛ وهنـاك يف             ٢٠٠٩      مايو   /            ولغاية أيار 

                   واألخرى برتبـة     ٦-                                                    الظرف الراهن وظيفتان شاغرتان إحدامها برتبة خ ع       
  /                                 قد استقال يف كانون الثـاين       ٦-                                 إن املساعد اإلداري برتبة خ ع          ( ٣- ف

  ؛     ٢٠٠٩         يونيـه    /         حزيران                                       ويتوقع أن يتسلم خليفته املنصب يف          ٢٠٠٩       يناير  
                                      املكرسة ملوظف رصد تقيـيم ووفـق         ٣-                                    والوظيفة الشاغرة الثانية برتبة ف    

                                                    ملدة ستة أشهر فقط ولذلك ميكن شغلها يف وقـت               ٢٠٠٩                   عليها يف ميزانية    
   ).              متأخر من السنة

                                  مجيع الوظائف الرئيسية شـغلت يف      
  .    ٢٠٠٩                  النصف األول من عام 

        ً                          حنيط علماً بالتقدم اإلجيايب احملـرز      
  .                 جمال هذه التوصية يف
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       رقـــم 

         التوصية
التوصيات من مراجعة عام 

٢٠٠٦  
  رد اإلدارة بشأن التقدم احملرز

  )٢٠٠٧                   قد م بعد مراجعة عام ( 
املستجدات يف التقدم احملرز   تاريخ االجناز املتوقع

  ٢٠٠٨بعد مراجعة عام 

                                     نوصي بأن ينظر الـصندوق يف حتـسني          ١
  م                                      هيكل الرموز اخلاص بأنشطته يف نظـا      

                                          احملاسبة نظام ساب لكفالة التبليغ األفضل      
                                           بالبيانات املالية وأمن بيانات الـصندوق      

  .                  ذات الصلة بالضحايا

                                                                       ينوي الصندوق دراسة هيكل رموز نظام ساب الذي يـستخدمه برنـامج            
                                                                              األغذية العاملي بالنظر إىل اتساع نطاق التبليغ املايل لديه وذلـك كأسـاس             

                                         باإلضافة إىل ذلك من املزمـع اسـتعراض          .                            لتحسني هيكل الرموز باحملكمة   
     وإذا   .                                                                        الكيفية اليت تتعامل ا احملكمة مع أمن البيانات اخلاصـة بالـضحايا           

                                                                        رؤيت الضرورة لذلك فإن الصندوق سيقوم بتوسيع نطاق استعراضه ليشمل          
  .                        كيانات أخرى تعىن بالضحايا

                                 هذه القضية معلقـة ألن هيكـل         .         ٍ العمل جارٍ
         م املالئم                            الرموز مرتبط بوضع النظا   
             نظام ساب                           للرصد واملراقبة يف إطار   

                                      وإذا ما توفرت األموال لتنفيذ نظام      
          نظـام                             بسيط إلدارة املنح يف إطار    

                              فإن هذا النظام البسيط ميكن          ساب  
            ً                    أن يكون عامالً حبلـول أواخـر       

                         من ناحية أخرى وللوفاء      .     ٢٠٠٩
                               بصورة كاملة مبقتضيات الصندوق    
  ة                                االستئماين للضحايا واجلهات املاحن   

                                    يلزم أن ينفذ نظام كامـل إلدارة       
                                 اهلبات يف إطار نظام ساب ومـن       
               ً                    األمهية مبكان أيضاً اإلبقـاء علـى       
                                  املستوى احلايل املهم مـن الـدعم       
                                اإلداري داخــل األمانــة للوفــاء 
  .                            باحتياجات مجيع من يعنيهم األمر



 
IC

C
-A

SP/8/16
 

19
Page 

 
 

       رقـــم 
         التوصية

التوصيات من مراجعة عام 
٢٠٠٦  

  رد اإلدارة بشأن التقدم احملرز
  )٢٠٠٧                   قد م بعد مراجعة عام ( 

املستجدات يف التقدم احملرز   تاريخ االجناز املتوقع
  ٢٠٠٨بعد مراجعة عام 

                                     نوصي كذلك بأن يستعرض الصندوق ما        ٢
                                      يلزم مـن الـدعم اإلداري لالضـطالع        

                                  وكفالة مستوى مالئم من الدعم             بوظائفه
  .     املتاح

                    ً     ً                                                  أدرج الصندوق اعتماداً خاصاً بوظيفة جديدة كجزء من ميزانيته املقترحـة           
                                                                لضمان مستوى مالئم من الدعم يتاح بالنظر لتوسع النـشاط               ٢٠٠٩      لعام  

  .                    الذي يقوم به الصندوق

              يتـوفر يف        ٢٠٠٩       ً           اعتباراً من عام      .    ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول
                  اتصال إداري كبري                 األمانة موظف   

ــة   ــن اإلدارة العام ــسؤول ع                               م
                                  والسياسة والتخطـيط وامليزانيـة     

  .                     وإدارة املوارد البشرية

                                     نوصي كلك بأن ينظـر الـصندوق يف           ٣
                                     القضايا اليت يطرحها العمل بعمالت خمتلفة 
                                      متعددة لتقدمي املـدفوعات للـضحايا؛      
                                        والطريقة اليت ميكن ا التعامل مع التقلبات 

  .           يف سعر الصرف

                            ً                                            بالنظر إىل شروع الصندوق مؤخراً يف نشاط املشاريع يعتزم الصندوق رصد           
                                                                           نشاطه خالل السنتني املقبلتني لتمكينه من اختاذ قرار يرتكز علـى أسـاس             

  .               التجربة الفعلية

                                تطبق احملكمة سعر الصرف الـذي        .         ٍ العمل جارٍ
                                  حتدده األمم املتحدة كما هو مبين      

          فيمـا    ٥-   ١١١                    يف القاعدة املالية    
     وتود   .                   تقلبات سعر الصرف      خيص  

                                   األمانة إثارة قضية تقلب أسـعار      
                                الصرف مع أعضاء جلنة االستثمار     
                                  واالستعراض وتناقش ما إذا كـان      
                                    الشراء املقدم أو غريه من الوسائل      
                                 متاحة حلماية الصندوق من اآلثار     

  .                         الضارة النامجة عن التقلبات
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  املرفق جيم

  نطاق وج مراجعة احلسابات

                  مراجعة احلسابات           نطاق وأهداف

    ٣١                                                                                             مبراجعة حسابات البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفتـرة املنتهيـة يف                 نا  قم   
                               والغرض األساسي مـن مراجعـة        .      ً                                        وفقاً ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل            ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول 

                                          بيانات املالية املقدمة تعكس بدقة املوقف املايل                                                      احلسابات هو متكيننا من اخللوص إىل رأي بشأن ما إذا كانت ال
  ؛     ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                                      للصندوق والفائض املتوفر لديه والتدفقات املالية والنقدية للسنة املنتهية يف 

   .                                                  ً            وما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت بوجه الئق وفقاً للنظام املايل

                        معايري ومراجعة البيانات

               ً                                                                    عة احلسابات وفقاً للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها الس الدويل ملعايري                     أجرينا مراج    
                                                                             وتتطلب هذه املعايري ختطيط وإعداد املراجعة للتوصل إىل تأكيدات معقولة بأن             .                          مراجعة احلسابات والتأكيد  

                               املاليـة، واملراجـع اخلـارجي                                            فاإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات        .                                         البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي      
   .                                                                                     للحسابات مسؤول عن إبداء الرأي بشأا، بناء على األدلة اليت يتم احلصول عليها أثناء املراجعة

                   ج مراجعة احلسابات

                                ً     ً                                                           تضمنت مراجعتنا للحسابات استعراضاً عاماً للنظم احملاسبية واختبارات للتحقق من دفاتر احملاسبة               
                              واهلدف األساسي مـن مراجعـة        .                       ً                        ة حبسب ما رأيناه ضرورياً يف الظروف السائدة                                 وإجراءات املراقبة الداخلي  

                                     ولذلك، مل يتضمن العمل الذي قمنا به      .                                                                       احلسابات هو إبداء الرأي بشأن البيانات املالية املقدمة من الصندوق         
                        النظر إىل النتـائج             ً        ً                                                                            استعراضاً تفصيلياً لكافة جوانب النظام املايل ونظام امليزانية من منظور إداري، وال ينبغي            

   .               ً     ً                                                    باعتبارها بياناً شامالً جلميع أوجه الضعف القائمة أو التحسينات اليت ميكن إدخاهلا

                             ً     ً      ً                                                       وتضمنت مراجعتنا للحسابات أيضاً فحصاً دقيقاً خضعت فيه مجيع ااالت املادية للبيانات املالية                
                                       املالية تعكس بدقة دفاتر احملاسبة لدى                                                   وأجرى حتليل ائي للتأكد من أن البيانات          .                      الختبار موضوعي مباشر  

                                                                                                          الصندوق وأن املعامالت تتفق مع القواعد املالية ذات الصلة وتوجيهات اجلهاز اإلداري، وأن احلسابات اليت               
   .                              متت مراجعتها قد عرضت بوجه مناسب
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 البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

  ملاليةبيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة ا
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 

  )باليورو(
  
  

 ٢٠٠٨ 
  رقم

 املالحظة
٢٠٠٧ 

    اإليرادات

 ٥٧٨ ٥٨٤ ٣,٤ ٩٢٨ ٧١٦ التربعات
 ١٠٣ ٥٩٩  ١٣٥ ٩٢٧ إيرادات الفائدة املصرفية

 -  - متنوعة/إيرادات أخرى

 ٦٨٢ ١٨٣  ١ ٠٦٤ ٦٤٣ جمموع اإليرادات

    النفقات

 ٤٣ ٠٦١ ٣,٥ ٤٦٤ ٥٣٨ اتالنفق

 ٣٨ ١١٩ ٣,٥ ٦٦٣ ٩٩٠ النفقات غري املصفاة

 ٨١ ١٨٠  ١ ١٢٨ ٥٢٨ جمموع النفقات

    

 ٦٠١ ٠٠٣  )٦٣ ٨٨٥( اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

الوفورات املؤقتة من التزامات الفترات 
 السابقة أو إلغاءات هلا

٣,٦ ١٨ ٠٧٨  

 ٢ ٤٥٠ ٧٠٨  ٣ ٠٥١ ٧١١ املالية أرصدة الصندوق يف بداية الفترة 

 كانون ٣١األرصدة املالية حىت 
 ٢٠٠٨ديسمرب /األول

٣ ٠٥١ ٧١١  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤ 

  
  )بروس نيس(توقيع   
  رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية  
  ......................................................  
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  البيان الثاين
  الصندوق االستئماين للضحايا

  ن األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقبيا
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  )باليورو(
  
  

 ٢٠٠٨ 
  رقم

 املالحظة
٢٠٠٧ 

    األصول

 ٣ ٠٣٧ ١٦١  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦ الودائع النقدية والودائع ألجل

 ٥٦ ٦٦٩ ٣,٧ ٧٣ ١٣٦ احلسابات األخرى قيد التحصيل

 ٣ ٠٩٣ ٨٣٠  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢ جمموع األصول

    اخلصوم

 ٣٨ ١١٩  ٦٦٣ ٩٩٠ االلتزامات غري املصفاة

 ٤ ٠٠٠ ٣,٨ ٤١٣ ١٦٨              ّ             األرصدة املستحق ة بني الصناديق

 ٤٢ ١١٩  ١ ٠٧٧ ١٥٨ جمموع اخلصوم

    األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

 ٣ ٠٥١ ٧١١  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤ الفائض التراكمي 

 ٣ ٠٥١ ٧١١  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤ قجمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندو

      

 ٣ ٠٩٣ ٨٣٠  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢ جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  
  )بروس نيس(توقيع   
  رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية  
  ......................................................  
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  البيان الثالث

  الصندوق االستئماين للضحايا
   ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٣١ان التدفقات النقدية يف بي

  )باليورو(
  

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ٦٠١ ٠٠٣ )٦٣ ٨٨٥( )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة

 )٤٣ ٥٥٤( )١٦ ٤٦٧( احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

 ٣٤ ١١٩ ٦٢٥ ٨٧١ لتزامات غري املصفاةاإل) نقص/(زيادة

 ١ ٠٠١ ٤٠٩ ١٦٨ احلسابات املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة

  )١٣٥ ٩٢٧( إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

 ٤٨٨ ٩٧٠ ٨١٨ ٧٦٠ الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

 ١٠٣ ٥٩٩ ١٣٥ ٩٢٧ إيرادات الفائدة املصرفية: ا     ً     مضافا  إليه

 ١٠٣ ٥٩٩ ١٣٥ ٩٢٧ صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

   التدفقات النقدية من مصادر أخرى

 - ١٨ ٠٧٨ )النقص/(صايف الزيادة

 - ١٨ ٠٧٨ الصايف النقدي من مصادر أخرى

 ٥٩٢ ٥٦٩ ٩٧٢ ٧٦٥  ألجلالودائع النقدية والودائع) نقص/(صايف زيادة

 ٢ ٤٤٤ ٥٩٢ ٣ ٠٣٧ ١٦١ الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

البيان  (٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
 )الثاين

٣ ٠٣٧ ١٦١ ٤ ٠٠٩ ٩٢٦ 
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  دوق االستئماين للضحايا وأهدافهالصن  -١

-ICC(أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها   ١-١

ASP/1/Res.6 (كما . لصاحل ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وأسر هؤالء الضحايا
  .س إدارة مسؤوال عن إدارة الصندوق االستئماينأنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جمل

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

جيري مسك حسابات الصندوق االستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة   ١-٢
 تتفق حسابات الصندوق ، ولذلك)ICC-ASP/1/Res.6(اجلنائية الدولية وملا هو وارد يف مرفق القرار 

وهذه املالحظات هي جزء ال يتجزأ . االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة
  .من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  جيري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة بكل:حماسبة الصندوق  ٢-٢
  .صندوق

                                                                             قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقر ر مجعية : الفترة املالية  ٣-٢
  .الدول األطراف خالف ذلك

                   ً                                          تعد  احلسابات استنادا  إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري تعديلها : أساس التكاليف التارخيية  ٤-٢
  .لسلع واخلدماتلتعكس آثار تغري أسعار ا

               ويتم  حتويل سجالت .  تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو:عملة احلسابات  ٥-٢
احملاسبة املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ البيان 

 مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة                                              ويتم  حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو. املايل
  .السائد يف تاريخ املعاملة

  :                                                 يتم  متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل ما يلي:التمويل  ٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا   )أ(
  ل األطراف؛للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدو
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                                                                         األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم  حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت   )ب(
                                                                       ً حتو ل إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال  

   من نظام روما األساسي؛٧٩ من املادة ٢بالفقرة 

                                                  عات املقد مة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية                          املوارد احملص لة عن طريق الترب  )ج(
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٩٨الدولية عمال بالقاعدة 

  .املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض  )د(

 بدفع مسامهات نقدية أثناء السنة                                    ً                تسج ل التربعات بوصفها إيرادات استنادا  إىل التزام مكتوب: اإليرادات  ٧-٢
                                                وبالنسبة هلذه األموال يتم  تسجيل اإليرادات عند تلقي .                                                         املالية اجلارية، باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعه د بالدفع

  .التربعات فعال من املتربعني

والودائع ألجل  وهي تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية الودائع النقدية والودائع ألجل  ٨-٢
  .واحلسابات حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية

  )البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

. اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفترة املاليةالبيان األول يعرض   ١-٣
نفقات خالل الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف اإليرادات أو ويشمل حساب زيادة اإليرادات عن ال

  .النفقات

ديسمرب / كانون األول١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض   ٢-٣
٢٠٠٨.  

يار احملاسيب                          ّ                                       هو ملخ ص للتدفق النقدي ومت  إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعالبيان الثالثو  ٣-٣
  .الدويل السابع

                                                                         ورد من التربعات املقد مة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات ما : التربعات  ٤-٣
 . يورو٩٢٨ ٧١٦جمموعه 

 يورو ٤٦٤ ٥٣٨ يورو من النفقات على مصاريف مقدارها ١ ١٢٨ ٥٢٨ ينطوي ما جمموعه النفقات  ٥-٣
 . يورو٦٦٣ ٩٩٠والتزامات مستحقة مببلغ 

لقة بالتزامات الفترات بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها ٦-٣
 ٠٧٨ ققت أو إلغاء التزامات مبقدار يورو وذلك بفضل وفورات حت٢٠ ٠٤١يبلغ ورو من أصل  ي٣٨ ١١٩السابقة 

   . يورو١٨
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 ٣١                                                يورو ومتثل فائدة مكتسبة ولكنها مل تسد د حىت تاريخ ٧٣ ١٣٦ مببلغ األخرىاألرصدة املستحقة   ٧-٣
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 يورو مستحقا للصندوق العام للمحكمة ٤١٣ ١٦٨ وهي متثل مبلغ األرصدة املستحقة بني الصناديق  ٨-٣
  .اجلنائية الدولية

، قررت مجعية ICC-ASP/1/Res.6قرار  بال٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية  ٩-٣
 عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري عمل جملس الدول األطراف أن يكون مسجل احملكمة مسؤوال

إدارة الصندوق على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن يشارك املسجل أيضا يف اجتماعات جملس 
  .                    ًاإلدارة بصفته مستشارا 

 االستئماين للضحايا اليت يورو ألمانة الصندوق ١ ٠٠٦ ٠٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠٠٨م ويف عا
سجلة لألمانة يف حسابات بلغ جمموع النفقات املو. تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلدارة يف اجتماعاته

  . يورو٩٧٩ ١٤٠احملكمة أثناء الفترة املالية 

  عينيةالتربعات ال ١٠-٣

 :أثناء الفترة املاليةالصندوق االستئماين للضحايا اليت وردت إىل وترد أدناه التربعات العينية الكبرية 

حتضري احلسابات، (، وال سيما منها قسم امليزانية واملالية يقدم اخلدمات اإلدارية أقسام احملكمة  )أ(
دمات العامة بالنسبة للشراءات ، وقسم اخل)لفواتريوالتسويات املصرفية، والتسجيالت وسداد ا

  ).حتضري أوامر الشراء(

 االستئماين للضحايا ما يناهز ثالثا وعشرين ألفا الصندوقلقد تلقى :  األخرىالتربعات العينية  )ب(
 .٢٠٠٨ من منظمات شريكة يف عام  مضاهيةعينيةمسامهات يورو 
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