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  خطاب اإلحالة

  ٢٠١٠ متوز/يوليه ٥

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق ١-١١وفقاً للمادة   
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١ستئماين للضحايا عن الفترة من اال

  

  

  سيلفانا أربيا) توقيع(
ةلاملسج  
  

  

  

  

  داميان بريويتالسيد 
  املدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157 Buckingham Palace Road  

London SW1W 9SS 
United Kingdom  
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  ٢٠٠٩ي لعام رجاتقرير املراجع اخل

  لصندوق االستئماين للضحايالمراجعة حسابات البيانات املالية 

  احملتويات
  

  الفقرات  املوجز التنفيذي
    :النتائج التفصيلية

  ٤-١  ......................................................... .....لشاملة اجالنتائ -
  ٥  ..................................................... ...........النتائج املالية -
  ١١-٦  .............................................. ..........اإللكترونيةالتربعات  -
  ١٣-١٢  ..................................... ..مالك املوظفني يف الصندوق االستئماين -
  ١٥-١٤  ...................... .......حملكمةعمليات التحضري للتعويضات اليت تأمر ا ا -
  ٢٠-١٦  ......................................................املسائل املتعلقة باإلدارة  -

  ٢١  ................................................................ ..شكر وتقدير
     ملخص توصيات مراجعة احلسابات :املرفق ألف
    ٢٠٠٨متابعة توصيات عام  :املرفق باء
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  تنفيذيالوجز امل

 تعرض بصورة نزيهة، وهي -٢٠٠٩حتفظ بشأن البيانات املالية لعام لقد أصدرنا رأيا بدون 
 كانون ٣١صندوق االستئماين للضحايا حىت تاريخ لاملايل لوضع المن مجيع اجلوانب اجلوهرية، 

 ضعف أو أخطاءمل تكشف عن أي مواطن ، ونؤكد أن مراجعتنا للحسابات ٢٠٠٩ديسمرب /األول
 التعليقات على األداء املايلإضافة إىل .  وصحتهادقة البيانات املاليةعتربها جوهرية فيما يتعلق با

  :تقرير على جماالت أخرى، كالتايلللصندوق االستئماين للضحايا، يركز هذا ال

جيري حاليا النظر يف هذا املرفق، وقد قدمنا ، التربعات اإللكترونيةرفق بالنسبة مل  )أ(
املبالغ  اليت سوف تقترن بالتكاليفاملزايا املتعلقة باملرفق للنظر يف  استعمال هذا ملراجعةتوصيات 

ءات مالئمة قبل إدراج املرفق، للتأكد من إدارة وضع إجراكما أبرزنا ضرورة . التربعاتاحملسومة من 
  قواعد ونظم الصندوق؛األموال إدارةً تتماشى مع 

بالنسبة ملالك املوظفني، نعترب أن التعيينات اجلديدة املخططة قد تخفض مستوى و  )ب(
دارة التطورات لتحديد مستوى املوارد الالزمة إلإجراء تقييم ينبغي اخلربة املالية املتاحة للصندوق، وأنه 

  ؛، والشروع يف عمليات التحضري املتوقّعةالتربعات اإللكترونيةاملتوقعة من قبيل 

وبالنسبة للتعويضات اليت أمرت ا احملكمة، رأينا أن هناك حاجة إىل إعادة تقييم   )ج(
من  للتأكد لنقديةلالستجابة ألي تعويض يف املستقبل، وضرورة رصد التدفقات امستوى االحتياطي 

  أن الصندوق قادر على تلبية التوقعات؛

وبالنسبة للمسائل املتعلقة باإلدارة، قدمنا توصيات بأن يستعمل الصندوق   )د(
والضمان لس االستئماين بعضاً من اهلياكل اإلدارية املوجودة يف احملكمة لتقدمي املزيد من الدعم 

دوق واقترحنا توقيع رئيس الس للبيانات اإلدارة، كما قدمنا توصيات بتحسني املساءلة بشأن الصن
  .املالية

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقاً للقواعد املالية للمحكمة ومبا  -١
  .يتفق مع املعايري الدولية ملراجعة احلسابات

جوهرية فيما يتعلق نعتربها  ضعف أو أخطاء عن أي مواطنمراجعة احلسابات مل تكشف و  -٢
يق، من أن هذه البيانات املالية تعكس بشكل دقنرى و. صحتها وأ و اكتماهلاأ دقة البيانات املاليةب

 ونتائج العمليات والتدفقات ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت املايل مجيع اجلوانب املالية، الوضع
وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات وقد متّ ذلك  .النقدية املنتهية يف ذلك التاريخ
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ومن مجيع اجلوانب املالية، متت املعامالت . احملاسبة املعلنة اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحايا
  .وفقا للقواعد املالية املنطبقة وطبقت لألغراض اليت كانت تقصدها السلطات التشريعية

 االستئماين ملراجعة استعراضاً عاما لإلجراءات احلسابية اليت ينتهجها الصندوقوأدرجت ا  -٣
ة وما رأينا أن الظروف تقتضيه من فحص يإلجراءات احملاسبلوللضحايا، وتقييما للمراقبة الداخلية 

وقد صممت إجراءات املراجعة أساساً لغرض . لسجالت احلسابات وغريها من املستندات املؤيدة
وبالتايل فإن العملية مل تنطو على استعراضٍ مفصل جلميع . رأي يتعلق مبراجعة احلساباتتكوين 

وأخرياً فقد أجريت دراسة .  بياناً شامالً هلاجالنتائجوانب نظم املعلومات املالية، وال ينبغي اعتبار 
  .دمت برتاهة للصندوق وأا قُسجالت احلساباتللتأكد من أن البيانات املالية تعكس بصورة دقيقة 

 املرفقوتلخص توصياتنا يف . وترد أدناه املالحظات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات  -٤

  .باء املرفق فترد يف ٢٠٠٨أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام . ألف

  النتائج املالية

  : فيما يلي٢٠٠٩ملايل للصندوق االستئماين يف عام تتمثل اجلوانب الرئيسية لألداء ا -٥

حيث منت التربعات  ، يف املائة١٥بنسبة زادت إيرادات الصنـدوق االستئماين   )أ(
وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة .  مليون يورو١,٢ يورو إىل ٩٢٩ ٠٠٠ يف املائة من ٢٨بنسبة 
 قصتون. ة ضحايا العنف اجلنسي يورو، ملساعد٤٩٧ ١٦٠ خمصصة من الدامنرك تبلغ تربعات

.  يورو٤٠ ٠٧٠ يورو إىل ١٣٥ ٩٢٧ يف املائة من ٧١عن اإليداعات النقدية بنسبة إيرادات الفوائد 
 عقب األزمة ٢٠٠٩ نتيجة تغيري يف سياسة احملكمة اجلنائية الدولية املتعلقة باالستثمار يف عام ذلكو

 الودائع ألجلباملقارنة مع  خاراالد حساباتة احملكم استخدمت ٢٠٠٩  عاميفو. املالية العاملية
وزادت النفقات بنسبة . حتصيل معدل جد منخفض يف الفوائدلالحتفاظ بالسيوالت، فأسفر ذلك عن 

 مليون يورو وهو ميثل زيادة األنشطة يف املشاريع داخل ١,٤ مليون يورو إىل ١,١ يف املائة، من ٢٥
   جلديدة؛ نتيجة املشاريع االصنـدوق االستئماين

 ٢ ٨٨٧ ٧٣٣ يورو إىل ٣ ٠٠٥ ٩٠٤وتناقص الرصيد الشامل للصندوق من   )ب(
  .يورو

  التربعات اإللكترونية

 وقد علّقنا يف التقارير اإللكترونيةما يزال الصندوق االستئماين بصدد وضع مرفق للتربعات   -٦
وسيتم ربط مرفق . ملرفقالسابقة على ترتيبات الفحص املتعلقة بالتربعات عندما يبدأ تشغيل هذا ا

مبوقع الصندوق االستئماين على اإلنترنت الذي بدأ تشغيله منذ شهر تشرين  التربعات اإللكترونية
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 وهو يوفر املعلومات بشأن الصندوق االستئماين، واملشاريع اجلارية واألساس ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
صيل احلسابات البنكية اليت ختص تفاتعطي وينطوي املوقع على وصلة خاصة بالتربعات . التشريعي

وعندما يتم . متكّن من التربع باليورو وبدوالر الواليات املتحدة األمريكية، والصندوق االستئماين
  .تشغيل مرفق التربعات سوف تصبح التربعات أبسط بكثري

٧-  ر فيهلقد أحرز الصندوق االستئماين على تقدم كبري بتصميم موقعه على اإلنترنت الذي فس 
. وقدم فيه تفاصيل املشاريع اليت يقوم حاليا بدعمهامهمة الصندوق االستئماين، وأهدافه، ومقاصده 

وتعد هذه املعلومات مهمة نظرا للتنافس القائم مع املنظمات غري احلكومية لضمان التربعات من أجل 
 لتحقيق األهداف من وتعد املعلومات الواضحة عن املنظمة وكيفية استخدامها لألموال. متويل األنشطة

وسيكون من املهم تطوير املوقع لتبيني كيف متت .  على التربعاجلهات املاحنةالعوامل املهمة يف تشجيع 
  .االستفادة بصورة مباشرة من موارد الصندوق االستئماين ولتعزيز أعمال الصندوق بفعالية

وحىت اليوم مل .  من األفراد يف املائة من التربعات٢ل إال أقل من ص، مل يح٢٠٠٩يف عام   -٨
ملعرفة ما إذا كانت هناك زيادة يف التربعات منذ إدراج املوقع على بأي حتليل يقم الصندوق االستئماين 
 التربعات اإللكترونيةمرفق وينبغي اعتبار تعزيز موقع اإلنترنت و. ٢٠٠٩اإلنترنت يف أواخر عام 

  . األموالعواملَ يف استراتيجية الصندوق االستئماين حلشد

 يف املائة من ٢ يف حني األطرافحيصل الصندوق االستئماين على معظم التربعات من الدول   -٩
بالتايل، ال و. التربعات املتأتية أتت من موظفي احملكمة الذين أقاموا عالقات مع الصندوق االستئماين

 موقع اإلنترنت اجلديد من ستوى التربعات اليت قد يتم احلصول عليها بواسطةمبميكن حاليا التنبؤ 
  . خارج احملكمةاجلهات املاحنة

 اائي امل يتخذ قرار  وإن  ،  PayPalنفهم أن الصندوق يفكر يف استعمال آلية التربعات يب بال             -١٠
حيصل على  ونتيجة لذلك )نسبة من التربعات احملصلة(حسم رسوم وسيلزم هذا املرفق .  ذا الشأنبعد

وحسب قدرة الصندوق على . قف قيمة هذه التكلفة على مستوى التربعات احملصلة، وتتوالتكلفة العامة
جلب التربعات بواسطة هذا املصدر، ينبغي له استعراض الفوائد املتعلقة بتكلُفة إنشاء مرفقه اخلـاص               

وميكن حتقيق ذلك على    . وتشجيع املزيد من التربعات    إىل ختفيض التكاليف  ذلك  يؤدي  وقد  واملباشر،  
 أوسع الستراتيجية ضاستعرامن وكجزء ، PayPalيب بال إدراج مرفق نظام استعراض أحسن بعد وجه 

  .حشد األموال

ينبغي للمحكمة وضع إجراءات ملراجعة األرصدة املودعة        التربعات اإللكترونية حتضرياً ملرفق     -١١
، وهذا ما   املدرة للفائدة احلسابات  وحتويلها إىل   مطابقتها  من  يف أي من احلسابات اإللكترونية، للتأكد       

  .الرصيد النقديخيص  فيما يضمن اتباع املوارد للقواعد املالية والنظام املايل
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  :١التوصية 

يف صيغتها النهائية، مبراعاة املزايا  التربعات اإللكترونيةليات آلالصندوق االستئماين، لدى وضعه نوصي 
ستراتيجية واضحة حلشد إوبتعزيز ذلك ب ،اإللكترونيةمرفق خارجي للتربعات املتعلقة بتكاليف 

  .األموال

  :٢التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين، عندما يبدأ بتشغيل املرفق اإللكتروين اجلديد، بوضع إجراءات واضحة 
  .القواعد املالية والنظام املايل للمحكمةللتأكد من مراقبة تلك املوارد مراقبة مالئمة، تتماشى مع 

  لصندوق االستئماين يف انياملوظفمالك 

ظل منصب كل من املدير التنفيذي واملساعد التنفيذي يف الصندوق االستئماين شاغراً منذ   -١٢
.  على التوايل، وما يزال الصندوق بصدد تعيني مدير جديد٢٠٠٩فرباير / وشباطهيولي/شهري متوز

أساسا  كان دورهم يتمثل وعندما كان منصب املدير شاغراً، زاد الضغط على املوظفني اآلخرين، الذي
صورة ى ذلك حتماً إىل فجوة يف تطوير دفأ. يف اجلانب التشغيلي للربنامج وليس يف إدارة الصندوق

سبتمرب / أيلول١ونفهم أن مديرا جديدا سيعين ابتداًء من . الصندوق ويف السعي إىل حشد املوارد
٢٠١٠.  

 للقيام بالعمليات املالية لعدد ٥-ة فمسؤول إداري برتبكان الصندوق يعمل حتت إشراف   -١٣
وفهمنا أنه بتعيني مدير جديد سيحذف املنصب اإلداري داخل أمانة الصندوق . من السنوات

رجع إىل مكتب املسجوحتال املسؤوليات اإلدارية واملالية احلالية إىل املدير واملساعد ل، االستئماين وي
قدان املستوى الالزم من اخلربة املالية حبذف الدور سيكون من املهم التأكد من عدم ف. التنفيذي

املدير اجلديد ستكون له املوارد الكافية للقيام بالوظائف املالية ، ومن أن ٥-اإلداري من رتبة ف
، التربعات اإللكترونيةأما الزيادة املتوقعة يف التربعات عندما يعمل مرفق . واإلدارية الضرورية

در أوامر التعويض يف املستقبل القريب، فستزيد من ضرورة ضمان إدارة والتوقعات بأن احملكمة ستص
عدم التفرغ، لتفادي النفقات املتعلقة وميكن توفري هذا الدعم على أساس . وإشراف ماليني مالئمني

  . على أساس التفرغمبنصب

  :٣التوصية 

دعم متطلبات الصندوق  مبراعاة املوارد الضرورية والالزمة ل، للضحايانوصي الصندوق االستئماين
  .أهم خالل الفترات املالية القادمة اإللكترونيةاإلدارية واملالية عندما تصبح التربعات والتعويضات 
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  عمليات التحضري للتعويضات اليت تأمر ا احملكمة

 التعويضات اليت تأمر ا احملكمةتدبري . الصندوق االستئماين لالضطالع بواليتنيأنشئ   -١٤
 ٧٩املتهمني، واستعمال موارد أخرى لفائدة الضحايا الذين يدخلون يف نطاق أحكام املادة األشخاص 

ىل اليوم من الصندوق االستئماين القيام بواليته األوىل اليت تتمثل ومل يطلب إ. من نظام روما األساسي
وذلك . ا احملكمةاليت تأمر ) االسترداد والتعويض ورد االعتبار لضحايامن قبيل (يف تدبري التعويضات 

لكن من املمكن بنهاية السنة، ورهنا بنتائج إجراءات . ٢٠٠٩ألن أنشطة احملاكمات مل تبدأ إال يف عام 
  .يتم منح التعويضات اليت أمرت ا احملكمةأن ، احملاكمة

ر الصندوق االستئماين للضحايا احتياطي بلغ مليون يورو، أي أنه احتفظ وفّ، ٢٠٠٩يف عام   -١٥
ينبغي للصندوق االستئماين أن . ا املبلغ لالضطالع بالوالية األوىل وليس إلنفاقه على مشاريع أخرىذ

 ما إذا كانوتقييم يشارك احملكمة يف مرحلة مبكّرة لتقييم التأثري املايل املمكن يف تقدير التعويضات 
ما يكفي من االحتياطي لتغطية  يدخر الصندوقويخشى أالّ . املستوى احلايل للمبالغ االحتياطية مالئماً

 احملكمة قد شرعت اليوم يف هذا األمر أمهية خاصة ألنيكتسي و. املستوى الضروري من التعويضات
وإن هو .  تصدر احملكمة أوامر أخرى بتعويضات كبرية يف املستقبلحماكمات أخرى، ويخشى أن

  .يتضرر الصندوق ماليا ويف مسعتهسوف الصندوق مل يتمكن من الوفاء بااللتزامات امللقاة عليه 

 :٤التوصية 

الستعراض وفحص منتظمني وموثقني للتأكد من أن احتياطي التعويضات ع ا بإخضنوصي 
  . احملكمة بالتعويضات املتوقع إصدارها يف املستقبلمستوى االحتياطي كاف لتغطية أوامر

 :٥التوصية 

التدفقات  بسيطة تدرج فيها تنبؤات بوضع حسابات إداريةالصندوق االستئماين نوصي كما   
املتعلقة باملوارد طالع احملكمة بانتظام على املعلومات إوينبغي . النقدية لكي يراجعها الس بانتظام

  .إذ من شأن هذا أن يضمن فهم الوضع املايل للصندوق فهما سليماً. املالية للتعويضات

  املسائل املتعلقة باإلدارة الرشيدة

  احلسابات وإدارة املخاطرجلنة مراجعة 

 جلنة مراجعـة  ٢٠١٠  عام أنشأت يف فقد  ،  املتعلقة باإلدارة الرشيدة  عمليات  تقوم احملكمة بال    -١٦
وأحرزت بعض التقدم فيما خيص تطوير عمليات إدارة املخاطر، وإن كان مازال يلزم القيام . احلسابات
 إدارة  آليـات نة مراجعة احلـسابات و    كل من اختصاص جل   توسيع نطاق   نه من املهم    أونرى  . باملزيد
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ونرى باخلصوص أنه من املهـم أن       . املخاطر اليت أنشأا احملكمة لتغطية الصندوق االستئماين للضحايا       
سجله اخلاص باملخاطر، ملراعاة املخاطر احمليطة حبشد األمـوال، وتلبيـة           يكون للصندوق االستئماين    

 على االضطالع بواليته كما هو منصوص       ا احملكمة، وقدرته  املتطلبات املتعلقة بالتعويضات اليت تأمر      
را ألن الس ال جيتمع بانتظام، ستساعده آليات املراقبة هذه على           ظون. عليها يف نظام روما األساسي    

  .القيام مبسؤولياته

  عرض تكاليف األمانة

 وينبغي إدراج تقرير    يف تقرير العام املاضي، اقترحنا أنه ينبغي وضع أهداف األداء للصندوق،            -١٧
متنح إذ إن مثل وثيقة احلسابات هذه قد . السنة التاليةلتقدمي حتليل ألنشطة وأولويات     يف البيانات املالية    

 األموال، وقد تساعد على تشجيع اجلهات املاحنة املمكنة  لاستعمااملزيد من الثقة للجهات املاحنة بشأن       
 حني قد أُحرز بعض التقـدم بوضـع أهـداف ألداء            والحظنا أنه يف  . اخلارجة عن الدول األطراف   
وتظل توصـيتنا   . ، ما يزال هناك جمال للمزيد من التحسينات       ٢٠١٠  عام الصندوق يف برنامج ميزانية   

  . قائمة٢٠٠٩لعام 

 مليون يورو لسداد تكاليف أمانة الـصندوق االسـتئماين،          ١,٢٦قدمت الدول األطراف      -١٨
إن تكاليف . تمادات املرتبطة ا يف امليزانية والبيانات املالية للمحكمةوتوجد حاليا هذه التكاليف واالع

وقد يكون من .  فيما خيص الصندوقاإليراداتأمانة الصندوق االستئماين كبرية باملقارنة مع األنشطة و      
ـ  ا أن تبين يف البيانات املالية اخلاصة به، و     العادي كشف مجيع تكاليف الصندوق       ة العتمادات املرتبط

ومن شـأن هـذا أن يـوفر        . بصفتها دخال للصندوق  ) للمحكمة الواردة يف امليزانية املعتمدة   (بذلك  
الشفافية بالنسبة لتكاليف العمليات، ويسهل تقييم الدول األطراف لتقييم إجنازاته تقييما كامال مقارنة             

بل اعتمادات مباشـرة     ونوصي بأن ختصص دورات امليزانية يف املستق       .بتكاليف العمليات املضطلع ا   
  .للصندوق

  تقدمي البيانات املالية

١٩-   ل البيانات املالية للصندوق االستئماين ويوقعها أيضا رئيس قسم امليزانية واملالية           يرسل املسج
بيد أن  . ويعمل الصندوق االستئماين يف نطاق هيكلة إدارية خمتلفة متاما عن إدارة احملكمة           . يف احملكمة 

ول عن املراقبة الداخلية للمالية يف احملكمة اليت تعالَج بواسطتها املعامالت املالية الـيت              قلم احملكمة مسؤ  
، فإن جملس إدارة الصندوق االستئماين هو الذي يحاسب بشأن اإليرادات والنفقات      يقوم ا الصندوق  

  .نشئ مبوجبهاملُدرجة يف البيانات املالية وإدارة الصندوق االستئماين وفقا للنظام الذي أ

للتصديق عليها تبع أفضل املمارسات يف اإلدارة، نوصي بتقدمي البيانات يف املستقبل تحىت و  -٢٠
وسيساعد . حماسبة مناسبةلضمان بتوقيع إضايف من أحد أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين، 
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ني ترتيبات إدارة تشغيل مطّلع متاما بأداء الصندوق وأنه يقوم بتحسذلك على التأكد من أن الس 
  .الصندوق

 :٦التوصية 

نوصي بأن تشمل والية جلنة مراجعة احلسابات حتديداً النظر يف الصندوق االستئماين للضحايا، وأن 
يوضع سجلٌّ منفصل للمخاطر للنظر يف املخاطر اليت تواجه الصندوق، التشغيلية منها واملالية وتلك 

  . املتعلقة بالسمعة

 :٧التوصية 

صي اجلمعية بالنظر يف املوافقة على االعتمادات املخصصة ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا نو
  .مباشرة للصندوق، لكي يكشف عن مجيع اإليرادات والتكاليف املتعلقة باملعامالت يف البيانات املالية

 :٨التوصية 

ق عقب حتضريها من قبل قسم نوصي جملس اإلدارة مبراجعة إجراءات إقرار البيانات املالية للصندو
كما نوصي رئاسة جملس اإلدارة بتوقيع البيانات املالية لتأكيد قبوهلا من . امليزانية واملالية يف احملكمة

  .طرف الس

  تقديرشكر و

الـصندوق  مـوظفي   عرب عن شكرنا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما مـن جانـب             ن ٢١
  .ساباتأثناء مراجعة احلللضحايا االستئماين 

  مورس.أ.أمياس س) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

  املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  احلساباتملخص توصيات مراجعة 

  :١التوصية 

 يف صـيغتها النهائيـة،      التربعات اإللكترونية نوصي الصندوق االستئماين، لدى وضعه آليات       
استراتيجية ، وبتعزيز ذلك بواسطة     اإللكترونيةعلقة بتكاليف مرفق خارجي للتربعات      مبراعاة املزايا املت  

  .واضحة حلشد األموال

  :٢التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين، عندما يبدأ بتشغيل املرفق اإللكتروين اجلديد، بوضع إجـراءات            
 املاليـة والنظـام املـايل       واضحة للتأكد من مراقبة تلك املوارد مراقبة مالئمة، تتماشى مع القواعد          

  .للمحكمة

  :٣التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا، مبراعاة املوارد الضرورية والالزمـة لـدعم متطلبـات             
 أهم خالل الفترات املاليـة      اإللكترونيةالصندوق اإلدارية واملالية عندما تصبح التربعات والتعويضات        

  .القادمة

 :٤التوصية 

طي التعويضات الستعراض وفحص منتظمني وموثقني للتأكد من أن مستوى احتياع ا بإخضنوصي
 .االحتياطي كاف لتغطية أوامر احملكمة بالتعويضات املتوقع إصدارها يف املستقبل

 :٥التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين بوضع حسابات إدارية بسيطة تدرج فيها تنبؤات التـدفقات            كما  
املتعلقة بـاملوارد   وينبغي اطالع احملكمة بانتظام على املعلومات       . بانتظامالنقدية لكي يراجعها الس     

 .إذ من شأن هذا أن يضمن فهم الوضع املايل للصندوق فهما سليماً. املالية للتعويضات
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 :٦التوصية 

نوصي بأن تشمل والية جلنة مراجعة احلسابات حتديداً النظر يف الصندوق االستئماين للضحايا،             
جلٌّ منفصل للمخاطر للنظر يف املخاطر اليت تواجه الصندوق، التشغيلية منـها واملاليـة          وأن يوضع س  

  .وتلك املتعلقة بالسمعة

 :٧التوصية 

نوصي اجلمعية بالنظر يف املوافقة على االعتمادات املخصصة ألمانـة الـصندوق االسـتئماين              
 املتعلقـة باملعـامالت يف      للضحايا مباشرة للصندوق، لكي يكشف عن مجيع اإليرادات والتكاليف        

  .البيانات املالية

 :٨التوصية 

نوصي جملس اإلدارة مبراجعة إجراءات إقرار البيانات املالية للصندوق عقب حتضريها من قبـل قـسم           
كما نوصي رئاسة جملس اإلدارة بتوقيع البيانات املالية لتأكيد قبوهلا مـن            . امليزانية واملالية يف احملكمة   

  .طرف الس
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  رفق باءامل

  ٢٠٠٨سنة مراجعة احلسابات لمتابعة توصيات 

 مراجعة احلسابات اخلارجية تعليق رد اإلدارة توصيات مراجعة احلسابات

 بالقيام على سبيل االستعجال،و نوصي بقوة
بالتغيريات الضرورية يف نظُم احملاسبة وتقدمي 

ميكن التعرف على النفقات املتعلقة التقارير لكي 
على انفصال حىت تفي  املخصصة باالعتمادات

باملتطلبات الضرورية املتعلقة باحملاسبة الالزمة 
  . للجهات املاحنة

كما نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بوضع 
الترتيبات املالئمة ملراجعة احلسابات حىت تفي 
التربعات مبتطلبات اجلهات املاحنة بشأن املعلومات 

 . مال األموالاملراجعة املتعلقة بكيفية استع

إلدارة املنح إال يف شهر مل يبدأ تنفيذ نظام ساب 
مايو / حبلول شهر أيارهإائ قررأغسطس ومن امل/آب

إلدارة املنح هذا، نظام ساب وملا يبدأ تشغيل . ٢٠١٠
ستتم مراقبة مجيع التربعات املخصصة والنفقات املتعلقة 

والوفاء بالصندوق االستئماين بواسطة نظام ساب، 
  .تطلبات احملاسبة اليت تفرضها اجلهات املاحنةمب

 

أخذنا علما باملالحظات وسنواصل رصد التقدم 
  .احملرز

  

  

 

 ضرورة وضع أهداف احملكمة بتقييمنوصي إدارة 
أداء إضافية لتقييم فعالية الصندوق نظراً لزيادة 

 وزيادة األطراف تقدمها الدول اليتحجم املوارد 
  .لصندوقاألنشطة اليت يضطلع ا ا

استناداً  األداء رمسية عنبتقدمي تقارير كما نوصي 
إىل هذه األهداف لكي تقدم املعلومات إىل الدول 

وميكن أن تكون هذه التقارير يف شكل . طرافاأل
تعليقات إدارية تدرج بصفتها تقارير يقدمها املدير 

  .مع البيانات املالية السنوية للصندوق

 

 أهدافاً ومؤشرات ٢٠١٠املقترحة لعام يشمل برنامج امليزانية 
لألداء ملموسة كما أوصى بذلك مراجع احلسابات 

 قد حرر يف ٢٠٠٨ إال أن برنامج امليزانية لعام .اخلارجي
، بفترة قصرية بعد تعيني أول موظفي ٢٠٠٧مستهل عام 

 يبين أنه ٢٠٠٨وبالتايل، فإن برنامج امليزانية لعام . األمانة
ىل من إنشاء األمانة مل يكن ممكنا وضع يف األسابيع األو

ومع ذلك فقد حققت . أهداف ومؤشرات لألداء ملموسة
 . يف احملكمةأعلى معدل تنفيذ ٢٠٠٨األمانة مبيزانية سنة 

أخذنا علما باملالحظات وسنواصل رصد التقدم 
  .احملرز

 

نوصي بالقيام بتقييم رمسي ملستوى أنشطة 
 األصلية قراراتلاالصندوق االستئماين املتعلقة ب

ميكن لنتيجة هذه ، لكي معية الدول األطرافجل
املراجعة آنذاك أن حتدد ما إذا كان من املالئم 
تسديد نفقات الصندوق من التربعات وليس من 

 . ميزانية الربنامج الرئيسي للمحكمة

ينشأ "على أن   من نظام روما األساسي١-٧٩تنص املادة 
ة الدول األطراف لصاحل صندوق استئماين بقرار من مجعي
يف اختصاص احملكمة،  اين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل

 ٨٥ويعرف الضحايا يف القاعدة . “ولصاحل أُسر اين عليهم
 ٩٨القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وتشري القاعدة من 

التعويضات الفردية  إىل من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
. ليت يقدمها الصندوق االستئماين إىل الضحاياأو اجلماعية ا

وبالتايل يرى الس أنه من غري الالئق استعمال أي من 
غريها من املمتلكات اليت جتمع من التربعات أو األموال أو 
، لتسديد تكاليف ٧٩ وفقاً للمادة الغرامات أو املصادرة

  ).مبا يف ذلك تكاليف اجتماعات الس(األمانة 

 

ية الدول األطراف مبراجعة توصياتنا نوصي مجع
  . ٢٠٠٨لعام 

تنظر  أن ٢٠٠٩يف تقريرنا بشأن لقد اقترحنا 
االعتمادات املخصصة اجلمعية يف املوافقة على 

ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا مباشرة 
لكي يكشف عن مجيع اإليرادات ، للصندوق

. ةوالتكاليف املتعلقة باملعامالت يف البيانات املالي
ولن يسفر هذا العرض عن استعمال أي من 

 .األموال الطوعية لتسديد تكاليف األمانة
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

   يف األرصدة املاليةبيان اإليرادات والنفقات والتغريات
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 

  )باليورو(

  ٢٠٠٩  
  رقم

  ٢٠٠٨  املالحظة

        إليراداتا

  ٩٢٨ ٧١٦  ٣,٤  ١ ١٨٨ ٢٣٨  التربعات
  ١٣٥ ٩٢٧    ٤٠ ٠٧٠  إيرادات الفائدة املصرفية

  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى
  ١ ٠٦٤ ٦٤٣    ١ ٢٢٨ ٣٠٨  جمموع اإليرادات

        النفقات

  ٤٦٤ ٥٣٨  ٣,٥  ٩٤٥ ٧٢٣  النفقات
  ٦٦٣ ٩٩٠  ٣,٥  ٤٦٤ ٩٣٣  النفقات غري املصفاة

  ١ ١٢٨ ٥٢٨    ١ ٤١٠ ٦٥٦  جمموع النفقات

        

  )٦٣ ٨٨٥(    )١٨٢ ٣٤٨(  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

 الفترات التزامات من املؤقتة الوفورات
  هلا إلغاءات أو السابقة

١٨ ٠٧٨  ٣,٦  ٦٤ ٤٦٠  

  صفر  ٣,٧  )٢٨٣(  املبالغ املردودة للجهات املاحنة
  ٣ ٠٥١ ٧١١    ٣ ٠٠٥ ٩٠٤  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 

 كانون ٣١األرصدة املالية حىت 
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

٣ ٠٠٥ ٩٠٤     ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  

        

  ................................. رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية:توقيع  



ICC-ASP/9/16 

 

14-A-310810  16 

  البيان الثاين
  الصندوق االستئماين للضحايا

  بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  )باليورو(

  ٢٠٠٩  
  رقم

  ٢٠٠٨  املالحظة

        األصول

  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦    ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  الودائع النقدية والودائع ألجل
  ٧٣ ١٣٦  ٣,٨  ٢ ٠٥٤  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢    ٣ ٤٦١ ٩١٤  جمموع األصول

        اخلصوم

  ٦٦٣ ٩٩٠    ٤٦٤ ٩٣٣  االلتزامات غري املصفاة
  ٤١٣ ١٦٨    صفر  األرصدة املستحقّة بني الصناديق

  صفر  ٣,٩  ١٠٩ ٢٤٨  املستحقةاحلسابات األخرى 
  ١ ٠٧٧ ١٥٨    ٥٧٤ ١٨١  جمموع اخلصوم

        األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤    ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  الفائض التراكمي
  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤    ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

        

  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢    ٣ ٤٦١ ٩١٤  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ............................رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية :توقيع  
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  البيان الثالث

  الصندوق االستئماين للضحايا

  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 
  )باليورو(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  )٦٣ ٨٨٥(  )١٨٢ ٣٤٨(  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة
  )١٦ ٤٦٧(  ٧١ ٠٨٢  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  ٦٢٥ ٨٧١  )١٩٩ ٠٥٧(  االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
  ٤٠٩ ١٦٨  )٤١٣ ١٦٨(  ستحقة بني الصناديقاحلسابات امل) نقص/(زيادة
  صفر  ١٠٩ ٢٤٨  ستحقة الدفعاملاحلسابات األخرى ) نقص/(زيادة

  )١٣٥ ٩٢٧(  )٤٠ ٠٧٠(  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  ٨١٨ ٧٦٠  ٦٥٤ ٣١٣  الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

  ١٣٥ ٩٢٧  ٤٠ ٠٧٠  إيرادات الفائدة املصرفية: فاً إليهامضا

  ١٣٥ ٩٢٧  ٤٠ ٠٧٠  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

      التدفقات النقدية من مصادر أخرى

  ١٨ ٠٧٨  ٦٤ ١٧٧  )النقص/(صايف الزيادة

  ١٨ ٠٧٨  ٦٤ ١٧٧  الصايف النقدي من مصادر أخرى

  ٩٧٢ ٧٦٥  )٥٥٠ ٠٦٦(  النقدية والودائع ألجلالودائع ) نقص/(صايف زيادة
  ٣ ٠٣٧ ١٦١  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

 كانون ٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
  )البيان الثاين (٢٠٠٨ديسمرب /األول

٤ ٠٠٩ ٩٢٦  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  
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  للضحايامالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين

  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه  -١

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

ASP/1/Res.6 (ين عليهم يف اجلرائم اليت تدخللصاحلين   ايف اختصاص احملكمة، ولصاحل أُسر ا
 .عليهم

 يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة  كما أنشأت مجعية الدول األطراف،  ٢-١
  .الصندوق االستئماين

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

جيري مسك حسابات الصندوق االستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية   ١-٢
-ICC( القرار مرفقطراف يف  مجعية الدول األحسب ما حتددهوللمحكمة اجلنائية الدولية 

ASP/1/Res.6( ولذلك تتفق حسابات الصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف ،
وهذه املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين . منظومة األمم املتحدة

  .للضحايا

ستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة ري حماسبة الصندوق االجت :حماسبة الصندوق  ٢-٢
  .بكل صندوق

قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقرر : الفترة املالية  ٣-٢
  . ذلكغريمجعية الدول األطراف 

ية وال جيري تعد احلسابات استناداً إىل أساس التكاليف التارخي: أساس التكاليف التارخيية  ٤-٢
  .تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات

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

ويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف ويتم حت. تاريخ البيان املايل
  .التشغيلي لألمم املتحدة 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(
  للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛
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األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة   )ب(
 ٢واليت حتول إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة 

  ا األساسي؛ من نظام روم٧٩من املادة 

املوارد احملصلة عن طريق التربعات املقدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة   )ج(
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

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

  . فعال من املتربعنيها عند تلقيهايتم تسجيلوعات بوصفها إيرادات تسجل الترب: اإليرادات  ٧-٢

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

  ) الثالثالبيانات األول إىل(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء البيان األول يعرض   ١-٣
ويشمل حساب زيادة اإليرادات عن النفقات خالل الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل . الفترة املالية

  .الفترة يف اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف  األصول واخلصوم البيان الثاينويعرض   ٢-٣
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

 هو ملخص للتدفق النقدي ومتّ إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيار البيان الثالثو  ٣-٣
  .احملاسيب الدويل السابع

د من التربعات املقدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من رو: التربعات  ٤-٣
 ١٦٠ يف املائة أو ٤٣، متّ ختصيص ما يناهز ٢٠٠٩  عامويف . يورو١ ١٨٨ ٢٣٨الكيانات ما جمموعه 

 يورو من التربعات اليت قبلها الصندوق االستئماين ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع ٥٠٩
  .اجلنس وضحايا العنف اجلنسي

 اموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ البلدان التربعات املخصصة

  احملصلةالتربعات

 الدامنرك

 أندورا

 النرويج

٤٩٧ ١٦٠  
١٢ ٠٠٠  

- 

- 
١٢ ٠٠٠  
١٩١ ٠٨١ 

٤٩٧ ١٦٠  
٢٤ ٠٠٠ 

١٩١ ٠٨١ 

 ٧١٢ ٢٤١ ٢٠٣ ٠٨١ ٥٠٩ ١٦٠  )باليورو(اموع 

 النفقات

 الدامنرك

 أندورا

 النرويج

٢٩٥ ٦١٠  
١١ ١١٤  
١٠ ٤٠١ 

- 
- 

١٨٠ ٦٨٠ 

٢٩٥ ٦١٠  
١١ ١١٤  
١٩١ ٠٨١ 

 ٤٩٧ ٨٠٥  ١٨٠ ٦٨٠ ٣١٧ ١٢٥  )باليورو(اموع 
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 ٧٢٣ يورو من النفقات على مصاريف مقدارها ١ ٤١٠ ٦٥٦ ينطوي ما جمموعه النفقات  ٥-٣
وقد زادت النفقات املخصصة أيضا زيادة .  يورو٤٦٤ ٩٣٣ يورو والتزامات مستحقة مببلغ ٩٤٥

  . نفق يف مساعدة الضحايا٣١٧ ١٢٥ مببلغ قدره ٢٠٠٩كبرية أثناء عام 

لقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: تزامات الفترات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من ال ٦-٣
 يورو وذلك بفضل وفورات ٥٩٩ ٥٣٠يبلغ ورو من أصل  ي٦٦٣ ٩٩٠بالتزامات الفترات السابقة 

  . يورو٦٤ ٤٦٠ ققت أو إلغاء التزامات مبقدارحت

ح، ألنه ميثل مبلغاً منح مرتني يف  املانىلإ يورو ٢٨٣رد مبلغ :املبالغ املردودة للجهات املاحنة  ٧-٣
  .٢٠٠٨أواخر عام 

 حىت صليورو ومتثل فائدة مكتسبة لكنها مل حت ٢ ٠٥٤ بلغت األخرى صلةاألرصدة احمل  ٨-٣
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 

فاتورة يف احلسابات مبا  وهي متثل يورو ١٠٩ ٢٤٨بلغ مب األرصدة املستحقة بني الصناديق  ٩-٣
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١، لكن مل تكن قد سددت بعد يف تقلبات معدل أسعار الصرففيها 

  .٢٠١٠يناير /وقد سددت يف شهر كانون الثاين

، ICC-ASP/1/Res.6 بالقرار ٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية  ١٠-٣
عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مة مسؤوالل احملكقررت مجعية الدول األطراف أن يكون مسج 

مساعدة لسري عمل جملس إدارة الصندوق على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن يشارك 
ل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراًاملسج.  

 االستئماين وقيورو ألمانة الصند ١ ٣٠١ ٤٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠٠٩ويف عام 
بلغ جمموع النفقات و. للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلدارة يف اجتماعاته

  .يورو ١ ٢٦٣ ٩٦٤سجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء الفترة املالية امل

  التربعات العينية ١١-٣

 :أثناء الفترة املالية االستئماين للضحايا الصندوقترد أدناه التربعات العينية الكبرية اليت وردت إىل 

حتضري (، والسيما منها قسم امليزانية واملالية يقدم اخلدمات اإلدارية أقسام احملكمة  )أ(
، وقسم اخلدمات العامة بالنسبة )لفواترياحلسابات، والتسويات املصرفية، والتسجيالت وسداد ا

  ؛ )حتضري أوامر الشراء(للشراءات 

بصورة غري  االستئماين للضحايا الصندوقلقد تلقى :  األخرى العينيةالتربعات  )ب(
يعادل ثالث مائة واثنني وثالثني ألفا من دوالرات ما (ألفا يورو ني ثالثمائتني وما يناهز مباشرة 

من املوارد الالزمة من قبيل ) ٣١/١٢/٢٠٠٩الواليات املتحدة األمريكية مبعدل أسعار الصرف يف 
 .٢٠٠٩يف عام لشركاء املنفذين ا منم املقدم للضحايا اخلدمات، والدع

____________  


