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  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

مشاريع جملس إدارة الصندوق تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة و
  إىل٢٠٠٩يوليه / متوز١ الفترة من يا خاللللضحاماين االستئ

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠

  من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٧٦والبند  )١( ICC-ASP/1/Res.6وفقاً للقرار   -١

 األنشطة عنالسنوي   التقرير")اجلمعية("يقدم جملس اإلدارة إىل مجعية الدول األطراف )٢()"الصندوق("
يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١ خالل الفترة املمتدة من ج اليت حقّقهااليت قام ا والنتائ

احلالة املالية للصندوق تفاصيل التقرير أيضاً يقدم  و.يف ااالت اليت ينشط فيها الصندوق ،٢٠١٠
  .٢٠١١ألمانة لعام لوامليزانية املقترحة 

  األنشطة واملشاريع  -أوال

) ٣(إدارة التعويضات اليت تأمر ا احملكمة الشخص املتهم،) ١ (:يضطلع الصندوق بواليتني  -٢

 من نظام روما ٧٩خرى لصاحل الضحايا الذين يدخلون يف نطاق أحكام املادة أاستعمال موارد ) ٢(و
 م الواليتان الدعم لضحايا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلربدوتق )٤(.األساسي

  .٢٠٠٢ )٥( يوليه/ متوز١املرتكبة منذ 
                                                           

يقوم جملس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي إىل مجعية الدول "اليت تنص على أن  ICC-ASP/1/Res.6 من القرار ١١الفقرة   )١(
طراف عن أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وعن كافة التربعات املقدمة بغض النظر عما إذا كانت هذه األ

  ".التربعات قد قبلت أو رفضت
 من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتابيا عن، أنشطة ٧٦تنص الفقرة   )٢(

 .نة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل رئيسهالصندوق االستئماين إىل جل
  .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨القاعدة  )   ٣(
دوق، للمزيد من املعلومات بشأن األساس القانوين للصن. من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥ (٩٨ القاعدة  )٤(

   http://trustfundforvictims.org/legal-basis: املرجو االطالع على املوقع
  . من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦كما هو منصوص عليه يف املواد  )  ٥(
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، قدم الصندوق الدعم ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٩يوليه / متوز١خالل الفترة ما بني و  -٣
 من ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف نطاق والية احملكمة اجلنائية الدولية ٦٠ ٠٠٠إىل ما يناهز 

  .)٦( ي والدعم املاديالنفسالبدين ووإعادة التأهيل ") احملكمة("
  :دم الصندوق الدعم إىل ثالثة أصناف من املساعداتيق  -٤

اجلراحة الترميمية، واجلراحة العامة، وإزالة الرصاص وتشمل ، البدينإعادة التأهيل   )أ(  
 اخلدمات من قبيل واألطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام، واإلحالة علىشظايا املتفجرات، و

  ؛فريوس نقص املناعة البشرية واإليدزم املصابني بداء سور، وفحص ومعاجلة ورعاية ودعإصالح النا
إسداء املشورة، فرديا أو مجاعيا، لألشخاص املصابني ، وتشمل نفسيالإعادة التأهيل   )ب(

بالصدمات، واملوسيقى، والرقص واملسرح لتعزيز التماسك االجتماعي والشفاء، وتنظيم حلقات 
بشأن حقوق الضحايا، ودورات إعالمية مج إذاعية دراسية إلذكاء الوعي داخل اتمع، وبث برا

  واجتماعات جمتمعية على نطاق واسع؛
وتدريب مهين، وبرامج إلعادة اإلدماج، ودعم ، ويتمثل يف مأوى آمن، الدعم املادي  )ج(

  . برامج معجلة حملو األميةللقروض الصغرى، ومنح الدراسة، و
ف الصندوق مشاوراته مع الدوائر ومع األقسام املعنية بالنسبة لواليته املتعلقة بالتعويضات، كثو  -٥

  . من أجل الشروع يف حتليل األطر القانونية والتشغيلية لدفع التعويضاتبالضحايا يف احملكمة

  جناحات الربنامج والدروس املستفادة  -ألف

، لية الشعبية احملواصلت األمانة ممارستها يف العمل مع املنظمات غري احلكومية، واملنظمات  -٦
وكلها جبذور راسخة يف اتمعات  –وجمموعات الضحايا، واجلمعيات النسائية واموعات الدينية 

الضحايا يف ختطيط الربامج، وعلى استدامة املبادرات اتمعية، وظلت الربامج تؤكد مشاركة . احمللية
أهيل ملقدمي الطلبات الذين  ومنح إمكانية احلصول على الدعم يف إعادة الت،وشفافية واستهداف املنح

وواصلت املشاريع أيضاً معاجلة الضعف اخلاص بالفتيات والنساء وتعزيز . مل حيصلوا على ذلك من قبل
  .قدرات املنظمات الشريكة

 إدراج منهجية تراعي الفوارق اجلنسانية يف مجيع واصل الصندوقذلك، إضافة إىل و  -٧
من اخلطوات أو العنف اجلنساين /نف اجلنسي والعذ يعد كل من استهداف ضحايا إ. براجمه

األساسية يف حتقيق مهمة الصندوق املتمثلة يف معاجلة الضرر الناتج عن اجلرائم املرتكبة اليت 
وقد وفّر الصندوق دورات تدريبية وتعزيز القدرات لصاحل . تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة

  . اهلدفاالشركاء احملليني لتحقيق هذ

                                                           
ق اخلاصة ببناء السالم، مثال األطفال الذين  يشاركون يف يستفيد معظم هؤالء املستفيدين اجلدد من مشاريع الصندو)   ٦(

حلقات العمل حول حلّ الرتاعات وقادة اتمعات الذين يتلقون املعلومات بشأن حقوق الناجني من العنف اجلنسي 
  .أو اجلنسايت/و



ICC-ASP/9/2 

2-A-030910  3 

 يف  برناجما دف إىل إدراج منظور يستند إىل اجلنس١٨ إىلصندوق الدعم حاليا ويقدم ال  -٨
ضحايا العنف وتقوم ستة من تلك الربامج الشريكة بتنفيذ تسعة مشاريع تستهدف . برامج شريكة
إضافة إىل ذلك شرع يف ثالثة مشاريع معتمدة يف . أو العنف اجلنساين باخلصوص/اجلنسي و

اثنان منها يف جنوب كيفو، وتركز على العنف ) (الكونغو(قراطية ميمجهورية الكونغو الد
اجلنسي، وواحد يف إيتوري ويركز على بناء السالم واملصاحلة، ومبشاركة عدد أكرب من النساء 

  ).يف هذه العملية
ليهم الصندوق أثناء املدة اليت يشملها اليت وصل إالضحايا /تبني اجلداول أدناه عدد املستفيدينو  -٩

 ضحايا /ومتيز بني املشاريع اليت متوهلا التربعات املخصصة وغري املخصصة لدعم املستفيدينالتقرير، 
  .أو العنف اجلنساين/العنف اجلنسي و

  الضحايا/د املستفيديناتقدير عد:  هلا اعتماداتخصصاملغري املشاريع : ١اجلدول 
 نغو الدميقراطيةمجهورية الكو مشال أوغندا

الضحايا /املستفيدون
 املباشرون

 ١حمددة قبل 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١حمددة بعد 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١حمددة قبل 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١حمددة بعد 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

اموع الكلي 
الضحايا /للمستفيدين
 املباشرين

 ١٣ ٩٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١ ٤٥٠ -  ٢٥٠ )أ(األطفال والشباب

ضحايا الصدمات 
  )ب(البدنية

١ ٠٠٠ - - ١٣٠ ٨٧٠ 

ضحايا احلرب 
 )ج(اآلخرين 

٥ ٣٢٠ - ٦٠٠ ٧٢٠ ٤ ٠٠٠ 

العاملون يف بناء 
 )د(السالم احملليون 

٢٠ ٧٢٠ ٤٥٠ ١٩ ٩٠٠ - ٣٧٠ 

 ٦٥٠ - ٤٠٠ - ٢٥٠ بقاًجلنود األطفال ساا
  .، األطفال املشاركون يف بناء السالم)اليتامى مثالً(الذين أضعفتهم احلرب األطفال      )أ(
  .، وضحايا الرصاص وغري ذلكشوهنيايا البتر، واملضح  )ب(
  .، واألشخاص الذين يرعون اليتامى، وضحايا املذابح، والكبار الذين اختطفوا نساء ورجاالاألرامل  )ج(
  . املصاحلةتدريب القادة احملليني أو التقليديني يف جمايل بناء السالم و   )د(

اليت خصص هلا أو العنف اجلنساين /ف اجلنسي وضحايا العناملشاريع املتعلقة ب: ٢اجلدول 
  الضحايا/تقدير عداد املستفيدين: اعتمادات

 مجهورية الكونغو الدميقراطية مشال أوغندا

الضحايا /املستفيدون
 املباشرون

 ١حمددة قبل 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١حمددة بعد 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١ددة قبل حم
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

 ١حمددة بعد 
يوليه /متوز

٢٠٠٩ 

اموع الكلي 
الضحايا /للمستفيدين
 املباشرين

ضحايا العنف اجلنسي 
)أ(أو العنف اجلنساين/و

 
٣ ٩٨٠ ١٧٥٠ ١ ٠٥٠ ٦٣٠ ٥٥٠ 

األطفال ضحايا العنف 
أو العنف /اجلنسي و
  )ب(اجلنساين

- - ٧٤٠ ٤٠ ٧٠٠ 

األطفال الواعني بالعنف 
 ٣٠٠ - - ٣٠٠ - )ج(أو اجلنساين/اجلنسي و

العاملون يف بناء السالم 
)د(احملليون 

 
١٢ ٣٧٥ ٤٧٥ - ٣ ٦٠٠ ٨ ٣٠٠ 

)ه(بقاًجلنود األطفال ساا
 - - ٤٠٠ - ٤٠٠ 
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نب يف االحتجاز، وضحايا العنف اجلنسي ضحايا االغتصاب املستفيدون من املشورة والدعم املادي، والبنات اللوايت اختطفن وأجن) أ(
  .ة املعجلةالذين استفادوا من املشورة واحلماي

  .أطفال النساء املغتصبات وأطفال البنات اللوايت أجننب يف االحتجاز) ب(
خميمات الرياضة واملسرح يف مراكز أنشئت لتلقني الطفل الدروس املالئمة بشأن ضحايا العنف ددون على رتاألطفال الذين ي) ج(

   .أو العنف اجلنساين، وحقوق املرأة والفتاة/اجلنسي و
احملليون، والزعماء السياسيون، واملشاركون يف احللقات الدراسية حول توعية اتمع من أجل اإلملام حبقوق الناجني من القادة ) د(

  .أو العنف اجلنساين يف اتمع احمللي/االغتصاب واملسائل املتعلقة بضحايا العنف اجلنسي و
 احلرب، الذين قدمت احلكومة اهلولندية من أجلهم جزًء من ن سابقاً وغريهم من األطفال الذين أضعفتهمواألطفال اند) ه(

TFV/DRC/2007/R2/030. املشروع
  

مساعدة متكاملة تشمل إعادة التأهيل البدين والنفسي على الضحايا /وحيصل معظم املستفيدين  -١٠
  :يلي وتنطوي بعض النجاحات اليت أُحرزت مؤخراً على ما. أو الدعم املادي/و

  ل البدينإعادة التأهي   )أ(
 GROWالذي يدير مركز غرو ، رابطة املتطوعني للخدمة الدوليةواصل الصندوق تقدمي الدعم ل

فر مركز غرو األطراف االصطناعية واملعاجلة البدنية لضحايا جرائم ووي. يف غولو، بشمال أوغندا
شوهني املاحلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة، مبا يف ذلك 

واملبتورين، والضحايا الذين حيتاجون إىل استخراج الرصاص أو شظايا املتفجرات من أبدام، وما إىل 
، Interplast Holland أنتربالست هولندا –أما شركاء الصندوق الثالثة اآلخرون يف أوغندا . ذلك

فيوفر  – AYINETغندا ، وأيينيت أوFreidis Rehabilitation Centreومركز فريديس إلعادة التأهيل 
ويشمل ذلك العمليات اجلراحية . كيتغوموكل إعادة التأهيل يف مستشفيني وواحد يف مركز لريا أيضا 

، لصاحل ضحايا احلرب الذين مل يعاجل معظمهم استبدال مفصل الوركاخلاصة، مثل اجلراحة الترميمية و
  .لسنوات

   إعادة التأهيل النفسي  )ب(
ندوق نوعا من إعادة التأهيل النفسي، بواسطة املشورة الفردية بشأن الصتقدم مجيع مشاريع 

. لتعزيز إعادة تأهيل الضحايا النفسي الكلّيالصدمات، أو املشورة اجلماعية للتكمل األنشطة األخرى 
استهلّ الصندوق مشروعاً مع مركز ضحايا التعذيب لتدريب مثالً،  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولففي شهر 

إجهاد الحق إن ضحايا احلرب يواجهون . على املشورة يف جمال الصدماتكاء جمموعة من الشر
 املضطرب وغري ذلك من األعراض اليت غالبا ما يكون معظمها ، واالكتئاب والقلق والسلوكلإلصابة

يف جمال إسداء ويعمل املركز مع املنظمات احمللية لتوفري التدريب  . غري معروف لدى غري املدرب
ويستعمل العديد من الشركاء أيضا . ع الشركاء احملليني إلدراجها يف التقنيات القائمةاملشورة م

وجيمع هذا ما بني أفراد اتمع .  كشكل من أشكال الدعم النفسي“املوسيقى، والرقص واملسرح”
  .احمللي للتعبري عن الضرر الذي حلق م وشفاء اجلراح االجتماعية
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  الدعم املادي  )ج(
ا من أجل يللضحامبا يف ذلك املعدات املهنية مشاريع الصندوق بعض الدعم يوفر معظم   

مساعدم على االندماج يف جمتمعام احمللية، والدعم الزراعي للضحايا الذين يعملون على إعادة تعمري 
، اليت تلقي دروسا يف مهارات التخطيط املايل رابطة املدخرات والقروض القروية ، وإنشاءجمتمعام

 من الضحايا يف مشال ١ ١٥٩ مثالً، أدخر ٢٠١٠ني من عام ني األولَبع الرفخالل. شجع على الثقةوت
 من دوالرات الواليات املتحدة ١٥ ٥٨٠( شلن أوغندي ٣٣ ٨٩٣ ٦٠٠أوغندا ما جمموعه 

 من دوالرات الواليات املتحدة ١٣ ٦٠٥( شلن أوغندي ٢٩ ٥٩٢ ٩٠٠، سحب منها )األمريكية
، واصل  الدميقراطيةالكونغومجهورية ويف . لصاحل الضحايامنحت يف شكل قروض صغرية ) األمريكية

 طفل من األطفال اندين سابقاً، وغريهم من األطفال ٨٠٠عادة إدماج إلالصندوق تقدمي الدعم 
 من ١ ٧٥٠و. أو العنف اجلنساين/العنف اجلنسي و من ضحايا ١ ٠٥٠الذين أضعفتهم احلرب، و

من طرف أحد أو العنف اجلنساين آخرين يف جنوب كيفو مت حتديدهم / اجلنسي وضحايا العنف
 من املشاريع الشريكة الفرعية لتوفري مواد الدعم، ٣الشركاء الدوليني للصندوق، الذين يديرون 

  .ورابطات املدخرات والقروض القرويةواملشورة 

 وفصل ٢٠٠٩الربنامج لفصل اخلريف  الثاين والثالث بشأناملرحليني  األمانة تقريريها أصدرت  -١١
 الفرعية لالنغو، وتيسو األقاليمويشمل ذلك ( املتعلقني باملشاريع املعتمدة يف مشال أوغندا ٢٠١٠الربيع 

ويشمل مقاطعيت مشال وجنوب كيفو وحمافظة إيتوري يف (والكونغو ) حمافظة أدجوماينوأتشويل و
  ).املقاطعة الشرقية

، قام موظفو األمانة ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١ مـن ويف الفترة املمتدة   -١٢
اخلارجيني لإلشراف على تطور بالعديد من الزيارات من أجل املراقبة، وقام واحد من املستشارين 

ويف الفترة املمتدة . ودعم رصد املشاريع، والتقييم وتقدمي التقاريرالربنامج، وتعزيز القدرات احمللية، 
، قام مستشار خارجي بتقييم املشاريع األربعة التابعة ٢٠٠٩يناير /سبتمرب إىل كانون األول/ن أيلولمـ

 احلرب قي أضعفتهمللصندوق اليت تقوم مبساعدة األطفال اجلنود سابقاً وغريهم من األطفال الذين 
شاريع بسبب املشاكل  واستناداً إىل توصيات املستشار، أُغلق أحد امل.)٧( الدميقراطيةالكونغومجهورية 

  .)٨( الضحايا التابعون له إىل مشروع آخر/وأحيل املستفيدوناملتعلقة بإدارة املوارد ونوعية الربامج؛ 

وزعت األمانة استمارة لتقييم املشروع على شركائها من أجل قياس ، ٢٠١٠يف مستهل سنة و  -١٣
إضافة إىل (رة إىل مخس لغات حملية وترمجت االستما. تأثري املشروع وفهم الضحايا لدعم الصندوق

 من ٩٠٠ منها من مشال أوغندا و١ ٧٠٠ – من االستمارات ٢ ٦٠٠وأُرجع ). االنكليزية والفرنسية
وقدمت االستنتاجات األولية، استنادا إىل شرحية فرعية، إىل املؤمتر .  الدميقراطيةالكونغومجهورية 

 من االستنتاجات أن كل من عواقب العنف اليت عاشها ويتبني. االستعراضي التابع لنظام روما األساسي
وقد . الضحايا وموقفهم بالنسبة للتعويض يتوقف على العالقات االجتماعية اخلاصة اليت يعيش وسطها

                                                           
)٧    (

TFV/DRC/2007/R1/011; TFV/DRC/2007/R1/026; TFV/DRC/2007/R2/028; TFV/DRC/2007/R2/030.  

)٨    (
TFV/DRC/2007/R2/030 .  
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الوصمات االجتماعية مما عربت الفتيات والنساء عن معدالت أكرب فيما خيص الصدمات النفسية و
وسوف يقدم تقريراً كامال ". اجلماعي"عن منه " الفردي"لتعويض يعاين منه الرجال، وأبدين تفضيال ل

  .٢٠١٠ديسمرب /عن االستنتاجات يف الدورة التاسعة للجمعية يف نيويورك يف شهر كانون األول

لقد وضع الصندوق سالمة املستفيدين والشركاء يف أوىل أولوياته واستفاد من دروس قيمة يف و  -١٤
نظراً لطبيعة والياته، يعمل الصندوق يف جماالت الرتاع وما بعد . املنصرمتنيهذا اال خالل السنتني 

فقد أصبحت الشواغل األمنية الرتاع، وبسبب التحقيقات واحملاكمات اليت تقوم ا احملكمة حاليا، 
على  وموظفيهم ألنه ينظر إليهم مثال، العديد من الشركاء التنفيذيني للصندوقهدد بالقتل فقد . واقعاً

ومن الشركاء من خيافون أن يوسم املشروع بوسام . أم مرتبطني بالتحقيقات اليت تقوم ا احملكمة
وينظر الصندوق يف احلاالت كل واحدة . أو احملكمة، فلن يتقدم الضحايا لتلك اخلدمات/الصندوق و

وبالتايل، ال . لسريةعلى حدة وجيمع وثائق كاملة عن األسباب اليت يستند إليها الشركاء يف التماس ا
ويف تلك احلاالت، فإن الصندوق ال يشري إال . ميكن لبعض الشركاء اإلعالن عن عالقتهم بالصندوق

  .إىل أعمال الشركاء وليس إىل أمسائهم

 عقود وتتماشى إدارة مجيع منح وعقود الصندوق مع النظام املايل والقواعد املالية، مبا يف ذلك  -١٥
كما متت مراجعة مجيع املشاريع من اجلانب اإلداري والتقين من . ا قلم احملكمةاملشاريع اليت يربمه

ويعزم الصندوق على مواصلة إصدار تقرير . طرف أمانة الصندوق كجزء من عملية الشراء هذه
. مرحلي مرتني يف السنة، أو عندما يف حالة التربعات املخصصة حسب متطلبات اجلهات املاحنة

  . املشاريع اجلارية املرجو االطالع على املرفق الثاينولالطّالع على مجيع

، أخرب الصندوق الدائرة التمهيدية الثانية وفقاً للقاعدة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠يف و  -١٦
 .)٩(الصندوق االستئماين للضحايا باألنشطة اليت يقترحها يف مجهورية أفريقيا الوسطىنظام  من ٥٠

 املشاريع تستهدف خصوصا الضحايا وأُسرهم الذين عانوا من العنف وفسر الصندوق يف الطلب بان
هي الفئة اليت حددت بصفتها الفئة اليت هي يف أحلّ هذه اجلنسي وغريه من أشكال العنف اجلنساين، 

الشروع يف عملية مناقصة عامة للحصول على مقترحات واقترح الصندوق . احلاجة إىل املساعدة
  .لضمان عملية مفتوحة وشفافةمالئمة بشأن املشاريع 

نوفمرب / تشرين الثاين١٦واستجابة لذلك، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارا يف   -١٧
األنشطة واملشاريع اخلاصة، إشعار الدائرة التمهيدية وطلبت إىل جملس اإلدارة، بعد اختيار ، )١٠(٢٠٠٩

 سوف يعلن عن لذا. الضرورية ذات الصلةرمسيا بتلك األنشطة واملشاريع ومنحها جبميع املعلومات 
 وسوف يتم اختيار املشاريع يف انتظار موافقة ٢٠١٠املناقصات العامة بشأن املشاريع قبل اية سنة 

  .الدائرة التمهيدية

                                                           
  من قواعد الصندوق االستئماين للضحايا،٥٠وفقا للقاعدة ستئماين للضحايا إشعار من جملس إدارة الصندوق االالتمهيدية الثانية،  لدائرةا  )٩(

ICC-01/05-29و ،anx   ICC-01/05-29 ٢٠٠٩أكتوبر /ألول تشرين ا٣٠ املؤرخ.  
  .٢٠٠٩ نوفمرب/لثاين تشرين ا١٦٠، املؤرخ ICC-01/05-30، الصندوق االستئماين للضحاياقرار بشأن طلبات دية الثانية، التمهيالدائرة   )١٠(
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  انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  -باء

من  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ١٨أعضاء يف نتخاب مخسة بامجعية الدول األطراف قامت   -١٨
قد و. ICC-ASP/1/Res.7حملكمة اجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، وفقا لقرار أعضاء 

من جمموعة الدول اآلسيوية،  اً واحداًعضوو من جمموعة الدول األفريقية، اً واحداًانتخبت اجلمعية عضو
ول أمريكا الالتينية من جمموعة د اً واحداًعضوومن جمموعة دول أوروبا الشرقية،  اً واحداًعضوو

  :ربية ودول أخرى على النحو التايلمن جمموعة دول أوروبا الغ اً واحداًعضووومنطقة البحر الكارييب، 

  )كينيا(السيدة بييت كاري موروجني   )أ(

  )منغوليا(السيد بولغا التانغرييل   )ب(

  )التفيا(فريبريغا -فايرا فيكي ةالسيد  )ج(

  )كولومبيا (ونغوميز إيدواردو بيزارو ليالسيد  )د(

  )فنلندا ( إلزابيث ريهنالسيدة  )ه(

وقد . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١تدوم والية أعضاء الس ثالث سنوات، وقد بدأت يف   -١٩
عن تقديرها لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ملواصلة التزامه جتاه ختفيف أعربت اجلمعية 
  .)١١(معاناة الضحايا

  اع السنوي السابع ألعضاء جملس اإلدارةاالجتم  -جيم

 ٢٥ إىل ٢٣ يف الفترة بني الصندوق االستئماين للضحاياانعقد االجتماع السنوي السابع لس    -٢٠
السيد بولغا : وشارك مجيع أعضاء الس يف هذا االجتماع وهم.  يف نيويورك٢٠١٠مارس /آذار

والسيدة إلزابيث ريهن؛ ؛  وإيدواردو بيزارو ليونغوميزالسيد؛ والسيدة بييت كاري موروجني، التانغرييل
  .)١٢(فريبريغا-والسيدة فايرا فيكي

 جملس اإلدارة توجيهات من موظفي األمانة بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالربامج، ىوتلق  -٢١
زيد من وقد حضرت املسجلة أيضا العديد من اجللسات ملنح امل. واملسائل التشغيلية واملالية والقانونية

  .لةئاملعلومات ولإلجابة عن األس

تها، قترب من ايت تالس السابق كانوالية ، حيث أن ٢٠٠٩يف النصف الثاين من عام و  -٢٢
اجتماعه وقرر الس املنتخب أثناء . ديداجلاملدير التنفيذي ىل إ قرار التعينيطلب رئيس اجلمعية بإحالة 

. األفضلية لديهاوسوف تبلغ الس مبالحظاا و النهائيني نياملرشحبلتقي تساسة السنوي أن الرئ
، مدير تنفيذي جديدوقد انتخب اآلن .  إىل ثالثة أصوات على األقلّوسوف يستند االختيار النهائي

  .٢٠١٠سبتمرب /وسوف يلتحق ذا املنصب يف شهر أيلول
                                                           

  .ICC-ASP/8/Res.3 من القرار ٤٥الفقرة    )١١(
  .ICC-ASP/4/Res.3  املرفق للقرار من القسم األول، الفصل األول، الباب األول من نظام الصندوق االستئماين للضحايا١الفقرة   )١٢(
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سبة لألمريكتني ومنطقة البحر ستراتيجية حلشد األموال بالنإوطلب الس إىل األمانة وضع   -٢٣
كما ترك الس ). مبشاركة قلم احملكمة(إعداد نداء معدل للماحنني، ومراجعة األنظمة الكارييب، و

  .لألمانة قرار تقييم احلالة يف كينيا

 من دون أي نسبة يف املناصب ٢٠١١ووافق الس على مشروع امليزانية ومالك املوظفني لعام   -٢٤
  .سبة للمناصب السبعة الثابتةالشاغرة بالن

  .٢٠١١مارس / آذار٢٣ إىل ٢١ومن املقرر انعقاد اجتماع الس القادم يف الهاي من   -٢٥

  املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي -دال

 السيدة بييت ،ن من أعضاء الساعضووقام كل من رئيسة الس، السيدة إلزابيث ريهن،   -٢٦
يا والسيد وإيدواردو بيزارو ليونغوميز من كولومبيا، والسيدة كريسنت كاال، كاري موروجني من كين

ال أثناء املؤمتر االستعراضي األخري لنظام روما األساسي مجيعا بدور بارز وفع،  بالنيابةاملديرة التنفيذية
كذلك يف وشارك أعضاء الس وموظفو األمانة يف اجللسة العامة، و. الذي انعقد يف كمباال، أوغندا

االجتماعات الرفيعة املستوى مع وفود البلدان وغريهم من أصحاب املصلحة دف زيادة إبراز 
  .الصندوق وتعبئة موارد إضافية

وقامت الرئيسة بتمثيل الس يف أفرقة عدة مبا فيها تقييم دورة العدالة اجلنائية الدولية حول   -٢٧
ونظم الس مبشاركة . “ الضحايا واتمعات املتضررةاملترتبة على نظام روما األساسي يفاآلثار ”

أحداث للتأكيد على عمل الشركاء احملليني واملشاريع يف مشال أوغندا ومجهورية أمانته أيضاً عدة 
للضحايا، الصندوق دعم معرض لصور وزيارات ملواقع املشاريع، : ، مبا يف ذلكالكونغو الدميقراطية

رابطة األحداث الثانوية حدث قدم مشاريع الصندوق األربعة مبشاركة من بني هذه . وأحداث ثانوية
،  املتضررين من احلرب، ومجعية األطفالالشيليشرقي رابطة منتجي مشال و املتطوعني للخدمة الدولية

  . يف مشال أوغنداالعمل من أجل األطفال املعوقنيومجعية 

، بعنوان السينما من أجل السالممنظمة  معوشاركت الرئاسة يف استضافة عشاء قبل املؤمتر   -٢٨
ومجع هذا العشاء األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس مجعية الدول . “لعدالةان سهرة خاصة ع”

 اجلرائم املرتكبة على شخصيات أخرى لزيادة الوعي حول الصندوق واحتياجات ضحايااألطراف و
  .نطاق واسع

يسة احملكمة والسيدة بييت كاري موروجني، ئ رهيون سونغ،-سافر كل من القاضية سانغو  -٢٩
 ملقابلة ٢٠١٠مايو / أيار٢٩كينيا، والسيدة كريسنت كاال، املديرة التنفيذية بالنيابة، إىل غولو يف 

رابطة املتطوعني للخدمة الضحايا واتمعات املتضررة ولزيارة مشروع إعادة تأهيل الضحايا يف مركز 
  .اإلقليميحالة لإلغرو مبستشفى غولو -الدولية
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 تقديره "قراراً أعرب فيه عن ملؤمتر االستعراضي اعتمد ايف ضوء عمل الس واألمانة العامة، و  -٣٠
  .)١٣(ملواصلة التزامه جتاه ختفيف معاناة الضحايالضحايا  الصندوق االستئماين لإدارةلس 

  مساعدة قلم احملكمة -هاء

ومراعاة الستقاللية الس  ICC-ASP/3/Res.7 وللقرار ICC-ASP/1/Res.6طبقاً ملرفق القرار   -٣١
لس واألمانة مهامهما على النحو واألمانة يقدم املسجل ما هو ضروري من املساعدة على أداء ا

  .السليم
وخدمات قسم امليزانية واملالية ديوان قلم احملكمة، ووقدمت املساعدة من جهات تشمل   -٣٢

لترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة وقسم العمليات امليدانية وقسم ااملشورة القانونية، 
  .وقسم اخلدمات العامة وقسم املوارد البشرية وشعبة اإلعالم وتكنولوجيات االتصال

  التقرير املايل–ثانيا 

  حالة التربعات -ألف

غ مجعية الدول لزوم إبالتنص على اليت  ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار ١١وفقاً للفقرة   -٣٣
كانت هذه التربعات قد قبلت أو إذا األطراف بكافة التربعات اليت تقدم وذلك بغض النظر عما 
وتشمل هذه القائمة التربعات الواردة . رفضت، ترد قائمة بالتربعات يف املرفق األول من هذا التقرير

؛ ) يورو٦ ٤٣٣ ٨٣ (؛ ومن املؤسسات واألفراد) يورو١ ٨٢٦ ٠٤٣ ,١٦(من جهات منها الدول 
       ما يعادل(أو التربعات املضاهية املقدمة من املنظمات الشريكة يف التنفيذ /والتربعات العينية و

  ). يورو١٣ ٨٦٦ ,٤٤( ومن الفائدة على إيرادات الصندوق )  يورو٣٦٢ ٩٦٢
ات  دوالربلغ رصيد يورو؛ و٣٦٠ ٥٢٧,١٥ إىل مبلغ قدره رصيد احلساب باليورو يصلو  -٣٤

حاليا يف حساب االدخار لصندوق ميتلك اإضافة إىل ذلك، .  دوالر٣١ ٠٩٣,٩٥الواليات املتحدة 
  . يورو٣ ٤٠٠ ٠٠٠مقداره مبلغاً 
عن استخدامها وفقا للمعايري املبينة يف  وتبلغ املوارد اليت يتلقاها الصندوقتقوم األمانة مبراقبة و  -٣٥

قدم تقريرا عن املسامهات ت األمانة أن ه جيب علىالس أنوالحظ  )١٤(.ICC-ASP/4/Res.3 مرفق القرار
وخالل هذه . اجلهات املاحنةات مطلوبة من قبل بعض إذ إن هذه املعلوماملخصصة بشكل منفصل، 

تكييفه ، ولمحاسبةساب لتعديل نظام مل يكن قلم احملكمة يف وضع يسمح له ب، الفترة املشمولة بالتقرير
لذا تواصل األمانة تدوين مجيع . ICC-ASP/4/Res.3 تستند إىل القرار مع متطلبات الصندوق اليت
إاء إعادة تشكيل نظام ساب بالنسبة لتربعات الصندوق  ومن املتوقع )١٥(.التربعات املخصصة خطّيا

  .٢٠١١ مستهلّ أو ٢٠١٠نهاية عام املخصصة ب

                                                           
  .٥ ، الفقرة) أثر نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتضررة (RC/Res.2القرار  )١٣(
 تشرين ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، من   )١٤(

  .اجلزء الثالث (ICC-ASP/4/32)، ٢٠٠٥ديسمرب /ن األول كانو٣نوفمرب إىل /الثاين
     ،*ICC-ASP/8/18( ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ كما هو وارد يف تقرير مجعية الدول األطراف من قبل جملس اإلدارة املؤرخ يف   )١٥(

  ).٣١الفقرة 



ICC-ASP/9/2 

 

2-A-030910  10 

الل الفترة اليت يغطيها هذا وردت خيود أعضاء الس اإلعراب عن امتنام للتربعات اليت و  -٣٦
ويعربون عن امتنان خاص لتلك .  الدول األطراف على مواصلة املسامهة يف الصندوقونثحيالتقرير، و

 مليون يورو ١,٦ ارتفاع حجم ما يقربمتاشيا مع قررت زيادة مسامهاا الدول األطراف اليت 
  .ذا التقريرملساعدة الضحايا قدمها الصندوق أثناء الفترة اليت يشملها ه

  ٢٠٠٩املراجعة اخلارجية حلسابات عام   -باء

يقوم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة باملراجعة اخلارجية حلسابات   -٣٧
، قدم املكتب الوطين ٢٠١٠يوليه /وبناء على ذلك، يف شهر متوز. الصندوق االستئماين للضحايا

لصندوق االستئماين للضحايا تقرير مراجع احلسابات وهو يتضمن اجملس إدارة على ملراجعة احلسابات 
وكما يشار إىل ذلك يف . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١البيانات املالية للصندوق للفترة املنتهية يف 

 نعتربها جوهرية فيما يتعلق ضعف أو أخطاءعن أي مواطن مل تكشف مراجعة احلسابات ، هذا التقرير
رأيا  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات أصدروبالتايل فقد .  أو صحتهاو اكتماهلا أليةدقة البيانات املاب

  .٢٠٠٩بدون حتفظ بشأن بيانات الصندوق املالية لعام 
  : مثاين توصيات٢٠١٠يوليه /ترد يف تقرير مراجع احلسابات لشهر متوز  -٣٨

  :١التوصية 

 يف صيغتها النهائية،  اإللكترونيةالتربعاتنوصي الصندوق االستئماين، لدى وضعه آليات ”
استراتيجية ، وبتعزيز ذلك بواسطة اإللكترونيةمبراعاة املزايا املتعلقة بتكاليف مرفق خارجي للتربعات 

 .“واضحة حلشد األموال

يؤيد جملس اإلدارة هذه التوصية متاما وسوف يستعرض اخليارات املتعلقة بآلية للتربعات  
 خمتلف اخليارات وإمكانية االمتثال للنظام املزايا املتعلقة بتكاليفليل بشأن اإللكترونية، مع مراعاة حت

ويف اجتماعه السنوي، كلّف الس األمانة بإنشاء استراتيجية جديدة . املايل والقواعد املالية للمحكمة
شد ، سيعد ح٢٠١٠سبتمرب /وبالنسبة للمدير اجلديد الذي سيتوىل وظيفته يف أيلول. حلشد األموال

  .األموال من أوىل األولويات
  :٢التوصية 

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

  .”للمحكمة
شيا مع النظام املايل الفحص، متسوف يضع إجراءات من قبيل ايوافق الس على هذه التوصية و  
  . املالية للمحكمةوالقواعد

  :٣التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا، مبراعاة املوارد الضرورية والالزمة لدعم متطلبات ” 
ترات املالية  أهم خالل الفاإللكترونيةالصندوق اإلدارية واملالية عندما تصبح التربعات والتعويضات 

  ”.القادمة
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 أساسي على أن الدعم اإلداري واملايل أمر فقتوي. يويل الس دعمه الكامل هلذه التوصية  
توفري املوارد الكافية داخل امليزانية ن مالك املوظفني يتوقف على أغري . حلسن سري العمل يف الصندوق

وحيث الس جلنة امليزانية واملالية أن تراعي  .ا مجعية الدول األطرافاعتمد العادية اليت الربناجمية
من الدعم  بضمان مواصلة توفري املستوى املالئم مراجعي احلسابات اخلارجيني والداخلينيتوصيات 

  .اال من أجل تشغيل الصندوق تشغيال فعاإلداري واملايل
 :٤التوصية 

قني للتأكد من أن نوصي بإخضاع احتياطي التعويضات الستعراض وفحص منتظمني وموث ” 
  .”مستوى االحتياطي كاف لتغطية أوامر احملكمة بالتعويضات املتوقع إصدارها يف املستقبل

سوف يراجع الس بانتظام حجم املوارد املدخرة من أجل أي أوامر تصدرها احملكمة   
  .لتشاطر املعلومات ذا الصدد) الدوائر(وستشرع األمانة يف مبادالت منتظمة مع احملكمة بالتعويض، 

 :٥التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين بوضع حسابات إدارية بسيطة تدرج فيها تنبؤات التدفقات كما ”
تعلقة باملوارد املوينبغي اطالع احملكمة بانتظام على املعلومات . النقدية لكي يراجعها الس بانتظام

  .“إذ من شأن هذا أن يضمن فهم الوضع املايل للصندوق فهما سليماً. املالية للتعويضات
 النقديةيؤيد الس هذه التوصية وسيضمن إخطار احملكمة بالتوقعات املتعلقة بالتدفقات   
  .بانتظام

 :٦التوصية 

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

  .“واملالية وتلك املتعلقة بالسمعة
مبوجب التوجيه قد أصدرت مراجعة احلسابات يشري الس إىل أن األنظمة املتعلقة بوالية جلنة 

ومل يستشار الس بشأن هذه العملية، وال يمثل الس وال األمانة  ICC/PRESD/G/2009/1.الرئاسي
فإن الس ال يوافق على هذه التوصية، طاملا أنه مل يتم التشاور معه لذا . يف جلنة مراجعة احلسابات

  . احلساباتبشأن هذه املسألة، وليس لديه متثيل يف جلنة مراجعة
 :٧التوصية 

 املوافقة على االعتمادات املخصصة ألمانة الصندوق االستئماين نوصي اجلمعية بالنظر يف”
للضحايا مباشرة للصندوق، لكي يكشف عن مجيع اإليرادات والتكاليف املتعلقة باملعامالت يف البيانات 

  .“املالية
، وإضافة إىل ذلك.  إىل أن هذه التوصية مل توجه إىل الس وإمنا إىل اجلمعيةجملس اإلدارةيشري 

ألغراض إدارية، "، اليت تنص على أنه، ICC-ASP/3/RES.7قرار  من ال٢فقرة للوفقا ويف رأي الس 
وبناء عليه، فإنه من املستحيل املوافقة على االعتمادات فيما ". قلم احملكمةبها واألمانة وموظفتلحق 

ية الربناجمية العادية لصندوق االستئماين مباشرة للصندوق، وليس كجزء من امليزانايتعلق بأمانة 
الكامل يف البيانات املالية للصندوق لتعزيز بألمانة اتكاليف  يمكن الكشف عنومع ذلك، . للمحكمة

  .الشفافية املالية
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 :٨التوصية 

نوصي جملس اإلدارة مبراجعة إجراءات إقرار البيانات املالية للصندوق عقب حتضريها من قبل ”
كما نوصي رئاسة جملس اإلدارة بتوقيع البيانات املالية لتأكيد قبوهلا من . كمةقسم امليزانية واملالية يف احمل

  .“طرف الس
أا  بشأن تقدمي البيانات املالية يبدو ٨شري إىل أن التوصية رقم يو. ٨يؤيد الس التوصية رقم 

:  يقدم أيضاةجملس اإلدار "على أن صين  الذي االستئماينلصندوقا من نظام ٧٧ملادة ا تتماشى مع
 احلسابات مراجعلصندوق االستئماين للمراجعة من قبل املتعلقة باسابات والبيانات املالية احل) ب(...) 

  .“اخلارجي
خاصة .  البيانات املالية من قبل السملراقبةكون هناك حدود تومع ذلك، من الناحية العملية س

بالكفاءة يف وألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة باتتحلى "دارة يتألف من شخصيات بارزة اإلجملس وأن 
الس للمصلحة العامة، يعمل و). ICC-ASP/1/Res.7القرار " (ضحايا اجلرائم اخلطريةجمال مساعدة 

حائزين على جائزة نوبل، وملوك و، ورؤساء دول سابقني، ني سابقنيسياسيمن عضاء األ ويتألف
تألف يمرة يف السنة، إىل أنه ال إال جيتمع ال ارة، الذي لس اإلدويشري جم. وكبار الشخصيات األخرى

دارة، مبا يف ذلك املسائل اليومي لإلتشغيل المن موظفني على مستوى العمل الفين من ذوي اخلربة يف 
  .املتعلقة بامليزانية واملالية

، فإنه ومع ذلك.  البيانات املاليةقبول توقيع واحد من أعضائه بواسطة، ميكن للمجلس وبالتايل
لبيانات اصياغة احملكمة يف قلم على  التابعة لألمانة العامة، وتقنيةسيستمر يف االعتماد على اخلربات ال

  .تها بصورة سليمة ومراجع سليمةاملالية

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام   –ثالثا

مانة  أل٢٠١١، أعد جملس اإلدارة مشروع ميزانية لعام ICC-ASP/4/Res.3عمالً بالقرار   -٣٩
امليزانية املقترحة سنوياً إىل مجعية  تقدم و. ICC-ASP/3/Res.7الصندوق الذي أنشئ عمالً بالقرار 

  .ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار ٦الدول األطراف للموافقة عليها طبقاً للفقرة 
شطة ؛ بيد أن توسع أن٢٠١١وسعى الصندوق إىل حتقيق منو صفري يف امليزانية املقدمة لعام   -٤٠

 .يورو يف امليزانية املقدمة ٤٣ ٥٠٠ هاقدرصغرية  أفضت إىل زيادة كينياالصندوق االستئماين لتشمل 
 يورو، باملقارنة مع امليزانية املعتمدة ١ ٢٦١ ١٠٠ ،٢٠١١وبالتايل بلغ جمموع امليزانية املقترحة لعام 

  ).ستعراضيباستثناء تكاليف املؤمتر اال( يورو ١ ٢٢١ ٦٠٠ اليت بلغت ٢٠١٠لعام 
 يرجو الس من اجلمعية أن ٢٠١٠وحيث املتوخى ملء كافة وظائف األمانة السبع بنهاية   -٤١

  . مع اإلعفاء من تطبيق أي معدلٍ للشغور٢٠١١تعتمد ميزانية 
 تلبية االحتياجات القانونية يف األمانة العامة من خالل ت ، مت٢٠١١ و٢٠١٠ عاميبالنسبة ل  -٤٢

انظر املرفق الثالث ( ٤-من رتبة فاحلكومة األملانية لتمويل مستشار قانوين ها قدمتالتربعات اليت 
  ).لالطالع على اهليكل التنظيمي لألمانة العامة
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  املرفق األول

  التربعات اليت تلقاها الصندوق االستئماين للضحايا   -ألف

  ٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه /وز مت١من الدول أثناء الفترة املمتدة من  ةيالالتربعات الت الصندوق ىتلق  
  :٢٠١٠يونيه /حزيران

 )باليورو(اموع  التربعات الواردة من الدول
  ١٢ ٠٠٠,٠٠ أندورا
  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ أستراليا
  ٣٠ ٠٠٠,٠٠ النمسا
  ٧٥ ٠٠٠,٠٠ بلجيكا
 ٤٩٧ ١٦٠,٠٤ الدامنرك
  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  فنلندا
 ٤٥٥ ٠٠٠,٠٠ أملانيا

  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  آيرلندا
 ١٢ ٤٥٢,٨٠ ليختنشتاين

 ٢٠ ٤٧٥,٠٠ هولندا
 ٢٥٣ ٨٣٩,٣٢ النرويج
 ١٥ ٠٠٠,٠٠ بولندا

 ١٥ ٠٠٠,٠٠  سلوفينيا
 ٦٠ ٠٠٠,٠٠ إسبانيا
 ٣٥ ٠٠٠,٠٠ سويسرا

 ٤٥ ١١٦,٠٠ اململكة املتحدة
 ١ ٨٢٦ ٠٤٣,١٦ جمموع التربعات املقدمة من الدول

  
 ٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١ندوق أثناء الفترة باإلضافة إىل التربعات الواردة من الدول املذكورة أعاله، تلقى الص

  :٢٠١٠يونيه /حزيران
   يورو من التربعات النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات؛٦ ٤٣٣,٨٣     )أ(
  ؛)التفاصيل يف املرفق الثاينترد ( مضاهية من الشركاء يف التنفيذ تربعاتأو / عينية وتربعاتيورو  ٣٦٢ ٩٦٢   )ب(
  يورو إيراد متأت من الفائدة؛ ١٣ ٨٦٦,٤٤   )ج(
حكومة فنلندا إلعادة تأهيل ودعم الناجني من العنف اجلنسي يورو يف شكل تعهدات مقدمة من  ١٧٠ ٠٠٠    )د(

ملانيا من أجل متويل السنة الثانية للمستشار أ يورو يف شكل تعهدات مقدمة من حكومة ١٥٥ ٠٠٠بصفته تكتيكية حربية؛ و
دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يف شكل تعهدات مقدمة من حكومة هولندا للمشاركة يف متويل  من ٣٢ ٠٠٠القانوين؛ و

 .قراطيةميمشروع إلعادة اإلدماج يف مجهورية الكونغو الد
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 حسب احلساب املصريف قائمة التربعات  -باء

 )باليورو( ABN AMRO مصرف:١ -باء

  رو يو٣ ٤٠٠ ٠٠,٠٠٠ املبلغ املودع ألجل املتبقّي

  ABN AMRO    :سم البنكإ
  الصندوق االستئماين للضحايا  : صاحب احلساب

  اليورو      :العملة
 53.84.65.115    :رقم احلساب

IBAN:    NL54ABNA0538465115 

Swift:     ABNANL2A  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة من 
 رويو التفاصيل

 ٣ ١٢٩ ٥٨٨,٩٠ الرصيد االفتتاحي
 ٦ ١٨١,٨٣ التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

 ١ ٦٥٥ ٥٦٨,١٦ التربعات املقدمة من الدول
 )١ ٥٢٥ ٨٢٥,٦١( املشاريع/مدفوعات املنح

 ١٥١ ٨٥٩,٩٩ التحويل الداخلي من مصرف فورتيس بعملة اليورو
 ٣٣٠ ٤٩٣,١٧ وديعة ألجل استحقت

  )٣ ٤٠٠ ٠٠٠,٠٠(   االدخارحسابإىل التحويل 

 ١٣ ٨٣١,٠٥ إيرادات فائدة

 )١ ١٨٠,٣٤( الرسوم املصرفية 
 ٣٦٠ ٥٢٧,١٥ ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 

 
التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات 

 حسب الشهر
 يورو التربعات املقدمة من الدول حسب الشهر يورو

 ١٢ ٠٠٠,٠٠ ٢٠٠٩يوليه /متوز ٤١٧,٢٦ ٢٠٠٩يوليه /متوز
 ١٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠٠٩أغسطس /آب ٦٩٠,٠٠ ٢٠٠٩أغسطس /آب

 ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٦٥,٠٠ ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 صفر ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٨١٠,٣٥ ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
 صفر ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٥٥,٠٠ ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

 ٧٣٢ ١٦٠,٠٤ ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١ ٢٠٠,٠٠ ٢٠٠٩ديسمرب /ألولكانون ا
 صفر ٢٠١٠يناير /كانون الثاين صفر ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

 ١٢٨ ٣٠٠,٠٠ ٢٠١٠فرباير /شباط ٣٠٥,٠٠ ٢٠١٠فرباير /شباط
 ٥٧ ٥٦٨,٨٠ ٢٠١٠مارس /آذار ٣٠٠,٣١ ٢٠١٠مارس /آذار

 ٢٨٠ ٥٣٩,٣٢ ٢٠١٠أبريل /نيسان ١ ٢٥٠,٠٠ ٢٠١٠أبريل /نيسان
 صفر ٢٠١٠مايو /أيار ٤٥٠,٠٠ ٢٠١٠مايو /أيار

  ١٣٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠يونيه /حزيران ٤٣٨,٩١ ٢٠١٠يونيه /حزيران
 ٦ ١٨١,٨٣ اموع

  

 ١ ٦٥٥ ٥٦٨,١٦ اموع
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  )باليورو( Fortis Bank مصرف: ٢ -باء

  )هولندا(مصرف فورتيس، الهاي     :اسم البنك
  دوق االستئماين للضحاياالصن  : صاحب احلساب

  اليورو      :العملة
  240005201   :رقم احلساب

IBAN:     NL39FTSB0240005201 

Swift:      FTSBNL2R  

كانون  ١٩ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من 
  ٢٠١٠يناير /الثاين

 يورو التفاصيل

 ١ ٦٥٩,٢١ الرصيد االفتتاحي
 ٢٥٢,٠٠ املؤسساتألفراد واالتربعات املقدمة من 

 ١٥٠ ٠٠٠,٠٠ التربعات املقدمة من الدول
  صفر  املشاريع/مدفوعات املنح

 بعملة ABN AMROالتحويل الداخلي من مصرف 
 اليورو

)١٥١ ٨٦٩,٩٩( 

  صفر  وديعة ألجل استحقت
 ٣٥,٣٩ إيرادات فائدة

 )٧٦,٦١( الرسوم املصرفية 
 صفر ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ الرصيد يف

 
التربعات املقدمة من األفراد ومن املؤسسات 

 حبسب الشهر
التربعات املقدمة من الدول حبسب  يورو

 الشهر
 يورو

 صفر ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٥٢,٠٠ ٢٠٠٩يوليه /متوز
 صفر ٢٠٠٩أغسطس /آب صفر ٢٠٠٩أغسطس /آب

 صفر ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول صفر ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 ١٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول صفر ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
 صفر ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين صفر ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
 ٦٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول صفر ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
 ٧٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠يناير /كانون الثاين صفر ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

٢٥٢,٠٠ موعا 

  

 ١٥٠ ٠٠٠,٠٠ اموع

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩ يف صرف فورتيسمبوأغلق احلساب املصريف 
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  )بدوالرات الواليات املتحدة( ABN AMRO مصرف :٣– باء

  ABN AMRO    :اسم البنك
  الصندوق االستئماين للضحايا  : صاحب احلساب

  دوالرات الواليات املتحدة      :العملة
  53.86.21.176    :برقم احلسا

IBAN:     NL87ABNA00358621176 

Swift:      ABNANL2A 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة من 

 األمريكية الواليات املتحدة دوالر التفاصيل

 ٢٦ ٢٧٠,٤٥ الرصيد االفتتاحي
 صفر ملؤسساتااألفراد والتربعات املقدمة من 

 ٢٥ ٠٠٠,٠٠ التربعات املقدمة من الدول
 )٣٧ ٩٥١,٥٠(  املشاريع/مدفوعات املنح

  ١٧ ٧٧٥,٠٠  استرجاع األموال غري املستخدمة يف املشاريع
 صفر  وديعة ألجل استحقت

  صفر إيرادات فائدة
  صفر الرسوم املصرفية 

  ٣١ ٠٩٣,٩٥ ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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 ايناملرفق الث

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠يوليه إىل / متوز١مشاريع نفّذت خالل الفترة املمتدة من 

  ) مشروعا١٦ً(أوغندا   -لفأ

 ,TFV/UG/2007/R1/003, TFV/UG/2007/R1/005, TFV/UG/2007/R1/016):املشاريع(املشروع 

TFV/UG/2007/R1/020, TFV/UG/2007/R1/025, FV/UG/2007/R1/035  

  بط الفرص لتوفري احلماية وإاء العنفض :عنوان املشروع
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢٠ ٠١٦٥ + ٥٧٩ ٧٣٩: ميزانيته
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول  :مدته

 يف ذلك إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي املقدم للضحايا مبا: نوع الضحية وعملية التدخل
 املختطفون سابقاً واجلماعات الضحية

  

  TFV /UG/2007/R1/14(a) :)املشاريع(املشروع 

  اجلراحة الترميمية لضحايا احلرب يف مشال أوغندا: عنوان املشروع
  )ليس هناك أموال مضاهية أثناء هذه الفترة( يورو ٤٢ ٣٢٤ :ميزانيته
  ٢٠١٠يسمرب د/ كانون األول– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  :مدته

 إعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة أطرافهم: نوع الضحية وعملية التدخل
 

   TFV /UG/2007/R1/14(b) ):املشاريع(املشروع 
  برنامج إعادة التأهيل البدين: ضحايا املتمردين يف مشال أوغندا: عنوان املشروع

  )من الشركاء املنفذيناألموال املضاهية (يورو  ٤٥٢+  ٩٧ ٢٥٨ :ميزانيته
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

  إعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة أطرافهم: نوع الضحية وعملية التدخل
  

   TFV /UG/2007/R1/14(c) ):املشاريع(املشروع 
  . وج لبناء القدراتخدمة: أوغندا يف  جرائم احلربضحاياالعقلية ل معاجلة الصحة: عنوان املشروع

  )هلذه الفترةأموال مضاهية ليس هناك  ( يورو٩٠ ٧٧٧ :ميزانيته
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول – ٢٠٠٩أكتوبر /ولتشرين األ   :مدته

  الدعم املادي للمجتمعات الضحية: نوع الضحية وعملية التدخل
 

   ;TFV/UG/2007/R2/042 TFV/UG/2007/R1/018 ):املشاريع(املشروع 

   اً طبيهموإعادة تأهيلعن ضحايا احلرب بناء القدرات والدفاع  :عنوان املشروع
  )األموال املضاهية من الشركاء املنفذين( يورو٢١ ٩٦٧+  يورو ١٢١ ٦٢٥ :ميزانيته
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٨نوفمرب /شرين الثاينت :مدته

جرائم وتقدمي الدعم املادي لضحايا البدين والنفسي يل إعادة التأه :نوع الضحية وعملية التدخل
 املعوقني بدنياًاحلرب 
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   TFV/UG/2007/R2/038 ):املشاريع(املشروع 

  إنعاش سبل كسب العيش لضحايا احلرب :عنوان املشروع
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٣٠ ٢١١ + ١٣٨ ٠٩٩ :ميزانيته
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين– ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول   :مدته

وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب مبن فيهم النفسي إعادة التأهيل  :نوع الضحية وعملية التدخل
 احملاربون السابقون وغري احملاربني

  

   ,TFV/UG/2007/R2/041 TFV/UG/2007/R2/039): املشاريع(املشروع 
  مبادرة أوكوييو: عنوان املشروع

  )أثناء هذه الفترةمبالغ مناظرة مل يبلّغ عن أي ( يورو ٧٢ ٠٦٢ :زانيتهمي
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين   :مدته

أو /إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي للجرحى و: نوع الضحية وعملية التدخل
  النفسية وأسرهمالصدماتضحايا 

  

    TFV/UG/2007/R2/040  ):شاريعامل(املشروع 

باحلرب من سكان إقليم تضرروا  بني من اجلنساينإشاعة الوعي والتصدي للعنف  :عنوان املشروع
  أويام، أوغندا

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١١١ ٤٨٦ + ١٥٠ ٠٠٠ :ميزانيته
  ٢٠١٠مرب نوف/ تشرين الثاين– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين   :مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي للشبان والنسوة املتضررين  :نوع الضحية وعملية التدخل
 من احلرب

بيد أن املبالغ املناظرة ال تغطي سوى . تعادل امليزانية املبينة يف اجلدول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع: مالحظة
 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١الفترة املمتدة من 

  ) مشروعا١٣ً(مجهورية الكونغو الدميقراطية  –باء 
   TFV/DRC/2007/R1/001 ، TFV/DRC/2007/R2/036 ):املشاريع(املشروع 

  متكني الناجني من العنف اجلنسي وجمتمعام :عنوان املشروع
  )ثناء هذه الفترةمل تقدم مبالغ مناظرة أ( يورو ١٤٨ ٣٠٠ :ميزانيته
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول– ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول   :مدته

  إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي: نوع الضحية وعملية التدخل
  

    TFV/DRC/2007/R1/004 ):املشاريع(املشروع 

: ردين والعائدين، وجمتمعات االستقبالللمشالتأهيل النفسي مشروع يدعم إعادة  :عنوان املشروع
  ) يف إقليم آرو، منطقة إيتوري-ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٤ ٠٧٤ + ٥٨ ٨٢٨ :ميزانيته
  ٢٠١٠أكتوبر /ألولا تشرين –٢٠٠٩أكتوبر /ألولاتشرين   :مدته

  للمجتمعات ضحية احلربإعادة التأهيل النفسي : خلنوع الضحية وعملية التد
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   TFV/DRC/2007/R1/011 ):املشاريع(املشروع 
 طفالً يف إقليم ٢٥٠ لمشروع يدعم إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واملهين  :عنوان املشروع

  ميهاغي
  )ذمبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفي( يورو ٦ ٦٥٤ + ٥٧ ٨٠٠ :ميزانيته
وأُحيل املستفيدون إىل املشروع . أُغلق املشروع ومتّت تصفيته قبل إكماله.  يورو من جمموع امليزانية٤٤ ٩٥٢مل تنفَق إال : مالحظة

.TFV/DRC/2007/R2/030  
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين ألول– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول   :مدته

 الدعم املادي لألطفال اجلنود سابقاً إعادة التأهيل النفسي وتقدمي: نوع الضحية وعملية التدخل
 وللمختطفني

  

   TFV/DRC/2007/R1/019 ):املشاريع(املشروع 
  مدرسة السلم يف: عنوان املشروع

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١ ٦٣٥+ ١٢١ ٥٩٨ :ميزانيته
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول – ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين :مدته

  احلرب ليتامىإعادة التأهيل النفسي : ضحية وعملية التدخلنوع ال
 

  TFV/DRC/2007/R1/021  ):املشاريع(املشروع 
 من ضحايا العنف اجلنسي الراجع إىل ٣٠٠ لمشروع إلعادة اإلدماج االقتصادي  :عنوان املشروع

   من أطفاهلم٦٠٠ ل وإتاحة االلتحاق باملدارس ،احلرب
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١٨ ٨٧٠ + ٢٤٤ ٢٨٠ :ميزانيته
  ٢٠١١مارس /ذارآ – – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  :مدته

 إعادة التأهيل النفسي واملادي لضحايا العنف اجلنسي وألطفاهلم: نوع الضحية وعملية التدخل
  

   TFV/DRC/2007/R1/022): املشاريع(املشروع 
 ضحية من ضحايا ٢٠٠ لاالجتماعي  املهين وة التأهيل النفسي ومشروع إلعاد: عنوان املشروع

  لعينيةرية االعنف اجلنسي يف بونيا وما جاورها عن طريق القروض الصغ
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ(يورو  ١٠ ١٣١ + ١٤٦ ٧٦٤ :ميزانيته
  ٢٠١١مارس /آذار – ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول   :مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي : عملية التدخلنوع الضحية و
 وألسرهم

 

 ,TFV/DRC/2007/R1/026, TFV/DRC/2007/R2/028 ):املشاريع(املشروع 

TFV/DRC/2007/R2/031, TFV/DRC/2007/R2/033, TFV/DRC/2007/R2/043  
 ضحية من ضحايا ٩٥٠ لدمي الدعم املادي إعادة التأهيل البدين والنفسي وتق: عنوان املشروع

  يتوريإ مشال كيفو ويتاحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف مقاطع
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١٠١ ٣١٠+  ٣٨٩ ٩٨٨ :ميزانيته
  وأُحيل املستفيدون إىلTFV/DRC/2007/R2/028 و TFV/DRC/2007/R1/026أُغلق املشروعان : مالحظة

  .على التوايل TFV/DRC/2007/R2/029 و TFV/DRC/2007/R2/030املشروعني 
قدمت املنظمة الشريكة طلباً بتوسيع نطاق  (٢٠١٠مارس /آذار – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  :مدته

  )األنشطة، وهو اآلن قيد النظر
ادي لألطفال اجلنود إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم امل: نوع الضحية وعملية التدخل

حة سابقاً وللمختطفني مبن فيهم األمهـات املراهقـات املنتسبات إىل القـوات واموعات املسلّ
 ضحايا العنف اجلنسيو) النظامية وامليليشيات(
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   TFV/DRC/2007/R1/027  ):املشاريع(املشروع 

  قافلة السلم يف إيرومو وجزء من أقاليم ماهاغي: عنوان املشروع
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٧ ٥١٨+ ١٤٨ ٨٨٨ :انيتهميز
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول – ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين   :مدته

 للقرى الضحيةلنفسي وتقدمي الدعم املادي اإعادة التأهيل  :نوع الضحية وعملية التدخل
 

   TFV/DRC/2007/R2/029 ):املشاريع(املشروع 

مشروع إلعادة التأهيل النفسي خاص بصغار األمهات املنتسبات إىل القوات املسلحة  : املشروععنوان
  ااورةيف مدينة بونيا واملناطق 

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ(يورو ١٥ ٦٦٧ + ١٦٠ ٧٠٩ :ميزانيته
  ٢٠١٠أغسطس /آب – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لألمهات املراهقات  : التدخلنوع الضحية وعملية
 املنتسبات إىل القوات واموعات املسلحة

  

    TFV/DRC/2007/R2/030   ):املشاريع(املشروع 

 طفالً كانوا ينتسبون ١٥٠ لاالجتماعي واالقتصادي ومشروع إلعادة اإلدماج املهين  :عنوان املشروع
  حة يف إقليم ماهاغيات املسلّإىل اموع
  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ(يورو  ٩ ٩٥١ر+ ٣٢٩ ٠٣٣ :ميزانيته
  ٢٠١١يونيه /حزيران – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

 املشوهنيللضحايا النفسي البدين وإعادة التأهيل  :نوع الضحية وعملية التدخل
  

   TFV/DRC/2007/R2/032 ):املشاريع(املشروع 

 ضحية من ضحايا جرائم احلرب ٨٠ لإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي   :عنوان املشروع
   املشردين إىل مدينة بوكافوواجلرائم ضد اإلنسانية

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢ ٨٧١ + ٦٦ ١٤٩ :ميزانيته
  ٢٠١١مارس /ارآذ – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين :مدته

إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا جرائم احلرب  :نوع الضحية وعملية التدخل
 واجلرائم ضد اإلنسانية

بيد أن املبالغ املناظرة ال تغطي سوى . د لكامل مدة املشروعتعادل امليزانية املبينة يف اجلدول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتم: مالحظة
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١ املمتدة من الفترة
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 املرفق الثالث

 )١(اهليكل التنظيمي ألمانة جملس إدارة الصندوق

  

  

____________  

                                                           
إىل ديوان قلم احملكمة ) ٥-ف(التصال ا/وفقاً لقرار مجعية الدول األطراف، أُعيد منصب املسؤول األقدم عن اإلدارة )١(

؛ ١٥٥ للمحكمة اجلنائية الدولية، الصفحة ٢٠١٠أنظر امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 
-١٨والوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، 

 ، واجلزء الثاين، القرار٨، الد األول، اجلزء األول باء )ICC-ASP/8/20) (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
.ICC-ASP/8/Res.7  

  ١-د) املقر(مدير تنفيذي 
  رأ–مساعد تنفيذي خ ع

 

 جملس اإلدارة
االستئماين للضحاياالصندوق   

  موظفو الربنامج
  

  )املقر( مسؤول أقدم عن الربنامج ٥-ف١
  )املقر( رأ مساعد يف جمال الربامج -خ ع١
  )قرامل( والتقييم الرصد مسؤول عن ٣- ف١
 مسؤول إقليمي عن الـربامج امليدانيـة        ٣- ف ١

  )يف كمباال(لكينيا وأوغندا 
 مسؤول إقليمي عن الربامج امليدانية ٣- ف١

جلمهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو 
  )يف كمباال(الدميقراطية 

مجهورية مساعدان ميدانيان يف    ) م م ع  (رأ  –خ ع 
  )يف بونيا(الكونغو الدميقراطية

يف مــساعد ميــداين  ) م م ع( رأ – خ ع ١
  ∗)يف بانغي(مجهورية أفريقيا الوسطى 

يقترح مساعد ميداين حملّي جديـد مـن فئـة              * 
رأ بدل منصب اخلدمات املؤقتة العامة من       -ع-خ

 يف بـانغي، مجهوريـة      ٢٠٠٩ لعام   ٣-رتبة ف 
  أفريقيا الوسطى

  

موظف قانوين   ٤-ف١
أثناء اعتمده جملس اإلدارة (

 ٣اجتماعه السنوي يف 
 ومتوله ٢٠٠٩يونيه /زيرانح

  )احلكومة األملانية


