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  خطاب اإلحالة

  ٢٠١١ مارس/آذار ٣١

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق ١-١١وفقاً للمادة   
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ير إىل ينا/ كانون الثاين١االستئماين للضحايا عن الفترة من 

  

  

  سيلفانا أربيا) توقيع(
ةلاملسج  

  

  

  

  

  ة هيلن فيتنبايالسيد
  املدير

  عة احلساباتاملكتب الوطين ملراج
157 Buckingham Palace Road  

London SW1W 9SS 
United Kingdom  
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  ه تقريررأي املراجع املستقل و

  إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومجعية الدول األطراف

 كانون ٣١نتهية قمت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للصندوق االستئماين عن الفترة امل  
 وهي تشمل البيان األول املتعلق باإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة ٢٠١٠سمرب دي/األول

املالية، والبيان الثاين املتعلق باألصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق، والبيان الثالث 
  .اسبية املبينة فيها وأعدت هذه البيانات املالية يف إطار السياسات احمل.املتعلق بالتدفقات النقدية

  املسؤوليات املنوطة باملسجل بشأن البيانات املالية

للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم  إن املسجل مسؤول عن اإلعداد والعرض السليم للبيانات املالية، وفقاً
املراقبة كما هو مسؤول عن . مبا تسمح به مجعية الدول األطرافومتطلبات النظام املايل  املتحدة

للعرض السليم والصحيح للبيانات املالية اليت ختلو من اخلطأ املادي الراجع الذي يراه ضروريا الداخلية 
  .سواًء إىل الغش أو الغلط

   
  املسؤوليات املنوطة مبراجع احلسابات

نظام  من ال١٢ استناداً إىل مراجعيت وفقاً للقاعدة أن أبدي رأياً بشأن البيانات املالية تتمثل مسؤولييت يف
أجريت مراجعيت للحسابات وفقاً للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها جملس املعايري . املايل

. للمتطلبات اخللقيةوتتطلب تلك املعايري مين ومن موظفي االمتثال  .الدولية للمراجعة والتأكيد
 معقول بأن البيانات املالية ختلو  إىل تأكيدوصوالوتقتضي هذه املعايري أن أقوم بتخطيط وأداء املراجعة 

  .من أي خطأ مادي
اليت تؤيد املبالغ والكشوفات الواردة  القيام بإجراءات دف إىل إجياد األدلة وتشمل أية عملية مراجعة

 وتتوقف اإلجراءات املختارة على تقدير مراع احلسابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر .يف البيانات املالية
وعند تقييم تلك .  يف البيانات املالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأاألخطاء املادية

املخاطر، يأخذ مراجع احلسابات يف االعتبار املراقبة الداخلية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا من 
  .أجل إعداد البيانات املالية وعرضها عرضاً سليماً

 اإليرادات والنفقات األدلة الكافية إلعطاء تأكيد معقول بأن وعالوة على ذلك أنا ملزم باحلصول على
 جملس اإلدارة ومجعية الدول األطراف وأن غراض اليت يتوخاهاتتطابق مع األ البيانات املاليةالواردة يف 
  .متت وفقاً للنظام املايل قداملعامالت 

ساس آلرائي املتعلقة مبراجعة كافية ومالئمة لتوفري أدلّة املراجعة اليت حصلت عليها وأعتقد أن أ
 .احلسابات
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   بشأن البيانات املالية رأيال

 :إن هذه البيانات املالية يف نظري

 من كل جوانبه ، للصندوق االستئماين للضحاياتعرض بصورة صحيحة املوقف املايل  ) أ(
  ؛يخللفترة املنتهية يف هذا التار  ونتائج العمليات٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١ حىت ،املادية

ومتطلبات  للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةوفقاً و، قد أُعدت بصورة سليمة   ) ب(
 .النظام املايل مبا تسمح به مجعية الدول األطراف

  رأي بشأن االمتثال للقواعد النظامية
ت  هي يف نظري متفقة من مجيع اجلوانب املادية مع النظام املايل وأُجنزاإليرادات والنفقاتإن   

متت وفقاً  قداملعامالت  وأن ،جملس اإلدارة ومجعية الدول األطرافمبا حيقق املقاصد اليت يتوخاها 
 .للنظام املايل

  املسائل اليت متثل استثناءات يف التقرير

  :ال يرد أي شيء يف تقريري فيما خيص املسائل التالية
  :إنين ملزم بإبالغكم مبوجب رسالة التعاقد إذا رأيت أنه

  م تدوين سجالت حماسبية سليمة؛مل يت  ) أ(
 ملعلومات والتفسريات اليت أحتاج إليها ملراجعيت احلسابات؛أو مل أتوصل جبميع ا  ) ب(

  .ال توجد أنظمة فعالة للمراقبة الداخليةأو )     ج(
  

  تقرير املراجع اخلارجي
رجي عن مراجعيت  أصدرت أيضاً تقريراً ملراجع احلسابات اخلا، من القواعد املالية١٢قاعدة وفقاً لل

  . للبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  
  مورس.أ.أمياس س) التوقيع(

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة
    املراجع اخلارجي

National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 

Victoria 
London 

SW1W 9SP 

 ٢٠١١يوليو /متوز
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  ٢٠١٠لعام  البيانات املاليةعن تقرير املراجع اخلارجي 

 وتيسري ودعمهو تقدمي تأكيدات مستقلة لس اإلدارة، إلضافة قيمة إىل إدارة إن اهلدف من املراجعة 
  . عمل الصندوق

، )املكتب(احلسابات هو رئيس املكتب الوطين ملراجعة  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات
املراقب املايل واملراجع العام  كل من ويعد. عة احلسابات يف اململكة املتحدة العليا ملراجاملؤسسة

اإلنفاق السليم والفعال لألموال واملكتب مستقالّ عن حكومة اململكة املتحدة، ويضمنان  للحسابات
اع العام املركزية مجيع هيئات القطنراجع حسابات . العامة واملساءلة أمام الربملان يف اململكة املتحدة

ويقدم املكتب خدمات املراجعة اخلارجية لعدد من املنظمات . فضالً عن عدد من املنظمات الدولية
 . الدولية، ويعمل بشكل مستقلّ عن دوره باعتباره املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة

  

  احملتويات
  

  الصفحة  
    املوجز التنفيذي

    املقدمة
    ..............................................................ستعراض املايلاال
    ................................ اليت وصلت إليها مراجعة احلسابات ستنتاجاتاال

    ........................................................املسائل املتعلقة باإلدارة
     ص توصيات مراجعة احلساباتملخ :املرفق ألف
    متابعة توصيات مراجعة حسابات العام املنصرم :املرفق باء
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  تنفيذيالوجز امل

 تعرض بصورة نزيهة، من وهي -٢٠١٠ظ بشأن البيانات املالية لعام حتفلقد أصدرنا رأيا بدون    -١
 ومل. قدية املنتهية يف ذلك التاريخونتائج العمليات والتدفقات الناملايل وضع المجيع اجلوانب اجلوهرية، 

دقة البيانات عتربها جوهرية فيما يتعلق باَ ضعف أو أخطاءعن أي مواطن للحسابات مراجعتنا تكشف 
  .  ومدى اكتماهلا وصحتهااملالية ككل

، ")الصندوق (" للصندوق االستئماين للضحايا احلايل املايلالوضع على إضافة إىل التعليقات   -٢
  :التاليةاالت اا التقرير هذتناول ي

قمنا . بالنظر إىل امليزانية املخصصة لهاليت يرمي إليها الصندوق  حتديد األهداف  )أ(
مبراجعة األهداف اليت حددا مجعية الدول األطراف يف املوافقة على امليزانية العامة للصندوق، وقدمنا 

  ؛لك بالنسبة جلمعية الدول األطرافتوصيات لتحسني جدوى هذه األهداف بالنسبة للصندوق وكذ

لقد راجعنا اعتماد الصندوق على التربعات . استمرارية الصندوق يف املستقبل  )ب(
ونظرنا . فيما يتعلق بزيادة التربعات بواسطة موقع التربعات اإللكتروينتستند إىل توصيات العام املاضي 

اليت قد تجرب الصندوق على دفع وجلنائية الدولية أيضا يف آثار احملاكمة األوىل اليت قامت ا احملكمة ا
  التعويضات؛

 يف أول طلب تقدمي الصندوقبشروع و. فتح جمال تقدمي العطاءات للعقود املقبلة  )ج(
 املفتوح للحصول على العقود، اغتنمنا الفرصة لتقدمي توصيات لكي يتمكن الصندوق من العطاءات

  ؛اتمن تغيري ج املشتري فائدة أكرب جينِ

قمنا مبراجعة مجيع التوصيات اليت قدمناها يف التقرير . املسائل املتعلقة باإلدارة  )د(
وقد أُحرِز تقدم يف العديد من ااالت ومع ذلك فقد متّ تناول بعض املسائل املتعلقة باإلدارة . األخري

  .وقُدمت توصيات أخرى

  املقدمة

وفقاً للقواعد املالية  ٢٠١٠لعام الستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق ا -٣
ونرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة  .للمحكمة ومبا يتفق مع املعايري الدولية ملراجعة احلسابات

 الوضع ونتائج العمليات والتدفقات النقدية يف الفترة املنتهية يف ،صادقة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية
د متّ إعدادها وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات احملاسبة املعلنة وق. ذلك التاريخ

ومن مجيع اجلوانب املالية، متت املعامالت وفقا للقواعد . اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحايا
  .املالية املنطبقة وطبقت لألغراض املقصودة يف نظام روما األساسي
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وما رأينا أن جعة استعراضاً عاما لإلجراءات احلسابية، وتقييما للمراقبة الداخلية وأدرجت املرا  -٤
وقد صممت . الظروف تقتضيه من فحص لسجالت احلسابات وغريها من املستندات املؤيدة

وأخرياً فقد أجريت دراسة . إجراءات املراجعة أساساً لغرض تكوين رأي يتعلق مبراجعة احلسابات
  . للصندوق وأا قُدمت برتاهةسجالت احلساباتالبيانات املالية تعكس بصورة دقيقة للتأكد من أن 

 املرفقنا يف ص توصياتخلَوت. وترد أدناه املالحظات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات  -٥

  .باء املرفقرد يف  فت٢٠٠٩أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام . ألف

. ية الدوليةالتقرير لالستخدام احلصري للصندوق االستئماين للضحايا واحملكمة اجلنائلقد أُعد هذا  -٦
ال جيب الكشف عنه ألي طرف ثالث، أو نقله أو اإلشارة إليه من دون موافقة كتابية من املكتب 

  .خرآشخص ألي سبة وال يتحمل املكتب املسؤولية بالنالوطين ملراجعة احلسابات، 

 االستعراض املايل

 ويضطلع الصندوق بواليتنيمبوجب نظام روما األساسي  لصندوق االستئماين للضحاياأُنشئ ا -٧
تنفيذ : التعويضات :ر هذه الضحايا، وأُساجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة فيما خيص ضحايا

يف .  عندما تأمر احملكمة بذلكاحملكوم عليهمأوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة على األشخاص 
 أمام احملكمة اجلنائية الدولية، مل تصل أي من هذه القضايا مرحلة  العديد من القضايا عالقاًمازالحني 

تربعات اجلهات املاحنة لتزويد الضحايا وأُسرهم  استخدام: العامة واملساعدةالتعويضات إىل حد اليوم؛ 
  .أو إعادة التأهيل النفسي/ أمام احملكمة إعادة التأهيل البدين والدعم املادي، ويف احلاالت اليت توجد

احملاكمة األوىل، وبالتايل مل يكن هناك أي مل تكن احملكمة بعد قد أت إجراءات ، ٢٠١٠ يف عام -٨
  .إلدارةوتتعلّق مجيع نفقات الصندوق بالوالية الثانية أو بتكاليف ا. نفقات يف نطاق الوالية األوىل

 مليون ١,٢  من حيث منت التربعات، يف املائة٣١زادت إيرادات الصنـدوق االستئماين بنسبة  -٩
أملانيا هذه السنة، وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة تربعات خمصصة من .  مليون يورو١,٦يورو إىل 

   . ٢٠١٠ومتثّل نسبة كبرية من جمموع اإليرادات لعام 

 ٤٠ ٠٧٠من ، حيث منت  يف املائة٢٠ بنسبة نقديةال ودائعالفوائد تعلقة بامل يراداتاإلزادت  -١٠
 ٢٠٠٨ومع ذلك ما يزال هذا املبلغ أقل  بكثري من الفائدة احملصل يف عام .  يورو٤٨ ٧٠٠يورو إىل 

وقد نتج ذلك عن تغيري حصل يف السياسة االستثمارية اليت تبعتها .  يورو١٣٥ ٩٢٧والذي بلغ 
، استخدمت ٢٠٠٩ففي عام .  يف أعقاب األزمة املالية العاملية٢٠٠٩ يف عام ية الدوليةاحملكمة اجلنائ

نسبة أقلّ بكثري احملكمة حسابات االدخار بدل الودائع من أجل احلفاظ على املبالغ النقدية، مما أدى إىل 
  .فيما يتعلق بالفوائد
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 ٦٠٠ ،٢٠١٠صندوق يف عام  بلغت اعتمادات مجعية الدول األطراف لدفع تكاليف تشغيل ال-١١
، وميثل هذا اخنفاضاً يف التكاليف التشغيلية ٩٣٩ ٨٢٧ يورو، وبلغت النفقات املضاهية ١ ٢٢١

  ).  يورو١ ٢٦٣ ٩٦٤ (٢٠٠٩ يف املائة باملقارنة مع عام ٢٥اإلمجالية بنسبة 

 ١,٤ائة، من  يف امل٤٣ اإلنفاق على تقدمي املساعدة للضحايا وللمجتمعات املتضررة بنسبة زاد -١٢
 مليون وذلك بسبب األنشطة واملشاريع اليت زادت يف نطاق الصندوق االستئماين، ٢,٠مليون إىل 

  . ٢٠٠٩وخاصة منها الربامج اليت حصلت على أموال خمصصة يف عام 

ويرجع ذلك لكون .  يورو٢ ٥١٩ ٠٤٩ يورو إىل ٢ ٨٨٧ ٧٣٣اخنفض رصيد الصندوق من  -١٣
يرادات، وذلك أساساً بسبب اخنفاض فوائد اإليرادات كما أشري إىل ذلك نفقات الصندوق تتجاوز اإل

  . سابقاً

  الضوابط الداخلية

نعثر على أي مواطن ضعف كبرية يف الضوابط املالية الداخلية  من خالل العمل الذي قمنا به، مل -١٤
  . بق مع ما كنا نتوقعه، وكانت الضوابط الرئيسية اليت قمنا مبراجعتها تتطاأثناء هذه الفترة املالية

  حاالت الغش والغش االفتراضي

وقد أخربتنا إدارة . تقع املسؤولية الرئيسية املتعلقة مبنع الغش واكتشافه على عاتق إدارة الصندوق  -١٥
  .٢٠١٠الصندوق حبالتني تتعلقان بالغش خالل مراجعة البيانات املالية لعام 

ب يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية  اختلس أحد مكاتب الضرائ، ٢٠٠٩يف أواخر عام   -١٦
كانت تلك من أموال .  دوالر من حساب مصريف باسم منظمة شريكة يف تنفيذ الصندوق٥٨ ٠٠٠

وجتري املفاوضات بني الصندوق واحملكمة ". ضرائب غري مدفوعة"الصندوق، وقد سحبت حبجة 
 إىل املنظمة الشريكة أو إىل إما إلرجاع تلك األموال وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية

احملكمة نفسها، لكن حىت اليوم، وبالرغم من استجابة  احلكومة الكونغولية مل يتم التوصل /الصندوق
وأبلغتنا إدارة الصندوق بأن املنظمة الشريكة هي أيضا تتابع هذه القضية بواسطة . إىل مثل هذا االتفاق

 .احملاكم احمللية يف الكونغو

، كانت هناك حالة اختالس حيث اختلست منظمة حملية شريكة ٢٠١٠رة املالية خالل الفت   -١٧
وقد اكتشفت إدارة الصندوق ذلك ومتّ استرجاع . أمواالً وهي تسري أحد املشاريع نيابة عن الصندوق

 . وبعد ذلك متّ التعاقد مع شريك آخر لتنفيذ املشروع. مجيع التكاليف واملمتلكات

وميكننا أيضاً أن نؤكد أن مراجعتنا مل تعثر على أي حاالت .  أخرىغشمل يبلغ عن حاالت   -١٨
 . غش أو حاالت غش مفترض خالل تلك السنة
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  استنتاجات مراجعة احلسابات

  أهداف الصندوق

وذلك قياساً إىل األداء األطراف تستند االعتمادات اإلدارية للصندوق حسبما قررته مجعية الدول  -١٩
  :ئيسية التالية األهداف الثالثة الرعلى

  دفع التعويضات للضحايا عندما تأمر احملكمة بذلك؛) أ (

حتسني االتصاالت مع جملس اإلدارة واجلهات املعنية األخرى بواسطة تقدمي التقارير يف الوقت ) ب ( 
  املناسب، وزيادة حركة املواقع على اإلنترنت؛

  .عم واملوظفنيحتقيق املزيد من الكفاءة والفعالية لنظم مكاتب الد) ج ( 

، مل جند إال هدفاً واحدا ٢٠١٠عندما قمنا باستعراض التقدم بالقياس مع هذه األهداف يف عام  -٢٠
وقد أحرز الصندوق تقدما جيداً بالقياس . املرسومة للصندوق ميكن قياسه وميكن حتقيقهمن األهداف 

س إدارة الصندوق وأيضا بزيادة ومع جملمع هذا اهلدف الثاين بتحسني اتصاالته مع اجلهات املعنية 
  . احلركة يف موقعه على اإلنترنت

كان يتعلق بوالية . ٢٠١٠الذي صمم للصندوق مل يكن منطبقا لعام إال أن اهلدف األول  -٢١
  . الصندوق األوىل يف دفع التعويضات اليت مل تبدأ بعد وبالتايل ال ميكن احلكم على أداء الصندوق بعد

الذي يرمي إليه الصندوق هو أن يصبح أكثر كفاءة وفعالية فيما خيص املهام اهلدف الثالث  -٢٢
وقد متّ إحراز تقدم يف هذا االجتاه لكن األهداف . اإلدارية الداخلية وتوفري املعلومات لألطراف املهتمة

ايل فإنه احملددة من الصعبة القياس عليها ألن الصندوق يعتمد على قلم احملكمة فيما خيص اإلدارة وبالت
صندوق أو على مجعية الدول األطراف حتديد ما متّ إجنازه، وهذا يقلّل من تأثري من الصعب على ال

  .األهداف

 يف ظلّ الظروف االقتصادية احلالية تسعى اجلهات املاحنة إىل التأكّد من أن األموال اليت تزود ا -٢٣
من املهم أن تكون األهداف اليت . الةمجعية الدول األطراف الصندوق تستخدم بصورة مناسبة وفع

يرمي إليها الصندوق أهدافاً واضحة وقابلة للقياس لكي ميكنها إثبات استخدام التربعات استخداماً 
  . فعاال

  

  :١التوصية 

وينبغي أن تكون مجيع األهداف .   جيب النظر يف عملية وضع األهداف االستراتيجية للصندوق-٢٤
  . امليزانيةكن حتقيقها خالل فترة كل دورة من دورات قابلة للقياس، و حمددة ومي
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  تسيري مستقبل الصندوق

يعتمد الصندوق اعتماداً كبريا على التربعات يف مواصلة القيام بعمله، وخاصة بالنسبة لتلك  -٢٥
جيب وضع زيادة املسامهات الطوعية من الدول من ضمن . املشاريع اليت تدخل يف نطاق واليته الثانية

لويات السيما وأنه من احملتمل متاماً أن يشرع الصندوق يف إعادة توجيه املوارد الالزمة لدفع األو
  . التعويضات يف الفترة املالية املقبلة

 وقد أُحرز تقدم حنو نظام التربع عرب اإلنترنت خالل هذه السنة، لكن البد للصندوق من بذل -٢٦
وينبغي أن يتم ذلك يف أقرب وقت ممكن، ومن املستحب . املزيد من اجلهود من أجل تشغيل هذا املرفق
العمل، ينبغي أن تشكّل الدعاية وعندما يبدأ هذا املرفق .  أن يتم قبل أن حتدد احملكمة دفع التعويضات

أجل زيادة نسبة التربعات احملصلة من له جزًءا أساسيا من االستراتيجية الشاملة جلمع األموال من 
   .الدول

  

  :٢التوصية 

 ينبغي لكل من الصندوق وقلم احملكمة مواصلة اجلهود املبذولة من أجل استكمال العمل على -٢٧
مرفق التربعات عرب اإلنترنت والدعاية له من أجل حتقيق أقصى قدر من التربعات واالستفادة من تغطية 

  . أحكام احملكمة األوىل املتوقع إجرائها هذه السنة

قوم ا الصندوق يف إطار واليته الثانية مقيدة، إما بسبب الضغوط قد تصبح األعمال اليت ي -٢٨
وقد جيب . بينما تصدر احملكمة أحكامها يف القضايا اليت توجد أمامهاالنقدية أو التوظيف يف املستقبل 

على الصندوق حينئذ أن يركز مشاريعه حنو ضحايا اجلرائم الذين من شأم االستفادة من التعويضات 
إضافة إىل ذلك، جيب على الصندوق أن يتأكد من أن املنظمات الشريكة اليت . ر ا احملكمةاليت تأم

.  تسري الربامج اليت بدأت يف ظل الوالية الثانية ال تعتمد بشكل مفرط على استمرار الدعم الذي تتلقاه
ميكن ا ، ينبغي للصندوق أن حياول االنسحاب بطرقة وإذا تغريت عمليات الصندوق يف املستقبل

الفوائد اليت حيصل عليها الضحايا  من ممكن قدر أقصى لتحقيقللربامج مواصلة عملها من دون معونة، 
  .من موارد الصندوق احملدودة

نعترف باجلهود اليت يبذهلا الصندوق يف العمل مع املنظمات الشريكة لضمان استدامة املشروع  -٢٩
 .   يف مشروع معينإىل حد يتمكن فيه الصندوق من عدم املشاركة

  :٣التوصية 

املنظمات احمللية الشريكة األصغر حجماً، أن يضمن وجود  جيب على الصندوق، يف التعامل مع -٣٠
التدابري الالزمة لكي تستمر املشاريع، يف حالة ما تعذر على الصندوق توفري املوارد، أو أن تنتهي 

  . لنسبة للضحايا وللمجتمعات املتضررةبطريقة حتمي مسعة الصندوق وال تسفر على أي أذى با
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   للمشاريع اجلديدةمناقصات مفتوحةطلب تقدمي 

رها الصندوق للمناقصة، مل تطرح مجيع املشاريع اليت يسيأثناء مراجعة احلسابات، أدركنا أنه  -٣١
ت فيما هناك صعوباوحنن نفهم متاما أنه يف بعض األحيان . وإمنا متّ اختيار عقود من اقتراحات عفوية

لكن . خيص املوردين يف الظروف اليت يعمل فيها الصندوق، وأن طبيعة املهام قد حيد من عدد املوردين
   .ال ينبغي التقليل من الفوائد احملتملة، بالنسبة للصندوق كما بالنسبة للمستفيدين

 مما ميثّل تقدما  حنن ندرك أن الصندوق قد قدم أول عرضاً يف السوق لتقدمي املناقصات املفتوحة،-٣٢
تقدمي بوينبغي تشجيع ودعم مجيع من يبدي اهتماماً .  جيدا حنو نظام للمشتريات أكثر انفتاحاً

املناقصات للربامج كما ينبغي للصندوق استخدام هذه العملية لتوسيع اتصاالا بني املنظمات الشريكة 
 . احملتملة

  :٤التوصية 

  قدر اإلمكانةبسيط عملية املناقصات جعلعلى السهر كمة ينبغي لكل من الصندوق وقلم احمل -٣٣
وينبغي إتاحة التوجيهات بشأن تقدمي العطاءات جلميع مقدمي العطاءات احملتملني . للتشجيع على املشاركة

  .  من أجل املساعدة على فتح العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني

 من املهم، لكي تنجح هذه العملية والعمليات املقبلة، اآلن وقد فُتح باب تقدمي العطاءات األوىل،و -٣٤
  .أن يستخلص الصندوق بسرعة الدروس املستفادة وأن يأخذها يف االعتبار يف العمليات املقبلة

 :٥التوصية 

ينبغي أن يسعى الصندوق إىل مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة مراجعة عميقة من أجل  -٣٥
 . جيب استخالصها من أجل حتسني عملية تقدمي العطاءات يف املستقبلاليتاستخالص الدروس 

  املسائل املتعلقة باإلدارة 

، أبرزنا العديد من ااالت اليت ميكن فيها حتسني إدارة ٢٠٠٩يف تقرير مراجعة احلسابات لعام  -٣٦
 يتعني بذل املزيد  لكن ال يزال،م بشأن بعض من التوصيات اليت قدمناهاوقد متّ إحراز تقد. الصندوق
  .من اجلهود

  

  تقدمي البيانات املاليةإعداد و

للصندوق وِفقاً مع الترتيبات اإلدارية املربمة بني  يقوم املسجل يف احملكمة بتحضري البيانات املالية -٣٧
ع أوصينا جملس اإلدارة مبراجعة عملية تقدمي احلسابات املالية وأن توقّ، ٢٠٠٩ويف تقرير عام . اهليئتني
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وقد متّت متابعة هذه التوصية . هذه األخرية من طرف املسجل ومن طرف رئيس الس لزيادة املساءلة
  .ومتّ وضع هذه الترتيبات

أوصينا الصندوق أيضا بتعيني عضو دائم يف إدارة شؤون املوظفني من ذوي املهارات يف جمال  -٣٨
ووافق كل من . م املتزايد للتربعات الواردةاإلدارة املالية من أجل متكني الصندوق من التعامل احلج

  . إدارة الصندوق والس على توصيتنا لكن مل يحرز أي تقدم بعد

إن الفائدة اليت جينيها الصندوق من تعيني مثل هذا املوظف، حىت يف إطار عدم التفرغ، من شأا  -٣٩
حد سواء، وبالتايل فإننا نكرر توصيتنا املسائل املالية والتشغيلية على تنظيم شؤون أن تساعد كثرياً يف 

  . السابقة هنا

  :٦التوصية 

نوصي بأنه ينبغي للصندوق االستئماين للضحايا وجلمعية الدول األطراف مواصلة دراسة  -٤٠
ومناقشة املوارد الالزمة لدعم املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق إذ إن حجم التربعات عرب اإلنترنت 

 .بح أكثر أمهية على مدى الفترات املالية املقبلةوالتعويضات ستص

  إدارة املخاطر

التقرير الذي قدمناه يف أوصى وقد . ما تزال إدارة املخاطر اليت يواجهها الصندوق متثل مشكلة -٤١
 للمخاطر اليت تواجه سجالّوتسير جلنة مراجعة احلسابات اليت أنشأا احملكمة بأن تضع العام املاضي 

ليس أنه مبا وحنن نقبل ذلك ) اُنظر املرفق باء(وقد الحظنا اعتراض الس على هذه التوصية . الصندوق
، فإن اللجنة ليست اهليئة املناسبة إلنشاء وإدارة هناك متثيل دائم للصندوق داخل جلنة مراجعة احلسابات

رة املخاطر اليت  ال يعفي الصندوق من ضرورة إدا هذاومع ذلك فإن. سجل املخاطر املذكور أعاله
  .تواجهها عملياته

  :٧التوصية 

وينبغي تنفيذ . نظام إدارة املخاطر يف املؤسسةإلدارة والس املشاركة يف كل من اينبغي ل -٤٢
العمليات اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر والتخفيف من حدا يف أقرب وقت ممكن من أجل احلفاظ 

  . على املوارد اليت عهد ا إىل الصندوق

  ة السابقةراجعاملمتابعة توصيات 

،  ، قدمنا عدداً من التوصيات بشأن تنفيذ نظام التربع عرب اإلنترنت٢٠٠٩ يف تقرير عام -٤٣
وترد .  يف تنفيذ ذلكوكجزٍء من عملنا تابعنا التقدم الذي أحرزه الصندوق . وكذلك عن التعويضات

  .عن ذلكليقاتنا أدناه، يف املرفق باء، تفاصيل املتبعة، مبا يف ذلك رد كل من اجللس والصندوق وتع
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  تقديرشكر و

الصندوق االستئماين وظفي معرب عن شكرنا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما من جانب ن -٤٤
  .أثناء مراجعة احلساباتللضحايا 

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

  املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  احلساباتملخص توصيات مراجعة 

  :١التوصية 

وينبغي أن تكون مجيع األهداف . جيب النظر يف عملية وضع األهداف االستراتيجية للصندوق
  .قابلة للقياس، و حمددة وميكن حتقيقها خالل فترة كل دورة من دورات امليزانية

  :٢التوصية 

ينبغي للصندوق بذل قصارى جهوده من أجل استكمال العمل على مرفق التربعات عرب اإلنترنت 
ية أحكام احملكمة األوىل املتوقع والدعاية له من أجل حتقيق أقصى قدر من التربعات املتأتية من تغط

  . إجرائها هذه السنة

  :٣التوصية 

جيب على الصندوق، يف التعامل مع املنظمات احمللية الشريكة األصغر حجماً، أن يضمن وجود 
التدابري الالزمة لكي تستمر املشاريع، يف حالة ما تعذر على الصندوق توفري املوارد، أو أن تنتهي 

  .لصندوقبطريقة حتمي مسعة ا

 :٤التوصية 

وينبغي له .  للتشجيع على املشاركة قدر اإلمكانةًبسيطينبغي للصندوق جعل عملية املناقصات 
إصدار توجيهات واضحة بشأن حتضري العطاءات للجهات اليت ليست واثقة من العملية، مما سيساعد على 

 .  فتح العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني

 :٥التوصية 

 يسعى الصندوق إىل مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة مراجعة عميقة من ينبغي أن
 .أجل استخالص الدروس اليت جيب استخالصها من أجل حتسني العملية ملقدمي العطاءات يف املستقبل

 :٦التوصية 

املالية نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم املتطلبات اإلدارية و
للصندوق إذ إن حجم التربعات عرب اإلنترنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى الفترات 

  .املالية املقبلة

 :٧التوصية 

وينبغي تنفيذ العمليات . نظام إدارة املخاطر يف املؤسسةينبغي لإلدارة والس املشاركة يف 
 أقرب وقت ممكن من أجل احلفاظ على املوارد اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر والتخفيف من حدا يف

  .اليت عهد ا إىل الصندوق
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  املرفق باء
 لسنة املنصرمةمراجعة احلسابات لمتابعة توصيات 

  . راجعنا تنفيذ اإلدارة للتوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمناه السنة املاضية
  . قمنا اىل املراجعة اليتإوخلصنا الرد وقدمنا تقييمنا استناداً 

 مراجعة احلسابات اخلارجية تعليق  اإلدارةرد توصيات ال

عند  نوصي الصندوق االستئماين، :١التوصية 
وضع آليات التربعات اإللكترونية يف صيغتها 
األخرية، بأن ينظر يف الفوائد من حيث التكلفة 
فيما خيص االستعانة مبرفق خارجي على اإلنترنت 

يج له بنشاط بواسطة جلمع التربعات، والترو
  .استراتيجية واضحة جلمع األموال

 

وسوف يستعرض يؤيد جملس اإلدارة متاماً هذه التوصية، 
مع مراعاة حتليل لتربعات عرب اإلنترنت، لخيارات آلية 

وإمكانية االمتثال الفوائد من حيث التكلفة ملختلف اخليارات 
اعه السنوي، يف اجتم. للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة

 .الس األمانة بوضع استراتيجية جديدة جلمع األموالكلّف 
املدير اجلديد الذي سيبدأ عمله يف شهر سيضع و

  .من أولوياته الرئيسية مجع األموالض، ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

ال يزال هناك لكن حنو هذه التوصية تقدم  اُحرز
وقد متّ تناول ذلك أعاله . عمل ينبغي القيام به

  .كجزء من تقرير املراجعة هلذا العام
  

 

نوصي الصندوق، بعد بدء استخدام : ٢التوصية 
املرفق اإللكتروين، بوضع ترتيبات واضحة للتأكد 
من أن املوارد تراقب مراقبة مالئمة، تتماشى مع 

  .النظام املايل والقواعد املالية
 

 يوافق الس على هذه التوصية وسيضع الترتيبات الالزمة،
 .للنظام املايل والقواعد املاليةالتدقيق، وفقاً   عمليةمثل

مل يحرز تقدم بشأن هذه التوصية وتظلّ متوقفة 
  . أعاله١تنفيذ التوصية على 
  

  

 

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا : ٣التوصية 
بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم املتطلبات اإلدارية 

تربعات عرب واملالية للصندوق إذ إن حجم ال
اإلنترنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على 

  .مدى الفترات املالية املقبلة

  

ووافق على أن  . دون حتفظاتالس هذه التوصية  يؤيد
سن سري العمل يف هو أمر حاسم حل اإلداري واملايل الدعم

ومع ذلك فإن التوظيف يعتمد  على توفري املوارد . الصندوق
 وافقت عليها يزانية الربناجمية العادية، اليتالكافية يف إطار امل

 جلنة امليزانيةيشجع الس و. للدول األطراف اجلمعية العامة
توصيات مراجعي  االعتبار على أن تأخذ يف واجلمعية واملالية

مستوى إتاحة  ضماناخلارجيني والداخليني و احلسابات
 أداء فعالمن أجل  الدعم اإلداري واملايل مالئم من

  .صندوقلل

لكن يسرنا أن الس يؤيد هذه التوصية 
 الصندوق ال يزال من دون دعم داخلي كاف

  .بالنسبة للتشغيل اإلداري واملايل

مهمة جدا ألا ذُكرت وحنن نعترب هذه التوصية 
  . من جديد يف تقرير املراجعة هذا

التعويضات  نوصي بإخضاع احتياطي: ٤التوصية 
 وموثّقني من قبل الس ملراجعة وتدقيق منتظمني

للتأكد من أن االحتياطي كاف لتغطية التعويضات 
  . املتوقع أن تأمر ا احملكمة يف املستقبل

ألوامر  خصصةاملسوف يراجع الس بانتظام مستوى املوارد 
التعويضات اليت من احملتمل أن تصدرها احملكمة؛ وستقيم 

املعلومات ذا بادل لت ) الدوائر (ة احملكماألمانة اتصاالت مع
   .شأنال

. ناقشنا من جديد هذه املسألة مع إدارة الصندوق
  . بانتظامويسرنا أنه يتم النظر يف هذه املسألة

 نوصي كذلك بأن يصيغ تنبؤات: ٥التوصية
بسيطة بشأن حسابات اإلدارة مبا يف ذلك 

وينبغي . يراجعها الس بانتظام التدفقات النقدية 
ة بالتعويضات مات بشأن املوارد املتعلقتقاسم املعلو

بانتظام مع احملكمة، إذ إن من شأن هذا ضمان فهم 
   .الوضع املايل للصندوق فهما صحيحاً

يؤيد الس هذه التوصية ويسهر على إخبار احملكمة بانتظام 
  . بالتنبؤات املتعلقة بالتدفقات النقدية

تطرح التوقعات السنوية كل عام لكي يعتمدها 
  . لس وتتاح التقارير النصف السنوية للعموما

وتعد هذه بداية جيدة لكن نظراً لطبيعة التربعات 
غري القابلة للتنبؤ واليت يعتمد عليها الصندوق قد 

لة بصورة أيكون من املفيد أن ينظر الس يف املس
  . أكثر انتظاماً
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 مراجعة احلسابات اخلارجية تعليق  اإلدارةرد توصيات ال

نوصي بأن تشمل والية جلنة مراجعة :  ٦التوصية 
التحديد مراجعة الصندوق االستئماين احلسابات ب

سجلّ منفصل للمخاطر للنظر يف للضحايا، وبوضع 
املخاطر التشغيلية واملالية وتلك املتعلقة بالسمعة، 

  . اليت يواجهها الصندوق

يالحظ الس أنه قد متّ إصدار القواعد التنظيمية املتصلة 
  رقملرئاسيوجيه ابوالية جلنة املراجعة بالت

ICC/PRESD/G/2009/1  . لس يف هذهاستشارة ا مل تتم
العملية، وال يوجد متثيل ال للمجلس وال لألمانة يف جلنة 

ولذلك ال يوافق الس على هذه التوصية مبا أنه مل . املراجعة
  . يتم التشاور معه بشأن هذه املسألة،  وال هو ممثل يف اللجنة

رجوع متّت مناقشة هذه التوصية أعاله؛ املرجو ال
  .إىل اجلزء املعين مبسائل اإلدارة

  نوصي اجلمعية بأن تفكر يف املوافقة:٧التوصية 
على االعتمادات املخصصة ألمانة الصندوق 
 االستئماين للضحايا مباشرة للصندوق، حبيث يتم
الكشف عن اإليرادات وتكاليف العملية بالكامل 

  .يف البيانات املالية

 إىل الس وجههذه التوصية مل تيشري جملس اإلدارة إىل أن 
 إضافة إىل ذلك، يرى الس أنه، وِفقاً .وإمنا إىل اجلمعية

تكون األمانة " ، ICC-ASP/3/RES.7 من القرار ٢للفقرة 
ال يتجزأ من احملكمة وإدماج األمانة وموظفيها ضمن جزءا 

وبالتايل فإنه من املستحيل املوافقة على   ."قلم احملكمة
بأمانة الصندوق االستئماين مباشرة ات فيما يتعلق  االعتماد

. إىل الصندوق وليس كجزء من امليزانية العادية للمحكمة
لكن ميكن أن يكشف متاما عن تكاليف األمانة يف البيانات 

  .املالية للصندوق للتعزيز من الشفافية املالية

 حالة التقارير املالية لإليرادات والنفقات ظلت
.  ما كانت عليه يف تقريرنا األخرياإلدارية على

وقد كرر لنا السبب يف ذلك، لكن مازلنا نرى 
أن البيانات املالية ستكون أوضح إذا أُدرجت 

. يف بيانات احملكمةإيرادات ونفقات الصندوق 
ونثري االنتباه إىل أنه إذا قرر الصندوق استعمال 
نظام إبساس يف نفس الوقت الذي تستعمله فيه 

ب أن يُبين جمموع اإليرادات  جياحملكمة،
  . والنفقات يف البيانات املالية الرئيسية

نوصي جملس اإلدارة مبراجعة إجراءات  :٨التوصية 
املوافقة على البيانات املالية للصندوق بعد حتضريها 

ونوصي . من طرف قسم امليزانية واملالية للمحكمة
الية بتوقيع البيانات املأيضاً رئيس جملس اإلدارة 
  . لتأكيد املوافقة نيابة عن الس

 املتعلقة ٨ويالحظ أن التوصية . ٨يؤيد الس التوصية 
نظام  من ٧٧بتقدمي البيانات املالية تتماشى مع املادة 
يقدم جملس " الصندوق االستئماين، الذي ينص على أن 

احلسابات والبيانات املالية ) ب: (...) (اإلدارة أيضاً
ئماين إىل املراجع اخلارجي للحسابات للصندوق االست

لكن من الناحية العملية سوف تكون هناك  ."  ملراجعتها
خصوصا . حدود إلشراف جملس اإلدارة على البيانات املالية

 أشخاص بارزة منوأن جملس اإلدارة يتشكل من 
األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة "

القرار " (اية ضحايا اجلرائم اخلطريةوبالكفاءة يف جمال مح
ICC-ASP/1/Res.7 .( لس بدون مقابل ويتألفويعمل ا

وحائزين على ، ورؤساء دول سابقنيمن سياسيني سابقني، 
ويشري . جائزة نوبل، وملوك وكبار الشخصيات األخرى
ال يضم جملس اإلدارة، وهو ال جيتمع إال مرة يف السنة، أنه 

مستوى العمل لديهم خربة يف التسيري موظفني تقنيني على 
. اإلداري اليومي مبا يف ذلك املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

ميكن للمجلس إقرار البيانات املالية بتوقيع من أحد لذلك، 
لكن سيواصل االعتماد على اخلربة التقنية ألمانة قلم . أعضائه
 بطريقة من أجل صياغة ومراجعة البيانات املاليةاحملكمة 
  .سليمة

وقد وضعت . نرحب بقبول هذه الوصية
الترتيبات الالزمة لكي تقبل رئاسة الس 

وسوف ميكّن . احلسابات نيابة عن الصندوق
ذلك جملس اإلدارة بإلقاء نظرة على احلسابات 

  .ومراجعتها قبل نشرها باسم الصندوق
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

   يف األرصدة املاليةت والنفقات والتغرياتبيان اإليرادا
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 

  )باليورو(

  ٢٠١٠  
  رقم

  ٢٠٠٩  املالحظة

        اإليرادات

  ١ ١٨٨ ٢٣٨  ٣,٤  ١ ٥٦٣ ١٢٣  التربعات
  ٤٠ ٠٧٠    ٤٨ ٧٠٠  إيرادات الفائدة املصرفية

  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى

  ١ ٢٢٨ ٣٠٨    ١ ٦١١ ٨٢٣  جمموع اإليرادات

        النفقات

  ٩٤٥ ٧٢٣  ٣,٥  ١ ٢٢٨ ٣٠٨  النفقات
  ٤٦٤ ٩٣٣  ٣,٦- ٣,٥  ٨٣٣ ٩٣٤  النفقات غري املصفاة

      ٢ ٨٣٦  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

  ١ ٤١٠ ٦٥٦    ٢ ٠٦٥ ٨٠٦  جمموع النفقات

        

  )١٨٢ ٣٤٨(    )٤٥٣ ٩٨٤(  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

 السابقة الفترات التزامات من املؤقتة وراتالوف
  هلا إلغاءات أو

  ٦٤ ٤٦٠  ٣,٧  

  )٢٨٣(  ٣,٨  )٢٨٣(  نياملبالغ املردودة للماحن
  ٣ ٠٥١ ٧١١    ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 

 كانون ٣١األرصدة املالية حىت 

  ديسمرب /األول
٢ ٨٨٧ ٧٣٣     ٢ ٤٣٣ ٧٤٩  

        

  :توقيع                                          ال  :  التاريخ

  ....                                                     التاريخ رئاسة جملس اإلدارة للصندوق االستئماين للضحايا
 .......................... رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية               
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  البيان الثاين
  وق االستئماين للضحاياالصند

  بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  )باليورو(

  ٢٠١٠  
  رقم

  ٢٠٠٩  املالحظة

        األصول

  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠    ٣ ٢١١ ١٨٩  الودائع النقدية والودائع ألجل
  ٢ ٠٥٤  ٣,٩  ٥٩ ٣٨١  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٣ ٤٦١ ٩١٤    ٣ ٢٧٠ ٥٧٠   األصولجمموع

        اخلصوم

  ٤٦٤ ٩٣٣    ٨٣٣ ٩٨٤  االلتزامات غري املصفاة
  -    -  األرصدة املستحقّة بني الصناديق

  ١٠٩ ٢٤٨  ٣,١٠  -  املستحقةاحلسابات األخرى 
  -  ٣,١١  ٢ ٨٣٦  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

   ٥٧٤ ١٨١    ٨٣٦ ٨٢٠  جمموع اخلصوم

        الحتياطية وأرصدة الصندوقاألرصدة ا

  ٢ ٨٨ ٧٣٣    ٢ ٤٣٣ ٧٤٩  الفائض التراكمي

  ٢ ٨٨ ٧٣٣    ٢ ٤٣٣ ٧٤٩  جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

        

  ٣ ٤٦١ ٩١٤    ٣ ٢٧٠ ٥٧٠  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  :توقيع ل                                          ا :  التاريخ

  .. ....رئاسة جملس اإلدارة للصندوق االستئماين للضحايا                                                     التاريخ 

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

  الصندوق االستئماين للضحايا

  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 
  )باليورو(

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  )١٨٢ ٣٤٨(  )٤٥٣ ٩٨٤(  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة
  )٧١ ٠٨٢(  ٥٧ ٣٢٧  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  )١٩٩ ٠٥٧(  ٣٦٩ ٠٥٢  االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
  )٤١٣ ١٦٨(  -  احلسابات املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة
  ١٠٩ ٢٤٨  )١٠٩ ٢٤٨ (   ستحقة الدفعاملاحلسابات األخرى ) نقص/(زيادة

  -  ٢ ٨٣٦  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
  )٤٠ ٠٧٠(  )٤٨ ٧٠٠ (  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  )٦٥٤ ٣١٣(  )٢٩٧ ٣٧١ (  الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

  ٤٠ ٠٧٠  ٤٨ ٧٠٠  إيرادات الفائدة املصرفية: مضافاً إليها

  ٤٠ ٠٧٠  ٤٨ ٧٠٠  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

      ن مصادر أخرىالتدفقات النقدية م

  ٦٤ ١٧٧  _  )النقص/(صايف الزيادة

  ٦٤ ١٧٧  _  الصايف النقدي من مصادر أخرى

  ٥٥٠ ٠٦٦  )٢٤٨ ٦٧١(  الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة

  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

نون  كا٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
  )البيان الثاين(ديسمرب  /األول

٣ ٤٥٩ ٨٦٠  ٣ ٢١١ ١٨٩  
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه  -١

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

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

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

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

ستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري مسك حسابات الصندوق اال  ١-٢
-ICC( القرار مرفق مجعية الدول األطراف يف حسب ما حتددهوللمحكمة اجلنائية الدولية 

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

  .للضحايا

ري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة جت :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 

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

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

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

  :ين للضحايا من خالل ما يلي يتم متويل الصندوق االستئما: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(
 ٢ الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة واليت حتول إىل

   من نظام روما األساسي؛٧٩من املادة 

املوارد احملصلة عن طريق التربعات املقدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة   )ج(
   وقواعد اإلثبات؛ من القواعد اإلجرائية٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

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

  . فعال من املتربعنيها عند تلقيهايتم تسجيلوتسجل التربعات بوصفها إيرادات : اإليرادات  ٧-٢

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

  )البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

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

  .الفترة يف اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض   ٢-٣
  .٢٠١٠ديسمرب /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
   . يورو١ ٥٦٣ ١٢٣الكيانات ما جمموعه 

 يورو من التربعات اليت قبلها ٤٤٧ ٧٥٢ يف املائة أو ٢٩، متّ ختصيص ما يناهز ٢٠١٠  عامويف
 .ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسيالصندوق االستئماين ملساعدة 

 يورو، قدمتها أملانيا لتمويل مشروع يدعم أحد ١٥٥ ٠٠٠وخصصت عشرة يف املائة منها، أو 
 اجلدول إعدادمتّت إعادة . املستشارين القانونيني للمساعدة يف التحضريات القانونية لتنفيذ التعويضات

كانت تتضمن  ٢٠٠٩اليت نشرت يف عام املتعلقة بالنفقات ملخصصة ألن األرقام أدناه بشأن التربعات ا
  .يف حني ال يهدف هذا اجلدول إال إىل عرض املصروفات املصروفة واملبالغ االلتزامات
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 )أُعيد حساا( ٢٠٠٩ ٢٠١٠ البلدان التربعات املخصصة

  ٤٩٧ ١٦٠  _  الدامنرك
 

 أندورا

  
_  ١٢ ٠٠٠  

 

  النرويج
  

٢٥٣ ٨٣٩  
  

_ 

  أملانيا
  

١٥٥ ٠٠٠  
  

_ 

  هولندا
  

٢٠ ٤٧٥  
  

_ 

  فنلندا
  

١٧٠ ٠٠٠  
  

_ 

  التربعات احملصلة

جهات /موظفو احملكمة
  أخرى

٣ ٤٣٨  
  

_ 

 ٥٠٩ ١٦٠ ٦٠٢ ٧٥٢  )باليورو(اموع 

 الدامنرك

 

٣٠١ ٥٤١  
  

١٩٥ ٦١٩  
  

  _ اأندور
١١ ١١٤  
  

  النرويج
 

٢٢٤ ٩٢٠  
  

١٠ ٤٠١  
  

  أملانيا
 

١٠٦ ١٤١  
  

_  

  هولندا
 

١٩ ٠٧٥  
  

_  

  النفقات

 فنلندا
٧٨ ٧٣٨  
  

_  

  ٢١٧ ١٣٤ ٣١٧ ١٢٥  )باليورو(اموع 

 ٩٨٦ يورو من النفقات على مصاريف مقدارها ٢ ٠٦٥ ٨٠٦ ينطوي ما جمموعه :النفقات  ٥-٣
اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل ، وبلغ  يورو٨٣٣ ٩٨٤والتزامات مستحقة مببلغ  يورو ١ ٢٢٨

 مببلغ قدره ٢٠١٠ة أيضا زيادة كبرية أثناء عام وقد زادت النفقات املخصص.  يورو٢ ٨٣٦ وطنال
  . نفق يف مساعدة الضحايا٧٣٠ ٤١٥
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 تظل االعتمادات مفتوحة :" ٥-٤مبوجب القاعدة متّ االعتراف ا  :االلتزامات غري املصفاة ٦-٣
ة ا، وبالقدر الالزم لتصفية أية التزامات قانونية ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفترة املالية املتعلق

 ونظراً لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري  ".تسو تكون قد نشأت يف الفترة املالية ومل
 بالعقود القائمة اليت أُبرمت يف اية املصفاة الواردة يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للصندوق

وحيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا . ٢٠١١األنشطة املتعلقة بعام ايل فهي تتضمن  وبالت٢٠١٠عام 
 كانون ٣١يف حدود الفعلية حاصراً االلتزامات إلغاء هذه االلتزامات يف حاالت استثنائية، حبق 
  . ٢٠١٠ديسمرب /األول

لقة لية املتعبلغت املصروفات الفع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها ٧-٣
ألن مجيع التزامات يورو وذلك  ٤٦٤ ٩٣٣ورو من أصل  ي٤٦٤ ٩٣٣بالتزامات الفترات السابقة 

  .٢٠١٠ دفعت يف عام ٢٠٠٩الفترات السابقة لعام 

  .٢٠١٠عام يف ني  املاحنىلإمبلغ أي د مل ير:نياملبالغ املردودة للماحن  ٨-٣

  يورو١٣ ٠٠٧مببلغ  ومتثل فائدة مكتسبة يورو ٥٩ ٣٨١ بلغت األخرى صلةاألرصدة احمل  ٩-٣
 فاتورة ثلمي ووه  يورو٤٦ ٣٧٤ومبلغ ، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ تاريخ  حىتصللكنها مل حت

  . ٢٠١١أحد املوردين وسوف يخصم من الفاتورة القادمة اليت سوف يتم التوصل ا يف عام 

 كانون ٣١قبل تاريخ  ٢٠١٠لعام واتري يع الفمتّ دفع مج: ستحقة الدفعاحلسابات األخرى امل ١٠-٣
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

االستحقاقات اليت  ثلمي و يورو وه٢ ٨٣٦مببلغ  : اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن ١١-٣
تدفع للموظف املعني دوليا، يف حالة انفصاله، من األموال املخصصة من تربعات أملانيا والذي يكون 

  . إلعادة إىل الوطن بعد عامٍ واحد من اخلدمةمؤهال ملنحة ا

املقرر الذي مبوجب : الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  ١٢-٣
، 58/262اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة وقرار  ، ICC-ASP/1/ 3مجعية الدول األطراف أصدرته 

اعتبارا من الصندوق  أصبحت احملكمة منظمة عضواً يف ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣يف املعتمد 
استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل ا من يوفّر الصندوق . ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين١

   . ملوظفي احملكمةاستحقاقات

ه ويتمثل التزام املنظمة املايل جتا. وصندوق املعاشات التقاعدية هو خطة ممولة الستحقاقات حمددة
ر وفقا للمعدل الذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب اشتراكها املقريف الصندوق 

.  من النظام األساسي للصندوق٢٦حصتها يف أي مدفوعات سدادا لعجز اكتواري مبقتضى املادة 
 ،٢٦ املادة وال تسدد مدفوعات العجز هذه إالّ مىت وإذا تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبكم

ر وجود حاجة إىل هذه املدفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند بعد أن يتقر
  .وحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذا احلكم. تاريخ التقييم
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 قررت ،ICC-ASP/1/Res.6ر  بالقرا٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية ١٣-٣
عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة ل احملكمة مسؤوالمجعية الدول األطراف أن يكون مسج 
على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن االستئماين لسري عمل جملس إدارة الصندوق 

اًل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاريشارك املسج.  

 االستئماين يورو ألمانة الصندوق ١ ٢٢١ ٦٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠١٠ويف عام 
بلغ جمموع النفقات و. ر الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلدارة يف اجتماعاتهبللضحايا اليت تد

  .يورو ٩٣٩ ٨٢٧الفترة املالية هذه سجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء امل

  التربعات العينية ١٤-٣

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

مبعدل أسعار الصرف يف  (٣٠٦ ٦٢٧ االستئماين للضحايا ما يناهز الصندوقلقد تلقى 
لشركاء املنفذين  امن للضحايا من املوارد الالزمة من قبيل اخلدمات، والدعم املقدم )٣١/١٢/٢٠١٠

 .٢٠١٠يف عام 

____________  


