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  العاشرةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١-١٢نيويورك، 

 

  

 ا للضحايماينئ عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستإىل مجعية الدول األطرافتقرير 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١خالل الفترة من 

  )٢(")الصندوق (" من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٧٦ والبند )١(ICC-ASP/Res.6وفقاً للقرار   -١
 ٢٠١٠يوليه /ز متو١ عن الفترة املمتدة من ")اجلمعية("إىل مجعية الدول األطراف السنوي يقدم جملس اإلدارة التقرير 

حتققت يف اليت نتائج ال وعن الصندوق االستئماين للضحايا أنشطةلخص التقرير وي. ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠إىل 
احلالة املالية للصندوق وامليزانية املقترحة ألمانة بتفصيل التقرير أيضاً طرح وي. ااالت اليت ينشط فيها الصندوق

  .٢٠١٢جملس إدارة الصندوق لعام 

  األنشطة واألهداف  - أوالً

ضد ") احملكمة(" التعويضات اليت تأمر ا احملكمة اجلنائية الدولية يريست) ١: (يضطلع الصندوق بواليتني  -٢
 من نظام روما ٧٩استخدام املوارد األخرى لفائدة الضحايا رهناً بأحكام املادة ) ٢(و، )٣(األشخاص املتهمني

، واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب بادة اجلماعيةق واليتيه، لضحايا اإلوهو يقدم الدعم، يف نطا. )٤(األساسي
   .)٥(٢٠٠٢يوليو / متوز١املرتكبة منذ 

                                                 
لس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي إىل مجعيـة الـدول          يقوم جم "اليت تنص على أن      ICC-ASP/1/Res.6 من القرار    ١١الفقرة   )١(

األطراف عن أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وعن كافة التربعات املقدمة بغض النظر عما إذا كانت هذه التربعات قد                  
 ".فضترقبلت أو 

تابيا عن أنـشطة الـصندوق       من نظام الصندوق االستئماين على أن يقدم جملس اإلدارة تقريراً سنويا ك            ٧٦تنص القاعدة   ) ٢(
 .االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل رئيسه

  .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨ القاعدة )٣(
علومات بشأن القاعدة القانونية اليت يستند إليها للمزيد من امل.  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٨القاعدة  )٤(

 .http://trustfundforvictims.org/legal-basis :الصندوق، املرجو زيارة املوقع
)٥( من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦ كما هو منصوص على ذلك يف املواد . 
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  الوالية املتعلقة بالتعويضات  -ألف

والتربعات من أجل الغرامات أو املصادرة ترتبط والية الصندوق األوىل بالقضايا، وتجمع املوارد من   -٣
جيوز للمحكمة أن . )٧(إذا قرر جملس اإلدارة ذلك" موارد أخرى للصندوق االستئماين" من وتستكمل) ٦(التعويضات

تأمر بأن يودع لدى الصندوق االستئماين مبلغ اجلرب احملكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار 
مجعها من التعويضات وحيتفظ  ويستلم الصندوق املوارد اليت متّ .حكم فردي جبرب الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية

  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٨ا منفصلةً عن موارد الصندوق األخرى، وِفقاً للقاعدة 

أول أوامر ويف غضون العام املقبل، ميكن أن يتوقّع . وسيتم تنفيذ هذه الوالية عند إصدار أول إدانة  -٤
لذلك، فقد كفل الصندوق بيئة التعلّم بتوثيق الربامج . ث قضاياالتعويضات ألن احملاكمات جارية حاليا يف ثال

  .من الوالية يف نطاق إعادة التأهيل حتضرياً للتعويضات اليت تأمر ا احملكمةالعملياتية املكتسبة والدروس 

والشركاء واتمع املدين  املشمولة بالتقرير، تشاور الصندوق أيضاً مع اخلرباء التقنيني خالل هذه الفترة  -٥
األخرى املتصلة بالضحايا داخل احملكمة  والدوائر واألقسام ،)الكنغو (املنفذين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

وقدم وقد حضر الصندوق املؤمترات واحللقات الدراسية من أجل تنفيذ التعويضات، . لالستعداد لتفعيل هذه الوالية
ووكاالت األمم املتحدة بشأن منهجيات تنفيذ املساعدة على إعادة أخرى املوظفون الدعم التقين إىل حماكم خمصصة 

  . التأهيل والتعويضات

  الوالية اخلاصة باملساعدة العامة  -باء

وتوفر عملية . لتنفيذ والية املساعدة العامةالربناجمي اإلطار ) اخلطة(توفر خطة رصد أداء الصندوق   -٦
 ة قاعدة لتصميم أنشطة إعادة التأهيل حبيث يتم إشراك الشركاء احملليني والتخطيط الربناجمي القائم على املشارك

بنظام روما األساسي، والصكوك الرئيسية وترتبط اخلطة أيضا . يف صياغة التدخالت احملليةالناجني الضحايا 
األمم املتحدة ، وقرارات للمحكمة، ونظام الصندوق، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

   . االنتقاليةومبادرات العدالةاملناسبة، واُألطُر املاحنة، وغري ذلك من املعاهدات املنطبقة، واملبادئ 

، واجلمعيات الضحايا الناجنيواصل الصندوق ممارسته يف التعامل مع املنظمات الشعبية احمللية، وجمموعات   -٧
، واملنظمات الدولية غري احلكومية، يف إدارة والية  والقروض القرويةارخاالدومجعيات النسائية، واملنظمات الدينية، 

  .املساعدة العامة

 واستدامةالناجني على ختطيط الربامج، الضحايا  مشاركة:  علىحنعملية تقدمي املالصندوق يف يركز و  -٨
 مقدمي حصول وإمكانيةللمحكمة، الية  وِفقاً للنظام املايل والقواعد املوموجهة شفافةومنح مبادرات اتمع احمللي، 

وتعزيز ، الوضع اهلش اخلاص بالفتيات والنساءومعاجلة الطلبات على األموال ممن مل تكن هلم تلك اإلمكانية عادة، 
. اجلهود الرامية إىل أن يكون كل من اختيار وإدارة املنح استراتيجيا ومتماسكاً وتنسيق املستفيدين احمللّيني قدرات

                                                 
 . من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٤٦ إىل ٤٣د ع القوا)٦(
 . من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٥٦القاعدة  )٧(
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دار املنح، يتم إجراء التقييم امليداين للتأكد من أن املشاريع تعاجل مباشرة الضرر الناجم عن الرتاع، وأا قبل إص
  .الضحايا الناجني األكثر ضعفاً وِفقاً الختصاص احملكمةتستهدف 

، واصل الصندوق دعم عشرات اآلالف من ٢٠١١يونيو / حزيران٣٠يوليو و/ متوز١يف الفترة بني   -٩
اجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من خالل إعادة التأهيل البدين والنفسي، ضحايا 

وهي فئات حمددة قانوناً ميكن عملياً أن تعين . )٩( على الصعيد الفردي وعلى صعيد اتمع احمللي)٨(والدعم املادي
  : كثريةأشياًء

وإزالة الرصاص وشظايا ، واجلراحة العامة، جلراحة التقومييةاشمل ت ي وهإعادة التأهيل البدين ) أ( 
الكشف عالج الناسور، وواإلحالة على اخلدمات من قبيل واألطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام، ات، جراملتف
ني به  والعالج منه، ورعاية املصاب،)اإليدز(فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب داء  عن

  .ودعمهم

املوسيقى والرقص  ؛ فرديا ومجاعياعالج الصدمات النفسية وهي تشمل إعادة التأهيل النفسي) ب( 
وبث برامج التماسك االجتماعي وتضميد اجلراح، وحلقات عمل لتوعية اتمعات احمللية والفرق املسرحية لتعزيز 

أنشطة التوعية على وقد تشمل . ية واسعة النطاقواجتماعات حملودورات إعالمية إذاعية حول حقوق الضحايا، 
، والعالقة بني السلم والعدالة واملصاحلة وإعادة اينالصعيد احمللي التثقيف الواسع النطاق حول العنف اجلنسي واجلنس

   .التأهيل

ليد اليت توفر توربامج ال، أو قد تشمل مبادرات الدعم املادي أنشطة كسب الرزق، والتدريب املهين) ج(    
وقد يشمل الدعم املادي أيضاً منح . للتركيز على التمكني االقتصادي على املدى الطويلوفرص التدريب الدخل 

  . التعليم للضحايا الناجني وأطفاهلم

 مشروعا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٢ ()١٠( مشروعاً نشطا٢٨ًبواسطة التكاليف املتعلقة بتمديد   -١٠
 شخص خالل هذه ٢١ ٠٠٠زاد الصندوق من إمجايل قاعدة املستفيدين مبا يناهز ، )أوغندا مشروعا يف مشال ١٦و

يف اموع، وصلت مساعدة مشاريع الصندوق أو هي تصل . بالتقرير، معظمهم من اتمع احمللّيالفترة املشمولة 
، ٢٠١١ منذ بداية عام غندايف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مشال أو  مستفيد٨١ ٥٠٠اآلن إىل ما يقرب من 

  . ٢٠١٠ بنهاية عام ٧٠ ٢٠٠باملقارنة مع 

                                                 
يتم الوصول إىل معظم املستفيدين من هذه املشاريع اجلديدة لبناء السالم  التابعة للصندوق، مثالً، األطفال الذين يشاركون يف  )٨(

اجني من العنف اجلنسي حيصلون على املعلومات بشأن حقوق الن اتمعات احمللية الذين وقادةحلقات العمل حول حلّ الرتاعات، 
  .واجلنساين

  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٨٥تعرفهم القاعدة  كما" الضحايا ")٩(
وغندا، لكن بعض هذه املشاريع قد  مشروعاً معتمداً بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أ٣٤ يشمل الصندوق ما جمموعه )١٠(

 .اكتملت أو تنتظر حتديد شركاء جدد، وأخرى انتقلت إىل مبادرات جهات ماحنة أخرى
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 من ٢٨ بشأن ٢٠١١ وصيف ٢٠١٠ عن الربنامج لفصل اخلريف عام تقريريه املرحلينيأصدر الصندوق   -١١
) ليم األتشولية الفرعية وقطاع أدجوماينايشمل النغو، وتيسو، واألق(  مشروعاً معتمداً يف مشال أوغندا٣٤أصل  

  ).يشمل أقاليم مشال وجنوب كيفو وقطاع إيتوري يف اإلقليم الشرقي(الكونغو و

لإلشراف على تطور خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، قام موظفو الصندوق بعدة زيارات للرصد   -١٢
املشاريع وقد خضعت مجيع . رصد املشاريع، والتقييم وإعداد التقاريرالربنامج، وتعزيز القدرات احمللية، ودعم 

أجرى و، ٢٠١١مايو من عام /فرباير وأيار/يف شهري شباط. للمراجعة اإلدارية والتقنية كجزء من هذه العملية
حلقات عمل مع مجيع الشركاء املنفذين يف مشال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وركزوا موظفو الصندوق 

العدالة : وقد حدد الصندوق أربعة جماالت لقياس األثر. ألثرعلى رصد وتقييم وإدارة املشاريع، وعلى الفعالية وا
تفصل النتائج حبيث تراعي أيضاً األبعاد واملصاحلة، والصحة والرفاه، والدعم االجتماعي والتكامل والدعم املادي، و

  .٢٠١١وسيتم نشر حبوث الصندوق قبل اية السنة . اجلنسانية يف الرتاع

، حدثت بعض التغيريات فيما خيص املشاريع الشريكة بعد ٢٠١٠خري يف خريف قرير الصندوق األمنذ ت  -١٣
معلّق بسبب خماوف  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف ٠٠٤واملشروع . عملية استعراض املشاريع على نطاق واسع

 استعراض جمموعة ، متّويف مشال أوغندا. ودة الربنامج وسوء إدارته يف انتظار نتائج املراجعة النهائيةتتعلّق جب
وسير أحد الشركاء  اليت يديرها أحد الشركاء الدوليني وينفذها العديد من املنظمات األوغندية، )١١(املشاريع

هؤالء يقوم مجيع و. الدوليني عملية مفتوحة لتحديد املنظمات الشعبية اجلديدة من أجل استكمال دورة املشروع
            ، FOKAPAWA، وACORD، وNUCBACD، وKSWBO (ات اتمع املدين منظموهي (الشركاء 

 يف ٦ ٣٠٠بتقدمي املساعدة املتكاملة، اجلسدية والنفسية واملادية لضحايا يقدر عددهم مبا يقرب ) GWED-Gو 
 . مجيع أحناء أوغندا

 متكني ويرى الصندوق أن. يف مجيع براجمهاجلنساين يف جمال تعميم مراعاة املنظور واصل الصندوق جه   -١٤
املرأة والفتاة خطوة رئيسية حنو وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم من العقاب، وإحالل السالم الدائم واملصاحلة يف 

. ١٨٨٩، و١٨٨٨، و١٨٢٠، و١٣٢٥حاالت الصراع وتنفيذ حقيقي لقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين من وئم على نوع اجلنس، ويعد كل من استهداف ضحايا العنف اجلنسي والعنف القا

أجل زيادة احلصول على اخلدمات واستهدافها، من اخلطوات األساسية يف حتقيق مهمة الصندوق ملعاجلة األضرار 
بتدريب الشركاء احملليني وتعزيز  الصندوق قاموقد . النامجة عن اجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة

م يف هذا االجتاهقدرا .  

أو على الدعم /نفسي وال والبدينتأهيل الالضحايا يف نفس الوقت على إعادة /حيصل معظم املستفيدين  -١٥
  :من ضمن العمليات الناجحة ما يلي. املادي

                                                 
 ). ٠٣٥، ٠٢٥، ٠٢٠، ٠١٦، ٠٠٦، ٠٠٥، ٠٠٣(مشروع " احلماية وإاء العنفاستغالل الفرص من أجل " )١١(
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  إعادة التأهيل البدين  -١

من بني مشاريع . ل أوغنداحلافظة مشاريع الصندوق يف مشاتعد إعادة التأهيل البدين من اجلوانب الرئيسية   -١٦
التعرف على املرضى  منها بإعادة تأهيل الضحايا الطبية من خالل ٥، تتعلق ١٨الصندوق املعتمدة اليت يبلغ عددها 

 والعالج البدين، واجلراحة العامة، واجلراحة التقوميية، واألطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام،وتعبئتهم، 
 من ضحايا التعذيب، والتشويه، وتشويه وبتر األطراف، واحلروق وغريها من ١ ٢٠٠ما يقدر بنحو . واملشورة

من تشرين ( قد حصلوا على املساعدة بنهاية هذه السنة يف مشال أوغندا ناجلرائم املرتكبة ضد املدنيني، سيكونو
  .هذه املشاريعبفضل اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا ) ٢٠١١ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 ١٣٧ مريضاً وأجرى عمليات على ١٧٠كشف الربنامج عن خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير،   -١٧
ويستخدم الصندوق شراكة تعاونية من املنظمات املتخصصة، تساهم كل منها مبواهبها لتوفري جمموعة شاملة . مريضاً

اجلراحة وهي تقوم بعمليات (ستيتشن إنتربالست هولند منظمة من املسائل املتعلقة بإعادة التأهيل، بشراكة مع 
يف مستشفى سانت جوزيف يف منطقة ) وهي تدبر تعبئة املريض والرعاية بعد العمليات(ومؤسسة آفسي ) التقوميية
أثناء هذه العملية، تقدم مؤسسة آفسي خدمات الدعم االستشاري والعالج اجلسدي للضحايا املرضى قبل . كيتغوم
  . املستشفى وأثناءه وبعدهالعالج يف

  إعادة التأهيل النفسي  -٢

يدعم الصندوق اتمعات احمللية املتضررة من الضحايا بواسطة مشاريع عدة لبناء السالم تتضمن الدعم   -١٨
 من الضحايا الناجني خالل هذه الفترة ٦١ ٣٠٠متّ التوصل يف اموع إىل ما يقرب من . إلعادة التأهيل النفسي

را /٠٢٧مجعية البعثات التبشريية يف أفريقيا و/ ٠١٩: ولة بالتقرير، من خالل ثالثة مشاريع أساساًاملشم
)027/RHA (٢٠فمشروع را مثالً، يعمل مع . كويب يف مشال أوغندا/٤٠، ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

إضافة إىل . ل حل الرتاعات وبناء السالمجمموعة حملية يف مجيع أحناء مقاطعة إيتوري للعمل مع اموعات احمللية حو
 قدم املساعدة املادية بتوزيع رزمٍ من أجل االندماج من جديد للمستفيدين األكثر ضعفاً وكذلك بإسداء ذلك، فقد

  .املشورة النفسية

اجات جل إجراء تقييم االحتيأألحد األطباء من قدم الصندوق الدعم  ، خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير  -١٩
ىل عناية  ضحية يف حاجة إ٣٩٠ة التقييم على ومت التعرف بواسط. الطبية للضحايا املشاركني يف مشاريع بناء السالم

 اإلصابات باملُدية، واإلصابات بالرصاص، واإلصابات طبية جلروح حلقت م أثناء احلرب يف إيتوري، مبا يف ذلك
من املمكن التعرف على معظم هؤالء الضحايا لوال مبادرة بناء السالم وقد اعترف بأنه مل يكن . النامجة عن األلغام

كما استعرض التقييم أيضاً . اليت مسحت ألكثر األشخاص ضعفا بأن يتقدموا ويعلنوا عن األذى الذي حلق م
شركاء املنشآت الطبية املوجودة يف املناطق لتقدمي اخلدمات الطبية، وجيري الصندوق حاليا مناقشات مع أحد ال

  . الدوليني من أجل حتديد أحسن الوسائل املتاحة لتوفري إعادة التأهيل املناسب هلؤالء الضحايا



ICC-ASP/10/14 
6Page  
 

14-A-220811 

  الدعم املادي  -٣

تتضمن شكال من أشكال التمكني االقتصادي  واجلنساين كل مشاريع الصندوق املعنية بالعنف اجلنسي  -٢٠
م منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بتعزيز قدرة أربع في مجهورية الكونغو الدميقراطية، تقوف. للضحايا الناجني

 من النساء والفتيات املتضررات من ١ ٥٠٠ملا يقرب من الدعم املادي والتأهيل النفسي لتقدمي  منظمات حملية شعبية
 من قادة ٧٢٥ويستهدف املشروع أيضاً ما يقدر ب . العنف اجلنسي واجلنساين يف نطاق اختصاص احملكمة

 جمموعة حملية يف مجيع املناطق الثالثة يف الشرق من خالل الدورات التدريبية وغريها من ٧٥ احمللية يف اتمعات
  . حلقات العمل لتوعية القادة بشأن مدى العنف اجلنسي واجلنساين وعواقبه، وحبقوق الناجني

منح لبدء بتقدمي املادي الضحايا يتلقون الدعم /خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، بدأ املستفيدون  -٢١
وإمكانية املشاركة يف والتدريب يف جمال التدبري املايل، ) نقدية أو عينية( دوالراً أمريكيا للشخص ٦٠األعمال قيمتها 

مجعيات  من قبيل قائمة على اتمع احملليوهي برامج لالدخار والقروض ،  االدخار والقروض الداخليةتعاونيات
من املشروع، واستجابة لطلبات الضحايا املستفيدين .  يف مشال أوغنداقروية التابعة للصندوقوالقروض الاالدخارات 
 االدخار والقروض  منهجية تعاونيات امرأة على٥٠٠خدمات اإلغاثة الكاثوليكية تدريبا شاركت فيه قدمت منظمة 
 معيشة ضحايا العنف اجلنسي سنيمن أجل استدامة وحت، "درة للدخلالنشاطات امل" امرأة على ٥٠٠الداخلية، و

  . واجلنساين الناجني

مولت هذه (يبين اجلدول أدناه عدد الضحايا املستفيدين الذين وصل إليهم الصندوق يف هذه الفترة   -٢٢
  ).املشاريع من االشتراكات غري املخصصة

 العامة اليت الضحايا الذين يدخلون يف اختصاص احملكمة واملستفيدين من املساعدة: ١اجلدول 
  يقدمها الصندوق

٢٠١١ ** ٢٠١٠ ** 

 مشال أوغندا 

مجهورية 
الكونغو 
 مشال أوغندا اموع الدميقراطية

مجهورية 
الكونغو 
 اموع الدميقراطية

 ٣٩٢   ٥ ٧٨١   ٢ ٦١١   ٢ ٢٦٣   ٥ ٨٩٥   ٢ ٣٦٨   ٢ ‘١‘ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين

 ٥٨٩   ١ -- ٥٨٩   ١ صفر -- -- ‘٢ ‘األرامل

 ٦٠٧   ١ ٥٥٠ ٠٥٧   ١ ٥٧٥   ١ ٥٥٠ ٠٢٥   ١ ‘٣ ‘األطفال اندون

 ٥١٥   ٣ ٨١٧   ٢ ٦٩٨ ٧٠٥   ٣ ٩١٢   ٢ ٧٩٣ ‘٤ ‘اليتامى واألطفال قليلي املنعة

 ٣٥٨   ٤ ٩٥٠ ٤٠٨   ٣ ١١٧   ٣ -- ١١٧   ٣ ‘ ٥ ‘الصدمات البدنية والنفسية

 ٧٠٧   ٣ ٥٨٩ ١١٨   ٣ ٣٦٨   ٥ ٠١٧   ١ ٣٥١   ٤ ‘٦ ‘اُألسر وغريها من الضحايا

 ٣٤٨   ٦١ ٢٠٤   ٣٥ ١٤٤   ٢٦ ١٢٦   ٥١ ٣٩٤   ٣٣ ٧٣٢   ١٧ ‘٧ ‘بناة السالم من اتمع احمللي

 ٧٥٦   ٨٢ ٨٩١   ٤٢ ٦٢٥   ٣٨ ١٥٤   ٧٠ ٧٦٨   ٤٠ ٣٨٦   ٢٩ اموع
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ضحايا العنف رك واألموال املخصصة ل يتضمن املشاريع اليت ميوهلا الصندوق املشت١يرجى مالحظة أن اجلدول   *
  . بصورة تراكمية لذا ال ميكن اجلمع بني اجلدولني.اجلنسي واجلنساين

 .٢٠١٠ قد استفادوا أيضا يف ٢٠١١يرجى مالحظة أن معظم الضحايا املستفيدين من مساعدة الصندوق يف  **
  .لذا ال ميكن اجلمع بني السنتني بصورة تراكمية

  .ال ونساء والصبيان األمهاتيشمل الضحايا رجا‘ ١‘

يف الكونغو، يدخل مجيع األرامل يف الفئة و. ٢٠١١مل يبدأ الصندوق يف تعداد األرامل كفئة منفصلة إال يف ‘ ٢‘
  .ضحايا العنف اجلنسي واجلنسايناألوىل من 

ملولودين لدى األطفال والشباب الذين أضعفتهم احلرب اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، مبن فيهم األطفال ا‘ ٣‘
  . ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين

مل تكن هذه الفئة عادة تتضمن إال ضحايا الصدمات البدنية الذين كانوا . ضحايا التعذيب و اجلرحى املدنيون ‘٤‘
  .يستفيدون من العالجيستفيدون من إعادة التأهيل البدين، لكنها اليوم تتضمن أيضاً ضحايا الصدمات النفسية الذين 

 بسبب إعادة تصنيف الضحايا املستفيدين من ٢٠١١ إىل ٢٠١٠هذه الفئة نقصت من جتدر اإلشارة إىل أن  ‘٥‘
  .الصندوق

  .ن وغريهم من أعضاء اتمع احمللي الذي متّ االتصال م من خالل أنشطة الصندوق للمصاحلةوالقادة التقليدي‘ ٦‘

  

لدعم ضحايا العنف اجلنسي  على أموال خمصصة للحصولعامليا ه الس نداًء ، وج٢٠٠٨يف عام   -٢٣
أندورا و الدامنرك استجابة هلذا النداء، وردت تربعات خمصصة الغرض من حكومات حىت هذا التاريخ، و. ايناجلنسو

 الذي قدمته يف شهر  يورو٢٥٣ ٥٠٠ مببلغ ثالث ال هاتعهدوب). يورو  مليون ١،٧٤(النرويج وفنلندا، وأملانيا و
، أصبحت مملكة النرويج أكرب داعمٍ ملبادرات الصندوق من أجل دعم ضحايا العنف اجلنسي ٢٠١١ل أبري/نيسان

  . ٢٠٠٨ يورو منذ ٦٩٨ ٤٠٠، إذ قدمت دعما مببلغ واجلنساين

األمن اً بالنسبة للضحايا الناجني من العنف اجلنسي واجلنساين بتوفري  كبرياً فارقالصندوق أحدث   -٢٤
، وإعادة التأهيل البدين )على كل من الصعيد الشخصي والعائلي واحمللي(وتعزيز املصاحلة االقتصادي املتكامل، 

من ضحايا اجلرائم اجلنسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٥٠٠٠وقدم الصندوق املساعدة إىل أزيد من . والنفسي
جندت قسراً أو /فت و فتاة اختط٢٠٠ومن ضمن هؤالء الناجني حوايل  . ٢٠٠٨ومشال أوغندا منذ عام 

 طفالً من أطفال ٧٨٠واستعبدت جنسيا من قبل اجلماعات املسلّحة يف مشايل شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية، و
وصل الصندوق . واللوايت شردن من ديارهن يف إقليمي كيفواالغتصاب اجلماعي محالت النساء اللوايت كن ضحايا 

دة احملليني والعاملني يف بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كما يف مشال  من القا٢٠ ٠٠٠ما يقرب أيضاً 
  . املصاحلةالعالج والرامية إىل تعزيز بواسطة محالت التوعية واحلمالت اإلعالمية أوغندا 

اليت يشملها الضحايا املباشرين الذين وصل إليهم الصندوق أثناء املدة / ويبني اجلدول أدناه عدد املستفيدين-٢٥
  :ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين/التقرير، بالنسبة للتربعات املخصصة لدعم املستفيدين
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عداد أتقدير : اليت خصصت هلا اعتماداتضحايا العنف اجلنسي واجلنساين املشاريع املتعلقة ب: ٢اجلدول 
  *الضحايا املباشرين/املستفيدين

٢٠١١ ** ٢٠١٠ ** 

 
مشال 
 أوغندا

 مجهورية
الكونغو 
 مشال أوغندا اموع الدميقراطية

مجهورية 
الكونغو 
 اموع الدميقراطية

 ٤ ١٨٧ ٢ ١٨٨ ١ ٩٩٩  ٣ ٨٢٨ ٢ ١٥٨ ١ ٦٧٠ ‘١‘ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين

 ٤٣ ٤٣ -- ١٨٧ ١٨٧ -- ‘٢‘األمهات الًصبيان 

ضحايا العنف اجلنسي أطفال 
 ٨٥٠ ٨٥٠ -- ٩٠٧ ٩٠٧ -- ‘٣ ‘واجلنساين

 ٢٦ ٨٦٩ ٧٢٥ ٢٦ ١٤٤ ١٨ ٤٥٧ ٧٢٥ ١٧ ٧٣٢ ‘٤‘ة السالم من اتمع احمللي بنا

 ٣١ ٩٤٩ ٣ ٨٠٦ ٢٨ ١٤٣ ٢٣ ٣٧٩  ٣ ٩٧٧ ١٩ ٤٠٢ اموع

ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين املستفيدين من أموال الصندوق  يرجى مالحظة أن هذا اجلدول ال يتضمن إال  *
يرجى و. ايا من مشاريع الصندوق املشترك التابعة للصندوق االستئماين الضحهلؤالءومتد أيضا املساعدة . املخصصة

ضحايا العنف  يتضمن املشاريع اليت ميوهلا الصندوق املشترك واألموال املخصصة ل١أيضاً مالحظة أن اجلدول 
  . بصورة تراكميةاجلدولنيلذا ال ميكن اجلمع بني . اجلنسي واجلنساين

 .٢٠١٠ قد استفادوا أيضا يف ٢٠١١ املستفيدين من مساعدة الصندوق يف  يرجى مالحظة أن معظم الضحايا**
  .لذا ال ميكن اجلمع بني السنتني بصورة تراكمية

  .رجاال ونساءالعنف اجلنسي واجلنساين يشمل ضحايا ‘ ١‘

العنف اجلنسي  نتيجة وأجننبأو جندن قسراً واستعبدن جنسيا يف اجلماعات املسلّحة / الفتيات اللوايت اختطفن و‘٢‘
  .واجلنساين

  . ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين  أطفال‘٣‘ 

 ن وغريهم من أعضاء اتمع احمللي الذي متّ االتصال م من خالل أنشطة الصندوق للمصاحلةوالقادة التقليدي ‘٤‘
  . العنف اجلنسي واجلنساين وتعزيز حقوق الضحايا الناجنيملناهضةاليت صممت أساساً 

صدر الصندوق دعوته املفتوحة األوىل إلبداء االهتمام لدعم إعادة تأهيل أ، ٢٠١١مايو / شهر أياريف  -٢٦
ومن املتوقع أن يبدأ الربنامج يف الربع األول من . ضحايا العنف اجلنسي الناجني يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  .  مبوافقة جملس اإلدارة والدوائربعد إجراءات تنافسية على مرحلتني وبتشاور مع قلم احملكمة ورهناً، ٢٠١٢
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وضع الصندوق سالمة املستفيدين والشركاء يف قمة أولوياته، وقد استخلص دروساً قيمة يف هذا اال   -٢٧
يعمل الصندوق يف حاالت الرتاع كما يف حاالت ما بعد ونظراً لطبيعة واليته، . األربع املاضيةعلى مدى السنوات 

وقد أعرب بعض الشركاء احملليني . ت واحملاكمات اجلارية تظلّ دائما الشواغل األمنية واقعاًالرتاع، وبسبب التحقيقا
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن خماوفهم من االنتقام يف حالة ما كانت هناك إدانات من طرف احملكمة، وطُلب 

ينظر .مر التعويض اليت تأمر ا احملكمةمع احملكمة أو تنفيذ أوا من الشركاء تنسيق املساعدة يف إعادة التأهيل
لذا فإن . قضية قضية، ولديه وثائق تفسر سبب طلب السرية من طرف الشركاء يف بعض القضاياالصندوق يف احلالة 

التعاقدات املربمة يف املستقبل سوف يواصل  ويف . بعض الشركاء عاجز عن اإلعالن عن عالقتهم بالصندوق
  . مفتوحة وشفافة ما مل حتكم الظروف بغري ذلكالصندوق سعيه إىل شراكات 

تواصل األمانة إصدار تقارير مرحلية مرتني يف السنة، أو يف حالة وصول اشتراكات خمصصة، وفق   -٢٨
  . لالطالع على تفاصيل مجيع املشاريع اجلارية، املرجو الرجوع إىل املرفق الثاين. متطلبات اجلهات املاحنة

  الظهور على الساحةوفعالية االتصاالت   - جيم

خالل الفترة قيد التقرير، عزز الصندوق من اجلهود الرامية إىل حتسني فعالية االتصاالت وزيادة   - ٢٩
ومع نضج الصندوق من حيث حضوره على مستوى العمليات، تظهر .  الصندوق عموماًظهورمستوى 

 نوعية حتليل النتائج وأثر أنشطة الصندوق تقاريره املرحلية الربناجمية زيادة ثابتة يف مستوى التفاصيل كما يف
. وتطور موقع الصندوق على الشبكة ليصبح مصدرا قيما للمعلومات. فيما خيص الضحايا وجمتمعام احمللية

وشارك الصندوق يف حلقات دراسية ومؤمترات رفيعة املستوى بشأن مواضيع ذات صلة بواليات الصندوق، 
ايا العنف اجلنسي واجلنساين، وآفاق تفعيل والية الصندوق لتنفيذ أحكام مبا يف ذلك حمنة الناجني من ضح
ودعي رئيس الس إىل إلقاء كلمة يف مؤمتر إقليمي بشأن احملكمة اجلنائية . التعويض اليت أمرت ا احملكمة

راف ويف البلدان اليت ا حاالت، يزداد االعت. ٢٠١١مايو /الدولية، نظم يف الدوحة، بقطر يف أيار
  .بالصندوق على املستوى املؤسسي، يف أوساط احلكومات كما يف أوساط املاحنني واملنظمات الدولية

  االجتماع السنوي الثامن ألعضاء جملس اإلدارة  - دال

يف ) “الس”(عقد االجتماع السنوي الثامن ألعضاء جملس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحايا   - ٣٠
السيد بولغا : وشارك يف االجتماع أعضاء الس التالية أمساؤهم. ٢٠١١رس ما/ آذار٢٢ و٢١الهاي يومي 

ألتاجنرييل، والسيدة بييت كاري مورونغي، والسيد إدواردو بيتزارو ليونغوميس والسيدة إليزابيث رين 
 وحضر املسجل أيضا عدة. فريبريغا اعتذارا لعدم متكنها من احلضور- وبعثت السيدة فريا فايك). الرئيسة(

  .جلسات لتقدمي معلومات إضافية والرد على األسئلة

وطلب الس إىل األمانة وضع إجراء إداري مستقل لتناول القضايا املتعلقة بعمل الس اليت مل   - ٣١
وعالوة على ذلك، وافق الس على . تتناوهلا قرارات اجلمعية، ووافق على تفويض للسلطة لفائدة األمانة

، وعلى األنشطة واملشاريع الربناجمية املقترحة، مبا فيها استخدام ٢٠١١لألمانة لعام خطة العمل السنوية 
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وأشار الس موافقاً إىل النهج املقترح لألمانة إزاء مجع األموال وشجع على وضع استراتيجية . التربعات
  .متكاملة

ض، مؤكداً أن صيغة املادة وتناول الس دوره وموقفه فيما خيص والية الصندوق املتعلقة بالتعوي  - ٣٢
لدفع التعويضات ال ميكن أن يتم إال بقرار “ مصادر أخرى” من لوائح الصندوق توحي بأن استخدام ٥٦

ويف هذا الصدد، وافق الس على املشاورات اليت ستجري بني الصندوق والدوائر . من الس وبتقدير منه
وعالوة على ذلك، حدد الس عددا . علم ذا القرارقبل إصدار أوامر التعويض حىت تكون الدوائر على 

من القضايا املتعلقة بوالية التعويضات اليت تتطلب مزيدا من التداول، مبا يف ذلك موقف ودور الصندوق يف 
  .العمليات اخلاصة املتعلقة بتنفيذ أحكام التعويضات الفردية واجلماعية

 دون تطبيق أي معدل ٢٠١٢الك موظفي األمانة لعام ووافق الس على امليزانية املقترحة وم  - ٣٣
  .٢٠١٢مارس / آذار٢٠ومن املقرر عقد االجتماع املقبل للمجلس يف الهاي يف أسبوع . للشغور

  املساعدة املقدمة من قلم احملكمة  - هاء

، وحرصاً على استقاللية ICC-ASP/1/Res.7 والقرار ICC-ASP/1/Res.6وفقا ملرفق القرار   - ٣٤
  . واألمانة، قدم املسجل هذه املساعدة كما يستلزم ذلك حسن سري عمل الس واألمانةالس

ومن اجلهات اليت قدمت املساعدة، املكتب املباشر للمسجل، ودوائر امليزانية واملالية، واخلدمات   - ٣٥
ليات امليدانية، االستشارية القانونية، واإلعالم والوثائق، والترمجة الفورية والتحريرية للمحكمة، والعم

  .واخلدمات العامة، واملوارد البشرية، وقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  التقرير املايل  - ثانيا

  حالة التربعات  - ألف

 اليت تشترط لزوم إبالغ مجعية الدول األطراف ICC-ASP/1/Res.6 من املرفق بالقرار ١١وفقاً للفقرة   - ٣٦
 بغض النظر عما إذا كانت هذه التربعات قد قبلت أو رفضت، ترد قائمة بالتربعات بكافة التربعات اليت تقدم وذلك
؛ ومن ) يورو١ ٩٤٥ ٥٣٩,٠١(وتشمل هذه القائمة التربعات الواردة من الدول . يف املرفق األول من هذا التقرير

مة من املنظمات الشريكة أو التربعات املضاهية املقد/؛ والتربعات العينية و) يورو٩ ٩٠٠,٦١(املؤسسات واألفراد 
ومن ) ٢٠١١مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١٠يوليو / متوز١ يورو من الفترة املمتدة من ٤٥٠ ٠٤٠ما يعادل (يف التنفيذ 

  .) يورو٢٦ ٠٩٧,٠٦(الفائدة على إيرادات الصندوق 

 يورو، أما رصيد احلساب املفتوح ٦٧٣ ٢٩٩,٠٣ويظهر حساب الصندوق رصيداً قدره   - ٣٧
وباإلضافة إىل ذلك، يوجد لدى الصندوق .  دوالرا٦٧ً ٤٨١,٤٢بدوالرات الواليات املتحدة فقدره 

  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ يورو حىت ٢ ٧٧٠ ٠٠٠حساب توفري حالياً قدره 
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د اليت يتلقاها الصندوق وترفع تقارير عن استخدامها وفقا للمعايري وتتحكم األمانة يف املوار  - ٣٨
ICC-ASP/4/Res.3املوصوفة يف مرفق القرار 

يف وجيب على األمانة أن تبلغ عن االشتراكات املخصصة . )١٢( 
كن وخالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، مل يتم. تقارير منفصلة، ألن هذه املعلومات يطلبها أحدها املاحنني

 احملاسيب وتلبية متطلبات الصندوق، القائمة على أساس SAPقلم احملكمة من تعديل نظام 
ICC-ASP/4/Res.3 .،ًحتسبا )١٣(وعليه، واصلت األمانة اإلشارة إىل مجيع االشتراكات املخصصة يدويا 

  . احملاسيبSAPلوضع وتنفيذ منوذج خاص بالصندوق يف نظام 

يونيه / إلدارة املنح يف الصندوق بنهاية حزيرانSAP إلدخال منوذج وأُجنزت األعمال التحضريية  - ٣٩
ووفقا لتوصيات مجعية الدول األطراف، . ٢٠١١يوليو /، مما أدى إىل عمل النظام بشكل حي يف متوز٢٠١١

ءلة يتوقع من منوذج إدارة املنح أن يعزز جودة العمليات املالية واإلدارية للصندوق وفعاليتها وشفافيتها واملسا
وسيكون النموذج مفيداً يف معاجلة الزيادة املطردة يف حجم الربامج واألنشطة وتنوعها، مبا يف ذلك . بشأا

  .التنفيذ املتوقع لوالية التعويضات

ويود أعضاء الس أن يعربوا عن امتنام للتربعات اليت وردت يف أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير   - ٤٠
واالمتنان بشكل خاص للدول األطراف اليت تربعت . راف على مواصلة التربع للصندوقوحيثون الدول األط

ألول مرة لفائدة الصندوق، وللدول األطراف اليت قررت زيادة تربعاا وفقا الرتفاع حجم املساعدة اليت 
  . مليون يورو١,٩قدمها الصندوق يف الفترة املشمولة بالتقرير إىل الضحايا وقدرها 

  ٢٠١٠ اخلارجية حلسابات عام املراجعة

يقوم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة باملراجعة اخلارجية حلسابات الصندوق   - ٤١
وعليه، قدم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات إىل الس تقرير مراجع احلسابات متضمناً . االستئماين للضحايا

وكما ورد يف هذا التقرير، مل . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق عن الفتر
ونتيجة لذلك، . تكشف مراجعة احلسابات عن أي ضعف أو خطأ، ميس بدقة البيانات املالية، وكماهلا وصحتها

  .٢٠١٠أصدر املكتب الوطين رأيا غري متحفظ يف مراجعة البيانات املالية للصندوق يف عام 

  : سبع توصيات٢٠١٠يونيه /ن تقرير املراجعني اخلارجيني للحسابات يف حزيرانويتضم  - ٤٢

  :١التوصية   

وينبغي أن تكون مجيع األهداف قابلة . جيب دراسة عملية وضع األهداف االستراتيجية لعملية الصندوق“
  ”.للقياس، وحمددة وقابلة للتحقيق على مدى فترة كل دورة ميزانية

                                                 
 ٢٨األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، من الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما   )١٢(

  .، اجلزء الثالث)ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين
، *ICC-ASP/8/18 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨كما ورد يف تقرير أعضاء جملس اإلدارة إىل مجعية الدول األطراف يف   )١٣(

 ).٣١الفقرة 
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ى هذه التوصية وسيحرص على إجناز استعراض لإلطار االستراتيجي وخطة رصد أداء يوافق جملس اإلدارة عل
 مراعيا يف ذلك التوصية املذكورة أعاله والنتائج اليت ٢٠١٣- ٢٠١٢يف الفترة ) ٢٠١٢- ٢٠٠٩(الصندوق 
يجية بيد أن الس يود تأكيد أن أهداف أداء الصندوق غري واردة حالياً يف اخلطة االسترات. سبق حتقيقها

  .للمحكمة؛ وعليه يرحب بتوصيات مراجعي احلسابات بشأن كيفية مواءمة هذه اخلطط على أفضل وجه

  :٢التوصية 

ينبغي للصندوق وقلم احملكمة أن يواصال جهودمها الرامية إىل إكمال العمل املتعلق بإنشاء مرفق إلكتروين “
ستغل تغطية القرارات األوىل للمحكمة اجلنائية للهبات وأن يعلنا عن وجود هذا املرفق حىت تكثر اهلبات وت

  ”.الدولية املتوقع صدورها هذا العام

ينبغي أن تكون وفقا للنظام املالية والقواعد املالية ) PayPal( أن عملية بايبال جملس اإلدارةيالحظ 
  .للمحكمة، وبالتايل تتواصل املشاورات مع قلم احملكمة يف هذا الصدد

  :٣التوصية 

ى الصندوق أن حيرص يف تعامله مع املنظمات الشريكة احمللية الصغرية على وضع صندوق للطوارئ جيب عل“
حىت إذا مل يتمكن الصندوق من تقدمي األموال والدعم، تسىن مواصلة املشاريع أو إاؤها بطريقة تصون مسعة 

  ”.الصندوق وال تضر بالضحايا واتمعات احمللية املتضررة

 التوصية تأييدا كامال ويالحظ أن الصندوق ينظر أصال يف خطط االستدامة بوصف ذلك يؤيد الس هذه
  .جزءا ال يتجزأ من وضع االستراتيجيات القطرية، واستعراضات املشاريع واخلطط االنتقالية

  :٤التوصية 

ا جيب على الصندوق وقلم احملكمة احلرص على أن تكون عملية تقدمي العطاء بسيطة ما أمكن تشجيع“
وينبغي إتاحة التوجيه بشأن عملية تقدمي العطاء إىل مجيع مقدمي العطاء احملتملني، من أجل . للمشاركة

  .”املساعدة يف جعل العملية مفتوحة ألكرب عدد ممكن من مقدمي الطلبات

 أن الصندوق حرص، بالتعاون الوثيق مع قلم احملكمة، على أن تكون عملية تقدمي جملس اإلدارةيالحظ 
طاءات احلالية لربنامج الصندوق اجلديد يف مجهورية أفريقيا الوسطى قد صممت فعال لتقدمي التوجيه الع

  .الواضح وطلب باللغتني الفرنسية واإلنكليزية لفائدة مجيع األطراف املهتمة واملؤهلة احملتملة
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  :٥التوصية 

اضا مفصال حىت يقف على ينبغي للصندوق أن ينظر يف استعراض كل مرحلة من عملية العطاء استعر“
  .”الدروس اليت يتعني استخالصها لتحسني عملية العطاءات املقبلة

  .يؤيد الس هذه التوصية وسيعمل على توثيق الدروس املستفادة وتبادهلا بانتظام

  :٦التوصية 

زمة نوصي بأن يواصل الصندوق االستئماين للضحايا ومجعية الدول األطراف حبث ومناقشة املوارد الال“
لدعم املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق، إذ أصبحت اهلبات والتعويضات اإللكترونية أكرب على مدى 

  .”الفترات املالية املقبلة

  . مع هذه التوصيةجملس اإلدارةيتفق 

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام   - ثالثا

 ألمانة الصندوق ٢٠١١انية لعام ، أعد جملس اإلدارة مشروع ميزICC-ASP/4/Res.3عمالً بالقرار   - ٤٣
وامليزانية املقترحة تقدم سنوياً إىل مجعية الدول . ICC-ASP/3/Res.7االستئماين للضحايا الذي أنشئ عمالً بالقرار 

 .ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار ٦األطراف للموافقة عليها طبقاً للفقرة 

غري أن . ٢٠١٢هها احملكمة على مستوى امليزانية يف عام ويدرك الصندوق متام اإلدراك القيود اليت تواج  -٤٤
الس رأى أيضا ضرورة ضمان القدرات األساسية املطلوبة داخل األمانة، حىت تتمكن من مواجهة الزيادة املنظورة 
يف حجم األعمال، بالنظر إىل احتمال تضاعف عدد احلاالت اليت سيعمل فيها الصندوق من حالتني إىل أربع، ال 

  .يما تفعيل والية الصندوق لتنفيذ التعويضاتس

وتشمل هذه القدرات األساسية للصندوق اإلدارة املالية واخلربة القانونية، اللتني مل تدرجا حىت اآلن   - ٤٥
وتنبع احتياجات الصندوق خلربة اإلدارة املالية من توصية املراجعني . ضمن امليزانية العادية للصندوق

، كانت االحتياجات القانونية لألمانة تلىب عرب تربع حكومة ٢٠١١ فحىت اية عام .اخلارجيني للحسابات
، ومن مث ٢٠١٢وقد ال يتسىن ضمان تربع مماثل لعام . ٤- أملانيا لتمويل وظيفة مستشار قانوين برتبة ف

  .إدراج هذه الوظيفة يف مشروع امليزانية العادية للصندوق

 يورو، مقارنة بامليزانية اليت ١ ٧٥٥ ٨٠٠ ما قدره ٢٠١٢رحة لعام ويبلغ إمجايل امليزانية املقت  - ٤٦
وتستأثر الوظائف املالية والقانونية جبزء كبري من الزيادة .  يورو١ ٢٦١ ١٠٠ وقدرها ٢٠١١اعتمدت لعام 

ن ونزوال عند رغبة الس يف أن يكون الصندوق مرنا، لك. ٢٠١٢احلاصلة يف امليزانية املقترحة لألمانة لعام 
مستعدا ملواجهة التطورات املتوقعة واحلاالت اجلديدة، طُلبت أيضا موارد إضافية لدعم والية التعويضات 
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وسيشمل ذلك إقامة شراكات جديدة ووضع . وكذا تنويع قاعدة موارد الصندوق وفقا لتوصيات اجلمعية
  .نظم جلمع األموال تتيح الوصول إىل املصادر املالية يف اال اخلاص

، يطلب الس إىل اجلمعية أن توافق ٢٠١٢ومبا أنه من املقرر ملء مجيع وظائف األمانة حبلول عام   - ٤٧
  . مع إعفاء من أي معدل شغور٢٠١٢على ميزانية 
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  املرفق األول
  التربعات اليت تلقاها الصندوق االستئماين للضحايا  -أوال  

 ٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١ الفترة املمتدة من فيما يلي التربعات اليت تلقاها الصندوق من الدول أثناء  
  :٢٠١١يونيه /حزيران

 )باليورو(اموع  التربعات الواردة من الدول

  ١٥ ٠٠٠ ٠٠ أندورا

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠  النمسا

  ٢٤ ٠٠٠ ٠٠ بلجيكا

 ٢١٠ ٠٠٠ ٠٠ فنلندا

 ٥٦٠ ٠٠٠ ٠٠ أملانيا

 ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠ آيرلندا

 ٧ ٨١٢,٥٠ ليختنشتاين

 ٢٥٣ ٥٠١,٤٩ النرويج

 ١٥ ٠٠٠ر ٠٠ بولندا

 ٣٨ ٢٠٠,٠٢ كوريا اجلنوبية

 ٦٠ ٠٠٠,٠٠ إسبانيا

 ٥٠ ٠٠٠,٠٠ سويسرا

  ١٧ ٤٧٥,٠٠  هولندا

 ٥٨٤ ٥٠٠,٠٠ اململكة املتحدة

 ١ ٩٤٥ ٥٣٩,٠١ جمموع التربعات املقدمة من الدول
 

 إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١لفترة من باإلضافة إىل التربعات الواردة من الدول املذكورة أعاله، تلقى الصندوق أثناء ا
  :٢٠١١يونيه / حزيران٣٠

   يورو من التربعات النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات؛٩ ٩٠٠,٦١
 ٣١ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١أو هبة مضاهية من الشركاء يف التنفيذ أثناء الفترة من / يورو هبة عينية و٤٥٠ ٠٤٠
  ؛)ثاينالتفاصيل يف املرفق ال (٢٠١١مارس /آذار

 . يورو إيراد متأت من الفائدة٢٦ ٠٩٧,٠٦
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 قائمة بالتربعات حبسب احلساب املصريف  -ثانيا
  

 )باليورو (ABN AMRO –ألف 
  

  ABN AMRO    :اسم البنك
  الصندوق االستئماين للضحايا  : صاحب احلساب

  اليورو      :العملة
 53.84.65.115    :رقم احلساب

IBAN:      NL54ABNA0538465115 
Swift:      ABNANL2A  

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من 

 يورو التفاصيل

 ٣٦٠ ٥٢٧,١٥ الرصيد االفتتاحي

 ٨ ١٩٠,٧٩ التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

 ١ ٨٨٩ ٨٦٣,٩٩ التربعات املقدمة من الدول

 )٢ ٢٧٢ ٧١٥,٣٩( املشاريع /ت املنحمدفوعا

 )٨٥٠ ٠٠٠( التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

  ١ ٥١٢ ٦٢٢,٠٢  التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 ٢٦ ٠٧٩,٠٦ إيرادات فائدة

 )١ ٢٦٨,٥٩( الرسوم املصرفية 

 ٦٧٣ ٢٩٩,٠٣ ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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دمة من األفراد ومن التربعات املق

 املؤسسات حبسب الشهر
التربعات املقدمة من الدول  يورو

 حبسب الشهر
 يورو

 ١٧٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠يوليه /متوز ٦٠٠ر٠٠ ٢٠١٠يوليه /متوز

 صفر ٢٠١٠أغسطس /آب ١٤٩ر٦٠ ٢٠١٠أغسطس /آب

 صفر ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٤٥ر٠٠ ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٦٧٥ر٠٠ ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

 ٣١٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ٤٢١ر١٩ ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٤٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٥٠ر٠٠ ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 ٧٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣٤٠ر٠٠ ٢٠١١يناير /كانون الثاين

 ٢٤ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١١فرباير /شباط ٣٢٠ر٠٠ ٢٠١١فرباير /شباط

 ٦٩٤ ٥٥٠,٠٠ ٢٠١١مارس /آذار ١٧٠ر٠٠ ٢٠١١مارس /آذار

 ٢٦١ ٣١٣,٩٩ ٢٠١١أبريل /نيسان ١٧٠ر٠٠ ٢٠١١أبريل /نيسان

 صفر ٢٠١١مايو /أيار ١ ٢٥٠ر٠٠ ٢٠١١مايو /أيار

  ١٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١١يونيه /حزيران ٨٠٠ر٠٠ ٢٠١١يونيه /حزيران

 ١ ٨٨٩ ٨٦٣,٩٩ موعا ٨ ١٩٠ر٧٩ اموع
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  )باليورو (ABN AMRO –باء 
  ABN AMRO    :اسم البنك

  الصندوق االستئماين للضحايا حساب الودائع الرئيسي لألعمال التجارية  : صاحب احلساب
  اليورو      :العملة

  ٤٠,٦٢,٦٥,٦١٥    :رقم احلساب
 ٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١رة من التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التحويالت املصرفية الواردة أثناء الفت

  ٢٠١١يونيه /حزيران

 يورو  التفاصيل

 ٣ ٤٠٠ ٠٠٠ الرصيد االفتتاحي

 ٨٥٠ ٠٠٠ التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

 )١ ٤٨٠ ٠٠٠( التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 ٢ ٧٧٠ ٠٠٠ ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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  )بدوالرات الواليات املتحدة (ABN AMRO مصرف –جيم 
  ABN AMRO    :اسم البنك

  الصندوق االستئماين للضحايا  : صاحب احلساب
  بدوالرات الواليات املتحدة      :العملة

  53.86.21.176    :رقم احلساب
IBAN:      NL87ABNA0538621176 
Swift:     ABNANL2A 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١لفترة من التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء ا

دوالرات الواليات  التفاصيل
 املتحدة

 ٣١ ٠٩٣,٩٥ الرصيد االفتتاحي

 ١ ٧٠٩,٨٢ املؤسساتألفراد والتربعات املقدمة من ا

 ٧٥ ٠٠٠,٠٠ التربعات املقدمة من الدول

  )١٤٥ ٢٩٥,٣٥(  املشاريع/مدفوعات املنح

  ١٠٤ ٩٧٣,٠٠  ريع غري املستخدمةاسترداد أموال املشا

  صفر  الودائع ألجل

 صفر إيرادات فائدة

 صفر الرسوم املصرفية 

 ٦٧ ٤٨١,٤٢ ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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التربعات املقدمة من األفراد ومن 
 املؤسسات حبسب الشهر

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

التربعات املقدمة من الدول 
 حبسب الشهر

الواليات دوالرات 
 املتحدة

 صفر ٢٠١٠يوليه /متوز صفر ٢٠١٠يوليه /متوز

 صفر ٢٠١٠أغسطس /آب صفر ٢٠١٠أغسطس /آب

 صفر ٢٠١٠سبتمرب /أيلول صفر ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول صفر ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين صفر ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 ٥٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول صفر ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون

  ٢٠١١يناير /كانون الثاين ١ ٧٠٩ر٨٢ ٢٠١١يناير /كانون الثاين

  ٢٠١١فرباير /شباط صفر ٢٠١١فرباير /شباط

  ٢٠١١مارس /آذار صفر ٢٠١١مارس /آذار

  ٢٠١١أبريل /نيسان صفر ٢٠١١أبريل /نيسان

 ٢٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١١مايو /أيار صفر ٢٠١١مايو /أيار

   ٢٠١١يونيه /حزيران صفر ٢٠١١يونيه /حزيران

 ٧٥ ٠٠٠,٠٠ اموع ١ ٧٠٩ر٨٢ اموع
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 املرفق الثاين

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١مشاريع نفّذت خالل الفترة املمتدة من 

  ) مشروعا١٦ً(أوغندا 

        TFV/UG/2007/R1/006  TFV/UG/2007/R1/005 TFV/UG/2007/R1/003 ):املشاريع(املشروع 

FV/UG/2007/R1/035  TFV/UG/2007/R1/025  TFV/UG/2007/R1/020  TFV/UG/2007/R1/016  
  ضبط الفرص لتوفري احلماية وإاء العنف   :عنوان املشروع

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢٤ر٢٥٧ + ٦٩٦ر١٢٤    :ميزانيته
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول    :همدت

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

  

   مشروع مغلق-TFV/UG/2007/R1/14(a) ): املشاريع(املشروع 
  راحة تقوميية لضحايا احلرب يف مشال أوغنداج  : عنوان املشروع

  )مل يبلغ عن أي مبالغ مناظرة خالل هذه الفترة( يورو ٤٥ ٤٧٥    :ميزانيته
  ٢٠١١يوليه / متوز– 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

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٣ ٠١٠+  يورو ٩٦ ٥٦٢    :ميزانيته
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول- ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

  إعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة أطرافهم: التدخلنوع الضحية وعملية 

  .استلمت منظمة أخرى املشروع نفسه

  )مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٣ ١٣٣ – يورو ٨٢ ٤٣٢: ميزانيته

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين– ٢٠١١يناير /كانون الثاين: مدته
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  TFV/UG/2007/R1/14(c)): املشاريع(املشروع 
  خدمة وج بناء القدرات: عالج احتياجات الصحة العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني  : عنوان املشروع

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٣ ١٣٣+  يورو ٢٤٦ ١٨٦    :ميزانيته
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول    :مدته
 الدعم املادي للمجتمعات احمللية الضحية: لضحية وعملية التدخلنوع ا
 

   ;TFV/UG/2007/R2/042 TFV/UG/2007/R1/018): املشاريع(املشروع 
  بناء القدرات والدفاع وإعادة التأهيل الطيب لضحايا احلرب  : عنوان املشروع

  )*ركاء يف التنفيذمبالغ مناظرة مقدمة من الش( يورو ٢٠ ٣٧٩+  يورو ٢٢٦ ١٧٥    :ميزانيته
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

 إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب املعوقني بدنيا: نوع الضحية وعملية التدخل
  

   TFV/UG/2007/R2/038): املشاريع(املشروع 
   لضحايا احلربإنعاش سبل كسب العيش  : عنوان املشروع

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢٥ ٤٤٦+  يورو ٢١١ ٦٤٩    :ميزانيته
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول    :مدته

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

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

  )مل يبلغ عن أي مبالغ مناظرة خالل هذه الفترة( يورو ١٠٥ ٩٩٨    :ميزانيته
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

أو ضحايا /إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي للجرحى و: لية التدخلنوع الضحية وعم
 االضطرابات النفسية وأسرهم

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

إشاعة الوعي والتصدي للعنف القائم على أساس نوع اجلنس من بني من تأثروا باحلرب من   : عنوان املشروع
   أويام، أوغنداإقليم      سكان 
  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١٠١ ٥٣٦+  يورو ٢٢٥ ٠٠٠    :ميزانيته
  ٢٠١٢فرباير / شباط– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

 إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي للشبان والنسوة املتضررين من احلرب: نوع الضحية وعملية التدخل
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تعادل امليزانية املبينة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع إىل اية العقد : ةمالحظ
 دوالر الواليات املتحدة ٠,٧٠٢ يورو يساوي ١ (٢٠١١يونيه /واستخدم سعر الصرف حلزيران. احلايل
  .حاياحلساب االلتزامات املتبقية للصندوق االستئماين للض)  شلن أوغندي٢٣٤٥و
. ٢٠١١مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١ال تغطي املبالغ املناظرة سوى الفترة املمتدة من * 

  . لتحويل القيم٢٠١١يونيه /واستخدم سعر الصرف حلزيران
  

  ) مشروعا١٢ً(مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  TFV/DRC/2007/R2/036 – TFV/DRC/2007/R1/001 ):املشاريع(املشروع 
  متكني الناجني من العنف اجلنسي وجمتمعام احمللية   :ن املشروععنوا

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢٤ ١٤٧ + ٣٣٣ ٦٦٠    :ميزانيته
  ٢٠١٢مارس / آذار– ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول    :مدته

 حايا العنف اجلنسي واجلنساينإعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لض: نوع الضحية وعملية التدخل
  

   مشروع معلق قيد االستعراض- ,TFV/DRC/2007/R1/004  ): املشاريع(املشروع 
ضحايا : مشروع الدعم وإعادة التأهيل النفسي للمشردين والعائدين، وجمتمعات االستقبال  : عنوان املشروع

  جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف إقليم آرو
  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٥ ٩٢٨ + ٥٦ ٤٣٧    :ميزانيته
  ٢٠١١فرباير / شباط– ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول    :مدته

 إعادة التأهيل النفسي للمجتمعات احمللية ضحية احلرب: نوع الضحية وعملية التدخل
 

      ,TFV/DRC/2007/R1/019  ): املشاريع(املشروع 
  رسة السلممبد  : عنوان املشروع

  *)مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ(يورو  ٢٦٠١  +١٣٥ ٢١٥    :ميزانيته
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

 إعادة التأهيل النفسي ملن يتمتهم احلرب من األطفال: نوع الضحية وعملية التدخل
  

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

   من أطفاهلم٦٠٠ لااللتحاق باملدارس 
  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ١٢ ٥١٠ + ٢٧٦ ١٢٧    :ميزانيته
  ٢٠١١يونيه /ان حزير– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

 إعادة التأهيل النفسي واملادي لضحايا العنف اجلنسي وألطفاهلم: نوع الضحية وعملية التدخل
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  TFV/DRC/2007/R1/022): املشاريع(املشروع 

 ضحية من ضحايا العنف اجلنسي يف ٢٠٠ لمشروع إلعادة التأهيل املهين النفسي واالجتماعي   : عنوان املشروع
  ا عن طريق القروض البالغة الصغر والعينيةبونيا وما جاوره

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٤ ٤٠٥ + ١٧٩ ٤١٠    :ميزانيته
  ٢٠١١يونيه / حزيران– ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول    :مدته

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

   TFV/DRC/2007/R2/031 ،TFV/DRC/2007/R2/033 ، TFV/DRC/2007/R2/043):املشاريع(املشروع 
 ضحية من ضحايا احلرب واجلرائم ٩٥٠ لإعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي   : عنوان املشروع

  ضد اإلنسانية يف مقاطعات مشال كيفو وايتوري
  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢٢ ١٥٧ + ٦٤٢ ٤٤٣    :ميزانيته
، واملستفيدون منهما يف TFV/DRC/2007/R2/028، وTFV/DRC/2007/R1/026أُدمج املشروعان : مالحظة
  . على التوايلTFV/DRC/2007/R2/029واملشروع  TFV/DRC/2007/R2/030املشروع 

  ٢٠١١ أغسطس/ آب٣١ – ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  :مدته
إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي لألطفال اجلنود سابقاً : نوع الضحية وعملية التدخل

) النظامية وامليليشيات(وللمختطفني مبن فيهم األمهـات املراهقـات املنتسبات إىل القـوات واجلماعات املسلحة 
 ضحايا العنف اجلنسي

  
  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 ٤ ٢٩٦ + ٣٣٤ ٢٠٣    :ميزانيته
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

تقدمي الدعم املادي لألمهات املراهقات املنتسبات إىل إعادة التأهيل البدين والنفسي و: نوع الضحية وعملية التدخل
 القوات واجلماعات املسلحة

  
   TFV/DRC/2007/R2/030 ،TFV/DRC/2007/R1/026): املشاريع(املشروع 

 طفالً كانوا ينتسبون إىل ٦٠٠ لمشروع إلعادة اإلدماج املهين االجتماعي واالقتصادي   : عنوان املشروع
  قليم ماهاغياجلماعات املسلحة يف إ

  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٥ ٥٨٢ + ٣٠٣ ٢٣٧    :ميزانيته
  ٢٠١١يونيه / حزيران– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

 إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي للضحايا املشوهة أطرافهم: نوع الضحية وعملية التدخل
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  TFV/DRC/2007/R2/032): ريعاملشا(املشروع 
 ضحية من ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد ٨٠ لإعادة التأهيل النفسي وبرنامج الدعم املادي :  عنوان املشروع

  اإلنسانية املشردين يف مدينة بوكافو
  )*مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ( يورو ٢ ٥٣٥ + ٨٢ ٠٠٩    :ميزانيته
  ٢٠١١يونيه / حزيران– ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين    :مدته

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

تعادل امليزانية املبينة يف اجلدول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع إىل اية العقد : مالحظة
 دوالر الواليات املتحدة ٠,٧٠٢ يورو يساوي ١ (٢٠١١يونيه /واستخدم سعر الصرف حلزيران. احلايل
  .حلساب االلتزامات املتبقية للصندوق االستئماين للضحايا)  شلن أوغندي٢٣٤٥و
. ٢٠١١مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١ال تغطي املبالغ املناظرة سوى الفترة املمتدة من * 

  . لتحويل القيم٢٠١١يونيه /لصرف حلزيرانواستخدم سعر ا
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 املرفق الثالث
  

 اهليكل التنظيمي ألمانة جملس إدارة الصندوق
  ٢٠١٢هيكل عام 

  
    جملس إدارة الصندوق االستئماين  
    
  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  

  ١- مد   مدير تنفيذي١
   ر أ-خ ع   مساعد تنفيذي١

  

    
        

  الربنامج
  ٥- عن الربنامج ف مسؤول أقدم ١
   رأ- مساعد يف جمال الربامج خ ع١

   ٤-ف  )م ع م( مستشار قانوين ١  
  )ممول من أملانيا سابقاً(

  ٣-ف  )م ع م( موظف مايل ١  

    
      

مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

  ٣-  موظف برامج ميدانية إقليمية ف١
  ر أ-عخ ) ج ك د) (ج أ و( مساعد ميداين ٢
  ر أ-خ ع) ج ك د) (ج أ و( مساعد ميداين ١

  كينيا وأوغندا  
  ٣-  موظف برامج ميدانية إقليمية ف١
خ ) م ع م) (كينيا( مساعد برامج ميدانية ١
  ر أ-ع

  الرصد والتقييم  
 موظف الرصد والتقييم ١
  ٣-ف

 

 -  -  -  -  -  


