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 خطاب اإلحالة
  ٢٠١٢ يوليه/متوز ٣٠

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين  ١-١١عمال باملادة 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للضحايا عن الفترة من 

  سلفانا أربيا) توقيع(
  املسجل

  السيدة ستيف تاونلي
   مدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
 M. Steve Townley 

Director  
National Audit Office 
157 Buckingham Palace Road 
London SW1W 9SS 
United Kingdom  
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رأي مراجع احلسابات املستقل وتقريره إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
  ومجعية الدول األطراف

 كانون ٣١ملالية للصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بالفترة املنتهية يف راجعت البيانات ا
وتشمل هذه البيانات بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفترة . ٢٠١١يناير /األول
اطية ، وبيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتي)البيان األول (٢٠١١يناير / كانون األول٣١املنتهية 

 كانون ٣١، وبيان التدفقات النقدية يف )البيان الثاين(ديسمرب / كانون األول٣١وأرصدة الصندوق يف 
وقد أعدت هذه البيانات وفقاً للسياسة احملاسبية املبينة يف كل ). البيان الثالث (٢٠١٠ديسمرب /األول
  .منها

  مسؤولية املسجل عن البيانات املالية

األمم  للمعايري احملاسبية ملنظومة لبيانات املالية وفقاًاداد وعرض املسجل هو املسؤول عن إع
هو  واملسجل .مجعية الدول األطرافوالقواعد املالية اليت حتددها ومتطلبات النظام املايل املتحدة 

أي بيانات غري عداد بيانات مالية خالية من إلضرورية اليت يراها الداخلية ضوابط عن الاملسؤول أيضاً 
  .ة جوهريا سواء بسبب اخلطأ أو بسبب االحتيالصحيح

  مسؤولية مراجع احلسابات

مراجع احلسابات مسؤول عن إبداء الرأي بشأن البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت   
وقد أجريت هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة .  من النظام املايل١٢يقوم ا وفقا للبند 

وتقتضي هذه املعايري . الصادرة من الس الدويل املعين بتدقيق احلسابات ومعايري الضماناحلسابات 
مين ومن املوظفني العاملني معي االلتزام بقواعد السلوك املهين وأن أقوم بتخطيط وأداء عملية املراجعة 

  .للتوصل إىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي
 أي مراجعة للحسابات اختاذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن املبالغ والكشوف وتتضمن  

وختضع اإلجراءات املختارة لتقدير مراجع احلسابات، مبا يف ذلك لتقديره . املشار إليها يف البيانات املالية
واء كان للمخاطر اليت قد تؤدي إليها البيانات غري الصحيحة جوهريا الواردة يف البيانات املالية س

ولدى تقدير هذه املخاطر، ينظر مراجع احلسابات يف الضوابط الداخلية . مرجعها اخلطأ أو االحتيال
. إلعداد وتقدمي البيانات املالية يف احملكمة من أجل حتديد إجراءات املراجعة املناسبة للوضع القائم

رات احلسابية الصادرة عن املسجل وتشمل املراجعة أيضاً تقييم السياسات احملاسبية املستعملة والتقدي
  .وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية

وباإلضافة إىل ما سلف، جيب احلصول على أدلة كافية للتأكيد بشكل معقول بأن اإليرادات   
والنفقات الواردة يف البيانات املالية مطابقة فقة مع األغراض اليت يتوخاها جملس اإلدارة ومجعية الدول 

  .طراف وأن املعامالت قد متت وفقاً للنظام املايلاأل
وأعتقد أن أدلّة املراجعة اليت حصلت عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس آلرائي املتعلقة مبراجعة 

 .احلسابات

  الرأي حول البيانات املالية

  :يف رأي مراجع احلسابات املستقل
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ملايل للصندوق االستئماين أن البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف ا  )أ(  
، واألداء املايل والتدفقات ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١للضحايا من كل جوانبه املادية حىت 
  النقدية للفترة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و

أن البيانات املالية قد أعدت بشكل صحيح وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم   )ب(  
   . الذي حددته مجعية الدول األطرافاملتحدة والنظام املايل

   الرأي بشأن االمتثال للقواعد النظامية 

أرى أن استخدام اإليرادات والنفقات يتفق، من مجيع النواحي املادية، مع األغراض اليت   
  .حددا مجعية الدول األطراف، وأن املعامالت املالية تتفق مع النظام املايل والقواعد املالية

  :خرى اليت ينبغي التنويه عنها بالتحديداملسائل األ

  :ليس هناك ما ينبغي التنويه عنه بشأن املسائل املشار إليها يف خطاب التعيني وهي
  عدم وجود سجالت حمسابية سليمة؛  )أ(
  عدم احلصول على مجيع املعلومات والتوضيحات الالزمة للمراجعة؛  )ب(
  .عدم وجود ضوابط كافية للمراقبة الداخلية  )ج(

  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

 من النظام املايل، أصدرت أيضاً تقريراً عن نتيجة مراجعيت للبيانات املالية ١٢عمال بالبند   
  . لصندوق االستئماين للضحايال

  مورس. إي. سي أمياس 
  تاملراقب املايل واملراجع العام للحسابا

  اململكة املتحدة
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP 
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  ٢٠١١لعام  البيانات املاليةتقرير املراجع اخلارجي للحسابات عن 

إن اهلدف من املراجعة هو تقدمي تأكيدات مستقلة لس اإلدارة، إلضافة قيمة إىل إدارة وتيسري 
  . الصندوق من الناحية املالية، ودعم أهداف عمله

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

ال للحسابات واملكتب مستقالّ عن حكومة اململكة املتحدة، ويضمنان اإلنفاق السليم والفعال لألمو
نراجع حسابات مجيع هيئات القطاع العام املركزية . العامة واملساءلة أمام الربملان يف اململكة املتحدة

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

 

  احملتويات
  الصفحة  

  ٦  ...........................................................................املوجز التنفيذي 
  ٧  .....................................................................................مقدمة 

  ٧  ..........................................................................االستعراض املايل
  ٨  ....................................................حاالت االحتيال واالحتيال املفترض 

  ٨  ............................................................استنتاجات مراجعة احلسابات
  ٩  ...................................................................املسائل املتعلقة باإلدارة

  ٩  ........................................متابعة توصيات مراجعة احلسابات املقدمة سابقا 
  ١١  ........................................ملخص توصيات مراجعة احلسابات : املرفق ألف
  ١٢  ..............................تنفيذ توصيات مراجعة حسابات العام املنصرم : املرفق باء

 
 

  وجز التنفيذيامل

، مؤكدين أا تعرض بصورة ٢٠١١ لقد أصدرنا رأيا بدون حتفظ بشأن البيانات املالية لعام -١
 العمليات والتدفقات النقدية للفترة املنتهية يف نزيهة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، الوضع املايل ونتائج

 ضعف أو أخطاءومل تكشف مراجعتنا للحسابات عن أي مواطن . ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١
  .  ومدى اكتماهلا وصحتهادقة البيانات املالية ككلأعتربها جوهرية فيما يتعلق ب

، يركز ")الصندوق(" االستئماين للضحايا  إضافة إىل التعليقات على الوضع املايل احلايل للصندوق-٢
وبعض ما يهم الصندوق من القضايا العامة  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامهذا التقرير على تنفيذ 
  .املتعلقة باإلدارة السليمة

بصفته  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماعتماد ) احملكمة( احملكمة اجلنائية الدوليةتعتزم   -٣
، وسيعد الصندوق أيضا تقاريره وفقا لتلك املعايري ٢٠١٣إطارها إلعداد التقارير املالية اعتبارا من عام 

  .واعتبارا من نفس التاريخ
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وفيما يتعلق باإلدارة السليمة، نظرنا يف عمليات إدارة املخاطر وأجرينا تقييما ملدى اندماجها   -٤
إىل  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتلضمانات اليت قدمها يف الصندوق، ونظرنا كذلك يف مستوى ا

  .الصندوق
  .وتابعنا أيضا اإلجراءات اليت اختذها الصندوق لالستجابة لتوصياتنا السابقة  -٥

  مقدمة
 وفقاً للقواعد املالية ٢٠١١ قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام -٦

ونرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة . ع املعايري الدولية ملراجعة احلساباتللمحكمة ومبا يتفق م
صادقة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، الوضع ونتائج العمليات والتدفقات النقدية يف الفترة املنتهية يف 

احملاسبة املعلنة وقد متّ إعدادها وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات . ذلك التاريخ
ومن مجيع اجلوانب املالية، متت املعامالت وفقا للقواعد . اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحايا
  .املالية املنطبقة وطبقت لألغراض املقصودة

وما رأينا أن ومشلت املراجعة استعراضاً عاما لإلجراءات احلسابية، وتقييما للمراقبة الداخلية   -٧
وقد صممت إجراءات . يه من فحص لسجالت احلسابات وغريها من املستندات املؤيدةالظروف تقتض

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

تعليقاتنا على األداء املايل للصندوق، يركز تقريرنا عن مراجعة حسابات عام وإضافة إىل   -٨
، ويشمل استعراض أنشطة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أيضا على التقدم احملرز يف تنفيذ ٢٠١١

رة  وفحص جوانب معينة إلدارة الصندوق وإجراءاته املتعلقة بإدامكتب املراجعة الداخلية للحسابات
  .املخاطر

وتلَخص توصياتنا يف املرفق . وترد أدناه املالحظات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات  -٩
  .، فترد يف املرفق باء٢٠١٠أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام . ألف
ندوق االستئماين للضحايا واحملكمة اجلنائية  لقد أُعد هذا التقرير لالستخدام احلصري للص-١٠

ال جيب الكشف عنه ألي طرف ثالث، أو نقله أو اإلشارة إليه من دون موافقة كتابية من . الدولية
  .املكتب الوطين ملراجعة احلسابات، وال يتحمل املكتب املسؤولية بالنسبة ألي شخص آخر

 االستعراض املايل

للضحايا مبوجب نظام روما األساسي ويضطلع الصندوق بواليتني  أُنشئ الصندوق االستئماين -١١
  :فيما خيص ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، وأُسر هذه الضحايا

تنفيذ أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة على األشخاص احملكوم عليهم : التعويضات  ) أ(
  ؛ وعندما تأمر احملكمة بذلك

دام تربعات اجلهات املاحنة لتزويد الضحايا وأُسرهم يف احلاالت اليت استخ: املساعدة العامة  ) ب(
  .أو إعادة التأهيل النفسي/إعادة التأهيل البدين والدعم املادي، وب تنشط فيها احملكمة

 ١,٦ يف املائة، حيث منت التربعات من ١٠٦ وزادت إيرادات الصنـدوق االستئماين بنسبة -١٢
كانون وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة قيام السويد يف . يورو مليون ٣,٣مليون يورو إىل 

 مليون يورو، وهو ما سيمكن من متويل تدابري املساعدة ١,١بتقدمي هبة هامة قدرها  ديسمرب/األول
  . العامة والتعويضات عند االقتضاء
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 يف ١٨(يورو  ١٧٣ ٠٠٠، زادت النفقات اإلدارية اليت متوهلا احملكمة مبا قدره ٢٠١١ ويف عام -١٣
 مليون يورو اليت وافقت ١,٢ مليون يورو، لكنها ظلت يف حدود املخصصات البالغة ١,١لتبلغ ) املائة

  ).٢٠١٠ مليون يورو يف عام ١,٢يف مقابل (عليها مجعية الدول األطراف 
، بلغ رصيد الصندوق من الودائع النقدية والودائع ألجل ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١ ويف -١٤
، وهو ما يفوق النفقات الالزمة لسنة )٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٣,٢يف مقابل ( مليون يورو ٤,٢
ويف اية الفترة، بلغ . وجاءت هذه الزيادة أساس نتيجة توقيت اهلبة الذي منحتها السويد. واحدة

 مليون يورو يف عام ٢,٤يف مقابل ( مليون يورو ٣,٤جمموع االحتياطات وأرصدة الصندوق 
٢٠١٠ .(  

  حاالت الغش والغش االفتراضي

وخالل مراجعة .  تقع املسؤولية الرئيسية املتعلقة مبنع الغش واكتشافه على عاتق إدارة الصندوق -١٥
وبوسعنا كذلك أن نؤكد أن . ، مل يتم إبالغنا بأية حاالت متعلقة بالغش٢٠١٠البيانات املالية لعام 

  .غش أو غش مفترض خالل السنةاملراجعة اليت قمنا ا مل تالحظ أية حاالت 

  استنتاجات مراجعة احلسابات

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتنفيذ 

املعايري احملاسبية على تنفيذ  مجعية الدول األطراف، وافقت ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األوليف   -١٦
اعتبارا من عام  الدوليةاحملكمة اجلنائية ، اليت تقوم على أساس االستحقاق، يف الدولية للقطاع العام

من إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل  الصندوق االستئماين للضحاياوسينتقل . ٢٠١٤
  .يف نفس التاريخ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

١٧-  دها ويلزم نظام احملاسبة القائم على أساس االستحقاق املنظمات باالعتراف بالتكاليف حني تكب
وستنتج . وجيب على املنظمات أيضا أن تبلغ بقيمة مجيع األصول واخلصوم. وباإليرادات حني كسبها

ـُعدة عن احلالة املالية للصندوق وأدائه املايل، مبا يف  عن هذا التغيري زيادة وضوح ومتاسك التقارير امل
تقييم نفقاته اجلارية مقابل وسيتمكن الصندوق بفضل ذلك من الزيادة يف دقة . ذلك تكاليف أنشطته

 .اإليرادات، وسيمنحه مزيدا من الثقة أثناء ختصيص املوارد لبلوغ أهدافه

وسيضطلع فريق احملكمة املعين بالشؤون املالية بصفة رئيسية بقيادة وإجراء انتقال الصندوق إىل   -١٨
ملعايري وبالتقدم احملرز إىل هذا ، وقد أبلغنا بآثار اعتماد تلك ا املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ومع ذلك، ال ميثل . ٢٠١١لعام  لمحكمة اجلنائية الدوليةالتاريخ يف تقريرنا عن البيانات املالية ل
شواغل بالنسبة لفريق احملكمة املعين بالشؤون املالية فحسب، بل املعايري احملاسبية الدولية االنتقال إىل 

الصندوق اق املنظمة بأسرها وينبغي أن يستوعبه ويفهمه موظفو ينبغي اعتباره تغيريا جيري على نط
 .االستئماين

، املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامومن أجل ضمان االستفادة بأقصى قدر ممكن من تنفيذ  -١٩
فعلى سبيل املثال، جيب عليه أن يكفل وضع . ينبغي للصندوق أن يقوم بدور نشط يف ذلك التنفيذ

وينبغي أيضا لإلدارة أن تنظر يف املنافع . ة متتثل لتلك املعايري وتالئم الصندوق وظروفهسياسات حماسبي
ومن أجل حتقيق . وأن تضع خطة لتحقيق تلك املنافع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملتوخاة من 

ل على توثيق املنافع املتوخاة ، من املهم العماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأكرب فائدة من تنفيذ 
وحتديدها كميا بصورة مالئمة منذ البداية، وإدارا بعد ذلك فعلياً ورصدها ومراجعتها والتأكد من 

 .أا تظل حديثة
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  :١التوصية 
املعايري احملاسبية الدولية ينبغي أن يعمل الصندوق بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ 

ضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة وممتثلة لتلك املعايري ومكيفة لوضع على و للقطاع العام
  .الصندوق واحتياجاته

  :٢التوصية 
املعايري احملاسبية ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املرتقبة من مشروع 

  .وأن يضع منهجية لتتبع حتقيق تلك املنافع وإدارا الدولية للقطاع العام

  ل املتعلقة باإلدارة املسائ

  إدارة املخاطر

 أوصينا سابقا بأن يوضع سجل منفصل للمخاطر لتوثيق مايواجه الصندوق من خماطر تتعلق -٢٠
، كررنا أن هناك حاجة لوجود مثل هذه العملية، وقد ٢٠١٠ويف تقريرنا لعام . بتشغيله وماليته ومسعته

. ٢٠١٦-٢٠١٣ إطار خطته االستراتيجية لفترة أخربنا الصندوق أنه يعتزم معاجلة هذه املسألة يف
  .وحنث الصندوق على إجياد حل يف أقرب وقت ممكن

   مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

التابع للمحكمة تشمل مجيع الربامج  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف حني أن صالحيات -٢١
 آخر عملية مراجعة داخلية للحسابات ركزت على الرئيسية، أفادت استفساراتنا املقدمة إىل اإلدارة أن

  . و فحصت هياكله اإلدارية٢٠٠٨الصندوق بالتحديد أجريت يف عام 
خماطر املراجعة املرتبطة  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وقد صنف تقييم املخاطر الذي أجراه -٢٢

را للمخاطر املرتبطة باملناطق بالصندوق على أا خماطر شديدة نظرا للطابع التطوعي لتمويله ونظ
مكتب املراجعة الداخلية ومع ذلك، وجدنا أن . التشغيلية اليت يتعني على الصندوق العمل فيها

  .مل يراعي هذا التقييم يف برنامج عمله ومل خيطط ألية مراجعة حلسابات الصندوق للحسابات
  :٣التوصية 

لكفالة أا تتلقى  الداخلية للحساباتمكتب املراجعة ينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع 
  .ضمانات كافية عن مالءمة وفعالية هيكل حوكمة الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته

  متابعة توصيات املراجعة السابقة

تنفيذ نظام التربع عرب اإلنترنت؛ : ، قدمنا سبع توصيات بشأن ما يلي٢٠٠٩ يف تقرير عام -٤٣
ويف إطار أعمالنا، تابعنا التقدم الذي أحرزة الصندوق . وإدارة املخاطروطلب تقدمي العطاءات للعقود؛ 

وترد يف املرفق باء تفاصيل املتابعة، وهي تشمل كالً من رد جملس إدارة . يف تنفيذ تلك التوصيات
  .الصندوق وتعليقاتنا عليها
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  شكر وتقدير

في الصندوق االستئماين نعرب عن شكرنا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما من جانب موظ -٤٤
  .للضحايا أثناء مراجعة احلسابات

  مورس. إي. أمياس سي) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

   للحسابات املراجع اخلارجي
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 املرفق ألف

  ملخص توصيات مراجعة احلسابات

  :١التوصية 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع حملكمة املعين بتنفيذ ينبغي أن يعمل الصندوق بشكل وثيق مع فريق ا
على وضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة وممتثلة لتلك املعايري ومكيفة لوضع الصندوق  العام

  .واحتياجاته
  :٢التوصية 

املعايري احملاسبية الدولية ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املرتقبة من مشروع 
  .وأن يضع منهجية لتتبع حتقيق تلك املنافع وإدارا طاع العامللق

  :٣التوصية 

لكفالة أا تتلقى ضمانات  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع 
  .كافية عن مالءمة وفعالية هيكل حوكمة الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته
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  املرفق باء

  تنفيذ توصيات السنة املاضية

وفيما يلي ملخص . راجعنا تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمناه يف السنة املاضية
  .للردود اليت قدمتها اإلدارة وتقييمنا هلذه الردود بناء على املراجعة اليت قمنا ا هذا العام

 تعليق مراجعة احلسابات اخلارجية رد اإلدارة التوصيات 

جيب النظر يف عملية وضع : ١التوصية 
وينبغي أن . األهداف االستراتيجية للصندوق

تكون مجيع األهداف قابلة للقياس، و حمددة 
وميكن حتقيقها خالل فترة كل دورة من 

  .دورات امليزانية
 

مت تكييف األهداف والنتائج اليت يتعني على أمانة 
 وفقا ٢٠١٣الصندوق حتقيقها مع دورة امليزانية لعام 

وقد وافق الس أيضا على وضع خطة . لذلك
- ٢٠١٣استراتيجية للصندوق االستئماين تشمل فترة 

 وتوفر اطارا استراتيجيا للنتائج لتيسري حتديد ٢٠١٦
 .األهداف لدورات امليزانية السنوية

حنيط علما أن اإلدارة تعمل على . جارية
وعند قيامنا مبراجعة . تنفيذ هذه التوصية

ابات، مل يكن التقدم احملرز كافيا احلس
 .لنتمكن من فحص هذا الرد بتفصيل

ينبغي للصندوق بذل قصارى : ٢التوصية 
جهوده من أجل استكمال العمل على مرفق 
التربعات عرب اإلنترنت والدعاية له من أجل 
حتقيق أقصى قدر من التربعات املتأتية من 
ا تغطية أحكام احملكمة األوىل املتوقع صدوره

 . هذه السنة

مرفق التربعات عرب اإلنترنت تقييم قلم ينتظر تفعيل 
احملكمة وموافقته النهائية وفقاً للنظام املايل والقواعد 
املالية للمحكمة، ومن املتوقع أن يبدأ تشغيله يف عام 

٢٠١٢. 

حنيط علما أنه سيبدأ تشغيل النظام . جارية
 .٢٠١٢اجلديد يف عام 

لصندوق، يف التعامل جيب على ا: ٣التوصية 
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 بطريقة حتمي مسعة 

  .الصندوق
  

تتوخى سياسة الصندوق االستئماين جتنب جعله اجلهة 
للمنظمات احمللية الشريكة، وهو ما املاحنة الوحيدة 

وإضافة إىل . خيفف املخاطر املشار إليها يف التوصية
ذلك، تتضمن استراتيجية املرحلة االنتقالية يف أوغندا 
احلرص على استدامة األنشطة حىت ما بعد توقف الدعم 

  .املايل الذي يقدمه

رغم عدم وجود خطط رمسية . نفذت
 لضرورة للطوارئ، يستجيب رد اإلدارة

ختفيف خماطر فشل املشاريع بسبب وقف 
  .الصندوق دعمه املايل وغريه

ينبغي للصندوق جعل عملية : ٤التوصية 
بسيطةً قدر اإلمكان للتشجيع على املناقصات 
وينبغي له إصدار توجيهات واضحة . املشاركة

بشأن حتضري العطاءات للجهات اليت ليست 
فتح واثقة من العملية، مما سيساعد على 
  . العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني

تقدم عملية املناقصات التنافسية من أجل برنامج 
الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى مثاال 
عن جهوده الرامية إىل توفري أعلى مستوى من البساطة 
ملقدمي الطلبات، مع كفالة مستوى مالئم من 

 املايل والقواعد املالية الضمانات الالزمة مبوجب النظام
للمحكمة، وكذلك مبوجب سياسة الصندوق يف إدارة 

وقد أتيحت الوثائق الداعمة على األنترنت . العطاءات
وقد زودت وحدة . خالل مرحلة التعبري عن االهتمام

املشتريات التابعة لقلم احملكمة مقدمي الطلبات مبزيد 
دوق من التوجيهات، وذلك بالتشاور مع أمانة الصن

وقد نظمت األمانة حلقة عمل يف املوقع . االستئماين
لفائدة مقدمي الطلبات الذين وقع عليهم االختيار، بغية 
التحضري لتقدمي مقترحات مشاريع تطابق شروط اجلودة 

  .اليت يضعها الصندوق

الحظت مراجعة احلسابات يف عام . جارية
 أنه عملية املشتريات ال تزال تعرف ٢٠١١

ن هناك حاجة ملزيد من العمل تأخريات وأ
  .لزيادة عدد العطاءات وحتسني جودا
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 تعليق مراجعة احلسابات اخلارجية رد اإلدارة التوصيات 

ينبغي أن يسعى الصندوق إىل : ٥التوصية 
مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة 
مراجعة عميقة من أجل استخالص الدروس 
اليت جيب استخالصها من أجل حتسني العملية 

  .ملقدمي العطاءات يف املستقبل

ام عملية املناقصة التنافسية من أجل برنامج على إثر اختت
الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

، يعتزم ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثايناملتوقع إجنازه يف 
الصندوق أن يستعرض مجيع مراحل عملية طلب 

  .العطاءات بغرض التعلم منها يف املستقبل

  .حنيط علما برد اإلدارة. جارية

 نوصي الصندوق االستئماين :٦التوصية 
للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم 
املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق إذ إن 
حجم التربعات عرب اإلنترنت والتعويضات 
ستصبح أكثر أمهية على مدى الفترات املالية 

  .املقبلة

يدرك الس متام اإلدراك احلاجة إىل املوارد الكافية 
م املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق لدعالالزمة 

مجعية الدول ويشري إىل أن توافرها مرهون بنظر 
يف ميزانية احملكمة، اليت تشمل أمانة الصندوق  األطراف
  .االستئماين

الصندوق زودت احملكمة . نفذت جزئيا
مبوارد إضافية للمساعدة  االستئماين للضحايا

 ٢٠١٢يف األعمال املالية واإلدارية لعام 
  .فقط

ينبغي لإلدارة والس املشاركة : ٧التوصية 
وينبغي . نظام إدارة املخاطر يف املؤسسةيف 

تنفيذ العمليات اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر 
والتخفيف من حدا يف أقرب وقت ممكن من 
أجل احلفاظ على املوارد اليت عهد ا إىل 

  .الصندوق

ة مسألة إدارة املخاطر معاجلالصندوق االستئماين يعتزم 
بكيفية شاملة يف إطار خطته االستراتيجية لفترة 

٢٠١٦-٢٠١٣.  

حنيط علما برد اإلدارة، وعلى الرغم . جارية
من أن املخاطر املتعلقة باملشاريع الفردية تتم 
إدارا، اليوجد إطار عام إلدارة املخاطر 
على نطاق املنظمة وحنث الصندوق على 

  .وضعه يف أقرب فرصة
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

 كانون ٣١للفترة املنتهية يف  بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية
 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب /األول

  ٢٠١٠  املالحظة رقم  ٢٠١١  
        اإليرادات

  ١ ٥٦٣ ١٢٣  ٤-٣  ٣ ٢٥٦ ٧٠٦  التربعات
  ٤٨ ٧٠٠    ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية

  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى
  ١ ٦١١ ٨٢٣    ٣ ٣١٣ ١٥٨  جمموع اإليرادات

        النفقات

  ١ ٢٢٨ ٩٨٦  ٥-٣  ١ ٦٦٢ ٠١٣  املدفوعات
  ٨٣٣ ٩٨٤  ٦-٥/٣-٣  ٨٤١ ٠٧٦  االلتزامات غري املصفاة

  ٢ ٨٣٦    ٤ ٦٢٩  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
  ٢ ٠٦٥ ٨٠٦    ٢ ٥٠٧ ٧١٨  جمموع النفقات

  ٤٥٣ ٩٨٤    ٨٠٥ ٤٤٠  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  -  ٧-٣  ١٨٦ ٣٣٣  إلغاؤها أو السابقة الفترات التزامات من الوفورات
  -  ٨-٣  ١٥ ٢١٥  نيملاحنإىل ا الـمعادةاملبالغ 

  ٢ ٨٨٧ ٧٣٣    ٢ ٤٣٣ ٧٤٩  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 
  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  ديسمرب/ كانون األول٣١جمموع األرصدة يف 

  ....................رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:التوقيع       : التاريخ
  .......................................... رئيس قسم املالية وامليزانية                    

  



ICC-ASP/11/13 

13-A-071112 15 

  البيان الثاين

  الصندوق االستئماين للضحايا
 كانون ٣١يف  صول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقبيان األ

 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب /األول
  ٢٠١٠  رقم املالحظة  ٢٠١١  

        األصول

  ٣ ٢١١ ١٨٩    ٤ ٢٤٤ ٢١٨  الودائع النقدية والودائع ألجل
  ٥٩ ٣٨١  ٩-٣  ١٤ ٦٣٠  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٣ ٢٧٠ ٥٧٠    ٤ ٢٥٨ ٨٤٨  جمموع األصول
        اخلصوم

  ٨٣٣ ٩٨٤    ٨٤١ ٠٧٦  االلتزامات غري املصفاة
  ٢ ٨٣٦    ٧ ٤٦٥  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

  ٨٣٦ ٨٢٠    ٨٤٨ ٥٤١  جمموع اخلصوم
        األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  الفائض التراكمي
  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٣ ٢٧٠ ٥٧٠    ٤ ٢٥٨ ٨٤٨  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ...... ....رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:التوقيع         :  التاريخ
  ......................... رئيس قسم املالية وامليزانية
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  البيان الثالث

  للضحاياالصندوق االستئماين 
  )باليورو(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   ٤٥٣ ٩٨٤  ٨٠٥ ٤٣٩  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة
  ٥٧ ٣٢٧  ٤٤ ٧٥١  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  ٣٦٩ ٠٥٢  ٧ ٠٩٢  االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
  ١٠٩ ٢٤٨  -  ستحقة الدفعاحلسابات األخرى امل) نقص/(زيادة

  ٢ ٨٣٦  ٤ ٦٢٩  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  ٢٩٧ ٣٧١  ٨٠٥ ٤٥٩  الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية
      دفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويلالت

  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية: مضافاً إليها

  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
      التدفقات النقدية من مصادر أخرى

  -  ١٨٦ ٣٣٣  إلغاؤها أو السابقة الفترات التزامات من الوفورات

  -  ١٥ ٢١٥  نيملاحنإىل ا الـمعادةاملبالغ 

  -   ١٧١ ١١٨  الصايف النقدي من مصادر أخرى
  ٢٤٨ ٦٧١  ١ ٠٣٣ ٠٢٩  الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة

  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  ٣ ٢١١ ١٨٩  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

  ٣ ٢١١ ١٨٩  ٤ ٢٤٤ ٢١٨  )البيان الثاين(ديسمرب/ األول كانون٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه -١

 أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها  ١-١
 ICC-ASP/1/Res.6 ين عليهميف اختصاص احملكمة، ولصاحل أُسر  يف اجلرائم اليت تدخل، لصاحل ا

 .اين عليهم

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

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

ستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري مسك البيانات املالية للصندوق اال  ١-٢
   مجعية الدول األطراف يف مرفق القرارحسب ما حتددهللمحكمة اجلنائية الدولية و

 ICC-ASP/1/Res.6 ولذلك تتفق البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري ،
ملالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق وهذه ا. احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة

  .االستئماين للضحايا
 جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصندوق  ٢-٢

  .بكل صندوق
 مل تقرر قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما: الفترة املالية  ٣-٢

  .مجعية الدول األطراف غري ذلك
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
موال املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ األ

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

  :ماين للضحايا من خالل ما يلي يتم متويل الصندوق االستئ:التمويل  ٦-٢
تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا ) أ(

  للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛
األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة   )ب(
 ٢ىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة واليت حتول إ
   من نظام روما األساسي؛٧٩من املادة 
املوارد احملصلة عن طريق التربعات املقدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة   )ج(

  ة وقواعد اإلثبات؛ و من القواعد اإلجرائي٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 
  .املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض  )د(

  .تسجل التربعات بوصفها إيرادات ويتم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني: اإليرادات  ٧-٢
ئع ألجل  تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والوداالودائع النقدية والودائع ألجل  ٨-٢

  .واحلسابات حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية
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  )البيانات من األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

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

  .الفترة يف اإليرادات أو النفقات
 كانون ٣١ويعرض البيان الثاين األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف   ٢-٣

  .٢٠١١ديسمرب /األول
ر والبيان الثالث هو ملخص للتدفق النقدي ومتّ إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيا  ٣-٣

  .احملاسيب الدويل السابع
ورد من التربعات املقدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من : التربعات  ٤-٣

  .  يورو٣ ٢٥٦ ٧٠٦الكيانات ما جمموعه 
 يورو من التربعات اليت ٦٣٥ ٠٨٥ يف املائة أو ٢٠، متّ ختصيص ما يناهز ٢٠١١ويف عام   ٥-٣

. ساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسيقبلها الصندوق االستئماين مل
 يورو، قدمتها أملانيا لتمويل مشروع يدعم أحد املستشارين ١١٠ ٠٠٠ يف املائة، أو ٣وخصصت 

  .القانونيني للمساعدة يف التحضريات القانونية لتنفيذ التعويضات

  التربعات املخصصة: ١اجلدول 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  الصايف  املصروفات  التربعات  الصايف  املصروفات  التربعات  البلدان
    ٣٠١ ٥٤١  ٣٠١ ٥٤١  -  -  -  الدامنرك
  ٩١ ٢٦٢   ٧٨ ٧٣٨  ١٧٠ ٠٠٠  ٢٥ ٨٦٣  ١٧٤ ١٣٧  ٢٠٠ ٠٠٠  فنلندا
  ٤٨ ٨٥٩  ١٠٦ ١٤١  ١٥٥ ٠٠٠  ١٨ ٦٢٨  ١٤٠ ٢٣١  ١٥٨ ٨٥٩  أملانيا

  ٤٨ ٨٥٩  ١٠٦ ١٤١  ١٥٥ ٠٠٠  ١٥ ٢١٥  ٣٣ ٦٤٤  ٤٨ ٨٥٩  ٢٠١٠اهلبة األوىل عام   
        ١٨ ٦٢٨  ٩١ ٣٧٢  ١١٠ ٠٠٠  ٢٠١١اهلبة الثانية عام   
        ١٥ ٢١٥  ١٥ ٢١٥  -  املبلغ املعاد من اهلبة األوىل  

  ٣ ٤٣٨  -  ٣ ٤٣٨  -  -  -  موظفو احملكمة وغريهم
  ١ ٤٠٠  ١٩ ٠٧٥  ٢٠ ٤٧٥  -  ٢٢ ٧٢٥  ٢٢ ٧٢٥  هولندا
  ٢٨ ٩١٩  ٢٢٤ ٩٢٠  ٢٥٣ ٨٣٩  ٤٦ ٩٢١  ٢٠٦ ٥٨٠  ٢٥٣ ٥٠١  النرويج
  ١٧٣ ٨٧٨  ٧٣٠ ٤١٥  ٩٠٤ ٢٩٣  ٩١ ٤١٢  ٥٤٣ ٦٧٣  ٦٣٥ ٠٨٥  )باليورو (اموع

 يورو ٣٣ ٦٤٤ يورو، صرفت منها ٤٨ ٨٥٩ قدره ٢٠١١ رصيدا مرحالً من هبة عام ٢٠١١يشمل املبلغ الذي تربعت به أملانيا يف عام 
  .٢٠١١ أبريل/نيسان ٥و  يناير/كانون الثاين ١بني 

  .انيا مبوجب االتفاق املوقع عليه يورو إىل حكومة أمل١٥ ٢١٥أعيد مبلغ 

 يورو من النفقات على مصروفات مقدارها ٢ ٥٠٧ ٧١٨ ينطوي ما جمموعه :النفقات  ٦-٣
 يورو، واموع التراكمي ملنحة ٨٤١ ٠٧٦ يورو، والتزامات غري مصفاة مقدارها ١ ٦٦٢ ٠١٣

 ٢٠١١ يف عام ٥٤٣ ٦٧٣وقد بلغت املصروفات املخصصة .  يورو٤ ٦٢٩اإلعادة إىل الوطن مبقدار 
  .أُنفق يف مساعدة الضحايا ولتمويل مشروع يدعم مستشارا قانونيا

 من النظام املايل والقواعد املالية ٥-٤ متّ االعتراف ا مبوجب القاعدة :االلتزامات غري املصفاة ٧-٣
 الفترة  تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء:"للمحكمة اليت تنص على ما يلي

تتم  املالية املتعلقة ا، وبالقدر الالزم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت يف الفترة املالية ومل
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ونظراً لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية ". تسويتها
 وبالتايل فهي تتضمن ٢٠١١أُبرمت يف اية عام للصندوق االستئماين للصندوق بالعقود القائمة اليت 

وحيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا حبق إلغاء هذه االلتزامات يف . ٢٠١٢األنشطة املتعلقة بعام 
  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حاالت استثنائية، حاصراً االلتزامات الفعلية يف حدود 

بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة : و إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفترات السابقة أ  ٨-٣
 يورو، وبذلك وفورات قدرها ٨٣٣ ٩٨٤ يورو من أصل ٦٤٧ ٦٥١بالتزامات الفترات السابقة 

١٨٦ ٣٣٣.  
 يورو هو رصيد مشروع يدعم مستشارا قانونيا يقدم ١٥ ٢١٥: نيملاحنإىل ا املُعادةاملبالغ   ٩-٣

  .٢٠١١مولة من أملانيا يف عام املساعدة يف حتضريات تنفيذ التعويضات امل
يورو ومتثل فائدة مكتسبة لكنها مل حتصل حىت ١٤ ٦٣٠ بلغت األرصدة احملصلة األخرى  ١٠-٣

  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 
مبوجب املقرر الذي أصدرته : الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ١١-٣

، 58/262، وقرار اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3مجعية الدول األطراف 
اعتبارا من ، أصبحت احملكمة منظمة عضواً يف الصندوق ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣املعتمد يف 

استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل ا من يوفّر الصندوق . ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين١
  .  ملوظفي احملكمةاقاتاستحق

ويتمثل التزام املنظمة املايل جتاه . 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 للصندوق٢٦ حصتها يف أي مدفوعات سدادا لعجز اكتواري مبقتضى املادة
 ،٢٦وال تسدد مدفوعات العجز هذه إالّ مىت وإذا تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبكم املادة 

ر وجود حاجة إىل هذه املدفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند بعد أن يتقر
  . اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذا احلكموحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع. تاريخ التقييم

 قررت ،ICC-ASP/1/Res.6  بالقرار٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية ١٢-٣
مجعية الدول األطراف أن يكون مسجل احملكمة مسؤوال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة 

تئماين على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن لسري عمل جملس إدارة الصندوق االس
  .يشارك املسجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراً

 يورو ألمانة الصندوق االستئماين ١ ٢٠٥ ٢٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠١١ويف عام 
وبلغ جمموع النفقات . ارة يف اجتماعاتهللضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلد
  . يورو١ ١١٣ ٦٥٨املسجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفترة املالية 

بساعة  االستئماين للضحايا، تربع املدعي العام للصندوق ٢٠١١يف عام : التربعات العينية ١٣-٣
ا للنظامني اإلداري واألساسي ووفق. كان قد تلقاها هدية من أمري قطر" رولكس"يدوية من نوع 

وحسب الشهادة . ، ال جيوز ملسؤويل احملكمة أن يقبلوا هدايا من هذا القبيللمحكمة اجلنائية الدوليةل
 يورو ٦ ٥٧٩أي ما يعادل ( دوالر ٨ ٥٠٠املرفقة بالساعة اليدوية املذكورة، فإن قيمتها تقدر ب 

 الصندوق االستئماين للضحاياتفظ أمانة وحت). ٣١/١٢/٢٠١١بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف 
بالساعة إىل حني احلصول على قيمتها النقدية بتنظيم مزاد علين، وذلك االستثمار املبلغ احملصل يف 

  .األنشطة الربناجمية
ترد أدناه أهم النفقات املطابِقة من الشركاء اليت سجلها : النفقات املطابِقة من الشركاء ١٤-٣

 : للضحايا أثناء الفترة املاليةالصندوق االستئماين



ICC-ASP/11/13 

20 13-A-071112 

بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف ( يورو ٧٠٥ ٠٧٧سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ 
يف عام لشركاء املنفذين بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم املقدم للضحايا من ا) ٣١/١٢/٢٠١١

٢٠١١. 

_________________  


