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خطاب اإلحالة
٢٠١٣وز/يوليهمت٥

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين ١-١١عمال بالبند 
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١الفرتة من املالية الفرتة للضحايا عن 

هريمان فون هيبلتوقيع) (
املسّجل

السيد هرييف أدريان ميتزغر
مدير 

احملاسبةحمكمة 
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes,
13 rue Cambon,
75100 Cedex 01
France

للعام لصندوق االستئماني للضحايا خطاب إلى المسجل بشأن البيانات الحسابية ل
٢٠١٢

٢٠١٣وليهوز/يمت٤
، املسجلالسيد 

دارة جملس اإل، يقوم لصندوق االستئماين للضحايامن نظام ا٧٧عمال بالفقرة (ب) من املادة
خارجي.حسابات مراجع يستعرضها لئتماين للضحايا سللصندوق االاملاليةبإيداع البيانات 

للضحايا) ٢٠١٢(اينلصندوق االستئملاملالية وسأكون ممتنا لو وقّعتم خطاب إحالة البيانات 
املراجع اخلارجي.إىل

مع وافر االحرتام،
(توقيع) موتو نوغوشي،

رئيس جملس إدارة الصندوق 
االستئماين للضحايا
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رأي مراجع الحسابات المستقل وتقريره إلى مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا 
وجمعية الدول األطراف

تهية يف املنشهرا ١٢للصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بفرتة البيانات املالية لقد قمنا مبراجعة 
ات والتغريات يف األرصدة . وتشمل هذه البيانات بيان اإليرادات والنفق٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١

، وبيان ، وبيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق، وبيان التدفقات النقديةاملالية
الية اليت تنتهي يف ذلك نة املخرى عن السّ الطوارئ ومعلومات ومالحظات أادات، وبيان صندوقعتماال

.التاريخ
جملس اإلدارة توىل يمن اجلزء الرابع من نظام الصندوق االستئماين للضحايا٧٧مبقتضى الفقرة و 

ات متفقة واملعايري . وتكون هذه البيانعرضهاإعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا و 
ية وتنفيذها ورصدها األمم املتحدة. وتشمل هذه املسؤولية تصميم إجراءات رقابة داخلاحملاسبية لنظام 

خالية من أخطاء كبرية، نامجة إما عن عمليات عرضها بصورة متوازنة بيانات املالية و لإعداد الضمان 
ف. و مكيفة للظر متوازنة و رات حماسبية حتديد تقديل هذه املسؤولية أيضا متدليس أو أخطاء. وتش

. وقد إبداء الرأي بشأن البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت تكمن مسؤوليتنا يف و 
االلتزام بقواعد ناوتقتضي هذه املعايري م. هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتناأجري

بأن البيانات املالية ختلو إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط البم االقيالسلوك املهين و 
.ةمادياءخطأمن أي 

بشأنمراجعة حسابات أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن
راجعملاملهين رلتقديلاإلجراءاتحتديد ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليهااملشارعلومات واملاملبالغ

اخلطأمرجعهاكانسواءاملالية أخطاء جوهريةبياناتأن تتضمن الخماطرتقديرذلكيفمبا،احلسابات
املاليةالبياناتإلعدادالداخليةرقابة اليفاحلساباتمراجعينظراملخاطر،هذهتقديرولدى. االحتيالأو
رأي بشأن الرقابة أي وليس من أجل التعبري عن ةاملناسباملراجعةإجراءاتحتديدأجلمنعرضها و 

البيانات احملاسبية وأن عرض احلسابية املطبقة و مالءمة الطريقةدير تقأيضاً املراجعةوتشملالداخلية.
.معقولةاحلسابيةالتقديرات
.أينار لمعقول عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس احلسابات اليت حصلنامراجعة أن أدلّة نعتقد و 

اإليرادات عن متوازنة واستنادا إىل عملية املراجعة اليت قمنا
والتغريات يف األرصدة املالية إىل جانب األصول واخلصوم واالحتياطات واألرصدة املالية والنفقات 

وذلك لفرتة االثين ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب٣١ين للضحايا يف اوالتدفقات النقدية للصندوق االستئم
.طبقا للمعاير احملاسبية لنظام األمم املتحدة٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف شهرا عشر 

ديدييه ميغو

دويان احملاسبة
باريس، شارع كامبون١٣

Cour des Comptes
13, rue Cambon
75100 Paris Cedex 01
France
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٢٠١٢لعام البيانات الماليةبات عن تقرير المراجع الخارجي للحسا
المحتويات

الصفحة
٥........................................................مقاربتها راجعة ونطاقها و املهدف 

٦....................................................................٢٠١٢ملخص توصيات 
٦.......................................................لرئيسيةاوالتوصيات ستنتاجات اال

٦.....................................احملاسبية وإجراء املراجعة همةمسائل عامة تتعلق بامل
٧............................................لشركاء املنفذين.لاملسددة مسبقامدفوعات 

٧......................................................................عرفان
الوطين ملراجعة اململكة املتحدة مكتب متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها : مرفق

٨................................................................................احلسابات

مقاربتهاة ونطاقها و هدف المراجع
ري احملاسبية للدولية طبقا للمعايللصندوق االستئماين للضحايا ةبيانات املاليقمنا مبراجعة ال١

االختصاصات مبا يف ذلك ، للمحكمة اجلنائية الدوليةالقواعد املاليةايل وم املامن النظ١٢د وعمال بالبن
بات.اليت حتكم مراجعة احلسا

البيانات املالية بأن ات املالية هو التوصل إىل تأكيد معقولي مراجعة للبياناهلدف العام ألو -٢
رأي بشأن ما إذا إبداء االحتيال أو اخلطأ، ما يسمح للمراجع بكان مرجعهسواء  ختلو من أي خطأ مادي

.املنطبق، وفقا لإلطار املايل من كافة النواحي املؤثرةقد أعدت، كانت البيانات املالية 
الدولية وكل الصناديق نائية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجلةاإلضافيالصالحيات ورد تو -٣

من املرفق بالنظام (ج)٦الفقرة املشار إليها يف للضحايا االستئمانية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين 
ضرورة إحاطة مجعية املراجع املسائل األخرى اليت يرى ةاملايل والقواعد املالي

أموال الصندوق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول يدتبد
األطراف.

تضمنت مهمة املراجعة أربع مراحل:لقد -٤
ن تشري٥إىل ١املراجعة اخلارجية من والية من وىليف السنة األحتليل املخاطر الذي مت مرحلة )أ(

؛٢٠١٢األول/أكتوبر 
كانون ١٤إىل ٣مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية، وامليزنة واإلدارة من )ب(

؛٢٠١٢األول/ديسمرب 
٢١إىل ١٠عموما، من )ج(

.   ٢٠١٣حزيران/يونيه
دناه ومت التفصيل فيها يف املراجعة يف امللخص أنبثقة من املمت إيراد االستنتاجات والتوصيات -٥

التقرير.
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اململكة املتحدة املنبثقة من الحظنا أن كل التوصيات العشر -٦
قيد التنفيذ. وقد مت الكشف عن هذه التوصيات يف مرفقأو إما احلساباتملراجعة الوطين 

هذا التقرير.
خطاب متثيل وقعه املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا احلسابات تلقى مراجع -٧

,٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٤بتاريخ 
متت مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا -٨

للمحكمة ومنسق مشروع املعايري احملاسبية الدولية واملالية نية امليزاقسم للصندوق ورئيس واملستشار القانوين
٢٠اجعة وذلك بتاريخ لدى احملكمة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف مشروع تقرير املر للقطاع العام 
.٢٠١٣حزيران/يونيه

التعليقات املكتوبة للصندوق االستئماين للضحايا أخذ متت مراجعة مشرع املالحظات مع -٩
.بعني االعتباراحملكمة اجلنائية الدوليةو 

٢٠١٢خص توصيات العام لم
:١التوصية 

امليزانية قسم بني الصندوق االستئماين للضحايا و بني عمل اليوصي املراجع اخلارجي بتحسني طرائق 
همة اجلنائية الدولية باختاذ اخلطوات الالزمة للمساعدة على ضمان استجابة امللمحكمة التابع لواملالية 

ذا أن هل. وينبغي املعقولةاملراجع اخلارجيطالب احملاسبية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت املناسب مل
أولوية رئيسية للصندوق لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامجيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم ل

لوظيفة احملاسبية للمحكمة.ول
:٢التوصية 

االستئماين للضحايا لتقرير أية سياسة حماسبية ينبغي لصندوق جملس إدارة ااخلارجي يوصي املراجع 
واسرتدادقائم على حتليل كل العقود فيما يتعلق بشروط األداء القابلة للقياس قرار تطبيقها وذلك باختاذ 

للضحايا هذا األموال القابل للتنفيذ. ومن املستحسن أيضا أن يباشر جملس إدارة الصندوق االستئماين 
حملكمة اجلنائية لدى املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتحليل وذلك بالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة ا

الدولية.

الرئيسية والتوصيات االستنتاجات 
المحاسبية وإجراء المراجعةمهمةمسائل عامة تتعلق بال

كل الكتب على  احلر ظفيه االطالع مو لمراجع و للصندوق االستئماين للضحايا اأتاح -١٠
والسجالت والوثائق األخرى اليت تعد يف رأي املراجع ضرورية إلجراء املراجعة.

الذي يتفق ميزان املراجعة على الكتب والسجالت مثل االطالع السماح بمت فقد مع ذلك و -١١
بعد طلبات متكرر من املراجع.جدا ر تأخّ بوقت موالبيانات املالية 

الوثائق والبيانات يقع على توفري إىل أن مسؤولية د جزء من التفسري لتربير هذه التأخريات عو ي-١٢
منشغلة بعمل املالية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية اليت كانت يف وقت إجراء املراجعة امليزانية و عاتق قسم 

. قسمنفس المن صالحية ائية الدولية مكثف ملرحلة إعداد امليزانية وأن امليزانية واحملاسبة يف احملكمة اجلن
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الصعوبات اليت متت مواجهتها والتأخريات الكبرية أن طرائق العمل احلالية بني الصندوق أظهرت -7١٣
ئية الدولية ليست األمثل لضمان دعم اجلناللمحكمة املالية التابعامليزانية و بني قسم االستئماين للضحايا و 

املراجعة.يف الوقت احملدد وفعال لعملية 

:١التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي بتحسني طرائق العمل بني الصندوق االستئماين للضحايا وبني قسم املالية 

اجلنائية الدولية باختاذ اخلطوات الالزمة للمساعدة على ضمان استجابة الوظيفة لمحكمة وامليزانية التابع ل
املعقولة. وينبغي هلذا أن ناسب ملطالب املراجع اخلارجياحملاسبية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت امل

أولوية رئيسية للصندوق لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامجيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم ل
وللوظيفة احملاسبية للمحكمة.

للشركاء المنفذينمدفوعات المسددة مسبقاال
دارة واملالية إشراك دائرة اإلملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاميتطلب االنتقال املستقبلي إىل ا-١٤

معلومات مالية قبل تغيري املعايري احملاسبية. وينبغي أن تؤدي السياسة احملاسبية املعتمدة إىل 
.تالاالقتصادي للمعاموتعكس املضموناختاذ القرارات يف مني املستخدِ 

املالئمة وينبغي أن تقوم هذه السياسة على ما تراه احملاسبية ختيار السياسة اإلدارة مسؤولة عن ا-١٥
هي.
اجلاري تنفيذه ليست أمانة الصندوق بالنظر إىل حجم العمل الكبري ،يف هذه املرحلة-١٦

ل للمحكمة اجلنائية على ما يكفي من االستعداد لالنتقاقسم املالية وامليزانية التابعاالستئماين للضحايا و 
للموردين.املدفوعات املسددة مسبقا فيما يتعلق بملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامإىل ا

:٢التوصية 
أية سياسة حماسبية ينبغي بأن يقرر االستئماين للضحايا لصندوق يوصي املراجع اخلارجي جملس إدارة ا

اسرتداد و بشروط األداء القابلة للقياس قائم على حتليل كل العقود فيما يتعلق قرار تطبيقها وذلك باختاذ 
األموال القابل للتنفيذ. ومن املستحسن أيضا أن يباشر جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا هذا 

لدى احملكمة اجلنائية ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتحليل وذلك بالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة ا
الدولية.

عرفان
املراجع اخلارجي أن يشكر الصندوق االستئماين للضحايا وموظفي مكتب مسجل احملكمة يود -١٧

أثناء مراجعة احلسابات.
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مرفق
الوطني لمراجعة مكتب المملكة المتحدة ا هقدمالسابقة التي التوصيات متابعة 

الحسابات
استكملتاستكملت التوصياتالرقمالسنة املالية 

جزئيا
ستكململ ت

بعد
املعايري ينبغي للصندوق أن يعمل بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ ٢٠١١١

قائمة حماسبية حمددة ومالئمة على وضع سياسات احملاسبية الدولية للقطاع العام
X.متطلباتهق و فة لوضع الصندو ومكيّ املعايري على تلك 

املعايري األهداف واملنافع املسبقة ملشروعينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح ٢٠١١٢
Xاحملاسبية الدولية للقطاع العام

لكفالةمكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع ٢٠١١٣
الصندوق وإدارته تسيري تتلقى ضمانات كافية عن مالءمة وفعالية هيكل أنه

للمخاطر ومراقبته.
X

عملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون كل األهداف النظر يف جيب ٢٠١٠١
املقّدمة قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

X

ل استكمال العمل على مرفق ينبغي للصندوق بذل قصارى جهوده من أج٢٠١٠٢
التربعات عرب اإلنرتنت والدعاية له من أجل حتقيق أقصى قدر من التربعات 

املتأتية من تغطية أحكام احملكمة األوىل املتوقع صدورها هذه السنة.

X

جيب على الصندوق، يف التعامل مع املنظمات احمللية الشريكة األصغر حجماً، ٢٠١٠٣
دابري الالزمة لكي تستمر املشاريع، يف حالة ما تعذر على أن يضمن وجود الت

الصندوق توفري املوارد، أو أن تنتهي بطريقة حتمي مسعة الصندوق.

X

ر اإلمكان للتشجيع على بسيطًة قدينبغي للصندوق جعل عملية املناقصات ٢٠١٠٤
املشاركة. وينبغي له إصدار توجيهات واضحة بشأن حتضري العطاءات للجهات 
اليت ليست واثقة من العملية، مما سيساعد على فتح العملية ألكرب عدد ممكن 

من املشاركني.

X

ينبغي أن يسعى الصندوق إىل مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة ٢٠١٠٥
ة عميقة من أجل استخالص الدروس اليت جيب استخالصها من أجل مراجع

حتسني العملية ملقدمي العطاءات يف املستقبل.

X

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم املتطلبات ٢٠١٠٦
اإلدارية واملالية للصندوق إذ إن حجم التربعات عرب اإلنرتنت والتعويضات 

.بح أكثر أمهية على مدى الفرتات املالية املقبلةستص

X

. وينبغي تنفيذ نظام إدارة املخاطر يف املؤسسة٢٠١٠٧

لصندوق.

X

١٠٢٨٠مجموع عدد التوصيات: 
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التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة لتنفيذ حلالة بعد املراجعة الدقيقة -9١
مت تنفيذ ٢٠١١و٢٠١٠برسم السنتني املاليتني ه من جمموع عشر توصيات ُقدمت احلسابات لوحظ أن

جزئيا. نـُّفذت ومثان ،اثنتني
سيقوم و . شكالتالتعامل مع املُسبل ة التوصيات اليت مت استكماهلا جزئيا تتعلق باإلدارة و أغلبي-٢

للمسائل املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماين للضحايا كجزء من بإجراء استعراض كاملاملراجع اخلارجي 
.٢٠١٤و٢٠١٣إجراءات املراجعة يف 
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البيانات المالية

البيان األول

ستئماني للضحاياالصندوق اال

كانون ٣١للفترة المنتهية في بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في األرصدة المالية
(باليورو)٢٠١٢األول/ديسمبر 

٢٠١١املالحظةرقم٢٠١٢
اإليرادات

٤٣,٢٥٦،٧٠٦-٢,٥٠٢,٣٠٢٣التربعات

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢إيرادات الفائدة املصرفية

٢,٥٦٢،١٠٠٣,٣١٣،١٥٨جمموع اإليرادات

النفقات

٥١,٦٦٢،٠١٣-١,١٣٢،٩١٧٣املدفوعات

٦٨٤١،٠٧٦-٥/٣-٣١٧،٤٠٣االلتزامات غري املصفاة

-٤،٦٢٩

١,٤٥٠،٦٥٧٢,٥٠٧،٧١٨جمموع النفقات

١,١١١،٤٤٣٨٠٥،٤٤٠زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات

٧١٨٦،٣٣٣-٢٩،٢٥٢٣الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها

)١٥،٢١٥(٨-٣)١٩،٥٤٦(املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني

٣,٤١٠،٣٠٧٢,٤٣٣،٧٤٩أرصدة الصندوق يف بداية الفرتة املالية 

٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧كانون األول/ديسمبر٣١مجموع األرصدة في 
...............رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا..التوقيع:التاريخ: 

.....................رئيس قسم املالية وامليزانية.....................
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البيان الثاني11
الصندوق االستئماني للضحايا

كانون ٣١في بيان األصول والخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
(باليورو)٢٠١٢األول/ديسمبر 

٢٠١١رقم املالحظة٢٠١٢
األصول

٤,٨٤٧،٠٠٢٤,٢٤،٢١٨الودائع النقدية والودائع ألجل

٩١٤،٦٣٠- ١٤،٦٤٢٣احلسابات األخرى قيد التحصيل

٤,٨٦١،٦٤٤٤,٢٥٨،٨٤٨جمموع األصول

الخصوم
٦٨٤١،٠٧٦- ٣١٧،٧٤٠٣االلتزامات غري املصفاة

٧،٤٦٥٧،٤٦٥

-٤،٩٨٣حسابات أخرى مستحقة الدفع

٣٣٠،١٨٨٨٤٨،٥٤١جمموع اخلصوم

األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧الفائض الرتاكمي

٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

٤,٨٦١,٦٤٤٤,٢٥٨،٨٤٨مجموع الخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
..........التوقيع :رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياالتاريخ: 

رئيس قسم املالية وامليزانية.........................
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البيان الثالث
ياالصندوق االستئماني للضحا

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفقات النقدية في 
٢٠١٢٢٠١١

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

١,١١١،٤٤٣٨٠٥،٤٣٩صايف زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات (البيان األول)

٤٤،٧٥١)١٢((زيادة)/(نقص) احلسابات األخرى قيد التحصيل

٧،٠٩٢)٥٢٣،٣٣٦(لتزامات غري املصفاةزيادة/(نقص) اال

-٤،٩٨٣زيادة/(نقص) حسابات أخرى مستحقة الدفع

٤،٦٢٩-منحة اإلعادة إىل الوطناستحقاقات 

)٥٦،٤٥٢()٥٩،٨٩٧(خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

٥٣٣،١٨١٨٠٥،٤٥٩الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

نشطة االستثمار والتمويلالتدفقات النقدية من أ

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢مضافاً إليها: إيرادات الفائدة املصرفية

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

التدفقات النقدية من مصادر أخرى

٢٩،٢٥٢١٨٦،٣٣٣الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها

)١٥،٢١٥()١٩،٥٤٦(عادة إىل املاحننياملبالغ الـمُ 

٩،٧٠٦١٧١،١١٨الصايف النقدي من مصادر أخرى

٦٠٢،٧٨٤١,٠٣٣،٢٠٩صافي زيادة/(نقص) الودائع النقدية والودائع ألجل

٤,٢٤٤،٢١٨٣,٢١١،١٨٩الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفرتة

٤,٨٤٧،٠٠٢٤,٢٤٤،٢١٨ن األول/ديسمبر(البيان الثاني)كانو ٣١الودائع النقدية والودائع ألجل في 
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مالحظات ملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا13
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها١-١
ICC-ASP/1/Res.6 هؤالء يف اختصاص احملكمة، ولصاحل أُسر جلرائم اليت تدخليف االضحايا ، لصاحل

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

االستئماين.
التقارير الماليةإعداد السياسات الهامة للمحاسبة و لخصم- ٢

االستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري مسك البيانات املالية للصندوق١-٢
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 ،
ه املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة. وهذ

االستئماين للضحايا.
جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصندوق٢-٢

بكل صندوق.
ما مل تقّرر : قوام الفرتة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة،الفرتة املالية٣-٢

مجعية الدول األطراف غري ذلك.
: تعّد احلسابات استنادًا إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري أساس التكاليف التارخيية٤-٢

تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات.
األموال تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو. ويتّم حتويل :عملة احلسابات٥-٢

املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ البيان املايل. 
ويتّم حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة 

السائد يف تاريخ املعاملة.
ستئماين للضحايا من خالل ما يلي:يتّم متويل الصندوق االالتمويل:٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري (أ) 

األموال وغريها من املمتلكات اليت يتّم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت (ب)
من املادة ٢ل إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة حتوّ 
من نظام روما األساسي؛٧٩

املوارد احملّصلة عن طريق التربعات املقّدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة (ج)
ائية وقواعد اإلثبات؛ ومن القواعد اإلجر ٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض.(د)
: تسّجل التربعات بوصفها إيرادات ويتّم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني.اإليرادات٧-٢
ودائع ألجل تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والالودائع النقدية والودائع ألجل٨-٢

واحلسابات حتت الطلب اليت ترتتب عليها فوائد مصرفية.
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الصندوق االستئماني للضحايا (البيانات من األول إلى الثالث)-٣
اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفرتة يعرض البيان األول١-٣

إليرادات عن النفقات خالل الفرتة اجلارية وتعديالت ما قبل اأو النقص يف زيادة الاملالية. ويشمل حساب 
الفرتة يف اإليرادات أو النفقات.

كانون ٣١ويعرض البيان الثاين األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف ٢-٣
.٢٠١٢األول/ديسمرب 

املباشر للمعيار ّمت إعداده باستعمال األسلوب غريالثالث هو ملّخص للتدفق النقدي والبيان٣-٣
احملاسيب الدويل السابع.

التربعات: َوَرد من التربعات املقّدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات ٤-٣
يورو. ٢،٥٠٢،٢٠٣ما جمموعه

من التربعات اليت يورو ٤٩٧،٦١٠يف املائة أو٢٠، ّمت ختصيص ما يناهز ٢٠١٢ويف عام ٥-٣
وق االستئماين ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي. قبلها الصند
التعويضات.وفنلندا لنشاطات قدمتها أملانيا من مسامهة ، يورو٤٠٧،٠٦٦يف املائة، أو١٦وخّصصت 

: التبرعات المخصصة١الجدول 
٢٠١٢٢٠١١

الصايفوفاتاملصر التربعاتالصايفاملصروفاتالتربعاتالبلدان
٣٠٧،٠٦٦٢٠٠،٠٠٠١٧٤،١٣٧٢٥،٨٦٣-٣٠٧،٠٦٦فنلندا
٣٠٠،٠٠٠١٥٨،٨٥٩١٤٠،٢٣١١٨،٦٢٨-٣٠٠،٠٠٠أملانيا

-٢٢،٧٢٥٢٢،٧٢٥-٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠هولندا
٢٧٢،٦١٠٢٥٣،٥٠١٢٠٦،٥٨٠٤٦،٩٢١-٢٧٢،٦١٠النرويج

٩٠٤،٦٧٦٢٥،٠٠٠٨٧٩،٦٧٦٦٣٥،٠٨٥٥٤٣،٦٧٣٩١،٤١٢المجموع (باليورو)

خمصص يورو ٢٠٠،٠٠٠:اآلتيةاملبالغ ٢٠١٢يشمل املبلغ الذي تربعت به فنلندا يف عام ٦-٣
للنشاطات املتعلقة باجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي يف إطار مهمة املساعدة اليت 

املتعلقة مبهمة الصندوق يورو خمصصة لدعم النشاطات ١٠٧،٠٦٦يقوم الصندوق االستئماين للضحايا و
يورو هو القسط األول من االتفاق متعدد السنوات ٢٠٠،٠٠٠يف التعويضات. الرجاء مالحظة أن مبلغ

–٢٠١٢ول/ديسمرب األنكانو ٣١الذي سيسدد يف فرتة يورو٨٠٠،٠٠٠مع حكومة فنلندا مبقدار
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١

ملهمة ايورو خمصص٣٠٠،٠٠٠لغبتربعا مب٢٠٠٢ملانيا يف رقم املبلغ الذي قدمته أيشكل٧-٣
اليت تبلغ ٢٠١١الصندوق يف التعويضات (مثال قضية لوبانغا). متت إعادة رصيد مرحل من هبة 

إىل حكومة أملانيا مبوجب االتفاق املوقع.يورو ١٩،٥٤٦

٢٢٥،٠٠٠يبلغتربع هولندا يف قسطني منفصلني. ومت تلقي القسط األول الذيمت تسديد٨-٣
ومن أجل االمتثال لشروط املانح باإلبالغ متت معاملتها كما ٢٠١١كتوبر تشرين األول/أ٢٤يورو يوم 

ت به هولندا ملهمة الصندوق العامة يف مفقط. ومت ختصيص التربع الذي تقد٢٠١٢صصة يف خمألو 
٢٩يخ ار بتيورو ٢٥،٠٠٠لذي يبلغالقسط الثاين ااملساعدة وليس لفئة حمددة من النشاطات. ومت تلقي 

.٢٠١٢حزيران/يونيه
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من النفقات على مصروفات مقدارها يورو ١,٤٥٠،٦٥٧ينطوي ما جمموعه:النفقات٩-15٣
يورو ٢٥٠،٠٠٠مبلغإنفاق مت يورو. و ٣١٧،٧٤٠ات غري مصفاة مقدارهايورو، والتزام١,١٣٢،٩١٧

على مساعدة الضحايا.٢٠١٢يف 

من النظام املايل والقواعد املالية ٥-٤مبوجب القاعدة إقرارها ّمت :غري املصفاةااللتزامات ١٠-٣
تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفرتة "للمحكمة اليت تنص على ما يلي:

تتم الية ومل
". ونظرًا لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية تسويتها

وبالتايل فهي تتضمن ٢٠١٢
للضحايا حبق إلغاء هذه االلتزامات يف . وحيتفظ الصندوق االستئماين ٢٠١٢األنشطة املتعلقة بعام

. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١حاالت استثنائية، حاصراً االلتزامات الفعلية يف حدود 
بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة بالتزامات : الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها١١-٣

يورو.٢٩،٢٥٢السابقةالفرتات 
يورو هو رصيد مشروع يدعم مستشارا قانونيا يقدم ١٩،٥٤٦:املاحننيإىل عادةاملُ املبالغ ١٢-٣

.٢٠١٢املساعدة يف حتضريات تنفيذ التعويضات املمولة من أملانيا يف عام 
يورو ومتثل فائدة مكتسبة لكنها مل حتّصل حىت ١٤،٦٤٢بلغتاألرصدة احملّصلة األخرى١٣-٣

. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١تاريخ 
مبوجب املقرر الذي أصدرته مجعية : الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة١٤-٣

ICC-ASP/1/Decisionالدول األطراف  ، املعتمد 58/262، وقرار اجلمعية العاّمة التابعة لألمم املتحدة 3
اعتبارا منظمة عضواً يف الصندوق اجلنائية الدولية ، أصبحت احملكمة ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٢٣يف 
. يوفّر الصندوق ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير١من 

ملوظفي احملكمة. استحقاقات
وصندوق املعاشات التقاعدية هو خطة ممّولة الستحقاقات حمددة. ويتمثل التزام املنظمة املايل ١٥-٣

باملئة من األجر الداخل يف حسابات املعاش ١٥,٨ملعدلر وفقا اشرتاكها املقرّ يف جتاه الصندوق 
الذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب حصتها يف أي مدفوعات سدادا التقاعدي 

من النظام األساسي للصندوق. وال ُتسدد مدفوعات العجز هذه إالّ ٢٦لعجز اكتواري مبقتضى املادة 
ر وجود بعد أن يتقرّ ،٢٦حبكم املادة فعلت ذلك، وإذا ،ذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدةمىت ت

حاجة إىل هذه املدفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند تاريخ التقييم. وحىت إعداد 

قررت ،ICC-ASP/1/Res.6بالقرار٦: يف املرفق ملقدمة من احملكمة اجلنائية الدوليةاملسامهات ا١٦-٣
مجعية الدول األطراف أن يكون مسّجل احملكمة مسؤوال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري 
ارك 

املسّجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراً.
يورو ألمانة الصندوق ١،٤٥٠،٦٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ٢٠١٢ويف عام ١٧-٣

يورو.١،٣٢٧،٧٢٥يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفرتة املالية النفقات املسجلة لألمانة 
.٢٠١٢تربعات عينية خالل االستئماين للضحايالصندوق مل يتلق ا: التربعات العينية١٨-٣
: ترد أدناه أهم النفقات املطابِقة من الشركاء اليت سجلها الصندوق النفقات املطابِقة من الشركاء١٩-٣

ا أثناء الفرتة املالية:االستئماين للضحاي
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يورو (بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف ٤٦٣،٩١٤سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ
يف عام لشركاء املنفذين ) بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم املقّدم للضحايا من ا٣١/١٢/٢٠١٢

٢٠١٢.
___________


