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مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق عن تقرير إلى جمعية الدول األطراف 
  2110حزيران/يونيه  01إلى  2112تموز/يوليه  1ني للضحايا للفترة من االستئما

  تنفيذيموجز 

يضطلع الصندوق االستئماين للضحايا )"الصندوق"( بواليتني تتعلقان بضحايا اجلرائم اليت 
هبا  تأمراليت  التعويضإجراءات تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، ومها: تنفيذ 

للضحايا وأسرهم باستخدام التربعات. و قد واصل الصندوق هنجه املتمثل يف  املساعدةحملكمة، وتقدمي ا
دمج التحليل اجلنساين يف عمليات الربجمة، مبا فيها دعم ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع 

 لي.اجلنس من خالل النهج التشاركية واألنشطة املتكاملة على مستوى اجملتمع احمل

من ضحايا  022 222أكثر من  إىل دعمالم الصندوق دويف إطار واليته املتعلقة باملساعدة، يق
الدعم املادي تقدمي اختصاص احملكمة من خالل إعادة التأهيل البدين والنفسي و اليت تدخل يف اجلرائم 

مشروعا  02بالتقرير من  على الصعيدين الفردي واجملتمعي. ويتألف الربنامج اجلاري خالل الفرتة املشمولة
تنشط يف مشال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيمع بني إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكاملني 

دون يف نظام روما و/أو الدعم املادي. واملستفيدون املستهدفون بتدخالت الصندوق هم الضحايا احملد  
ئية وقواعد اإلثبات. ومت االنتهاء من إجراءات مناقصة من القواعد اإلجرا 2٨األساسي، ويف القاعدة 

تنافسية دولية لربنامج الصندوق يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ورأت الدائرة التمهيدية أن الربنامج مل حيدد 
يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أوقف الصندوق أي قضية أمام احملكمة. غري أنه نظرا لتدهور الوضع األمين 

 حىت إشعار ذخر. 020٢مارس / ذاارأنشطته يف

بأول إدانة تصدر عن احملكمة، وهي إدانة السيد ارتباطا قريبا التعويض قد يتم تفعيل والية و 
بارتكاب جرائم تتعلق بتجنيد األطفال وإلزامهم باخلدمة  0200ذاار مارس  0١توماس لوبانغا يف 

 تقدمي مالحظات بشأن الطعون املقدمة ضد العسكرية. ودعت دائرة االستئناف باحملكمة الصندوَق إىل
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ذب  7قرار الدائرة االبتدائية األوىل بشأن "وضع املبادئ واإلجراءات اليت ستطبق على التعويضات" )
، أكد الصندوق، يف مجلة 020٢أبريل /نيسان 2(. ويف إجابة الصندوق املقدمة يف 0200أغسطس 

األوىل يف مسائل جوهرية متعلقة مبنح التعويضات للضحايا  أمور، أن تفويضه من ِقبل الدائرة االبتدائية
 لصندوق. ا لنظام وممتثل   مشروع   تفويض  

 00إىل  01السنوي العاشر يف الهاي من  هوعقد جملس إدارة الصندوق )"اجمللس"( اجتماع
ورية املشاريع يف إطار والية املساعدة يف مجه تعزيز. ووافق اجمللس على مقرتحات 020٢مارس ذاار/

مليون يورو، وعلى زيادة احتياطي الصندوق املخصص  0.1الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا مبا جمموعه 
مليون يورو. ووافق اجمللس أيضا على متديد اخلطة االسرتاتيجية  0.2مليون يورو إىل  0.0للتعويضات من 

مزيد من الوقت لوضع خطة إلتاحة  020٢حىت هناية عام  0200-0221اليت وضعها الصندوق للفرتة 
 .0207-020١اسرتاتيجية جديدة للفرتة 

، اليت تنص على أنه يتعني إبالغ اجلمعية ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار  00ووفقا للفقرة 
عن قبوهلا أو رفضها، ترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بالتربعات.  سنويا جبميع التربعات، بغض النظر

يورو(، ومن  ٢ 2٢2 ١24دول )ــواردة من الــات الــربعــور، التــــملة أمــقائمة، يف جوتضم هذه ال
 ٢4 ٢22ر يف احلسابات املصرفية للصندوق، و الدو ٨22يورو و 2 ١20راد )منها ــات واألفــســاملؤس

املنظمات املنفذة من املقدمة املناظرة األموال لتربعات العينية و/أو ايورو يف حساب باي بال اخلاص به(؛ و 
ذاار/مارس  ٢0إىل  0200متوز/يوليه  0يورو يف الفرتة من  ٢07 2٨1 الشريكة )أي ما يعادل

يورو(. وبلغ رصيد حساب الصندوق اجلاري باليورو  40 20٢(، وإيرادات الفوائد للصندوق )020٢
اإلضافة إىل الك، دوالر. وب 70 1٨0يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالرات الواليات املتحدة  ٨71 724

 .020٢حزيران/يونيه  ٢2يورو يف  ١ ٨01 412حاليا حساب توفري بلغ رصيده  ميلك الصندوق

ويدعو اجمللس مجيع الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق. وينبغي أن يؤدي 
ة املالية واملؤسسية للصندوق اإلشراك املستمر واملتزايد ألكرب عدد ممكن من الدول األطراف إىل تعزيز القدر 

وضمان أن ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة يستفيدون من وعد نظام روما  ،لتنفيذ واليتيه
تربعات للحصول على يف هذا الصدد، يود اجمللس أن يكرر نداءه و األساسي بإقامة العدالة التعويضية. 

مواصلة تقدمي مساعدته لضحايا هذه لتمكينه من ، و ديهخمصصة لتعزيز احتياطي التعويضات املتوفر ل
 احلالة، مثل ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس.

 مقدمة -أوال



ICC-ASP/12/14 

3 14-A-310713 

يقدم  (0)،لصندوق االستئماين للضحاياامن نظام  74 البندو  ICC-ASP/1/Res.6وفقا للقرار  -0
 0فرتة من ــرير الــذا التقـــطي هــــغــراف )"اجلمعية"(. ويــنوي إىل مجعية الدول األطــقرير الســـجملس اإلدارة الت

لإلجنازات اليت حتققت من خالل موجزا . وهو يقدم 020٢حزيران/يونيه  ٢2إىل  0200ه ـــوز/يوليــــمت
يف حالتني من اختصاص اللمحكمة. كما يقدم التقرير معلومات اليت يتم تنفيذها تنفيذ مشاريع املساعدة 

 .020١عن احلالة املالية للصندوق، وعن امليزانية املرتقبة لألمانة لعام  مستكملة

 األنشطة والمشاريع -ثانيا

( تنفيذ إجراءات التعويض اليت تأمر هبا احملكمة 0يضطلع الصندوق بالواليتني التاليتني: ) -0
وما األساسي باستخدام من نظام ر  71لضحايا وفقا للمادة ل( تقدمي املساعدة 0و ) (0)اجلنائية الدولية،

وجرائم  ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وتقدم كلتا الواليتني الدعم لضحايا اإلبادة اجلماعية (٢)موارد أخرى.
  (١).0220متوز/يوليه  0احلرب اليت ارتكبت منذ 

-0221وإن خطة مراقبة أداء الصندوق، على النحو الوارد ضمن خطته االسرتاتيجية للفرتة  -٢
ييت التعويض واملساعدة. وخطة مراقبة األداء تتصل أيضا بنظام الاإلطار الربناجمي لتنفيذ و ، توفر0200

روما األساسي، والصكوك األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية، والنظام األساسي للصندوق، وقانون 
ة، واألطر األمم املتحدالصادرة عن قرارات اات الصلة الحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، و 

 املاحنة، وغري الك مما ينطبق من املعاهدات واملبادئ ومبادرات العدالة االنتقالية. 

وقد واصل الصندوق هنجه املتمثل يف دمج التحليل اجلنساين يف عمليات الربجمة، مبا يف الك  -١
اجملتمعية نشطة دعم ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس من خالل النهج التشاركية واأل

املتكاملة. ويرى الصندوق أن متكني الضحايا، وال سيما النساء والفتيات، ال يزال يشكل خطوة هامة حنو 
إهناء إفالت اجلناة من العقاب، وإحالل السالم الدائم، واملصاحلة يف حاالت الصراع، والنجاح يف تنفيذ 

  قرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.

وبعد ما يقرب من مخس سنوات من تقدمي املساعدة إىل الضحايا يف مشال أوغندا ومجهورية  -٨
الكونغو الدميقراطية من خالل الشركاء املنفذين، بدأ الصندوق يف تقييم خارجي شامل للربنامج عام 

                                           
بيا عن من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن "يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتا 74ينص البند  (0)

أنشطة الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من 
 خالل رئيسه".

 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.١(، و )٢(، و )0) 12( من نظام روما األساسي والبند 0) 7٨املادة  (0)
اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وللمزيد من املعلومات عن األساس القانوين للصندوق، ( من القواعد ٨) 12البند  (٢)

 .http://trustfundforvictims.org/legal-basisاملرجو الرجوع إىل املوقع 

 من نظام روما األساسي. 2و  7و  4كما هو حمدد يف املواد  (١)
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شراء تنافسية.  يف أعقاب عملية (٨)عقد إىل املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأةالنح م   حيث، 020٢
ويهدف التقييم إىل حتديد أمهية وأثر الربنامج الذي مت وضعه وتنفيذه يف مشال أوغندا وشرق مجهورية 

. وتقوم هذه املنهجية على مبادئ التقييم املعتمدة لدى جلنة 0222الكونغو الدميقراطية منذ عام 
ان االقتصادي، واليت متثل املعايري الدولية ألفضل املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليد

هور يف اجتماع مجعية الدول ماملمارسات. وستتاح النتائج اليت سيخلص إليها التقييم اخلارجي للربامج للج
 (.0207-020١األطراف، وست فيد يف وضع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق )

 الوالية المتعلقة بالتعويضات -ألف

ندوق بشأن التعويضات ترتبط بكل حالة من احلاالت املعروضة على احملكمة. ية الصالإن و -4
وتستكمل من "املوارد  (4)و املنح املخصصة للتعويضات، ات،ويتم مجع املوارد من الغرامات أو املصادر 

وجيوز للمحكمة أن تأمر بإيداع منحة  (7)األخرى للصندوق االستئماين" إاا قرر جملس اإلدارة الك.
نح مبات ضد شخص مدان لدى الصندوق إاا كان من املستحيل أو غري العملي عند صدور األمر تعويض

يتعني أن يستلم الصندوق املوارد اليت يتم مجعها من منح و تعويضات فردية مباشرة لكل ضحية. 
ية من القواعد اإلجرائ 12وفقا ألحكام املادة  ،وأن يفصل تلك املوارد عن موارده األخرى ،التعويضات

 وقواعد اإلثبات. 

 0١بأول إدانة من احملكمة، واليت صدرت يف  ارتباطاوميكن تفعيل هذه الوالية ألول مرة  -7
بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتجنيد األطفال وإلزامهم  ،ضد السيد توماس لوبانغا 0200ذاار/مارس 

رحلة االستئناف. وقد أقرت دائرة باخلدمة العسكرية. ومتر إجراءات التعويضات يف قضية لوبانغا حاليا مب
األثر اإليقايف فيما يتعلق بقرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر  0200االستئناف يف كانون األول/ديسمرب 

تعويضات. ولذلك، يتعني البشأن املبادئ واإلجراءات الواجب تطبيقها على  0200ذب/أغسطس  7يف 
 صدور القرار النهائي من دائرة االستئناف للشروع يف التنفيذ.على الصندوق االستئماين أن ينتظر حىت 

                                           
 متكني املرأة، النهو  باملساواة بني اجلنسني، ومكافحة تتمثل مهمة املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة يف (٨)

الفقر يف العامل النامي. ولتحقيق الك، يعمل املركز مع الشركاء إلجراء البحوث التجريبية، وبناء القدرات 
 ملزيد من املعلومات، يرجى زيارةو والدعوة إىل إجياد طرق عملية وقائمة على األدلة لتغيري السياسات والربامج. 

 .http://www.icrw.orgاملوقع: 
 من نظام الصندوق االستئماين للضحايا. ١4إىل  ١٢البنود من   (4)
 من نظام الصندوق االستئماين للضحايا. ٨4البند   (7)
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، بناء على دعوة من دائرة االستئناف، قدم الصندوق االستئماين 020٢نيسان/أبريل  2ويف  -2
وإا أخذت دائرة االستئناف يف  (2).0200ذب/أغسطس  7مالحظاته بشأن الطعون الواردة ضد قرار 

حيد املتعلق مبسائل التعويضات يف هذه القضية، مسحت بالطعن فيه على االعتبار أن هذا القرار هو الو 
 . 7٨أساس أن قرار الدائرة االبتدائية جيب أن يعترب أمرا بالتعويض حسب املعىن الوارد يف املادة 

مكتب احملامي العام للضحايا، قرار الدائرة  وأوقد استأنف الدفاع، سواء جمموعات الضحايا  -1
وىل. وأيد الصندوق يف مالحظاته النهج الذي اتبعته الدائرة االبتدائية األوىل يف التمييز بني االبتدائية األ

، و"املستفيدين" الذين يستفيدون من برامج التعويضات اجملتمعية 2٨الضحايا باملعىن الوارد يف املادة 
اتفق الصندوق مع الطاعنني دون أن ي عتربوا ضحايا مباشرين أو غري مباشرين يف القضية. و  ،األوسع نطاقا

من اجملموعة األوىل من الضحايا على أن الشخص املدان جيب أن ي عترب مسؤوال عن التعويضات بغض 
النظر عن وضعه املايل. وفيما يتعلق بتفويض املسائل اجلوهرية إىل الصندوق، أكد الصندوق أنه تفويض 

مجلة أمور، ضمان احلصول على مساعدة اخلرباء، مشروع وممتثل لنظامه، الذي جيوز مبوجبه للضندوق، يف 
تقدمي لوحتديد املؤهلني من أفراد أو مجاعات؛ وتقييم اخلسارة والضرر واإلصابات، والتشاور مع الضحايا 

  (1)رة جديدة يف ذخر املطاف.ئمقرتحات جرب الضرر اليت ستوافق عليها دا

ضع الصندوق قائمة متعددة التخصصات من وحتضريا لتنفيذ أوامر احملكمة بشأن التعويضات، ي -02
اخلرباء )أفرادا ومنظمات( الذين قد تتم دعوهتم للمساعدة يف خمتلف مراحل وأبعاد التنفيذ. ويتوقع 

. وسوف تكون أدوار ومسؤوليات 020٢صندوق إطالق نداء إىل اخلرباء يف النصف الثاين من عام 
هبا احملكمة أكثر وضوحا بعد أن تتخذ دائرة االستئناف  الصندوق الدقيقة يف تنفيذ التعويضات اليت تأمر

قراراهتا النهائية يف قضية لوبانغا. وسيكون من الضروري أيضا تزويد الصندوق باملوارد املالية والبشرية 
وإجنازها  ،مبوجب نظام روما األساسي ،الكافية للشروع يف هذه األنشطة األساسية يف العدالة التعويضية

 بنجاح.

وميكن أن تساعد التجربة املكتسبة يف تنفيذ برامج املساعدة على توجيه اسرتاتيجيات التنفيذ  -00
واملعرفة املتعمقة باحلاالت  ،لك الصندوق اخلربة املتعددة التخصصاتللتعويضات اليت تأمر هبا احملكمة. ومي

ها منح التعويضات مع والية وخمتلف طرائق التنفيذ. ويف املناطق اليت يتزامن في ،احملكمةعلى املعروضة 
املساعدة، يدرك الصندوق أن التفاعل بني الواليتني سوف يتطلب تعاونا وثيقا بني قلم احملكمة والصندوق 

 يف جماالت االتصاالت، والتوعية، واألمن، والعمليات امليدانية. 

 الوالية المتعلقة بالمساعدة -باء

                                           
، مالحظات الصندوق االستئماين للضحايا بشأن الطعون املقدمة ضد "قرار ICC-01/04-01/06-3009الوثيقة   (2)

ية األوىل بوضع املبادئ واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها على التعويضات"، الصندوق االستئماين الدائرة االبتدائ
 .020٢نيسان/أبريل  22للضحايا، 

 نظام الصندوق االستئماين للضحايا، اجلزء الثالث، الفصالن الثالث والرابع.  (1)
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إىل  هندوق دعمــ، قدم الص020٢حزيران/يونيه  ٢2و  0200متوز/يوليه  0خالل الفرتة بني  -00
من ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة من خالل إعادة التأهيل  002 222ثر من ــأك

النفسي، والدعم املادي على الصعيدين الفردي واجملتمعي. وتشمل أنواع اخلدمات املقدمة )ولكن و البدين 
 ال تقتصر على( ما يلي: 

، اليت تشمل اجلراحة التجميلية، واجلراحة العامة، وإزالة شظايا التأهيل البدين إعادة أ()
الرصاص والقنابل، وأجهزة تعويض األطراف وتقومي العظام، واإلحاالت إىل اخلدمات من قبيل عالج 

 وعالج ورعاية ودعم املصابني هبما؛ ،الناسور، وفحوص فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

الذي يشمل االستشارات النفسية على مستوى األفراد  التأهيل النفسي إعادة ب()
واجلماعات، وفرق املوسيقى والرقص واملسرح لتعزيز التماسك والتعايف االجتماعيني؛ وحلقات العمل 
لتوعية اجملتمعات احمللية، وبرامج إااعية عن حقوق الضحايا، ودورات إعالمية ولقاءات جمتمعية واسعة 

ميكن أن تشمل استجابات الوعي اجملتمعي االخنراط يف احلوار اجملتمعي واملشاركة يف املصاحلة النطاق. و 
 خللق بيئة مناسبة للوقاية من اجلرائم؛ ،لتعزيز السالم داخل اجملتمعات وفيما بينها

ميكن أن يشمل أنشطة كسب العيش املراعية للبيئة، ومنح ، الذي الدعم املادي ج()
ب املهين، أو احلصول على خدمات اإلحالة اليت تتيح فرص توليد الدخل والتدريب للرتكيز التعليم، والتدري

من هذه  ابناء قدرات الشركاء املنفذين والضحايا جزءميثل على التمكني االقتصادي الطويل األجل. و 
 املبادرات لتعزيز استدامة التدخالت؛

م، مبا يف الك األطفال الذين تنفيذ مبادرات خاصة بضحايا العنف اجلنسي وأطفاهل د()
تشمل إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، وهي مبادرات  لدوا نتيجة االغتصاب،و  

قصد تعزيز الروابط بني األم والطفل واألسرة، ومنح التعليم، والدعم  ،واإلرشاد بشأن الصدمات النفسية
التصدي للوصم والتمييز، وحتقيق املصاحلة داخل هبدف  ،الغذائي، واالستجابات املشرتكة بني األجيال

 األسر وداخل اجملتمعات احمللية.

ويتلقى معظم الضحايا املستفيدين من الصندوق االستئماين مزجيا من إعادة التأهيل البدين  -0٢
والنفسي املتكاملني مع الدعم املادي. ومن بني املستفيدين املستهدفني من تدخالت الصندوق الفئات 

 الية:الت

، مبا يف الك االغتصاب، ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أ()
واحلمل القسري، واالسرتقاق اجلنسي، والضحايا املستهدفني بشكل غري متناسب بسبب هويتهم 

، والفتيات اللوايت تعرضن لالختطاف و/أو التجنيد يف اجلماعات املسلحة ومت ختصيبهن بالذاتاجلنسانية 
 بالقوة؛

 : األشخاص الذين قتل أزواجهم؛األرامل إناثا واكورا ب()
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عاما  0٨: األطفال والشباب دون سن األطفال اجلنود السابقون/الشباب املختطفون ج()
أجربوا على االنضمام إىل مجاعات مسلحة و/أو مت جتنيدهم أو إلزامهم باخلدمة العسكرية )بغض الذين 

 ليت أدوها خالل النزاع(؛النظر عن األدوار املعينة ا

ن و : األطفال الذين قتل ذباؤهم وأمهاهتم أو األطفال املعرضاأليتام واألطفال الضعفاء د()
 للمخاطر بسبب أعمال العنف؛

: الضحايا الذين عانوا من إصابات جسدية اإلصابات البدنية والصدمات العقلية ه()
 ؛و/أو الذين يعانون صدمات نفسية بسبب العنف

: أفراد أسر الضحايا وغريهم ممن ال يندرجون يف الفئات ألسر والضحايا اآلخرونا و()
 املذكورة أعاله رغم تضررهم بأعمال العنف.

يف مشال  فيذهاتنيتم  (02)مشروعا 02ويتألف الربنامج اجلاري خالل الفرتة املشمولة بالتقرير من  -0١
ومقاطعة ادجوماىن( ويف مجهورية  ،سو، وأشويلمشروعا تغطي األقاليم الفرعية النغو، وتي 0٨أوغندا )

اجلنوبية (. ويتعاون  وكيفو ،مشروعا تغطي مقاطعة إيتوري، و كيفو الشمالية 0٢الكونغو الدميقراطية )
يته املتعلقة باملساعدة مع املنظمات الشعبية احمللية، وجمموعات الضحايا الناجني، التنفيذ و علىالصندوق 

ملنظمات الدينية، واجلمعيات القروية لالدخار والقر ، واملنظمات الدولية غري واجلمعيات النسائية، وا
احلكومية. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، قام موظفو الصندوق بعدة زيارات رصد من أجل اإلشراف 

والتعلم هنا عداد التقارير بشأاملشاريع وتقييمها وإمتابعة الربامج، وتعزيز القدرات احمللية، ودعم تطوير على 
 منها. وخضعت مجيع املشاريع لالستعرا  اإلداري والتقين يف إطار هذه العملية.

-020٢ويف مشال أوغندا، وافق اجمللس على التحول من املساعدات املعيشية خالل الفرتة  -0٨
رائم اليت ، والك ألنه مل يعد من املمكن حتديد العالقة السببية املباشرة بني األضرار املادية واجل020٨

تزال هناك عالقة سببية واضحة بني اإلصابات اجلسدية أو ال تدخل يف اختصاص احملكمة. ومع الك، 
النفسية وتلك اجلرائم. ولذلك، مت اختاا قرار بتوسيع نطاق املساعدة يف جمال إعادة التأهيل البدين 

ندا. وعالوة على الك، يشرتك والنفسي لعالج اإلصابات اليت يتعر  هلا الضحايا باستمرار يف مشال أوغ
يف مبادرات التعويض  –وغري احلكوميني  منهم احلكوميني –الصندوق مع أصحاب املصلحة األوغنديني 

 واملصاحلة يف إطار العدالة االنتقالية.

وعدم  ،ذ برامج الصندوق يف سياق يتسم بالصراع املزمنويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تنف   -04
وضعف حكم الدولة. وتركز التدخالت على تطوير استجابة متكاملة لإليذاء، مبا يف الك  ،االستقرار

                                           
ة الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا، غري مشروعا معتمدا يف كل من مجهوري ٢١يضطلع الصندوق مبا جمموعه   (02)

أن بعض املشاريع انتهت أو تنتظر حتديد الشركاء اجلدد، يف حني انتقل غريها إىل مبادرات جهات ماحنة 
 أخرى.
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الدعم النفسي واالستشارات النفسية لعالج الصدمات، واملصاحلة على مستوى األسرة واجملتمع، وتنمية 
اجلنود  الفئات الشديدة الضعف، مثل األطفالكما إن العيش والربامج التعليمية يف املدارس.  كسب سبل  

 السابقني، وضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، حتصل على رعاية ودعم خاصني. 

ويتوقف إطالق برنامج الصندوق يف مجهورية أفريقيا الوسطى على تسوية األزمة السياسية  -07
التعاون مع قلم ، أكمل الصندوق عملية شراء مفتوحة وشفافة ب0200واألمنية الراهنة. ففي أواخر عام 

احملكمة، أدت إىل اختيار مشاريع وشركاء ضمن إطار برناجمي يركز على ضحايا العنف اجلنسي والعنف 
، رأت الدائرة التمهيدية أن الربنامج يف مجهورية 0200القائم على نوع اجلنس. ويف تشرين األول/أكتوبر 

يف مجهورية نه نظرا لتدهور الوضع األمين حيدد سلفا أي قضية أمام احملكمة. غري أ مل أفريقيا الوسطى
 حىت إشعار ذخر. 020٢أفريقيا الوسطى، اضطر الصندوق إىل وقف أنشطته يف ذاار/مارس 

 ،وال تزال القيود األمنية تشكل حتديات أمام وضع عالمة الصندوق على املساعدة اليت يقدمها -02
 بناءاطية. وسيكون من أهم طموحات الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقر  ئهوالكشف عن أمساء شركا

ز تعزبقدرات الشركاء احملليني يف جمال تقدمي املشورة النفسية لعالج الصدمات يف صلة باخلدمات الطبية و 
 لضحايا واجملتمعات املتأثرة. لجهود املصاحلة 

 إطار إدارة المخاطر -جيم

ت، تعاقد الصندوق مع مؤسسة ديلويت استجابة لتوصية سابقة من املراجع اخلارجي للحسابا -01
تحديد املخاطر على ب ، على أن تقوم املوسسة0200خلدمات إدارة املخاطر يف كانون األول/ديسمرب 

الصعد املؤسسية والظرفية والتنظيمية. وقد اجتمع اخلبري االستشاري مع أمانة الصندوق، واجمللس، ورئيس 
ب املصلحة اآلخرين، مبا يف الك ممثلني عن احملكمة والدول جلنة امليزانية واملالية، وتشاور مع أصحا

، 020٢األطراف واجملتمع املدين. ومن املتوقع أن يتم تسليم نتائج هذا املشروع يف الربع الثالث من عام 
 وينبغي أن تساعد تلك النتائج أيضا على توجيه اخلطة االسرتاتيجية املقبلة للصندوق.

 شر لمجلس اإلدارةاالجتماع السنوي العا -دال

، انتخبت الدول األطراف جملس إدارة جديد للصندوق 0200يف اجتماع اجلمعية يف نوفمرب  -02
فريبريغا )التفيا، دول أوروبا -يكاففايرا االستئماين للضحايا. وأعيد انتخاب عضوين ومها: السيدة 

-0202رئيسة اجمللس خالل  ،أخرى(الشرقية(، والسيدة اليزابيث رين )فنلندا، دول أوروبا الغربية ودول 
األستاا و . ومت انتخاب ثالثة أعضاء جدد وهم: السيد موتو نوغوتشي )اليابان، الدول اآلسيوية(، 0200

)مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدول األفريقية(، والسيد دينيس توسكانو أموريس  ساييمان بوال بوال
 البحر الكارييب(. )االكوادور، دول أمريكا الالتينية ومنطقة
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ذاار/مارس  00إىل  01عقد جملس اإلدارة اجلديد اجتماعه السنوي العاشر يف الفرتة من و  -00
للمرة األوىل يف تشكيله احلايل. وحضر قلم احملكمة أيضا عدة جلسات لتقدمي معلومات إضافية  020٢

س السيد نوغوتشي رئيسا له والرد على األسئلة، ومثله موظفو مكتبه يف جلسات أخرى. وانتخب اجملل
. وقد مت نشر القائمة الكاملة للقرارات اليت اختذها اجمللس على املوقع الشبكي 020٨-020٢للفرتة 

 للصندوق.

(، أقر سادس)الربنامج الرئيسي ال 020١وفيما يتعلق بامليزانية اليت اقرتحتها أمانة الصندوق لعام  -00
النهائية. وأكد اجمللس حتديدا أن الصيغة نية، ريثما يستعر  اجمللس األمانة القرتاح امليزامسودة اجمللس 

املقرتحة حديثا يف املكتب امليداين يف بانغي ينبغي أن تتوقف على حتسن الوضع  ٢-الوظيفة من فئة ف
 يف مجهورية أفريقيا الوسطى. األمين 

يورو من رصيد  022 222ووافق اجمللس على زيادة احتياطي التعويضات يف الصندوق مببلغ  -0٢
ل ــــيورو من أج ٢22 222يا )ــــمانــــواردة من ألـــصة الـــمخصـــات الـــربعـــالتة ـــإضافـــوباملوارد املشرتكة. 

يورو،  0 227 222فع احتياطي التعويضات إىل تر ا ،يورو( 027 222دا )ــفنلنمن غا( و ـــانـــــضية لوبــــق
 ارد الصندوق.أي حوايل ثلث جمموع مو 

ووافق اجمللس على توسيع نطاق املشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا  -0١
مليون يورو. ووافق اجمللس أيضا على إصدار مناقصات يف  0.1( مببلغ إمجايل قدره 020١-020٢)

ة اجملتمعات احمللية مع تعبئ ،برنامج مشال أوغندا لتوفري إعادة التأهيل البدين يف شكل خدمات طبية
وتوعيتها. وعالوة على الك، وافق اجمللس على مقرتحات األمانة بإصدار نداء الستقدام مستشارين 

لشروع يف استعرا  شامل هليكل الوظائف واألدوار اتقنيني للربامج، وخرباء يف جمال التعويضات، و 
 حتضريا الحتمال إعادة تصنيفها. ،واملسؤوليات يف األمانة

حىت عام  0200-0221أخريا، وافق اجمللس على متديد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة و  -0٨
( 0207-020٢. كما وافق اجمللس على خارطة الطريق لوضع اخلطة االسرتاتيجية املقبلة )الفرتة 020٢

 على أساس أن هذه العملية سوف تكون بقيادة املدير التنفيذي للصندوق حتت إشراف اجمللس.

ونيابة عن اجمللس، شاركت السيدة اليزابيث رين يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة  -04
يف نيويورك. كما قدمت يف مناسبة جانبية عرضا بعنوان "إقامة العدل بني اجلنسني: تأييد جرب الضرر" يف 

 ، مصحوبةفريبريغا-يرا فايكا، عقدت سعادة الدكتورة ف020٢. ويف حزيران/يونيه 020٢ذاار/مارس  7
ملناقشة إمكانيات إقامة شراكة  ،اجتماعا مع مفو  االحتاد األورويب للتنمية يف بروكسل ،املدير التنفيذيب

 أوروبية مع الصندوق االستئماين.

 المساعدة المقدمة من قلم المحكمة -هاء
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يف قلم احملكمة ، وإا وضع ICC-ASP/3/Res.7والقرار  ICC-ASP/1/Res.6وفقا ملرفق القرار  -07
 .همااعتباره استقاللية اجمللس واألمانة، قدم املساعدة الضرورية حلسن سري عمل

املكتب املباشر لقلم احملكمة، وأقسام امليزانية واملالية،  :املساعدة هلما ومن األقسام اليت قدمت -02
شفوية باحملكمة، والعمليات امليدانية، واخلدمات االستشارية القانونية، واإلعالم والتوثيق، والرتمجة الفورية وال

 واألمن والسالمة، واخلدمات العامة، واملوارد البشرية، وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اشرتاط أن يعمل الصندوق يف إطار النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة حتديات خيلق و  -01
ة مل يراعي حاجة الصندوق إىل االستجابة الحتياجات خاصة، ألن وضع النظام املايل والقواعد املالي

 ،مع التقدير ،الضحايا على وجه السرعة من خالل تقدمي املنح و/أو تنفيذ أوامر التعويض. وتالحظ اهليئة
اجلهود اليت تبذهلا خمتلف أقسام قلم احملكمة اات الصلة للمساعدة يف اإلدارة السليمة والفعالة ملوارد 

تمكينه إىل املدير التنفيذي للصندوق ل اإلدارية لسلطةاقلم احملكمة فو  ، 0200م في عافالصندوق. 
إدارة حساب باي بال على املوقع من يورو، و  0٨2 222توقيع عقود خدمات تصل قيمتها إىل من 

 الشبكي للصندوق. 

 التقرير المالي -ثالثا

 التبرعاتحالة  -ألف

، اليت تنص على أنه يتعني إبالغ اجلمعية ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار  00وفقا للفقرة  -٢2
عن قبوهلا أو رفضها، ترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بالتربعات.  سنويا جبميع التربعات، بغض النظر

يورو(، ومن املؤسسات  ٢ 2٢2 ١24وتضم هذه القائمة، يف مجلة أمور، التربعات الواردة من الدول )
يورو يف  ٢4 ٢22ر يف احلسابات املصرفية للصندوق، و الدو ٨22يورو و  2 ١20واألفراد )منها 

لتربعات العينية و/أو التربعات املناظرة من املنظمات املنفذة الشريكة )أي احساب باي بال اخلاص به(؛ و 
(، وإيرادات 020٢ذاار/مارس  ٢0إىل  0200متوز/يوليه  0يورو يف الفرتة من  ٢07 2٨1 ما يعادل

 يورو(. 40 20٢ئد للصندوق )الفوا

يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالرات الواليات  ٨71 724وبلغ رصيد حساب الصندوق باليورو  -٢0
 412ندوق حاليا حساب توفري بلغ رصيده ـــك الصـــك، ميلـــــــاإلضافة إىل الـــــدوالر. وب 70 1٨0املتحدة 

وتقدم  ،من اجلهات املاحنةاملقدمة مانة املوارد . وتدير األ020٢حزيران/يونيه  ٢2يورو يف  ١ ٨01
وتقدم األمانة تقارير  ICC-ASP/4/Res.3.(00)يف مرفق القرار املبينة املعايري وفق تقارير عن استخدامها ال

                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،   (00)

(، ICC-ASP/4/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية  022٨كانون األول/ديسمرب   ٢ -شرين الثاين/نوفمرب ت 02
 اجلزء الثالث.
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بشأن التربعات املخصصة بشكل منفصل يف معظم احلاالت، ألن بعض اجلهات املاحنة تطلب هذه 
 املعلومات. 

 الهبات الخاصة للصندوقالتبرعات و  -باء

يود اجمللس أن يعرب عن امتنانه على التربعات اليت وردت خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير،  -٢0
وحيث الدول األطراف وغريها على مواصلة املسامهة يف الصندوق. والحظ اجمللس يف بيان رمسي له عقب 

. ا مضطرداارتفاعتشهد ت الدول األطراف أن مسامها 020٢يف ذاار/مارس املعقود االجتماع السنوي 
، ألهنا متثل التزاما بقضية حصول هامةوجدد اجمللس الرتحيب جبميع التربعات، متواضعة كانت أو 

 الضحايا على العدالة التعويضية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي. 

ول األطراف يف موارد الصندوق، وإا يضع اجمللس يف اعتباره القيمة الرمزية الكبرية ملسامهة الد -٢٢
إىل دعم الصندوق يف حدود قدراهتا املالية. ويف رأي اجمللس،  ب  ه  أن تَـ على يشجع مجيع الدول األطراف 

فإن تقدمي الدعم على أوسع نطاق ممكن داخل اجلمعية سيؤدي إىل تعزيز الوضع املؤسسي للصندوق 
األساسي، يستجيب حلقوق واحتياجات ضحايا اجلرائم باعتباره عنصرا فعاال وال غىن عنه من نظام روما 

، أعرب اجمللس عن أمله يف أن تكون مجيع 020٢اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. ويف ذاار/مارس 
الدول األطراف، يف غضون ثالث سنوات، قد منحت دعمها للصندوق االستئماين بقدر ما تسمح به 

 قدراهتا املالية.

نداءاته من أجل تربعات خمصصة لضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم ويود اجمللس أن يكرر  -٢١
 على نوع اجلنس ومن أجل تعزيز احتياطي الصندوق املخصص للتعويضات.

وتتجلى يف التربعات املقدمة للصندوق على حنو متزايد رغبة الدول األطراف يف إقامة شراكات  -٢٨
جنيه  ٨22 222. ومن األمثلة على الك هبة قدرها مستندة إىل السياسات مع الصندوقو طويلة األمد 

، خ صصت لضحايا اجلرائم اجلنسية 020٢يورو( قدمتها اململكة املتحدة يف شباط/فرباير  402 1٨2)
والقائمة على نوع اجلنس، يف إطار مبادرة جمموعة الثمانية ملنع العنف اجلنسي، اليت تقودها اململكة. 

دوق كخبري يف مبادرة منع العنف اجلنسي، مما يساعد على ضمان ويشارك كبري موظفي برامج الصن
، أصدر 020٢نيسان/أبريل عام  00التكامل والتنسيق مع الصندوق. ويف مؤمتر قمة جمموعة الثمانية يف 

ويدعو اجملتمع الدويل، مبا فيه جمموعة  ،الوزراء أيضا إعالنا يؤكد ضرورة دعم ضحايا العنف اجلنسي
زيادة جهوده لتعبئة مثل هذا التمويل، مبا يف الك التمويل املخصص لربامج مثل الصندوق الثمانية، إىل "

كرر هذا النداء يف القرار وتَ  (00)ه املنفذين".ءاالستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية وشركا

                                           
انظر   (00)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/185008/G8_PSVI_Decla
ration_-_FINAL.pdf  
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حزيران/يونيه  0١ة يف بشأن املرأة والسالم واألمن، الذي أصدره جملس األمن التابع لألمم املتحد 0024
020٢.(0٢)  

وال يزال تنويع اجلهات املاحنة لتشمل املاحنني من القطاع اخلاص يشكل حتديا رئيسيا أمام  -٢4
أسواق  -الفردية  سواء من اجلهات املؤسسية أو -خمتلف أسواق التربعات اخلاصة  الصندوق. وإن  

 قدرة حمدودة على بذل مثل هذه اجلهود على مشبعة نسبيا وتتسم بتنافسية عالية. وليست لألمانة إال
نطاق واسع، وهي تركز بدال من الك على تتبع سبل منتقاة جلمع التربعات. ومع الك، ال يزال 
الصندوق على ثقة من أنه سيكون قادرا على حتقيق النجاح يف هذه األسواق، نظرا لواليتيه غري املسبوقتني 

دوالر من مؤسسة  ٨2 222مت التوصل هببة قدرها قد الدولية. و يف معاجلة حمنة ضحايا أخطر اجلرائم 
، وهي تشكل أول هبة خاصة كبرية تـ َقدم للصندوق، 020٢بالنيتهود التابعة ألسرة فريينز يف ذاار/مارس 

 والك مببادرة من املدعي العام السابق يف حماكمة نورمربغ، بنيامني فريينز وابنه دونالد. 

مد اجمللس مبادئ توجيهية لقبول التربعات اخلاصة، وهي مبادئ يشرتطها ، اعت0200يف عام و  -٢7
وو ضعت بتعاون وثيق مع قلم احملكمة. وبدأ تشغيل حساب باي بال اخلاص بالصندوق ، نظام الصندوق
، مما أتاح واجهة سهلة على شبكة اإلنرتنت لتيسري تقدمي التربعات اخلاصة. وتعمل 0200يف هناية عام 

قلم احملكمة على وضع السياسات وإجراءات التشغيل املوحدة اليت تتعلق بالتدقيق يف التربعات  األمانة مع
 دوالر. ٨ 222اخلاصة اليت تتجاوز مبلغ 

حتويل الغرامات واملصادرات من الشخص املدان لدفع ما تأمر به احملكمة من وال خيضع  -٢2
لصندوق له مصلحة مؤكدة يف سري الك تعويضات للضحايا للسيطرة املباشرة للصندوق. غري أن ا

التحويل بنجاح. ويدعو اجمللس احملكمة والدول األطراف إىل تعزيز قدرة احملكمة على التحقيق يف األصول 
لغر  التعويضات ومواصلة حتديدها وجتميدها ومصادرهتا، وإىل تكثيف تعاون الدول األطراف مع 

 احملكمة هلذه الغاية. 

 2112ية للحسابات لعام المراجعة الخارج -جيم

وقد تعاقدت احملكمة مع ديوان احملاسبة الفرنسي لتقدمي خدمات املراجعة اخلارجية للحسابات  -٢1
، قدم املكتب الوطين ملراجعة 020٢إىل كل من احملكمة والصندوق. ووفقا لذلك، يف متوز/يوليه 

لبيانات املالية للصندوق للفرتة املنتهية احلسابات إىل اجمللس مشروع تقرير مراجع احلسابات الذي يتضمن ا
. وكما هو مبني يف الك التقرير، مل يكشف فحص مراجعة 0200كانون األول/ديسمرب   ٢0يف 

احلسابات عن جوانب ضعف أو أخطاء، وهو أمر هام بالنسبة لدقة البيانات املالية وكماهلا وصحتها. 
 .0200بشأن البيانات املالية للصندوق لعام  ونتيجة لذلك، أصدر ديوان احملاسبة رأيا غري متحفظ

                                           
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013)انظر   0٢
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 وتضمن تقرير مراجعي احلسابات اخلارجيني التوصيات التالية: -١2

: يوصي املراجع اخلارجي بتحسني طرق العمل بني الصندوق االستئماين للضحايا وقسم شؤون 0التوصية 
للمساعدة على ضمان أن وظيفة احملاسبة املالية وامليزانية التابع للمحكمة من خالل اختاا اخلطوات الالزمة 

باحملكمة تستجيب يف الوقت املناسب ملطالب معقولة من املراجع اخلارجي. وينبغي أن جيعل الك أيضا 
تلبية متطلبات التنفيذ املقبل للمعايري احملاسبية الدولية أولوية رئيسية لوظيفة احملاسبة يف الصندوق من 

 واحملكمة.

راجع اخلارجي جملس إدارة الصندوق بأن خيتار السياسة احملاسبية اليت يتعني تطبيقها، : يوصي امل0التوصية 
مع مراعاة ظروف األداء القابلة للقياس، واسرتداد  ،على حتليل مفصل جلميع العقود اوالك باختاا قرار بناء

االضطالع به  األموال القابل للتنفيذ. ويوصى أيضا بأن يبدأ جملس إدارة الصندوق هذا التحليل مع
 بتعاون وثيق مع رئيس وحدة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باحملكمة.

وردا على هذه التوصيات، أصدر اجمللس البيان التايل: "إا يالحظ النتائج الرئيسية والتوصيتني  -١0
، 0200ايا لعام الواردتني يف مشروع تقرير املراجعة اخلارجية للبيانات املالية للصندوق االستئماين للضح

 يعرب الصندوق عن تقديره وال يقدم أي تعليق ذخر".

 )البرنامج الرئيسي السادس( 2112الميزانية المقترحة لعام  -رابعا

ألمانته املنشأة عمال  020١، أعد اجمللس امليزانية املقرتحة لعام ICC-ASP/4/Res.3وفقا للقرار  -١0
امليزانية اجمللس يقدم و مج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة. ، بصفتها الربناICC-ASP/3/Res.7بالقرار 

. ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار  4الربناجمية املقرتحة سنويا إىل اجلمعية للموافقة عليها، وفقا الفقرة 
 ويدرك اجمللس متاما قيود امليزانية اليت ما فتئت احملكمة تواجهها. 

ضمان أن األمانة قادرة على حتمل زيادة عبء العمل املتوقع، ويقبل اجمللس أيضا مسؤولية  -١٢
بالنظر إىل ارتفاع عدد احلاالت اليت سينشط فيها الصندوق، وبوجه خاص، تنفيذ التعويضات اليت تأمر 
هبا احملكمة. وفيما يتعلق بربنامج الصندوق يف مجهورية أفريقيا الوسطى، فقد اختار الصندوق أال يدرج 

طلوبة اليت سيكون مقرها يف بانغي )مجهورية أفريقيا الوسطى( يف امليزانية املقرتحة للربنامج امل ٢-وظيفة ف
مبا فيه الكفاية يف عام الرئيسي السادس مع إمكانية اللجوء إىل صندوق الطوارئ إاا حتسن الوضع األمين 

020١. 

يورو،  0 ٨1٨ 022جمموعه  ما 020١وتبلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس لعام  -١١
يورو. ويطلب اجمللس بكل احرتام  0 ٨22 222، واليت بلغت 020٢باملقارنة مع امليزانية املعتمدة لعام 

الوظائف الثابتة ووظائف  علىمن اجلمعية أن تعفي الربنامج الرئيسي السادس من تطبيق معدل الشغور 
املساعدة العامة املؤقتة.



ICC-ASP/12/14 

14-A-310713 14 

IC
C

-A
S
P
/9
/[…

]
 

P
ág

in
a 

0
4

 

 األول المرفق

 التي تلقاها الصندوق االستئماني للضحايا برعاتالت -ألف 

تموز/يوليه  1الصندوق من الدول أثناء الفترة الممتدة من  تلقاهافيما يلي التبرعات التي  
 :2112حزيران/يونيه  01إلى  2111

 )باليورو(بالغ الم الدول

 00٨ 222.22 أسرتاليا

 02 222.22 النمسا

 ١2 222.22 بلجيكا

 7 ١10.20 كمجهورية التشي

 ٢22 222.22 أملانيا

 ٢2 222.22 استونيا

 ٢27 244.٢٨ فنلندا

 ٢22 222.22 أملانيا

  02 222.22 هنغاريا

 ٨2 222.22 أيرلندا

 070 421.٨٨ النرويج

 0٨ 222.22 بولندا

 دوالر( ٨2 222.22) ٢2 ٨11.12 مجهورية كوريا

 022 222.22 سويسرا

 ١7٨ 222.22 هولندا

 0 0٨0 4٢2.22 املتحدةاململكة 

 0 101 21.502 مجموع التبرعات المقدمة من الدول

 0 من الفرتة أثناء دوقــصنـــال قىـــلـــت اله،ـــأع ورةـــذكـــامل دولـــال من الواردة رعاتــبــالت إىل وباإلضافة
 :ما يلي 0200 يونيه/حزيران ٢2 إىل 0200 يوليه/متوز



ICC-ASP/12/14 

15 14-A-310713 

 ومؤسسات؛ أفراد من نقدية كتربعات دوالر ٨22.22 و يورو 2 ٢٨.١20 -

 يوليه/متوز 0 من الفرتة يف املنفذين الشركاء من مناظرة تربعات أو/و عينية كتربعات يورو ٢07 2٨1 -
  ؛(الثاين املرفق يف التفاصيل) 020٢ مارس/ذاار ٢0 إىل 0200

 .الفوائد إيرادات من يورو 40 200.7٨ -

 ةالمصرفي اتبقائمة بالتبرعات حسب الحسا -باء

 )باليورو( ABN AMROمصرف  –1
 ABN AMRO  اسم البنك:

 الصندوق االستئماين للضحايا  صاحب احلساب:
 اليورو   العملة:

 53.84.65.115  رقم احلساب:
IBAN:   NL54ABNA0538465115 

Swift:   ABNANL2A 

 01إلى  2112وز/يوليه تم 1أثناء الفترة من  الواردةصرفية بما في ذلك التبرعات مالتفاصيل ال
 2110حزيران/يونيه 

 يورواملبالغ بال التفاصيل
 281 4.526. الرصيد االفتتاحي

 8 .48058 *التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

 2 990 81.502 التربعات املقدمة من الدول

 (0 488 8815.4)  نح/املشاريع مدفوعات املِ 

 (09 4.592.)  ريع غري املستخدمةاملبالغ املسرتدة من أموال املشا

 (0 819 691)  التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

 صفر التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 62 .10250 فائدةالإيرادات 

 (22580) الرسوم املصرفية 

 705 077507   2112حزيران/يونيه  01الرصيد في 

يورو ال يزال يتعني حتويلها  ٢4 ٢22.١2بلغ  020٢يونيه حزيران/ ٢2رصيد حساب باي بال يف * يرجى االنتباه إىل أن 
 إىل حساب الصندوق املفتوح باليورو.
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 يورواملبلغ بال التربعات املقدمة من األفراد ومن املؤسسات حبسب الشهر
 ٢12.22 0200متوز/يوليه 

 0 702.22 0200ذب/أغسطس 

 02٨.22 0200أيلول/سبتمرب 

 0 2٨٨.22 0200تشرين األول/أكتوبر 

 0٨٨.22 0200تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٢ 0٨٨.22 0200كانون األول/ديسمرب 

 ٨0١.40 020٢كانون الثاين/يناير 

 0٨٨.22 020٢شباط/فرباير 

 ٢12.22 020٢ذاار/مارس 

 00٨.22 020٢نيسان/أبريل 

 00٨.22 020٢أيار/مايو 

 ٨00،7٢ 020٢حزيران/يونيه 

 3 .23150 المجموع
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 يورواملبلغ بال التربعات املقدمة من الدول حبسب الشهر
 0٢1 222.22 0200متوز/يوليه 

 4١2 422.22 0200ذب/أغسطس 

 ٨2 222.22 0200أيلول/سبتمرب 

 0٨ 222.22 0200تشرين األول/أكتوبر 

 7 ١10.20 0200تشرين الثاين/نوفمرب 

 0 ١22 47٨.12 0200كانون األول/ديسمرب 

 402 1٨2.22 020٢كانون الثاين/يناير 

 صفر 020٢شباط/فرباير 

 صفر 020٢ذاار/مارس 

 صفر 020٢نيسان/أبريل 

 ٢2 222.22 020٢أيار/مايو 

 02 222.22 020٢حزيران/يونيه 

 2 991 31.502 المجموع
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 (باليورو) ABN AMRO مصرف –2

 ABN AMRO  اسم البنك:
 لصندوق االستئماين للضحايا حساب الودائع الرئيسي لألعمال التجاريةا  صاحب احلساب:

 اليورو   العملة:
 40.62.65.615  رقم احلساب:

تموز/يوليه  1بما في ذلك التحويالت المصرفية الواردة أثناء الفترة من  ،التفاصيل المصرفية
 2110 حزيران/يونيه 01إلى  2112

 يورواملبلغ بال التفاصيل
 ٢ 002 222.22 الفتتاحيالرصيد ا

 0 ٢21 412.22 التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

 صفر التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

 2 29. 091511 2112حزيران/يونيه  01الرصيد في 
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 )بدوالرات الواليات المتحدة( ABN AMROمصرف  –0
 ABN AMRO  اسم البنك:

 ندوق االستئماين للضحاياالص  صاحب احلساب:
 دوالرات الواليات املتحدة   العملة:

 53.86.21.176  رقم احلساب:
IBAN:   NL87ABNA0538621176 

Swift:   ABNANL2A 

 01إلى  2702تموز/يوليه  1التفاصيل المصرفية بما في ذلك التبرعات الواردة أثناء الفترة من 
 2702حزيران/يونيه 

 والرداملبالغ بال التفاصيل
 01 217.44 الرصيد االفتتاحي

 ٨22.22 التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

 ٨2 222.22 التربعات املقدمة من الدول

 (صفر) مدفوعات املنح/املشاريع

 0 ٨٨0.21 اسرتداد أموال املشاريع غري املستخدمة

 صفر فائدةالإيرادات 

 صفر الرسوم املصرفية 

 01 ..9.15 2110/يونيه حزيران 01الرصيد في 
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 دوالراملبالغ بال املؤسسات حبسب الشهر ومنالتربعات املقدمة من األفراد 
 صفر 0200متوز/يوليه 

 صفر 0200ذب/أغسطس 

 صفر 0200أيلول/سبتمرب 

 صفر 0200تشرين األول/أكتوبر 

 صفر 0200تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٨22.22 0200كانون األول/ديسمرب 

 صفر 020٢الثاين/يناير كانون 

 صفر 020٢شباط/فرباير 

 صفر 020٢ذاار/مارس 

 صفر 020٢نيسان/أبريل 

 صفر 020٢أيار/مايو 

 صفر 020٢حزيران/يونيه 

 11511. المجموع
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 دوالرات الواليات املتحدة التربعات املقدمة من الدول حبسب الشهر
 صفر 0200متوز/يوليه 

 صفر 0200ذب/أغسطس 

 صفر 0200ل/سبتمرب أيلو 

 صفر 0200تشرين األول/أكتوبر 

 صفر 0200تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٨2 222.22 0200كانون األول/ديسمرب 

 صفر 020٢كانون الثاين/يناير 

 صفر 020٢شباط/فرباير 

 صفر 020٢ذاار/مارس 

 صفر 020٢نيسان/أبريل 

 صفر 020٢أيار/مايو 

 صفر 020٢حزيران/يونيه 

 1. 111511 المجموع
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 المرفق الثاني

 2110حزيران/يونيه  01إلى  2112تموز/يوليه  1نّفذت خالل الفترة الممتدة من  التي مشاريعال

 مشروعاً( .1)أوغندا 

،  TFV/UG/2007/R1/003 ،TFV/UG/2007/R1/005 ،TFV/UG/2007/R1/006 المشاريع:
TFV/UG/2007/R1/016، TFV/UG/2007/R1/020 ،TFV/UG/2007/R1/025  ،

FV/UG/2007/R1/035 T - مشروع مغلق 
 (HOPE) الفرص لتوفري احلماية وإهناء العنف تسخري عنوان المشروع:

 شلن أوغندي ٢ 002 42٢ 201 :ةميزانيال
 *  0 077: تنفيذال شريكمقدمة من المناظرة المبالغ ال
 020٢حزبران/يونيه  – 0222كانون األول/ديسمرب  :ةمدال

مبا يف الك  ،الدعم املادي للضحاياتقدمي إعادة التأهيل البدين والنفسي و والتدخل:  ايانوع الضح
 .اياالضحجمتمعات املختطفون سابقاً و 

 

 مشروع مغلق -TFV/UG/2007/R1/14(b) المشروع: 
 أوغندا مشال -"واتوتو" للعمليات اجلراحية  مشروع  عنوان المشروع:

 غندي شلن أو  ١07 222 222 :ةميزانيال
 يورو 0٢ 7١2: تنفيذال شريكمقدمة من المناظرة الاألموال 

 020٢نيسان/أبريل  – 0200كانون الثاين/يناير  :ةمدال
 .إعادة التأهيل البدين والتأهيل النفسي لضحايا التشويه اجلسديوالتدخل:  ايانوع الضح

 

 TFV/UG/2007/R1/14(c) المشروع:
ت الصحة النفسية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: هنج تقدمي معاجلة احتياجاعنوان المشروع: 

 اخلدمات وبناء القدرات
 شلن أوغندي 0 24٢ 10١ ٨02 الميزانية:

  *يورو 0 220ألموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ: ا
 020٢تشرين األول/أكتوبر  - 0221: تشرين األول/أكتوبر المدة

 دة التأهيل النفسي للمجتمعات اليت تعرضت لإليذاء.: إعانوع الضحايا والتدخل
 

 TFV/UG/2007/R1/018 ،TFV/UG/2007/R2/042 :المشروعان
 بناء القدرات، والدعوة، وإعادة التأهيل الصحي لضحايا احلرب.عنوان المشروع: 

 يورو ١٢1 ٨7٨ الميزانية:
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 يورو* 04 0٢1 األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ:
 020٢تشرين األول/أكتوبر  - 0222: تشرين الثاين/نوفمرب المدة

إعادة التأهيل البدين والنفسي، وتقدمي الدعم املادي لذوي اإلعاقة اجلسدية من نوع الضحايا والتدخل: 
 ضحايا احلرب

           

 مشروع مغلق - TFV/UG/2007/R2/038المشروع: 
 حايا احلرباستعادة سبل العيش لضعنوان المشروع: 

 شلن أوغندي 24٨ ٨١١ 222الميزانية: 
 يورو* 00 0٢4األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ: 

 020٢أيار/مايو  - 0222: تشرين الثاين/نوفمرب المدة
إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب، مبا يف الك املقاتلون والتدخل:  ايانوع الضح

 السابقني قون وغري املقاتلنيالساب
 

 TFV/UG/2007/R2/039 ،TFV/UG/2007/R2/041: المشروعان

 مبادرة أوكويوعنوان المشروع: 
 شلن أوغندي ٨0٨ 2٨4 022الميزانية: 

 مل يبَلغ عن أي أموال مناظرة خالل الفرتة
 020٢تشرين الثاين/نوفمرب  - 0222تشرين الثاين/نوفمرب المدة: 

أو ضحايا وتقدمي الدعم املادي للجرحى و/ : إعادة التأهيل البدين والنفسي،يا والتدخلنوع الضحا
 الصدمات وأسرهم.

 

 TFV/UG/2007/R2/040: المشروع

: الوعي واالستجابة للعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس بني السكان املتضررين من عنوان المشروع
 احلرب يف مشال أوغندا

 يورو ٢12 222 الميزانية:
 يورو*  2٨ 102: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ

 020١نيسان/أبريل  - 0222: تشرين الثاين/نوفمرب المدة
 إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب من الشباب والنساء.نوع الضحايا والتدخل: 

 
 مشروع حىت هناية العقد احلايل. كل مدة  كامل ل ةاملعتمد ةلغ اإلمجالياه تطابق املبالواردة يف اجلداول أعال اتمالحظة: امليزاني

. مت استخدام سعر الصرف لشهر حزيران/يونيه 020٢ذاار/مارس  ٢0إىل  0200متوز/يوليه  0* األموال املناظرة تغطي الفرتة من 
 شلن أوغندي(  0 ٨1٨دوالر أو  2.747يورو =  0) 020٢
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 مشروعاً( 10ونغو الديمقراطية )جمهورية الك

 TFV/DRC/2007/R1/001 ،TFV/DRC/2007/R1/031 ،TFV/DRC/2007/R2/036 :المشاريع

   : بناء قدرات ضحايا العنف اجلنسي وجمتمعاهتمعنوان المشروع

 دوالر 422 222: الميزانية
 يورو* 11 704: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ

 020٢ذب/أغسطس  - 0221ن األول/ديسمرب : كانو المدة
العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع  نوع الضحايا والتدخل: إعادة التأهيل البدين والنفسي لضحايا

 اجلنس.
    

 TFV/DRC/2007/R1/004، TFV/DRC/2007/R2/027: المشروعان

  وذرو : قافلة السالم يف أقاليم إيرومو، ودجوغو، وماهاغي،عنوان المشروع
 دوالر 0 ١07 142: الميزانية

 يورو* 4 00٢: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
 020١حزيران/يونيو  - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة

  : إعادة التأهيل النفسي والبدين، والدعم املادي جملتمعات ضحايا احلرب.نوع الضحايا والتدخل
 

 TFV/DRC/2007/R1/019 المشروع:
 ممدرسة السال يف عنوان المشروع: 

 دوالر 042 864الميزانية: 

 يورو* 00 421: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
 020١حزيران/يونيه  - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة

 رب.: إعادة التأهيل النفسي لألطفال الذين أصبحوا يتامى بسبب احلوالتدخل ايانوع الضح
 

 TFV/DRC/2007/R1/021 المشروع:
مشروع إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا العنف اجلنسي الناجم عن  عنوان المشروع:

 احلرب
 دوالر 2١٨ 17١: الميزانية

 يورو* 0٨ ١02: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
 020١ونيه حزيران/ي - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة

 : إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي وأطفاهلم.والتدخل ايانوع الضح
 

 TFV/DRC/2007/R1/022 المشروع:
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بلدات أخرى  2من ضحايا العنف اجلنسي يف بونيا و  022تقدمي الرعاية النفسية إىل  عنوان المشروع:
 يف ضواحيها

 دوالر ٨1٨ 772: الميزانية
 يورو* 00 222: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ

 020١حزيران/يونيه  - 0222: كانون األول/ديسمرب المدة
 م.إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي وألسرهالتدخل:  ايانوع الضح

 
 

 TFV/DRC/2007/R2/028 ،TFV/DRC/2007/R2/029: المشروعان
: إعادة إدماج الشباب من ضحايا الصراعات املسلحة يف إيتوري من أجل تعزيز املصاحلة عنوان المشروع

 وجرب األضرار الفردية واجملتمعية
 دوالر 0 ٢10 0٨7: الميزانية

 يورو* 01 ٢1٨: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
 020١ان/يونيه حزير  - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة

: إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لألمهات املراهقات املرتبطات نوع الضحايا والتدخل
 بالقوات واجلماعات املسلحة، واجلنود األطفال السابقني واألطفال املعرضني للخطر.

 

 TFV/DRC/2007/R1/026 ،TFV/DRC/2007/R2/030: المشروعان
ع إعادة إدماج األطفال املرتبطني سابقا بالقوات واجلماعات املسلحة يف إقليم : مشرو عنوان المشروع

 ماهاغي 
 دوالر  0 2٨٢ ١2١: الميزانية

 يورو* ٢ 141: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ
 020١حزيران/يونيه  - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة

النفسي وتقدمي الدعم املادي لألطفال والشباب الذين كانوا : إعادة التأهيل والتدخل ايانوع الضح
 مرتبطني باجلماعات املسلحة، واأليتام، واألطفال اجلنود السابقني واألطفال املعرضني للخطر.

 

 TFV/DRC/2007/R2/032: المشروع

لنامجة عن : استطالع أحوال الضحايا ودعم جرب األضرار املادية والنفسية و البدنية اعنوان المشروع
  جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف كيفو اجلنوبية

 دوالر  ٢70 4١7: الميزانية
 يورو* ٨ ٨١٨: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ

 020١حزيران/يونيه  - 0222: تشرين الثااين/نوفمرب المدة
ملادي لضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم ا :نوع الضحايا والتدخل
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 اإلنسانية.
 مشروع حىت هناية العقد احلايل. كل مدة  كامل ل ةاملعتمد ةلغ اإلمجالياالواردة يف اجلداول أعاله تطابق املب اتمالحظة: امليزاني

سعر الصرف لشهر حزيران/يونيه . مت استخدام 020٢ذاار/مارس  ٢0إىل  0200متوز/يوليه  0* األموال املناظرة تغطي الفرتة من 
 ساب القيم. حلشلن أوغندي(  0 ٨1٨دوالر أو  2.747يورو =  0) 020٢
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 الثالث المرفق

 للصندوق االستئماني للضحايا التنظيميالهيكل 

  دارة اإلمجلس  
   

 (0-مد) تنفيذيالدير امل 
 (ر أ - خ ع) تنفيذيالساعد امل

 

             
   

 (٨-ف) امجنالرب كبري موظفي   (١-)ف مستشار قانوين 
 (٢-موظف الرصد والتقييم )ف

 (رأ-خ ع)مساعد يف جمال الربامج 
 (رأ-خ عإداري )مساعد 

  
    

   

                
  
  

 (٢-موظف إقليمي للربامج امليدانية )أوغندا و كينيا( )ف 
 (٢-( )ف، أفريقيا الوسطىكونغو الدميقراطيةموظف إقليمي للربامج امليدانية )ال

 ر أ(-()خ عكونغو الدميقراطيةال) (0مساعدان للربامج امليدانية )
 ر أ(-()خ عأفريقيا الوسطىمساعد للربامج امليدانية )

   

   

 
______________ 

 


