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ICC-ASP/10/20احملتويات
الصفحة

٢......................................................................خطاب اإلحالة ..........................
٢.......................................٢٠١٣خطاب إىل املسجل بشأن البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا

٣......................................................................رأي املراجع اخلارجي للحسابات  ...........
٤.......٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب ٣١للعام املنتهي يف للصندوق االسئتماين للضحاياالبيانات املالية ةتقرير مراجع

٧..........٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب٣١البيان األول: اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفرتة املنتهية يف 
٨..............٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف يق و وأرصدة الصنداألرصدة االحتياطية البيان الثاين: األصول واخلصوم و 

٩..................................................٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ة يف النقدياتدفقالبيان الثالث: الت
١٠................................................................................لحقة بالبيانات املاليةاملالحظات امل
١٠....................................................................هالصندوق االستئماين للضحايا وأهداف-١
١٠..................................................ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية-٢
١١...............................................الصندوق االستئماين للضحايا (البيانات من األول إىل الثالث)-٣

خطاب اإلحالة
٢٠١٤أيار/مايو ٢٦

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية ١- ١١وفقاً للبند 
.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١من 

فون هيبل(توقيع) هريمان
املسّجل
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

٢٠١٣خطاب إلى المسجل بشأن البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا 
٢٠١٤أيار/مايو ٢٦

السيد املسجل، 
صندوق االستئماين للضحايا، يقوم جملس اإلدارة بإيداع البيانات من نظام ال٧٧عمال بالفقرة (ب) من املادة 

ارجي.اخلسابات احلاملالية للصندوق االسئتماين للضحايا ليستعرضها مراجع 
إىل املراجع اخلارجي.) ٢٠١٣(خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق لتوقيعكم علىوسأكون ممتنا

مع وافر االحرتام،
،(توقيع) موتو نوغوشي

رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 المراجع الخارجي للحسابات رأي

كانون ٣١املتعلقة بفرتة اإلثين عشر شهراً املنتهية يف للصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية 
النفقات والتغريات يف أرصدة ت و . وتشمل هذه البيانات املالية البيان املتعلق باإليرادا٢٠١٣األول/ديسمرب 

معلومات و ق، وبيان التدفق النقدي، و دواخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصنق، وبيان األصول و دالصن
سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.للومالحظات أخرى 

مسؤول وق د، جملس إدارة الصنلصندوق االستئماين للضحاياالباب الرابع من نظام امن ٧٧الفقرة ومبوجب 
عن إعداد البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. 
وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض املتوازن 

ء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي للبيانات املالية خالية من أي أخطاء جوهرية سوا
تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف. 

االبيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت هذه بشأن رأي ٍ وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء  هذه نا. وقد أجرينقوم 
االلتزام بقواعد السلوك املهين نا تقتضي هذه املعايري مو . املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات

.جوهريةاءخطأبأن البيانات املالية ختلو من أي إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط الو 
املشارعلومات واملاملبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

الحتمال تقديرهذلكيفمبااحلسابات،راجعاملهين مللتقديرلاإلجراءاتاختيار ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليها
ينظراملخاطر،هذهتقديرعند و . االحتيالأواخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي 

إجراءاتحتديدأجلمنعرضها و املاليةالبياناتإعداداملوجودة املتعلقة بالداخليةراقبة امليفاحلساباتمراجع
ة ييم مالءمة الطريقتقأيضاً املراجعةوتشملوليس من أجل إبداء أي رأي يف املراقبة الداخلية.املناسبةاملراجعة

.معقولةاحلسابيةالتقديراتالبيانات املالية وما إذا كانت ضاحلسابية املطبقة وعر 
أينا.ر لمعقولأساسلتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتراجعةاملأدلّةأنعتقدنو 

فضال والتغريات يف األرصدة والنفقاتاإليراداتعن واستنادا إىل مراجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة متوازنة 
عشر ة االثىنلفرت للصندوق االستئماين للضحايا نقديالتدفق الو األرصدةو يحتياطاألصول واخلصوم واالعن 

.وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١شهرا املنتهية يف 

ديدييه ميغو
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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ICC-ASP/10/20كانون ٣١للعام المنتهي في للصندوق االستئماني للضحايا المالية البياناتمراجعةتقرير
٢٠١٣األول/ديسمبر

احملتويات
الصفحة

جها.-أوال ٤. ..................................................اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٥.........................................................٢٠١٢متابعة توصيات عام -ثانياً 
٥...............................................................شكر وتقدير ........-ثالثا

٦الوطين ملراجعة احلسابات ......متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة مرفق: 

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و - أوال
وفقا للمعايري الدولية يف مراجعة لضحايا للصندوق االستئماين لقمنا مبراجعة البيانات املالية -١

اليت اإلضافيةمن قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات١٢احلسابات وعمال بالبند 
حتكم مراجعة احلسابات.

ت البيانااهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت و -٢
كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع ببيان رأي بشأن ما إذا  سواء  املالية ختلو من أي خطأ مادي

.كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإلطار املايل املنطبق
مجيع الصناديق و الدولية نائية وتبني الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

(ج) من القواعد املالية والنظام املايل ٦الواردة يف املرفق لصندوق االستئماين للضحايا االستئمانية مبا يف ذلك ا
ا، مثل تبديد أموال  املسائل األخرى اليت يرى مراجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علما 

األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف.أو أصوله لصندوق االستئماين للضحاياا
وتضمنت مهمة املراجعة مرحلتني:-٤

كانون ١٣إىل ٢من وإعداد امليزانية واإلدارة مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية)أ(
؛٢٠١٣األول/ديسمرب 

ائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات الكشف ١٣أيار/مايو إىل ٢٦عموما، من (ب)  مراجعة 
. ٢٠١٤حزيران/يونيه 

احلسابات.توصيات مستقاة من مراجعة و استنتاجاتومل  توجد -٥
ا مكتب اململكة املتحدة مثانية والحظنا أن -٦ من التوصيات الناجتة عن املراجعة السابقة اليت قام 

التوصيات يف مرفق هذا التقرير. ذهيرد بيان قيد التنفيذ. و نفذت أو الوطين للمراجعة 
وكبري املديرين بالربنامج، ، مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحاياائي وعقد اجتماع -٧

٦بتاريخ ومنسق مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لدى احملكمة،واملستشار القانوين للصندوق
.٢٠١٤حزيران/يونيه 
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ICC-ASP/10/20حملكمة امع أخذ التعليقات املكتوبة الواردة من الصندوق االستئمايت للضحايا و ا التقرير وأعد هذ-٨

يف االعتبار. ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠بتاريخ 
٣١وأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق االستئمايت للضحايا للعام املنتهي يف -٩

..٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٢عام بعة توصيات متا- ثانيا
تنفيذًا كامًال. ويبني اجلدول ه نفذت توصيتان بقة، لوحظ أنبعد مراجعة حلال تنفيذ التوصيات السا-١٠

التايل ما سلف بالتفصيل:

مل تنفذ بعدنفذت جزئياً نفذت بالكاملالتوصياتاملوضوعالرقم

القضايا العامة ١
املتعلقة مبهمة 

احملاسبة والقيام 
احلساباتمبراجعة

بتحسني طرائق العمل بني الصندوق االستئماين للحسابات يوصي املراجع اخلارجي 
قسم امليزانية واملالية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية باختاذ اخلطوات و للضحايا 

يف الوقت ستجابة املهمة احملاسبية للمحكمةالالزمة للمساعدة على ضمان ا
املعقولة. وينبغي هلذا أن جيعل من للحسابات رجي املناسب ملطالب املراجع اخلا

أولوية رئيسية تلبية متطلبات التنفيذ القادم للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
للصندوق وللوظيفة احملاسبية للمحكمة.

X

السلف املقدمة إىل ٢
الشركاء التنفيذيني

بأن  ق االستئماين للضحايا جملس إدارة الصندو للحسابات يوصي املراجع اخلارجي
من حيث كل العقود لعلى حتليل بناء ينبغي تطبيقها اليت اسبية احملسياسة حيدد ال

شروط األداء القابلة للقياس واسرتداد األموال القابل للتنفيذ. ومن املستحسن أيضا 
أن يباشر جملس إدارة الصندوق هذا التحليل بالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة املعايري

لدى احملكمة اجلنائية الدولية.احملاسبية الدولية للقطاع العام

X

٢٠٠مجموع عدد التوصيات

شكر وتقدير- ثالثا
قلم و ق االستئماين للضحايا ات أن يعرب عن شكره ملمثلي الصندو يود املراجع اخلارجي للحساب-١١
حلسابات أثناء املراجعة. مراجعة األفرقة كمة على التعاون والدعم العام املقدم احمل
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ICC-ASP/10/20مرفق
لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة -١
مخس نفذت ، ٢٠١١و٢٠١٠يف عامي قدمت توصيات مثاين ما بلغ جمموعه احلسابات، لوحظ أن من بني 

.ئياً جز تنفيذاً توصيات تنفيذا كامال، ونفذت ثالث 

ذًا جزئيًا بالقضايا املتعلقة باإلدارة وطرائق العمل. وسيجري علق معظم التوصيات اليت نفذت تنفيوتت-٢
من لضحايا كجزء املراجع اخلارجي للحسابات مراجعة كاملة للمسائل املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماين ل

.٢٠١٥و٢٠١٤املراجعة يف عامي 

التوصياتالرقمالسنة املالية 
نفذت
بالكامل

نفذت 
مل تنفذ بعدجزئياً 

ينبغي للصندوق أن يعمل بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ املعايري ٢٠١١١
ئمة قائمة على وضع سياسات حماسبية حمددة ومالاحملاسبية الدولية للقطاع العام

على تلك املعايري ومكّيفة لوضع الصندوق ومتطلباته.
X

ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املسبقة ملشروع املعايري ٢٠١١٢
ا.  Xاحملاسبية الدولية للقطاع العام ويضع منهجية لتتبع حتقيق األهداف وإدار

لكفالة ق مع مكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندو ٢٠١١٣
أنه تتلقى ضمانات كافية عن مالءمة وفعالية هيكل تسيري الصندوق وإدارته 

Xللمخاطر ومراقبته.

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

قدر اإلمكان للتشجيع على املشاركة. وينبغي له إصدار املناقصات تبسيطينبغي ٢٠١٠٤
توجيهات واضحة بشأن حتضري العطاءات للجهات اليت ليست واثقة من العملية، 

.مما سيساعد على فتح العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني.
X

حلة من مراحل عملية املناقصة ينبغي أن يسعى الصندوق إىل مراجعة كل مر ٢٠١٠٥
مراجعة عميقة من أجل استخالص الدروس اليت جيب استخالصها من أجل 

حتسني العملية ملقدمي العطاءات يف املستقبل.
X

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

ستصبح أكثر أمهية على مدى الفرتات املالية املقبلة.
X

لس املشاركة يف نظام إدارة املخاطر يف املؤسسة. وينبغي تنفيذ ٢٠١٠٧ ينبغي لإلدارة وا
ا يف أقرب وقت العمليات اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر والتخفيف  من حد

ا إىل الصندوق. ممكن من أجل احلفاظ على املوارد اليت ُعهد 
X

٥٣٠مجموع عدد التوصيات: 
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ICC-ASP/10/20البيان األول

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون ٣١للفترة المنتهية في بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في األرصدة المالية

يورو)(بال٢٠١٣األول/ديسمبر 

٢٠١٢.رفم املالحظة٢٠١٣
اإليرادات
٤التربعات ٥٨٣ ٨٧٨٣.٤٢ ٥٠٢ ٢٠٣

٦٤إيرادات الفائدة املصرفية ٨٧٠٥٩ ٨٩٧
٧إيرادات أخرى ٤٦٥-

٤جمموع اإليرادات ٦٥٦ ٢١٣٢ ٥٦٢ ١٠٠
النفقات

١املدفوعات ٠٩٤ ١٣٠٣.٨١ ١٣٢ ٩١٧
٧١٥االلتزامات غري املصفاة ٨٤٨٣.٨ ٣.٩٣١٧ ٧٤٠

١جمموع النفقات ٨٠٩ ٩٧٨١ ٤٥٠ ٦٥٧
٢زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات ٨٤٦ ٢٣٥١ ١١١ ٤٤٣

٣.١٠٢٩-الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها ٢٥٢
١٩)٣.١١-املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني ٥٤٦)

٤ملالية أرصدة الصندوق يف بداية الفرتة ا ٥٣١ ٤٥٦٣ ٤١٠ ٣٠٧
٧كانون األول/ديسمبر٣١مجموع األرصدة في  ٣٧٧ ٦٩١٤ ٥٣١ ٤٥٦

التوقيع: رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.................التاريخ: 
.....رئيس قسم املالية وامليزانية.....................................
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ICC-ASP/10/20البيان الثاني
الصندوق االستئماني للضحايا

كانون ٣١في بيان األصول والخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
(باليورو)٢٠١٣األول/ديسمبر 

٢٠١٢.رفم املالحظة٢٠١٣
األصول

٨الودائع النقدية والودائع ألجل ٠٧٨ ٦٨٢٤ ٨٤٧ ٠٠٢
١٤صيلاحلسابات األخرى قيد التح ٨٥٧٣.١٢١٤ ٦٤٢

٨مجموع األصول ٠٩٣ ٥٣٩٤ ٨٦١ ٦٤٤
الخصوم

٧١٥االلتزامات غري املصفاة ٨٤٨٣.٨ ٣.٩٣١٧ ٧٤٠
موع الرتاكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن ٧-ا ٤٦٥

٤-حسابات أخرى مستحقة الدفع ٩٨٣
٧١٥جمموع اخلصوم ٨٤٨٣٣٠ ١٨٨

رصدة الصندوقاألرصدة االحتياطية وأ
٧الفائض الرتاكمي ٣٧٧ ٦٩١٤ ٥٣١ ٤٥٦

٧جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق ٣٧٧ ٦٩١٤ ٥٣١ ٤٥٦
٨مجموع الخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق ٠٩٣ ٥٣٩٤ ٨٦١ ٦٤٤

التوقيع :رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التاريخ: 
رئيس قسم املالية وامليزانية.........................
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ICC-ASP/10/20البيان الثالث

الصندوق االستئماني للضحايا
(باليورو)٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفقات النقدية في 

٢٠١٣٢٠١٢

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢األول)صايف زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات (البيان  ٨٤٦ ٢٣٥١ ١١١ ٤٤٣

(١٢)(٢١٥)(زيادة)/(نقص) احلسابات األخرى قيد التحصيل

٣٩٨زيادة/(نقص) االلتزامات غري املصفاة ٥٢٣)١٠٨ ٣٣٦)

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

٧)استحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن ٤٦٥)-

٦٤)ائدة املصرفيةخمصوما منها: إيرادات الف ٥٩)(٨٧٠ ٨٩٧)

٣الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية ١٦٦ ٨١٠٥٣٣ ١٨١

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
٦٤مضافاً إليها: إيرادات الفائدة املصرفية ٨٧٠٥٩ ٨٩٧

٦٤صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل ٨٧٠٥٩ ٨٩٧

تدفقات النقدية من مصادر أخرىال
٢٩-الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها ٢٥٢

١٩)-املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني ٥٤٦)

٩-الصايف النقدي من مصادر أخرى ٧٠٦

٣صافي زيادة/(نقص) الودائع النقدية والودائع ألجل ٢٣١ ٦٨٠٦٠٢ ٧٨٤

٤ودائع ألجل يف بداية الفرتةالودائع النقدية وال ٨٤٧ ٠٠٢٤ ٢٤٤ ٢١٨

٨كانون األول/ديسمبر(البيان الثاني)٣١الودائع النقدية والودائع ألجل في  ٠٧٨ ٦٨٢٤ ٨٤٧ ٠٠٢
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ICC-ASP/10/20ملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحاياالالحظات الم
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١
الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارهاأنشأت مجعية١-١

ICC-ASP/1/Res.6 لصاحل الضحايا يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، ولصاحل ُأسر هؤالء ،
الضحايا.

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

ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٢
جيري مسك البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية ١-٢

ولذلك .ICC-ASP/1/Res.6للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما حتدده مجعية الدول األطراف يف مرفق القرار 
ات املالية للصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة. وهذه تتفق البيان

املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.
: جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة بكل حماسبة الصندوق٢-٢
ندوق.ص
: قوام الفرتة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقّرر مجعية الفرتة املالية٣-٢

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

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

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

تاريخ املعاملة.
: يتّم متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل ما يلي:التمويل٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري ذات (أ) 
ا مجعية الدول األطراف ؛الصلة اليت اعتمد

األموال وغريها من املمتلكات اليت يتّم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتّول إىل (ب)
من نظام ٧٩من املادة ٢الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمًال بالفقرة 

روما األساسي؛
ّدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية املوارد احملّصلة عن طريق التربعات املق(ج)

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ٩٨عمال بالقاعدة 
املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض.(د)
املتربعني.: تسّجل التربعات بوصفها إيرادات ويتّم تسجيلها عند تلقيها فعال من اإليرادات٧-٢
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ICC-ASP/10/20تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع ألجل الودائع النقدية والودائع ألجل٨-٢

واحلسابات حتت الطلب اليت ترتتب عليها فوائد مصرفية.

الصندوق االستئماني للضحايا (البيانات من األول إلى الثالث)-٣
لتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفرتة املالية. اإليرادات والنفقات واالبيان األوليعرض ١-٣

ويشمل حساب الزيادة أو النقص يف اإليرادات عن النفقات خالل الفرتة اجلارية وتعديالت ما قبل الفرتة يف 
اإليرادات أو النفقات.

ألول/ديسمرب كانون ا٣١األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض ٢-٣
٢٠١٣.

هو ملّخص للتدفق النقدي ّمت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر.والبيان الثالث٣-٣
: َوَرد من التربعات املقّدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات ما التربعات٤-٣

يورو. ٨٧٨٥٨٣٤جمموعه 

: التبرعات١الجدول 
٢٠١٣٢٠١٢البلدان
٣٢٦فنلندا ١٤٥٢٠٠ ٠٠٠
٩٠٠أملانيا ٠٠٠٣٠٠ ٠٠٠

١هولندا ٠٢٥ ٠٠٠٤٧٥ ٠٠٠
٢٧٢-النرويج ٦١٠
١السويد ٣٤٤ ١٦٨-
١٠٠سويسرا ٠٠٠١٠٠ ٠٠٠

٦١٠اململكة املتحدة ٩٥٠٦٤٠ ٦٨٨
٢٧٧بلدان أخرى ٦١٥٥١٣ ٩٠٥

٤المجموع (باليورو) ٥٨٣ ٨٧٨٢٠٣٥٠٢٢

يورو من التربعات اليت قبلها ٩٥٠٨٨٥يف املائة أو ١٩حنو، ّمت ختصيص٢٠١٣عام ويف٥-٣
يف املائة، ٢٠نس وضحايا العنف اجلنسي. وخّصصت الصندوق ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجل

لنشاطات التعويضات.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٦يف يورو، من مسامهة قدمتها أملانيا ٠٠٠٩٠٠أو 
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ICC-ASP/10/20التبرعات المخصصة٢لجدول ا :
٢٠١٣٢٠١٢البلدان
٢٠٠فنلندا ٠٠٠٣٠٧ ٠٦٦
٩٠٠اأملاني ٠٠٠٣٠٠ ٠٠٠

٤٠ايطاليا ٠٠٠-
٢٥-هولندا ٠٠٠
٢٧٢-النرويج ٦١٠

٣٥مجهورية استونيا ٠٠٠-
٦١٠اململكة املتحدة ٩٥٠-

١المجموع (باليورو) ٧٨٥ ٩٥٠٩٠٤ ٦٧٦

كانون األول/ديسمرب ٥والذي ورد يف يورو ٠٠٠٢٠٠البالغ قدره عت به فنلندا املبلغ الذي ترب ٦-٣
خمصص للنشاطات املتعلقة باجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي يف إطار املساعدة ٢٠١٣
سنوات مع متعدد المن االتفاقالثاين القسط . وهذا التربع هو الصندوق االستئماين للضحايادمهااليت يق

إىل٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١منفرتةاليورو الذي سيسدد يف ٠٠٠٨٠٠لبالغ قدره احكومة فنلندا 
,٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١
ا استونيا وايطاليا واململكة املتحدة خمصصة ملساعدة ضحايا ٧-٣ اجلرائم القائمة على واملبالغ اليت تربعت 

، ومن الثاين/ينايركانون ١٨من اململكة املتحدة يف اتالتربعت. ووردجلنسينوع اجلنس وضحايا العنف ا
كانون األول/ديسمرب ٢٣أيار/مايو و٢، ومن استونيا على قسطني يف /نوفمربتشرين الثاين١٢ايطاليا يف 

٢٠١٣.
يورو، ١٣٠٠٩٤١يورو على مصروفات مقدارها٩٧٨٨٠٩١ينطوي ما جمموعه النفقات:٨-٣
يورو. ٨٤٨٧١٥تزامات غري مصفاة مقدارها وال
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ٥-٤: ّمت إقرارها مبوجب القاعدة االلتزامات غري املصفاة٩-٣

ا،  اليت تنص على ما يلي: "تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفرتة املالية املتعلقة 
تتم تسويتها". ونظرًا لطبيعة م لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت يف الفرتة املالية وملوبالقدر الالز 

مع الشركاء أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية للصندوق بالعقود القائمة 
هذه االلتزامات يف حاالت استثنائية، حاصراً وحيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا حبق إلغاء التنفيذيني. 

. ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١االلتزامات الفعلية يف حدود 
السابقة.ةالتزامات الفرت ال توجد وفورات من : الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها١٠-٣
.٢٠١٣يف عام ني ال توجد مبالغ معادة للماحن: املبالغ املُعادة إىل املاحنني١١-٣
٣١فائدة مكتسبة لكنها مل حتّصل حىت يورو ٨٥٧١٤: ميثل مبلغ املبالغ األخرى القابلة للتحصيل١٢-٣

. ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 
، قررت مجعية ICC-ASP/1/Res.6بالقرار ٦: يف املرفق املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية١٣-٣

ون مسّجل احملكمة مسؤوال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري عمل جملس الدول األطراف أن يك
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 لس مبهامه، وأن يشارك املسّجل أيضا يف إدارة الصندوق االستئماين على النحو السليم أثناء اضطالع ا

اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراً.
يورو ألمانة الصندوق ٠٠٠٥٨٠١لغ معية على ختصيص مباجل، وافقت ٢٠١٣ويف عام ١٤-٣

لس اإلدارة يف اجتماعاته. وبلغ جمموع  االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري 
يورو.٥١١٤٣١١النفقات املسجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفرتة املالية 

.٢٠١٣عام تربعات عينية خالل ئماين للضحايا: مل يتلق الصندوق االستالتربعات العينية١٥-٣
يورو (بسعر ٥٦٠٣٧٧: سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ النفقات املطاِبقة من الشركاء١٦-٣

) بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم املقّدم ٣١/١٢/٢٠١٣الصرف يف األمم املتحدة يف 
.٢٠١٣يف عام مصادر أخرى للضحايا من 

_________________


