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عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨، نيويورك

مشاريع وأنشطةعن إلى جمعية الدول األطراف ُمقدَّم تقرير 
لفترة منعن ااالستئماني للضحايا مجلس إدارة الصندوق

٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١

تنفيذي موجز 

يضطلع الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق") بواليتني تتعلقان بضحايا اجلرائم اليت 
تأمراليت رجرب األضراإجراءات اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، ومها: تنفيذ ضمنتدخل 

. و قد واصل املقدَّمة من املاحننياستخدام التربعاتبلضحايا وأسرهم إىل اوتقدمي املساعدةا احملكمة، 
 ْ اعمليات الربجمةمجيع اجلنساين يف املنطورتعميميف تمثِّلجه املالصندوق  عن طريق اجلمع ، اليت يقوم 

ْج متكامل يرتكز عْج حموره الضحايابني تمع احمللي.لىو ا

وقد ظلت والية الصندوق املتعلقة حبرب األضرار ساكنًة ال نشاط فيها أثناء الفرتة املشمولة 
بالتقرير يف انتظار النتائج النهائية لدعاوى جرب األضرار املنظورة يف احملكمة. ويف إطار والية الصندوق 

ايل أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث ا يف مشاملضطَلعاملتعلقة باملساعدة، استمرت األنشطة 
وظل الربنامج املتعلق للصندوق بتنفيذها.املنفِّذون يقوم الشركاء جارياً مشروعًا ١٣انطوى األمر على 

، نشر ٢٠١٣. ويف تشرين الثاين/نوفمرب احلالة العامة لألمنجبمهورية أفريقيا الوسطى معلقًا بسبب 
ا يف مشايل أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية.املضطَلعتقييم خارجي لرباجمه لأوّ الصندوق تقريرَ 

، وافق جملس إدارة الصندوق ("جملس اإلدارة") على مشروع اخلطة ٢٠١٤ويف آذار/مارس 
ا يف املضطَلعاليت جاءت نتيجًة لسلسلة من األنشطة التحضريية ٢٠١٧-٢٠١٤االسرتاتيجية للفرتة 

ونتائج استقصاء ،وإطار شامل إلدارة املخاطر،، مبا يف ذلك التقييم اخلارجي املذكور أعاله٢٠١٣عام 
وحتدد اخلطة جمموعة جديدة من ، ومشاورات داخلية.به على اإلنرتنتمضطَلعآلراء أصحاب املصلحة 
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يج حلقوق الضحايا، األهداف االسرتاتيجية، وترّكز على الربجمة ذات اجلودة، والتمويل املستدام، والرتو 
وترد يف اخلطة تفاصيل لصيغ حمدَّثة من مبادئ ومعايري الربجمة، واحلوكمة اجليدة، واملساءلة، والشفافية.

مجع التربعات ا، ونـُُهج املضطَلعوالنتائج املتوقعة الرئيسية، واسرتاتيجيات حتقيق استدامة اجلهود 
. وُعقد يكونان أكثر فعاليةوشراكة مع احملكمةواالتصاالت، واسرتاتيجيات إلنشاء هيكل تنظيمي

يف الهاي ٢٠١٤آيار/مايو ٦اجتماع تشاوري مع الدول األطراف وممثلي املنظمات غري احلكومية يف 
حظي فيه مشروع اخلطة االسرتاتيجية برد فعل إجيايب وبالتقدير لنطاقه وأهدافه االسرتاتيجية الرئيسية. ويف 

مشروع اخلطة االسرتاتيجية إىل جملس اإلدارة من أجل املوافقة عليه.، قد ُقدم٢٠١٤آب/أغسطس 

إىل ١٨من يف الفرتة يف الهاي لس إدارة الصندوق احلادي عشر السنوي االجتماعقد وعُ 
لمشاريع يف مجهورية الكونغو التوسيع املقرتح لعلى جملس اإلدارة. ووافق ٢٠١٤مارس آذار/٢٠

على زيادة احتياطي الصندوق املخصص كذلك مليون يورو، و ١,٩دا مبا جمموعه أوغنالدميقراطية ومشايل
اخلطة مشروع أيضا جملس اإلدارةواستعرضيورو. ماليني٣,٦مليون يورو إىل ١,٨من جلرب األضرار
ووافق عليها، كما وافق على بعثتني للتقييم يف كينيا وكوت ديفوار ٢٠١٧-٢٠١٤لفرتة لاالسرتاتيجية 

.٢٠١٥إىل عام ٢٠١٤فرتة قيامهما مبهامها من النصف الثاين من عام متتد 

، اليت تنص على أنه ICC-ASP/1/Res.6قرار مجعية الدول األطرافمن مرفق ١١للفقرة ووفقاً 
املرفق يشتملعن قبوهلا أو رفضها، ، بغض النظراملعروضةيتعني إبالغ اجلمعية سنويا جبميع التربعات

دولواردة منــات الــربعــور، التــــملة أمــقائمة بالتربعات. وتضم هذه القائمة، يف جعلى رير األول هلذا التق
لتربعات العينية و/أو ا)؛ و يورو٦١٥,٩٣٤١راد (ــات وأفــســومن مؤس؛يورو)٥٢٤,٠٨٢٤١٦(

١يورو يف الفرتة من ٨٣٩١٩٦الشريكة (أي ما يعادلاملنفِّذةمن املنظمات املقدمة املناظرة التربعات
للصندوق الفائدة املصرفية املتحققةوإيرادات ؛)٢٠١٤آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٣متوز/يوليه 

يورو، وبلغ رصيد حسابه ١٩١٥٤٨باليورو لصندوق لساب اجلاري احليورو). وبلغ رصيد ٨٥٨٦١(
حساب توفريحالياً ندوقدوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الص٣٦٠٠,٥٥بدوالرات الواليات املتحدة 

٣٠يف يورو ٠٧١٥٠٣٤ألجل بلغ رصيده حساب ودائعو يورو ٠٠٠٠٠٠٥بلغ رصيده 
.٢٠١٤حزيران/يونيه 

إذ يُنَتظر مجيع الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق. جملس اإلدارةويدعو 
أكرب عدد ممكن من الدول األطراف إىل تعزيز ب يف الصندوق من جاناك املستمر واملتزايد رت اإلشأن يؤدي 

ضمنضحايا اجلرائم اليت تدخل يتمكن ضمان أن لتنفيذ واليتيهعلى ة للصندوق ؤسَِّسيالقدرة املالية وامل
يف هذا الصدد، و من وعد نظام روما األساسي بإقامة العدالة التعويضية. من االستفادةاختصاص احملكمة 

جرب األضرار تعزيز احتياطي من أجل تربعات خمصصة للحصول على رر نداءه أن يكجملس اإلدارةيود 
.لدى الصندوق
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مقدمة-أوالً 

يقدم )١(،لصندوق االستئماين للضحاياامن نظام ٧٦البندو ICC-ASP/1/Res.6للقرار وفقاً -١
١فرتة من ــرير الــذا التقـــطي هــــغــراف ("اجلمعية"). ويــنوي إىل مجعية الدول األطــقرير الســـجملس اإلدارة الت

عن طريقلإلجنازات اليت حتققت موجزاً . وهو يقدم ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٣ه ـــوز/يوليــــمت
اختصاص احملكمة. كما يقدم التقرير تدخالن ضمنيف حالتني تنفيذها اجلاريتنفيذ مشاريع املساعدة 

.٢٠١٥للصندوق، وعن امليزانية املرتقبة لألمانة لعام عن احلالة املاليةحمدَّثةمعلومات 

األنشطة والمشاريع-ثانياً 

ا احملكمة جرب األضرار) تنفيذ إجراءات ١يضطلع الصندوق بالواليتني التاليتني: (-٢ اليت تأمر 
ألساسي من نظام روما ا٧٩للمادة وفقاً لضحايا لصاحل ا) تقدمي املساعدة ٢و ()٢(اجلنائية الدولية،

اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد كل من ضحايا  إىل م كلتا الواليتني الدعم وتقدِّ )٣(باستخدام موارد أخرى.
)٤(.٢٠٠٢متوز/يوليه ١منذ املرَتَكبةاإلنسانية وجرائم احلرب 

وقد أصدر الصندوق االستئماين للضحايا تكليفًا بإجراء أول تقييم خارجي، أجراه يف عام -٣
. ونُشر تقرير التقييم أثناء انعقاد مجعية الدول األطراف يف للبحوث املتعلقة باملرأةملركز الدويلا٢٠١٣

ا يف املضطَلعوكان الغرض من التقييم هو حتديد مدى أمهية الربامج )٥(.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
تعزيز هذه اليت ميكن فيها االت امجهورية الكونغو الدميقراطية ومشايل أوغندا وتقييم تأثريها؛ وحتديد 

الربامج وحتسينها؛ وتقدمي توصيات قائمة على أدلة الستخدامها يف تصميم اخلطة االسرتاتيجية القادمة 
للصندوق االستئماين للضحايا.

على مزيج من األساليب قائماً ْجاً للتقييم للبحوث املتعلقة باملرأةاستحدث املركز الدويلوقد -٤
، واملقابالت املتعّمقة، واالستعراض على املشاركة)ة(القائمةفيه أنشطة الرْصد والتقييم التشاركيّ تاسُتخدم

شخصًا عن طريق العمل امليداين يف كال البلدين ٧٥٠وقام أكثر من الثانوي للوثائق والبيانات املوجودة.

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن "يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتابيا عن ٧٦ينص البند )١(
أنشطة الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف، من 

خالل رئيسه".
) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤)، و (٣)، و (٢(٩٨) من نظام روما األساسي والبند ٢(٧٥املادة )٢(
مزيد من املعلومات عن األساس القانوين حصول على ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولل٥(٩٨البند )٣(

.http://trustfundforvictims.org/legal-basisالرابطللصندوق، املرجو الرجوع إىل 
من نظام روما األساسي.٨و ٧و ٦يف املواد هي معرَّفةكما )٤(
انظر الرابط: )٥(

http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/ICRWTFVExternal

ProgEvaluation2013Final.pdf.
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ومشل هؤالء األشخاص ضحايا مقابالت متعّمقة و/أو يف أنشطة رصد وتقييم تشاركية. باملشاركة يف 
وممثلني لوكاالت حكومية.منفِّذين ا وشركاء املضطَلعناجني ومستفيدين آخرين من الربامج 

مون إىل أن الصندوق االستئماين للضحايا قد أدار عملية انتقال ناجحة من النظرية وأشار املقيِّ -٥
كما صيغت يف اخلطة االسرتاتيجية للصندوق إىل التطبيق، مما يشهد على صحة األهداف االسرتاتيجية،  

ورُئي أن االستثمار املستمر من جانب الصندوق يف ، وإمكانية حتقيقها عملياً. ٢٠١٣-٢٠٠٩للفرتة 
ا الصندوق ومن تأثريها.قد زاد من فّعاليةنفِّذين تعزيز قدرات شركائه امل عملية التنفيذ اليت يقوم 

ْج كلي بشأن تناول مسألة الضرر عن طريق دمج اخلدمات وأشار املقيِّمون إىل فوائد -٦ اعتماد 
ا الصندوق وضمان تناول الظروف احملددة للضحايا وُأسرهم  املتاحة يف إطار والية املساعدة اليت ينهض 
تمعات احمللية املتأثرة قد شاركت هي أنفسها بنشاط يف إعداد املشاريع  م احمللية. فكون ا وجمتمعا

، قد ُأشري إليه على أنه مسة الفتة بوجه خاص من مسات ها، مبا يف ذلك حتديد أشد الضحايا ضعفاً وتنفيذ
تمعية وتعزبز التشجيع  ا الصندوق. وساعد هذا النْهج على تعبئة املوارد ا برامج املساعدة اليت ينهض 

تمع احمللي لزمام األمور بشأن هذه الربامج وعلى حتقيق اس تدامتها.على امتالك ا

وقد أسفرت خدمات إعادة التأهيل البدين املقدمة من الصندوق االستئماين للضحايا عن حتقيق -٧
درجة كبرية من التعايف كما أسهمت يف إعادة الدمج االجتماعي للضحايا املستفيدين. والحظ املقيِّمون 

حتقق تأثريًا كبريًا يف األجل وجود درجة مرتفعة من الفعالية يف خدمات الدعم النفسي اليت ُحيتمل أن 
، وبرهن على وجود اعرتاف واضح هاالطويل. وحّقق الدعم املادي األهداف املوضوعة أو زاد عن

باحتياجات كسب العْيش اليت يواجهها الضحايا وأُسرهم نتيجًة للضرر الذي تكبدوه.

سرتاتيجية الربناجمية أما فيما يتعلق باملواضيع املشرتكة بني عدة قطاعات والداخلة ضمن اال-٨
تمعية نظراً إىل ما لدى للصندوق االستئماين للضحايا، فقد جرى توثيق نتائج واعدة يف جمال املصاحلة ا

تمع احمللي من إرادة ذاتية قوية لإلسهام يف جهود بناء السالم. وكان موضوع تعميم املنظور  أعضاء ا
ة لشركاء الصندوقؤسَِّسيتعزيز القدرات املمسألةبالنسبة إىل اجلنساين يف مجيع التدخالت ذا أمهية حمورية

. وعلى مستوى األفراد، أشارت ضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين (العنف القائم على نوع نفِّذين امل
ن على الكف عن لوم أنفسهن على اجلرائم اليت عانني اجلنس) إىل أن املساعدة اليت تلقيْ  نها قد ساعد

ن قد بدأن يف تدبري أسباب معيشتهن من الناحية االقتصادية.منها ف يما خيص احرتامهن ألنفسهن وأ

م احمللية يف -٩ وأوصى املقيِّمون بزيادة إعطاء األولوية ملشاركة املستفيدين من الضحايا وجمتمعا
ربطًا أفضل عن تصميم الربامج ورصدها. وينبغي ربط إجنازات املشاريع باإلطار االسرتاتيجي اإلمجايل

طريق استحداث أداة موحدة لرصد املشاريع ونظام ملعلومات اإلدارة. ومن بني التوصيات األخرى: 
استحداث ممارسة لتتعلق بتمويل املشاريع املتعددة السنوات، وإجراء استعراض هلياكل اإلدارة القطرية، 

صندوق االستئماين للضحايا.وترشيد جهود االتصال الرامية إىل إذكاء الوعي القطري بشأن ال
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رئيس مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية، ‘ إنتيلمان’وقد قام كل من السفري -١٠
املدير ‘ بيرت دي بان’رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، والسيد ‘ نوغوشي’والسيد 

قليمية بزيارة مشاريع الصندوق يف موظف الربامج اإل‘ سكوت بارتيل’التنفيذي للصندوق، والسيد 
ما يف مشايل أوغندا مث سافروا إىل‘ أويام’و‘ غولو’مقاطعيت  ‘ بونيا’و‘ آمي’و‘ ماهاغي’واملناطق احمليطة 

وطوال البعثة، تفاعل الوفد مع املستفيدين من يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية. ‘ إيتوري’يف مقاطعة 
احملليني، ومع ممثلني للسلطات الوطنية واحمللية. وُعقدت يف كمباال نفِّذين اء املبرامج الصندوق، ومع الشرك

لقاءات مع وزيري اخلارجية والعدل ومع مسؤولني رفيعي املستوى من وزارة الصحة. وتفاعل الوفد أيضاً مع 
ائم على ق‘غولو’، وهو ما مشل مشاركته يف برنامج إذاعي يف ‘بونيا’و‘ غولو’الصحافة يف كمباال و

من الصندوق االستئماين للضحايا وشركائه إىل املقدَّمةاملكاملات اهلاتفية. وخلص الوفد إىل أن اخلدمات 
م احمللية قد أسهمت بدرجة كبرية فيما يقوم ٠٠٠١١٠أكثر من  شخص من الضحايا وأُسرهم وجمتمعا

العدالة للضحايا.ضمان حتقيق لعلى نظام روما األساسي من مسعى املرتكزبه النظام  

مؤمتر القمة العاملي للقضاء على العنف اجلنسي يف وشارك الصندوق االستئماين للضحايا يف -١١
والذي كان حدثاً بارزاً ،٢٠١٤حزيران/يونيه ١٣إىل ١٠الفرتة من يف ، الذي ُعقد يف لندنحاالت النزاع
ية الربيطاين السابق ولَيم هيغ. وقد هدف اليت أطلقها وزير اخلارجمبادرة منع العنف اجلنسيمن أحداث 

مبا يف –مؤمتر القمة إىل تعزيز ودعم اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع 
تمعات احمللية على تقدمي الدعم إىل  ذلك التصدي له عن طريق تدعيم قدرات البلدان واملؤسسات وا

اء  أحد األجزاء الرئيسية هلذه املبادرة يف متثَّلإفالت اجلناة من العقاب. وقد ضحايا هذا العنف وعلى إ
إنشاء فريق خرباء متعدد التخصصات شارك فيه الصندوق االستئماين للضحايا. ذلك أن وفد الصندوق 

‘ بيَرت دي بان’والسيد رئيس جملس إدارة الصندوق‘ موتو نوغوشي’إىل مؤمتر القمة، والذي ضم السيد 
الربامج اإلقليمية، قد شارك يف جمموعة من ةموظف‘ كريستني كاال’ةدير التنفيذي للصندوق والسيدامل

األحداث الرفيعة املستوى مما كفل تسليط األضواء على حقوق الضحايا الناجيات من هذا العنف على 
ارجية ولَيم هيغ عن ألضرار. وأثناء مؤمتر القمة، أعلن وزير اخلااملساعدة يف إعادة تأهيلهن وعلى جرب 

التربع مببلغ واحد مليون جنيه إسرتليين ُخصص لضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين.

بجبر األضرارالوالية المتعلقة -ألف

بكل حالة من احلاالت املعروضة على احملكمة. جرب األضرارية الصندوق بشأن الوترتبط -١٢
وجيوز للمحكمة أن تأمر بأن يُودع لدى الصندوق مبلغ ات،مجع املوارد من الغرامات أو املصادر وجيري

كمل من "املوارد األخرى للصندوق االستئماين" إذا قرر ستَ وتُ )٦(،اجلرب احملكوم به ضد شخص مدان
ضد مبلغ اجلرب احملكوم بهبأن يودع لدى الصندوقوجيوز للمحكمة أن تأمر )٧(جملس اإلدارة ذلك.

وق االستئماين للضحايا.من نظام الصند٤٦إىل ٤٣البنود من )٦(
من نظام الصندوق االستئماين للضحايا.٥٦البند )٧(



ICC-ASP/13/14

14-A-210814 6

IC
C

-A
SP/9/[…

]
P

ágina
٦

IC
C

-A
SP/9/[…

]
P

age
٦

جرب فردي عن األضراراألمر منح إصدارغري العملي عند من تحيل أو شخص مدان إذا كان من املس
وأن ،أحكام جرب األضراريتعني أن يستلم الصندوق املوارد اليت يتم مجعها من و لكل ضحية. مباشرةً 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٩٨ألحكام املادة وفقاً ،يفصل تلك املوارد عن موارده األخرى

اية حزيران/يونيه وحب-١٣ ، كانت توجد قضيتان معروضتان على احملكمة (تدخالن) يف٢٠١٤لول 
، كان يُنتظَر صدور قرارات دوائر االستئناف بشأن اإلدانة ‘لوبانغا’طور مرحلة جرب األضرار. ففي قضية 

واحلكم وجرب األضرار.

٢٥امي الدفاع، يف أعلن كل من مكتب املدعي العام ومكتب حم،‘كاتانغا’ويف قضية -١٤
٧منهما ضد قرارات اإلدانة واحلكم املؤرخة املقدَّمة االستئنافات ، سحب ٢٠١٤حزيران/يونيه 
ائية والطريق مفتوح ‘ كاتانغا’ولذلك فإن إدانة السيد ، على التوايل. ٢٠١٤آيار/مايو ٢٣آذار/مارس و

اية حزيران/يونيه أمام إجراءات جرب األضرار اليت كانت التوقعات احملددَّة ب ا يف  تبدو غري ٢٠١٤شأ
متيّقن منها.

وانتظارًا لقرارات دائرة االستئناف يف قضية ‘كاتانغا’ونتيجًة للتطورات اليت حدثت يف قضية -١٥
تنفيذ الربامج املتزامنة املتعلقة جبرب أن يتوّقع ، فقد حيتاج الصندوق االستئماين للضحايا إىل ‘لوبانغا’

ابتداءً –بشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية ‘إيتوري’أي مقاطعة –نفس املنطقة اجلغرافية األضرار يف
فصاعداً.٢٠١٥من عام 

ا احملكمة، يقوم الصندوق بإعداد قائمة -١٦ واستعدادًا لتنفيذ إجراءات جرب األضرار اليت تأمر 
م لتقدمي يد املساعدة يف شىت خرباء متعددي التخصصات (من األفراد واملنظمات) قد جيري اال ستعانة 

اخلرباء يف النصف الثاين من عام لتلقي طلبات منمراحل وأبعاد التنفيذ. ويتوّقع الصندوق إطالق نداء 
ا احملكمة .٢٠١٤ أما دور الصندوق ومسؤولياته على وجه الدقة يف تنفيذ قرارات جرب األضرار اليت تأمر 

. وسيكون ‘لوبانغا’رت القرارات النهائية من دائرة االستئناف يف قضية فسيصبحان أكثر وضوحاً مىت صد
من الضروري أيضًا إمداد الصندوق مبا يكفي من املوارد املالية وموارد املوظفني من أجل مباشرة هذه 

األنشطة األساسية املتعلقة بالعدالة التعويضية وإجنازها بنجاح يف إطار نظام روما األساسي.

تنفيذ لللخربة املستفادة من تنفيذ برامج املساعدة أن تساعد يف تشكيل اسرتاتيجيات وميكن -١٧
ا احملكمة. وميتلك الصندوق اخلربة الفنية املتعددة التخصصات واملعرفة  إجراءات جرب األضرار اليت تأمر 

االت ال يت حيدث فيها تزامن بني العميقة باحلاالت اليت تتوالها احملكمة وبطرائق التنفيذ املختلفة. ويف ا
أحكام جرب األضرار ووالية الصندوق املتعلقة باملساعدة، يدرك الصندوق أن التفاعل بني كال الواليتني 
سيتطلب تعاونًا وثيقًا بني قلم احملكمة والصندوق يف جماالت االتصاالت والتوعية واألمن والعمليات 

امليدانية.
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الوالية المتعلقة بالمساعدة-باء

إىل هندوق دعمــ، قدم الص٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠إىل٢٠١٣متوز/يوليه ١منخالل الفرتة -١٨
إعادة عن طريقاختصاص احملكمة ضمنمن ضحايا اجلرائم اليت تدخل شخص ٠٠٠١١٠ثر من ــأك

تمعيو التأهيل البدين  اع . وتشمل أنو على السواءالنفسي، والدعم املادي على الصعيدين الفردي وا
(ولكن ال تقتصر على) ما يلي: املقدَّمة اخلدمات 

، اليت تشمل اجلراحة التجميلية، واجلراحة العامة، وإزالة شظايا الرصاص إعادة التأهيل البدينأ)(
عالج الناسور، خدمات مثلوالقنابل، وأجهزة تعويض األطراف وتقومي العظام، واإلحاالت إىل 

ما؛،ية واإليدزوفحوص فريوس نقص املناعة البشر  وعالج ورعاية ودعم املصابني 

على مستوى املتعلقة بالصدمات النفسية شمل االستشارات النفسية اليت تإعادة التأهيل النفسيب)(
فرق املوسيقى والرقص واملسرح لتعزيز التماسك والتعايف االجتماعيني؛ أنشطة و ؛األفراد واجلماعات

تمعات احمل لية، وبرامج إذاعية عن حقوق الضحايا، ودورات إعالمية وحلقات عمل لتوعية ا
تمعيالتوعيةاالستجابات على صعيدولقاءات جمتمعية واسعة النطاق. وميكن أن تشمل  ةا

تمعي املشاركة كل جمتمع حملي وفيما عزيز السالم داخل  من أجل تاملصاحلةحتقيق يف و يف احلوار ا
تمعاتبني  بيئة مناسبة للوقاية من اجلرائم؛ادمبا يؤدي إىل إجيا

أو ، يةالتعليمأو املَِنحميكن أن يشمل أنشطة كسب العيش املراعية للبيئة، ، الذي الدعم املاديج)(
بغية التدريب املهين، أو احلصول على خدمات اإلحالة اليت تتيح فرص توليد الدخل والتدريب 

والضحايانفِّذين بناء قدرات الشركاء املويشكل. لرتكيز على التمكني االقتصادي الطويل األجلا
تعزيز استدامة التدخالت؛بغية من هذه املبادرات اً جزء

لدوا األطفال الذين وُ هم فينضحايا العنف اجلنسي وأطفاهلم، مبمن أجل تنفيذ مبادرات خاصة د)(
األساسية، تشمل إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية وهي مبادرات نتيجة االغتصاب،

تقدمي بني األم والطفل واألسرة، و الوشائجتعزيز دفبشأن الصدمات النفسيةوتقدمي املشورة
واليت ترمي إىل التصّدى ، والدعم الغذائي، واالستجابات املشرتكة بني األجياليةالتعليماملَِنح 

تمعات احمللية.للوصم والتمييز وحتقيق املصاحلة داخل األسر وا

إعادة التأهيل خدمات من الضحايا املستفيدين من الصندوق االستئماين مزجياً أغلبيةتلقى يو -١٩
الدعم املادي. ومن بني املستفيدين املستهدفني من تدخالت إل جانبةالبدين والنفسي املتكامل
الصندوق الفئات التالية:

االغتصاب، ضحايا همفينمب،)القائم على نوع اجلنساجلنساين (ضحايا العنف اجلنسي والعنف أ)(
بسبب هويتهم ةغري متناسببدرجةن و واحلمل القسري، واالسرتقاق اجلنسي، والضحايا املستهدف
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لتجنيد يف اجلماعات ل، والفتيات اللوايت تعرضن لالختطاف و/أو على وجه التحديداجلنسانية 
؛حتبيلهن قسراً املسلحة ومت 

تل أزواجهم؛الذين قُ : األشخاصوذكوراً األرامل إناثاً ب)(

جربوا أُ الذين عاماً ١٥: األطفال والشباب دون سن األطفال اجلنود السابقون/الشباب املختطفونج)(
يف هذه على االنضمام إىل مجاعات مسلحة و/أو مت جتنيدهم أو إلزامهم باخلدمة العسكرية 

النزاع)؛اءأثنوها اليت أدّ احملددة(بغض النظر عن األدوار اجلماعات املسلحة 

م أو األطفال : األطفال الذين قُ األيتام واألطفال الضعفاءد)( الذين ُعرِّضواتل آباؤهم وأمها
العنف؛بفعلللمخاطر 

: الضحايا الذين عانوا من إصابات جسدية و/أو الذين النفسيةاإلصابات البدنية والصدمات ه)(
؛العنفبفعلصدمات نفسية عانوا من

ضمنال يندرجون واألشخاص اآلخرون الذين: أفراد أسر الضحايا ر والضحايا اآلخروناألسأفراد و)(
العنف.روا بفعلولكنهم تضرّ الفئات املذكورة أعاله 

جيريمشروعاً ١٣خالل الفرتة املشمولة بالتقرير من بهاملضطَلعبرنامج املساعدة ويتألف -٢٠
ومقاطعة ،‘شويلتأ’، و‘تيسو’، و‘النغو’:األقاليم الفرعيةتغطي أربعة مشاريع(مشايل أوغندا يف فيذهاتن
،الشمالية‘كيفو’، و‘إيتوري’تغطي مقاطعة تسعة مشاريع) ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية (‘دجوماىنأ’
الشعبية القاعدة يته املتعلقة باملساعدة مع منظمات التنفيذ وعلىاجلنوبية ). ويتعاون الصندوق ‘كيفو’و

، وجمموعات الضحايا الناجني، واجلمعيات النسائية، واملنظمات الدينية، واجلمعيات القروية لالدخار احمللية
. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، قام ذات الصبغة الدولية، واملنظمات غري احلكوميةوتقدمي القروض

ز القدرات احمللية، ودعم الربامج، وتعزيإعدادموظفو الصندوق بعدة زيارات رصد من أجل اإلشراف على 
ا املشاريع وتقييمها وإمتابعة  م منها. وخضعت مجيع املشاريع الستعراض إداري والتعلّ عداد تقارير بشأ
)٨(هذه العملية.كجزء منوتقين  

دة يف جمال إعادة التأهيل البدين واصل الصندوق دعم مشاريع تقدمي املساعأوغندا،ويف مشايل-٢١
، قرر الصندوق أن يصّفي  على مراحل ٢٠١٣. ويف عام منفِّذين أربعة شركاء عن طريقوالنفسي

أنشطته املتعلقة بالدعم املادي، وذلك عقب نظر جملس إدارة الصندوق يف احلالة االجتماعية واالقتصادية 
تمعاتواألمنية القائمة يف أوغندا.  احمللية ويستفيد من عملية إعادة التأهيل النفسي أفراد فضًال عن ا

أعمال كاتاليكو من أجل ’، أوقف الصندوق االستئماين للضحايا مشروعاً تديره منظمة ٢٠١٤يف شباط/فرباير )٨(
قلق بشأن اإلدارة الربناجمية ) يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب الKataliko Actions for Africa (KAF)أفريقيا (

.واملالية، وهو أمر جيري استعراضه. وسريد يف التقارير الالحقة مزيد من التفاصيل
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املتأثرة، وهي عملية تسعى إىل احلد من وصم الضحايا وإىل التشجيع على إجياد إحساس أكرب من الثقة 
دف أنشطة إعادة التأهيل البدين إىل  تمع احمللي. و واملسؤولية املشرتكة والتعايش السلمي فيما بني أفراد ا

و/أو عنف جنسي أو لذين عانوا من ضرر بدينتلبية احتياجات الرعاية وإعادة التأهيل لدى األشخاص ا
عنف جنساين، وذلك من أجل مساعدة الضحايا على التعايف وعلى استئناف أدوراهم كأعضاء منِتجني 

م احمللية. ومساِمهني يف جمتمعا

وعدم ،ذ برامج الصندوق يف سياق يتسم بالصراع املزمنويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تنفَّ -٢٢
إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم على ا املضطَلعاألنشطة ز وضعف حكم الدولة. وتركِّ ،قراراالست

كاستجابة من استجابات الربامج يف مجهورية الكونغو ،وقد سقطت سهوًا إعادة التأهيل النفسياملادي.
يدية، وهو ما يعين أن من الصندوق إىل الدائرة التمهاملقدَّمة يف إطار أوراق القضية ،الدميقراطية

ال تتألف بصورة رئيسية من عمليات إحالة األفراد احملتاجني  لرعاية الطبية إىل لالتدخالت يف هذا ا
ا يف إطار اسرتاتيجية إعادة التأهيل النفسي املضطَلعوتتناول األنشطة مة للرعاية. جهات أخرى مقدِّ 

لصراعات والعنف اجلنسي واجلرائم األخرى. وباإلضافة العواقب والصدمة النفسية الناشئة عن احلروب وا
تمعات احمللية  ا تستهدف أيضاً ا إىل أن إعادة التأهيل النفسي تنهض بالعالج على املستوى الفردي، فإ
املتأثرة يف حماولة للحد من وصم الضحايا وللتشجيع على إجياد إحساس أكرب من الثقة واملسؤولية املشرتكة 

ا الصندوق والتعايش ال تمع احمللي. أما هدف أنشطة الدعم املادي اليت يقوم  سلمي فيما بني أفراد ا
فهو حتسني احلالة االقتصادية للضحايا عن طريق التثقيف والتعليم (مبا يف ذلك التدريب يف جمال حمو 

تمع احمللي، وإجياد فر  ص عمل. ويف مجهورية األمية)، وأنشطة التنمية االقتصادية، وإعادة بناء بنية ا
ن أكما بأنشطة يف جمال الدعم املادي.املنفِّذون الكونغو الدميقراطية، يقوم مجيع شركاء الصندوق 

، حتصل اجلنساينالفئات الشديدة الضعف، مثل األطفال اجلنود السابقني وضحايا العنف اجلنسي والعنف 
على رعاية ودعم خاصني. 

وق يف مجهورية أفريقيا الوسطى على تسوية األزمة السياسية ويتوقف إطالق برنامج الصند-٢٣
يف مجهورية أفريقيا الوسطى، اضطر الصندوق إىل تدهور الوضع األمين إىل غري أنه نظراً واألمنية الراهنة. 

مع احلفاظ يف الوقت نفسه على االحتياطي املايل حىت إشعار آخر٢٠١٣أنشطته يف آذار/مارس تعليق
وقد ُصمم الربنامج املتعلق .٢٠١٤وأبقى جملس اإلدارة على هذا القرار يف آذار/مارس .وضوعاملتصل بامل

جبمهورية أفريقيا الوسطى لكي يرّكز على ضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، وجرى اختيار الشركاء 
ييم منط الضرر الذي عاىن . وقد تدفع التطورات الالحقة الصندوق إىل إيفاد بعثة تقوم بإعادة تقنفِّذين امل

والية احملكمة.الداخلة ضمن منه الضحايا نتيجًة للجرائم املرتكبة 
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٢٠١٧-٢٠١٤الخطة االستراتيجية للفترة -جيم

ُقدم إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف آذار/مارس مشروع للخطة االسرتاتيجية -٢٤
ا طوال . وجاء هذا)٩(٢٠١٧-٢٠١٤للصندوق للفرتة  املشروع نتاجًا لسلسة من اجلهود اليت اضطُلع 

. ومشلت هذه اجلهود اإلطار االسرتاتيجي لتقييم املخاطر والنتائج اليت ٢٠١٤ويف أوائل عام ٢٠١٣عام 
وكانون الثاين/يناير ٢٠١٣أسفر عنها استقصاء على اإلنرتنت يف الفرتة ما بني كانون األول/ديسمرب 

روات ُأجريت داخل أمانة الصندوق ومع موظفني رئيسيني من قلم احملكمة يف  فضًال عن مشا٢٠١٤
كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير. وتعتمد االسرتاتيجية اجلديدة أيضًا على استنتاجات وتوصيات التقييم 
اخلارجي لربنامج املساعدة الذي ينهض به الصندوق، وهو التقييم الذي ُأجري يف تشرين الثاين/نوفمرب

٢٠١٣.

أعمال الصندوق يف فرتة السنوات بالرؤية واالجتاه املتعلقنيتفيد اخلطة االسرتاتيجية يف نقل و -٢٥
األربع القادمة. وهذه اخلطة االسرتاتيجية، اليت تأخذ يف احلسبان اخلربة اليت اكتسبها الصندوق وشركاؤه 

دد جمموعة جديدة من الغايات فضًال عن التحديات والفرص الراهنة، حت٢٠١٣- ٢٠٠٩خالل الفرتة 
والتمويل املستدام، والرتويج حلقوق الضحايا، واحلوكمة اجليدة، اليت ترّكز على الربجمة ذات اجلودة،

واملساءلة، والشفافية. وترد يف اخلطة تفاصيل لصيغ حمدَّثة من مبادئ ومعايري الربجمة، والنتائج املتوقعة 
واالتصاالت، مجع التربعات ا، ونـُُهج املضطَلعلجهود لتدامة ساالالرئيسية، واسرتاتيجيات حتقيق 

واسرتاتيجيات إلنشاء هيكل تنظيمي أكثر فعالية وشراكة مع احملكمة.

وقد جرى استعراض مشروع اخلطة االسرتاتيجية واملوافقة عليه يف اجتماع جملس اإلدارة املعقود -٢٦
على أصحاب املصلحة اخلارجيني، مبن فيهم ٢٠١٤ريل يف نيسان/أبيف آذار/مارس. وُعرض هذا املشروع 

مجيع الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية. ويف اجتماع تشاوري مع الدول األطراف واملنظمات غري 
يف الهاي، وشاركت فيه عضو جملس إدارة الصندوق السيدة ٢٠١٤آيار/مايو ٦احلكومية ُعقد يف 

االسرتاتيجية برد فعل إجيايب وبالتقدير من حيث نطاقه واألهداف ، حظي مشروع اخلطة ‘إليزابيث رين’
من أجل ٢٠١٤االسرتاتيجية الرئيسية. وسُيقدَّم املشروع النهائي إىل جملس اإلدارة يف آب/أغسطس 

املوافقة عليه.

إطار إدارة المخاطر-دال

شامل إلدارة األخطار ، كان قد مت االنتهاء من وضع إطار ٢٠١٣حبلول الربع الثالث من عام -٢٧
من أجل الصندوق االستئماين للضحايا. وقد مشلت نتائج هذا العمل، إىل جانب إطار إدارة املخاطر، 

اية عام ٢٠١٣يف آذار/مارس )٩( العمل باخلطة االسرتاتيجية ٢٠١٣، وافق جملس اإلدارة على أن ميّدد حىت 
.٢٠١٢-٢٠٠٩للصندوق للفرتة 
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حتديد وتقييم املخاطر ذات األولوية وتدابري الرقابة وكذلك حتديد اجلهات املسؤولة عن اختاذ اإلجراءات 
ر اخلاص بالصندوق يف عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية وحتديد اُألطر الزمنية. مث أُدمج إطار إدارة املخاط

.٢٠١٧-٢٠١٤للصندوق للفرتة 

ويف الدورة الثانية والعشرين للجنة امليزانية واملالية، نوقش موضوع إدارة خماطر أسعار صرف -٢٨
ها العمالت فيما يتصل بربامج الصندوق، والذي مل يرد ضمن قائمة املخاطر ذات األولوية اليت يواجه

الصندوق، واخُتتم النظر يف املوضوع على حنٍو حظي برضا اللجنة. وقد شجعت هذه اللجنة يف تقريرها 
الصندوق على تضمني تقريره السنوي الذي يُقدَّم إىل مجعية الدول األطراف حتديثاً عن سياسة التحّكم يف 

تدابري وإجراءات الرقابة فيما يتعلق ويوّضح اجلدول الوارد أدناه التقّدم احملرز بشأن)١٠(إدارة املخاطر.
باملخاطر ذات األولوية.

التقدم احملرز بشأن تدابري/إجراءات الرقابةوصفهانوعهااملخاطر

اخلطر األمين على كل من 
العمليات امليدانية واملوظفني 

نفِّذين امليدانيني والشركاء امل
والضحايا املستفيدين

، مؤسَِّسي
عمليايت

مسائل أمنية خارجية/حملية. بسببات امليدانية تتأثر العملي
ملخاطر ن و نفِّذويتعرض املوظفون امليدانيون والشركاء امل

وأضرار.

من املقرر تقدمي تدريب أمين إىل موظفي 
الصندوق يف الربع الثالث من عام 

٢٠١٤

اتيجية يرجع خطر عدم كفاية األموال إىل عدم وجود اسرت مؤسَِّسيخطر عدم كفاية األموال
أو إىل مجع التربعات بشكل جيد بشأن مبَـلَّغةواضحة 

وجود معوقات مالية لدى املاحنني.

تشتمل اخلطة االسرتاتيجية على 
اسرتاتيجية جلمع األموال؛ وقد أُعدت 

مجع اسرتاتيجية منفصلة من أجل 
من املؤسسات اخلاصةالتربعات 

، مؤسَِّسيخطر فقدان املصداقية
عمليايت

نفِّذين فقدان املصداقية باختيار الشركاء امليتصل خطر
ومتابعتهم؛ كما يتصل مبخاطر اإلجراءات والرْصد والغش.

يقوم موظفو الصندوق بالرصد املستمر 
املوقعي للمشروع وهو ما ُيسفر عن 

التدخل اإلداري عند االقتضاء

خطر عدم مالءمة أنشطة 
الربامج يف احلاالت املعنية

، مؤسَِّسي
عمليايت

ميكن جتميع املخاطر الربناجمية يف جمالني رئيسيْني اثنني مها: 
خطر اإلخفاق يف حتقيق أهداف الربامج، وإمكانية 

التسبب يف حدوث ضرر آلخرين. وخطر عدم كفاية 
اإلعداد للربامج يف بلدان احلاالت، مبا يؤدي أثناء التقييم 

إىل عدم مالءمة األنشطة (قارن بوالية الصندوق 
ماين للضحايا) وحدوث تأثري سليب على مسعة االستئ

تمعات املتأثرة الصندوق والضحايا وا

استعراض وتنسيق منهجية التقييم اخلاصة 
بالصندوق وذلك حبلول الربع الثالث من 

. وقام الصندوق بتخصيص ٢٠١٤عام 
نفِّذين قدرة الشركاء املحصراً لتعزيزاملوارد

.

.٥٠، الفقرة ICC-ASP/13/5الوثيقة )١٠(
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التقدم احملرز بشأن تدابري/إجراءات الرقابةوصفهانوعهااملخاطر

خطر حدوث ارتباك يف العالقة 
وفيما ني الصندوق واحملكمة ب

ذه العالقةيتعلق

حبدوث ارتباك يف العالقة بني الصندوق اخلطر املتعلقمؤسَِّسي
ذه العالقة يرجع إىل وجود وفيما يتعلق واحملكمة 

اسرتاتيجيات وأهداف متباينة، وأوجه غموض بشأن 
اإلدارة، واالفتقار إىل االتصال، ووجود توقعات متباينة 

ر اب املصلحة مما ينتج عنه عدم الكفاءة وتضرّ لدى أصح
السمعة.

قام الصندوق مبواءمة اخلطة االسرتاتيجية 
مع اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة. 

وجيري القيام مبشاورات منتظمة بشأن 
االتصال والتوعية.

خطر عدم امتالك 
موارد/قدرات كافية يف األمانة 

للوفاء بواليات الصندوق 
ة ذات الصلةوللقيام باألنشط

خطر عدم امتالك موارد/قدرات كافية يف األمانة لتنفيذ مؤسَِّسي
املشاريع/األنشطة وفقاً لواليات الصندوق.

تنص اخلطة االسرتاتيجية على إطار متني 
للتطوير التنظيمي من أجل تعزيز 

االستجابة للواليات القانونية

الوضوح يف حتديد األدوار عدم 
واملسؤوليات

عدم وجود أدوار ومسؤوليات واضحة ورؤية إدارية داخل يمؤسَّسِ 
الصندوق واالفتقار إىل اإلعالم بشأن ذلك، مما يؤدي إىل 

االفتقار إىل الوضوح بشأن املساءلة واملسؤوليات.

جرى تناول هذه املسائل تناوالً متعمقاً يف 
معتكف للموظفني، وهو أمر يتطلب 

املتابعة والتحسني باستمرار

م وضوح االتصال خطر عد
فيما يتصل بالواليات والربامج

خطر حدوث أخطاء يف االتصاالت والتفسري بني عمليايت
والضحايا، مما يؤدي إىل نفِّذين الصندوق والشركاء امل

خطر عدم حتقيق توّقعات الضحايا.

، خصص جملس ٢٠١٤يف آذار/مارس 
إدارة الصندوق موارد ألنشطة التوعية 

املتعلقة بالربامج

لمجلس اإلدارةالحادي عشراالجتماع السنوي -هاء

٢٠إىل ١٨عقد جملس اإلدارة اجتماعه السنوي احلادي عشر يف الهاي يف الفرتة من -٢٩
لس مشروع ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة . واستعرض ا

ووافق عليها، مبا يف ذلك إطار إدارة املخاطر اخلاص بالصندوق على أن ُجتري بعض التعديالت. ووافق 
، مبا يف ذلك املوافقة على وظائف جديدة ٢٠١٥جملس اإلدارة على مشروع ميزانية أمانة الصندوق لعام 

ا يف إطار املضطَلعألضرار الصادرة عن احملكمة وتوسيع نطاق األنشطة لضمان االستجابة ألوامر جرب ا
الوالية املتعلقة باملساعدة، فضًال عن دعم عملية مجع التربعات وإبراز صورة الصندوق لدى املاحنني 

ني من القطاع اخلاص. ووافق جملس اإلدارة أيضًا على استخدام املوارد الناشئة عن التربعات منسِ املؤسَّ 
مببلغ  ٢٠١٥- ٢٠١٤هورية الكونغو الدميقراطية أثناء الفرتة مجيف الربامج يف أوغندا و التوسُّعأجل عمليات 

الدعم املتصلة يورو من أجل إسناد أنشطة ٠٠٠٢٧٥مليون يورو، فضًال عن مبلغ ١,٨كلي قدره
.نفِّذين إىل جهات خارجية، مبا يف ذلك بناء قدرات الشركاء املاملشاريعب

يورو املخصص جلرب األضرار، قرر ٠٠٠٩٠٠إدراكًا من جملس اإلدارة للتربع األملاين مببلغ و -٣٠
لس زيادة احتياطي جرب األضرار لدى الصندوق االستئماين للضحايا مببلغ إضايف قدره  مليون يورو١ا

وافق جملس اإلدارة كذلك ماليني يورو. و ٣,٦مبا يصل إىل مبلغ جمموعه التربعات غري املقيَّدةمأخوذ من 
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ا يف كينيا وكوت ديفوار يف الفرتة  على تنظيم بعثات تقييم يف إطار الوالية املتعلقة باملساعدة ُيضطلع 
بغية احلفاظ على االحتياطي املايل املخصص لربنامج مجهورية أفريقيا الوسطى على األقل ٢٠١٥- ٢٠١٤

ا يف شرقي مجهورية الكونغو ، وتنظيم بعثة تقييم جديدة٢٠١٤اية عام حىت بشأن املساعدة ُيضطَلع 
الربامج (املوقع وأنواع الضرر وأنواع الضحايا والتدخالت) وتقييم احتياجات ثغراتالدميقراطية بغية حتديد 

عملية إعادة التأهيل البدين. وأقر جملس اإلدارة املراجعة املالية واإلدارية اخلارجية ملشاريع الصندوق يف 
ا يف النصف الثاين من عام ااملخطط اليت من رية الكونغو الدميقراطية مجهو  .٢٠١٤لقيام 

من قلم المحكمةالمقدَّمة المساعدة -واو

قلم رئيس ، وإذ وضع ICC-ASP/3/Res.7والقرار ICC-ASP/1/Res.6ملرفق القرار وفقاً -٣١
إليهما ما يلزم من مساعدة لكي يؤديا قدم فإنه واألمانة، جملس اإلدارةيف اعتباره استقاللية احملكمة 

.عملهما على الوجه السليم

قلم احملكمة، رئيس املكتب املباشر ل:وقد ُقدمت هذه املساعدة من مجلة جهات من بينها-٢٨
امليزانية واملالية، واخلدمات االستشارية القانونية، واإلعالم والتوثيق، والرتمجة الشفوية التالية:قساماألو 

باحملكمة، والعمليات امليدانية، واألمن والسالمة، واخلدمات العامة، واملوارد البشرية، رتمجة التحريرية وال
املعلومات واالتصاالت. توقسم تكنولوجيا

التقرير المالي- ثالثاً 

التبرعاتحالة -ألف

إبالغ اجلمعية ، اليت تنص على أنه يتعني ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١للفقرة وفقاً -٣٣
عن قبوهلا أو رفضها، ترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة ، بغض النظراملعروضةسنويا جبميع التربعات

؛يورو)٥٢٤,٠٨٢٤١٦(دولواردة منــات الــربعــور، التــــملة أمــوتضم هذه القائمة، يف جبالتربعات. 
من املقدَّمة املناظرة التربعاتلتربعات العينية و/أو او يورو)؛ ٦١٥,٩٣٤١راد (ــات وأفــســومن مؤس
إىل ٢٠١٣متوز/يوليه ١يورو يف الفرتة من ٨٣٩١٩٦ما يعادلوهي تبلغالشريكة املنفِّذةاملنظمات 

يورو).٨٥٨٦١للصندوق (الفائدة املصرفية املتحققةوإيرادات ؛٢٠١٤آذار/مارس ٣١

لصندوقإلى امقدَّمة الالتبرعات والهبات الخاصة -باء

يورو؛ وكان رصيد حسابه ١٩١٥٤٨أظهر حساب الصندوق باليورو وجود رصيد قدره -٣٤
بلغ رصيده حساب توفريحالياً لك الصندوقتوباإلضافة إىل ذلك، ميدوالر. ٣٦٠٠,٥٥الدوالري هو 
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.٢٠١٤نيه حزيران/يو ٣٠يف يورو ٠٧١٥٠٣٤ألجل بلغ رصيده حساب ودائعو يورو ٠٠٠٠٠٠٥
وتدير األمانة املوارد الواردة من املاحنني وتقدم تقارير عن استخدامها وفقًا للمعايري املنصوص عليها يف 

كما تقّدم األمانة يف معظم احلاالت تقارير منفصلة عن التربعات )١١(.ICC-ASP/4/Res.3مرفق القرار 
مي هذه املعلومات.املخصَّصة الغرض، نظراً إىل أن بعض املاحنني يطلبون تقد

ويف النصف األول من ٢٠١٣وقد ظلت اإليرادات املستمدة من التربعات يف ازدياد يف عام -٣٥
مليون يورو ١,٣تربعت السويد بأكثر من فقد ، إذ قامت عدة دول بتقدمي تربعات كبرية. ٢٠١٤عام 
يورو  ٠٠٠٢٠٠ية قدرها القسط األول من اتفاق مدته ثالث سنوات، ودفعت فنلندا دفعة ثانمتثِّل

مليون يورو كتمويل غري ١كجزء من اتفاقها الذي تبلغ مدته أربع سنوات. وقدمت هولندا تربعًا قدره 
يورو خمصصة الحتياطي جرب األضرار لدى الصندوق.٠٠٠٩٠٠مقيَّد، وتربعت أملانيا مببلغ 

تربع ألول مرة تقدمي عن ‘آيبشينزو’السيد ، أعلن رئيس وزراء اليابان ٢٠١٤ويف آيار/مايو -٣٦
يورو خمصَّص ٠٠٠٤٠٠يورو منه مبلغ ٠٠٠٦٠٠لصندوق االستئماين للضحايا قدره حنو إىل ا

يف مؤمتر القمة العاملي للقضاء على العنف اجلنسي يف حاالت و لضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين.
‘ وليام هيغ’وزير خارجية اململكة املتحدة السيد ، أعلن رمسياً ٢٠١٤النزاع، الذي ُعقد يف حزيران/يونيه 

إىل الصندوق. وهذا التربع األخري من اململكة املتحدة جنيه اسرتليينمليون ١عن تقدمي تربع جديد مببلغ 
ا إىل الصندوق املخصصة لضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين إىل مبلغ جمموعه  يصل حبجم تربعا

.ينجنيه اسرتليمليون ١,٨

ة يف العنف تمثِّلواحلاجة إىل تناول اآلثار املرتتبة على املمارسة الشائعة الواسعة االنتشار امل-٣٧
تمعي،  ا على املستوى الفردي واُألسري وا هي اجلنسي يف حاالت النزاع، وهي آثار جيري اإلحساس 

ا اجلهات األخرى املاحنة للصندوق اليت ما فتئ كثريحاجة  منها خيصص تربعات للصندوق قد سلَّمت 
ماليني يورو ٥من أجل ضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين (العنف القائم على نوع اجلنس) بلغت 

مليون يورو.١٩حنو الذي يبلغمن أصل جمموع التربعات الواردة 

اية عام -٣٨ ترمي جية ، استعان الصندوق خببري استشاري لتقدمي املشورة بشأن اسرتاتي٢٠١٣ويف 
ة اخلاصة يف أسواق ؤسَِّسيتعزيز تعبئة املوارد من أجل الصندوق عن طريق التفاعل مع اجلهات املاحنة املإىل 

أوروبا والواليات املتحدة. ونظر جملس اإلدارة يف آذار/مارس يف مشروع اسرتاتيجية، مدمج يف مشروع 
ًا لذلك، يتطلع الصندوق إىل تعزيز قدرة ، ووافق عليه. وتبع٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة  االسرتاتيجية للفرتة 

فصاعداً.٢٠١٥األمانة على مجع التربعات ابتداء من عام 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، )١١(
٢٠٠٥)ICC-ASP/4/32 ثالثاً ’)، اجلزء‘.
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ذا التقرير، و -٣٩ لس أن يعرب عن امتنانه على التربعات اليت وردت خالل الفرتة املشمولة  يود ا
لس يف اعتباره وإذ يضع لصندوق. التربع لعلى مواصلة واجلهات األخرىحيث الدول األطراف هو و  ا

على الدول األطراف مجيعيشجع فإنه القيمة الرمزية الكبرية ملسامهة الدول األطراف يف موارد الصندوق، 
لس، فإن تقدمي الدعم على أوسع نطاق بّ هُ أن تَـ  ا املالية. ويف رأي ا إىل دعم الصندوق يف حدود قدرا

ال فعاالً للصندوق باعتباره عنصراً ؤسَِّسيالوضع املتعزيز سيفيد يفمجعية الدول األطرافممكن داخل 
اختصاص احملكمةباملشمولةنظام روما األساسي، يستجيب حلقوق ضحايا اجلرائم عناصر غىن عنه من 

لس أن يكرر نداءاته مواحتياجا تربعات خمصصة من أجل ضحايا العنف لتقدمي املوجَّهة . ويود ا
أجل تعزيز احتياطي الصندوق املخصص للتعويضات.ومن اجلنسايناجلنسي والعنف 

دفع تعويضات غرض حتويل الغرامات واملصادرات من الشخص املدان لما تأمر به احملكمة من و -٤٠
هذامصلحة يف سري بالفعل للسيطرة املباشرة للصندوق. غري أن الصندوق له ال خيضع هو أمر للضحايا 

لس احملكمة والدول األطراف إىل تعزيز قدرة احملكمة على التحقيق يف األصول التحويل بنجاح. ويدعو ا
ا ، وإىل تكثيف تعاون الدول التعويضاتجرب األضرار و لغرض ومواصلة حتديدها وجتميدها ومصادر

هلذه الغاية. حتقيقاً األطراف مع احملكمة 

٢٠١٣المراجعة الخارجية للحسابات لعام -جيم

لتقدمي خدمات املراجعة اخلارجية هتعاقدت احملكمة معالذي ،اسبة الفرنسيديوان احملقام ممثلو -٤١
. وأثناء هذه الزيارة، قام ٢٠١٤، بزيارة الهاي يف حزيران/يونيه كل من احملكمة والصندوقلللحسابات 

، كما وضعتها ٢٠١٣مراجعو احلسابات التابعون للديوان بالتحّقق من البيانات املالية للصندوق لعام 
مراجعو احلسابات، يف تقرير مراجعة احلسابات املتعلق ويشريكمة بالتعاون مع أمانة الصندوق. احمل

ذا أنه ال توجد، إىل ٢٠١٣بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام  استنتاجات وتوصيات 
الشأن.

(البرنامج الرئيسي السادس)٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام -رابعا

ألمانته ٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام جملس اإلدارة، أعد ICC-ASP/4/Res.3للقرار وفقاً -٤٢
بصفتها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.وذلك ، ICC-ASP/3/Res.7املنشأة عمال بالقرار 

مليزانية املقرتحة سنوياً ، يقّدم جملس اإلدارة الصندوق االستئماين للضحاياامن نظام (أ)٧٧البندوعمًال ب
تنظر فيه جلنة امليزانية واملالية.لكي 

تواجهها. ويقبل جملس اإلدارة أيضاً ويدرك جملس اإلدارة متاماً القيود اليت مازالت ميزانية احملكمة-٤٣
املسؤولية عن ضمان أن تكون األمانة قادرة على النهوض حبجم العمل األكرب املتوقَّع، وخاصة تنفيذ 

ا احملكمة.عم ليات جرب األضرار/التعويضات اليت تأمر 
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مليون يورو، بزيادة ١,٩٣قدرها ٢٠١٥ويقرتح الصندوق االستئماين للضحايا ميزانية لعام -٤٤
.٢٠١٤يف املائة، باملقارنة مع امليزانية املعتمدة لعام ٢١,٨مليون يورو أو ما نسبته ٠,٣٥قدرها 

اليت اسُتشريت الدول ،٢٠١٧-٢٠١٤سرتاتيجية للصندوق للفرتة واستنادًا إىل اخلطة اال-٤٥
ا يف آيار/مايو  فيما يلي:٢٠١٥تتمثل األولويتان الرئيسيتان للصندوق يف عام ،٢٠١٤األطراف بشأ

لكي يتمكنوا من: االستجابة نفِّذين تعزيز القدرة على التنفيذ لدى أمانة الصندوق وشركائه امل(أ)
؛ ‘كاتانغا’و‘ لوبانغا’ضرار الصادرة عن احملكمة، كما هي متوقَّعة يف قضييت ألوامر جرب األ

خبصوص ٢٠١٣به يف عام املضطَلعوتنفيذ التوصيات املنصوص عليها يف التقييم اخلارجي 
برامج املساعدة احلالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشايل أوغندا؛ وبدء القيام بأنشطة 

ا احملكمة (أي مجهورية أفريقيا الوالية املتعلقة  باملساعدة يف بلدان احلاالت اإلضافية اليت حدد
ظروف العمليات والوضع األمين. وتشمل بذلك مسحت إذاالوسطى وكينيا وكوت ديفوار)، 

هي وظيفة منسق للربامج يكون مقره يف و ٣-االحتياجات اجلديدة وظيفة ثابتة من الرتبة ف
يا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)، كما تشمل تعيني مساعدين إضافيني املكتب امليداين يف بون

للربامج امليدانية بعقود من فئة املساعدة املؤقتة العامة؛

ة ؤسَِّسيتعزيز قدرات الصندوق يف جمال مجع التربعات، والسيما فيما خيص اجلهات املاحنة امل(ب)
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملوظف ٣-وهذا يتطلب وظيفة جديدة من الرتبة فاخلاصة. 

جلمع التربعات والرتويج يكون مقره يف الهاي.

عند نفس مستوى امليزانية املعتمدة ٢٠١٤وجرى إبقاء مستوى امليزانية املعتمدة للصندوق لعام -٤٦
يجًة على زيادة يف تكاليف املوظفني نت٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام تشتمل. وبينما ٢٠١٣لعام 

لألولويات املذكورة أعاله، يقرتح الصندوق إجراء خفض يف التكاليف غري املتعلقة باملوظفني باملقارنة مع 
ا إىل أطراف ٢٠١٤ميزانية عام  . وقد قرر الصندوق متويل أنشطة معينة متصلة بالربامج سُيسند القيام 

ضًا خفض العبء الواقع على امليزانية ثالثة، باستخدام موارد ناشئة عن التربعات، مما يرتتب عليه أي
يورو.٠٠٠٢٧٥املقرتحة مبقدار 
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األولالمرفق

التي تلقاها الصندوق االستئماني للضحاياالتبرعات-ألف

تموز/يوليه ١الصندوق من الدول أثناء الفترة الممتدة من تلقاهافيما يلي التبرعات التي 
:٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٣

(باليورو)لغ باملالدولت الواردة من التربعا
٩٧٨,٠٠٩أندورا

٤٠٠,٠٠١٣٦اسرتاليا
٦٢٠,٩٦٣اجلمهورية التشيكية

٠٠٠,٠٠٣٥إستونيا
١٤٥,٠٠٢٣٦فنلندا
٠٠٠,٠٠٩٠٠أملانيا

٠٠٠,٠٠١٠هنغاريا
٠٠٠,٠٠٥٠أيرلندا
٠٠٠,٠٠٤٠إيطاليا
٥٦٨,٠٠٥٤٨اليابان
٣٥٩,٩٨٧التفيا

٢٢٤,١٨١٦ليختنشتاين
٠٠٠,٠٠٣٠بولندا

٩٥٩,٨٩٣٤مجهورية كوريا
٠٠٠,٠٠١٥سلوفينيا
٠٠٠,٠٠٣٠إسبانيا
١٦٨,٠٧٣٤٤١السويد
٠٠٠,٠٠١٠٠سويسرا
٠٠٠,٠٠٠٢٥١هولندا

١٠٠,٠٠٥٧٩١اململكة املتحدة

٥٢٤,٠٨٢٤١٦من الدولالمقدَّمة مجموع التبرعات 
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منالفرتةأثناءدوقــصنـــالقىـــلـــتدول،ـــالمنالواردةاله ـــأعورةـــذكـــاملرعاتــبــالتإىلباإلضافةو 
:ما يلي٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠إىل٢٠١٣يوليه/متوز١

ومؤسسات؛أفرادمننقديةتربعاتيف شكل يورو٦١٥,٩٣٤١(أ)

يفنفِّذين املالشركاءمنمناظرةربعاتتأو/وعينيةتربعاتيف شكل يورو٨٣٩,٠٠١٩٦(ب)
؛)الثايناملرفقيفالتفاصيل(٢٠١٤مارس/آذار٣١إىل٢٠١٣يوليه/متوز١منالفرتة

.املصرفيةالفوائدإيراداتيف شكل ٨٥٨,٠٠٦١(ج)

ةالمصرفياتقائمة بالتبرعات حسب الحساب-باء

(باليورو)ABN AMRO‘:إيه بي إن أمرو’مصرف–١
ABN AMRO:املصرفسم ا

)Trust Fund for Victims(الصندوق االستئماين للضحاياصاحب احلساب:
اليوروالعملة:
IBAN:NL54ABNA0538465115
Swift:ABNANL2A

٣٠إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١أثناء الفترة من ،الواردةبما في ذلك التبرعات ،صرفيةمالتفاصيل ال
:٢٠١٤حزيران/يونيه 

يورولغ بالباملالتفاصيل
٧٠٥٫٧٥٥٧٩الرصيد االفتتاحي

٦١٥٫٩٣٤١*من األفراد واملؤسساتاملقدَّمة التربعات 

٥٢٤٫٠٨٢٤١٦من الدولاملقدَّمة التربعات 

)٩٣٧٫٠٥٣٦٢١(نح/املشاريع مدفوعات املِ 

)٠٫٠٠(املبالغ املسرتدة من أموال املشاريع غري املستخدمة

)٠٠٠٫٠٠١٥٠٥(يل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفريالتحو 

)٠٠٠٫٠٠٥٠٠٤(ألجلحساب الودائعاحلساب اجلاري إىل التحويل من 
٦٩٩٠٫٠٠٦٧٩٤التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري 

٨٥٨٫٠٠٦١املصرفيةفائدةالإيرادات 

٠٫٠٠الرسوم املصرفية 

٢٠١٤١٩١٫٠٠٥٤٨يونيه حزيران/٣٠الرصيد في 

يورو.٣٤٦,٥١كان٢٠١٤يونيه حزيران/٣٠* يرجى االنتباه إىل أن رصيد حساب باي بال يف 
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يورواملبلغ بالمن األفراد واملؤسسات حبسب الشهراملقدَّمة التربعات 
٢٠١٣٣٥٠,٠٠متوز/يوليه 

٢٠١٣٣٣٠,٠٠آب/أغسطس 
٢٠١٣١٠٥,٠٠أيلول/سبتمرب 

٢٠١٣٣٣٠,٠٠ألول/أكتوبر تشرين ا
٢٠١٣٠,٠٠تشرين الثاين/نوفمرب 

٢٠١٣٥٧٠,٠٠٣٦كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٤٦٠٥,٠٠٢كانون الثاين/يناير 

٢٠١٤٢٠٥,٠٠شباط/فرباير 
٢٠١٤٥٥,٠٠آذار/مارس 

٢٠١٤٥٠٠,٠٠نيسان/أبريل 
٢٠١٤١١٠,٠٠أيار/مايو 

٢٠١٤٤٥٥,٠٠حزيران/يونيه 

٦١٥,٩٣٤١المجموع
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يورواملبلغ بالمن الدول حبسب الشهراملقدَّمة التربعات 
٢٠١٣٠٠٠,٠٠٥٠متوز/يوليه 

٢٠١٣٠,٠٠آب/أغسطس 
٢٠١٣٠,٠٠أيلول/سبتمرب 

٢٠١٣٩٧٨,٠٠٩تشرين األول/أكتوبر 
٢٠١٣٢٤٥,٦١٤٣٢١تشرين الثاين/نوفمرب 

٢٠١٣٠٨٥,٨٣٤٠٢٢كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٤٦٠٠,٠٠٣٩٠الثاين/يناير كانون

٢٠١٤٠,٠٠شباط/فرباير 
٢٠١٤٠٦٨,٠٠٧٦٧١آذار/مارس 

٢٠١٤١٤٦,٦٤٨نيسان/أبريل 
٢٠١٤٠,٠٠أيار/مايو 

٢٠١٤٤٠٠,٠٠١٨١حزيران/يونيه 

٥٢٤,٠٨٢٤١٦المجموع

)باليورو(ABN AMRO‘إيه بي إن أمرو’مصرف–٢
ABN AMRO:املصرفاسم 

حساب الودائع الرئيسي لألعمال التجارية،الصندوق االستئماين للضحايااحلساب:صاحب
)Trust Fund for Victims Business Top Deposit Account(

اليوروالعملة:
40.62.65.615رقم احلساب:

إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١بما في ذلك التحويالت المصرفية أثناء الفترة من ،التفاصيل المصرفية
:٢٠١٤حزيران/يونيه٣٠

يورواملبلغ بالالتفاصيل

٦٩٠,٠٠٥٢٩٤الرصيد االفتتاحي

)٠٠٠,٠٠٦٥٠٩(التحويل من احلساب اجلاري إىل حساب التوفري

٦٩٠,٠٠٦٧٩٤التحويل من حساب التوفري إىل احلساب اجلاري

٢٠١٤٠٠٠,٠٠٠٠٠٥حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 
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*)باليورو(Rabobank‘:وبانكراب’مصرف–٣

Rabobank:املصرفاسم 

Trust Fund for، حساب الودائع ألجل (الصندوق االستئماين للضحاياصاحب احلساب:

Victims Time Deposit Account(
اليوروالعملة:

NL21RABO1012 317285رقم احلساب:

إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١ة أثناء الفترة من التحويالت المصرفيبما في ذلك ،التفاصيل المصرفية
:٢٠١٤حزيران/يونيه٣٠

باليورواملبلغ التفاصيل
٠٠٠,٠٠٥٠٠٤الرصيد االفتتاحي

٠٧١,٢٥٣إيرادات الفائدة املصرفية*

٢٠١٤٠٧١,٢٥٥٠٣٤حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 
وتعكس ،٢٠١٤متوز/يوليه ٢٥إىل ٢٠١٤ن/أبريل نيسا٢٥افُتتح حساب الودائع ألجل هذا ملدة ثالثة أشهر من * 

الفائدة املصرفية املذكورة هذه الفرتة.

)بدوالرات الواليات المتحدة(ABN AMRO‘:إيه بي إن أمرو’مصرف–٤
ABN AMRO:املصرفاسم 

)Trust Fund for Victims(الصندوق االستئماين للضحاياصاحب احلساب:
يات املتحدةبدوالرات الوالالعملة:
IBAN:NL87ABNA0538621176
Swift:ABNANL2A

٣٠إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١أثناء الفترة من ،الواردةبما في ذلك التبرعات ،صرفيةمالتفاصيل ال
:٢٠١٤حزيران/يونيه 

بدوالرات الواليات املتحدةلغ باملالتفاصيل
٩٥٠٫٥٥٧١الرصيد االفتتاحي

٠٫٠٠من األفراد واملؤسساتاملقدَّمةالتربعات 

٥٠٠٫٠٠٥٧من الدولاملقدَّمة التربعات 

)٨٥٠٫٠٠١٢٥(نح/املشاريع مدفوعات املِ 

٠٫٠٠املبالغ املسرتدة من أموال املشاريع غري املستخدمة

٠٫٠٠املصرفيةفائدةالإيرادات 
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٠٫٠٠الرسوم املصرفية 

٢٠١٤٦٠٠٫٥٥٣حزيران/يونيه ٣٠الرصيد في 

بدوالرات الواليات املتحدةاملؤسسات حبسب الشهرو من األفراد املقدَّمة التربعات 
٢٠١٣٠٫٠٠متوز/يوليه 

٢٠١٣٠٫٠٠آب/أغسطس 

٢٠١٣٠٫٠٠أيلول/سبتمرب 

٢٠١٣٠٫٠٠تشرين األول/أكتوبر 

٢٠١٣٠٫٠٠تشرين الثاين/نوفمرب 

٢٠١٣٠٫٠٠كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٤٠٫٠٠/يناير كانون الثاين

٢٠١٤٠٫٠٠شباط/فرباير 

٢٠١٤٠٫٠٠آذار/مارس 

٢٠١٤٠٫٠٠نيسان/أبريل 

٢٠١٤٠٫٠٠أيار/مايو 

٢٠١٤٠٫٠٠حزيران/يونيه 

٠٫٠٠المجموع

دوالرات الواليات املتحدةبمن الدول حبسب الشهراملقدَّمة التربعات 
٢٠١٣٠٫٠٠متوز/يوليه 

٢٠١٣٠٫٠٠آب/أغسطس 

٢٠١٣٠٫٠٠يلول/سبتمرب أ

٢٠١٣٠٫٠٠تشرين األول/أكتوبر 

٢٠١٣٠٫٠٠تشرين الثاين/نوفمرب 
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٢٠١٣٥٠٠,٠٠٥٧كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٤٠٫٠٠كانون الثاين/يناير 

٢٠١٤٠٫٠٠شباط/فرباير 

٢٠١٤٠٫٠٠آذار/مارس 

٢٠١٤٠٫٠٠نيسان/أبريل 

٢٠١٤٠٫٠٠أيار/مايو 

٢٠١٤٠٫٠٠حزيران/يونيه 

٥٠٠,٠٠٥٧المجموع
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المرفق الثاني

إلى ٢٠١٣تموز/يوليه ١خالل الفترة من بهاالمضطَلعمشاريع المساعدة
٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠

شمالي أوغندا
TFV/UG/2007/R1/14(c):املشروع

ج تقدميعنوان املشروع: اخلدمات معاجلة احتياجات الصحة النفسية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: 
وبناء القدرات

دوالر٠٠٠٢٠٠وشلن أوغندي٥١٨٩٢٤٨٦٣١:ةيزانيامل
*يورو٩٠٨٣٩:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين -٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر :ةدامل

عن طريق تلبية ضت لإليذاءإعادة التأهيل النفسي للمجتمعات اليت تعر والتدخل:ايانوع الضح
ا املتعلقة بالصحة النفسية .احتياجا

TFV/UG/2007/R1/018, TFV/UG/2007/R2/042:املشروع

بناء القدرات، والرتويج، وإعادة التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشايل أوغنداعنوان املشروع:
يورو٦٩٠٥٤٧:ةيزانيامل
*يورو٩٩٨١٦:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين -٢٠٠٨نوفمرب/الثاينتشرين :ةدامل

البدين (تقدمي خدمات التقومي واألطراف الصناعية) وعمليات إعادة إعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح
اً.التأهيل النفسي، وتقدمي الدعم املادي من أجل ضحايا احلرب املعاقني بدني

مشروع مغلق–TFV/UG/2007/R2/040:املشروع
التوعية والتصدي للعنف اجلنسي والعنف اجلنساين (القائم على نوع اجلنس) لدى عنوان املشروع:

يف مشايل أوغندا‘أغاغو’و‘ باِدر’السكان املتضررين من احلرب يف مقاطعيت 
يورو٠٠٠٤٥٥:ةيزانيامل
*يورو٢١٤٢٦:املنّفذشريكالمن مة املقدَّ ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤كانون الثاين/يناير-٢٠٠٨نوفمرب/الثاينتشرين :ةدامل

للمتضررين من احلرب من الشباب النفسي، وتقدمي الدعم املادي إعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح
والنساء.
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**TFV/UG/2007/R1/016:املشروع
يف دة املتكاملة يف جمال إعادة التأهيل البدين والنفسي إىل ضحايا احلربتقدمي املساععنوان املشروع:

مشايل أوغندا
يورو٠٠٠٦٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
ريثما جيري التوقيع على العقد–شهراً ١٢:ةدامل

النفسي، وتقدمي الدعم املادي.و دينالبإعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح

**TFV/UG/2007/R1/014(a):املشروع
تقدمي الدعم املتكامل يف جمال إعادة التأهيل البدين والنفسي إىل الضحاياعنوان املشروع:

يورو٠٠٠٦٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
ريثما جيري التوقيع على العقد–راً شه١٢:ةدامل

والنفسي للمجتمعات الضحية مع الرتكيز على النساء البدينإعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح
والفتيات ضحايا العنف اجلنسي واجلنود األطفال السابقني.

**TFV/UG/2007/R1/014(b):املشروع
كرامة لضحايا احلرب يف مشايل أوغندااستعادة احلالة الصحية والعنوان املشروع:

يورو٠٠٠٦٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
ريثما جيري التوقيع على العقد–شهراً ١٢:ةدامل

والنفسي لضحايا العنف اجلنسي.البدينإعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح

**TFV/UG/2007/R1/023:املشروع
مركز اخلربة الفنية يف جمال توفري السالمة النفسية لألطفال املتضررين من احلربعنوان املشروع:

يورو٠٠٠٥٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
ريثما جيري التوقيع على العقد–شهراً ١٢:ةدامل

م مع الرتكيز بصورة لألطفال املتضررين من احلربالنفسي إعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح وجمتمعا
إصابات بدنية حدثت هلمخاصة على اجلنود األطفال السابقني ونزالء سجن لريا واألطفال الذين 

ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية.
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**TFV/UG/2007/R1/035:املشروع
الدعم الطيب والنفسي الشامل إىل ضحايا احلربتقدمي عنوان املشروع:

يورو٠٠٠٥٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
ريثما جيري التوقيع على العقد–شهراً ١٢:ةدامل

والنفسي للمجتمعات الضحية.البدينإعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح

**TFV/UG/2007/R2/041:عاملشرو 
تقدمي املساعدة املتكاملة يف جمال إعادة التأهيل البدين والنفسي إىل الضحايا يف مشايل عنوان املشروع:

أوغندا
يورو٠٠٠٦٠:ةيزانيامل
الرقم غري متاح:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
لى العقدريثما جيري التوقيع ع–شهراً ١٢:ةدامل

والنفسي للمجتمعات املتضررة من احلرب.البدينإعادة التأهيل والتدخل:ايانوع الضح
اية العقد احلايلكل مدة  كامل لةاملعتمدالكليةلغ االواردة يف اجلداول أعاله تطابق املباتمالحظة: امليزاني . املربممشروع حىت 

سعر وحلساب القيم املعنية، اسُتخدم. ٢٠١٤آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٣وز/يوليه مت١الفرتة من فقط* األموال املناظرة تغطي
.شلن أوغندي)٥٥٠٢ويورو٠,٧٣٥= دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١(٢٠١٤الصرف لشهر حزيران/يونيه 

.٢٠١٤أن يبدأ التنفيذ يف الربع الثالث من عام اكتملت عملية املشرتيات هلذه املشاريع أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، ومن املتوقَّع** 

جمهورية الكونغو الديمقراطية

TFV/DRC/2007/R1/001, TFV/DRC/2007/R1/031, TFV/DRC/2007/R2/036:املشاريع

معنوان املشروع: تعزيز قدرات ضحايا العنف اجلنسي وجمتمعا
دوالر٠٠٠٧٥٠:ةيزانيامل
يورو*٧٧٢١٥:املنّفذشريكالمن ة املقدَّمناظرة املبالغ امل
٢٠١٤أيلول/سبتمرب –٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب :ةدامل

-، وإعادة التأهيل االجتماعيإعادة التأهيل النفسياإلحاالت الطبية، و والتدخل:ايانوع الضح
مالعنف اجلنسي لضحايااالقتصادي .وجمتمعا
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TFV/DRC/2007/R1/004; TFV/DRC/2007/R2/027:املشاريع

‘آرو’و‘ ماهاغي’و‘ جونغو’و‘ إيرومو’قافلة السالم يف أقاليم عنوان املشروع:
دوالراً ٩٦٠٤١٧١:ةيزانيامل
يورو*٩٥٣٥:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤أيلول/سبتمرب –٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب :ةدامل

، وتقدمي املساعدة يف جمال الدعم إعادة التأهيل النفسيحاالت الطبية، و اإلوالتدخل:ايانوع الضح
.املادي للمجتمعات ضحايا احلرب

TFV/DRC/2007/R1/019:املشروع

يف مدرسة السالمعنوان املشروع:
دوالراً ٥٦٤٩٦٩:ةيزانيامل
يورو*٧٠٠١٤:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٥آب/أغسطس –٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب :ةدملا

عن طريق أنشطة حتقيق السالم إعادة التأهيل النفسياإلحاالت الطبية، و والتدخل:ايانوع الضح
، والطفالت األمهات،املسلحةبالتشكيالتواملصاحلة مع الرتكيز على األطفال ضحايا العنف املرتبط 

.احلربواألطفال الضعفاء املتضررين من 

TFV/DRC/2007/R1/021:املشروع

االقتصادي لضحايا العنف اجلنسي الناجم عن احلروب-إعادة اإلدماج االجتماعيعنوان املشروع:
دوالراً ٤٧٤١٧٥١:ةيزانيامل
يورو*٣٧٣١٣:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٥غسطس آب/أ–٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب :ةدامل

، وللمدنيني الناجنيوالدعم املادي لضحايا العنف اجلنسيإعادة التأهيل النفسيوالتدخل:ايانوع الضح
تمع. املشوَّهني الناجني، وألفراد ا
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TFV/DRC/2007/R1/022:املشروع

ال االجتماعي إىل عنوان املشروع: يف عنف اجلنسي ضحايا التقدمي املشورة يف جمال الطب النفسي وا
حمليات جماورة٨ويف ‘ بونيا’
دوالراً ٣٧٠٨٨١:ةيزانيامل
يورو*٥٣٠١١:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٥آب/أغسطس –٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب :ةدامل

والعنف جلنسيضحايا العنف اناث إللوالدعم املادي إعادة التأهيل النفسيوالتدخل:ايانوع الضح
.اجلنساين وأُسرهن

TFV/DRC/2007/R2/028, TFV/DRC/2007/R2/029:املشاريع

تمعي للشباب ضحايا النزاعات املسلحة يف عنوان املشروع: من أجل ‘ إيتوري’مشروع إعادة اإلدماج ا
مكافحة مجيع أشكال العنف 

دوالراً ٧٥٧٧٢٢١:ةيزانيامل
يورو*٧٢٠٣٣:املنّفذشريكالمن دَّمة املقناظرة املبالغ امل
٢٠١٥آب/أغسطس –٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب:ةدامل

للطفالت األمهات واألوالد والبنات والدعم املاديإعادة التأهيل النفسيوالتدخل:ايانوع الضح
املدرسي واألطفال اآلخرين ذوي الوضع اهلش وضحايا النزاعات املسلحة عن طريق إعادة اإلندماج

االقتصادي.-واالجتماعي

TFV/DRC/2007/R1/011, TFV/DRC/2007/R1/026, TFV/DRC/2007/R2/030:املشاريع

بقوات ومجاعات مسلحة يف سابقاً مشروع إعادة إدماج األطفال الذين كانوا مرتبطني عنوان املشروع:
‘ ماهاغي’إقليم 

دوالرات٤٠٤٠٥٣١:ةيزانيامل
يورو*٨٨٦٣:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤أيلول/سبتمرب –٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب :ةدامل

الذين كانوا سابقاً والشباب والدعم املادي لألطفال إعادة التأهيل النفسيوالتدخل:ايانوع الضح
ال ذوي الوضع اهلش.  مرتبطني جبماعات مسلحة واليتامى واألطفال اجلنود السابقني واألطف
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**TFV/DRC/2007/R2/032:املشروع
لضحايا جرائم النفسي والبدينالتعايف االعرتاف حبالة الضحايا ودعم التعويض املادي و عنوان املشروع:

‘كيفو اجلنويب’احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف إقليم 
دوالراً ٦٤٧٣٧١:ةيزانيامل
يورو*٢٦٩٣:املنّفذشريكالمن مة املقدَّ ناظرة املبالغ امل
٢٠١٤حزيران/يونيه–٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب :ةدامل

لضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد والدعم املاديإعادة التأهيل النفسيوالتدخل:ايانوع الضح
.  اإلنسانية

TFV/DRC/2007/R2/043:املشروع

يف ‘ بيين’القتصادي والنفسي لضحايا العنف اجلنسي يف إقليم ا-الدعم االجتماعيعنوان املشروع:
‘ كيفو الشمالية’
دوالر٠٠٠١١٧:ةيزانيامل
يورو*٤٠٠١:املنّفذشريكالمن املقدَّمة ناظرة املبالغ امل
٢٠١٥آب/أغسطس –٢٠١٣متوز/يوليه :ةدامل

.  العنف اجلنسيوالدعم املادي لضحايا سيالتأهيل النفإعادةو الطبيةاإلحاالتوالتدخل:ايانوع الضح
اية العقد احلايلكل مدة  كامل لةاملعتمدالكليةلغ االواردة يف اجلداول أعاله تطابق املباتمالحظة: امليزاني . املربممشروع حىت 

عر ساسُتخدم م املعنية، وحلساب القي. ٢٠١٤آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٣متوز/يوليه ١الفرتة من فقط * األموال املناظرة تغطي 
.شلن أوغندي)٥٥٠٢ويورو٠,٧٣٥= دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١(٢٠١٤لشهر حزيران/يونيه الصرف 

** هذا املشروع معلَّق حالياً وجيري استعراضه.
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الثالثالمرفق

للصندوق االستئماني للضحاياالتنظيميالهيكل 

دارة اإلمجلس 

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

)٤-مستشار قانوين (ف )٥-ف(الربامجكبري موظفي 
)٣-موظف الرصد والتقييم (ف

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

)٣-(أوغندا و كينيا) (فليمية اإلقموظف للربامج امليدانية 
)٣-) (فأفريقيا الوسطىمجهورية ، الكونغو الدميقراطيةمجهورية (اإلقليمية موظف للربامج امليدانية 

ر أ)-(خ عالكونغو الدميقراطية)مجهورية ()٢مساعدان للربامج امليدانية (
ر أ)-(خ عأفريقيا الوسطى)مجهورية مساعد للربامج امليدانية (

______________


