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عشرة الخامسة لدورة ا
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤-١٦الهاي، 

للصندوق االستئماني للضحاياالبيانات المالية 
٢٠١٥ألول/ديسمبر كانون ا٣١للسنة المنتهية في
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ICC-ASP/10/20احملتويات
الصفحة

٣............................................................................خطاب اإلحالة ..........................
٣.....................................................................................................املسجِّلإىل رسالة

٣............................................اعتماد البيانات املالية......................................................
٤........................................................................................للحساباتاملستقلراِجعرأي امل

٥..................................................................٢٠١٥كانون األول/ ديسمرب٣١يف بيان الوضع املايل 
٦.......................................................٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف األداء املايل للسنة املنتهية بيان 
٧.............................٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف حقوق امللكية للسنة املنتهيةالتغيريات يف صايف األصول/بيان 

٨. ..................................................٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
٩...................................٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف قارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية مبيان 

١٠.........................................................لصندوق االستئماين للضحاياللحقة بالبيانات املاليةاملالحظات امل
١٠............................................................................دوق االستئماين للضحايا وأهدافهالصن-١
١٠.....................................................حملاسبة وإعداد التقارير املاليةاملتعلقة باملخص السياسات اهلامة -٢
١٥...............................................................حكمها...........................النقدية وما يف -٣
١٥........................... ...........................................الودائع ألجل...........................-٤
١٦...... .................................................................خرىاألاملتداولةول صاألو ً ا  َّ مقد مدفوعة املبالغ امل-٥
١٦.............................................................................من احملكمةالقبضستحقة املبالغ امل-٦
١٦.........................................................................ستحقة الدفع..............املسابات احل-٧
١٦............................................................................ستحقةاملصروفات املو ةؤجلامليراداتاإل-٨
١٧................................................................صايف األصول/حقوق امللكية.....................-٩

١٧........................................................................يرادات...............................اإل-١٠
١٧........................... ............................................املصروفات..............................-١١
١٨........................... ................................................بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية-١٢
١٩........................................................................اإلبالغ القطاعي........................-١٣
٢١....................................................................................................االلتزامات-١٤
٢١..................................................................ات الصلةألطراف ذمعلومات بشأن اعن اإلفصاح -١٥
٢٢........................... ..................................................األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ....-١٦

ون األول/ كان٣١يف ةاملنتهيلسنةلالبيانات املالية –لصندوق االسئتماين للضحاياخلارجية حلسابات ااةراجعاملتقرير 
٢٣....................................................................................................٢٠١٥ديسمرب 
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20خطاب اإلحالة

٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

.احلساباتمراِجعحسابات الفرتة املالية إىل املسجِّليقدم من النظام املايل، ١-١١للبند وفقاً 
كانون ١من املمتدة عن الفرتة املالية وأتشرف بأن أقّدم البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
هريمان فون هيبل
املسّجل

Richard Bellin
External Audit Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

المسجِّلإلى رسالة
٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

، املسجِّلالسيد عزيزي 
جملس اإلدارة جيب أن يقدِّم(ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ٧٧باملادةعمالً 

ارجي.اخلسابات احلمراِجعيستعرضها كي البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لاحلسابات و 
اخلارجي.احلساباتمراِجعخطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل علىلو وقّعتمون ممتناً وأك

مع وافر االحرتام،
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

اعتماد البيانات المالية
٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

تُعتمد البيانات املالية واملستندات الداعمة.
و نوغوشي،موت

رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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ICC-ASP/10/20

المستقل للحسابات مراِجعالرأي 
٣١فرتة اإلثين عشر شهرًا املنتهية يف لللصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية 

كانون األول/ديسمرب ٣١يف بيان الوضع املايل. وتشمل هذه البيانات املالية ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
وبيان مقارنة مبالغ ،ةالنقديات، وبيان التدفقصايف األصوليف وبيان التغّريات، وبيان األداء املايل، ٢٠١٥

.تشمل ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرىومالحظات امليزانية واملبالغ الفعلية،
جملس إدارة فإن ، تئماين للضحايالصندوق االسالباب الرابع من نظام امن ٧٧الفقرة ومبوجب 

الدولية لمعايري احملاسبية طبقاً لإعداد هذه البيانات وجيريمسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها. دوق الصن
البيانات . وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد للقطاع العام

امن أي أخطاء رضًا متوازنًا على حنو خيلواملالية وعرضها ع . وتشمل هذه االحتيال أو الغلطتنتج عنيُعتد 
للظروف. تبعاً املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة 

ا. وقد المسؤوليتنا يف إبداء وتتمثل رأيٍ بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم 
هذه املعايري منا االلتزام بقواعد السلوك املهين وتتطلبللمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وفقاً مراجعتنارينا أج

لتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو من على حنو ميّكننا من اوالتخطيط لعملية املراجعة وأدائها 
.امللموسةخطاء األ

مراجعة احلساباتأدلةتنفيذ إجراءات املراجعة من أجل جتميعللحساباتمراجعةأيوتتضمن
احلساباتراِجعاملهين ملللتقديراإلجراءاتتصميموخيضع. املاليةالبياناتيفاملعروضةواملعلومات املبالغبشأن

ا أخطاء املالية علىالبياناتتشتملاحتمال أن كما خيضع لتقييم،اخلارجي جتة عنكانت ناسواءيُعتد 
املتعلقة القائمةاملراقبة الداخليةيفاحلساباتمراِجعينظراملخاطر،هذهوعند تقدير. االحتيال أو الغلط

وليس من أجل إبداء أي رأي يف املناسبةاملراجعةإجراءاتتصميمأجلوعرضها مناملاليةالبياناتبإعداد
البيانات ضاملطبقة وعر احملاسبيةة الطريقما إذا كانتييم تقأيضاً مراجعة احلساباتوتشملاملراقبة الداخلية.

.معقولةاحملاسبيةوما إذا كانت التقديراتمناسبني املالية 
رأينا.بداء إلمعقوالً اً أساسألن توفّرومالئمةكافيةّمجعناهااليتاملراجعةأدلّةأنونعتقد

للصندوق االستئماين الوضع املايلعنسليمةظرة فإن البيانات املالية تقدم ن،إىل مراجعتنااستناداً و 
صايف األصول،والتغريات يف ، وكذلك عن األداء املايل،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف للضحايا 

كانون ٣١املنتهية يف شهراً عشر لفرتة االثىنوالتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية
.الدولية للقطاع العامللمعايري احملاسبية طبقاً ٢٠١٥األول/ديسمرب 

(توقيع)
ديدييه ميغو
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20البيان األول

الصندوق االستئماني للضحايا
اليورو)آالف (ب٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في الوضع الماليبيان 

٢٠١٥٢٠١٤م املالحظةرق
األصول

المتداولةاألصول 
١٣هانقدية وما يف حكم ١٨٦٦ ٤٠٧

٥-ودائع ألجل ٤٧٣

٥٣٣٤٥٤مبالغ مدفوعة مقدَّماً وأصول جارية أخرى

١٥٤٢٤٩من احملكمةلقبضامبالغ مستحقة 

١٣املتداولةاألصول جمموع  ٨٧٣١٢ ٥٨٣

المتداولةاألصول غير 
٤٩١٥٤من احملكمةلقبضامبالغ مستحقة 

٤٩١٥٤تداولةاملاألصول غري جمموع 

١٣مجموع األصول ٩٢٢١٢ ٧٣٧

الخصوم
المتداولةالخصوم 

٦٢-٧حسابات مستحقة الدفع

٣٧-٨إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

٩٩-املتداولةجمموع اخلصوم 

٩٩-مجموع الخصوم

٩١٣صافي األصول/حقوق الملكية ٩٢٢١٢ ٦٣٨

١٣ألصول/حقوق الملكيةالخصوم وصافي امجموع  ٩٢٢١٢ ٧٣٧

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20البيان الثاني
الصندوق االستئماني للضحايا

)بآالف اليورو(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في األداء المالي للسنة المنتهيةبيان 
٢٠١٥٢٠١٤املالحظةرقم

اإليرادات
١٠١االشرتاكات املقررة ٨١٦١ ٥٨٦

١٠٢التربعات ٩٤٣٥ ٠٢٧

١٠٩٤١١٠اإليرادات املالية

٤اإليراداتجمموع  ٨٥٣٦ ٧٢٣

المصروفات
١املصروفات اإلدارية العادية ٧٦٦١ ٤٣٣

١املصروفات الربناجمية ٥٥٤١ ٣٢٤

١١٣املصروفاتجمموع  ٣٢٠٢ ٧٥٧

١ز) للفترة المعنيةالفائض/(العج ٥٣٣٣ ٩٦٦

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20البيان الثالث

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون ٣١المنتهية في للسنةالملكية التغييرات في صافي األصول/حقوقبيان 

)بآالف اليورو(٢٠١٥األول/ديسمبر 

جرب احتياطي صناديق أخرىمالصندوق العا
األضرار

جمموع صايف 
األصول/حقوق 

امللكية
كانون الثاني/يناير ١ألرصدة االفتتاحية في ا

٢٠١٤٣٩٢٥ ٨٢٣٢ ٦٠٠٨ ٨١٥

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٤

١٥٤٣الفائض/(العجز) ٣-٨١٢ ٩٦٦

(١٤٣)--(١٤٣)ف/املاحننياالئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطرا

١)-النقل إىل االحتياطي ١(٠٠٠ ٠٠٠-

١١٢احلركة خالل السنةجمموع  ٨١٢١ ٠٠٠٣ ٨٢٣

في صافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 
٢٠١٤٤٠٣٨كانون األول/ديسمبر٣١ ٦٣٥٣ ٦٠٠١٢ ٦٣٨

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٥

٤٩١جز)الفائض/(الع ١-٤٨٤ ٥٣٣

(٢٤٩)--(٢٤٩)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

١)-النقل إىل االحتياطي ١(٢٠٠ ٢٠٠-

٢٨٤١(٢٠٠)احلركة خالل السنةجمموع  ٢٠٠١ ١٩١

في صافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 
٢٠١٥٢٠٣٨كانون األول/ديسمبر٣١ ٩١٩٤ ٨٠٠١٣ ٩٢٢

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20 الرابعالبيان
الصندوق االستئماني للضحايا

)بآالف اليورو(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في التدفقات النقدية للسنةبيان 

٢٠١٥٢٠١٤
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

١فرتة املعنية (البيان الثاين)الفائض/(العجز) لل ٥٣٣٣ ٩٦٦

(١٢)٦فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

٥/اخنفاض يف الودائع ألجل)زيادة( ٥)٤٧٣ ٤٧٣)

(١١)٢٠٠من احملكمةالقبضيف املبالغ املستحقة (زيادة)/اخنفاض 

(٩٣)(٩٦)ألخرىااملتداولةيف املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول (زيادة)/اخنفاض 

٥٧(٥٧)زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع

٣٧(٣٧)زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

(٦٢)(٥٧)مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

٦صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ١)٩٦٥ ٥٩١)

ن أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية م
٥٧٦٢مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة

٥٧٦٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٤٣)(٢٤٩)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف

(١٤٣)(٢٤٩)قدية من أنشطة التمويلنصايف التدفقات ال

٦صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها  ١)٧٧٣ ٦٧٢)

-٦مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها

٦النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية ٤٠٧٨ ٠٧٩

١٣كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في  ١٨٦٦ ٤٠٧

الحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل امل
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 الخامسالبيان

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةمقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعليةبيان 

)بآالف اليورو(٢٠١٥

موع الفائضجمجمموع اإلنفاقاالعتماد املواَفق عليهوجه اإلنفاق*
(١٣٩)٧٤٠٨٧٩تكاليف املوظفني

٥٢٤١٨٥٣٣٩املساعدة املؤقتة العامة

١٤٥٤٥١٠٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٦٩٢٣٠٤٣٩ا

(١٤)٢١٣٢٢٧السفر

-٣٣الضيافة

(٤٣)١٤٦١٨٩اخلدمات التعاقدية

٢٢١٣٩التدريب

٢٠-٢٠ل العامةمصروفات التشغي

٣٢١اللوازم واملواد

موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني (٢٧)٤٠٧٤٣٤ا

١المجموع ٨١٦١ ٥٤٣٢٧٣

* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.
البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه
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ICC-ASP/10/20ملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحاياالالحظات الم
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

مالكيان امل١-١ للتقريرقدِّ
، مبوجب قرارها("الصندوق االستئماين")أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا

ICC-ASP/1/Res.6، اجلنائية الدولية ("احملكمة")اختصاص احملكمةضمنلصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ،
م على التغّلب ولصاحل ُأسر هؤالء الضحايا. واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا وُأسرهم ومساعد

م.على الضرر املتكّبد وعلى أن يعيشوا حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق املصاحلة وبناء ال سالم داخل جمتمعا
عن إدارة الصندوق االستئماين.كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوالً 

وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة 
لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة وهي تعمل حتت السلطة واجتماعاته إىل جانب –الكاملة 
ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة ومن مث جزءًا من موظفي –موظفيها 

احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات واالستحقاقات.
اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ، ICC-ASP/4/Res.3ومبوجب القرار 

تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق االستئماين مستقل يعدّ الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان 
إىل الصندوق وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كياناً اقتصادياً منفصًال ألغراض تقدمي التقارير املالية. ويُشار

ما الصندوق االستئماين. االستئماين واألمانة معاً على أ

لمحاسبة وإعداد التقارير المالية المتعلقة باملخص السياسات الهامة -٢
بياناتأساس إعداد ال

كمة للنظام املايل والقواعد املالية للمحوفقاً البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا إعدادجيري ١-٢
وقد أُعدت .ICC-ASP/1/Res.6قرارهامجعية الدول األطراف يف مرفق حددتهاجلنائية الدولية وحسب ما 

مبا يشكل امتثاًال البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة
ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق جزءاً الحظات هذه املتشكل . و للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

االستئماين للضحايا.
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية:٢-٢
.أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة: تُعد البيانات املالية على التارخييةالتكلفةأساس ٣-٢

مالتومعاملة حركة أسعار صرف الععملة الحسابات
ا هي اليورو.  العملة الوظيفية للصندوق االستئماين ٤-٢ ا بيانا والعملة اليت تعرض 
ا ٥-٢ ُترتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعمول 

وتسجل املكاسب واخلسائر املعنية.اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالتيف األمم املتحدة
اية السنة ألسعار صرف األصول النقدية  احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
بالنقد األجنيب فتحوَّل ةتارخييالعلى أساس التكلفةأما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس ٦-٢

باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ.
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ICC-ASP/10/20 والنظرة التقديريةاستخدام التقديرات

ا ٧-٢ يتطلب إعداد البيانات املالية طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة نظر
ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها املتعلقة باألصول التقديرية وت ا وافرتاضا قديرا

ا على اخلربة السابقة وعلى  واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 
ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد البيانات عوامل أخرى شىت يُعتقد أ

املالية وعلى النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى 
عندما تكون هذه القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

لى أساس مستمر استعراض التقديرات هي واالفرتاضات األساسية. ويُعرتف بتنقيحات وجيري ع٨-٢
التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت يُنقَّح فيها التقدير وأي فرتات مستقبلية متأثرة. 

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية لل٩-٢ قطاع وفيما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 
ا بدرجة كبرية أن ختضع لتعديل  العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ

ملموس يف السنة القادمة:
اإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى التوقيع بالصندوق االستئماين عرتف ي(أ) 

ب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حس
ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني استيفاء الشروط؛ األموال املعنية فإ

على أساس أحكام نفِّذينًا من األموال إىل الشركاء املُسَلفيقدم الصندوق االستئماين (ب)
قابلة لالستعادة بالكامل. واالعتماد نفِّذينة إىل الشركاء املقدَّمالقائمة املُسَلفدية. وتعتقد اإلدارة أن التعاق

.نفِّذيناملخصص للديون املشكوك يف حتصيلها غري معرتف به فيما يتعلق بأي مستحقات من الشركاء امل

النقدية وما في حكمها
ا يف مسية وتشمل النقد احلاضر،الاتها يمقها بُحيتفظ بالنقدية وما يف حكم١٠-٢ واألموال احملتفظ 

حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة 
أشهر.

األدوات المالية
ا املالية باعتبارها قروضًا وحسابات مستحقة القبض وخاحملكمة تدرج١١-٢ .صومًا مالية أخرىأدوا

، بينما تشمل ستحقة القبضاملسابات احلقصرية األجل و الصرفية املودائع الاألصول املالية بصورة رئيسية وتشمل 
وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر .ستحقة الدفعاملسابات احلاخلصوم املالية 

.حقة الدفع) واحلسابات املست٥٦- ٢املالحظة 
العادلة باإلضافة إىل السوقية تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها و ١٢-٢

سعر الفائدة أسلوب استخدام بتقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك ،وبعد ذلك.تكاليف املعامالت
لتكلفة التارخيية اتضمن الذي يواحلسابات املستحقة الدفع احلسابات املستحقة القبض ويقرتب جمموع .الفعلي

.القيمة العادلة للمعاملةمنواخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي 
المخاطر المالية

وضع الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام املايل ١٣-٢
مة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات العاجلة. والقواعد املالية للمحك

ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية (أسعار صرف 
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر سيولة.
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تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية خماطر العمالت:١٤-٢
ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق االستئماين معرض 

ا بعملخاطر العمالت  هلا الصندوق.باملشاريع اليت ميو ويتعلق معظمها أجنبية ةمليف العمليات اليت يقوم 
هي خطر تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية معينة خماطر أسعار الفائدة:١٥-٢

بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات قصرية األجل 
ضاً ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معر 

يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة تمثِّلهو اخلطر املخماطر االئتمان:١٦-٢
مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن طريق 

ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارف. وتوجد لدى الصندوق نفِّذينالشركاء امللف اليت يقدمها إىلالسُّ 
االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.

ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات األمانة خماطر السيولة:١٧-٢
على أساس التربعات نفِّذينمن االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم املنح إىل الشركاء املمموَّلة 

الواردة.

القبضالمبالغ المستحقة 
املخصصات املرصودة تدرج مسية. و الاملبالغ املستحقة القبض والُسَلف تُدرج يف بادئ األمر بالقيمة ا١٨-٢

القابلة للتحصيل يف باب املبالغ املستحقة القبض والُسَلف عند وجود دليل موضوعي على للمبالغ املقدَّرة غري 
.، وُتدرج خسائر اهلبوط يف بيان األداء املايلاألصلهبوط قيمة

الشرتاكات املقررة املرصودة البند املخصص ليفهذه املبالغ ُتدرج من احملكمة:القبضاملبالغ املستحقة ١٩-٢
ألمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.لتمويل أنشطة ا

أن يكون متويل أمانة الصندوق، إىل ICC-ASP/3/Res. 7وسبق أن قررت مجعية الدول األطراف يف قرارها 
ألمانة إىل لقرتحة امليزانيةالصندوق املويقدم جملس إدارة حني قيامها بتقييم آخر، من امليزانية العادية للمحكمة. 

رض هذه امليزانية على اجلمعية عوت،السادس)برنامج رئيسي مستقل (الربنامج الرئيسياحملكمة يف إطار 
باعتبارها وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها ،لدول األطرافعلى ااملقررة وحتدد احملكمة االشرتاكاتالعتمادها. 

ا ولكن تُدرَج يادةز تؤدي هذه االشرتاكات إىل وال .وكيًال عن الصندوق يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا
وختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة من وإيرادات للصندوق االستئماين. القبضبوصفها مبالغ مستحقة 

تقوم احملكمة ي اخلدمات) وموظفي األمانة فماملستحقة للبائعني (مقداملبالغ . أما احلسابات املستحقة القبض
ائية . رةبسدادها مباش برد أي فائض نقدي يتعلق تقوم احملكمةعندما وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة 

.بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية

األخرىالمتداولةاألصول 
ى احلسابات والودائع املصرفية.األخرى الفائدة املصرفية املتحققة علاملتداولةتتضمن األصول ٢٠-٢

الحسابات الواجبة الدفع
أفضل تقدير للمبلغ املطلوب متثِّلُتدرج يف بادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت ٢١-٢

لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.
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ICC-ASP/10/20اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة

االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخرى الواردة تشمل اإليرادات املؤجلة٢٢-٢
ولكنها مل ُحتصَّل بعد.

وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت مل ٢٣-٢
ا. ترد فواتري بشأ

الصلةات عن معلومات بشأن األطراف ذاإلفصاح 
على الرقابةاليت لديها القدرة على ممارسة األطراف ذات الصلة االستئماين عن الصندوق فصحي٢٤-٢

إذا كان أحد عما فصحيالصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو 
املعامالت اليت تدخل ضمن العالقات . أما مشرتكةلرقابةاألطراف ذات الصلة والصندوق االستئماين خيضعان 

أحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك القائمة على واحملكومة باملعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي 
ا  أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين وأطرافه ذات الصلة فلن تعاَمل على أ

عنها. والصندوق االستئماين واحملكمة طرفان ذوا اإلفصاح ت صلة ولذلك لن جيري معامالت خاصة بأطراف ذا
ما خيضعان للرقابة املشرتكة من جانب مجعية الدول األطراف. صلة بالنظر إىل أ

موظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومها هلما كليهما و ٢٥-٢
الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة عليها والتأثري يف التوجهات لية القيام بالتخطيط ألنشطة سلطة ومسؤو 

ا معامالت أطراف ذات  االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني على أ
مالت حمددة مع موظفي اإلدارة عن أي معاإلفصاحلك، يقوم الصندوق االستئماين باصلة. وباإلضافة إىل ذ
الرئيسيني وأفراد أسرهم.

والخصوم العرضيةالمخصصات
ذه ٢٦-٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين حايل املخصصاتيُعرتف 

تسوية لالصندوقإىل خارج املوارد تدفقلزم نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَ 
هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديرًا يُعوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات هو أفضل تقدير 

لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم هذا التقدير يف احلاالت اليت يكون فيها أثر لإلنفاق املطلوب
ا باملخصصات وال يُ القيمة الزمنية للنقود ملموساً. فرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات اليت يُعرتف يف شأ

من يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق 
تسوية االلتزامات مل يعد حمتمًال.أجل 

يف املاضي وال يتأكد وجود هذا فهي التزام حمتمل ينشأ عن أحداث وقعتاخلصوم العرضيةوأما ٢٧-٢
أو أكثر من األحداث غري املتيّقن منها اليت ال ختضع واحد االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي 

/احتماالت ، أو التزام حايل من احملتمل أال ينتج عنه تدفق املوارد االقتصاديةالصندوق االستئماينمتامًا لسيطرة 
عن اخلصوم العرضية، إلفصاحقياس مبلغه بدقة كافية. وجيري اأو الذي ال ميكن وقإىل خارج الصنداخلدمات

لو ُوجد أي منها، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.

االلتزامات
هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم االلتزامات٢٨-٢

ذه االلتزامبتنفيذ مشاريع باال ات خارج نطاق امليزانية ستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 
فعًال أو إىل حني تقدمي الشريك املنفذ عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموالاإلفصاح وجيري 

ا.تقارير مالية تربهن على أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى ا قد جرى االضطالع  أمواًال بشأ
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تبادليةعامالت غير تأتية من مات الميراداإل
ا لدى التوقيع التربعات:٢٩-٢ اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 

يرادات املتأتية من التربعات اليت على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإل
تتضمن شروطًا خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقدِّم هلا عند عدم تلبية 
ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه الشروط، يُعرتف بااللتزام  هذه الشروط، فُيعرتف 

ا على بوصفه من اخلصوم.  وأما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة باتفاقات ملزمة فُيعرتف 
ا إيرادات عند تسّلمها. أ

املقابلة إذا مل تكن توجد تبقيمتها السوقية العادلة ويُعرتف فورًا باإليراداالتربعات العينيةبيُعرتف ٣٠-٢
ا. أما إذا كانت توجد شروط م ا من اخلصوم إىل حني استيفاء الشروط لحقةشروط ملحقة  فُتدرج على أ

املعنية والوفاء بااللتزام املعين. ويُعرتف باإليرادات بقيمتها السوقية العادلة اليت ُحتدد اعتباراً من التاريخ الذي حتاز 
ا. فيه األصول املتربع 

يف البيانات املالية عن إلفصاحنية. وجيري اال ُتدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عياخلدمات العينية:٣١-٢
اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية العادلة عندما يكون حتديد قيمتها أمراً عملياً.

تبادليةالمتأتية من معامالت يرادات اإل
رف العمالت هي إيرادات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب صاإليرادات املالية:٣٢-٢

خذ يف احلسبان عندئذ احلصيلة ُتؤ األجنبية. وتُدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها و 
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت الفعلية  من األصول. ويف 

يراداً.األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إ

المصروفات
تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت األجنبية. املصروفات املالية:٣٣-٢

اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان سلبياً،  ويف 
يُدرج باعتباره من املصروفات.

ا يف اللحظة اليت يكون فيها املورِّد قد فات الناشئة عن شراء السلع واخلدماتاملصرو أما ٣٤-٢ فإنه يُعرتف 
.وقبلهالبضائع واخلدمات قد استلم االصندوق االستئماين ما يكونأدى التزاماته التعاقدية، أي عند

ا عند تقدمي البضائع فإنه يُعرتف نفِّذيناملصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املوأما ٣٥-٢
على النحو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو التقارير نفِّذينواخلدمات من جانب الشركاء امل

املالية أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط 
فاق عند دفع األموال.أداء قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلن

المحاسبة على أساس الصناديق واإلبالغ القطاعي
ا اإلبالغ عن ٣٦-٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

للصندوق املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويل الرئيسية
االستئماين. فلكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: أنه ينّفذ األحكام القضائية 
املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة إىل الضحايا 

فسي وتقدمي الدعم املادي.وُأسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل البدين والن
جيري اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص قطاعني مها: برامج جرب األضرار وبرامج و ٣٧-٢

املساعدة.
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ICC-ASP/10/20نظام احملاسبة على أساس باالستناد إىلك حبسابات الصندوق ُميسَ احملاسبة على أساس الصناديق:٣٨-٢

يسريًا الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات الصناديق بغية السماح بالفصل بني الصناديق ت
ا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة هلأو املصادرة واليت حتوّ األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات 

استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار.

قوق الملكيةصافي األصول/ح
وميكن إنشاء احتياطي على يف الصندوق.الفائض أو العجزيشمل صايف األصول/حقوق امللكية ٣٩-٢

أساس قرار من جملس اإلدارة.

ةالميزانيالمتعلقة بمقارنة ال
ية األصلية الواردة يف امليزانية الربناجمية السنو بالغ واملبني املبالغ الفعليةمقارنةتُعرض يف البيان اخلامس٤٠-٢

والنهائية. وقد ُأجريت هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد فيما يتعلق 
بامليزانية الربناجمية السنوية.

على أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية احملددة تسوية بني املبالغ الفعلية ١٢وُتدرج يف املالحظة ٤١-٢
وامليزانية احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة نظرًا إىل وجود اختالف بنينات املالية، املعروضة يف البيا

القائمة على أساس نقدي معدَّل.

النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٦٨٣٤٠٧١احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٥٠٣١٢٠٠٠٥دخارياحلساب اال–النقدية املودعة يف املصرف 

١٨٦١٣٤٠٧٦المجموع

تشتمل النقدية وما يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي تتعلق به ١-٣
ألف ٥٦). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل ١٣انظر املالحظة ، (لالطالع على معلومات قطاعية

ا بعمالت غري اليورو.اً تفظألف يورو) حم٥٠: ٢٠١٤يورو (
ية مبعدل وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرف٢-٣

يف املائة.٠,٤٨سنوي بلغ يف املتوسط 

الودائع ألجل-٤
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٤٧٣٥- الودائع ألجل
٤٧٣٥- المجموع

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف جل ألائع ودمل توجد ١-٤
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٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٤٨٦٤٣٥الُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين

٤٧١٩الفائدة املصرفية املستحقة
٥٣٣٤٥٤المجموع

من المحكمةالقبضالمبالغ المستحقة -٦

٢٠١٥٢٠١٤اليوروآالف ب
٢٤٩- ٢٠١٣الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٤١٥٤١٥٤الفائض لدى األمانة لعام 
- ٢٠١٥٤٩الفائض لدى األمانة لعام 

٢٠٣٤٠٣المجموع

.١٩-٢املالحظة ة، انظرمن احملكمالقبضلالطالع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة ١-٦

تحقة الدفعالحسابات المس-٧

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٦٢- احلسابات املستحقة الدفع للشركاء املنفِّذين

٦٢- المجموع

تتم اليت مل نفِّذينلشركاء امللاألرصدة املستحقة نفِّذيناحلسابات املستحقة الدفع للشركاء املمتثِّل١-٧
اية العام.تسويتها  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف مستحقة الدفع ومل توجد حسابات يف 

اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة-٨

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٣٧- املصروفات املستحقة

٣٧- المجموع

وهي تتعلق بآخر قسط واجب نفِّذيناملصروفات املستحقة األرصدة الواجبة الدفع للشركاء املمتثِّل١-٨
الدفع توجد إيرادات مؤجَّلة أو مصروفات مستحقة ومل غلقت يف انتظار الدفع.الدفع خبصوص املشاريع اليت أُ 

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للشركاء املنفِّذين يف 
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ICC-ASP/10/20صافي األصول/حقوق الملكية-٩

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٨٠٠٤٦٠٠٣احتياطي جرب األضرار

٩١٩٨٦٣٥٨أموال أخرى
٢٠٣٤٠٣الصندوق العام

٩٢٢١٣٦٣٨١٢مجموعال

الفارق الرتاكمي بني احملاسبة القائمة على ميثِّلفائض/عجز الصندوق العام غري قابل للتوزيع و ١- ٩
االستحقاقات الكاملة وحساب الفائض على أساس احملاسبة النقدية، على النحو املنصوص عليه يف 

من النظام املايل والقواعد املالية.٦- ٤البند 

اتاإليراد- ١٠
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٨١٦١٥٨٦١االشرتاكات املقررة
التبرعات

٢٧٨١٧٩٢التربعات املخصَّصة
٦٦٥٢٨٤٨٢التربعات غري املخصَّصة
موع الفرعي للتربعات ٩٤٣٢٠٢٧٥ا

اإليرادات المالية
٥٧٦٢إيرادات الفائدة املصرفية

٣٧٤٨يةصايف مكاسب صرف العمالت األجنب
موع الفرعي لإليرادات املالية ٩٤١١٠ا

٨٥٣٤٧٢٣٦المجموع

التبرعات العينية
واألجهزة،إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، خمتلفة تقدم احملكمة خدمات ١-١٠

واخلدمات اإلدارية.

المصروفات- ١١
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٣١١١١١٥١قاقات املوظفنيمصروفات استح
٢٢٦١٥٠السفر والضيافة

٧٨٣١٤٩٢١اخلدمات التعاقدية
٣٢٠٣٧٥٧٢المجموع
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على سبيل اهلبة.املالية أي مبلغ يدفع الصندوق االستئماين خالل الفرتة مل١-١١

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية- ١٢
سابات الصندوق االستئماين على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء جيري إعداد ميزانية وح١-١٢

املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة 
لغ الفعلية (البيان اخلامس) يُعد على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبا

.باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد فيها ٢٤وفقًا ملقتضيات املعيار و ٢-١٢

لفعلية املعروضة على أساس مقارن مع امليزانية املبالغ ايتعني مواءمةالبيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، 
على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو توقيت أو كيان ،مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية

األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات املالية وامليزانية.خمتلف. وتوجد أيضاً اختالفات يف 
دة خمتلفًا عن األساس اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتمَ وحتدث ٣-١٢

أعاله.١-١٢احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
عنها املبينة يف بلَّغوحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة امل٤-١٢

اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ وال توجدالبيانات املالية.
امليزانية واملبالغ الفعلية.

وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت تشكل ٥-١٢
االختالفات املتعلقة بالكيانات األموال املخصصة وتشملجزءًا من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية.

جلرب األضرار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عنها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال ُتدرج يف عملية امليزانية.
وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض ٦-١٢

النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.بيان التدفقات 
ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ ٧-١٢

٣١رتة املنتهية يف الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للف
:٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

موعالتمويلاالستثمارالتشغيلاليوروبآالف  ا
٢٧٣- - ٢٧٣المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان الخامس)

)٢٤(- - )٢٤(االختالفات املتعلقة باألساس
- )٢٤٩(١٩٢٥٧االختالفات املتعلقة بالعرض

٥٢٤٦- - ٥٢٤٦تعلقة بالكياناتاالختالفات امل
٧٧٣٦)٢٤٩(٩٦٥٦٥٧المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)

االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل املصروفات متعلقة باألساسوتُعرض كاختالفات ٨-١٢
واليت ال ،ة إىل الدول األطرافقدَّملتشغيل. واالئتمانات املاملستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة ا

العرض. وحتت بمتعلقةمعروضة بوصفها اختالفات ،تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية
وذلك ت املالية عنها يف البيانابلَّغاألنشطة املموَّلة من التربعات املُتدرج بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، 

هذه األنشطة غري مدرجة يف عملية امليزانية.أننظراً إىل
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ICC-ASP/10/20شرح لالختالفات ٢٠١٥ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-١٢

امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

اإلبالغ القطاعي- ١٣
٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في بحسب القطاع بيان الوضع المالي

بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
األصول

المتداولةاألصول 
٤النقدية وما يف حكمها ٨٠٠٨ ١٣-٣٨٦ ١٨٦

----الودائع ألجل

٥٣٣-٥٣٣-رىاألخاملتداولةاملبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول 

١٥٤١٥٤--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤املتداولةجمموع األصول  ٨٠٠٨ ٩١٩١٥٤١٣ ٨٧٣

المتداولةاألصول غير 
٤٩٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤٩٤٩--املتداولةجمموع األصول غري 

٤مجموع األصول ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

الخصوم
المتداولةالخصوم 
----املستحقة الدفعاحلسابات

----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

----املتداولةجمموع اخلصوم 

----مجموع الخصوم

٤صافي األصول/حقوق الملكية ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

٤مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
اإليرادات

١-- االشرتاكات املقررة ٨١٦١ ٨١٦
٢- التربعات ٢-٩٤٣ ٩٤٣

٩٤-٩٤- اليةاإليرادات امل

٣- جمموع اإليرادات ٠٣٧١ ٨١٦٤ ٨٥٣
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برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
المصروفات

١-- املصروفات اإلدارية ٧٦٦١ ٧٦٦
مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم 

١- على نوع اجلنس (العنف اجلنساين) ١-٠٠٨ ٠٠٨
٥٤٦-٥٤٦- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

١- موع املصروفاتجم ٥٥٤١ ٧٦٦٣ ٣٢٠

١- الفائض/(العجز) للفترة ٤٨٣٥٠١ ٥٣٣

مل توجد خالل الفرتة املالية أنشطة تتعلق بربنامج جرب األضرار.و ١-١٣

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعصصغري خمبرنامج املساعدةاألضرار ا
األصول

المتداولةاألصول 
٦-النقدية وما يف حكمها ٦-٤٠٧ ٤٠٧

٣الودائع ألجل ٦٠٠١ ٥-٨٧٣ ٤٧٣

٤٥٤-٤٥٤-األخرىاملتداولةاملبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول 

٢٤٩٢٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٣املتداولةجمموع األصول  ٦٠٠٨ ٧٣٤٢٤٩١٢ ٥٨٣

المتداولةاألصول غير 
١٥٤١٥٤--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

١٥٤١٥٤--املتداولةجمموع األصول غري 

٣مجموع األصول ٦٠٠٨ ٧٣٤٤٠٣١٢ ٧٣٧

الخصوم
المتداولةالخصوم 
٦٢-٦٢-املستحقة الدفعاحلسابات

٣٧-٣٧-ة واملصروفات املستحقةاإليرادات املؤجل

٩٩-٩٩-املتداولةجمموع اخلصوم 

٩٩-٩٩-مجموع الخصوم

٣صافي األصول/حقوق الملكية ٦٠٠٨ ٦٣٥٤٠٣١٢ ٦٣٨

٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٦٠٠٨ ٧٣٤٤٠٣١٢ ٧٣٧



ICC-ASP/15/13

21 13-A-110816

ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 ٢٠١٤انون األول/ديسمبر ك٣١للسنة المنتهية فيالمالي بحسب القطاع األداءبيان

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

اإليرادات
٥٨٦١٥٨٦١- - االشرتاكات املقررة

٠٢٧٥- ٠٢٧٥- التربعات
١١٠- ١١٠- اإليرادات املالية

١٣٧٥٥٨٦١٧٢٣٦- جمموع اإليرادات
المصروفات

٤٣٣١٤٣٣١- - ات اإلداريةاملصروف
شاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم املمصروفات 

٩٥٥- ٩٥٥- على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
٣٦٩- ٣٦٩- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٣٢٤١٤٣٣١٧٥٧٢- جمموع املصروفات
٨١٣٣١٥٣٩٦٦٣- الفائض/(العجز) للفترة

االلتزامات- ١٤
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية تبلغ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١-١٤

.نفِّذينيورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املآالف٢٢٨١

ات الصلةعن معلومات بشأن األطراف ذاإلفصاح - ١٥
اإلدارة الرئيسيني، مبا يف ذلك املرتبات مرتباتا املصروفات املعرتف البيانات ذات الصلة مل تش١-١٥

الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، وِمنحة االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، ومسامهات جهة 
العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. وهي تشمل أيضًا املصروفات املتعلقة 

واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.قات ما بعد انتهاء اخلدمةباستحقا
وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. ويعمل ٢-١٥

جملس اإلدارة بدون مقابل.
ا أثناء ا٣-١٥ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  لسنة ولألرصدة اليت مل وفيما يلي عرض للوضع يف 

:القبضُتسدد من املبالغ املستحقة 

املبالغ املستحقة األتعاب اإلمجاليةعدد األفراداليوروبآالف 
القبض

- ٦١٨٣موظفو اإلدارة الرئيسيون
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استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة للحصول على أيضا مؤهلون موظفو اإلدارة الرئيسيونو ٤-١٥
اية العام.رى الطويلة األجلواالستحقاقات األخ ما يلي:املستحقة وع االلتزامات ملغ جمب،ويف 

سنوية الجازات الابآالف اليورو
ستحقةامل

خرى األستحقاقات الا
طويلة األجلال

استحقاقات ما بعد 
موعانتهاء اخلدمة ا

١٤١٤جارية
١٣٧٣٨- غري جارية
١٤١٣٧٥٢المجموع

ما خيضعان للرقابة املشرتكة من جانب واحملكمة و ٥-١٥ الصندوق االستئماين طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
مجعية الدول األطراف.

اية العام القبضاملبالغ املستحقة جمموعوبلغ٦-١٥ ،٢٠١٥لف يورو. ويف عام أ٢٠٣من احملكمة يف 
دير الصندوق االستئماين وتقدم الدعم ألف يورو لألمانة اليت ت٨١٦١وافقت اجلمعية على اعتماد قدره 

أما النفقات، احملدَّدة على أساس نقدي معدَّل لألمانة أثناء الفرتة املالية اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته.
ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف املبلغ غري ٥٤٣١املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان اخلامس، فتبلغ 

االعتمادات املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.املنَفق من
واألجهزة،إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، خمتلفة تقدم احملكمة خدمات و ٧-١٥

واخلدمات اإلدارية.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ- ١٦
اث ملموسة، مواتية أو غري مواتية، وقعت يف الفرتة توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات أحدمل ١-١٦

ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُجيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على هذه البيانات.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20لصندوق االستئماني للضحايالخارجية لحسابات اامراجعةالتقرير

٢٠١٥ول/ديسمبركانون األ٣١في ةالمنتهيسنةللالبيانات المالية 
احملتويات

الصفحة
جها....................-أوال ٢٣.....................اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٢٤................................................................التوصيات-ثانيا
٢٤...........................................السنوات السابقة.متابعة توصيات -ثالثا
٢٥...................................................ةاملالياستعراض احلالة -رابعا

٢٥............................................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-خامسا
٢٨................................شكر وتقدير .............................-سادسا

٢٩..رفق: متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلساباتامل

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و - أوال
اجعة احلسابات وفقًا للمعايري الدولية ملر للصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية -١

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية ١٢ووفقًا للبند 
اليت حتكم مراجعة احلسابات.

البيانات اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت و -٢
كان مرجعه االحتيال أو الغلط، مما ميّكن مراِجع احلسابات من لو من أي خطأ ملموس سواء  املالية ككل خت

.إبداء الرأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب، وفقاً لإلطار املايل املنطبق
لدولية ومجيع الصناديق انائية واالختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

(ج) من النظام املايل والقواعد املالية ٦املبينة يف املرفق ،لصندوق االستئماين للضحايااالستئمانية، مبا يف ذلك ا
ا، مثل  للمحكمة تعّدد املسائل األخرى اليت يرى مراِجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علماً 

أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصدته ستئماين للضحايالصندوق االتبديد أموال ا
مجعية الدول األطراف.

ومشلت مهمة مراجعة احلسابات مرحلتني مها:-٤
سائل املعلى تركز ،٢٠١٦يناير /ثاينكانون ال٢٢إىل ١١يف الفرتة من ،مراجعة مؤقتة)أ(

؛اسبية الدولية للقطاع العاماملعايري احملو املراقبة الداخلية تعلقة بامل
ائية(ب)   لى البيانات عتكز ، ر ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠إىل أيار/مايو٢٣، يف الفرتة من مراجعة 

أوجه املراقبة التنظيمية ، وكذلك على وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملالية ومتطلبات الكشف
واإلدارية. 

مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايااجتماع ختامي ٢٠١٦ن/يونيه حزيرا٩وُعقد يف -٥
ومع كبري موظفي الربامج.
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وقد ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق االستئماين -٦
. ٢٠١٦متوز/يوليه ٦للضحايا بتاريخ 

٣١ن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف بشأرأيا غير متحفظوأصدرنا -٧
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

التوصيات- ثانيا
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا معايري تقييم :١التوصية رقم 

.ات الرصد والسماح بالقياس احملتمل لألداءاألداء يف الوثائق املتعلقة باملناقصات لتوحيد إجراء
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تتخذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبادرات :٢التوصية رقم 

لتوفري التدريب املايل للموظفني العاملني بالربامج امليدانية.
دوق االستئماين للضحايا الرقابة املالية يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز أمانة الصن:٣التوصية رقم 

ا الشركاء املنفذون باشرتاط أن تتضمن واجبات املوظفني العاملني بالربامج امليدانية  على العمليات اليت يقوم 
عمليات تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (الفواتري وأوامر الشراء). وينبغي أن تتاح نتائج عمليات القيام ب

جئة للمقر لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.التفتيش املفا
لضمان رصد ومراقبة املشاريع بصورة فعالة، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي أمانة الصندوق :٤التوصية رقم 

االستئماين للضحايا بأن تعزز األفرقة امليدانية.

السابقة توصيات السنواتمتابعة - ثالثا
ي تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق مراجعة البيانات املالية اليت استعرض مراجع احلسابات اخلارج-٨

أجريت يف السنوات السابقة.
بعدمل تنفذجزئياً نُفذتنُفذتاملعلقةالتوصياتاملوضوعالرقم

تفويض السلطة ٢٠١٤/١
من اإلدارية

ملسجِّلجانب ا

ل توضيح نطاق تفويض السلطة من جانب املسجِّل إىل أمانة من أج
الصندوق االستئماين للتعويضات، يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي مبا 

يلي:
قيام أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور مع (أ)
استعراض مدى تفويض السلطة هذا من أجل توضيح ‘ ١’املسجِّل، بـ 

األدوار واملسؤوليات خبصوص مجيع االحتماالت، مثل إبرام العقود مع 
ائها ومتديدها؛ والشركاء امل ضمان منح موظفي ‘ ٢’نفِّذين وتعليقها وإ

أمانة الصندوق االستئماين السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا 
م وأنشطتهم كما هي مبينة يف  نظام الصندوق االستئماين.عمليا

إنشاء آلية حتكيم مناسبة تشمل، عند الضرورة، جملس (ب)
للضحايا ومكتب مجعية الدول األطراف أو إدارة الصندوق االستئماين 

جهازًا فرعيًا مناسبًا آخر من أجهزة اجلمعية، لضمان إجياد عملية سلسلة 
الختاذ القرارات ولتجنب التأخريات والتوترات اليت ال داعي هلا.

X
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ICC-ASP/10/20بعدمل تنفذجزئياً نُفذتنُفذتاملعلقةالتوصياتاملوضوعالرقم

حتديد األدوار ٢٠١٤/٢
واملسؤوليات

اإلدارية

اء أوجه ا لغموض اإلدارية احلالية يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي بإ
القائمة داخل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا واليت تؤدي إىل انعدام 
الوضوح بشأن املساءلة واملسؤوليات، وذلك عن طريق توضيح أدوار 
ومسؤوليات موظفي الصندوق خبصوص عمليات مجع التربعات والعالقات 

االت التداخل وزيادة مع املاحنني وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب ح
فعالية وتنسيق قرارات الصندوق وأنشطته. وميكن القيام بذلك عن طريق 
مراجعة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل وتوصيف الوظائف؛ 
واعتماد خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق واليت حتدد 

األدوار واملسؤوليات وتكفل َجتّنب أي خلط

X

٢- - ٢وع عدد التوصيات: مجم

مفتوحتان بسبب ٢-٢٠١٤و١-٢٠١٤ووفقا للصندوق االستئماين للضحايا، ال تزال التوصيتان -٩
جزئيا ٢٠١٥طة املراجعة اليت اعتمدها جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف آب/أغسطس ختنفيذ"

يسي إىل جانب إعادة تنظيم أمانة الصندوق ودعت هذه اخلطة إىل إلغاء منصب موظف الربنامج الرئ. فقط
(إنشاء وظيفة موظف مايل ورفع درجات بعض الوظائف القائمة). ومع ذلك، يتطلب هذا اهليكل اجلديد متويال 

ملطالبة بتمويل اعادت. وس٢٠١٦يزانية عام تعلق مبإضافيا مل توافق عليه جلنة امليزانية واملالية يف االجتماع امل
".٢٠١٧ع جلنة امليزانية واملالية املتعلق مبيزانية عام إضايف يف اجتما 

الوطيناململكة املتحدةاليت قدمها مكتب٦-٢٠١٠وتبني ملراجع احلسابات اخلارجي أيضا أن التوصية -١٠
. ويرد مضمون ٢٠١٦نفذت فعال باعتماد اخلطة السنوية ملراقبة األداء يف نيسان/أبريل ملراجعة احلسابات

التفصيل يف مرفق هذا تقرير.التوصيات ب

ةلمالياستعراض الحالة - رابعا
ألف يورو يف ٩٦٦٣يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل اخنفاض الفائض من -١١

٠٨٤٢ذا أساسا إىل االخنفاض البالغ قدره يعزى ه. و ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٣٣١إىل ٢٠١٤عام 
للصندوق، . ووفقااملصروفات الربناجميةألف يورو يف ٢٣٠ات والزيادة البالغ قدرها ألف يورو يف التربع

اخنفضت التربعات بسبب القيود اإلضافية املفروضة على ميزانية اجلهات املاحنة بسبب تدفق أعداد كبرية من 
ة لألذن مبواصلة املشاريع نتيجاملصروفات الربناجميةاملهاجرين والالجئني يف أوروبا. وباإلضافة إىل ذلك، زادت 

.القائمة (مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا) وإنشاء ستة مشاريع جديدة يف أوغندا
أساسا إىل الزيادة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ١٨٥١املايل البالغ قدرها  وضعوترجع الزيادة يف بيان ال-١٢

ألف يورو يف األرصدة النقدية.٣٠٦١البالغ قدرها 

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية- اخامس
مشاريع إعادة التأهيل البدني والنفسي في أوغندا-١

بقرار من ،من نظام روما األساسي٧٩املادة املشار إليه يف ،أنشئ الصندوق االستئماين للضحايا-١٣
.٢٠٠٨عملياته امليدانية يف عام توبدأ،٢٠٠٢مجعية الدول األطراف يف عام 

:بواليتنياالستئماين للضحايا لصندوق ايضطلعو -١٤
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والية املساعدة، اليت تشمل ثالثة أشكال من التدخل: إعادة التأهيل البدين، وإعادة التأهيل (أ)
املساعدة للضحايا وأسرهم يقدم الصندوق اجلهات املاحنة، اليت تقدمها لتربعات باو النفسي، والدعم املادي. 

جابة بشكل فوري تاملتاحة لالسحملكمة. ووالية املساعدة أحد السبل عندما تدخل حالتهم يف اختصاص ا
م) الذين ي م لالحتياجات العاجلة للضحايا (وجمتمعا رتكاب جرائم تدخل يف اختصاص نتيجة الضرر لحق 

مرتكب هذه اجلرائم.يف احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا دون احلاجة إىل النظر 
احملكمة ر الصادرة من األحكام املتعلقة جبرب األضرا، اليت تشمل تنفيذ األضرارجربوالية (ب)

ضد الشخص املدان.
ستة مشاريع جديدة يف مشال أوغندا ٢٠١٥وفيما يتعلق بوالية املساعدة، أطلق الصندوق يف عام -١٥

يا، من خالل شركائه املنفذين دف تقدمي املساعدة وخدمات إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكاملة للضحا
يف امليدان.

يف أوغندا، ٢٠١٥واستعرض مراجع احلسابات اخلارجي املشاريع الستة اجلديدة اليت أطلقت يف عام -١٦
.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٢١٧اليت بلغت تكلفتها 

(باليورو)٢٠١٥التي قام الصندوق بتمويلها في عام في أوغندا : قائمة المشاريع الجديدة ١الجدول 

الفرتة٢٠١٧- ٢٠١٦ميزانية ٢٠١٦- ٢٠١٥ميزانية املشاريع اليت أنشئت يف أوغندا

نظمة عرب الثقافية املعنية امل
االجتماعية–بالشؤون النفسية 

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

مقاطعة املعنية بتنمية كالة و ال
أموريا

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥يف مشال شيليية املنتجني مجع

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٥٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥مركز األطفال املستضعفني

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٥٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥أيريايفاخلدمات الصحية وكالة 

وكالة التنمية االقتصادية للنساء
يف غولووالعوملة 

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

، بناء على املعلومات املقدمة من الصندوق االستئماين للضحايا.احلسابات اخلارجياملصدر: مراجع 
اإلدارية واملالية، باألعمال األمانة ختتص : بالنظام التايلصندوق االستئماين للضحايا جيري العمل يف الو -١٧

نيلياحملشركاء بالبحث عن المديرو الربامج امليدانية خيتص و والبحث عن املاحنني، ومراقبة ميزانية املشاريع.
ملشاريع.مراقبة العمل يف او 

الشركاءراقبة مبهؤالء املوظفني خيتص ، ةالربامج امليدانييموظفملهام الوظيفي توصيف للووفقا-١٨
ريع، مبا يف ذلك شهادات املشاإقامة حول انتقاديةتقارير ونيقدمو ، واإلشراف على تنفيذ املشاريع امليدانية

ن يلشركاء املنفذااليت يقدمها من صحة التقارير املالية ون، ويتحققللمشاريعبشأن التنفيذ املادي واملايل
للصندوق تقارير وندعيلتنفيذ املشاريع و انتقاديةتقييمات ةالربامج امليدانيوي موظفدقتها. وجير شهدون على وي

، حسب االقتضاء.اختاذهاأو املقرتحتخذة ملوالتدابري التصحيحية االتنفيذيفبشأن التقدم احملرز 
عن ٢٠١٥تنفيذ املشاريع يف السنة املالية مبراجعة احلسابات املتعلقة بمراجع احلسابات اخلارجي قام و -١٩

الرصد ات عملين عن تنفيذ املشاريع. وحلل أيضا و الشركاء املسؤولاليت قدمها السنوية حتليل التقارير ربعطريق 
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ICC-ASP/10/20ا موظف الرصد والتقييم يف مقر الصندوق. املختص بوظف املباملوقع أوال مث ةالربامج امليدانيووالرقابة اليت قام 

.ومل يقم مراجع احلسابات اخلارجي ببعثات ميدانية
ر ربع مراجعة ملفات املتابعة املتعلقة باملشاريع الستة والتقاريمنراجع احلسابات اخلارجي تبني ملو -٢٠

ما يلي:)١(السنوية اليت أعدها الشركاء املنفذون
يتملشروع املقرتح الامنوذج يف ليت ختصه مؤشرات الرصد ايقرتح الشريك املنفذ (أ) يف كل مشروع، 

ا قياسات كمية لعموما هذه املؤشرات تكون لصندوق. و لايقدمه (عدد الضحايا الذين ألعمال اليت سيقوم 
مع الضحايا وأسرهم، عدد الضحايا الذين اليت سيجريها قدمي املشورة هلم، عدد اللقاءات وتعاجلتهم سيقوم مب

م، اخل) م لآلثار املرتتبة بوصف بياين. وال توفر هذه املؤشرات تقييما نوعيا صحوبة سيعاد إدماجهم يف جمتمعا
م.وإعادة إدماجهم يف أسرهم وجمتمعااياإعادة تأهيل الضحمن حيث املشروع على 

لشركاء انظام لتقييم أداء وكذلك عدم وجود (ب) ويؤدي عدم وجود مؤشرات موحدة للرصد، 
مثل وجود وفعالية الربامج. وسيسمح سالمةبشأن املنفذين املختلفني إىل صعوبة مقارنة األداء إلبداء الرأي 

الق مشاريع أخرىبيانات عند إطاعدة للشركاء الستخدامه كقالنظام بوضع تصنيف هذا ؤشرات و املههذ
.للمساعدة

تحقق من اتفاق للومضمون التقارير ربع السنوية اليت يقدمها الشركاء املنفذون مفيد فقط (ج) 
م مع أهداف املشروع املبينة يف العقد املوقع مع الصندوق. ولذلك، ال توجد على االطالق بيانات مالية  اجنازا

م للشركاء وال يتحققون إطالقا من البيانات املالية اليت قابلة للمراجعة. ويركز موظفو الربامج امليد انية على زيارا
ا. ويعين عدم وجود آلية للمراقبة املالية عدم وجود ما يضمن للصندوق أن األموال املخصصة للمشاريع  يرسلو

ابات اخلارجي واملتاحة للشركاء املنفذين تستخدم بكفاءة وفعالية. وعند التسوية، قدم الصندوق ملراجع احلس
بعض الوثائق اإلضافية لتربير عمليات التفتيش املفاجئة اليت أجريت للمشاريع املنفذة يف أوغندا. وال تعترب هذه 

الوثائق أدلة كافية على قيام املوظف امليداين بعمليات تفتيش مفاجئة فعال.
بيانات  وجود ن و اء املنفذاليت قدمها الشرك٢٠١٥لعامالتقارير ربع السنويةوقد تبني من فحص (د) 

وظف املمع هذا االستنتاج نوع التدخل. ونوقشحبسب متعلقة بعدد املستفيدين خمتلفة كمية خاطئة يف جداول 
أماكن الرصد والتقييم وأقر بوجود هذه األخطاء. وعندما حدد املوظف املختص بالرصد والتقييم املختص ب

املختص للتحقق من الشريك املنفذباملوظف امليداين أو بلكرتوين طريق الربيد اإلالتناقض، اتصل هاتفيا أو عن 
إليه من ومل يطلب تصويب التقارير ربع السنوية املرسلة، أدلة إضافيةاألرقام، وأرسلت إليه أرقام جديدة بدون 

.قبل
قبة ويشري التحليل الذي قام به مراجع احلسابات اخلارجي للملفات إىل وجود نقاط ضعف يف املرا-٢١

املالية للمشروع.
يقوم حاليا باستعراض الصندوق االستئماين للضحاياالحظ أن مراجع احلسابات اخلارجيبيد أن -٢٢

تنفيذ خطة مراقبة األداء اجلديدة اليت وافق عليها جملس اإلدارة من أجلعمليات رصد وتقييم الشركاء املنفذين 
. ٢٠١٦يف نيسان/أبريل 

راجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا معايري تقييم يوصي م:١التوصية رقم 
.األداء يف الوثائق املتعلقة باملناقصات لتوحيد إجراءات الرصد والسماح بالقياس احملتمل لألداء

وكالة التنمية االقتصادية للنساء والعوملة يف و مركز األطفال املستضعفني، و وكالة اخلدمات الصحية يف أيريا، ، و وكالة املعنية بتنمية مقاطعة أمورياال)١(
.االجتماعية–نظمة عرب الثقافية املعنية بالشؤون النفسية وامل،مجعية املنتجني يف مشال شيليو ، غولو، 
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يف الربامج باحلاجة إىل تثقيف املوظفني املستأجرين للعملرقابة املالية وميكن تفسري هذا النقص يف ال-٢٣
.الشؤون املاليةيف امليدانية لعدم متتعهم خبلفية 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تتخذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبادرات :٢التوصية رقم 
لتوفري التدريب املايل للموظفني العاملني بالربامج امليدانية.

بأن تعزز أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الرقابة املالية يوصي مراجع احلسابات اخلارجي :٣التوصية رقم 
ا الشركاء املنفذون باشرتاط أن تتضمن واجبات املوظفني العاملني بالربامج امليدانية  على العمليات اليت يقوم 

مليات عمليات تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (الفواتري وأوامر الشراء). وينبغي أن تتاح نتائج عالقيام ب
التفتيش املفاجئة للمقر لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.

مشروعا: مخسة ١٣عن نيلربنامج امليداين مسؤوللنيتابعالنيوظفمن امل، كان ثالثة ٢٠١٥عام ويف-٢٤
دا. يف أوغنربنامج امليداينالتابع للظف للمو مشاريع للمكاتب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومثانية مشاريع 

هلذا البلد ألف يورو)٢٨٥١ألف يورو و٨٤٥ألف يورو (٠٢٠٢للمكتب األخري مجالية اإليزانية وتبلغ امل
كيلومرتا ٢٦٣يبلغ قدرها جغرافية تغطي فيه املشاريع مساحة نفس حجم اململكة املتحدة و يبلغ حجمه الذي 
، كيتجومو ، الري و ، ونوياأمورو، و غولو، يم أقالال ميكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل (مربعا 

صد وتقييم املشاريع املختلفة يؤدي هذا إىل صعوبة ر سورويت وكابريامايدو). و و اموريا، وأوتوكي،وأليبتونغ، و 
.بصورة فعالة.والشركاء املنفذين

مانة الصندوق لضمان رصد ومراقبة املشاريع بصورة فعالة، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي أ:٤التوصية رقم 
االستئماين للضحايا بأن تعزز األفرقة امليدانية.

شكر وتقدير- سادسا
يود مراِجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي مكتب -٢٥

م مع أفرقة ممسجل احملكمة ا اقدموه إليهاحلسابات وعلى الدعم العام الذي ةراِجعجلنائية الدولية على تعاو
أثناء املراجعة.

انتهت مالحظات املراجعة.
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لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

بعدمل تنفذجزئياً نُفذتنُفذتالتوصياتالرقمالسنة املالية 
ال تنطبق 
ومسحوبة

ق مع مكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندو ٢٠١١٣
مالءمة وفعالية هيكل تسيري بشأنلقى ضمانات كافية يتلكفالة أنه 

الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته.
X

مجيععملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون حبثينبغي٢٠١٠١
األهداف قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

X

املطلوبة الصندوق االستئماين للضحايا يف املوارد الالزمة بأن ينظر نوصي ٢٠١٠٦
حجم التربعات عرب نظراً إىل أناإلدارية واملالية للصندوق االحتياجاتلدعم 

.القادمةاملالية سنواتاإلنرتنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى ال
X

١- - ٣٢مجموع التوصيات: 

_________________


