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جمعية الدول األطراف

عشرةالخامسةالدورة
٢٠١٦نوفمرب/الثاينتشرين٢٤- ١٦الهاي،

األطرافالدولجمعيةإلىتقرير
إدارةمجلسوأنشطةمشاريععن

الفترةخاللللضحايااالستئمانيالصندوق
٢٠١٦يونيو/حزيران٣٠إلى٢٠١٥يوليو/تموز١من

موجز تنفيذي 
("الصندوق") بواليتني تتعلقان بضحايا اجلرائم اليت يضطلع الصندوق االستئماين للضحايا 

ا  احملكمة تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ومها: إدارة التعويضات اليت تأمر 
اجلنائية الدولية يف حق شخص ُمدان؛ وتقدمي املساعدة للضحايا وُأسرهم باستخدام التربعات املقدمة 
َجه املتمثل يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع  من اجلهات املاحنة. وقد واصل الصندوق 

ج جمتمعي مت ج يركز على الضحايا و كامل.عملياته الربناجمية باجلمع بني 
لس) الذي بدأ أعماله اعتبارا من اإلداري اجللس او  ، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١ديد (ا

، وانتخاب ٢٠١٥يف أعقاب االنتخابات اليت جرت يف مجعية الدول األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
.٢٠١٦عضو جملس اإلدارة األخري من قبل املكتب يف نيسان/أبريل 

لس السابق قد عقد جلسة خاصة يف متوز/يوليو  الستعراض ومناقشة التقدم احملرز ٢٠١٥وكان ا
تنفيذ جرب األضرار من أي وقت مضى اليت لخطة وضعها الصندوق االستئماين مشروعيف تطوير أول 

احملكمة يف قضية لوبانغا.اأمرت 
لس احلايل اجتماعه السنوي األول يف نيسان/أو  ، للبت يف ختصيص منشأ ٢٠١٦بريل عقد ا

زيادة اجلهود املبذولة لرفع مكانة الصندوق، لموارد برنامج الصندوق االستئماين من التربعات واهلبات، و 
ولالستثمار يف مجع التربعات مع املاحنني من القطاعني العام واخلاص.

نامج منتعش كبري يف ومبوجب والية املساعدة، واصل الصندوق االستئماين للضحايا العمل برب 
اء اجليل احلايل من مشاريع املساعدة خالل الفرتة  مشال أوغندا. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يتم إ

نظرًا إىل اإلصالح الشامل للمحفظة عن طريق إجراء مناقصة دولية تنافسية ٢٠١٦إىل ٢٠١٥من 
متواصلة.

ئرة االستئناف، قدم الصندوق مشروع خطة تنفيذ ومبوجب والية جرب األضرار، ووفقا لتعليمات دا
. ويف أعقاب املالحظات اليت ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٣جلرب األضرار اجلماعية يف قضية لوبانغا يف 
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للصندوق االستئماين، ريثما تتم املوافقة وردت من أطراف الدعوى، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمراً 
للحصول احملتمل بأن يكونوا مؤهلنيتحديد الضحايا األفراد ليقوم مسبقًا بيذ، على مشروع خطة التنف

لسيد لوبانغا امسؤولية العتبار حتديدم أيضا األضرار الالحقةاجلماعية ولتقييم مدى املنحعلى 
لضحايا االوصول إىل ملفاتإمكانية لسيد لوبانغا لالشخصية جلرب أضرار الضحايا، وهلذا السبب سيكون 

ضد تمهيدي الستئناف لالالصندوقنقحة. رفضت الدائرة االبتدائية يف بداية التقاضي طلب احملتملني امل
األضرارتحديد وتقييم لالصندوقالتقرير األول عن مهمة و .مكانة للصندوقسبب عدم وجود باألمرهذا 

مايو أيار/٣١يفدائرة االبتدائية إىل ال، مت تقدميه٢٠١٦أبريلنيسان/يف مت عمله ي ذول الضحايا الأل
جها. و طلبمع سوية٢٠١٦ ٧اإليداع الثاين املقدم يف يف إىل الدائرة االبتدائية إلعادة النظر يف 
من االستجابة ميكنهيف وضع أنه يف الوقت الراهن، الصندوق ليسأبلغ الدائرة االبتدائية /يونيوحزيران
لتحديد األوىل تجربة حبيث أن البرنامج التعويضات، عن ال حلصول على معلومات أكثر تفصيالطلب 
على قدرة الصندوق مما أثرربناجمي الإىل ارتفاع درجة عدم اليقني تأداألضرارتقييمو الضحايا

.األمر القضائييف احملددللمستوىاملعلومات اإلضافية املطلوبة لتوفرياالستئماين 
، اليت تنص على أن يرفع جملس اإلدارة ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١ووفقا للفقرة 

يتضمن املرفق األول هلذا . و التربعات املقدمة، سواء قُبلت أو رُفضتمجيعتقريرا سنويا إىل اجلمعية عن 
على املسامهات الواردة من ، أخرىالتقرير قائمة بتلك التربعات. وتشمل هذه القائمة، يف مجلة أمور

يورو يف ٨٨٨،٩٨٧() واألفراد يورو١٥٩،٥٤٨(واملؤسسات) يورو٤٤٩،٦٣٠٥٤٣الدول (
إضافة إىل تربعات ))،PayPalيف حسابه لدى باي بال (٢٧٠،٥٦احلسابات املصرفية للصندوق و

يورو مقدَّمة من املنظمات الشريكة املنفِّذة خالل الفرتة ٨٣١٢٠٠عينية و/أو تربعات ُمناِظرة قدرها 
، وإيرادات الفائدة املتأتية للصندوق، وقدرها ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١من 

يورو، وبلغ رصيد حسابه ٨٤٢،٩٨١٧يورو. وبلغ رصيد حساب الصندوق باليورو ٨٥٩،٠٣٤٩
دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق حسابا لالدخار ٨٤٢،٩٨١٧بدوالر الواليات املتحدة 

.٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠مليون يورو يف ١١،٨بلغ رصيده 

نداء للمسامهة يف الصندوق االستئماين للضحايا
لس جبميع الدول األطراف  احتمال نظرًا إىلتقدمي تربعات إىل الصندوقاعتبارويهيب ا

. ٢٠١٧أربعة يف عام واحدة إىلمنااملتعلقة املنحتنفيذو جرب األضرارعدد إجراءات ارتفاع
حد مخسة دول حاالت كتوسيع برنامج املساعدة من اثنني إىلإىل لس يهدف اوعالوة على ذلك، 

.٢٠١٧أقصى حبلول عام 
وينبغي أن ُمتّكن املشاركة املستمرة واملتزايدة يف الصندوق من جانب أكرب عدد ممكن من الدول 

على الوفاء بواليته املتمثلة يف ضمان استفادة ضحايا اجلرائم األطراف من تعزيز قدراته املالية واملؤسسية
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة من وعد العدالة التعويضية الوارد يف نظام روما األساسي. ويف هذا 
لس أن جيدد نداءه الداعي إىل تقدمي تربعات خمصصة لتعزيز احتياطي التعويضات  الصدد، يود ا

املتاح للصندوق.
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مقدمة-أوال 
يقدم )١(من نظام الصندوق االستئماين للضحايا،٧٦والقاعدة ICC-ASP/1/Res.6وفقا للقرار - ١

ذا التقرير  جملس اإلدارة تقريره السنوي إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية"). ومتتد الفرتة املشمولة 
قرير موجزا لإلجنازات اليت حتققت . ويتضمن الت٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١من 

األنشطة من خالل تنفيذ مشاريع املساعدة الناشطة يف حالتني من اختصاص احملكمة، فضال عن 
قضية لوبانغا. ويقدم التقرير أيضا مستجدات ا واملتعلقة بأمر احملكمة بشأن التعويضات يف املضطلع

.٢٠١٧عام لالوضع املايل للصندوق وامليزانية املتوقعة لألمانة العامة 

األنشطة والمشاريع-ثانيا
ا احملكمة اجلنائية ١يضطلع الصندوق االستئماين بواليتني مها: (- ٢ ) تنفيذ التعويضات اليت تأمر 

من نظام روما األساسي عن طريق ٧٩) تقدمي املساعدة للضحايا مبوجب املادة ٢و ()٢(الدولية،
وتوفر الواليتان معا دعمًا لضحايا اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية )٣(استخدام موارد أخرى.

)٤(.٢٠٠٢يوليومتوز/١وجرائم احلرب اليت ارُتكبت منذ 

اجتماع مجلس اإلدارة- ألف
لس عقد اجتماع ثان يف الهاي ٢٠١٥مارس يف آذار/السنوي الثاين عشر بعد االجتماع - ٣ ، قرر ا

ملنحالستعراض ومناقشة التقدم احملرز يف مشروع خطة التنفيذ ٢٠١٥يوليو متوز/٢٢-٢١يف 
تعويضات مبزيد من التفصيلالهذه الدورة تتناولو وبانغا. لقضيةلضحايا يفلالتعويضات اجلماعية

من هذا التقرير.(ج)القسمأدناه يف 
أربعة أعضاء ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/معية الدول األطراف يف جلانتخبت الدورة الرابعة عشرة - ٤

ب عضو اانتخمت . و ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/١سنوات اعتبارا من ةلفرتة والية جديدة ملدة ثالث
.٢٠١٦أبريل نيسان/١يفجملس اإلدارة اخلامس واألخري من قبل مكتب 

لس على النحو التايل: السيد موتو نوغوتشي (الرئيس) (اليابان، اليت متثل ايتكون أعضاء- ٥
متثل دول أوروبا الغربية ودول أخرى)؛ اليت (اململكة املتحدة، أرمينكا هليتشالدول اآلسيوية)؛ البارونة 

- ). السيدة أملا تاسوةالكاريبيالدول أمريكا الالتينية و السيد فيليب ميشيليين (أوروغواي، اليت متثل دول
دومبيا (مايل، اليت كويىتالسيدة ماما  و (البوسنة واهلرسك، اليت متثل دول أوروبا الشرقية)؛ دليكوفيتش

متثل الدول األفريقية).
٢١إىل ١٨الفرتة منديد اجتماعه السنوي األول يف الهاي خاللاجلدارة اإلعقد جملس - ٦

لس و مبشاركة، ٢٠١٦أبريل نيسان/ ياً من املشاركة شخصاً واحداً عضو مل يتمكن أربعة من أعضاء ا
، رئيسا لفرتة والية جديدة.احلايلرئيسالأعيد انتخاب السيد موتو نوغوتشي، و ألسباب شخصية. 

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

من القواعد اإلجرائية وقواعد ٩٨) من املادة ٤) و (٣) و (٢والفقرات () من نظام روما األساسي ٢(٧٥املادة )٢(
اإلثبات.

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وملزيد من املعلومات حول األساس القانوين للصندوق، انظر ٥(٩٨املادة )٣(
http://trustfundforvictims.org/legal-basis.

من نظام روما األساسي.٨و ٧و ٦على النحو احملدد يف املواد )٤(
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لس زيادة اجلهود املبذولة - ٧ التربعات مع املاحنني لرفع مكانة الصندوق، ولالستثمار يف مجع قرر ا
.من القطاعني العام واخلاص

لس على استخدام املوارد املتأتية من التربعات لتمديد الربامج يف أوغندا ومجهورية -٨ ووافق ا
٢،٤؛ مليون يورو٤،٤بقيمة إمجالية قدرها ٢٠١٦إىل ٢٠١٥الكونغو الدميقراطية خالل الفرتة 

كما ا. شمال أوغندلتقريباومليوين يورومجهورية الكونغو الدميقراطيةلربامج املساعدة يف مليون يورو 
لس على ختصيص  يورو لتنفيذ األنشطة ذات الصلة مليون١،٠٥قدرهمستمرمبلغ صادق ا

باملشاريع، مبا يف ذلك تقييم األوضاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت 
تطوير فضال عن بناء قدرات الشركاء املنفذين من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ديفوار وكينيا، 

نظام املعلومات اإلدارية.املستندة على إدارةالربامجوتنفيذ
لس وحث-٩ لتوسيع أنشطة والية مساعدات الصندوق االستئماين ٢٠١٦يف عام العمل الناشطا

االلتزام على وافق و - قدرة واألمن من ناحية التسمح به املوارد بقدر ما –أخرى احلاالتبلدان إىل 
كاحتياطي مايل عام هلذا الغرض.يورو٠٠٠٦٠٠بقيمة األويل 

لس على زيادة احتياطي تعويضات الصندوق االستئماين، الذي وو -١٠ تكملةللمجلس يتيحافق ا
مببلغ قدره ، وذلكأمام احملكمة اجلنائية الدوليةنتهااليت تتم إدات احلاالدفع التعويضات للضحايا يف

موع٠٠٠٢٠٠ ماليني يورو. ٥يورو لتصبح قيمة ا
لسو -١١ خطة مراقبة وعلى االسرتاتيجية، االستئماينق و دالصنهداف ألبسيطتكيف على وافق ا

.٢٠١٦لعامخطة العمل السنويةعلى األداء اجلديدة ذات الصلة، و 
لس عقد اجتماع آخر يف -١٢ مع جلسة مجعية الدول بالتزامننوفمرب، تشرين الثاين/وأخريا، قرر ا

.وبانغالتعويضات بأمر األطراف ملناقشة القضايا املتعلقة 
لس إىل حلقةيَ عدُ أثناء االجتماع،-١٣ أمهية احملكمة اجلنائية الدولية خلرباء الدراسية حول "اا

تمع الدويلبوصفها مؤسسة قضائي وزارة الشؤون اخلارجية اليت تقوم بتنظيمها"، ة مستقلة ودور ا
لسةرئيستاهلولندية. وكان النقاش، جلنة، السيدة اليزابيث رين، والسيد موتو نوغوتشي يف ةالسابقا

ام روما امش إىل مركز الصدارة يف نظاهلمن الضحايا الناجني بشأنلقلقلنقل اأن الوقت قد حانيرافعان
لسو األساسي.  فتتاح املقر الدائم ال، /ألبريلنيسان١٩أيضا حفل االفتتاح يف اإلداريحضر ا

هولندا.للمحكمة اجلنائية الدولية رمسيا من قبل جاللة ويليم الكسندر ملك
٢٠زارت السيدة أجنلينا جويل بيت الصندوق االستئماين خالل اجتماع جملس اإلدارة السنوي يف -١٤

ا. وخالل ٢٠١٦/أبريلنيسان الصندوق االستئماين حول ي، حتدث السيدة جويل بيت مع موظفزيار
للناجني اليت تتيحالناجني وحول أثر املساعدة اليت يقدمها الصندوق االستئماين يواجههاالصعوبات اليت

م  م. ضمناستعادة كرامتهم وإعادة بناء حيا أيضا مع جملس اإلدارة ناقشت السيدة جويل بيتو جمتمعا
وموظفي الصندوق االستئماين أمهية املساعدة العملية للناجني من ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، 

اخاصبشكل لفتيات والنساءاوضعف اء اإلفالت من العقاب ملرتكيب بأ خطوات رئيسية حنو إ
.أطر النزاعاتاجلرائم وإحالل السالم الدائم واملصاحلة يف 

األحداث واالجتماعات األخرى-باء

، حضر السيد موتو نوغوتشي دورة جلنة امليزانية ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٢٨إىل ٢٤الفرتة منيف-١٥
ربر للهيكل التنظيمي املو ٢٠١٧لعام املقرتحة الصندوقواملالية يف الهاي. وناقش االجتماع ميزانية

اجلديد نتيجة لعملية املراجعة.
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، شارك أربعة من أعضاء جملس اإلدارة ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٢٦إىل ١٨الفرتة منيفو -١٦
يف الهاي. وخالل هذا الرابعة عشرةلدول األطرافلاجلمعية العامة يف اجتماع دورةالصندوقوموظفي 

ةظفمو التقطتها عرض عدة صور الذي احلدث، أجرى الصندوق االستئماين معرضا للصور الفوتوغرافية 
.٢٠١٥يونيو حزيران/مايو و يف أيار/تعويضاتبشأن البعثات التشاور أثناءنادالويتماريتا الصندوق

أيضا حفل استقبال وأطلق التقرير الصندوق، عقدمجعية الدول األطراف الرابعة عشرةخالل دورة -١٧
وس املستفادة واالنتقال"،اإلجنازات والدر -وجرب األضراربعنوان "املساعدة ٢٠١٥ربنامج لاملرحلي 

منذ عام املساعدة لتقدمي الصندوقركز بشكل خاص على اإلجنازات والدروس املستفادة من والية الذي
حكومة ت. وقد شاركالقضائيةتعويضاتمنح الأوامرعملية تنفيذ، والذي ميكن أن تستفيد منه٢٠٠٨

املنتهية السابقنيكرمت أيضا أعضاء جملس اإلدارةاليت  و ، تهستقبال ورعاياالاليابان يف استضافة حفل 
.٢٠٠٧منذ عام امج نكبرية موظفي الرب وكريستني كاال، مواليته

خالل من دعم أنشطة الصندوق االستئماين قوم بحكومة السويد هي حاليا أكرب جهة ماحنة وت-١٨
الدعم املايل للمشاريع والربامج اليت لةهذه الوكانحمت. "الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل (سيدا)"

لق الظروف اليت متكن الناس الذين خلهو و ف السويد للتعاون اإلمنائي الدويل، اهدحتقيق أهم يف اتس
م. بيعيشون  يف واليت مت توقيعهاسنوات املتعددة التفاقية االكما هو مبني يف و الفقر والقهر لتحسني حيا

زيارة ميدانية مشرتكة لقد مت تنظيم ، الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويلالصندوق وبني ٢٠١٣عام 
الصندوق. وزار وفد من ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا يف إىل

ية (بونيا واملناطق املشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطالوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل عن وممثل 
ا)،  ماحمليطة  يف وقت الحق ممثل عن السفارة السويدية يف كمباال لزيارة إىل مشال أوغندا.ولتحق 

ن بزيارةأسه املدير التنفيذي بيرت دي بارت ياالستئماينالصندوقوفد من قاملزيارة، ذه اكمتابعة هلو 
االستعراض السنوي. ومشلت املواضيع اليت ع اجتما حلضور٢٠١٥ديسمرب كانون األول/ستوكهومل يف  

التحليلينوقشت يف االجتماع االنطباعات اإلجيابية للزيارة امليدانية، واملساواة بني اجلنسني والتخطيط 
يةاتفاقإمكانية عقدباإلضافة إىلاجلهات املاحنة، ورفع التقارير إىلالقائم على النتائج والرصد، والتخطيط 

الوكالة إىلضايف لعدة سنوات اإلتمويل ل. وقد مت تقدمي مقرتح لللجهات املاحنةسنوات ة متعددة الجديد
.املراجعةوهو حاليا قيد السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل

اإلجنازات والدروس املستفادة ٢٠١٥يناير /املوظفني السنوي يف كانون الثاينناقش اجتماع عزلة-١٩
. جرب األضرار لقضية لوبانغاوإجراءاتاملتعلقة بوالية املساعدة ٢٠١٦عامأولوياتو ، ٢٠١٥من عام 

إىل ٢٠١٤االسرتاتيجية للفرتة من الصندوقأيضا استعراض منتصف املدة خلطةاجتماع العزلةتناول و 
اءباإلضافة إىل٢٠١٧ لس.لتتم راقبة األداء ملالصندوقخطة إ مراجعتها واعتمادها من قبل ا

احملكمة اجلنائية الدولية يف جلسة حولالسيد فيلييب ميشيليين إللقاء كلمة هت الدعوى إىلُوج-٢٠
قدم.٢٠١٦فرباير شباط/١٣إىل ٩نظمة الدول األمريكية يف واشنطن العاصمة يف الفرتة من ملعمل ال

وعن احملكمة اجلنائية الدولية عنعمل الخالل جلسة الصندوقل اعمعرض تقدميي عن أالسيد ميشيليين 
دعا السيد ه هذا، عرضخاللو السياسية للمجلس الدائم ملنظمة الدول األمريكية. و لقانونية اللجنة ا

.جرب األضرارعدالة إىل تعزيز نظام العدالة وأمهية احلاجة إىلميشيليين أيضا 
تنشيطية مع موظفني من مكتب اجتماعات عقد املوظفني، ٢٠١٦يناير /يف أواخر كانون الثاين-٢١

ويف .املشرتياتمراجعة، وأعضاء جلنة قسم االختصاص والتكامل والتعاونومن ،املدعي العام
يف احملكمة اجلنائية الدولية، البين"الغداء"كيسالسلسلة األوىل من بدأ الصندوق، ٢٠١٦أبريل نيسان/

إلتاحة هو من هذه االجتماعات الغرضن . وكااملوظفنيغري موظفي احملكمة واألعضاء من دعوة ب
خرين من غري املوظفني اآلعضاء لأل، و ينزائر /والزمالء اللمتدربنيل، و ني اآلخرينملوظفعضاء االفرصة أل

واإلجنازات والدروس املستفادة من احلاالتيف بلدان تهالياته، وأنشطعن و ، و الصندوقملعرفة املزيد عن 
قضية لوبانغا.بفيما يتعلق خاصةتعويضات، والية الوالتحديث عن والية املساعدة 
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دومبيا كوييتالسيدة ماما  ُوجهت الدعوة غلى، ٢٠١٥يونيو حزيران/١٠إىل ٥منويف الفرتة -٢٢
التحالف من أجل الذي نظمه لمنظمات غري احلكومية لللمشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة السنوي 

الهاي، مبا يف ذلك اجتماع منفصل خمصص للوضع يف كينيا .يفاحملكمة اجلنائية الدولية

الوالية المتعلقة بالتعويضات-جيم
إىل اليت تؤديجراءات قضائية حمددة أمام احملكمة بإترتبط والية الصندوق املتعلقة بالتعويضات -٢٣

وُتستكمل "مبوارد الصندوق اتنح التعويضد لذلك من الغرامات واملصادرات وموُجتمع املوار إدانة. 
بإيداع منح التعويض اليت وجيوز للمحكمة أن تأمر إذا قرر جملس اإلدارة ذلك. االستئماين األخرى" 

إذا كان تقدمي منح فردية مباشرة إىل كل ضحية على يف حق شخص مدان لدى الصندوقتأمر به
ويستلم الصندوق املوارد اليت يتم . حدة أمرا مستحيال أو غري عملي يف وقت صدور األمر بالتعويض

من القواعد اإلجرائية وقواعد ٩٨مجعها من منح التعويض ويْفِصلها عن موارده األخرى عمال باملادة 
اإلثبات.

لس أن الصندوق االستئماين كّ ويذَ -٢٤ جرب واليته لتنفيذ بشأنللمرة األوىل قد متت مصادرتهر ا
بادئ بشأن التعويضات، املاألوىلمرةوللاحلكم مبا يف ذلك مبوجباحملكمةااليت حكمتاألضرار
ا أمر جرب األضراروتعديل  الصندوق الذي يأمر، ٢٠١٥مارس آذار/٣دائرة االستئناف يف اليت أخطر

اجلماعي يف القضية املرفوعة ضد السيد جلرب األضرارطة التنفيذ مشروع خلاالستئماين لتطوير وتقدمي 
واستخدام اجلنود األطفال الذين تقل أعمارهم عن وتطويعجتنيد بشأن نغا. أدين السيد لوبانغا توماس لوبا

لس يف احلكم يف اجتماعه السنوي و يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية. سنة١٥ يف آذار/نظر ا
قلم ، ووافق على خطة عمل لتطوير مشروع خطة التنفيذ. استشار الصندوق االستئماين ٢٠١٥مارس 

احملتمل بأن ضحايا بالتقرير رسم، مبا يف ذلك ي الصندوقعاعلى التعاون والدعم ملسهواتفق معاحملكمة 
مايو أيار/لتعويضات يف رباء اخلدويلجتماعمت عقد اكما لوحظ يف تقرير العام املاضي، و . يكونوا مؤهلني

تمعات املتضررة والضحايا ٢٠١٥ احملتمل بأن يكونوا . وعقد الصندوق االستئماين مشاورات مع ا
.٢٠١٥يونيو حزيران/–مايوأيار/خالل شهر مؤهلني

لس جلسة استثنائية يف الهاي الستعراض ٢٠١٥يوليو متوز/٢٢إىل ٢١الفرتة من يف -٢٥ ، عقد ا
الصندوق االستئماين امليدانيني وقدم موظفيتقدم احملرز يف وضع مشروع خطة التنفيذ.ومناقشة ال

فضال عن النتائج واخلربات املكتسبة من اإلجراءاتحول تقدميية التنمية عروضاً إجراءاتيف ون املشارك
لسوأعطى. امليدانيةمن املشاورات وتلك اليت مت التقرير عنهااجتماع اخلرباء  علىوافقةاملبمالحظتها

لس أيضاً . كما للمستقبلالنتائج اليت حتققت والطريقة املقرتحة  على تقدمي طلب إىل الدائرة وافق ا
، لتمكني ٢٠١٥وفمرب تشرين الثاين/ن٣إىلسبتمرب أيلول/٣من لإليداعاملوعد النهائي لتمديد االبتدائية 

املتبقية. مجع املعلومات 
طلب الصندوق االستئماين لتمديد على ، وافقت الدائرة االبتدائية ٢٠١٥غسطس /أآب١٤يف -٢٦

قائمة مشلالصندوق االستئماين ه يتعني علىالدائرة االبتدائية أيضا أنونص أمر. لإليداعاملوعد النهائي 
تعويضات القطبيأعمال تمع سويةتنفيذ، اليف مشروع خطة احملتمل بأن يكونوا مؤهلنيميع الضحايا جب

الصندوق االستئماين ولوائح٢٠١٥مارس يف آذار/حكم دائرة االستئناف وباعتباروالوثائق الداعمة. 
نظراً جدا، القصرياملتاحاإلطار الزمينضمن ذات الصلةالعملياتيةالتحديات باإلضافة إىلذات الصلة، 

نائية يصعبو مساحة كبرية وهي –يف إيتوري الواسع النطاقألطفال اجلنود السابقنياتشتت و تنقل ل
األمر الصادر يفالصندوق االستئماين أن النصوص اإلضافية الواردة يف شعر-الوصول إليها تغطيتها و 

تعليمات الدائرة للطعن ببدال من السعي و عملية. و قانونية تثري مشكالت٢٠١٥أغسطس آب/١٤
وفمرب تشرين الثاين/ن٣يف إيداعهعاجلة املسألة يف االبتدائية بطريقة معزولة، قرر الصندوق االستئماين م

ج اعتمادبالكامل، اقرتح الصندوق االستئماين مت تطويرها . وكجزء من مشروع خطة التنفيذ اليت ٢٠١٥
وكجزء ال يتجزأ - تعويضات التنفيذ إجراءاتخاللتهمأهليمن ناحية الضحايا وغربلةشامل لتحديد 

على النحو املفصل يف اخلطة.-همن
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عملية تسريح نبيانات عاليت تتوفر لديهاارجية اخلطراف األختلف مبالصندوق االستئماين اتصل-٢٧
احلصول على هذا اجلهد جناحا جزئيا يف وحققاألطفال اجلنود يف إيتوري، مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

ا ساعدت ابسبب قصورهليس هلا إال قيمة إثباتية حمدودة البيانات هذهيف حني أنو بيانات مفيدة.  ، فإ
يف األمراية يف تعويضات من العدد املستفيدينإطالع ختمني مضطلع، ولو أنه كان غري متيقناً، عنيف

قلم لوجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا تقرير و ثالثة آالف. يلواالذين يقدر عددهم حبقضية لوبانغا
،والوارد يف املرفق األولالصندوقبناء على طلب من يتم عملهي ذالضحاياعدد الل رسمحو احملكمة 

.التخمنيهذا أيضاً يدعم
األضرار، قدم الصندوق االستئماين مشروع خطة تنفيذ جلرب ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٣يف -٢٨

اإليداع القانوين (ردا على حكم دائرة يتكون من الذي يف قضية لوبانغا إىل الدائرة االبتدائية، ةاجلماعي
استجابة ألمر جرب األضراراألولشروع خطة التنفيذ (امللحق مل)، ٢٠١٥/مارسآذار٣االستئناف يف 

). األول(امللحق ضحايا بالتقرير ورسم) ٢٠١٥/مارسآذار٣يفدائرة االستئناف املعدل الصادر عن 
لس اإليداعيف و  يف هذه املنحكتكملة لدفع تعويضات مليون يوروختصيص مبلغ إىل قراره ب، أشار ا

مشروع خطة التنفيذ فضال عن توافر موارد الصندوق االستئماين.يستند علىالقضية والذي
اعتبارات حول كيفية ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٣يف إيداع ضاأيالصندوق االستئماينومشل-٢٩

إليه بأنه باإلشارةصراحة دائرة االستئنافهطلبتبشكل مماثل ملااليةاملسؤولية السيد لوبانغاحتديد م
قيمة عن إعطاء امتنع الصندوق االستئماينولكن،.هذه املسألة" ملساعدة احملكمة يف استثنائي"طلب 

من االعتبارات املعقدة، عددعتمد على يسحبسب رأي الصندوق، حتديد قيمة مثل هذه مالية حمددة ألنه
بقى مسألة حرية تيف النهايةالصندوق االستئماين، ولكن متت مناقشتها يف إيداعيف ذلك تلك اليت مبا 

التصرف القضائي.
م. -٣٠ مت و بعد تقدمي مشروع خطة التنفيذ، دعت الدائرة االبتدائية أطراف الدعوى لتقدمي مالحظا

)، فضال عن املمثلني ٢٠١٥إيداع مالحظات من قبل مكتب املدعي العام (كانون األول/ديسمرب 
شباط/فرباير ٩). ويف ٢٠١٦القانونيني للضحايا وحمامي الدفاع عن السيد لوبانغا (كانون األول/يناير 

النهائية على مشروع ، أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا إىل الصندوق االستئماين، بانتظار املوافقة٢٠١٦
وتقدمي احملتمل بأن يكونوا مؤهلني خطة التنفيذ، للشروع يف حتديد وتقييم األضرار جلميع الضحايا األفراد 

. كما أمرت الصندوق أيضاً ٢٠١٦اية عام حبلولتقرير إىل الدائرة االبتدائية يف ثالثة تقارير منفصلة 
نفيذ.بتطوير نسخة أكثر تفصيال من مشروع خطة الت

األمر القضائي استئناف هذا للموافقة على طلب بالصندوقتقدم، ٢٠١٦فرباير شباط/١٥يف-٣١
وعن األمر القضائيحكم دائرة االستئناف عن عن قلقه بشأن سوء تطبيق اإلطار القانوين و حيث أعرب

هذا النهج، النامجة عن وارداملاملرتتبة على ثار واآلالباهظةبشأن التكلفةقلقهأيضا بواعث وأوضحاملعدل. 
–همن قبلا طعن الو -السيد لوبانغا معالضحايا الشخصية بياناتكشف احتمال  قلقه منوأشار إىل 

لضحايا واحلد من رغبتهم يف تأكيد الصدمة لإعادة واحتمالاجلماعية، املنحفهوم ملذلك خمالفاً كون مما ي
م. وأعرب ضمنالشخصية احملتملة اآلثارنظرًا إىلوذلكتعويضاتللجيايب اإلهمحق أسرهم وجمتمعا

الدائرة االبتدائية مع لغة لوائح الصندوق االستئماينتضاربإزاء قلقهالصندوق االستئماين أيضا عن 
لس من سلطته لتحديد طبيعة وأساليب تنفيذ وجتريدالصرحية ، مبا يف ذلك سلطته ةماعياملنح اجلا

بعدم املوافقة على ، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا ٢٠١٦مارس عام آذار/٣ويفيا. لتحديد أهلية الضحا
لك تميمشريا إىل أن الصندوق االستئماين ال ،يف بداية التقاضيللطعن الصندوق االستئماين استئناف

اجلوهرية اليت أثارها املسائلالدائرة االبتدائية تبذلك، تركهايف قيامو . االستئنافالصفة القانونية ملثل هذا 
.بدون حلالصندوق االستئماين

أول مهمة لتحديد هوية الضحايا وتقييم األضرار اليت أجراها الصندوق االستئماين يف قامت -٣٢
ممثلني من قبل و/أو ممثلة بالفعلمعروفةكانت ضحية  ٣١ما جمموعه بإعتبار ٢٠١٦أبريل نيسان/

مرحلة تهم خالل شاركملنتيجة ، التابع إىل احملكمةللضحاياستقلاملاحملامي العامقانونيني ومكتب 
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لتطوير النماذج قلم احملكمةعلى دعم من للحصولمرة أخرى، سعى الصندوق االستئماين و احملاكمة. 
مزيد من وتوفريالضحايا معاملقابالتإجراء املطلوبة وتعبئة املمثلني القانونيني للضحايا للمشاركة يف 

ملساعدة لتوفري احملييشريك تنفيذمع تعاقد الصندوق االستئماين و . همقعافين واللوجسيت يف مو الدعم ال
، بتكلفة تبلغ حوايل احملتمل بأن يكونوا مؤهلنيضحايا معمق لألضرار للمع تقييم ٢٠١٦خالل عام

.املكملةمن تعويضات الصندوق االستئماين %١٠
التحليل املعمق مللفات الضحايا أرغم الصندوق االستئماين يف تقريره األول عن عملية حتديد -٣٣

، ليطلب من الدائرة االبتدائية إعادة النظر ٢٠١٦أيار/مايو ٣١الضحايا وتقييم األضرار الذي قدمه يف 
جها. وقدم الصندوق االستئماين يف مجلة أمور أخرى، أن عملية حتديد الض حايا الفردية ليست يف يف 

ا أيضا، وفقا لألدلة اليت مت مجعها خالل املهمة األوىل، إن  غري حملها من الناحية اإلجرائية وحسب، بل أ
إمكانية وصوهلم إىل احملتمل بأن يكونوا مؤهلني يتم إجحافهم وختفيض مصاحل ورفاه الضحايا 

ذين متت مقابلتهم، إما مل يوافقوا على إعطاء التعويضات بقدر كبري. والغالبية العظمى من الضحايا ال
م وضعوا  اية األمر، أو أ م حمجوبة، إىل حمامي الدفاع للطعن فيها يف  م، حىت لو كانت معلوما ملفا
شروط ملوافقتهم بطريقة تبطلها. ويف عدم وجود خطة معتمدة لتنفيذ املنح اجلماعي للتعويضات، مل يكن 

ضع ميكنه من إبالغ الضحايا عن مكونات هذه التعويضات، مما يرتك الضحايا الصندوق االستئماين يف و 
غري قادرين على املوازنة بني الفائدة النهائية من املشاركة مقابل خماطر الكشف عن هويتهم. ويف هذا 
السياق، أعرب الصندوق االستئماين عن قلقه من عملية الدائرة االبتدائية الصارمة لتحديد الضحايا اليت
يسفر عنها احلد بشكل كبري من عدد الضحايا احملتمل بأن يكونوا مؤهلني يف إجراءات جرب األضرار، وأن 

، مت من خالهلا حتديد دائرة االستئنافهذا قد يتعارض مع نتائج وسلطة اإلدانة اجلنائية اليت، كما أكدت 
لضحايا الذين متت مقابلتهم مستوى كبري من جتنيد األطفال. وعالوة على ذلك، أظهر عدد كبري من ا

وتقييمهم عالمات الكرب وإعادة صدمتهم بسبب هذه العملية األمر الذي دفع الصندوق االستئماين 
لوقف املزيد من البعثات املخطط هلا لتحديد الضحايا حلني صدور قرار الدائرة االبتدائية بشأن طلبه 

إلعادة النظر.
طلب الدائرة االبتدائية للحصول على بشأنالالحق هميوأشار الصندوق االستئماين يف تقد-٣٤

أنه يف ٢٠١٦يونيو حزيران/٧يف هقدمالذي تعويضات املتوخاةالمعلومات أكثر تفصيال عن مشاريع 
وتقييم األضرار لتحديد الضحايا األوىل تجربة الحبيث أنليس يف وضع ميكنه من االمتثال الراهنالوقت

يؤثر على قدرة الصندوق االستئماين لتقدمي املعلومات مما ربناجمي الدرجة عالية من عدم اليقني أدت إىل 
.األمر القضائياإلضافية املطلوبة للدرجة احملددة يف 

من األطراف تقدمي الدائرة االبتدائية االستئماين طلبتالصندوق إيداعاتوباإلضافة إىل -٣٥
م حبلول يوليو أصدرت الدائرة االبتدائية سلسلة من متوز/١٥. ويف ٢٠١٥يوليو متوز/١مالحظا

يف وقت كتابة و لصندوق االستئماين إلعادة النظر. اطلبات إىل القرارات واألوامر اليت مل تتطرق صراحة 
لس  عقد والنظامية وأنه ممن الناحية القانونيةيشيبه اخللل أن اإلجراء احلايل بمقلقاً هذا التقرير، ال يزال ا

يؤديلموارد من حيث وقت املوظفني والتكاليف، وليس يف مصلحة الضحايا وال ومكلف جًد لدون داع 
ني. ماعية للضحايا املؤهلاجلتعويضات الُمنحمغزى من خالللهإىل إنصاف 

الوالية المتعلقة بالمساعدة- دال 
تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية يقدم الصندوق االستئماين الدعم إىل ضحايا اجلرائم اليت - ٣٦

تمعي.  الدولية من خالل إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي على املستويني الفردي وا
وتشمل أنواع اخلدمات املقدمة ما يلي (على سبيل املثال ال احلصر):
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وإزالة شظايا الرصاص شمل اجلراحة التقوميية واجلراحة العامة،الذي ي، إعادة التأهيل البدين(أ) 
العظام، واإلحالة إىل خدمات مثل عالج الناسور، وأجهزة تقوميواألطراف االصطناعيةوالقنابل، 

والفحص والعالج والرعاية والدعم يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛
واجلماعية، وجمموعات شمل االستشارات النفسية الفردية الذي ي، إعادة التأهيل النفسي(ب) 

صصة لتوعية خاملوسيقى والرقص واملسرح لتعزيز التماسك االجتماعي والتعايف، وحلقات العمل امل
تمعية الواسعة  تمعات، والربامج اإلذاعية املتعلقة حبقوق الضحايا، والدورات اإلعالمية واللقاءات ا ا

تمعية وقدالنطاق.  تمعات يف احلوار واملصاحلةشاركةجذب متشمل استجابات التوعية ا لتعزيز ا
يئة بيئة مناسبة للوقاية من اجلرائم؛ضمنالسالم  تمعات وفيما بينها من أجل  ا

التعليم والتدريب وُمَنحللبيئة الذي قد يشمل أنشطة كسب العيش الصديقالدعم املادي(ج) 
فرص توليد الدخل والتدريب بغية الرتكيز توفرخدمات اإلحالة اليت الفرصة للوصول إىلاملهين، أو 

جزءا من هذه بناء قدرات الشركاء املنفذين والضحاياعلى التمكني االقتصادي الطويل األجل. وميثل 
املبادرات الرامية إىل تعزيز استدامة التدخالت؛ 

ين ولدوا تنفيذ مبادرات خاصة بضحايا العنف اجلنسي وأطفاهلن، مبا يف ذلك األطفال الذ(د) 
يشمل احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، وإسداء املشورة يف حاالت قدمن االغتصاب،

دف تعزيز الروابط بني األم والطفل واألسرة، ومُ  ح التعليم، ودعم التغذية، واالستجابة نَ الصدمات 
تمعا ت احمللية.املتعددة األجيال للتصدي للوصم والتمييز وحتقيق املصاحلة يف األسر وا

وتتلقى غالبية الضحايا املستفيدين من الصندوق االستئماين مزجيا من خدمات إعادة التأهيل -٣٧
البدين والنفسي املتكامل والدعم املادي. وتتألف جمموعة املستفيدين الذين تستهدفهم تدخالت 

الصندوق االستئماين الفئات التالية:
العنف اجلنسي واجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب : ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين(أ) 

واحلمل القسري واالسرتقاق اجلنسي، والضحايا املستهدفني بشكل غري متناسب بسبب هويتهم 
نَّدات يف اجلماعات املسلحة اللوايت تعرضن للحمل  اجلنسية اخلاصة، والفتيات املختَطفات و/أو ا

القسري؛
ن قتل أزواجهم؛(ب) األرامل اإلناث والذكور الذي

: األطفال والشباب دون سن اخلامسة عشرة األطفال اجلنود السابقون/الشباب املختَطفون(ج) 
نَّدون طوعا و/أو قسرا يف اجلماعات املسلحة (بغض النظر عن األدوار املعيَّنة اليت أدوها أثناء  ا

النزاع)؛
الديهم أو كالمها أو غريهم من : األطفال الذين قُتل أحد و األيتام واألطفال الضعفاء(د) 

األطفال الذين أصبحوا ضعفاء من جراء أعمال العنف؛
: الضحايا الذين عانوا من إصابات بدنية و/أو الذين تعرضوا الصدمات البدنية والنفسية(هـ) 

لصدمات نفسية بسبب العنف؛
من الفئات : أفراد أسر الضحايا وغريهم ممن ال يندرجون ضاألسر والضحايا اآلخرون(و) 

املذكورة أعاله ولكنهم تضرروا من أعمال العنف.
مشروعا جيري تنفيذها يف مشال ١٤وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مشل برنامج املساعدة حنو -٣٨

النغو، وتيسو، وأشويل، ومقاطعة آدجوماين)، ويف مجهورية لـمشاريع تغطي املناطق الفرعية٩أوغندا (
ويعمل مشاريع تغطي مقاطعة إيتوري ومقاطعَيت كيفو الشمالية واجلنوبية). مخسة الكونغو الدميقراطية (

الصندوق مع املنظمات الشعبية احمللية، ومجاعات الضحايا الناجني، واجلمعيات النسائية، واملنظمات 
ات القروية لالدخار والقروض، واملنظمات غري احلكومية الدولية. وخالل الفرتة املشمولة الدينية، والرابط

زيارات الرصد لإلشراف على سري الربامج وتعزيز بالتقرير، قام موظفو الصندوق االستئماين بالعديد من
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ا والتعلم منها. وقد خضعت مجيع القدرات احمللية، ودعم رصد املشاريع وتقييمها وإعداد التقارير بشأ
)٥(هذه العملية.كجزء مناملشاريع إىل االستعراض اإلداري والتقين  

شمال أوغندا- ١
على تقدمي املساعدة وخدمات إعادة التأهيل إىل الضحايا يف ٢٠٠٨دأب الصندوق منذ عام -٣٩

ا يف  مقاطعة يف مشال أوغندا، حيث وفر اخلدمات لضحايا ١٨إطار والية املساعدة اليت يضطلع 
ويف اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب من خالل شبكة من املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية.

، قرر الصندوق وقف أنشطة الدعم املادي تدرجييا بعد أن نظر جملس إدارة الصندوق يف ٢٠١٣عام 
. وواصل الصندوق االستئماين دعمه ملشاريع أوغندايف الوضع االجتماعي واالقتصادي واألمين القائم 

مرور عدة سنوات عن املساعدة على إعادة التأهيل البدين والنفسي يف املنطقة. وحىت اآلن، وبعد 
انتهاء النزاع يف مشال أوغندا، ال يزال عدد كبري من الضحايا الذين تعرضوا إلصابات جسدية 
دف أنشطة إعادة التأهيل البدين إىل تلبية  وصدمات نفسية أثناءه حيتاجون إىل العالج واملساعدة. و

ويه و/أو العنف اجلنسي واجلنساين، احتياجات الرعاية والعالج ملن عانوا من اإلصابات اجلسدية والتش
وذلك من أجل مساعدة الضحايا على التعايف واستئناف القيام بأدوارهم كأفراد منتجني ومسامهني يف 
م. وتعود فوائد إعادة التأهيل النفسي على املتضررين أفرادا وجمتمعات على السواء، وتسعى إىل  جمتمعا

بالثقة واملسؤولية املشرتكة والتعايش السلمي بني أفراد احلد من وصم الضحايا وتعزيز شعور أكرب 
تمعات. ا

، اختار الصندوق ٢٠١٤وعن طريق تنفيذ عملية تنافسية مفتوحة للشراء واالستعراض يف عام -٤٠
ست منظمات شريكة جديدة لديها القدرة على تقدمي خدمات املساعدة املتكاملة يف جمال إعادة 

إىل الضحايا يف مشال أوغندا. التأهيل البدين والنفسي
، مما يؤثر على ة لوبانغابأوامر التعويض يف قضياملتعلقةالنطاقواسعةالنشطة األعلى الرغم من -٤١

فضال عن تأخر ، واملوارد املتاحة للصندوق إلدارة أنشطة والية املساعدةلصندوق االستئماين اوقت 
واليت مت االنتهاء منها يف أواخر ،اجلنائية الدوليةمةصياغة مناذج العقود باالشرتاك مع قلم احملك

. ٢٠١٥يونيو حزيران/رمسيا مشاريع جديدة يف مشال أوغندا يف أطلق الصندوق،٢٠١٥نيسان/أبريل 
يف لريا مع شركاء التنفيذ الذين مت اختيارهم وغريهم من أصحاب املصلحة، مبا يف عمل وُنظمت حلقة 

واملنظمات الشعبية النسائية ووزارة الصحة.ذلك ممثلي السلطات احمللية
املشاريع الستة اجلديدة مبوازاة املشروعني املتبقيني احلاليني املستمرين اللذْين ينفذمها لقد مت تنفيذ-٤٢

لتقدمي الدعم للضحايا من خالل توفري ٢٠٠٩و ٢٠٠٨الصندوق االستئماين للضحايا منذ عامي 
ورة النفسية واالجتماعية.التأهيل البدين وإسداء املش

الشركاء اجلدد بتوفري اخلدمات التأهيلية التالية: اخلدمات الطبية للضحايا الناجيات من لقد قام-٤٣
واجلراحة التجميلية لرتميم الوجه والرأس ؛وخدمات االستشارة النفسية والدعم النفسي؛العنف اجلنسي

؛ب وإصالح األعضاء التعويضية وتقومي العظاموتركي؛وخدمات جراحة العظام؛احلروقوإصابات
وجراحة ؛واجلراحة التصحيحية إلزالة األجسام الغريبة (الرصاص و/أو الشظايا)؛والعالج الطبيعي

ا تمعات احمللية يف عالج ؛االنكماش املرتتب عن احلرق والعالج الطبيعي املتصل  ومبادرات إشراك ا
حقة للعمليات اجلراحية ومتابعتها.واإلحالة للرعاية الال؛الضحايا

عقب الوقوف على خمالفات مالية يف مشروع يديره شريٌك منفٌذ يعمل مع الصندوق يف شرق مجهورية الكونغو )٥(
الدميقراطية، مما تسبب يف توقف أنشطة املشروع، أسفرت عملية التوفيق اليت أجريت وفقا لقواعد جلنة األمم املتحدة للقانون 

م موارد املشروع املتبقية الستكمال األنشطة لصاحل الضحايا املعنيني حتت التجاري الدويل (األونسيرتال) عن اتفاق الستخدا
إشراف إدارة جديدة للمشروع.
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وباإلضافة إىل أهداف توسيع نطاق فرص احلصول على اخلدمات اجلراحية والطبية إلعادة -٤٤
التأهيل وتعزيز فرص احلصول على الدعم ذي الصلة بإعادة التأهيل النفسي، حدد الصندوق مشاريع 

ا أن تساند املصاحلة والتعايف على مستوى  تمعات احمللية من خالل محالت مبتكرة من شأ ا
التحسيس والتوعية للحد من زيادة الوصم والتمييز اليت يعاين منها ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان يف كثري من األحيان. وقطع الصندوق التزاما برناجميا وماليا لدعم املنظمات الشريكة الست 

.٢٠١٨و ٢٠١٥قبلة املمتدة بني عامي اجلديدة على مدى فرتة السنوات الثالث امل
وتتلقى مخسة من املشاريع الستة اجلديدة متويال خمصصا لألنشطة اليت تعاجل األذى الذي -٤٥

تعرضت له الناجيات من العنف اجلنسي واجلنساين. وميوَّل املشروع اجلديد السادس من السلة املشرتكة 
ضحايا.للتربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين لل

جمهورية الكونغو الديمقراطية- ٢
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تنفَّذ برامج الصندوق االستئماين يف سياق يتسم بعدم -٤٦

االستقرار والنزاعات املزمنة وضعف سلطة الدولة. وتركز األنشطة على التأهيل النفسي والدعم املادي، 
قصد من االستجابة الربناجمية املخصصة جلمهورية الكونغو إذ مت حذف إعادة التأهيل البدين دون 

الدميقراطية عندما قدم الصندوق وثيقته إىل الدائرة التمهيدية باحملكمة، مما يعين أن التدخالت يف هذا 
ال تتمثل يف املقام األول يف إحالة األفراد الذين حيتاجون إىل الرعاية الطبية على مقدمي اخلدمات  ا

وتعاجل األنشطة اليت تدخل يف فئة إعادة التأهيل النفسي اآلثار والصدمات النفسية النامجة اآلخرين. 
عن احلرب والنزاعات والعنف اجلنسي وغريه من اجلرائم. وباإلضافة إىل تعزيز التعايف على املستوى 

تمعات املتضررة يف حماولة للحد من وص م الضحايا الفردي، تستهدف إعادة التأهيل النفسي كذلك ا
دف  تمعات احمللية. و وتعزيز شعور أكرب بالثقة واملسؤولية املشرتكة والتعايش السلمي بني أفراد ا
ا الصندوق إىل حتسني الوضع االقتصادي للضحايا من خالل التعليم  أنشطة الدعم املادي اليت يقوم 

تمعية وإجياد فرص (مبا يف ذلك حمو األمية) وأنشطة التنمية االقتصادية وإعادة بنا ء اهلياكل األساسية ا
العمل. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يقوم مجيع شركاء التنفيذ العاملون مع الصندوق بأنشطة يف 
جمال الدعم املادي. وتتلقى الفئات الشديدة الضعف مثل األطفال اجلنود السابقني وضحايا العنف 

.اجلنسي واجلنساين رعاية ودعماً خاصني
مشاريع جارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من خالل خبمسةويضطلع الصندوق حاليا -٤٧

كان سيبدأالصندوقنظرا إىل أن ٢٠١٥عدة مشاريع يف عام ديديتم متمل شركاء منفِّذين. مخسة
شرتيات املموقعيعلىتشر قد أطلق الصندوق االستئماين مناقصة مفتوحة (نُ لعملية شراء تنافسية. 

اية عام و لمحكمة اجلنائية الدولية ل ، لتحديد منظمات جديدة لتوفري ٢٠١٥األمم املتحدة) يف 
ت املنظمات يَ عالتأهيل البدين والنفسي وخدمات الدعم املادية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد دُ 

ذا الشأن وتقدميإىل تقدمي  لة.كتماملةواملاليةالفنيهم ضو عر اهتمامهم 
مشروعا  ١٦تنفيذ للصندوق، ميكن ٢٠٠٨يف عام الدائرة التمهيديةتلقتهاوافقة املبناء على -٤٨
الصيغة عندما يتم عمل سيتبنيحد أقصى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والعدد النهائي الذي ك

تستويفإذا كانت املنظمات ماعتمد على نوعية املقرتحات املقدمة وعلىسيفتوحة، املالنهائية للمناقصة 
اءالصندوقتوقع ياملعايري املنصوص عليها يف املناقصة املفتوحة. و  ، ٢٠١٧فتوحة يف أوائل املناقصة املإ

١احلالية من مسةاخلقد مت متديد املشاريع فتقدمي اخلدمات للضحايا، مواصلةوأن يتأكد من
اية ٢٠١٦سبتمرب أيلول/ يتم اليت ديدة اجلشاريع املومن املتوقع أن تبدأ . ٢٠١٧فرباير شباط/حىت 

.٢٠١٧عام األول منفتوحة خالل الربع املناقصة املاختيارها عن طريق 
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الرصد والتقييم- ٣

الرصد والتقييم بدأ موظف الصندوق املسؤول عن، ٢٠١٦يونيوحزيران/٢٤إىل ٢٠من يف الفرتة -٤٩
يف أوغندا. وكان اهلدف من هذه مبقرهمالتنفيذعمل مكثفة على االنرتنت مع شركاءحلقاتتسهيل ب

جملس عليهاديدة لرصد األداء كما وافقالصندوق اجلخطةاملشاركات هو إلطالق تنفيذ السلسلة من 
مع جلديدة، و اجلؤشرات املتطلبات ملإضفاء الطابع املؤسسيعلىابريل. وكان الرتكيز/اإلدارة يف نيسان

دارة البيانات لشملها يف نظام الصندوق إلط األساس من قبل كل شريك كأساس املعلومات واألهداف خل
كل شريك.اإلضايف لداءاألوإعداد التقارير، وكذلك قياس وقت 

بناء لعمل حلقةالتنفيذ، أجرى الصندوق االستئماين مع شركاء٢٠١٦يوليو متوز/يف أوائل -٥٠
ة الكونغو الدميقراطية مع الرتكيز على مراجعة تنفيذ الربامج واإلجنازات والتحديات القدرات يف مجهوري

الشركاءتدريب ومت إطالع واخلطط املستقبلية اليت ركزت على طلبات الشركاء لتمديد العقود كما وردت. 
على مؤشرات ها املشاركني، مع الرتكيزأبرز رصد والتقييم من قبل الثغرات يف القدرات اليت أعمال اليف

مشروع  للبقوة. ومشلت املواضيع األخرى منوذج اإلطار املنطقيأداء الربنامجإثباتتتمكن منالنتائج اليت 
أداة مفيدة لإلبالغ عن أعداد املستفيدين من ككجزء ضروري من برنامج مصمم بشكل جيد وكذلك  

املشروع.

التطوير التنظيمي- هاء 
جملس الصندوق اإلداري القرار بشأن اهليكل التنظيمي اجلديد ، اختذ٢٠١٥يف آب/أغسطس -٥١

ألمانة الصندوق كجزء من العملية اليت تعمل وفقا لقواعد املراجعة. منذ البداية، كان من املفهوم أن عملية 
يكل  مراجعة الصندوق لن يتم تعريفها ضمن حدود املوازنة السائدة، وينبغي أن تكون قادرة على التنبؤ 

مي يعكس الصيانة املتأخرة وكذلك حتديد احتياجات قدرات الصندوق للمستقبل. ومن املتوقع أن تنظي
ستزداد من قضية واحدة إىل ٢١٠٧إىل ٢٠١٧عبء العمل لوالية الصندوق للتعويضات خالل الفرتة من 

ربامج يف بلدان احلاالت أربعة يف املراحل املختلفة ملرحلة التعويضات. أما بالنسبة لوالية املساعدة فإن عدد ال
كحد أقصى. كال الواليتني يتم دعمهما من قبل نفس املوظفني يف اهليكل التنظيمي ٥إىل ٢سيزداد من 

نفسه.
اهليكل اجلديد الناتج عن ذلك مل خيطو خطوة أكثر من توصيات املراجعة وذلك بعدم احلفاظ على -٥٢

وبدال من ذلك القيام بتطوير مهام ومسؤوليات إدارية منصب رفيع املستوى إلدارة الربامج يف الهاي، 
أساسية للربنامج إلسنادها إىل اهليكل العمليايت املوجود يف امليدان، الذي يكون أكثر استجابة (ليس أكرب).

ا إنشاء منطقي من وجهة النظر االسرتاتيجية -٥٣ جبانب آلية الصندوق املتكاملة للتسليم بكو
ا تعكس منطق مجع التربعات املتشابك الذي  يستدمي والييت الصندوق االثنني. ليس هناك والعملياتية، فإ

إال شهية حمدودة بني اجلهات املاحنة للصندوق لتخصيص املسامهات والتربعات الحتياطي تعويضات 
من الصندوق حتديداً، اليت تتم تغذيته بالتايل بصورة رئيسية من خالل املخصصات من قبل جملس اإلدارة

سلة الصندوق املشرتكة اليت يتم تطويرها من اإليرادات غري املقيدة.
ويهدف اهليكل اجلديد إىل تعزيز كال القدرة على إدارة برنامج الصندوق امليداين وكذلك، قدرة -٥٤

نية. كالمها يف الهاي ويف املكاتب امليدا- الصندوق على الرقابة املالية واإلدارية، ومجع األموال والدفاع 
وهيكل األمانة اجلديد يسمح مبزيد من املرونة يف االستجابة لألحداث والتحديات االسرتاتيجية، فضال عن 

تبسيط األدوار واملسؤوليات والسلطات الداخلية.
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، األمر الذي هكاملالتنفيذ الكامل للهيكل اجلديد ب٢٠١٦عام لقد حدت امليزانية املعتمدة ل-٥٥
لميزانية لللجنة و على ا٢٠١٧شروع ميزانية عام ملالصندوق االستئماين تقدميينعكس مرة أخرى يف 

لجمعية.لو 

عمليات مراجعة الحسابات- واو
المراجعة الداخلية للحسابات- ١

إلدارة الصندوق ٢٠١٥أوصى تقرير ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات الصادر يف متوز/يوليو -٥٦
مع الشركاء املنفذين حيتاج إىل التعزيز من أجل توفري ضمانات مستقلة على أن تقييم الرقابة الداخلية 

م. بدأ الصندوق عملية الستخدام مراجعة مستقلة للمشاريع يف مجهورية الكونغو  اجلزء املتعلق بعمليا
الدميقراطية ملثل هذه األغراض، والذي مت تأخريه بسبب عملية إعادة اهليكلة الداخلية باإلضافة إىل 

و ٢٠١٥الظروف لتجديد ملفات برنامج مشال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفرتة بني 
. ويف هذه األثناء، جيري إطالع الصندوق عن عمليات التدقيق املستقلة األخرى اليت أجرَيت ٢٠١٦

داخلية مع املكتب على الشركاء املنفذين. وعالوة على ذلك، مت االتفاق على تدابري الرقابة املرحلية ال
بشأن إجراءات الرصد (بعمل تدقيقات غري متوقعة) ومراجعة/مراجعات مستقلة للشركاء املنفذين 

وما بعده.٢٠١٧معتزمة يف عام 

المراجعة الخارجية للحسابات- ٢
) نطاق وفد ١توصيات بشأن توضيح (٢٠١٥تضمن تقرير مراجعة احلسابات يف متوز/يوليو -٥٧

) األدوار واملسؤوليات ضمن أمانة٢العامة و(الصندوقالسلطة اإلدارية إىل أمانةاملسجل من 
العامة. وفيما يتعلق بالتوصيات، يالحظ أن عملية املراجعة والتشاور قد مت تعليقها حىت يتم الصندوق

وافقة رمسيا االنتهاء من عملية إعادة التنظيم اهليكلي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا وحىت تتم امل
موجزاً واضحاً وضععلى اآلثار املرتتبة على امليزانية ذات الصلة من قبل مجعية الدول األطراف. وسيتم 

عن بنية أمانة الصندوق اجلديدة وأدوار ومسؤوليات موظفيها املنقحة غري مشروطة إلنشاء بالشكل 
فضال عن الشروط اليت يتم الصندوق الصحيح نطاق الوفد اإلداري ذو السلطة من املسجل إىل أمانة 

وبني قلم احملكمة.الصندوق مبوجبها التعاون والتنسيق بني 

المساعدة المقدمة من قلم المحكمة- زاي
، وإذ وضع املسجل يف ICC-ASP/3/Res.7والقرار ICC-ASP/1/Res.6وفقا ملرفق القرار -٥٨

لس واألمانة، لس و فقد مدمها باملساعدة الضرورية حلسن سري العمل اعتباره استقالل ا يف يف ا
األمانة العامة.

ومن بني اجلهات اليت قدمت تلك املساعدة اجلهات التالية: املكتب املباشر للمسجل، وقسم -٥٩
وحدة امليزانية واملالية، وقسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم املشرتيات، وقسم اإلعالم والتوثيق، و 

األسفار والربوتوكول، وقسم الرتمجة الفورية والتحريرية باحملكمة، وقسم العمليات امليدانية، وقسم األمن 
والسالمة، وقسم اخلدمات العامة، وقسم املوارد البشرية، وقسم تكنولوجيا املعلومات االتصاالت.

لس أن -٦٠ اليت مت طلبها ومت تقدميها من م واملشورة قيّ اللدعم لتقديره بشكل خاص يذكرويود ا
، خالل مرحلة تطوير مشروع خطة األضراراملسجل ومكتبه، وأبرزها قسم مشاركة الضحايا وجرب قبل

كذلك أثناء وبعد أول بعثة تقييم لتحديد و ) ٢٠١٥أكتوبر إىل تشرين األول/مايوأيار/التنفيذ (
).وما بعد٢٠١٦أبريل نيسان/الضحايا واألضرار (
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التقرير المالي-ثالثا

حالة التبرعات- ألف
، اليت تنص على إبالغ اجلمعية سنويا بكل ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١وفقا للفقرة -٦١

يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك التربعات. أن التربعات الواردة، سواء قُبلت أو رُفضت، 
املؤسسات من يورو) و ٤٤٩،٦٣٠٥٤٣الواردة من الدول (ومما تشمله هذه القائمة التربعات 

يف ٢٧٠،٥٦و يورو يف احلسابات املصرفية للصندوق ٨٨٨،٩٨٧األفراد (من يورو) و ١٦٠٨(
يورو ٨٣١٢٠٠))، وتربعات عينية و/أو تربعات مناِظرة قدرها PayPalحسابه لدى باي بال (

وحزيران/يوني٣٠إىل ٢٠١٥ومتوز/يولي١ة من مقدمة من املنظمات الشريكة املنفذة خالل الفرت 
يورو. وبلغ رصيد حساب ٨٥٩،٠٣٤٩، وإيرادات الفوائد املتأتية للصندوق وقدرها ٢٠١٦

٨٤٢،٩٨١٧يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالر الواليات املتحدة ٨٧٥،٤٠٤٧٠الصندوق باليورو 
يورو يف مليون١١،٨لالدخار يبلغ رصيده دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق حاليا حسابا 

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠

التبرعات والهبات الخاصة المقدمة للصندوق- باء
يورو، وبلغ رصيد حسابه بدوالر الواليات ٨٧٥،٤٠٤٧٠بلغ رصيد حساب الصندوق باليورو -٦٢

لالدخار بلغ رصيده دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق حسابا ٨٤٢،٩٨١٧املتحدة 
. وتدير أمانة الصندوق املوارد املتاحة من اجلهات ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠مليون يورو يف ١١،٨

وتقدم )٦(.ICC-ASP/4/Res.3املاحنة وترفع تقارير عن استخدامها وفقا للمعايري املبينة يف مرفق القرار 
معظم احلاالت، إذ أن بعض اجلهات أمانة الصندوق تقارير عن التربعات املخصصة بشكل منفصل يف

املاحنة تطلب هذا النوع من املعلومات.
أن يعرب عن امتنانه عن التربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة ود الصندوق االستئماين يو -٦٣

١٦٠٨) والتربعات اخلاصة (يورو٤٤٩،٦٣٠٥٤٣األطراف (ة من الدولدول١٩من ذا التقرير
األفراد واملؤسسات مبا يف ذلك حساب باي بال.) من يورو
اسلة املشرتكة الإىل مليون يورو١،٢٧أكثر من بالسويد وسامهت-٦٤ الدفعة الثالثة واألخرية بكو

سنوات مع حكومة السويد، ممثلة يف الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل. ةمن اتفاق مدته ثالث
٢٠١٥إىل ٢٠١٢عامسامهة غري مقيدة منمبالمتنان اللتزام السويد يف غاية القد كان الصندوق 

تعزز هذه املسامهة و ماليني يورو). ٤كرونة سويدية (ما يقرب من ٠٠٠٠٠٠٣٦بلغ جمموعها واليت 
كمؤسسة حيوية تعمل جنبا إىل جنب للصندوقدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل القوي 

ائية الدولية ملعاجلة األضرار اليت حلقت بضحايا اجلرائم الدولية األكثر خطورة.مع احملكمة اجلن
بالتربع مببلغ الصندوقفرنسا كبلد مانح رئيسي إىل ت ، عاد٢٠١٥ديسمرب كانون األول/يف-٦٥

الصندوقحىت اآلن. أشاد للصندوقفرنسي واحد، وهو أكرب تربعالصندوقإىل يورو ٠٠٠٧٥٠
يف وقت إقامة نظام روما الصندوقإلنشاء ةقويةاملسامهة، مذكرا بأن فرنسا كانت داعمهذه أمهية ب

يف الفرتة الصندوقلس إدارة ةأول رئيسكانتيل  اوأن السيدة سيمون ف١٩٩٨األساسي يف عام 
. ٢٠٠٩إىل ٢٠٠٣بني 

٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، من )٦(
)، اجلزء ICC ASP/4/32(منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل 

الثالث.
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الذي كان تقريبا يورو ٦٥٨،٥٤١٩٩مببلغ واصلت أسرتاليا دعمها للتربعات غري املقيدة -٦٦
تعادو أيضا للسلة املشرتكة. يورو٠٠٠١٧٥مببلغ . وتربعت هولندا ٢٠١٤عام املبلغ لضعف 

٠٠٠٥٠يورو و ٩١٨٧٨مببلغي ٢٠١٦يف عام للصندوقملسامهة إىل ااململكة املتحدة وسويسرا
إىل ما جمموعه %٢٥ة زادت ايرلندا مسامهتها غري املقيدة يف العام املاضي بنسبو على التوايل. يورو 
.يورو٠٠٠٧٥
مببلغ تليها أسبانيايورو، ٦٠٠٤٥مببلغ وعالوة على ذلك، واصلت مجهورية كوريا دعمها -٦٧

يورو، ٠٠٠١٥بولندا يورو، و ٠٠٠٢٠لوكسمبورغ يورو، و ٠٠٠٢٥بلجيكا يورو، و ٠٠٠٣٠
. كما رحب يورو١٠٥،٤٢٩والتفيا، يورو٩٨٣٩أندورا يورو، و ٩٩٩،٦٩١٠مجهورية التشيك و 

سلة لاملخصصة ليورو٦١٣،٨٨٤بلغ مب٢٠١٥أول تربع من حكومة بنغالديش يف عام الصندوق ب
املشرتكة.

من يف حاالت واسعنطاقعلى نتشرة املاحلاجة إىل معاجلة آثار ممارسة العنف اجلنسي إن -٦٨
تمع، تؤثر النزاع، واليت  من قبل اجلهات املاحنة متييزها أيضاً مت قدعلى مستوى الفرد واألسرة وا
مخصصواكثري منهم قد الصندوق حيث أن الاألخرى إىل  ضحايا الصندوق من أجل إىل تربعا

، من أصل٢٠٠٨منذ عام مليون يورو٥،٥بلغت ما يقرب من واليت العنف اجلنسي واجلنساين 
.يورومليون ٢٥اليت تزيد عن وردت حىت اآلنجمموع التربعات اليت

. املخصصالتربع من يورو٠٠٠٢٠٠البالغ واألخريالرابع للقسط بدفعهاواصلت فنلندا -٦٩
مبا ٢٠١٥إىل ٢٠١٢الفرتة منعن تقديره العميق ملسامهة حكومة فنلندا خاللالصندوقيعربو 

اجلنسي وغريه من أشكال العنف اجلنسي ، املخصصة ملعاجلة العنف يورو٠٠٠٨٠٠جمموعه 
املسامهات غري املقيدة خالل الفرتة املذكورة أعاله. وباإلضافة إىل باإلضافة إىل واجلنساين األشكال، 

يورو٠٠٠٣٠يورو و ٩٧١٤٧مببلغي مسامهة خمصصة من اليابان واستونيا الصندوقذلك، تلقى 
على التوايل ملشاريع معاجلة العنف اجلنسي واجلنساين.

ذا التقرير، -٧٠ لس أن يعرب عن امتنانه عن التربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة  ويود ا
لس يف  ا يف الصندوق االستئماين. وإذ يضع ا وحيث الدول األطراف وغريها على مواصلة مسامها

لس اعتباره القيمة الرمزي ة الكبرية ملسامهات الدول األطراف يف موارد الصندوق االستئماين، يشجع ا
ا املالية. ويرى  مجيع الدول األطراف على تقدمي الدعم إىل الصندوق االستئماين حسب إمكانيا
لس أن تقدمي الدعم على أوسع نطاق ممكن ضمن اجلمعية من شأنه أن يعزز الوضع املؤسسي  ا

تئماين بصفته عنصرا فعاال وال غىن عنه يف نظام روما األساسي، ويستجيب حلقوق للصندوق االس
لس أن يكرر نداءاته من أجل  واحتياجات ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. ويود ا
تقدمي التربعات املخصصة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين وتعزيز االحتياطي الذي خصصه 

اين للتعويضات.الصندوق االستئم
ال يتحكم الصندوق االستئماين مباشرة يف حتويالت الغرامات واملصادرات من الشخص املدان -٧١

لغرض دفع التعويضات للضحايا وفق ما تأمر به احملكمة، غري أن للصندوق مصلحٌة يف جناح تلك 
لُس احملكمَة والدوَل األطراف إىل تعزيز قدرة احملكم ة على مواصلة التحقيق يف العملية. ويدعو ا

ا لغرض دفع التعويضات، وإىل تكثيف التعاون بني الدول  األصول وحتديدها وجتميدها ومصادر
األطراف واحملكمة لبلوغ تلك الغاية.
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(البرنامج الرئيسي السادس)٢٠١٧الميزانية المقترحة لعام -رابعا

لس ICC-ASP/4/Res.3وفقا للقرار -٧٢ ٢٠١٧امليزانية املقرتحة ألمانة الصندوق لعام ، أعد ا
. ووفقا ICC-ASP/3/Res.7بصفتها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة املنشأ عمال بالقرار 

لس امليزانية املقرتحة إىل أمانة الصندوق ٧٧للقاعدة  (أ) من نظام الصندوق االستئماين، يقدم ا
املالية. لتستعرضها جلنُة امليزانية و 

لس أيضا أن -٧٣ لس متام اإلدراك القيود اليت ال تزال ميزانية احملكمة تواجهها. ويقبل ا ويدرك ا
يتحمل مسؤولية ضمان أن األمانة قادرة على مواجهة الزيادة املتوقعة يف عبء العمل نظرا الرتفاع عدد 

ا احلاالت اليت سيعمل فيها الصندوق، وعلى وجه اخلصوص، يف جم ال تنفيذ التعويضات اليت تأمر 
٢٠١٦الفرتة بنيعدد اإلجراءات ذات الصلة من اثنني إىل أربعة يفارتفاع واملتوقع من أجلهااحملكمة

.٢٠١٧و 
ثل زيادة اليت مت، يورومليون ٤٥٨٢مبلغ قدره ٢٠١٧لعام ةاملقرتحتبلغ ميزانية الصندوق -٧٤

بقيمة ٢٠١٦لعام يف املائة، باملقارنة مع امليزانية املعتمدة٣٠،٤أو ألف يورو٥٧٣،٥بقيمة 
يف املائة، ١،٤أو بنسبة ألف٣٤،٤. وميثل املبلغ املطلوب أيضا زيادة قدرها يورومليون ٨٨٤،٥١

.يورومليون ٤٢٣،٦٢بقيمة ٢٠١٦لعاممقارنة مع تصويب امليزانية املقرتحة
علىستند وت، ٢٠١٦تصويب امليزانية املقدمة لعام اجوهرهيف ميزانية الصندوق لذلك، متثل-٧٥

دف إىل تعزيز األمانة يف جمالني اً إىلوفقالصندوقاهليكل اجلديد ألمانة  ما يقرره جملس اإلدارة، واليت 
من اهليكل اجلديد ويتم إطالع. هاقعاأساسيني: القدرة املالية اإلدارية يف الهاي وإدارة الربامج يف مو 

اأمرتاليتتعويضاتالوتنفيذ الستدامة تطويرلقدرة التنظيمية الالزمة لاحلايل الصندوقهم فقبل
الصندوقاألخرى. إن ميزانية احلاالتاحملكمة، فضال عن التوسع يف أنشطة والية املساعدة لبلدان 

.٢٠١٥عامعنمل تزداد٢٠١٦عام ل
الستعانة مبصادر لعلى قراره السابق حافظقد جملس اإلدارة الصندوق أيضًا أن ويالحظ -٧٦

الصندوقوالية املساعدة، وبناء قدرات شركاءاحلاالت مبوجب ألنشطة املتعلقة بسري تقييم لخارجية 
من لهي مت ختصيص األموالذوالخمصص للوالية، علوماتإلدارة املتصميم وتنفيذ نظام لاملنفذين و 

)، لذلك من خارج ميزانية الربنامج الرئيسي يوروألف ٠٥٠،٠١بقيمة املوارد الناشئة من التربعات (
السادس.
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المرفق األول 
التبرعات التي تلقاها الصندوق االستئماني للضحايا-ألف 

إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١تلقى الصندوق االستئماين التربعات التالية من الدول خالل الفرتة املمتدة من 
:٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠

مساهمات الدول  المبالغ باليورو
أندورا ٩ ٩٨٣,٠٠

أسرتاليا ١٩٩ ٦٥٨,٥٤
بنغالديش  ٦١٣،٨٨٤

بلجيكا ٠٠٠،٠٠٢٥
اجلمهورية التشيكية ١٠ ٩٩٩,٦٩

إستونيا ٣٠ ٠٠٠,٠٠
فنلندا ٢٠٠ ٠٠٠,٠٠
فرنسا ٠٠٠،٠٠٧٥٠
إيرلندا ٠٠٠،٠٠٧٥
اليابان ٤٧ ٩٧١,٠٠

مجهورية كوريا ٤٥ ٦٠٠,٠٥
التفيا ٩ ١٠٥,٤٢

لوكسمبورغ ٢٥ ٠٠٠,٠٠
هولندا ١٧٥ ٠٠٠,٠٠
بوالندا ٠٠٠،٠٠١٥
إسبانيا ٣٠ ٠٠٠,٠٠
السويد ١ ٢٧٢ ٦٠٠,٠٥
سويسرا ٠٠٠،٠٠٥٠

اململكة املتحدة ٩١٨،٠٠٧٨
مجموع مساهمات الدول ٣ ٠٥٤ ٤٤٩,٦٣

١تلقى الصندوق خالل الفرتة من وباإلضافة إىل املسامهات املقدمة من الدول املذكورة أعاله، 
ما يلي:٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/

يورو من التربعات النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات، مبا يف ذلك التربعات ١٦٠٨(أ) 
املودعة يف حساب باي بال؛

من الشركاء املنفذين يورو من التربعات العينية و/أو التربعات املناظرة املقدمة٨٣١٢٠٠(ب) 
(واليت ترد تفاصيلها يف املرفق ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١يف الفرتة من 

الثاين)؛
يورو من إيرادات الفائدة.٨٥٩،٠٣٤٩(ج) 
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قائمة التبرعات المودعة في الحسابات المصرفية-باء 
(باليورو)ABN AMROمصرف - ١- باء 

ABN AMRO املصرف:اسم 
الصندوق االستئماين للضحايا صاحب احلساب:

اليورو العملة:
53.84.65.115 رقم احلساب:

NL54ABNA0538465115 IBAN:
ABNANL2A Swift:

٣٠إلى ٢٠١٥تموز/يوليو ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التبرعات الواردة من 
:٢٠١٦حزيران/يونيو 

املبالغ باليورو التفاصيل
٩٩٢ ٩٦٣,٨٨ الرصيد االفتتاحي 

٧ ٨٨٨,٩٨ التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات
٢٧٠،٥٦ التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات (باي بال)

٣ ٠٥٤ ٤٤٩,٦٣ التربعات املقدمة من الدول
)١٩٢٢٦٩٢( مدفوعات املنح/املشاريع 

صفر املشاريعاألموال غري املستخدمة املسرتدة من 
( ٥٠٠٧ ٠٠٠,٠٠) التحويالت من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار

٨١٧،٤٨١٣٤٦ التحويالت من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري
٤٩ ٨٥٩,٠٣ إيرادات الفائدة

)١٨٢،١٦( الرسوم املصرفية
٤٧٠ ٨٧٥,٤٠ ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠الرصيد في 

املبالغ باليورو التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات حسب 
الشهور 

٦٥٥،٠٠٢ ٢٠١٥يوليومتوز/
٦٦٤،٨١٢ ٢٠١٥آب/أغسطس 

٤٥٥،٠٠ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
٥٥،٠٠ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
٨٠٠،٠٠ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
١٠٧،٢٥ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
٨٥،٠٠ ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
١٠٠،٠٠ ٢٠١٦شباط/فرباير 
١٧٣،٥٠ ٢٠١٦آذار/مارس 
صفر ٢٠١٦نيسان/أبريل 
٧٩٣،٤٢ ٢٠١٦أيار/مايو 
صفر ٢٠١٦يونيوحزيران/

٨٨٨,٩٨٧ المجموع
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املبالغ باليورو التربعات املقدمة من الدول حسب الشهور
١٠٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٥يوليومتوز/
١٥ ٠٠٠,٠٠ ٢٠١٥آب/أغسطس 

٠٠٠،٠٠٢٥ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
١ ٢٧٧ ٢١٣,٩٣ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

٨٤ ٧٠٥,٤٧ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
١ ١٨٢ ٩٥٤,٠٠ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

٩٩٩،٦٩٨٥ ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
صفر ٢٠١٦شباط/فرباير 

٩١٨،٠٠٧٨ ٢٠١٦آذار/مارس 
صفر ٢٠١٦نيسان/أبريل 
صفر ٢٠١٦أيار/مايو 

١٩٩ ٦٥٨,٥٤ ٢٠١٦يونيوحزيران/
٣ ٠٥٤ ٤٤٩,٦٣ المجموع

(باليورو)ABN AMROمصرف - ٢- باء 
ABN AMRO اسم املصرف:

الصندوق االستئماين للضحايا، حساب الودائع إلخطارات األعمال صاحب احلساب:
اليورو العملة:

53.84.73.843 رقم احلساب:

٣٠إلى ٢٠١٥تموز/يوليو ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
:٢٠١٦يونيوحزيران/

المبالغ باليورو التفاصيل
٠٠٠٠٠٠٥ الرصيد االفتتاحي
صفر التحويالت من احلساب اجلاري إىل حساب االدخار
صفر التحويالت من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري
صفر اإلخطار حسابالتحويالت من حساب االدخار إىل 

اجلاري اجلديد
٠٠٠٠٠٠٥ ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠الرصيد في 

(باليورو)BCEEمصرف حساب االدخار لدى - ٣- باء 
Banque et Caisse deÉpargen de L'Etat (BCEE) اسم املصرف:

الوقتحمدد بودائع ندوق االستئماين للضحايا، حساب الص صاحب احلساب:
اليورو العملة:

LU87 0019 4555 8262 4000 رقم احلساب:
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٣٠إلى ٢٠١٥تموز/يوليو ١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التحويالت المصرفية من 
:٢٠١٦يونيوحزيران/

المبالغ باليورو التفاصيل
٠٠٠،٠٠٥٠٠٥ الرصيد االفتتاحي
٤٠٢،٧٨٢ (*)إيرادات الفائد
٠٠٠،٠٠٠٠٠٢ ساب اجلاري إىل احلساب االدخاراحلالتحويالت من 

)٠٠٠،٠٠٧٠٠( اجلاري سابالتحويالت من حساب االدخار إىل احل
)٤٠٢،٧٨٢( الرسوم املصرفية

٠٠٠،٠٠٨٠٠٦ ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠الرصيد في 

(بدوالرات الواليات المتحدة)ABN AMROحساب - ٤- باء 
ABN AMRO املصرف:اسم 

الصندوق االستئماين للضحايا  صاحب احلساب:
دوالر الواليات املتحدة العملة:

53.86.21.176 رقم احلساب:
NL87ABNA0538621176 IBAN:

ABNANL2A Swift:

٣٠إلى ٢٠١٥يوليوتموز/١تفاصيل الحساب، بما في ذلك التبرعات الواردة من 
:٢٠١٦يونيوحزيران/

بدوالرات الواليات املتحدةاملبالغ  التفاصيل
٣٤ ٨٨٦,٩٢ الرصيد االفتتاحي 

صفر التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات
٩٨٤،٠٠٥٩ التربعات املقدمة من الدول

(٧٧ ٠٠٠,٠٠) مدفوعات املنح/املشاريع 
صفر األموال غري املستخدمة املسرتدة من املشاريع
صفر إيرادات الفائدة

٢٧,٩٤ الرسوم املصرفية
٨٤٢،٩٨١٧ ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠الرصيد في 

املبالغ بدوالرات الواليات املتحدة التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات حسب الشهور
صفر ٢٠١٥يوليومتوز/
صفر ٢٠١٥آب/أغسطس 
صفر ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
صفر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
صفر ٢٠١٥الثاين/نوفمرب تشرين 
صفر ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
صفر ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
صفر ٢٠١٦شباط/فرباير 
صفر ٢٠١٦آذار/مارس 
صفر ٢٠١٦نيسان/أبريل 
صفر ٢٠١٦أيار/مايو 
صفر ٢٠١٦يونيوحزيران/
صفر المجموع
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املبالغ بدوالرات الواليات املتحدة الدول حسب الشهورالتربعات املقدمة من 
صفر ٢٠١٥يوليومتوز/
صفر ٢٠١٥آب/أغسطس 
صفر ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
صفر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

٩٨٤،٠٠٥٩ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
صفر ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
صفر ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
صفر ٢٠١٦شباط/فرباير 
صفر ٢٠١٦آذار/مارس 
صفر ٢٠١٦نيسان/أبريل 
صفر ٢٠١٦أيار/مايو 
صفر ٢٠١٦يونيوحزيران/

٩٨٤،٠٠٥٩ المجموع
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المرفق الثاني
٣٠إلى ٢٠١٥يوليوتموز/١المساعدة خالل الفترة من )1(مشاريع
٢٠١٦يونيوحزيران/

شمال أوغندا
TFV/UG/2007/R1/14(c): المشروع

ج اخلدمات عنوان المشروع : احتياجات الرعاية الصحية العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: 
وبناء القدرات 

دوالر ٩٠٥٨٥٠شلن أوغندي و ٥١٨٩٢٨٦٣١: الميزانية
يورو*٣١٩١٣: األموال المناظرة المقدمة من الشريك المنفذ

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب –٢٠٠٩: تشرين األول/أكتوبر المدة
م املتعلقة نوع الضحايا والتدخل تمعات الضحايا عن طريق تلبية احتياجا : إعادة التأهيل النفسي 

بالصحة العقلية

TFV/UG/2007/R2/042و TFV/UG/2007/R1/018: المشروعان

: بناء قدرات ضحايا احلرب يف مشال أوغندا والدفاع عنهم وإعادة تأهيلهم طبياً عنوان المشروع
يورو ٣٦٣٩٢٥: الميزانية

ال ينطبق: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب –٢٠٠٩: تشرين األول/أكتوبر المدة

البدين (توفري األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية) وإعادة : إعادة التأهيل نوع الضحايا والتدخل
التأهيل النفسي والدعم املادي لضحايا احلرب ذوي اإلعاقة اجلسدية

TFV/UG/2007/R1/016: المشروع

: تقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل لضحايا احلرب يف مشال عنوان المشروع
أوغندا
يورو ٠٠٠١٦٠: يةالميزان

يورو*٧٦٤١: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧نيسان/أبريل - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/014(a): المشروع

إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل للضحايا: مشروع تقدمي الدعم عنوان المشروع
يورو ٠٠٠١٦٠: الميزانية

يورو*٤٨٦٨٢٨: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧أبريل نيسان/–٢٠١٥أبريل نيسان/: المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل

ذلكخالفیُذكرلمماالمساعدةوالیةمشروع)1(



ICC-ASP/15/14

14-A-160816 23

TFV/UG/2007/R1/014(b): المشروع

: استعادة الصحة والكرامة لضحايا احلرب يف مشال أوغنداعنوان المشروع
يورو ٠٠٠١٦٠: الميزانية

*٢٩٠٤٨: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧نيسان/أبريل - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

والنفسي: إعادة التأهيل البديننوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/023: المشروع

: مركز اخلربات يف جمال الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال املتضررين من احلرب عنوان المشروع
يورو ٠٠٠١٥٠:الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧نيسان/أبريل - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل النفسينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R1/035: المشروع

: الدعم الطيب والنفسي واالجتماعي الشامل لضحايا احلربعنوان المشروع
يورو ٠٠٠١٥٠:الميزانية

: ال ينطبقاألموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧نيسان/أبريل - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل

TFV/UG/2007/R2/041: المشروع

: تقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغنداعنوان المشروع
يورو ٠٠٠١٦٠: الميزانية

ال ينطبق: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
٢٠١٧نيسان/أبريل - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسينوع الضحايا والتدخل
اية العقد  مالحظة: تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد ملدة املشروع بأكملها حىت 

احلايل. 
الف ذلك. ومت خب، ما مل يُذكر ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١من * تغطي األموال املناِظرة الفرتة

دوالر) حلساب القيم.٠،٨٩٧يورو = ١(٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠استخدام سعر الصرف املعمول به يف 
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جمهورية الكونغو الديمقراطية 
قضية لوبانغا-والية جبر األضرار 

TFV/DRC/2016/LUB/001: المشاريع

الذين لألطفالحتديد وتقييم الضرر النفسي واجلسدي واالجتماعي واالقتصادي : عنوان المشروع
.إيتورييف ٢٠٠٣-٢٠٠٢اجلماعات املسلحة يف الفرتة معشاركوا 

دوالر٠٠٠١١٢: الميزانية
دوالر ٩٨٠٢: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

٢٠١٦كانون األول/ديسمرب - نيسان/أبريل : المدة
مالسابقني، األطفال اجلنود بشروع يتعلق امل: نوع الضحايا والتدخل تضحايا اجلرائم اليت حدثبكو

ا السيد توماس لوبانغا واليت متت إدانة يف إيتوري ٢٠٠٣و ٢٠٠٢بني عامي  من قبل احملكمة بشأ
ا احملكمة، استعدادا لتنفيذ التعويضات اليتو اجلنائية الدولية.  هذا املشروع هو لتحديد فإن أمرت 
األضرار ماعية لتقييم نطاق اجلتعويضات للين احملتمل بأن يكونوا مؤهلنيوغري املباشر ينالضحايا املباشر 

م.ة الالحقةواالجتماعي واالقتصاديةواجلسدييةالنفس

والية المساعدة
TFV/DRC/2007/R1/019: المشروع

: مدرسة السالم عنوان المشروع
**دوالر٥٦٤١٨٩١: الميزانية

يورو*٤٠٠١٨: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
**٢٠١٦آب/أغسطس –٢٠٠٨: تشرين الثاين/نوفمرب المدة

: إعادة التأهيل النفسي من خالل أنشطة توطيد السالم واملصاحلة اليت تركز نوع الضحايا والتدخل
األطفال ضحايا العنف املرتبط بالقوات املسلحة، والطفالت األمهات، واألطفال الضعفاء على 

املتضررين من النزاع.

TFV/DRC/2007/R1/021: المشروع

: مشروع إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا أعمال العنف اجلنسي عنوان المشروع
النامجة عن احلرب

دوالر٤٧٤٤٩٥١: الميزانية
يورو*٢٩٢٢٣: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

**٢٠١٦آب/أغسطس –٢٠٠٨: تشرين الثاين/نوفمرب المدة
: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للناجيات من العنف اجلنسي، واملدنيني نوع الضحايا والتدخل

تم ع.الناجني الذين تعرضوا للتشويه، وأفراد ا

TFV/DRC/2007/R1/022: المشروع

بلدات جماورة هلا٨: الرعاية النفسية واالجتماعية لضحايا العنف اجلنسي يف بونيا ويف عنوان المشروع
دوالر٣٧٠٢٣١١: الميزانية

يورو*٩١٠١٧: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ
**٢٠١٦آب/أغسطس –٢٠٠٨: كانون األول/ديسمرب المدة

: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للنساء ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين نوع الضحايا والتدخل
وأسرهن.
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TFV/DRC/2007/R2/029: المشروع

تمعي لضحايا احلرب الشباب يف مقاطعة إيتوري من أجل عنوان المشروع : إعادة اإلدماج ا
العنفالتصدي جلميع أشكال 

دوالر ٧٥٧٠٤٢٢: الميزانية
يورو*٢٣٧٤١: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

**٢٠١٦آب/أغسطس –٢٠٠٨: تشرين الثاين/نوفمرب المدة
: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للطفالت األمهات والفتيان والفتيات نوع الضحايا والتدخل

الضعفاء وضحايا النزاع املسلح من خالل إعادة اإلدماج املدرسي واالجتماعي وغريهم من األطفال 
واالقتصادي.

TFV/DRC/2007/R2/032: المشروع

: االعرتاف بالضحايا ودعم التعويض املادي وجرب الضرر النفسي والبدين عن جرائم عنوان المشروع
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف مقاطعة كيفو اجلنوبية 

دوالر ٦٤٧٤٠٦: الميزانية
يورو٧٣٧٦:األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

٢٠١٦آذار/مارس–٢٠٠٨: تشرين الثاين/نوفمرب المدة
: إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد نوع الضحايا والتدخل

اإلنسانية.

TFV/DRC/2007/R2/043: المشروع

: الرعاية االجتماعية واالقتصادية والنفسية لضحايا العنف اجلنسي يف منطقة بيين، عنوان المشروع
مقاطعة كيفو الشمالية

دوالر ٠٠٠١٩٢: الميزانية
يورو*٤٠٥٣: األموال المناظرة المقدَّمة من الشريك المنفذ

**٢٠١٦آب/أغسطس –٢٠١٣يوليو: متوز/المدة
: اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي نوع الضحايا والتدخل

اية العقد  مالحظة: تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد ملدة املشروع بأكملها حىت 
احلايل. 

، ما مل يذكر خالف ذلك. ومت ٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠إىل ٢٠١٥يوليومتوز/١* تغطي األموال املناظرة الفرتة من 
دوالر) حلساب القيم. ٠،٨٩٧يورو = ١(٢٠١٦يونيوحزيران/٣٠استخدام سعر الصرف املعمول به يف 

هذا الطلب ** لقد مت تقدمي طلب لتمديد تاريخ انتهاء العقد ولزيادة األموال املخصصة للمشروع وما زالت املوافقة على
سيضمن هذا التمديد مواصلة تقدمي اخلدمات للضحايا، يف حني قيام الصندوق االستئماين باستكمال مناقصة –معلقة 

لتحديد منظمات جديدة لتوفري التأهيل البدين والنفسي وخدمات الدعم ٢٠١٦يف أوائل إطالقهامفتوحة اليت مت 
املادية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

____________


