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لدورة السادسة عشرة ا
٢٠١٨ل/ديسمرب و كانون األ١٢-٥، الهاي

البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا
٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

لصفحةا
٣......................................................................خطاب اإلحالة 

٣.....................................................................ِّ املسج لإىل رسالة
٣..................................................................البيانات املاليةاعتماد

٤........................................................رأي املراجع املستقل للحسابات 
٦..................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١بيان الوضع املايل يف 

٦........................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف 
٢٠١٧٧كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف 

٨...................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
٢٠١٧٩كانون األول/ديسمرب ٣١املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف بيان

١٠.....................................................املالحظات امللحقة بالبيانات املالية 
١٠...........................................الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١
١١..............................اهلامة وإعداد التقارير املالية احملاسبةملخص سياسات-٢
١١..........................................................النقدية وما يف حكمها-٣
١٤..........................................................املبالغ املدفوعة مقدما -٤
١٤...............................................املبالغ املستحقة القبض من احملكمة-٥
١٤...................................................................املخصصات-٦
١٥..........................................اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة-٧

١٥صايف األصول/حقوق امللكية-٨-٧
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لصفحةا
١٥.....................................................................اإليرادات-٩

١٦...................................................................املصروفات -١٠
١٦...............................املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعليةبيان -١١
١٧...............................................................اإلبالغ القطاعي-١٢
١٩.....................................................................االلتزامات-١٣
٢٠.................................اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة-١٤
٢٠..............................................األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ-١٥

٢١.............................................................................املرفق
٢١..........................................................................١اجلدول 

سنة املالية للالنهائي عن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا، تقرير مراجعة احلسابات 
٢٣..............................................٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

خطاب اإلحالة
٢٠١٨حزيران/يونيه ١٢

ع احلسابات.   ١-١١للبند ً وفقا   ِ              من النظام املايل، يقدم املسج ل حسابات الفرتة املالية إىل مراج                              ِّ
كانون ١عن الفرتة املالية املمتدة من للصندوق االستئماين للضحاياوأتشرف بأن أقدم البيانات املالية 

.  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 


بيرت لويس 
ِّ املسج ل

Michel Camoin
External Audit Director
Cour des Comptes,
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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ِّ  رسالة إلى المسج ل 
٢٠١٨حزيران/يونيه ١٢

ِّ   السيد املسج ل، 
ِّ             (ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، جيب أن يقد م جملس اإلدارة ٧٧ً        عمال  باملادة 

ع احلسابات اخلارجي. ِ                 احلسابات والبيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لكي يستعرضها مراج 
ع احلساب ِ        وأكون ممتنا  لو وق عتم على خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل مراج  ات ً     ّ                                                  

اخلارجي.
االحرتام،فائقمع 

موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

اعتماد البيانات المالية 
٢٠١٨حزيران/يونيه ١٢

البيانات املالية واملستندات الداعمة.لقد متت املوافقة على
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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ع المستقل للحسابات  ِ                   رأي المراج 
الرأي

لفرتة اإلثين")لصندوق االستئماين("اقمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا- ١
٣١. وتشمل هذه البيانات املالية بيان الوضع املايل يف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب٣١ً           عشر شهرا  املنتهية يف 
ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ّ                                        ، وبيان األداء املايل، وبيان التغري 

ً                               ملخصا  للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.مبا يف ذلكوبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات 
عن الوضع املايل متوازيةفإن البيانات املالية تقدم نظرة واستنادا إىل مراجعتنا للحسابات، - ٢

عن األداء املايل والتغريات وكذلك ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف للضحاياللصندوق االستئماين
شهرا املنتهية يف عشر االثينومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة ،والتدفقات النقدية،يف صايف األصول

اسبية الدولية للقطاع العام.وفقا للمعايري احمل٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١
رأي الس ُ س  ُ أ  
السلوك تتطلب هذه املعايري منا االلتزام بقواعدً                                   قد أجرينا مراجعتنا وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. و ل- ٣

ّ                                                        املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميك ننا من التوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو من 
، واإلنصافإننا نضمن االستقاللية، فنصوص عليه يف ميثاق أخالقيات املهنة،امل. وعلى النحواملاديةاألخطاء 

األخالقية األخرى وفقا وفاء بالتزاماتنالللمدققني. وعالوة على ذلك، لقد قمنا أيضا بااملهنية ّ  سري ة والواحلياد، والنزاهة 
احلسابات مراجعيمسؤوليات وصف رديو العليا. مراجعة احلساباتملؤسساتلمنظمة الدولية لملدونة قواعد السلوك 

املالية".يف مراجعة البياناتيف قسم "مسؤوليات مراجع احلسابات ً أكثر إسهابا  ً وصفا  
لرأينا.ةمعقولً سا  ُ س  ُ لتشكل أ  ومالئمةنعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها كافية إننا -٤

مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية
فإن جملس اإلدارة من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين،٧٧مبوجب الفقرة -٥

ً                         وجيري إعداد هذه البيانات طبقا  للمعايري احملاسبية الدولية عن إعداد البيانات املالية وعرضها. مسؤول
حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان و تصميم وتشمل هذه املسؤوليةللقطاع العام. 

عن االحتيال أو نامجةماديةً       ً                         إعداد البيانات املالية وعرضها عرضا  متوازنا  على حنو خيلو من أي أخطاء 
ّ       ً        . وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكي فة تبعا  للظروف.اخلطأ

الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات الماليةمسؤوليات مراجع 
يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات املالية  اهلدف من مراجعة احلسابات يتمثل -٦

ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلسابات يتضمن 
ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن أي مراجعة جترى وفقا للمعايري رأينا. والتوكيد املعقول هو

أن تنشأ ً                                          الدولية ملراجعة احلسابات ستؤدي دائما  إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال وجوده. وميكن 
األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة 

معة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البيانات املالية.جمتأو
راجعة املمن تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة تتكون، فإن مراجعة احلسابات لذلك-٧

مراجع احلسابات اخلارجي الضوابط الداخلية راعي يف البيانات املالية. وياملعطاةبشأن املبالغ واملعلومات 
ا يف  فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق املؤسسةاملعمول 

دف إبداء رأي بشأن فعالية هذاملالئمة مع  راقبة. ويستند اختيار إجراءات التدقيق ه املالظروف، وليس 
اجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم خماطر البيانات املالية، لتقييم إىل احلكم املهين ملر 

.ّ بشكل عام  البيانات املاليةولتقدميمدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، 
ديدييه ميغو-(توقيع)
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البيان األول
(بآالف اليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي في -الصندوق االستئماني للضحايا 

٢٠١٧٢٠١٦رقم املالحظة
األصول

األصول المتداولة
٣٦٥٠١٤٥٤٠١٢النقدية وما يف حكمها
٤١٥٦٥٦١املبالغ املدفوعة مقدما 

٥٥٢٨٧٦املبالغ املستحقة القبض 
٣٣٤١٥١٣٢٢٧مجموع األصول المتداولة

غير المتداولةاألصول
٥٥٠٥٥٨٦املبالغ املستحقة القبض 

٥٠٥٥٨٦مجموع األصول غير المتداولة
٨٣٩١٣١٣٨٦٣مجموع األصول

الخصوم
الخصوم المتداولة

٦٤٧٣٣٦٤خصصاتامل
-٧٢٠٤اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

٦٧٧٣٦٤مجموع الخصوم المتداولة
مجموع الخصوم غير المتداولة

-٦٣٠٢١املخصصات
-٣٠٢١مجموع الخصوم غير المتداولة

٩٧٩١٣٦٤مجموع الخصوم المتداولة
٨٨٦٠١٣٤٩٩١٣صافي األصول/حقوق الملكية

٨٣٩١٥٨٦٣١٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

ً                                  املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  تشكل 
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البيان الثاني
كانون ٣١بيان األداء المالي للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا 

(بآالف اليورو)٢٠١٧األول/ديسمبر 
٢٠١٧٢٠١٦رقم املالحظة

اإليرادات
٩٢١٧٤١٨٨٥الشرتاكات املقررةاا

٩٢٨٧٨١٧٢٧التربعاتا

٩٦٢٠إيرادات أخرى

٥٠٥٨٦٣٢٣مجموع اإليرادات

المصروفات
١٠١٤٣٥١٦٧٧النفقات اإلدارية ا

١٠٢٢٤٢٢٢٤٢الربنامجمصروفات 

٤٦٤٨٩٠١٣مجموع المصروفات

)٢٦٩(٤١٠الفائض/(العجز) للفترة المعنية

ً                                 تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية. 
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البيان الثالث
كانون ٣١بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا 

اليورو)(بآالف٢٠١٧األول/ديسمبر 
برنامج 

املساعدة
جرب برنامج 

األضرار 
الصندوق كتابة 

االستئماين
جمموع صايف 

األصول/حقوق 
امللكية

كانون الثاني/يناير ١األرصدة االفتتاحية في 
٢٠١٦٨٩١٩٤٨٠٠٢٠٣١٣٩٢٢

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٦

(٢٦٩)٢٢٢-(٤٩١)الفائض/(العجز)
(١٥٤)(١٥٤)--َّ                        االئتمانات املقد مة إىل الدول األطراف/املاحنني

--٢٠٠(٢٠٠)النقل إىل االحتياطي
(٤٢٣)٢٠٠٦٨)٦٩١(جمموع احلركة خالل السنة

٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
٢٠١٦٨٢٢٨٥٠٠٠٢٧١١٣٤٩٩كانون األول/ديسمبر 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٧

)٤١٠(٧٥٩)١٧٠٣(١٣٥٤الفائض/(العجز)
(٤٩)(٤٩)--َّ                        االئتمانات املقد مة إىل الدول األطراف/املاحنني

(٥٠٠)٥٠٠--النقل إىل االحتياطي
٧١٠٣٦١)٢٠٣١(٨٥٤جمموع احلركة خالل السنة

٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
٢٠١٧٩٠٨٢٧٩٧٣٩٨١١٣٨٦٠كانون األول/ديسمبر 

ً                                جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة 
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البيان الرابع
كانون ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا

(بآالف اليورو)٢٠١٧األول/ديسمبر 
٢٠١٧٢٠١٦

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
)٢٦٩(٤١٠الثاين)الفائض/(العجز) للفرتة املعنية (البيان 

١٢فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت
--(زيادة)/اخنفاض يف الودائع ألجل

)٤١٢()٣٧٢((زيادة)/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض 
(٧٥)٤٠٥َّ  ً (زيادة)/اخنفاض يف املبالغ املدفوعة مقد ما  

--زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع
-٢٠٤زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

١٤١١٣٦٤املخصصاتزيادة/(اخنفاض) يف
(٢٠)(٦)ً                               مطروحا  منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

(٤١١)٢٠٥٥صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

٦٢٠َّ  إليها: الفائدة املصرفية احملص لةً مضافا  
٦٢٠صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٥٤)(٤٩)َّ                  االئتمانات املقد مة إىل الدول األطراف

(١٥٤)(٤٩)صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
) ٥٤٥(٢٠١٢االنخفاض) في النقدية وما في حكمها صافي الزيادة/(

)١()٢(مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها
٦٤٠١٢١٨٦١٣النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية

٦٥٠١٤٦٤٠١٢كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في 
ً                                  تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  
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البيان الخامس
٣١بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في - الصندوق االستئماني للضحايا

(بآالف اليورو)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر 

جمموع الفائضجمموع اإلنفاقَ      االعتماد املواف ق عليهوجه اإلنفاق*
٠١٤١٧٤٦٢٦٨تكاليف املوظفني

٤٧٩٣٨٣٩٦املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٩٣١١٢٩١٣٦٤ا

٣٠٠٢٣٥٦٥السفر
٣١٢الضيافة

)٢٥(٣١٠٣٣٥اخلدمات التعاقدية
٣٥٣٣٢التدريب

٢٠١١٩مصروفات التشغيل العامة
٣-٣اللوازم واملواد

١٠-١٠ّ  واملعد اتاألثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني ٦٨١٥٧٥١٠٦ا

٢١٧٤١٧٠٤٤٧٠المجموع
ُ  َ                                                                       * ي واف ق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.

يتجزأ من هذه البيانات املالية.ً   تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال 
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المالحظات الملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

ِّ         الكيان املقد م للتقرير١-١
رقم أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق االستئماين")، مبوجب قرارها 

ICC-ASP/1/Res.6 ،("احملكمة") لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،
م على يفاهلدف الرئيسي للصندوق يتمثل ُ                   ولصاحل أ سر هؤالء الضحايا. و  ُ                  دعم الضحايا وأ سرهم ومساعد

م.حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق العيش و ،ّ                ّ  التغل ب على الضرر املتكب د املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعا
لس") كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة  ً                  مسؤوال  عن إدارة الصندوق ("ا

االستئماين.
وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس 

لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة ماعاتهاإلدارة واجت إىل –وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
وعلى هذا ً                    ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءا  من موظفي قلم احملكمة –جانب موظفيها 

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

وق االستئماين ّ                          الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعد  تقارير مستقلة. وخيضع الصند
ً                               ُ        وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة وي عتربان كيانا  اقتصاديا  منفصال  ألغراض تقدمي التقارير املالية. وي شار إىل        ً         ً          ُ

ما الصندوق االستئماين. ً                           الصندوق االستئماين واألمانة معا  على أ

ملخص السياسات الهامة المتعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية -٢
داد البياناتأسس إع

ً                             جيري إعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية ١-٢
. ICC-ASP/1/Res.6للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما حددته مجعية الدول األطراف يف مرفق قرارها 

إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة ُ                                              وقد أ عدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد 
ً                                                            ً             مبا يشكل امتثاال  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه املالحظات جزءا  ال يتجزأ من 

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية:٢-٢
.أساس التكاليف التارخيية للمحاسبةُ                       : ت عد البيانات املالية على التارخييةأسس التكلفة٣-٢

عملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت
ا هي اليورو.  العملة الوظيفية للصندوق االستئماين ٤-٢ ا بيانا والعملة اليت تعرض 
املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعمول ُ   ت رتجم٥-٢

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

النقدية وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
َّ  ة بالنقد األجنيب فتحو ل ُ                            أما األصول والبنود غري النقدية اليت ت قاس على أساس التكلفة التارخيي٦-٢

.باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ
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استخدام التقديرات والنظرة التقديرية
ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة بشكل يتناسق مع ايتطلب إعداد البيانات املالية ٧- ٢

ا اليت تؤث ر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبل غ عنها املتعلقة باألصول  ا وافرتاضا ا التقديرية وتقديرا ّ                                         َّ                      نظر
ا على  اخلربة السابقة وعلى عوامل واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 

ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى  ُ                                                                                           أخرى شىت ي عتقد أ
النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه 

غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.القيم واألصول واخلصوم
ا على أساس مستمر. ٨-٢ بالتعديالتاالعرتافيتم و تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

تم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.تعلى التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت 
ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية وفيما٩-٢ يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 

ا بدرجة كبرية أن ختضع  تمل يف شأ ُ                             للقطاع العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت حي 
:على النحو التايليف السنة القادمةماديلتعديل 

ا أو لدى التوقيع وق االستئماين باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمهيعرتف الصند(أ) 
، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام األموال املعنية على اتفاق ملزم

ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني استيفاء الشروط ؛فإ
ِّ                           إىل الشركاء املنف ذين على أساس أحكام تعاقدية.مالية مسبقةدفعاتيقدم الصندوق االستئماين (ب)

.١حالة األموال املقدمة يف اجلدول ردوت
النقدية وما في حكمها

ا يف ١٠- ٢ تفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ  ُ                                                                             حي 
ّ                                                        ارية، واحلسابات املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة اجلسابات احل

أشهر.
األدوات المالية

ا املالية احملكمة تصنف١١-٢ اأدوا ً                           ً                قروضا  وحسابات مستحقة القبض وخصوما  مالية أخرى.   بأ
الودائع املصرفية القصرية األجل واحلسابات املستحقة القبض، بينما أساسا مناألصول املالية تتكون

تشمل اخلصوم املالية احلسابات املستحقة الدفع.
باإلضافة إىل املنصفةوتقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية ١٢- ٢

اليت القيمة التارخيية و . اجلاريةباستخدام طريقة الفائدة يةالستهالكيتم قياسها بالتكلفة اّ مث  . تكاليف املعامالت
تقارب القيمة العادلة للمعاملة.،لشروط االئتمان التجاري العاديختضعة اليتوالدائناملدينة التكلفة حتتوي على 

المخاطر المالية
ً        الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقا  للنظام أنشأ١٣-٢

املايل والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات 
املخاطر السوقية العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل 

سيولة.ال(أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر 
أو التدفقات النقدية املستقبلية املتوازيةتتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة و خماطر العمالت:١٤- ٢

الصندوق االستئماين یتعرض األجنبية. وألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت 
ا بعملة أجنبيملخاطر العمالت يف العم باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق.ة فيما يتعلقليات اليت يقوم 

ّ                                                          هي خطر تقل ب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية خماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
ِ                                      أسعار الفائدة. وال يود ع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات معينة بسبب حدوث تغيريات يف

ً                                 قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضا  ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.
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ِّ                                                    هو اخلطر املتمث ل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة خماطر االئتمان:١٦- ٢
مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن 

ِّ                                                اليت يقدمها إىل الشركاء املنف ذين ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارف. وتوجد لدى الدفعات املسبقةطريق 
ن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميك

عمليات األمانة ُ َّ  إذ مت و ل ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. خماطر السيولة:١٧- ٢
ُ  َّ                      ِّ                             من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وت قد م املنح إىل الشركاء املنف ذين على أساس التربعات الواردة.

المستحقة القبضالمبالغ
تسب املبالغ املستحقة القبض والس لف يف البداية بقيمتها االمسية. ١٨-٢ ّ    وأما املخص صات ُ                             ُّ                            حت 

ُ  ُّ                              ُ                         االحتياطية املرصودة لتغطية ما ي عد  من مبالغ أجل متعذرة التحصيل فت حتسب مبالغ مستحقة القبض 
ُّ                                                                                  وس لف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة تلك األصول، ويف هذه احلالة حتتسب اخلسائر الناجتة 

يف بيان األداء املايل.عن تراجع القيمة 
ُ                                                     ت درج هذه املبالغ يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة املرصودة املبالغ املستحقة القبض من احملكمة:١٩- ٢

وسبق أن قررت مجعية الدول ً                                              روحا  منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.لتمويل أنشطة األمانة مط
، إىل حني من امليزانية العادية للمحكمةأن يكون متويل أمانة الصندوقICC-ASP/3/Res. 7األطراف يف قرارها

جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربنامج الرئيسي قيامها بتقييم آخر. ويقدم
املقررة على الدول ، وتعرض هذه امليزانية على اجلمعية العتمادها. وحتدد احملكمة االشرتاكاتاملستقلالسادس

تؤدي هذه االشرتاكات إىل زيادة ً               األطراف، وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها باعتبارها وكيال  عن الصندوق. وال
ا ُ َ                                                        لكن ت در ج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين. ،يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا

وموظفي األمانة للموردينوختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة من احلسابات املستحقة القبض. أما املبالغ املستحقة 
ائية عندما تقوم احملكمة برد أي فائض نقدي  فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة. وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة 

.للمحكمةً                            يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية

األصول المتداولة األخرى
صول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.تتضمن األ٢٠-٢

الحسابات الواجبة الدفع
تسب ٢١-٢ ِّ                           بالقيمة اإلمسية اليت متث ل أفضل تقدير للمبلغ املطلوب يف البدايةاحلسابات الواجبة الدفع ُ    حت 

لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.

َّ                      المؤج لة والمصروفات المستحقةاإليرادات
واإليرادات األخرى ،قادمةتشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية ٢٢-٢

ص ل بعد.اليتالواردة ُ َّ      مل حت 
ت س ب ٢٣-٢ َ   حت   َ َّ                         َّ                                املصروفات املستحق ة خبصوص السلع واخلدمات املقد مة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ُ

ا.واليت مل ترد فواتري بشأ

اإلفصاح الخاصة باألطراف ذات الصلة
يفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على ٢٤-٢

الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما إذا كان 
الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة. أما املعامالت اليت تدخل ضمن ذوأحد األطراف 

روط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك ّ                ّ                    العالقات املعتادة بني املور د أو العميل/املتلق ي واحملكومة بأحكام وش
القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين واألطراف ذات الصلة فلن 

ا معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها. َ                                                              تعام ل على أ
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اللذان تتوفر وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ٢٥-٢
والتأثري يف ومراقبتها كليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها ل

بوصفهاأتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني َ جل  ُ  التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وت عا
معامالت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح عن أي معامالت 

حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.
طارئةالمخصصات والخصوم ال

ذه ٢٦-٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين املخصصاتُ        ي عرتف 
تدفق املوارد إىل خارج الصندوق لتسوية هذا على األرجح َ    حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، وي لزم 

مبلغ هذه املخصصات أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب لتسوية ّ عد  . ويه بشكل موثوقوميكن تقدير ،االلتزام
صم هذا التقدير االلتز  . وال ً     ً عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود أثرا  هاما  ُ               ام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وخي 

ا باملخصصات يف البداية. وي عكس وضع  ُ                                   ُ                                 ُ         ي فرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات اليت ي عرتف يف شأ
ق من أجل تسوية االلتزامات هذه املخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندو 

ً مل يعد حمتمال .
ّ التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال ميكن تأكيد وجودها إال  فهي الطارئةاخلصوم أما ٢٧-٢

ّ                ً         عندما حتدث، أو ال حتدث، يف املستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غري املؤك دة اليت ال ختضع كلية  لسيطرة 
تدفق املوارد االقتصادية/احتماالت امن احملتمل أال ينتج عنهٍ       أو متثل التزامات  حالية ؛الصندوق االستئماين

وجيري اإلفصاح عن .أو ألنه يتعذر قياس مبلغ اخلصوم بصورة موثوقةاخلدمات إىل خارج الصندوق 
، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.ُ   إن و جدت،الطارئةاخلصوم 

االلتزامات
تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم بتنفيذ ب،ال ميكن إلغاؤها،هي تعهداتااللتزامات٢٨- ٢

ذه االلتزامات خارج نطاق امليزانية وجيري ُ   إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. وي عرتفتستندمشاريع 
ً                                   اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعال  أو إىل حني تقدمي الشريك املنفذ تقارير 

ا تثبتمالية  قد مت تنفيذها.ً       أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواال  بشأ
تبادلية إيرادات المعامالت غير ال

ا لدى التربعات:٢٩-٢ ً               ُ            اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودا  على استخدامها ي عرتف 
ِّ                                  التوقيع على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقد مة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من 
ً                                                              ِّ  التربعات اليت تتضمن شروطا  خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقد م 
ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه  ُ                                                         هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، في عرتف 

ُ  َّ         ادات األخرى اليت ال ت قد م مشفوعة ا التربعات واإلير ُ                               ّ الشروط، ي عرتف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. أم  
ا إيرادات عند تسل مها. ا على أ ُ                             ّ     باتفاقات ملزمة في عرتف 

تس ب٣٠-٢ َ  حت  وحتتسب السلع وما يقابلها من إيرادات ،املنصفةبقيمتها يف شكل سلعالعينيةالتربعاتُ 
ِ                 على الفور إذا مل تكن مقرتنة بشروط. أم ا إذا كانت مقرتنة بشروط، فتحتسب يف ع داد اخلصوم إىل حني                                   َّ
ً                اإليفاء بالشروط وتلبية االلتزام القائم. وحتتسب اإليرادات بقيمتها املنصفة، مقيسة  يف تاريخ احتياز 

األصول املمنوحة. 
َّ                        التربعات العينية املقد مة يف شكل خدمات ال حتتسب يف :خدماتعات العينية يف شكل الترب ٣١- ٢

املتوازيةيف البيانات املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية ُ    وي فصح ِ              ع داد اإليرادات. 
.ً ممكنا  عندما يكون حتديد قيمتها 
إيرادات الفوائد المصرفية

صرف أسعار ائد املصرفية وصايف مكاسب و هي إيرادات تشمل إيرادات الفاإليرادات املالية:٣٢-٢
ُ                                                         ُ              العمالت األجنبية. وت درج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وت ؤخذ يف احلسبان 
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اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الص ايف حلساب مكاسب وخسائر عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول. ويف 
ً  ُ                    ً صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابيا ، ي درج باعتباره إيرادا .

النفقات
تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت األجنبية. املالية:النفقات٣٣-٢

اية الفرتة املالية،  تسبويف  حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا  ،الرصيد الصايفُ   حي 
ً                       كان سلبيا ، باعتباره من املصروفات.

تسب عندما ي ويف املورد بالتزاماته التعاقدية، فالناشئة عن شراء السلع واخلدماتالنفقاتأما ٣٤- ٢ ُ          ُ                                حت 
السلع واخلدمات وتقبلها.الصندوق االستئماينَّ  تسل م يْ       أي  عندما 

ت سب ٣٥-٢ َ    حت  عند تسلم السلع عند ِّ   املصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنف ذينُ
مالية تقارير أو قدمها الشركاء املنفذين ويؤكد ذلك استالمها تقارير مصروفات معتمدة ياخلدمات اليت أو

على أساس عقود ال تشمل شروط أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة
ُ                           أداء قابلة للقياس، في عرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

قطاعيالمحاسبة الصندوقية واإلبالغ ال
هو قطاع ميكن متييزه من نشاط أو جمموعة أنشطة لكيان ما، ويكون من املناسب اإلبالغ القطاع ٣٦-٢

. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر نفصل فيما خيص املعلومات املاليةعنه بشكل م
التمويل الرئيسية للصندوق االستئماين. لكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: 
ّ                                                                                  أنه ينف ذ األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، 

والنفسي وتقدمي الدعم اجلسديُ                                 دة إىل الضحايا وأ سرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل وأنه يقدم املساع
املادي.

نامج جرب األضرار وبر برنامج: يهات،قطاعثالثة اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص ّ يتم  ٣٧- ٢
.، وأمانة الصندوق االستئمايناملساعدة

َ                  مي س ك حبسابات الصندوق :الصندوقيةاحملاسبة٣٨-٢ املالية لصناديق لنظام احملاسبة على أساسُ
ً                                                 َّ      لفصل بني الصناديق تيسريا  الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات األخرى احملص لة عن ل

ّ                                                     طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتو هلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة استخدامات معينة،
َّ                                              أو املوارد احملص لة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار. 

صافي األصول/حقوق الملكية
يشمل صايف األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق. وميكن إنشاء احتياطي على ٣٩-٢

أساس قرار من جملس اإلدارة.

مقارنة الميزانية
ُ                                                                                        ت عرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية ٤٠-٢

َّ                  ُ         هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعد ل للمحاسبة الذي اعت مد فيما ويتم عملاألصلية والنهائية. 
يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.

َّ                  تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معد ل واملبالغ الفعلية ١١يف املالحظة ردت٤١-٢
ً                                                     املعروضة يف البيانات املالية، نظرا  إىل وجود اختالف بني احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 

َّ  وامليزانية القائمة على أساس نقدي معد ل.
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النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٢٨٢٣٨١٦احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٨٢٤١١٨٢٤١١احلساب االدخاري–النقدية املودعة يف املصرف 

٨٢٧١١٦٤٠١٢المجموع

ً                      على مدى إتاحتها لالستخدام تبعا  للقطاع الذي تتعلق به ً ا  تشمل النقدية وما يف حكمها قيود١-٣
٥٠). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل ١١على معلومات قطاعية، انظر املالحظة لإلطالع(

ا بعمالت غري اليورو.٣٥: ٢٠١٦ألف يورو ( ً                    ألف يورو) حمتفظا  
ّ                                                  وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية ٢-٣

يف املائة.٠،٠٥ط مبعدل سنوي بلغ يف املتوس

المبالغ المدفوعة مقدما -٤
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

١٥٦٥٦١َُ       َّ                  ِّ   الس ل ف املقد مة إىل الشركاء املنف ذين
١٥٦٥٦١المجموع

المبالغ المستحقة القبض -٥
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

-٣٠املستحقة القبض التربعات 
-١٩ِّ   الشركاء املنف ذيناملستحقة القبض املبالغ املسرتدة 

٤٩-٢٠١٥الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٦٤٧٦٥٨٦الفائض لدى األمانة لعام 
-٢٠١٧٥٠٥الفائض لدى األمانة لعام 

١٨-مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة
٠٣٣١٦٦٢المجموع

.١٩- ٢احملكمة، انظر املالحظة الع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض منّ ط  لال١- ٥
ّ          مت  حتويله إىل ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ً       متعهدا  به يف  ً مبلغا  ومتثل التربعات املستحقة القبض ٢-٥
.٢٠١٨يف كانون الثاين/يناير لصندوق االستئماين ا

المخصصات-٦
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٣٦٤-اخلدمةانتهاءخمصصات استحقاقات 
-٧٧٥١التعويضات املقررةخمصصات
٧٧٥١٣٦٤المجموع
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التغييرات في المخصصات

خمصصات التعويضات املقررةاخلدمةانتهاءخمصصات استحقاقات بآالف اليورو
-٢٠١٧٣٦٤كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف 

-(١١١)االخنفاض املرتتب على املدفوعات
-(٢٥٣)اإللغاءاالخنفاض املرتتب على حاالت 

٧٧٥١-الزيادة يف املخصصات
٧٧٥١-٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر ٣١المخصصات في 

بالتمويل التكميلي املقدم من الصندوق االستئماين من أجل دفع جرب األضرارّ فيما خيص  يتعلق احلكم ١- ٦
من الئحة الصندوق االستئماين للضحايا ٥٦ً        بسبب عوز األشخاص املدانني. عمال  باملادة ّ   املقر رة تعويضاتال
)ICC-ASP/4/Res.3 ،(  وخيضع ،ضمن السلطة الوحيدة للمجلسً ا  تقديريً ا  تكمال التعويضات قرار قرار اسّ يعد

ّ  أال  ميس  ، مثل اللوائحللعوامل املنصوص عليها يف  مع إيالء ، بأنشطته يف جمال املساعدات، عنصر مكملضمان ّ  
القانونية اجلارية اليت قد تؤدي إىل منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.لإلجراءاتاعتبار خاص 

املدعي ية، اختذ جملس إدارة الصندوق االستئماين قرارات الستكمال التعويضات يف قض٢٠١٧يف عام ٢- ٦
كاتانغا املدعي العام ضد جريمان  يةقضو ،) مببلغ مليون يوروICC-01/04-01/06ديلو (العام ضد توماس لوبانغا

)ICC-01/04-01/07.مببلغ مليون دوالر أمريكي (

اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-٧
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

-٢٠٠التربعات املؤجلة
-٤املصروفات املستحقة

-٢٠٤المجموع

لتقدمي ،٢٠١٧ديسمرب كانون األول/املؤجلة مسامهة خمصصة مت تلقيها يف  التربعاتمتثل إيرادات ١-٧
ستبدأ األنشطة و املساعدة املستهدفة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. 

.٢٠١٨املمولة مبوجب اتفاقية املسامهة هذه يف عام 

صافي األصول/حقوق الملكية-٨
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٧٩٧٣٠٠٠٥جرب األضراربرنامج 
٠٨٢٩٢٢٨٨برنامج املساعدة

٩٨١٢٧١أمانة الصندوق االستئماين 
٨٦٠١٣٤٩٩١٣المجموع
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اإليرادات-٩
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

١٧٤٢٨٨٥١االشرتاكات املقررة
التربعات

٣٨٣٥٧َّ  التربعات املخص صة
٢٤٩٥١٦٧٠َّ  التربعات غري املخص صة
موع الفرعي للتربعات ٢٨٧٨١٧٢٧ا

اإليرادات املالية
٦٢٠إيرادات الفائدة املصرفية

موع الفرعي لإليرادات املالية ٦٢٠ا
٥٠٥٨٣٦٣٢المجموع

التبرعات العينية
املكتيب، ً               تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جمانا ، مبا يف ذلك احليز١-٩

واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

المصروفات-١٠
٢٠١٧٢٠١٦بآالف اليورو

٤٣٥١٦٧٧١املصروفات اإلدارية
-٩٠٣١املتعلقة جبرب األضرارلنفقات ا

١٥٨٢٦٢١اجلنساينمصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف 
١٥٢١٩٦٢مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٦٤٨٤٩٠١٣المجموع

على سبيل اهلبة.،خالل الفرتة املاليةيورو، ٠٧٢١٩ً      مبلغا  قدره دفع الصندوق االستئماين ١-١٠

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية-١١
أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل ً   استنادا  إىلإعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين يتم١-١١

ُ         وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية ت عد مجيعها 
بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ ّ يعد  باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني 

َّ  إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معد ل.ً ا  استنادالفعلية (البيان اخلامس)
ُ        من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال ت عد فيها ٢٤ً                ووفقا  ملقتضيات املعيار ٢-١١

قابل ، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس قابل للمقارنةالبيانات املالية وامليزانية على أساس 
د د على حنو منفصل أي أساس للمقارنة بامليزانية ُ َّ                       مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن حي 

التصنيف املعتمدة لعرض البيانات وبرامجً                  أو توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضا  اختالفات يف األشكال 
املالية وامليزانية.

َ       ً     وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتم دة خمتلفا  عن ٣-١١
أعاله.١-١١األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
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َّ                                 ة عن الفرتة املبل غ عنها املبينة يف البيانات املالية. وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزاني٤- ١١
وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت تشكل وحتدث٥- ١١
ً                ُ                                                                          جزءا  من الكيان الذي ت عد بشأنه البيانات املالية. وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانات األموال املخصصة 

ُ                     كنها ال ت درج يف عملية امليزانية.ل،بالتفصيل يف البيانات املاليةترد جلرب األضرار وللمساعدة واليت 
التصنيف املعتمدة لعرض وبرامجُ                                             وت عزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل ٦-١١

بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
يف بيان مقارنة فابل للمقارنةبني املبالغ الفعلية املعدة على أساس حتليل الفروق ُ          وي عرض أدناه ٧-١١

مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان 
:٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١الرابع) للفرتة املنتهية يف 

موعالتمويلااالستثماراالتشغيلابآالف اليورو ا
٤٧٠--٤٧٠المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان الخامس)

٣٥٥١--٣٥٥١االختالفات املتعلقة باألساس
-)٤٩(٤٣٦االختالفات املتعلقة بالعرض

١٨٨--١٨٨االختالفات املتعلقة بالكيانات
٠١٢٢)٤٩(٠٥٥٢٦التدفقات النقدية (البيان الرابع)المبلغ الفعلي الوارد في بيان 

ُ                                                                         ت عرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل ٨-١١
َّ            املصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات املقد مة إىل الدول 
ً                                                                      األطراف، واليت ال تشكل جزءا  من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات 
ُ               َّ                  َّ  متعلقة بالعرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، ت درج األنشطة املمو لة من التربعات املبل غ 

غري مدرجة يف عملية امليزانية.ً                  عنها يف البيانات املالية وذلك نظرا  إىل أن هذه األنشطة 
تقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية البني امليزانية واملبالغ الفعلية يف املاديةيرد شرح لالختالفات ٩-١٠

.٢٠١٧الدولية لعام 

اإلبالغ القطاعي-١٢
٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
جرب برنامج

األضرار
برنامج

موعأمانة الصندوق املساعدة ا
األصول

األصول المتداولة
٦٥٠١٤-٥٥٧٥٠٩٣٩النقدية وما يف حكمها
١٥٦-١٥٦-َّ  ً املبالغ املدفوعة مقد ما  

١٩٣٣٤٧٦٥٢٨املبالغ املستحقة القبض 
٥٥٧٦٢٨٢٩٤٧٦٣٣٤١٥جمموع األصول املتداولة

األصول غري املتداولةا
٥٠٥٥٠٥--املبالغ املستحقة القبض 

٥٠٥٥٠٥--جمموع األصول غري املتداولة
٥٥٧٦٩٢٨٢٩٨١٨٣٩١٥مجموع األصول
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بآالف اليورو
جرب برنامج

األضرار
برنامج

موعأمانة الصندوق املساعدة ا
الخصوم

خلصوم املتداولةاا
٤٧٣--٤٧٣املخصصات

٢٠٤-٤٢٠٠اإليرادات املؤجلة
٦٧٧-٤٧٧٢٠٠جمموع اخلصوم املتداولة

غري املتداولةاخلصوم جمموع 
٣٠٢١--٣٠٢١املخصصات

٣٠٢١--٣٠٢١جمموع اخلصوم غري املتداولة
٧٧٩١-٧٧٩١٢٠٠مجموع الخصوم

٧٩٧٣٠٨٢٩٩٨١١٣٨٦٠صافي األصول/حقوق الملكية
٥٧٦٥٠٨٢٩٩٨١١٥٨٣٩مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعأمانة الصندوق املساعدة ا
اإليرادات

١٧٤٢١٧٤٢--االشرتاكات املقررة
٨٧٨٢-٢٠٠٦٧٨٢التربعات

٦-٦-اإليرادات املالية
٢٠٠٦٨٤٢١٧٤٢٠٥٨٥مجموع اإليرادات

المصروفات
٢٠٤١٥١٤٣٥١-املصروفات اإلدارية

مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف العنف 
١٥٨-١٥٨-اجلنساين

١٥٢١-١٥٢١-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة
٩٠٣١--٩٠٣١األضرارالنفقات املتعلقة جبرب 
٩٠٣١٣٣٠١١٤١٥٦٤٨٤مجموع المصروفات

١٣٥٤٧٥٩٤١٠)٧٠٣١(الفائض/(العجز) للفترة
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعأمانة الصندوق املساعدة ا
األصول

األصول املتداولة
١٢٦٤٠-٥٠٠٠٦٤٠٧النقدية وما يف حكمها
٥٦١-٥٦١-َّ  ً املبالغ املدفوعة مقد ما  

٢٧٤٩٧٦-املبالغ املستحقة القبض 
٥٠٠٠٨٢٢٨٤٩١٣٢٧٧جمموع األصول املتداولة

األصول غري املتداولة
٥٨٦٥٨٦--املبالغ املستحقة القبض

٥٨٦٥٨٦--األصول غري املتداولةجمموع 
٥٠٠٠٨٢٢٨٦٣٥١٣٨٦٣مجموع األصول

الخصوم
اخلصوم املتداولة

٣٦٤٣٦٤--املخصصات
٣٦٤٣٦٤--جمموع اخلصوم املتداولة

٣٦٤٣٦٤--مجموع الخصوم
٥٠٠٠٨٢٢٨٢٧١١٣٤٩٩صافي األصول/حقوق الملكية

٥٠٠٠٨٢٢٨٦٣٥٨٦٣١٣األصول/حقوق الملكيةمجموع الخصوم وصافي 

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرارا
برنامج

موعمانة الصندوق أاملساعدة ا
اإليرادات

٨٨٥١٨٨٥١--االشرتاكات املقررة
١٧٢٧-١٧٢٧-التربعات

٢٠-٢٠-اإليرادات املالية
١٧٤٧٨٨٥١٦٣٢٣-مجموع اإليرادات

المصروفات
١٤٦٦٣١٦٧٧١-املصروفات اإلدارية

٢٦٢١-٢٦٢١-مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف  اجلنساين
٩٦٢-٩٦٢-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٢٣٨٢٦٦٣١٩٠١٣-مجموع المصروفات
)٢٦٩(٢٢٢)٤٩١(-الفائض/(العجز) للفترة
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االلتزامات-١٣
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١-١٣

ِّ    الف يورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املنف ذين.آ٥٣٦تبلغ 

معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح عن -١٤
مبا يف ذلك ، كبار موظفي اإلدارةلةاملدفوعاإلمجاليةرتباتاملا املصروفات املعرتف تشمل ١-١٤

َِ                       االنتداب وم ن ح أخرى، وإعانة اإلجيار، وبدالتاملرتبات الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، 
ً تشمل أيضا  و العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. اتومسامهات جه

املصروفات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.
عمل للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. وينو الرئيسياإلدارةوموظفو ٢-١٤

جملس اإلدارة بدون مقابل.
ا ويرد ٣-١٤ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  السنة خاللفيما يلي عرض للوضع يف 

ُ                            ولألرصدة اليت مل ت سدد من املبالغ املستحقة القبض:
األتعابعدد األفرادبآالف اليورو

اإلمجالية
املبالغ املستحقة 

القبض
-٧١٨٥كبار موظفي اإلدارة

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة مؤهلون أيضا للحصول على نو الرئيسياإلدارةوموظفو ٤-١٤
اية العام، واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل. بلغ جمموع االلتزامات املستحقة ما يلي:و ويف 

السنوية اإلجازاتبآالف اليورو
املستحقة

االستحقاقات
األخرىالطويلة األجل

استحقاقات ما بعد 
موعانتهاء اخلدمة ا

٢٩١٩٥١٢٥كبار موظفي اإلدارة

ما خيضعان لرقابة مشرتكة من متصالناحملكمة والصندوق االستئماين طرفان إن٥-١٤ بالنظر إىل أ
جانب مجعية الدول األطراف.

اية العام ٦-١٤ ، ٢٠١٧ألف يورو. ويف عام ٩٨١بلغ جمموع املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف 
ألف يورو لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين وتقدم ١٧٤٢قدره مبلغ اجلمعية على اعتماد وافقت 

َّ                    َّ               الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته. أما النفقات، احملد دة على أساس نقدي معد ل لألمانة أثناء 
د إىل الدول األطراف ٧٠٤١يف البيان اخلامس، فتبلغ وردتالفرتة املالية املعنية، كما  ُ                  ألف يورو. وسري 

َ                                                   املبلغ غري املنف ق من االعتمادات املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.
ً                                تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جمانا ، مبا يف ذلك احليز املكتيب، واألجهزة، ٧-١٤

.واخلدمات اإلدارية

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ-١٥
، مواتية أو غري مواتية، وقعت يف ماديةأحداث أيمل توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات١-١٥

ُ                                                   الفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أ جيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على هذه 
البيانات.
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المرفق
١الجدول 

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١في لمشاريع حالة ا
تكاملة إلعادة التأهيل البدين والنفسي لضحايا يف مشال أوغندااملساعدة امل

عملة أمر شراء/المشروع السنوي
المشروع

السلف غير المسددة الميزانية
كانون ٣١في 

يناير /الثاني
المستردات /٢٠١٧

المستحقة 

المبالغ 
المسددة 

السلف
ّ  المبر رة

السلف غير 
٣١المسددة في 

كانون 
األول/ديسمبر 

المستردات /٢٠١٧
المستحقة 

إنفاق الميزانية (بما في ذلك 
السنوات السابقة)

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا-٥١٠٠٠٩٥
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

اليورو
٠٠٠١٠٠`

١٥٠٠٠٣٥٥٤٥٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠٠٩٦
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠اليورو
١٦٥٠٧

١٥٠٠٠٣١٥٠٧٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠٠٩٧
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠اليورو
١٤٨٥٦

١٥٠٠٠٢٩٨٥٦٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠٠٩٨
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠اليورو
٣٢٥٦٧

١٥٠٠٠٤٧٥٦٧٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠٠٩٩
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠اليورو
٢١٧٧٣

١٥٠٠٠٣٦٧٧٣٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١٠١
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠اليورو
١١٢٨٦

١٥٠٠٠٢٦٢٨٦٠٠٠٠١٠٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١٠
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٧١٦٣١١٣٣٦٩اليورو
٧١٦٣١

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١١
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٦٧٥٨١١٧٤١٩اليورو
٦٧٥٨١

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١٢
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٧٥٨٩٠٩١١٠اليورو
٧٥٨٩٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١٣
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٤٦٨٧٧٣٨١٢٣اليورو
٤٦٨٧٧

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١٤
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٧٣٦١٠١١٣٩٠اليورو
٧٣٦١٠

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا- ٥١٠٠١١٥
البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

٠٠٠١٠٠٠٨٥٠٠٠٧١٧٢٠١٣٢٨٠اليورو
٧١٧٢٠

توفري بناء القدرات، والدعوة، وإعادة - ٥١٠٠٠٩٣
التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشال أوغندا

٥٠٠٢٤٥اليورو
٥٤٨٣

٣٦٤٨٣٤٢٣٣٦٠
٥٠٠٢٤٥

توفري بناء القدرات، والدعوة، وإعادة - ٥١٠٠١٠٩
التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشال أوغندا

اليورو
٢٥٨٨٧٠١٢٩٤٣٥

٣٨٨٣٠
٢٢٠٠٤٠

حتديد وتقييم اإلصابات النفسية - ٥١٠٠١٠٦
والبدنية واالجتماعية واالقتصادية للشباب املشاركني 

٢٠٠٣-٢٠٠٢، يف  فياجلماعات املسلحة يف إيتوري

اليورو

١٥٠٠٠

٧٥٠٠٠٧٥٠٠٠١٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠
توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم - ٥١٠٠١٩٠

املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
دوالر 
أمريكي

٣٥٠٠٠٠١٧٥٠١٧٥٠٠
٣٥٠٠٠

توفري إعادة التأهيل النفسي - ٥١٠٠١٠٤
للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
أمريكي

٤٤٠٠٠٦٥٥٦٦٦٠٠١٣١٥٦٠
٤٤٠٠٠

توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم - ٥١٠٠١٠٣
املادي لضحايا احلرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
أمريكي

٥٥٠٠٠١٩٨٨٦٨٢٥٠٢٨١٣٦٠
٥٥٠٠٠

توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم - ٥١٠٠١٠٥
املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
أمريكي

٥٥٠٠٠٢٢٤٢١٨٢٥٠٣٠٦٧١٠
٥٥٠٠٠

٥٥٠٠٠١٣٥٣٧٨٢٥٠٢١٧٨٧٠٥٥٠٠٠دوالر تقدمي توفري إعادة التأهيل النفسي و - ٥١٠٠١٠٧
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أمريكيللضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةَِ   امل ن ح 
توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم - ٥١٠٠١٠٦

املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
دوالر 
أمريكي

١٢٠٠٠٠٩٨٩١٠٩٨٩١٠
٥٢٣٥٥

توفري خدمات صحية عقلية عالية - ٥١٠٠١٩٢
اجلودة للسكان املتضررين من احلرب يف مشال أوغندا

دوالر 
أمريكي

٣٤٠٠٠٠٥١٠٠٠٠٥١٠٠٠٠
٣٤٠٠٠٠

توفري خدمات صحية عقلية عالية - ٥١٠٠١٠٨
اجلودة للسكان املتضررين من احلرب يف مشال أوغندا

دوالر 
أمريكي

٣٩٠٠٠٠١٩٥٠٠٠١٩٥٠٠٠٣٧٢٧١١١٧٢٨٩
٣٧٢٧١١

والية جبر األضرار
دفع -جرب األضرار يف قضية كاتانغا- ٤٧٠١١٩٩

يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةالتعويضات الفردية 
دوالر 
٧٤٢٥٠٠،٠٠٧٠٠٠٠٧٤٢٥٠٠٧٤٢٥٠أمريكي

حتديد وتقييم اإلصابات النفسية - ٥١٠٠١٠٢
والبدنية واالجتماعية واالقتصادية للشباب املشاركني 

٢٠٠٣-٢٠٠٢فياجلماعات املسلحة يف إيتوري، يف  

دوالر 
أمريكي

١١٢٠٠٠١٠١٢٨٣٨٩٨٣٢٦٠٣٣٢٣٠٧٨٧١٥٩٥



ICC-ASP/17/13

24 13-A-170918

لحسابات الصندوق االستئماني للضحايا النهائيالمراجعة الخارجية تقرير 
٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 

احملتويات
الصفحة

جها.........................................-أوال ٢٣...اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٢٤...التوصيات ................................................................-ثانيا
٢٤.....متابعة توصيات السنوات السابقة...........................................- ثالثا
٢٦..........احلالة املالية...................................................جزمو -رابعا

٢٧...................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية..........................-خامسا
٢٧...............................................والية الصندوق االستئماين- ألف
٢٨..........................................تعويضات الوالية املتعلقة بدفع ال-باء

٢٩....شكر وتقدير ...........................................................-سادسا

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال
ً         ) وفقا  للمعايري "البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق االستئماينقمنا مبراجعة -١

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا ١٢ً       ووفقا  للبند )١(الدولية ملراجعة احلسابات
يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلسابات.

لتأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية  ااهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو إن -٢
ع احلسابات من إبداء رأي سواء ةاديككل من األخطاء امل ِ                        بسبب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراج       ّ

.املعمول بهُ                        ً            بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أ عدت، من مجيع اجلوانب، وفقا  لإلطار املايل 
مبا يف ذلك الدولية نائية االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

املسائل ُ   ت درجالنظام املايل والقواعد املالية مرفق(ج) من٦املبينة يف املرفق الصندوق االستئماين للضحايا، 
ا، مثل تبديد أموال  ع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علما   ِ                                           ً                      األخرى اليت يرى مراج 
الصندوق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصدته مجعية 

.الدول األطراف
:همة مراجعة احلسابات إىل مرحلتنيُ     لقد ق سمت م-٤

، ركزت على املسائل املتعلقة )٢٠١٧ديسمرب/األولكانون ١٥إىل ٤من (مراجعة مؤقتة، )أ(
باملراقبة الداخلية واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

ائية، و (ب)    ركزت على البيانات املالية )،٢٠١٧حزيران/يونيه ٨أيار/مايو إىل ٢٨من (مراجعة 
ً                                                                        ومتطلبات الكشف وفقا  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكذلك على أوجه املراقبة التنظيمية 

واإلدارية. 
اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين ٢٠١٨حزيران/يونيه ٧ُ     وع قد يف -٥

احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من ُ      وقد أ خذت يف .هللضحايا ومع موظفي
. ٢٠١٨متوز/يوليو٢صندوق االستئماين للضحايا بتاريخال

املعايري الدولية ملراجعة احلسابات.كذلك املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات و )١(
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بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف رأيا غير متحفظوأصدرنا -٦
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١

التوصيات-ثانيا
املتعلقة بإنفاذ التعويضات بدقة، امن إثبات مجيع التزاماصندوق الأمانة تمكن تلكي :١التوصية رقم 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:
؛)VAMS(اياالضححتديد هوية من الوصول إىل برجميات مانة األمتكني )أ(

االحتياجات احملددة لنشاط ملراعاة (ب) تطوير املزيد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات
األهلية، التعويضات الفردية و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير حالةالتعويضات (

املبالغ املمنوحة، العالقات مع املمثل القانوين للضحايا، إخل).

متابعة توصيات السنوات السابقة - ثالثا
مراجعة البيانات املالية النامجة عنمراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة استعرض-٧

.السابقةةيف السنمتتاليت 

توصيات السابقةالمتابعة : ١الجدول 
مل تنفذ ُ         ً ن فذت جزئيا  ُ    ن فذت التوصيات املعلقةاملوضوعالرقم

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تضيف األمانة مالحظة إضافية إىل البيانات املالية٢٠١٦/١
عن حالة كل مشروع وإعطاء التفاصيل متوازيةالبيانات املالية تعطي صورة 

حول املعلومات التالية:
(أ)امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛

املدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ املربرة وغري املربرة (ب) املبالغ
حىت اآلن؛ 

(ج) والنفقات الفعلية خالل الفرتة.
ستمكن هذه املالحظة املفصلة من عمل التوافق بني املبالغ الفعلية املدفوعة 

خالل السنة وبني املبالغ املبينة يف البيانات املالية.

X

مراقبة تقارير ٢٠١٦/٢
مراجعة حسابات 

الشركاء احملليني 

تطلب األمانة بشكل منتظم من يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن
شركائها احملليني تقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 
ورمسي للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، بغية حتسني نوعية اإلجراءات اليت 

Xاء املنفذون باستمرار.يتخذها الشرك
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب املايل العمليات امليدانية٢٠١٥/٢

Xملوظفي الربامج امليدانية.
مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز األمانة الرقابة املالية على يوصيالعمليات امليدانية٢٠١٥/٣

ا الشركاء املنفذون وذلك بإلزامهم إضافة عمليات  العمليات اليت يقوم 
شراء) إىل واجبات موظفي التفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (فواتري وأوامر 

رئيسي لتربير الربامج امليدانية. وينبغي توفري نتائج هذه الضوابط للمقر ال
النفقات الفعلية املتكبدة.

X

للتيقن من فعالية رصد املشاريع ومراقبتها، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات العمليات امليدانية٢٠١٥/٤
Xاألفرقة امليدانية.بتعزيز األمانة تقومبأن 

تفويض السلطة ٢٠١٤/١
اإلدارية للمسجل

يوصي مراجع لألمانة،توضيح نطاق تفويض سلطة املسجل من أجل 
:بالتايلاحلسابات اخلارجي 

استعراض نطاق )١(: بالتايل(أ) أن تقوم األمانة، بالتشاور مع املسجل، 
كافة االحتماالت، تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات يف  

االشركاء املنفذين عقود مثل إبرام  التيقن )٢(و ومتديدها؛ها ؤ وتعليقها وإ
م لمنح السلطة املناسبة ملوظفي األمانة العامة من يتمكنوا من إدارة عمليا

X
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مل تنفذ ُ         ً ن فذت جزئيا  ُ    ن فذت التوصيات املعلقةاملوضوعالرقم
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تضيف األمانة مالحظة إضافية إىل البيانات املالية٢٠١٦/١

عن حالة كل مشروع وإعطاء التفاصيل متوازيةالبيانات املالية تعطي صورة 
حول املعلومات التالية:

(أ)امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛
املدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ املربرة وغري املربرة (ب) املبالغ

حىت اآلن؛ 
(ج) والنفقات الفعلية خالل الفرتة.

ستمكن هذه املالحظة املفصلة من عمل التوافق بني املبالغ الفعلية املدفوعة 
خالل السنة وبني املبالغ املبينة يف البيانات املالية.

X

مراقبة تقارير ٢٠١٦/٢
مراجعة حسابات 

الشركاء احملليني 

تطلب األمانة بشكل منتظم من يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن
شركائها احملليني تقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 
ورمسي للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، بغية حتسني نوعية اإلجراءات اليت 

Xاء املنفذون باستمرار.يتخذها الشرك
الصندوق االستئماين؛لوائحوأنشطتهم على النحو املبني يف 

(ب)  إنشاء آلية مناسبة للتحكيم، تشمل، إذا لزم األمر، جملس إدارة 
الصندوق االستئماين واملكتب أو أي جهاز فرعي آخر تابع للجمعية العامة، 

التأخري والتوترات غري وتاليفسالسة عملية صنع القرار وذلك للتيقن من
الضرورية.

أدوار ومسؤوليات ٢٠١٤/٢
اإلدارة

ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي بوضع حد للغموض اإلداري ضمن 
َ                        األمانة العامة مما يؤدي إىل عدم وضوح املس اءلة واملسؤوليات عن طريق 

فيما يتعلق خاصةتوضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين 
تاليفوإدارة عقود املشاريع من أجل ،املاحننيمعوالعالقات ،جبمع األموال

قرارات الصندوق االستئماين وأنشطته أكثر وجلعل عملاملسؤولياتتداخل
فعالية وتنسيقا. وميكن القيام بذلك من خالل استعراض الدراسات 

تخصيص جدول لاالستقصائية للعمل وتوصيف الوظائف؛ واعتماد 
على النحو التباسالذي حيدد األدوار واملسؤوليات ويتجنب أي اتاملسؤولي

.حه الصندوق االستئماينالذي اقرت 

X

١٥١مجموع عدد التوصيات

اليت تتناول حالة املشاريع.إىل املالحظات إضافة تذييل بعد ُ ِّ   نـ ف ذت قد ١-٢٠١٦عترب التوصية ُ ت  -٨
فقد قرر الصندوق االستئماين اللجوء إىل بشكل جزئي. ُ ِّ   قد نـ ف ذت ٢-٢٠١٦ُ            ت عترب التوصية -٩

، وحسب الصندوقخدمات املراجع احمللي ملراجعة مجيع الربامج يف أوغندا اليت نفذها الشركاء املنفذون. 
.٢٠١٩من عام اعتبارا تنفيذ التوصية بالكامل ّ سيتم  
ُ  عني  الصندوق  ُ ِّ              قد نـ ف ذت بشكل جزئي. ٢-٢٠١٥ُ            ت عترب التوصية -١٠ يف ً ا  ماليً ا  موظفاالستئماين ّ       

اإلشراف على الرقابة الداخلية واحملاسبة والقضايا املالية وجودة اإلجراءات بُّ  ، ك ل ف٢٠١٨نيسان/أبريل 
املسؤولة عن الربامج فرقة لأل،٢٠١٨يوليو متوز/تنظيم دورتني تدريبيتني يف الصندوق ويعتزم الداخلية. 

للشركاء سالمة الوضع املايل يف املنظمات غري احلكومية" و"تقييم ّ غش  "مكافحة الوعي امليدانية حول موض
املنفذين".

د أدخل أربعة عمليات تفتيش الصندوق االستئماين قّ إذ إن  قيد التنفيذ ٣-٢٠١٥عترب التوصية ُ ت  -١١
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويعمل الصندوق االستئماين حاليا على القائمةعلى املشاريع ئمفاج
الضوابط هذه الضوابط وتعزيزها وإضفاء الطابع الرمسي عليها. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أنتوافق

ء إجراسخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء ُ إرسال ن  بخاصةاحلالية حتتاج إىل توثيق أفضل، 
عندما ويعتقد الصندوق أن تنفيذ هذه التوصية سيكون ممكنا .الرئيسيملقرإىل ااملفاجئتفتيش العمليات 

يف كوت ديفوار وأوغندا."٢برتبة "فاملعاوننيامليدانيني من موظفي الربامج لثنني تعيني يتم 
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نوفمرب /امليزانية يف تشرين الثاينیقيد التنفيذ بعد موافقة اجلمعية عل٤-٢٠١٥التوصية عترب ُ ت  -١٢
، نظر٢٠١٨مايو /أيارشهر يف إنشاء اهليکل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين. ول وخت. ٢٠١٦

صندوق يف مقرتح الالضرورية حديثا. ويقرتح تلك مللء الوظائف احلالية و ّ هام ةخطة توظيف الصندوق يف 
للوفاء باملتطلبات اجلديدة املتعلقة بدفع تعويضات الضحايا.زيادة عدد املناصب ٢٠١٩امليزانية لعام 

. ويعتزم الصندوق االستئماين وقلم احملكمة وضع إطار شامل ّ  غري منف ذة١-٢٠١٤ة التوصيُ    ت عترب -١٣
لتفويض سلطة قلم احملكمة اإلدارية إىل املدير التنفيذي للصندوق االستئماين وإلدارته. وعندما يتم إنشاء 

اإلدارية هذه، سيلزم استعراض األدوار واملسؤوليات ليتم مشل املهام اجلديدة يف اهليكل تفويض السلطة 
االنتهاء من مصفوفة إال بعدً  ولن يكون تنفيذ هذه التوصية ممكن ا ي اجلديد للصندوق االستئماين.التنظيم

.توزيع املسؤوليات
والوصف االستئماينلصندوقل. ويشري اهليكل اجلديد اجزئيُّ    قد نـ ف ذت ٢-٢٠١٤تعترب التوصية -١٤

ّ    بد  من ، لكن ال واملسؤوليات داخل األمانةإلبالغ الوظيفي اجلديد بشكل أكثر وضوحا إىل عالقات ا
قيد التطوير، حيث تتطلب مشاركة مجيع املوظفني توزيع املسؤولياتال تزال مصفوفةإذ التعديالت. بعض 

قبل االنتهاء منها.

لمالية الحالة موجز ل-رابعا
مقارنة يورو مليون ٠،٤١٠رهدقفائضيشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل -١٥

يف التربعات زيادةإىل ً أساسا  . ويعزى هذا التغيري ٢٠١٦يورو يف عام مليون٠،٢٦٩قدره بعجز 
يف املائة) ١٥(زيادة يورو مليون٠،٢٨٩ويف املائة)٦٦+مليون يورو (١،١٥١مببلغ قدرهواالشرتاكات 

أكثر استباقية لتعبئة التربعات من املاحنني من ً ا  جاالستئماين صندوقّ     فقد ات بع ال. ٢٠١٧على التوايل يف 
ا احملكمة. وزادت حكمتأجل تلبية االحتياجات اجلديدة الناشئة عن تعويضات الضحايا اليت 

)، بينما اخنفضت املصروفات اإلدارية يف املائة٤٤،٥مليون يورو (+٠,٩٨٩مصروفات الربنامج مبقدار 
ى وجتدر اإلشارة إىل أن الصندوق االستئماين قد ). يف املائة١٤-ون يورو (ملي٠،٢٤٢مبقدار  الدورة أ

حني ، يف ٢٠١٧املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام ته اخلاصة بواليمن الربناجمية األوىل 
.٢٠١٨استكمل عملية الشراء لدورة برناجمية جديدة ملدة مخس سنوات يف 

ةـاملتعلقهـواليتتنفيذـبتئماينـاالسصندوقـالندوقـصومـيق، األوىلرةـوللم، كـذلإىلافةـوإض-١٦
مارس آذار/٢٤يف فيما خيص ضحايا السيد كاتانغا. و ةـالدميقراطيوـالكونغةـمجهورييفاتـبالتعويض
كاتانغا يف ، منحت غرفة احملكمة اإلقليمية الثانية تعويضات لضحايا اجلرائم اليت ارتكبها السيد  ٢٠١٧

خالل هجوم على قرية بوغورو يف مقاطعة إيتوري جبمهورية الكونغو الدميقراطية. ٢٠٠٣شباط/فرباير ٢٤
٢٥٠ه ، مع تعويض رمزي قدر ٢٩٧السيد كاتانغا البالغ عددهم منحت الغرفة تعويضات فردية لضحاياو 

، شكل مساعدة سكنية، يفمستهدفةىل أربعة تعويضات مجاعية ، باإلضافة إً        ً          دوالر ا أمريكي ا لكل ضحية
تعليمية، والدعم النفسي.الساعدة املنشاط مدر للدخل، و لدعم تقدمي الو 

، قرر جملس إدارة الصندوق )ICC-AS/4/Res.3(الئحة الصندوق االستئماين من ٥٦ً        وفقا  للمادة -١٧
" من أجل حاالت  أخرىتكميل العائدات إلنفاذ قرارات التعويضات "مبوارد ٢٠١٧االستئماين يف عام 

املالية.اناتمليون يورو يف البي١،٧٧٥قدرهمبلغتسجيلاليت أسفرت عن ٢،كاتانغا ولوبانغا
مليون ١٥،٨٣٩إىل ٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٣،٨٦٣وحتسن بيان الوضع املايل اإلمجايل من - ١٨

.٢٠١٧يورو يف عام 
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ICC-ASP/17/13

28 13-A-170918

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-خامسا
الصندوق االستئمانيوالية-ألف
من نظام روما األساسي بقرار من اجلمعية العامة ٧٩الصندوق االستئماين مبوجب املادة مت إنشاء-١٩

.٢٠٠٨وبدأ العمليات امليدانية يف عام ٢٠٠٢يف عام 
توجد للصندوق االستئماين الواليات التالية:-٢٠

وإعادة اجلسديالتأهيل إعادة لتدخل: اأشكال منتشمل ثالثة و والية املساعدة، )أ(
تربعات تقدمها اجلهات املاحنة، يقدم الصندوق املساعدة استخدام وبي. ّ والدعم املاد  ،النفسيالتأهيل 

املساعدة هي إحدى الوسائل للضحايا وأسرهم عندما تدخل حالتهم يف اختصاص احملكمة. ووالية
م تمعا م ضرر احملليةاملتاحة لالستجابة بشكل فوري لالحتياجات العاجلة للضحايا (و ) الذين حلق 

ّ         بغض  النظر عننتيجة جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا 
هذه اجلرائم.مرتكيب

ا احملكمة ضد تنطوي على تنفيذ قرارات التعويضات اليتاليت ، األضراروالية جرب )ب( تأمر 
.األشخاص املدانني

بفضل الشركاء وفيما يتعلق بوالية تقدمي املساعدة، واصل الصندوق االستئماين أنشطته يف أوغندا-٢١
االنتهاء من مليون يورو)، يف حني مت ٠،٨٧٧تنفيذ إجراءات إعادة التأهيل البدين والنفسي (باملنفذين،

.٢٠١٧مليون دوالر أمريكي) يف عام ٠،١٢٠مجيع مشاريع املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (
ا يدلفراتلتعويضاادفع بتنفيذ وق لصندم اقا، التعويضاتفيما يتعلق بوالية و-٢٢ ُ      ة اليت ح كم 

أن لمتوقعامن. و٢٠١٧معافيطيةالديمقرالكونغوايةرجمهوفي،تانغاكاقضيةفيلضحاياالصاحل 
.٢٠١٨معافيلوبانغاوتانغاكالقضيتيلجماعيةاتلتعويضاادفع تنفيذيتم
على النحو التايل: األمانة مسؤولة عن إدارة اإلجراءات اإلدارية الصندوق االستئماينّ       وقد مت  تنظيم -٢٣

رصد الومراقبة ميزانيات املشاريع. ويقوم مديرو الربامج امليدانية بحنةاجلهات املاواملالية والبحث عن 
عن اإلشراف والتوجيه بشأن تنفيذ املشاريع املادية واملالية من ّ          ويعد ون مسؤولني . لمشاريعالتنفيذي ل

جانب الشركاء املنفذين للصندوق االستئماين، فضال عن نوعية التقارير املالية والتشغيلية اليت يقدمها 
الشركاء املنفذون.

العقد مقدما يف املائة من قيمة٥٠دفع يتم مبوجبه ، ن وفقا جلدول موحديلشركاء املنفذيتم الدفع ل-٢٤
يف املائة ١٥دفع ويتم تنفيذ الربنامج، ً     وفقا  ملدى يف املائة منه يف سياق املشروع ٣٥عند توقيع العقد، و

بالكامل.التأكد من تنفيذ املشروع بعد املتبقية 
يورو يف مليون٣،٢١٣املشاريع اليت بلغت تكلفتها مجيعواستعرض مراجع احلسابات اخلارجي-٢٥
.٢٠١٦يورو يف عاممليون٢،٢٢٤مقارنة بـ ٢٠١٧عام 
أمانة الصندوق أثناء قام املراجع اخلارجي أيضا بتقييم نظام مراقبة تنفيذ املشروع الذي أنشأته -٢٦

وأسفر هذا النهج عن استعراض لإلجراءات ومتابعة توصيات السنة السابقة واختبار . ٢٠١٧السنة املالية 
.امليدانيةصندوقالعملياتيقم املراجع اخلارجي بأي مهام يف جماالت وملاجلارية.اريعمفصل جلميع املش

ذ، مبا يف ذلك:ّ ف  َ نـ  ُ إىل أن توصيات السنة السابقة قد بدأت تـ  ّ بوجه عام  أشار املراجع اخلارجي -٢٧

(أ) قرار استخدام خدمات مراجع حسابات حملي يف املستقبل القريب ملراجعة عمليات املساعدة اليت 
لكل بلد؛بالنسبة ينفذها الشركاء املنفذون 

(ب) حتديد مواعيد تدريب األفرقة املسؤولة عن الربامج امليدانية؛ 

ابط االتفتيش والضواجماالت(ج) صياغة إجراء داخلي حيدد  ، مع ترجيح لرئيسية اليت يتعني االضطالع 
.اريعهااالستنتاجات يف إطار عمليات الفحص املوضعي ملش
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جمراجع احلسابات اخلارجيحيث-٢٨ الصندوق االستئماين على توسيع دليل الرقابة وتوسيع نطاق 
مراجع احلسابات اخلارجي أن الضوابط احلالية مجيع برامج التدخل. ويرىاملفاجئ إىل تفتيش العمليات 

سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إجراء عمليات ُ إرسال ن  بخاصةحتتاج إىل توثيق أفضل، 
.الرئيسيملقرإىل ائفاجاملتفتيش ال

تعويضات الوالية المتعلقة بدفع ال–باء

بعد إصدار أوامر خمتلفة يف السنوات األخرية تتعلق بقضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدي، أصبح -٢٩
موارد  ضرورة إجياداآلن يف وضع يسمح له مبنح تعويضات للضحايا، مع مراعاة الصندوق االستئماين 

كافية.

املستحقني:لصندوق االستئماين للضحايا على خيارين لتحديد هوية الضحايا لوائح اتنص -٣٠

قائمة هؤالء املستفيدين إىل وكل (أ) حتدد احملكمة كل مستفيد مؤهل للحصول على تعويضات وت
؛ االستئماينصندوقال

،لجهة املسؤولة عن التنسيق مع قسم اإلعالم والتواصللً ال حتدد احملكمة املستفيدين، تاركة  أو (ب) 
لتحليل أهلية املستفيدين.حص املستفيدين فوقسم مشاركة الضحايا والتعويضات 

مث يتوىل الصندوق مسؤولية دفع التعويضات إما مباشرة أو عن طريق وسطاء (دول ومنظمات -٣١
استالم التعويضات الصندوق حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وطنية أو دولية). جيب أن يضمن 

.تكون معروفة لديهمن قبل املستفيدين وأن 

يسرتعياخلارجي احلسابات ، فإن مراجع ٢٠١٧وبالرغم من أن نشاط التعويضات كان قد بدأ يف عام 
.االستئماينصندوقالانتباه الدول إىل آثار الرقابة الداخلية لتنفيذ التعويضات الفردية اخلاصة ب

امها يف إعداد ّ                        فهي تتطلب جهدا كبريا من حيث اخلربة القانونية، وتتب ع، وتوثيق املعلومات الستخد
ال ميكن غري أن اهليكل احلايل ُّ                         البيانات املالية (اكتمال، وواقع، ودقة التعه دات، واحلقوق وااللتزامات). 

ُ              أن يضمن هذا املستوى من الصرامة، ال سيما بالنظر إىل عدد الضحايا احملتملني الذين ي نظر إليهم حسب 
اآلالف من بلبتدائية الثانية يف قضية لوبانغا املئات احلالة (على سبيل املثال، يذكر قرار الدائرة اال

.٣الضحايا)

يخلق الشكوك فيما يتعلق سإذا مل يتم تكييف الضوابط الداخلية احلالية، فإن هذا الوضع --٣٢
واقع، ودقة االلتزامات، مما قد يؤدي إىل صعوبات كبرية من حيث التصديق.و اكتمال، ب

املتعلقة بإنفاذ التعويضات بدقة، اصندوق من إثبات مجيع التزاماالتمكن أمانة تلكي :١التوصية رقم 
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:

؛)VAMS(اياالضححتديد هوية مانة من الوصول إىل برجميات األمتكني )ب(
ملراعاة االحتياجات احملددة لنشاط (ب) تطوير املزيد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات

األهلية، التعويضات الفردية و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير حالةالتعويضات (
املبالغ املمنوحة، العالقات مع املمثل القانوين للضحايا، إخل).

.٢٨٠، الفقرة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٢١، املؤرخة ICC-01/04-01/06الوثيقة ٣
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شكر وتقدير-سادسا
ع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي -٣٣ ِ                                                                 يود مراج 

م مع أفرقة مر مسجل احملكمة اجلنائية امكتب الذي ّ عة احلسابات وعلى الدعم العام  اجلدولية على تعاو
قدموه إليها أثناء املراجعة.

انتهت مالحظات املراجعة.

___________


