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 خطاب اإلحالة

 2019حزيران/يونيو  13

ً للبند  ل حسابات الفترة المالية إلى  1-11وفقا من النظام المالي، يقدم المسج ِّ

ع الحسابات. وأتشرف  بأن أقدم البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا مراجِّ

كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير إلى  1عن الفترة المالية الممتدة من 

2018. 

 بيتر لويس 

ل  المسج ِّ

Michel Camoin 

                                              External Audit Director     

Cour des Comptes,                     

13 rue Cambon,                         

75100 Paris Cedex 01               

France                                       

 

ل  رسالة إلى المسج ِّ

 2019حزيران/يونيو  13

ل،  السيد المسج ِّ

م )ب( من نظام الصندوق االستئماني  77عمالً بالمادة  للضحايا، يجب أن يقد ِّ

مجلس اإلدارة الحسابات والبيانات المالية للصندوق االسئتماني للضحايا لكي 

ع الحسابات الخارجي.  يستعرضها مراجِّ

 

 

ع  وأكون ممتناً لو وق عتم على خطاب إحالة البيانات المالية للصندوق إلى مراجِّ

 الحسابات الخارجي.

 مع فائق االحترام،

 فليب ميشليني،

 يس، رئ

 مجلس إدارة 

 الصندوق االستئماني للضحايا 
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 اعتماد البيانات المالية

 2019حزيران/يونيو  13

 لقد تمت الموافقة على البيانات المالية والمستندات الداعمة.

 فليب ميشليني،

 رئيس، 

 مجلس إدارة 

 الصندوق االستئماني للضحايا 
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 رأي المراجع المستقل للحسابات  

 مجلس الحسابات 

 فرنسا

 الرئيس األول

 2019تموز/يوليو  1باريس، 

 لعناية السيد فليب ميشليني

 رئيس مجلس إدارة 

 الصندوق االستئماني للضحايا

 يتر دو بانبموجه للسيد 

 أمانة -المدير التنفيذي 

 الصندوق االستئماني للضحايا

 رأي المراجع المستقل للحسابات 

 الرأي

للصندوق االستئماني للضحايا )"الصندوق قمنا بمراجعة البيانات المالية 

. 2018كانون األول/ديسمبر  31االستئماني"( لفترة اإلثني عشر شهراً المنتهية في 

، 2018كانون األول/ديسمبر  31وتشمل هذه البيانات المالية بيان الوضع المالي في 

النقدية،  وبيان األداء المالي، وبيان التغي رات في صافي األصول، وبيان التدفقات

وبيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، ومالحظات بما في ذلك ملخصاً للمبادئ 

 المحاسبية ومعلومات أخرى.

واستنادا إلى مراجعتنا للحسابات، فإن البيانات المالية تقدم نظرة متوازية عن 

، 2018كانون األول/ديسمبر  31الوضع المالي للصندوق االستئماني للضحايا في 

وكذلك عن األداء المالي والتغيرات في صافي األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة 

كانون  31الميزانية والمبالغ الفعلية لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 2018األول/ديسمبر 

  أُُسس الرأي 

 ً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتتطلب هذه لقد أجرينا مراجعتنا وفقا

المعايير منا االلتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط لعملية المراجعة وأدائها على 

نحو يمك ننا من التوصل إلى تأكيد معقول بأن البيانات المالية تخلو من األخطاء المادية. 

نة، فإننا نضمن االستقاللية، وعلى النحو المنصوص عليه في ميثاق أخالقيات المه

واإلنصاف، والحياد، والنزاهة والسري ة المهنية للُمدققين.  وعالوة على ذلك، لقد قمنا 

أيضا بالوفاء بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا لمدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية 

بات لمؤسسات مراجعة الحسابات العليا.  ويرد وصف مسؤوليات مراجعي الحسا

 وصفاً أكثر إسهاباً في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات في مراجعة البيانات المالية".

ً معقولة  إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي تم جمعها كافية ومالئمة لتشكل أُُسسا

 لرأينا.
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 مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

لصندوق االستئماني، من الجزء الرابع من النظام األساسي ل 77بموجب الفقرة 

فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية وعرضها.  ويجري إعداد هذه 

البيانات طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشمل هذه المسؤولية تصميم 

وتحديد إجراءات المراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد البيانات المالية 

رضها عرضاً متوازناً على نحو يخلو من أي أخطاء مادية ناجمة عن االحتيال أو وع

الخطأ.  وتشمل هذه المسؤولية أيضا تقديم تقديرات محاسبية متوازنة مكي فة تبعاً 

 للظروف.

 مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات المالية

على توكيد معقول بشأن ما إذا يتمثل الهدف من مراجعة الحسابات في الحصول 

كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء نتيجة الغش أو الخطأ، 

وإصدار تقرير لمراجعة الحسابات يتضمن رأينا.  والتوكيد المعقول هو ضمان رفيع 

المستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن أي مراجعة تجرى وفقا للمعايير الدولية لمراجعة 

ً إلى اكتشاف أي خطأ جوهري في حال وجوده.  ويمكن أن ا لحسابات ستؤدي دائما

تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوقع منها 

بدرجة معقولة، منفردة أو مجتمعة، أن تؤثر في القرارات االقتصادية التي يتخذها 

 لية.المستعملون بناء على هذه البيانات الما

لذلك، فإن مراجعة الحسابات تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة الحسابات من 

أجل جمع أدلة المراجعة بشأن المبالغ والمعلومات المعطاة في البيانات المالية.  

ويراعي مراجع الحسابات الخارجي الضوابط الداخلية المعمول بها في المؤسسة فيما 

الية، وذلك من أجل تحديد إجراءات التدقيق المالئمة يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات الم

مع الظروف، وليس بهدف إبداء رأي بشأن فعالية هذه المراقبة.  ويستند اختيار 

إجراءات التدقيق إلى الحكم المهني لمراجع الحسابات الخارجي، كما هو الحال بالنسبة 

ت المحاسبية والتقديرات لتقييم مخاطر البيانات المالية، لتقييم مدى مالءمة السياسا

 المحاسبية، ولتقديم البيانات المالية بشكل عام .

 )توقيع(

 ديدييه ميغو
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 البيان األول

كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي في  -الصندوق االستئماني للضحايا 

 )بآالف اليورو( 2018

 2017 2018 المالحظة 

    األصول

    األصول المتداولةا

 14 650 17 857 3 لنقدية وما في حكمهااا

 156 16 4 لمبالغ المدفوعة مقدما اا

 528 597 5 المبالغ المستحقة القبض من المحكمةا

 15 334 18 470   مجموع األصول المتداولة

    األصول غير المتداولة

 505 636 5 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 505 636  مجموع األصول غير المتداولة

 15 839 19 106  مجموع األصول

    الخصوم

    الخصوم المتداولةا

 473 961 6 لمخصصاتاا

 204 854 7 إليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة اا

 677 1 815  مجموع الخصوم المتداولة

    الخصوم  غير  المتداولة 

 1 302 5 055 6 المخصصات

 1 302 5 055  المتداولةمجموع  الخصوم  غير  

  1 979 6 870  مجموع الخصوم

 13 860 12 236 8 صافي األصول/حقوق الملكية 

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

 15 839 19 106  الملكية

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  
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 البيان الثاني

 31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  - الصندوق االستئماني للضحايا

 )بآالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمبر 

 2017 2018 المالحظة 

    اإليرادات

 2 174 2 542 9 ااالشتراكات المقررة

 2 878 3 605 9 لتبرعاتاا

 6 18 9 إيرادات أخرى

 5 058 6 165  مجموع اإليرادات

    المصروفات 

 1 435 1 982 10 لنفقات اإلدارية اا

 3 213 5 332 10 مصروفات البرنامج

 4 648 7 314  مجموع المصروفات

 410 (1 149)  الفائض/)العجز( للفترة المعنية

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
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 البيان الثالث

التغييرات في صافي األصول/حقوق بيان  -الصندوق االستئماني للضحايا 

)بآالف  2018كانون األول/ديسمبر  31الملكية للسنة المنتهية في 

 اليورو(

 

برنامج جبر 
 األضرار 

برنامج 
 المساعدة

   أمانة
  الصندوق 
  االستئماني

مجموع صافي 

األصول/حقو

 ق الملكية

كانون  1األرصدة االفتتاحية في 

 13 499 271 8 228 5 000 2017الثاني/يناير 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في 

     2017عام 

 410 759 1 354 (1 703) الفائض/)العجز(

االئتمانات المقدَّمة إلى الدول 

 (49) (49) - - األطراف/المانحين

 - - (500) 500 النقل إلى االحتياطي

 361 710 854 ( 1 203) مجموع الحركة خالل السنة

 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية  

 13 860 981 9 082 3 797 2017كانون األول/ديسمبر  31في 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في 

     2018عام 

 (1 149) 560 1 756 (3 465) الفائض/)العجز(

االئتمانات المقدَّمة إلى الدول 

 (476) (476) - - األطراف/المانحين

 - - (1 500) 1 500 االحتياطيالنقل إلى 

 (1 625) 84 265 (1 965) مجموع الحركة خالل السنة

 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية  

 12 236 1 065 9 339 1 832 2018كانون األول/ديسمبر  31في 

 .يتضمن برنامج رصيد صندوق المساعدة مبالغ في انتظار التخصيص

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
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 البيان الرابع

كانون  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  -الصندوق االستئماني للضحايا 

 )بآالف اليورو( 2018األول/ديسمبر 

 2018 2017 

   لتدفقات النقدية من أنشطة التشغيلاا

 410 (1 149) للفترة المعنية )البيان الثاني(لفائض/)العجز( اا

 2 (4) فروق لم تتحقق في أسعار صرف العمالت

 - - )زيادة(/انخفاض في الودائع ألجل

 (371) (199) )زيادة(/انخفاض في المبالغ المستحقة القبض 

 405 140 )زيادة(/انخفاض في المبالغ المدفوعة مقدَّماً 

 - - الحسابات المستحقة الدفعزيادة/)انخفاض( في 

 204 650 زيادة/)انخفاض( في اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

 1 411 4 241 زيادة/)انخفاض( في المخصصات

 (6) (6) مطروحاً منها: إيرادات الفائدة المصرفية 

 2 055 3 673 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من 

لة  6 6 مضافاً إليها: الفائدة المصرفية المحصَّ

 6 6 صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

   لتدفقات النقدية من أنشطة التمويلاا

 (49) (476) االئتمانات المقدَّمة إلى الدول األطرافا

 (49) (476) صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 2 012 3 203 صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمها 

 (2) 4 مكاسب/خسائر لم تتحقق في النقدية وما في حكمها

 12 640 14 650 لنقدية وما في حكمها في بداية الفترة الماليةاا

 14 650 17 857 كانون األول/ديسمبر )البيان األول( 31لنقدية وما في حكمها في اا

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  



ICC-ASP/18/13 

 

13F250719 11 

 

 البيان الخامس

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة  -الصندوق االستئماني للضحايا 

 )بآالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

 *وجه اإلنفاق

االعتماد الموافَق 

 عليه

 مجموع 
 اإلنفاق

 مجموع 
 الفائض

 485 639 1 124 تكاليف الموظفين

 (73) 826 752 لمساعدة المؤقتة العامةاا

 412 1 465 1 876 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 (61) 361 300 لسفراا

 3 - 3 لضيافةاا

 114 193 307 لخدمات التعاقديةاا

 22 10 32 لتدريباا

 20 - 20 مصروفات التشغيل العامة

 - 3 3 للوازم والمواداا

 - - - ألثاث والمعد اتاا

لمجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة اا

 98 567 665 بالموظفين

 510 2 031 2 542 مجموع ال

 * يُوافَق على ميزانية األمانة باعتبارها البرنامج الرئيسي السادس في ميزانية المحكمة.

 تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
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 المالحظات الملحقة بالبيانات المالية 

 الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه .1

 الكيان الُمقدم للتقرير: 1.1

أنشأت جمعية الدول األطراف الصندوق االستئماني للضحايا )"الصندوق 

لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل ، ICC-ASP/1/Res.6 االستئماني"(، بموجب قرارها رقم

ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، ولصالح أُسر هؤالء 

  الضحايا. 

كما أنشأت جمعية الدول األطراف، في مرفق هذا القرار، مجلس إدارة )"المجلس"( 

 مسؤوالً عن إدارة الصندوق االستئماني.

االستئماني للضحايا )"األمانة"( بإدارة الصندوق وتقديم الدعم وتقوم أمانة الصندوق 

اإلداري إلى مجلس اإلدارة واجتماعاته وهي تعمل تحت السلطة الكاملة لمجلس 

ملحقة بقلم  –إلى جانب موظفيها  –اإلدارة.  ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة 

هذا النحو، جزءاً من المحكمة ويشكل موظفوها جزءاً من موظفي قلم المحكمة وعلى 

موظفي المحكمة، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والمزايا والحصانات 

 واالستحقاقات.

اعتمدت جمعية الدول األطراف نظام الصندوق ، ICC-ASP/4/Res.3 وبموجب القرار

االستئماني للضحايا، الذي ينص على أن الصندوق االستئماني كيان مستقل يعد  تقارير 

ويخضع الصندوق االستئماني وأمانته لسيطرة مجلس اإلدارة ويُعتبران كياناً مستقلة. 

ً منفصالً ألغراض تقديم التقارير المالية.  ويُشار إلى الصندوق االستئماني  اقتصاديا

 واألمانة معاً على أنهما الصندوق االستئماني.

 ملخص سياسات المحاسبة الهامة وإعداد التقارير المالية   .2

 إعداد البياناتأسس 

ً للنظام المالي  2-1 يجري إعداد البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا وفقا

والقواعد المالية للمحكمة الجنائية الدولية وحسب ما حددته جمعية الدول األطراف في 

وقد أُعدت البيانات المالية للصندوق االستئماني .  ICC-ASP/1/Res.6مرفق قرارها 

اد إلى المحاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة بما يشكل امتثاالً للمعايير باالستن

المحاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشكل هذه المالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات 

المالية للصندوق االستئماني للضحايا. تم تقريب األرقام في البيانات والمالحظات إلى 

 افة المبالغ لبعضها البعض بسبب االختالفات في التقريب.ألف يورو.  وقد ال يتم إض

 الفترة المالية: الفترة المالية هي سنة تقويمية واحدة.   2-2

أسس التكلفة التاريخية: تُعد البيانات المالية على أساس التكاليف التاريخية    2-3

 للمحاسبة.
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 عملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت

العملة الوظيفية للصندوق االستئماني والعملة التي تعرض بها بياناتها هي     4 -2

 اليورو.   

تُترجم المعامالت المتعلقة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام   2-5

أسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة التي تقارب أسعار الصرف السائدة في 

ة.  وتسجل المكاسب والخسائر المحققة نتيجة تسوية هذه تواريخ المعامالت المعني

التحويالت وعن الترجمة التي تتم في نهاية السنة ألسعار صرف األصول النقدية 

 وااللتزامات المعبر عنها بالعمالت األجنبية في بيان األداء المالي. 

اريخية بالنقد أما األصول والبنود غير النقدية التي تُقاس على أساس التكلفة الت  2-6

ل باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة وال يعاد تحويلها في تاريخ  األجنبي فتحوَّ

 اإلبالغ. 

 استخدام التقديرات والنظرة التقديرية

يتطلب إعداد البيانات المالية بشكل يتناسق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع   2-7

نظرتها التقديرية وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤث ر على العام أن تقوم اإلدارة بإصدار 

تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المبلَّغ عنها المتعلقة باألصول والخصوم 

واإليرادات والمصروفات.  وترتكز هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على 

في ظل الظروف المعنية الخبرة السابقة وعلى عوامل أخرى شتى يُعتقد أنها معقولة 

وعلى المعلومات المتاحة في تاريخ إعداد البيانات المالية وعلى النتائج التي تشكل 

أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول والخصوم من مصادر أخرى عندما 

تكون هذه القيم واألصول والخصوم غير ظاهرة بسهولة.  وقد تختلف النتائج الفعلية 

 لتقديرات.عن هذه ا

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر.  ويتم   2-8

االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة 

 التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة.

 النقدية وما في حكمها

وتشمل النقد الحاضر، واألموال  سميةاالا يُحتفظ بالنقدية وما في حكمها بقيمته  2-9

ة لفائدة مصرفية،  المحتفظ بها في الحسابات الجارية، والحسابات المصرفية المدر 

 والودائع التي يقل أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر. 

 األدوات المالية

ً وحسابات مستحقة القبض   2-10 تصنف المحكمة أدواتها المالية بأنها قروضا

ً م تتكون األصول المالية أساسا من الودائع المصرفية والية أخرى.    وخصوما

بينما تشمل الخصوم المالية الحسابات ألجل والحسابات المستحقة القبض. القصيرة ا

 المستحقة الدفع.

وتقيد جميع األدوات المالية في بادئ األمر في بيان الوضع المالي بقيمتها  2-11

تكاليف المعامالت.  ثم  يتم قياسها بالتكلفة االستهالكية  السوقية المنصفة باإلضافة إلى
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باستخدام طريقة الفائدة الجارية.  والقيمة التاريخية التي تحتوي على التكلفة المدينة 

 والدائنة التي تخضع لشروط االئتمان التجاري العادي، تقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 المخاطر المالية 

أنشأ الصندوق االستئماني سياسات وإجراءات تتسم بالحذر بشأن إدارة  2-12

ً للنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة.  ويقوم الصندوق باستثمارات  المخاطر وفقا

قصيرة األجل لمبالغ ال تلزم لالحتياجات العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماني، 

مثل المخاطر السوقية )أسعار صرف  أثناء سير أعماله المعتادة، لمخاطر مالية

 العمالت األجنبية وأسعار الفائدة( ومخاطر ائتمانية ومخاطر السيولة. 

مخاطر العمالت: وتتمثل في احتمال حدوث تقلبات في القيمة المتوازية أو   2-13

التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار صرف 

األجنبية.  ويتعرض الصندوق االستئماني لمخاطر العمالت في العمليات التي العمالت 

 يقوم بها بعملة أجنبية فيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها الصندوق. 

مخاطر أسعار الفائدة: هي خطر تقل ب القيمة الحقيقية أو التدفقات النقدية   2-14

ع  المستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار الفائدة.  وال يودِّ

الصندوق االستئماني أمواله إال في حسابات قصيرة األجل ذات فائدة مصرفية محددة 

 ولذلك فإنه ليس معرضاً لمخاطر كبيرة تتعلق بأسعار الفائدة. 

مخاطر االئتمان: هو الخطر المتمث ِّل في احتمال أن يتسبب أحد طرفي أداة   2-15

مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق في الوفاء بالتزام ما.   مالية في حدوث خسارة

فالصندوق االستئماني معرض لمخاطر ائتمانية عن طريق الدفعات المسبقة التي 

يقدمها إلى الشركاء المنف ِّذين لمشاريع والودائع الموضوعة في المصارف.  وتوجد 

يمكن أن تحدث من لدى الصندوق االئتماني سياسات تحد من التعرض للمخاطر التي 

 أي مؤسسة مالية. 

عام ألنشطة الصندوق مخاطر السيولة: ينشأ هذا الخطر عن التمويل ال  2-16

ل عمليات األمانة من االشتراكات المقررة المدفوعة عن طريق االستئماني.  إذ تُموَّ

 المحكمة. وتُقدَّم المنح إلى الشركاء المنف ِّذين على أساس التبرعات الواردة.

 المبالغ المستحقة القبض والمبالغ المدفوعة مسبقا 

ين على أساس األحكام يقدم الصندوق االستئماني األموال إلى الشركاء المنفذ  2-17

 .1ويتم الكشف عن حالة األموال المتقدمة في الجدول التعاقدية. 

وأما لف في البداية بقيمتها االسمية. تُحتسب المبالغ المستحقة القبض والس   2-18

المخص صات االحتياطية المرصودة لتغطية ما يُعد  من مبالغ أجل متعذرة التحصيل 

فتُحتسب مبالغ مستحقة القبض وس لف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة تلك 

األصول، وفي هذه الحالة تحتسب الخسائر الناتجة عن تراجع القيمة في بيان األداء 

 المالي.

حقة القبض من المحكمة: تُدرج هذه المبالغ في البند المخصص المبالغ المست 2-19

ً منها المصروفات  لالشتراكات المقررة المرصودة لتمويل أنشطة األمانة مطروحا

المتكبدة من هذه االشتراكات المقررة.  وسبق أن قررت جمعية الدول األطراف في 

الميزانية العادية  أن يكون تمويل أمانة الصندوق من  ICC-ASP/3/Res. 7قرارها 

للمحكمة، إلى حين قيامها بتقييم آخر. ويقدم مجلس إدارة الصندوق الميزانية المقترحة 
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لألمانة إلى المحكمة في إطار البرنامج الرئيسي السادس المستقل، وتعرض هذه 

الميزانية على الجمعية العتمادها. وتحدد المحكمة االشتراكات المقررة على الدول 

وتقوم من حيث المبدأ بتحصيلها باعتبارها وكيالً عن الصندوق. وال تؤدي األطراف،  

هذه االشتراكات إلى زيادة في صافي أصول المحكمة أو إيراداتها، لكن تُدَرج بوصفها 

مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماني.  وتخصم المبالغ التي تتكبدها 

أما المبالغ المستحقة للموردين وموظفي   األمانة من الحسابات المستحقة القبض.

وتتم تسوية المبالغ المستحقة بصورة نهائية فتقوم المحكمة بسدادها مباشرة.  األمانة

عندما تقوم المحكمة برد أي فائض نقدي يتعلق بالبرنامج الرئيسي السادس إلى الدول 

  األطراف، وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة. 

 ول المتداولة األخرىاألص

تتضمن األصول المتداولة األخرى الفائدة المصرفية المتحققة على الحسابات   2-20

 والودائع المصرفية.

 الحسابات الواجبة الدفع

التي تمث ِّل أفضل  االسميةتُحتسب الحسابات الواجبة الدفع في البداية بالقيمة  2-21

 تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام في تاريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة 

تشمل اإليرادات المؤجلة االشتراكات المتعهد بدفعها عن فترات مالية قادمة،   2-22

 واإليرادات األخرى الواردة التي لم تُحصَّل بعد.

وفات المستحقَّة بخصوص السلع والخدمات المقدَّمة أثناء الفترة تُحتََسب المصر 2-23

 المشمولة بالتقرير والتي لم ترد فواتير بشأنها.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

يفصح الصندوق االستئماني عن األطراف ذات الصلة التي لديها القدرة على   2-24

لديها تأثير كبير عليه عن طريق اتخاذ قرارات ممارسة الرقابة على الصندوق أو التي 

مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما إذا كان أحد األطراف ذو الصلة والصندوق 

االستئماني يخضعان لرقابة مشتركة.  أما المعامالت التي تدخل ضمن العالقات 

د أو العميل/المتلق ي والمحكومة بأحكام وشروط ال تزيد أو  تقل المعتادة بين المور 

رعاية عن تلك القائمة على أساس تجاري بحت في الظروف نفسها بين الصندوق 

االستئماني واألطراف ذات الصلة فلن تعاَمل على أنها معامالت خاصة بأطراف ذات 

 صلة ولذلك لن يجري اإلفصاح عنها. 

وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماني هم مجلس اإلدارة والمدير   2-25

نفيذي اللذان تتوفر لكليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق الت

االستئماني وتوجيهها ومراقبتها والتأثير في التوجهات االستراتيجية للصندوق.  

وتُعالَج  أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيين بوصفها معامالت أطراف ذات 

دوق االستئماني باإلفصاح عن أي معامالت صلة.  وباإلضافة إلى ذلك، يقوم الصن

 محددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيين وأفراد أسرهم.
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 المخصصات والخصوم الطارئة

يُعترف بهذه المخصصات عندما يكون لدى الصندوق االستئماني التزام قانوني  2-26

أو التزام ضمني حالي نتيجة ألحداث وقعت في الماضي، ويَلزم على األرجح تدفق 

الموارد إلى خارج الصندوق لتسوية هذا االلتزام، ويمكن تقديره بشكل موثوق.  ويعد  

مبلغ هذه المخصصات أفضل تقدير لإلنفاق المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ 

اإلبالغ. ويُخصم هذا التقدير عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود أثراً هاماً. وال يُفرج 

ال لهذه المصروفات التي يُعترف في شأنها بالمخصصات في عن المخصصات إ

البداية.  ويُعكس وضع هذه المخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية إلى 

 خارج الصندوق من أجل تسوية االلتزامات لم يعد محتمالً.

أما الخصوم الطارئة فهي التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال يمكن   2-27

د وجودها إال  عندما تحدث، أو ال تحدث، في المستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع تأكي

غير المؤك دة التي ال تخضع كليةً لسيطرة الصندوق االستئماني؛ أو تمثل التزاماٍت 

حالية من المحتمل أال ينتج عنها تدفق الموارد االقتصادية/احتماالت الخدمات إلى 

ياس مبلغ الخصوم بصورة موثوقة. ويجري اإلفصاح خارج الصندوق أو ألنه يتعذر ق

 عن الخصوم الطارئة، إن ُوجدت، في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية.

 االلتزامات 

االلتزامات هي تعهدات، ال يمكن إلغاؤها، بتقديم أموال في المستقبل إلى   2-28

صندوق االستئماني. المنظمات التي تقوم بتنفيذ مشاريع تستند إلى عقد مبرم مع ال

ويُعترف بهذه االلتزامات خارج نطاق الميزانية ويجري اإلفصاح عنها في البيانات 

المالية إلى حين تقديم هذه األموال فعالً أو إلى حين تقديم الشريك المنفذ تقارير مالية 

 تثبت أن األنشطة التي يحق للمنظمة المعنية أن تتلقى أمواالً بشأنها قد تم تنفيذها.

  إيرادات المعامالت غير التبادلية

التبرعات: اإليرادات المتأتية من التبرعات التي تشمل قيوداً على استخدامها  2-29

يُعترف بها لدى التوقيع على اتفاق ملزم بين الصندوق االستئماني والجهة المانحة 

مة للتبرع.  أما اإليرادات المتأتية من التبرعات التي تتضمن  شروطاً بخصوص المقد ِّ

م لها عند عدم تلبية هذه  استخدامها، بما في ذلك االلتزام بإعادة األموال إلى الكيان المقد ِّ

وإلى أن يجري استيفاء هذه ها عند استيفاء الشروط المعنية. الشروط، فيُعترف ب

ا التبرعات واإليرادات األخرى  الشروط، يُعترف بااللتزام بوصفه من الخصوم. أم 

 تُقدَّم مشفوعة باتفاقات ملزمة فيُعترف بها على أنها إيرادات عند تسل مها.التي ال 

تُحتَسب التبرعات العينية في شكل سلع بقيمتها المنصفة، وتحتسب السلع وما   2-30

ا إذا كانت مقترنة  يقابلها من إيرادات على الفور إذا لم تكن مقترنة بشروط.  أمَّ

داد الخصوم إ لى حين اإليفاء بالشروط وتلبية االلتزام القائم. بشروط، فتحتسب في عِّ

 وتحتسب اإليرادات بقيمتها المنصفة، مقيسةً في تاريخ احتياز األصول الممنوحة. 

التبرعات العينية في شكل خدمات: التبرعات العينية المقدَّمة في شكل خدمات   2-31

داد اإليرادات.  ويُفصح في البيانات المالية  عن الخدمات العينية ال تحتسب في عِّ

 الرئيسية، بما في ذلك قيمتها السوقية المتوازية عندما يكون تحديد قيمتها ممكناً.
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 إيرادات الفوائد المصرفية

اإليرادات المالية: هي إيرادات تشمل إيرادات الفوائد المصرفية وصافي   2-32

ي إيرادات الفائدة مكاسب أسعار صرف العمالت األجنبية.  وتُدرج في بيان األداء المال

المصرفية عند تحققها وتُؤخذ في الحسبان عندئذ الحصيلة الفعلية من األصول.  وفي 

نهاية الفترة المالية، فإن الرصيد الصافي لحساب مكاسب وخسائر صرف العمالت 

 األجنبية، إذا كان إيجابياً، يُدرج باعتباره إيراداً. 

 النفقات 

ذه المصروفات الرسوم المصرفية وصافي خسائر النفقات المالية: تشمل ه  2-33

صرف العمالت األجنبية.  وفي نهاية الفترة المالية، يُحتسب الرصيد الصافي، لحساب 

 مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان سلبياً، باعتباره من المصروفات.

أما النفقات الناشئة عن شراء السلع والخدمات فتُحتسب عندما يُوفي المورد  2-34

 بالتزاماته التعاقدية، أْي عندما يتسلَّم الصندوق االستئماني السلع والخدمات وتقبلها. 

تُحتَسب النفقات الناشئة عن المعامالت مع الشركاء المنف ِّذين عند تسلم السلع أو   2-35

الشركاء المنفذين ويؤكد ذلك استالمها تقارير مصروفات معتمدة  الخدمات التي يقدمها

أو تقارير مالية أو تقارير تنفيذ المشروع، حسب الحالة.  وعند تقديم األموال كسلفة 

على أساس عقود ال تشمل شروط أداء قابلة للقياس، فيُعترف باإلنفاق عند دفع 

 األموال.

 المحاسبة الصندوقية واإلبالغ القطاعي

القطاع هو قطاع يمكن تمييزه من نشاط أو مجموعة أنشطة لكيان ما، ويكون   2-36

وتستند صل فيما يخص المعلومات المالية. من المناسب اإلبالغ عنه بشكل منف

ل الرئيسية للصندوق المعلومات القطاعية إلى األنشطة ومصادر التموي

تين فريدتين هما: أنه ينف ذ لكي يحقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليواالستئماني.

األحكام القضائية المتعلقة بجبر األضرار الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد 

شخص مدان، وأنه يقدم المساعدة إلى الضحايا وأُسرهم عن طريق برامج إعادة 

 التأهيل الجسدي والنفسي وتقديم الدعم المادي.

فصلة بخصوص ثالثة قطاعات، هي: يتم  اإلبالغ عن معلومات مالية من  2-37

 برنامج جبر األضرار وبرنامج المساعدة، وأمانة الصندوق االستئماني. 

المحاسبة الصندوقية : يُمَسك بحسابات الصندوق على أساس نظام المحاسبة   2-38

للصناديق المالية للفصل بين الصناديق تيسيراً الستالم المساهمات المخصصة 

لة عن طريق الغرامات أو المصادرة والتي  واألموال والممتلكات األخرى المحصَّ

لها المحكمة، في الحاالت التي تحدد فيها المحكمة استخدامات معينة، أو الموارد  تحو 

لة عن طريق األحكام القضائية المتعلقة بجبر األضرار.   المحصَّ

 صافي األصول/حقوق الملكية 

يشمل صافي األصول/حقوق الملكية الفائض أو العجز في الصندوق.  ويمكن  2-39

 إنشاء احتياطي على أساس قرار من مجلس اإلدارة. 
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 مقارنة الميزانية

تُعرض في البيان الخامس مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ الواردة في  2-40

عمل هذه المقارنة على نفس الميزانية البرنامجية السنوية األصلية والنهائية. ويتم 

 األساس النقدي المعدَّل للمحاسبة الذي اعتُمد فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية السنوية.

تسوية بين المبالغ الفعلية المحددة على أساس نقدي  11ترد في المالحظة   2-41

الف بين معدَّل والمبالغ الفعلية المعروضة في البيانات المالية، نظراً إلى وجود اخت

 المحاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة والميزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

  النقدية وما في حكمها .3

 2017 2018 بآالف اليورو

 2 823 6 027 الحساب الجاري –النقدية المودعة في المصرف ا

 11 827 11 830 الحساب االدخاري –لنقدية المودعة في المصرف اا

 14 650 17 857 المجموع

ألف  50: 2017ألف يورو ) 130تشمل النقدية وما في حكمها مبالغ تعادل  3-1

 يورو( محتفظاً بها بعمالت غير اليورو. 

 المبالغ المدفوعة مقدما .    4

 2017 2018 بآالف اليورو

 156 16 الُسلَف المقدَّمة إلى الشركاء المنف ِّذين 

 156 16 المجموع 

 المستحقة القبض من المحكمةالمبالغ .  5

 2017 2018 بآالف اليورو

 30 88 التبرعات المستحقة القبض ا

لمبالغ المستردة المستحقة القبض من الشركاء اا

 19 - المنف ِّذين

 476 - 2016مبالغ مستحقة القبض من المحكمة عام 

 505 505 2017مبالغ مستحقة القبض من المحكمة عام 

 - 636 2018من المحكمة عام  مبالغ مستحقة القبض

 - 1 مبالغ أخرى مستحقة القبض من المحكمة

 3 3 لفائدة المتراكمةاا

 1 033 1 233 المجموع 

لالط الع على مزيد من التفاصيل عن المبالغ المستحقة القبض من المحكمة،   5-1

 .19-2انظر المالحظة 
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التعهد بها للصندوق االستئماني  تمثل التبرعات المستحقة القبض المبالغ التي تم  5-2

 ولم يتم سدادها بحلول تاريخ اإلبالغ. 2018في كانون األول/ ديسمبر 

 المخصصات.  6

 2017 2018 بآالف اليورو

مخصصات لقضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل 

 - 76 الدولية

 1 775 5 940 مخصصات التعويضات المقررة

 1 775 6 016 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو

  مخصصات
لقضايا المحكمة اإلدارية 

 لمنظمة العمل الدولية

  مخصصات
 التعويضات المقررة

 1 775 - 2018كانون الثاني/ يناير  1لمخصصات في اا

 (66) - النخفاض المترتب على المدفوعاتاا

 - - النخفاض المترتب على حاالت اإللغاءاا

 36 - المخصصات إعادة تقييم

 4 195 76 لزيادة في المخصصاتاا

  5 940 76 2018كانون األول/ ديسمبر  31لمخصصات في اا

يتعلق الحكم فيما يخص  جبر األضرار بالتمويل التكميلي المقدم من الصندوق  6-1

رة بسبب عوز األشخاص المدانين.  وعمالً  االستئماني من أجل دفع التعويضات المقر 

(، يعد  قرار ICC-ASP/4/Res.3من الئحة الصندوق االستئماني للضحايا ) 56 بالمادة

ً ضمن السلطة الوحيدة للمجلس، ويخضع للعوامل  استكمال التعويضات قراراً تقديريا

المنصوص عليها في اللوائح، مثل أال  يمس  ضمان عنصر مكمل، بأنشطته في مجال 

القانونية الجارية التي قد تؤدي إلى  المساعدات، مع إيالء اعتبار خاص لإلجراءات

 منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.

، اتخذ مجلس إدارة الصندوق االستئماني قرارات الستكمال 2018في عام  6-2

( بمبلغ  ICC-01/04-01/06التعويضات في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو )

-ICC-01/12أحمد الفقي المهدي )مليون يورو، وقضية المدعي العام ضد    2.85

   مليون يورو.  1.34( بمبلغ 01/15

 76تتوافق مخصصات قضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية البالغة   6-3

( ILOATألف يورو مع القضية المرفوعة لدى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية )

 من قبل موظف سابق في األمانة العامة.
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 إليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة ا.   7

 2017 2018 بآالف اليورو

 200 727 لتبرعات المؤجلة  اا

 4 127 المصروفات المستحقةا

 204 854 المجموع

. 2018تمثل إيرادات التبرعات المؤجلة مساهمات مخصصة تم تلقيها في عام   7-1

 .2019في عام ستبدأ األنشطة الممولة بموجب اتفاق المساهمة هذا و

 صافي األصول/حقوق الملكية .  8

 2017 2018 بآالف اليورو

 3 797 1 832 برنامج جبر األضرار

 9 082 9 339 برنامج المساعدة

 981 1 065 أمانة الصندوق االستئماني   

 13 860 12 236 المجموع

 اإليرادات.   9

 2017 2018 بآالف اليورو

 2 174 2 542 المقررة االشتراكات

   لتبرعاتا

 383 1 570 المخصَّصة تبرعاتلا

 2 495 2 035 غير المخصَّصة تبرعاتلا

 2 878 3 605 المجموع الفرعي للتبرعات

   المالية يراداتإلا

 6 6 إيرادات الفائدة المصرفية

 - 12 صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 6 18 لإليرادات المالية المجموع الفرعي

 5 058 6 165 المجموع
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 التبرعات العينية

تقدم المحكمة خدمات مختلفة إلى الصندوق االستئماني مجاناً، بما في ذلك الحيز  9-1

  المكتبي، واألجهزة، والخدمات اإلدارية.

 النفقات .  10

 2017 2018 بآالف اليورو

 1 435 1 982 النفقات اإلدارية 

 1 903 4 231 النفقات المتعلقة بجبر األضرار

 158 199 مصروفات المشاريع المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني 

 1152 902 مصروفات مشاريع أخرى تتعلق بالمساعدة

 4 648 7 314 المجموع

تشمل النفقات اإلدارية مخصصات لقضية المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  10-1

 (.3-6ألف يورو  )المالحظة  76الدولية البالغة 

تتكون النفقات المتعلقة بجبر األضرار من مخصصات لجبر األضرار البالغة  10-2

ألف يورو والمتعلقة بالتمويل التكميلي المقدم من الصندوق االستئماني في  4 195

ألف يورو إلعادة تقييم مخصصات العام السابق للقضية المدعي العام  36و  2018

 (.1-6الحظة ( )المICC-01/04-01/07ضد   جيرمان كاتانغا )

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية.  11

يتم إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماني استناداً إلى أسس مختلفة.   11-1

فبيان الوضع المالي وبيان األداء المالي وبيان التغييرات في صافي األصول/حقوق 

النقدية تُعد جميعها باالستناد إلى المحاسبة على أساس الملكية وبيان التدفقات 

االستحقاقات الكاملة، في حين يعد  بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان 

 الخامس( استناداً إلى المحاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

ً لمقتضيات المعيار  11-2 ولية للقطاع العام، في من المعايير المحاسبية الد 24ووفقا

الحاالت التي ال تُعد فيها البيانات المالية والميزانية على أساس قابل للمقارنة، يتعين 

مواءمة المبالغ الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة بالميزانية مع المبالغ 

س أو الفعلية المعروضة في البيانات المالية، على أن يُحدَّد على نحو منفصل أي أسا

ً اختالفات في األشكال وبرامج التصنيف  توقيت أو كيان مختلف .  وتوجد أيضا

 المعتمدة لعرض البيانات المالية والميزانية. 

وتحدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد الميزانية المعتَمدة  11-3

 أعاله. 0مختلفاً عن األساس المحاسبي، على النحو المذكور في الفقرة 

وتحدث اختالفات من حيث التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة  11-4

لتوقيت فيما المبلَّغ عنها المبينة في البيانات المالية.  وال توجد اختالفات من حيث ا

 يخص الصندوق االستئماني ألغراض مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. 

وتحدث االختالفات المتعلقة بالكيانات عندما ال تحتوي الميزانية على البرامج  11-5

أو الكيانات التي تشكل جزءاً من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات المالية.  وتشمل 
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علقة بالكيانات األموال المخصصة لجبر األضرار وللمساعدة والتي االختالفات المت

 ترد بالتفصيل في البيانات المالية، لكنها ال تُدرج في عملية الميزانية. 

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إلى اختالفات في الشكل وبرامج   11-6

التصنيف المعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ 

 الفعلية. 

ويُعرض أدناه تحليل الفروق بين المبالغ الفعلية المعدة على أساس قابل   11-7

لميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( والمبالغ للمقارنة في بيان مقارنة مبالغ ا

كانون  31الفعلية الواردة في بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفترة المنتهية في 

 :2018األول/ديسمبر 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل بآالف اليورو

  المبلغ الفعلي ا

المعد على أساس مقارن )البيان ا

 510 - - 510 الخامس(

 (35) - - (35) االختالفات المتعلقة باألساسا

 - (476) 6 470 الختالفات المتعلقة بالعرضاا

 2 728 - - 2 728 االختالفات المتعلقة بالكياناتا

لمبلغ الفعلي الوارد في بيان اا

 3 203 (476) 6 3 673 التدفقات النقدية )البيان الرابع(

كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات المفتوحة بما في ذلك أوامر تُعرض   11-8

 فقات النقدية من أنشطة التشغيل.الشراء مقابل المصروفات المستحقة وصافي التد

والتي ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ  األطرافواالئتمانات المقدَّمة إلى الدول 

ا اختالفات متعلقة بالعرض.  وتحت بند الميزانية بالمبالغ الفعلية، معروضة بوصفه

لة من التبرعات المبلَّغ عنها في  االختالفات المتعلقة بالكيانات، تُدرج األنشطة المموَّ

 البيانات المالية وذلك نظراً إلى أن هذه األنشطة غير مدرجة في عملية الميزانية. 

فعلية في التقرير المتعلق يرد شرح لالختالفات المادية بين الميزانية والمبالغ ال  11-9

 .2018بأنشطة وبرامج أداء المحكمة الجنائية الدولية لعام 
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 اإلبالغ القطاعي.  12

 2018كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

 برنامج جبر األضرار بآالف اليورو

برنامج 
 المساعدة

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     األصول

     األصول المتداولةا

 17 857 - 9 583 8 274 النقدية وما في حكمها

 16 - 1 15 المبالغ المدفوعة مقدما 

 597 505 92 - المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 18 470  505 9 676 8 289 مجموع األصول المتداولة

     األصول غير المتداولة

 636 636 - - المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 636 636 - - مجموع األصول غير المتداولة

 مجموع األصول

289 

8 676 9 141 1 106 19 

     الخصوم

     المتداولة لخصوما

 961 76 - 885 المخصصات

 854 - 337 517 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة 

 1 815 76 337 1 402 مجموع الخصوم المتداولة

     الخصوم  غير  المتداولة 

 5 055 - - 5 055 المخصصات

 5 055 - - 5 055 مجموع  الخصوم  غير  المتداولة

 مجموع الخصوم

457 

6 337 76 870 6 

 صافي األصول/حقوق الملكية 

832 

1 339 9 065 1 236 12 

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

 الملكية

289 

8 676 9 141 1 106 19 
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كانون األول/ديسمبر  31األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في  بيان

2018 

 بآالف اليورو

برنامج جبر 
 برنامج المساعدة األضرار

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     اإليرادات

 2 542 2 542 - - المقررة االشتراكات

 3 605 - 2 839 766 تبرعاتلا

 18 - 18 - المالية يراداتإلا

 6 165 2 542 2 857 766 مجموع اإليرادات

     النفقات 

 1 982 1 982 - - اإلدارية  نفقاتلا

مصروفات المشاريع المتعلقة بالعنف 

 الجنسي  

 199 - 199 - والعنف الجنساني 

مصروفات مشاريع أخرى تتعلق 

 902 - 902 - بالمساعدة

 4 231 - - 4 231 المتعلقة بجبر األضرار لنفقاتا

 7 314 1 982 1 101 4 231 مجموع المصروفات

 (1 149) 560 1 756 (3 465) )العجز( للفترة المعنيةالفائض
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 2017كانون األول/ديسمبر  31طاع في بيان الوضع المالي بحسب الق

 بآالف اليورو

برنامج جبر 
 برنامج المساعدة األضرار

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     األصول

     المتداولة ألصولا

 14 650 - 9 093 5 557 النقدية وما في حكمها

 156 - 156 - المبالغ المدفوعة مقدما 

 528 476 33 19 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 15 334 476 9 282 5 576 مجموع األصول المتداولة

     األصول غير المتداولة

 505 505 - - المحكمةالمبالغ المستحقة القبض من 

 505 505 - - مجموع األصول غير المتداولة

 15 839 981 9 282 5 576 مجموع األصول

     الخصوم

     المتداولة خصومال

 473 - - 473 المخصصات

 204 - 200 4 اإليرادات المؤجلة

 677 - 200 477 مجموع الخصوم المتداولة

     الخصوم  غير  المتداولة 

 1 302 - - 1 302 المخصصات

 1 302 - - 1 302 مجموع  الخصوم  غير  المتداولة

 1 979 - 200 1,779 مجموع الخصوم

 13 860 981 9 082 3 797 صافي األصول/حقوق الملكية 

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

 15 839 981 9 282 5 576 الملكية
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كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة  

2018 

 بآالف اليورو

برنامج جبر 
 برنامج المساعدة األضرار

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     اإليرادات

 2 174 2 174 - - المقررة االشتراكات

 2 878 - 2 678 200 التبرعات

 6 - 6 - اإليرادات المالية

 5 058 2 174 2 684 200 مجموع اإليرادات

     النفقات 

 1 435 1 415 20 - النفقات اإلدارية 

مصروفات المشاريع المتعلقة 

 بالعنف الجنسي  

 158 - 158 - والعنف الجنساني 

مصروفات مشاريع أخرى تتعلق 

 1152 - 1152 - بالمساعدة

 1 903 - - 1 903 النفقات المتعلقة بجبر األضرار

 4 648 1 415 1 330 1 903 مجموع المصروفات

 410 759 1 354 (1 703) )العجز( للفترة المعنيةالفائض

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة.  13

تشمل المصروفات المعترف بها المرتبات اإلجمالية المدفوعة لكبار موظفي  13-1

، واالستحقاقات، وبدالت العملاإلدارة، بما في ذلك المرتبات الصافية، وتسوية مقر 

نَح أخرى، وإعانة اإليجار، ومساهمات جهات العمل في نظام المعاشات  االنتداب ومِّ

ً المصروفات المتعلقة  التقاعدية، واشتراكات التأمين الصحي الحالي.  وتشمل أيضا

 باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل. 

اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماني هم أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو  13-2

 والمدير التنفيذي.  ويعمل مجلس اإلدارة بدون مقابل.

ويرد فيما يلي عرض للوضع في نهاية العام من حيث المصروفات المعترف   13-3

 بها خالل السنة ولألرصدة التي لم تُسدد من المبالغ المستحقة القبض:

 األتعاب اإلجمالية عدد األفراد بآالف اليورو

المبالغ المستحقة 
القبض من 
 المحكمة

 - 183 6 كبار موظفي اإلدارة



ICC-ASP/18/13 

 

13F250719 27 

 

وموظفو اإلدارة الرئيسيون مؤهلون أيضا للحصول على استحقاقات ما بعد  13-4

انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.  وفي نهاية العام، بلغ مجموع 

 المستحقة ما يلي:االلتزامات 

 بآالف اليورو

اإلجازات السنوية 

 المستحقة

االستحقاقات الطويلة 

 األجل األخرى

 

استحقاقات ما بعد 

 المجموع انتهاء الخدمة

 133 114 1 18 كبار موظفي اإلدارة

ألف يورو ألمانة  2 542، أقرت الجمعية اعتمادًا قدره 2018في عام   13-5

للضحايا، التي تدير الصندوق االستئماني ويوفر الدعم اإلداري الصندوق االستئماني 

للمجلس واجتماعاته. ويتم إثبات مبلغ األنصبة المقررة الصافي من المصروفات التي 

ألف يورو  كمبالغ مستحقة  1 142تكبدتها األمانة للفترة الحالية والسابقة بمبلغ قدره 

 القبض من المحكمة .

ات مختلفة إلى الصندوق االستئماني مجاناً، بما في ذلك تقدم المحكمة خدم  13-6

 واألجهزة، والخدمات اإلدارية. الحيز المكتبي، 

 األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ.   14

لم توجد في تاريخ التوقيع على هذه الحسابات أي أحداث مادية، مواتية أو غير   14-1

والتاريخ الذي أُجيز فيه إصدار البيانات مواتية، وقعت في الفترة ما بين تاريخ اإلبالغ 

 المالية وكان لها تأثير على هذه البيانات.
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 المرفق 

 1الجدول 

 2018كانون األول/ديسمبر  31حالة المشاريع في 

 السنوي لمشروعا

عملة 
 الميزانية المشروع

السلف غير 

المسددة 

المستردات /

 1المستحقة في 

كانون 

الثاني/يناير  

 النفقات المسجلة المسددةالمبالغ   2018

المبالغ 

المستردة التي 

 تم جمعها

السلف غير 

  المسددة  
كانون  31في 

األول/ديسمبر  

2018 

إنفاق الميزانية 

)بما في ذلك 

 السنوات السابقة

TFV/UG/2007/R1/014 (c) -  توفير خدمات

صحية نفسية جيدة النوعية للسكان المصابين 

في شمال أوغندا بصدمات نفسية من جراء الحرب 

(PO # 5100108) 

دوالر 

 390 000 - - 17 289 - 17 289 390 000 أمريكي

TFV/UG/2007/R1/014 (c) -  توفير خدمات

صحية نفسية جيدة النوعية للسكان المصابين 

بصدمات نفسية من جراء الحرب في شمال أوغندا 

(PO # 5100116) 

دوالر 

 390 000 - - 390 000 331 500 - 390 000 أمريكي

4701286 - TFV - CAR -  2018 -تقييم الحالة 

(XAF) XAF 000 500 6 - 000 500 6 000 500 5 - 000 000 1 000 500 5 

TFV/UG/2007/R1/018 & R2/042 -  توفير بناء

القدرات والدعوة وإعادة التأهيل الطبي لضحايا 

 258 870 - - 38 830 - 38 830 258 870 اليورو (PO # 5100109الحرب في شمال أوغندا )

 TFV/UG/2007/R1/014 (b) -  المساعدة

المتكاملة إلعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا 

 100 000 - - 28 369 15 000 13 369 100 000 اليورو (PO # 5100110في شمال أوغندا )

TFV/UG/2007/R1/016 -  المساعدة المتكاملة

والنفسي للضحايا في شمال إلعادة التأهيل البدني 

 100 000 - - 32 419 15 000 17 419 100 000 اليورو (PO # 5100111أوغندا )

TFV/UG/2007/R1/014 (a) -  المساعدة المتكاملة

إلعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا في شمال 

 100 000 - - 24 110 15 000 9 110 100 000 اليورو (PO # 5100112أوغندا )

TFV/UG/2007/R1/023 -   المساعدة المتكاملة

إلعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا في شمال 

 100 000 - - 53 123 15 000 38 123 100 000 اليورو (PO # 5100113أوغندا )

TFV/UG/2007R1/035 -  المساعدة المتكاملة

إلعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا في شمال 

 100 000 - - 26 390 15 000 11 390 100 000 اليورو (PO #  5100114أوغندا )

TFV/UG/2007/R2/041 -  المساعدة المتكاملة

إلعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا في شمال 

 100 000 - - 28 280 15 000 13 280 100 000 اليورو (PO # 5100115أوغندا )

30061 -TFV -  4 096 - - 4 096 - - 15 300 اليورو مشروع التواصل 

TFV/UG/2007/R1/018 & R2/042 -  توفير بناء

القدرات والدعوة وإعادة التأهيل الطبي لضحايا 

 260 693 - - 260 693 260 693 - 260 699 اليورو (PO # 5100117الحرب في شمال أوغندا  )

TFV/UG/2007/R1/014 (a)  -  دعم إعادة التأهيل

االجتماعي المتكامل للضحايا البدني والنفسي 

(PO # 5100118) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 

 TFV/UG/2007/R1/035  -  دعم إعادة التأهيل

البدني والنفسي االجتماعي المتكامل للضحايا 

(PO # 5100119) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 
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 السنوي لمشروعا

عملة 
 الميزانية المشروع

السلف غير 

المسددة 

المستردات /

 1المستحقة في 

كانون 

الثاني/يناير  

 النفقات المسجلة المسددةالمبالغ   2018

المبالغ 

المستردة التي 

 تم جمعها

السلف غير 

  المسددة  
كانون  31في 

األول/ديسمبر  

2018 

إنفاق الميزانية 

)بما في ذلك 

 السنوات السابقة

TFV/UG/2007/R1/014 (b) - صحة  استعادة

وكرامة ضحايا الحرب في شمال أوغندا 

(PO # 5100120) 39 659 - - 39 659 34 000 - 40 000 اليورو 

 TFV/UG/2007R1/016  -  دعم إعادة التأهيل

البدني والنفسي االجتماعي المتكامل للضحايا 

(PO # 5100121) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R1/023 -   مركز للخبرة في

الرفاه النفسي االجتماعي لألطفال المتضررين من 

 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو (PO # 5100122الحرب )

TFV/UG/2007/R2/041 -  دعم إعادة التأهيل

البدني والنفسي االجتماعي المتكامل للضحايا 

(PO # 5100123) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 

 الوالية المتعلقة بدفع التعويضات 

تحديد وتقييم اإلصابات النفسية  - 5100102        

والبدنية واالجتماعية واالقتصادية للشباب 

المشاركين في الجماعات المسلحة في إيتوري، في  

2002-2003 

دوالر 

 71595 - 23 078 - - 23 078 112 000 أمريكي

 الجماعية جوائز كاتانغا - 4701273

دوالر 

 25 514 7 196 - 25 514 32 710 - 58 560 أمريكي

 43 610 8 709 722 43 610 53 040 - 59 971 اليورو جوائز كاتانغا الجماعية - 4701270
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 تقرير المراجعة الخارجية النهائي لحسابات الصندوق االستئماني للضحايا 

 2018كانون األول/ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 
 المحتويات

 الصفحة 

 31 .....الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها......................................  -أوال

 32 .....التوصيات ................................................................  -ثانيا

 32 .........متابعة توصيات السنوات السابقة......................................... -ثالثا

 34 ..............الحالة المالية................................................... موجز -رابعا

 36 ...................................................................اإلدارة المالية -خامسا

 37 ............................. متابعة االتفاقيات واالتفاقات مع الجهات المانحةسادسا

 38 .........................................................................سابعا. التعديل

 38 ......شكر وتقدير ........................................................... -ثامنا
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 الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال

قمنا بمراجعة البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا )"الصندوق  .1

من النظام  12( ووفقاً للبند  2(  وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات)1االستئماني"

المالي والقواعد المالية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك االختصاصات اإلضافية 

 ات.التي تحكم مراجعة الحساب

إن الهدف العام ألي مراجعة للبيانات المالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البيانات  .2

ع  المالية ككل من األخطاء المادية سواء بسبب االحتيال أو الخطأ، مما يمك ن مراجِّ

الحسابات من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت، من جميع 

 المالي المعمول به. الجوانب، وفقاً لإلطار

االختصاصات اإلضافية التي تحكم مراجعة حسابات المحكمة الجنائية الدولية بما في  .3

)ج( من مرفق النظام المالي  6ذلك الصندوق االستئماني للضحايا، المبينة في المرفق 

ع الحسابات ضرورة إحاطة  والقواعد المالية،  تُدرج المسائل األخرى التي يرى مراجِّ

ً بها، مثل تبديد أموال الصندوق االستئماني للضحايا أو  جمعية الدول األطراف علما

 أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غير سليم في غير ما قصدته جمعية الدول األطراف.

 لقد قُسمت مهمة مراجعة الحسابات إلى مرحلتين:  .4

لى (، ركزت ع2018كانون األول/ديسمبر  14إلى  3( مراجعة مؤقتة، )من )أ

المسائل المتعلقة بالمراقبة الداخلية والتبرعات والمعايير المحاسبية الدولية 

3للقطاع العام )
IPSAS؛) 

(، ركزت على 2018أيار/مايو   24إلى  6)ب(   ومراجعة نهائية، )من 

البيانات المالية ومتطلبات الكشف وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

 المراقبة التنظيمية واإلدارية. وكذلك على أوجه 

اجتماع ختامي مع المدير التنفيذي للصندوق  2019أيار/مايو   23وُعقد في  .5

االستئماني للضحايا ومع موظفيه.  وقد أُخذت في الحسبان عند إعداد هذا التقرير 

 14التعليقات المكتوبة المرسلة من الصندوق االستئماني للضحايا بتاريخ 

 .2019حزيران/يونيو 

بشأن البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للسنة  رأيا غير متحفظوأصدرنا  .6

 .2018كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

 التوصيات -ثانيا

يوصي المراجع الخارجي بأن يعتمد الصندوق االستئماني للضحايا : 1قم رالتوصية 

المستوى المناسب من الحوكمة من أجل جدواًل أو إطاًرا للميزانية معتمدًا من قبل 

توضيح التخطيط السنوي والمتعدد السنوات لمخصصاتها وسلطات االلتزام بنفقات 

وموارد جميع أنشطتها من خالل التمييز بين الموارد والبرنامج الرئيسي السادس 

 )أمانة الصندوق االستئماني للضحايا( والتبرعات.

                                                 
  (.TFV) باإلنجليزية للصندوق االستئماني للضحايا 1 

 .المعايير الدولية للمحاسبة 2 

  .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 3 
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جي بتنفيذ إجراء لتحديد جميع االلتزامات يوصي المراجع الخار: 2التوصية قم 

 المستحقة، مع تحديد موعد نهائي لتحديد الجدول الزمني إلعداد البيانات المالية.

  متابعة توصيات السنوات السابقة  -ثالثا

استعرض مراجع الحسابات الخارجي تنفيذ التوصيات المقدمة الناجمة عن مراجعة  .7

 السنة السابقة.البيانات المالية التي تمت في 

 متابعة التوصيات السابقة :1الجدول 

 التوصيات المعلقة الموضوع الرقم

  نُفذت 
 نُفذت 

  نُفذت 
  جزئيا

  لم 
  نفذنُ 

2017/1 
الحوسبة في سياق 

 جبر األضرار

لكي تتمكن أمانة الصندوق من إثبات جميع التزاماتها المتعلقة بإنفاذ 

 الحسابات الخارجي بما يلي:التعويضات بدقة، يوصي مراجع 

( تمكين األمانة من الوصول إلى برمجيات تحديد هوية الضحايا )أ

(VAMS؛) 

)ب( تطوير المزيد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات لمراعاة االحتياجات 

المحددة لنشاط التعويضات )حالة األهلية، التعويضات الفردية و/أو 

رير المبالغ الممنوحة، العالقات مع الجماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تب

 الممثل القانوني للضحايا، إلخ(.

 

 X  

2016/2 

مراقبة تقارير 

مراجعة حسابات 

 الشركاء المحليين 

يوصي المراجع الخارجي أمانة الصندوق االستئماني للضحايا بأن تطلب 

بشكل منهجي تقارير التدقيق من شركائها المحليين وأن تقوم بمتابعة 

منهجية ورسمية للتوصيات الواردة في هذه التقارير، وذلك لتحسين جودة 

 عمل شركاء التنفيذ بشكل مستمر. 

 X  

 العمليات الميدانية 2015/2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب المالي 

 لموظفي البرامج الميدانية.
X   

 العمليات الميدانية 2015/3

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تعزز األمانة الرقابة المالية على 

العمليات التي يقوم بها الشركاء المنفذون وذلك بإلزامهم إضافة عمليات 

تفتيش مفاجئة للنفقات المتكبدة )فواتير وأوامر الشراء( إلى واجبات 

موظفي البرامج الميدانية.  وينبغي توفير نتائج هذه الضوابط للمقر 

 الرئيسي لتبرير النفقات الفعلية المتكبدة.

 X  

 العمليات الميدانية 2015/4
الخارجي للتيقن من فعالية رصد المشاريع ومراقبتها، يوصي المراجع 

 للحسابات بأن تقوم األمانة بتعزيز األفرقة الميدانية.
 X  

2014/1 
تفويض السلطة 

 اإلدارية للُمسجل

من أجل توضيح نطاق تفويض سلطة المسجل لألمانة، يوصي مراجع 

 الحسابات الخارجي بالتالي:

( 1)أ( أن تقوم األمانة، بالتشاور مع المسجل، بالتالي: )

السلطة من أجل توضيح  استعراض نطاق تفويض

األدوار والمسؤوليات في كافة االحتماالت، مثل إبرام 

عقود الشركاء المنفذين وتعليقها وإنهاؤها وتمديدها؛ و 

( التيقن من منح السلطة المناسبة لموظفي األمانة 2)

العامة ليتمكنوا من إدارة عملياتهم وأنشطتهم على النحو 

 اني للضحايا؛المحدد في الئحة الصندوق االستئم

)ب(  إنشاء آلية مناسبة للتحكيم، تشمل، إذا لزم األمر، 

مجلس إدارة الصندوق االستئماني والمكتب أو أي جهاز 

فرعي آخر تابع للجمعية العامة، وذلك للتيقن من سالسة 

عملية صنع القرار وتالفي التأخير والتوترات غير 

 الضرورية.

  X 
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 التوصيات المعلقة الموضوع الرقم

  نُفذت 
 نُفذت 

  نُفذت 
  جزئيا

  لم 
  نفذنُ 

2014/2 

أدوار 

ومسؤوليات 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع حد للغموض اإلداري ضمن 

األمانة العامة مما يؤدي إلى عدم وضوح المَساءلة والمسؤوليات.  عن 

طريق توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماني خاصة 

فيما يتعلق بجمع األموال، والعالقات مع المانحين، وإدارة عقود المشاريع  

أجل تالفي تداخل المسؤوليات ولجعل عمل قرارات الصندوق  من

االستئماني وأنشطته أكثر فعالية وتنسيقا.  ويمكن القيام بذلك من خالل 

استعراض الدراسات االستقصائية للعمل وتوصيف الوظائف؛ واعتماد 

جدول لتخصيص المسؤوليات الذي يحدد األدوار والمسؤوليات ويتجنب 

 حو الذي اقترحه الصندوق االستئماني.أي التباس على الن

 X  

 1 5 1 7 مجموع عدد التوصيات المعلقة:  

قد نُف ِّذت جزئيا اآلن.  هذا يرجع إلى حقيقة أن تأكيد  1-2017تُعتبر التوصية  .8

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا على أن الوصول إلى برمجيات تحديد هوية 

الحاجة" بالتعاون مع قسم مشاركة الضحايا ( متاح بالفعل "حسب VAMSالضحايا )

 IMSSوجبر األضرار، وإلى تحليل مشترك مستمر مع قسم خدمات إدارة المعلومات )
بشأن متطلبات تكنولوجيا  VPRS )2( وقسم مشاركة الضحايا وجبر األضرار )1

 المعلومات لـبرمجيات تحديد هوية الضحايا  وتعديالتها.

نُف ِّذت بشكل جزئي.  كما هو موضح في العام قد  2-2016تُعتبر التوصية  .9

الماضي، بدأ تنفيذ التوصية بإعداد دعوة لتقديم عطاءات لشركة مراجعة حسابات 

خارجية مسؤولة عن مراجعة حسابات الشركاء المحليين وكذلك مع جولة جديدة من 

و العمليات التي بدأت في أوغندا وسيتم إطالقها في كوت ديفوار وجمهورية الكونغ

 .2019الديمقراطية  في عام 

قد نُف ِّذت.  أبلغت أمانة الصندوق االستئماني  2-2015تُعتبر التوصية   - .10

للضحايا أن اإلجراءات التدريبية لمديري البرامج الميدانية ومديري البرامج المرتبطة 

، وأكدت 2019وتم التخطيط لها لعام  2018بها تمت في النصف الثاني من عام 

لمهارات المالية واإلدارية تم أخذها في االعتبار في عملية التوظيف. لذلك أيًضا أن ا

يجب اعتبار التوصية منفذة، مع التذكير بأن جهود التدريب يجب أن تستمر بعد عام 

2019. 

أبلغت أمانة الصندوق بشكل جزئي.  قد نُف ِّذت  3-2015تُعتبر التوصية  .11

 2018االستئماني للضحايا أنه تم إجراء عمليات تفتيش في الميدان في أوغندا في عام 

في بلدان أخرى. بعد حلقة عمل حول  2019وثمة عمليات تفتيش مقررة في عام 

، تتم صياغة مجموعة من األدوات والنماذج  2019الرقابة الداخلية في شباط/فبراير 

 . 2019يهية بهدف االنتهاء منها في الربع األخير من عام والمبادئ التوج

يقر  مراجع الحسابات قد نُف ِّذت بشكل جزئي.  4-2015 تُعتبر التوصية .12

الخارجي بأن  الصندوق االستئماني للضحايا حصل على موارد إضافية كبيرة في 

يدة. يجب ، وكذلك الموافقة على تمويل الوظائف المؤقتة الجد2019الميزانية في عام 

قياس نتائج هذا المرحلة المهمة فيما يخص الموارد البشرية والمالية في الميدان لتحديد 

 ما إذا كان تنفيذ التوصية قد حقق أهدافه أم ال. 

                                                 
 قسم خدمات إدارة المعلومات. 1
 قسم مشاركة الضحايا وجبر األضرار. 2
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فمن ناحية، أدى تجديد مجلس إدارة غير منف ذة.  1-2014تبر التوصية تُع .13

ات مع خدمات قلم إلى تأجيل المناقش 2018الصندوق في كانون األول/ديسمبر 

المحكمة بشأن إجراءات التحكيم للخالفات بين  الصندوق االستئماني للضحايا وقلم 

المحكمة. ومن ناحية أخرى، يجب على الصندوق االستئماني للضحايا، قبل إجراء 

بشأن التحكيم، وضع اللمسات األخيرة على مصفوفة  مناقشات مع الُمسجل،

جديد تنظيم أمانتها، والتي ينبغي تنفيذها في النصف المسؤوليات المتعلقة بتوضيح وت

 . 2019، بعد الحلقة الدراسية السنوية في نهاية حزيران/يونيو 2019الثاني من العام 

تم اإلسراع في توضيح المسؤوليات قد نُف ذت جزئيا.  2-2014لتوصية تعتبر ا .14

دراسية لعام ، وبعد الحلقة ال2018داخل الصندوق االستئماني للضحايا في عام 

فخالل  2019، من المتوقع االنتهاء من مصفوفة مسؤوليات جديدة في عام 2018

 الحلقة الدراسية القادمة.

 لحالة المالية اموجز  -رابعا 

 1,149يشير بيان األداء المالي للصندوق االستئماني للضحايا إلى عجز قدره  .15

.  ويعزى هذا 2017م مليون يورو في عا 0,410مليون يورو مقارنة بفائض قدره 

مليون يورو مقارنة  بمبلغ قدره   5,332التغيير أساساً إلى زيادة في نفقات البرنامج )

مليون يورو  1,982( وفي النفقات اإلدارية ) 2017مليون يورو في عام  3,213

(. في الوقت نفسه، كان معدل 2017مليون يورو في عام  1,435مقارنة بمبلغ قدره 

قل من معدل اإلنفاق، على الرغم من أن االشتراكات المقررة زادت نمو الموارد أ

مليون يورو. زادت التبرعات أيًضا  2,542٪ لتصل إلى  17بشكل كبير بمعدل 

مليون  2.878مليون يورو )مقارنة بـ  3.605٪ لتصل إلى 25بنسبة كبيرة بلغت 

االستئماني للضحايا  (، مما يؤكد النهج األكثر استباقية للـصندوق2017يورو في عام 

لتعبئة المانحين لتلبية االحتياجات الجديدة الناشئة عن التعويضات للضحايا بأمر من 

 المحكمة. 

بشأن  2017في أعقاب قرار الدائرة االبتدائية في كانون األول/ديسمبر و .16

مسؤولية السيد لوبانغا، شارك  الـصندوق االستئماني للضحايا في تحديد الضحايا 

الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض جماعي. واصل الـصندوق 

لتخطيط والجبر للضحايا في االستئماني للضحايا أنشطته في تحديد هوية الضحايا وا

 قضيتي السيد كاتانغا والسيد المهدي، بما في ذلك فيما يتعلق بتدمير التراث الثقافي. 

إن الـصندوق االستئماني للضحايا في المراحل المتقدمة إلطالق دورات جديدة  .17

من برامج المساعدة في كوت ديفوار. تقرر استئناف برنامج المساعدة في جمهورية 

، حيث تم إعادة توجيه 2018الوسطى بعد تبرئة السيد بيمبا في حزيران/يونيو  أفريقيا

مشاريع جبر األضرار إلى المساعدة. أطلق الـصندوق االستئماني للضحايا دورة 

جديدة مدتها خمس سنوات لوالية المساعدة في مختلف امسارح العمليات، مثل أوغندا 

مشاريع مساعدة محتملة أخرى في  وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم إعداد

 جورجيا وكينيا. 

تعزز بيان الحالة المالية على نطاق واسع، حيث ارتفع إجمالي األصول من  .18

. 2018مليون يورو في عام  19.106إلى  2017مليون يورو في عام  15.839

مليون يورو، وتتألف  12.236الوضع المالي سليم، حيث بلغ صافي األصول 

ال ومليون يورو.  5.055ئيسي من مخصصات غير متداولة بقيمة الخصوم بشكل ر

يوجد لدى الـصندوق االستئماني للضحايا  ديون مالية، ويتكون جزء كبير من 
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مليون يورو( من الرسوم المستحقة واإليرادات المؤجلة،  0.854خصومه الحالية )

 والتي قد تصبح إيرادات في المستقبل.

كانون  31مليون يورو في  17857إلى  وصلت النقدية وما في حكمها .19

هذا المستوى المرتفع من األموال ال يولد إيرادات ذات فوائد و. 2018األول/ديسمبر 

تشير الالئحة المالية للـ ـصندوق و. 2018كبيرة، مع فقط ستة آالف يورو في 

لية، في من الالئحة المالية للمحكمة الجنائية الدو 108االستئماني للضحايا  إلى المادة 

حين أن إمكانية إجراء استثمارات محدودة مع مرور الوقت، حيث توجد "أموال غير 

 . 109مطلوبة خالل فترة االستثمار" ، مذكورة في المادة 

، وبذلك مليون يورو 4 195) 2018ض في عام تم وضع مخصص مهم للتعوي .20

على الرغم و مليون يورو(. 5 940الضحايا إلى  لجبر أضراريصل المبلغ التراكمي 

مليون يورو  12.236من الوضع المالي اإليجابي الحالي )صافي األصول يصل إلى 

، يقدر الـصندوق مليون يورو( 5.940ضرار إلى المخصصات لجبر األ تصلو

ماليين  10االستئماني للضحايا  أن الحد األدنى من التدفق السنوي للموارد البالغ 

يورو سيكون ضروريًا على المدى المتوسط أو الطويل للقيام بأنشطته وخاصة تحمل 

المسؤولية عن جبر األضرار.  ومن هذا المنظور، يدرك الـصندوق االستئماني 

فه لفرص التمويل المحتملة األخرى، الحاجة االستراتيجية للضحايا، أثناء استكشا

 لجذب شبكة متنامية من المانحين والمتبرعين واالحتفاظ بها.  

ويوضح بيان األداء المالي مقدار تكاليف جبر األضرار التي وافق عليها مجلس  .21

اإلدارة في شكل مخصصات، بناًء على توصية من مراجع الحسابات الخارجي. تظهر 

من البيانات المالية كخفض  6ليف جبر األضرار السنوية الواردة في المالحظة تكا

مليون يورو،  0.066، 2018للمخصصات السابقة. ويظهر اإلنفاق السنوي في عام 

في المرحلة الحالية متواضعا إلى حد ما مقارنة بالمبلغ التراكمي للمخصصات 

 مليون يورو(. 5.940)

مليون يورو(،  0.961ت كخصوم متداولة )وتم تصنيف بعض هذه المخصصا .22

. والجزء اآلخر يتمثل في الخصوم غير 2019مما يعني أنه ينبغي استخدامها في عام 

مليون  0.473مليون يورو(. وفي العام الماضي، تم تصنيف  5.055المتداولة )

. ويجب 2018مليون يورو فقط في عام  0.066يورو كخصوم متداولة، ولكن تم دفع 

 مانة الصندوق التأكد من تحسين تقديراتها لهذه الفئة. على أ

 اإلدارة المالية -خامسا 

تقتصر هذه و. 11يتم تقديم التسوية بين البيانات المالية والميزانية في المالحظة  .23

التسوية على نطاق الميزانية المتاحة فقط، وهي البرنامج الرئيسي السادس "أمانة 

ال تمثل التسوية والصندوق االستئماني للضحايا" التابع للمحكمة الجنائية الدولية. 

أي صعوبة طالما أنها تقتصر على نطاق البرنامج الرئيسي  11المقدمة في المالحظة 

 السادس. 

ليس إلزاميًا في حالة كيانات القطاع العام  24عيار المحاسبي الدولي تطبيق الم .24

غير الملزمة بجعل الميزانيات المعتمدة متاحة للجمهور، وال تتطلب اللوائح المالية 

لـلصندوق االستئماني للضحايا تقديم ميزانية رسمية والتي تشمل الموارد والنفقات 

نتيجة لذلك، ال تطرح ممارسة  اـلصندوق و. غير المرتبطة بالبرنامج الرئيسي السادس

 االستئماني للضحايا مشكلة في االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
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ومع ذلك، فإن "التقارير السنوية" اـلصندوق االستئماني للضحايا، والتي هي  .25

ع ، وثائق عامة، تحتوي في مرفقاتها قوائم مشاريع ومخصصات ميزانية لكل مشرو

مما يشير إلى نهج ميزانية ضمني. هذا يدل على أن اـلصندوق االستئماني للضحايا 

لديه عملية تخطيط وبرمجة خاصة للمشاريع، والتي تم تطويرها على مدار عدة 

سنوات. وتتضمن هذه العملية موافقة سنوية رسمية من قبل المجلس. تمثل األرقام 

لعقود الخدمة مع شركاء  اـلصندوق االستئماني  المذكورة في المشاريع القيم التعاقدية

 للضحايا وليس لها أهمية في الميزانية. 

قدم اـلصندوق االستئماني للضحايا للمراجع الخارجي "قائمة القرارات" و .26

 24إلى  22لالجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الصندوق المنعقد في الهاي من 

طابعًا رسميًا على موافقة مجلس اإلدارة على تضفي هذه الوثيقة و. 2018أيار/مايو 

مقترحات الميزانية المقدمة إلى جمعية الدول األطراف فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 

السادس التالي ألمانة الصندوق االستئماني للضحايا وقائمة "مقترحات مخصصات 

 الميزانية بشأن مخصصات البرامج".

ا( مكافئة لعملية الميزانية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة ليست )وال تدعي أنهو .27

إنشاء دورة ميزانية رسمية ومستقرة هو ممارسة جيدة في كيانات القطاع العام، بما 

في ذلك الكيانات التي تتلقى تبرعات، ال سيما عندما تكون فترة الميزانية السنوية 

 مماثلة للفترة المحاسبية للبيانات المالية. 

التي يتلقاها  الصندوق االستئماني للضحايا أم ال. وفي كلتا قد تتأثر التبرعات و .28

الحالتين، من شأن وضع ميزانية سنوية منظمة للعمليات الممولة من التبرعات أن 

 يعطي رؤية كافية لالستخدام التدريجي لألموال للمانحين والجمعية والجمهور.

ي للضحايا يوصي المراجع الخارجي بأن توضح حوكمة اـلصندوق االستئمانو .29

لممارسات التخطيط والترخيص لاللتزامات المقدمة والمستلمة فيما يتعلق بالنفقات 

والموارد في جدول أو إطار عمل ميزانية يغطي جميع األنشطة، بما في ذلك األنشطة 

الممولة من مصادر أخرى غير البرنامج الرئيسي السادس للمحكمة الجنائية الدولية، 

عات. يمكن للصندوق الستئماني للضحايا الحصول على الدعم وبشكل رئيسي من التبر

الفني والمساعدة من الُمسجل، ال سيما من أقسام الميزانية والشؤون المالية لشعبة 

 الخدمات اإلدارية.

ومن شأن هذه الممارسة أن تحسن وضوح تنفيذ االتفاقيات، بما في ذلك تلك  .30

لمتعددة السنوات، والتي يشمل بعضها التي تغطي برامج المساعدة أو جبر األضرار ا

الشروط المتعلقة بااللتزامات وأهداف الجدول الزمني، مع التزامات السداد المحتملة 

في حالة عدم تحقيق األهداف التشغيلية، وكذلك التزامات الصندوق االستئماني 

 للضحايا باإلبالغ للجهات المانحة. 

يعتمد الصندوق االستئماني للضحايا يوصي المراجع الخارجي بأن : 1التوصية قم 

جدواًل أو إطاًرا للميزانية معتمدًا من قبل المستوى المناسب من الحوكمة من أجل 

توضيح التخطيط السنوي والمتعدد السنوات لمخصصاتها وسلطات االلتزام بنفقات 

وموارد جميع أنشطتها من خالل التمييز بين الموارد والبرنامج الرئيسي السادس 

 انة الصندوق االستئماني للضحايا( والتبرعات.)أم
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 متابعة االتفاقيات واالتفاقات مع الجهات المانحة -سادسا 

مليون يورو  3 605لتبلغ  2018% في عام  25ارتفعت التبرعات بنسبة  .31

هذا يؤكد نتائج جهود  الصندوق و(. 2017مليون يورو في عام  2 878)مقارنة بـ 

لتعبئة المانحين لتلبية االحتياجات الجديدة فيما يخص تعويضات االستئماني للضحايا 

الضحايا. تستند معظم التبرعات، التي خصص بعضها ألغراض محددة، إلى اتفاقات 

 مكتوبة مع المانحين.

خالل عملية مراجعة الحسابات، بدا أن بعض هذه االتفاقات المكتوبة تحتوي و .32

انحين المطالبة باسترداد األموال. تسجل على شروط يجب الوفاء بها، حيث يمكن للم

البيانات المالية هذه األموال كإيرادات مؤجلة، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع 

 العام.

قد تتضمن هذه االتفاقات مهام إشرافية أو مراقبة معقدة يقوم الصندوق و .33

التأكيدات على االستخدام االستئماني للضحايا بها، بما في ذلك التزامات باإلبالغ أو 

المنتظم لألموال من قبل المراجع الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية. يجب أن يكون 

الصندوق االستئماني للضحايا على علم بأن المراجع الخارجي يقدم تقاريره إلى 

الجمعية فقط وأنه ال يمكنه إسنادها، في إطار االتفاقات مع الجهات المانحة، إلى عمل 

يمثل جزًءا من الوالية التي حددتها الجمعية. قد ال يشارك المراجع الخارجي في ال 

 عملية إضافية دون علمه وموافقته.

يمكن أن تؤدي نتيجة هذه البنود، والتي ال يكون تحقيقها غير واقعي وال و .34

لصندوق االستئماني للضحايا، إلى صعوبات مع الجهات المانحة ايخضع لسيطرة 

 في االتفاقيات المستقبلية. وينبغي تجنبها

 التعديل -سابعا 

تتطلب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تسجيل المعامالت واألحداث في  .35

 الحسابات واالعتراف بها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها.

أجرى المراجع الخارجي اختبارات للتأكد من أن جميع المصروفات يتم و .36

تسجيلها واالعتراف بها خالل الفترة المقابلة. حددت االختبارات بعض النفقات 

، بمبلغ إجمالي قدره 2018للمصروفات المتكبدة في عام  2019المسجلة في حسابات 

ي للضحايا قد سجلت  هذه يجب أن تكون أمانة  الصندوق االستئمانويورو.  44420

 المصاريف كالتزامات مستحقة. 

من أجل االمتثال لمبدأ المحاسبة على أساس االستحقاق، تم تعديل هذه و .37

المصروفات بناًء على طلب المراجع الخارجي في الحسابات وفي البيانات المالية لعام 

 يورو.  44 420بمبلغ قدره  2018

بما أنه من المتوقع أن يزداد نشاط من أجل تجنب هذا النوع من الخطأ و .38

الصندوق االستئماني للضحايا في المستقبل، ينبغي على أمانة الصندوق أن تضع 

إجراًء لضمان أن يتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالمستحقات في الوقت المحدد 

 للقسم المالي.

اللتزامات يوصي المراجع الخارجي بتنفيذ إجراء لتحديد جميع ا: 2التوصية قم 

 المستحقة، مع تحديد موعد نهائي لتحديد الجدول الزمني إلعداد البيانات المالية.
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 شكر وتقدير -ثامنا 

ع الحسابات الخارجي أن يعرب عن شكره ألمانة الصندوق  .39 يود مراجِّ

االستئماني للضحايا ولموظفي مكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية على تعاونهم مع 

 الحسابات وعلى الدعم العام  الذي قدموه إليها أثناء المراجعة.أفرقة مراجعة 

 انتهت مالحظات المراجعة.

 مراجع الحسابات الخارجي
Premier Président de la 

Cour des comptes de la France 
13 rue Cambon 

75001 Paris, France 
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