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  ٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢ -  ١٤

 

 

اإلستئماين  عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق ألطرافة الدول امجعيم إىل مقدتقرير 
  ∗٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧ يةيول/ متوز١يا خالل الفترة من للضحا

 
 

١-  من املرفق بقرار١١م هذا التقرير طبقاً للفقرة يقد ة  اجلمعيICC-ASP/1/Res.6،على  اليت تنص 
ريع الصندوق عن أنشطة و مشا ة الدول األطراف إىل مجعي سنوي بتقدمي تقريٍرأن يقوم جملس اإلدارة"

   ".عات قد قبلت أو رفضتا إذا كانت هذه الترب النظر عممة، بغضعات املقدة التربو عن كافّ اإلستئماين
 من نظام الصندوق ٧٦ عليه ايضاً يف البند هلذا التقرير منصوص") الس("لس اإلدارة  تقدمي جمطراتاشو

ن  على أاإلستئماين للضحايا، و هو البند الذي ينص"نوياً كتابياً عن أنشطة م جملس اإلدارة تقريراً سيقد
الصندوق اإلستئماين إىل جلنة امليزانية و املالية الدول األطراف، من ة و املراجع اخلارجي للحسابات و مجعي

        ."خالل رئيسه
  
٢-  و اب بالقرار لس يرحICC-ASP/6/Res.3 ،الذيرت مبوجبه  قرراف ة الدول األطمجعي
")ا السادسة، تعديل نطام ")ةاجلمعيو هذا التعديل يسمح للمجلس . للضحاياالصندوق اإلستئماين، يف دور 

بقبول التبصة لغرٍضرعات املخصبالفعل اجلدوى منه بالنسبة ثبتتة، و قد  بعينه من مصادر غري حكومي 
ع لفائدة ة عن اهتمامها بالترب اخلاص عبر عدد من الدول األطراف و الكياناتللصندوق اإلستئماين حيث

       .ى هذا النحوالصندوق عل
  

                                                      
.
٢٠٠٨أغسطس /  آب ٢٩طراف هذا التقرير يف ة الدول األت أمانة مجعيتلقّ   ∗   
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ة اليت تتاح إلعادة تقييم و استعراض ول األطراف الفرصة الرمسية الد تشكّل الدورة السابعة جلمعيو  -٣
نظم  هلذه القواعد و الو تبعاً لذلك، قام الصندوق بإعداد تقييٍم. القواعد و النظم ذات الصلة بالصندوق

  .ةمقبلة داخل الفريق العامل يف الهاي و الحقاً أثناء الدورة السابعة للجمعلتكون موضوعاً ملناقشات 
              إىل٢٠٠٧ ةيولي/وز مت١مشاريع الس يف الفترة من و يصف هذا التقرير أنشطة و   -٤

ة  اإلستئماين يف مجهوري عن إجنازات الصندوق حمددٍة، إىل جانب معلوماٍت٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠
ة و يف أوغانداالكونغو الدميقراطي .ص أيضاً التقرير املايل و امليزاني٢٠٠٩ة املقترحة للصندوق لعام و يلخ.  

  
  األنشطة و املشاريع  -أوالً

  
  إنشاء الصندوق

  
لية يدافع الصندوق عن أضعف فئات ضحايا اجلرائم اليت يشملها إختصاص احملكمة اجلنائية الدو  -٥
 من خالل تعبئة السكّان و البحث عن و يعمل الصندوق لفائدة الضحايا. و يقدم هلا املساعدة"). احملكمة("

  . جبرب األضرارلصاحل الضحايا و تنفيذ ما تصدره احملكمة من أوامرفرص التمويل 
  
      )*(الضرار ل جربلو نطام روما األساسي أنشأ الصندوق اإلستئماين لتوفري الدعم لضحايا يف شك  -٦

يخطر اجلرائم ال أضحايا  إن إنصاف و هذا يعكس التوافق الدويل القائل . كإعادة التأهيل)†(و دعم ماد
و مة و بدون إسهامهم يف حتديد يتيسر بدون مشاركتهم الكاملة يف العملية القضائية اليت تضطلع ا احملك

  .عادة التأهيل و إاألضرارتنفيذ أنسب وسائل جرب 
  
و تتمثّل مهمة الصندوق يف دعم الربامج اليت تتصدى لألضرار النامجة عن اجلرائم اليت يشملها  -٧

إختصاص احملكمة و ذلك عن طريق مساعدة الضحايا على العودة إىل اتمعات احمللية اليت ينتمون إليها 
 يف سبيل التخفيف من جاهداًو يسعى الصندوق . للعيش يف كنف الكرامة و للمسامهة يف تلك اتمعات

  : إقامة العدل من خالل ما يلييا و املسامهة يف سبيلمعاناة الضحا
  

                                                      
ة الدولية على أن تضع احملكمة مبادىء يف ما يتعلّق  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي٧٥ من املادة ١تنص الفقرة ) ١(

إلنتهاكات اجلسيمة ة و املبادىء التوجيهية بشأن احلق يف اإلنتصاف و اجلرب لضحايا ااملبادىء األساسي"و . جبرب األضرار
) A/RES/60/147قرار اجلمعية العامة " (للقانون الدويل حلقوق اإلنسان و اإلنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

  .الرد و التعويض و إعادة التأهيل و الترضية و ضمانات عدم التكرار:  مخس هييقسم جرب األضرار إىل فئاٍت
  .ICC-ASP/4/Res.3 من نظام الصندوق اإلستئماين للضحايا، و القرار" ١) "أ (٥٠ أنظر الفقرة  )٢(
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الوقوف على أوضاع ضحايا اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب و إشاعة  •
 الوعي بتلك األوضاع؛

مساعدم هم و أسرهم على إعادة  املوارد و الشركاء يف سبيل الوصول إىل هؤالء الضحايا و تعبئة •
 م احمللية؛بناء حيام و جمتمعا

الدعوة إىل حتقيق املصاحلة يف كنف الكرامة و تيسري هذه املصاحلة بني األسر املتضررة و اتمعات  •
 احمللّية و الدول اجلاهدة يف سبيل منع حدوث مثل هذه اجلرائم جمدداً يف املستقبل

 . تصدرها احملكمة جبرب األضرارو تنفيذ األوامر اليت •

  
  اإلدارة الشاملة و مالك املوظّفني

  
، ICC-ASP/3/Res.7 مبوجب قرار اجلمعية ٢٠٠٤ يف عام شئتبدأت أمانة الصندوق، اليت أن  -٨

بالنظر إىل الصعوبات اليت  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣١ بتعيني مديرها التنفيذي يف  كاملٍةتعمل بصورٍة
تة العامة و العقود املربمة مع ملية التوظيف، إضطرت األمانة إىل اإلعتماد على املساعدة املؤقّووجهت يف ع

و فيما تعمل . اخلرباء اإلستشاريني من أجل أن تعين معظم املوظّفني املقرر تعيينهم مبقتضى هيكلها الوظيفي
ل أن ال تواجه نفس املصاعب  يؤم،اعاألمانة جاهدةً إىل جانب قسم املوارد البشرية على تصحيح األوض

  .٢٠٠٩ذ اهليكل الوظيفي لعام حني ينفَّ
  
  مايلٍّ و إطاٍريناجم برمتثّل يف وضع إطاٍرو من بني أولويات األمانة خالل السنة قيد اإلستعراض ما   -٩

         املشاريع و اهلباتصدوهاتان الوثيقتان بينتا الطرائق الرئيسية اليت يتم مبوجبها ر. وافق عليهما الس
   .و إدارا و تقدمي التقارير عنها

  
و مشلت هذه .  مستخدمةً الوثيقتني اآلنف ذكرمها، بعملية ختطيط إستراتيجيو قامت األمانة،  - ١٠

 شخصاً عاملني باحملكمة و موظّفني و أعضاء ٤٠العملية مسحاً لألوساط املعنية ضم مقابالت أجريت مع 
ةيف اجلمعيني يف جمال العدالة العاملية و الضعف   جل  و أجري حتليلٌ.ة و أصحاب املصلحة الرئيسيوانب القو

 يف ما يتعلّق ببيان و للفرص و التهديدات و انتظمت حلقة شارك فيها املوظّفون من أجل تقدمي مسامهاٍت
 استغرقت هذه العملية الفترة املمتدة و. املهمة و مبادىء العمل األساسية و األهداف الشاملة الطويلة األجل

 خارجيون بتسهيل املناقشات اليت شاريونو قام خرباء إست ٢٠٠٨إبريل /يناير إىل نيسان/من كانون الثاين
 واإلستراتيجيات املتعلّقة بإدارة ناجميةدارت حول تنفيذ مهمة الصندوق و أهدافه التنظيمية و استراجتياته الرب

و على هذه األسس صيغت اخلطّة اإلستراتيجية للصندوق اإلستئماين . لربامج و تقييمهااملنح و رصد ا
  .  و عرضت على الس٢٠١١- ٢٠٠٨للضحايا للفترة 

  



ICC-ASP/7/13 
Page 4 

  النجاحات اليت حتقّقت يف إدارة الربنامج و الدروس املستخلصة
  

ادة تأهيل اتمعات احمللّية  إلع و متكاملٍة شاملٍةتتمثّل أولويات الصندوق يف اإلخنراط يف عمليٍة  - ١١
لة يف اختصاص احملكمة و مبشاركة هؤالء الضحايا من أجل توفري إعادة التأهيل املادي خلضحايا اجلرائم الدا

اً كان أو نفسياً أو بدني(و يدعم الصندوق مشاريع تتناول مباشرةً الضرر . و النفسي و تقدمي الدعم املادي
  .اعات و تستهدف أضعف فئات الضحايا و أكثرها ميشاًرت، الناجم عن ال)اقتصادياً أو اجتماعياً

  
 بالنسبة للفترة  ذات أولويٍةبرناجميٍةجماالٍت ناك مواضيع شاملة عديدة متّ حتديدها بوصفها و ه  - ١٢

        أمان جمتمعيةماعية و القبول؛ إعادة بناء شبكات  تعزيز املصاحلة اإلجت: و هي تشمل٢٠٠٧/٢٠٠٨
      و تعميم املنظور املتعلّق باملرأة على النحو الذي يشمل تناول تأثري العنف القائم على أساس نوع اجلنس
      و غريه من ضروب العنف اجلنسي ضد املرأة و ضد الرجال و األطفال، و إعادة إدماج اجلنود األطفال

     مي الدعم إىل اإلستجابات املشتركة بني األجيال؛م، مبا يف ذلك تقد يف اتمع و إعادة تأهيلهاملختطفنيو 
  .صدماتال  جراء مننهو تناول قضايا وصم الضحايا و التمييز ضدهم و ما يعانو

  
   مشاركة الضحايا يف ختطيط الربامج،:  للصندوق على ما يليو تشدد العملية املتعلّقة مبنح هباٍت  - ١٣

 و وصول ، و هادف شفّاٍف و تقدمي اهلبات على أساٍس،معات احمللّيةة املبادرات املتعلّقة باتو استدام
، و التصدي للهشاشة اليت متيز  الذين حرموا ماضياً من هذا الوصولأصحاب الطلبات املتعلّقة بالتمويل

ات على  الفتيات و النسوة و تعزيز قدرة املاحنني و جهود التنسيق الرامية إىل تأمني إنتقاء و إدارة اهلبوضاعأ
  . و متماسك إستراتيجيحنٍو
  

١٤ -  م املنح، جيري تقييمة تعاجل معاجل ميداينٌو قبل أن تقدمباشرة ةً للتحقّق من أنّ املشاريع املعني 
 هي وفئات ضحايا اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة األضرار اليت تسببت فيها الصراعات و تستهدف 

  .اًكثر هشاشةً و ميشاألالفئات 
  

 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية و أوغندا بغية  إتجه تركيز األمانة بوجٍه خاص٢٠٠٧و يف عام   - ١٥
 التحديد الواضح االت العمل املمكنة و لكي ترسي شبكتها من الشركاء احمللّيني و الدوليني من أجل

  . تنفيذ املشاريع الحقاً يف هذه ااالتالعمل على 
  

إن له قدرة ، فبالنظر إىل حساسية العمل الذي يقوم به الصندوق اإلستئماين و تبعيته للمحكمةو   - ١٦
و . تفاصيل الربامج و املبادرات الفعلية اليت يدعمها بغية محاية املستفيدين منها يف ريه  على إشراك غحمدودة
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 يف املاضي و ال يزال يدعمها يف ترد أدناه قائمة توضح أنواع األنشطة اليت دعمها الصندوق اإلستئماين
  .الوقت احلاضر

  
إعادة تأهيل و إعادة إدماج اجلنود األطفال، مبن فيهم الفتيات املقاتالت و املختطفات ذلك من  •

 .سنٍد هلم على العيش املستقلّخالل مجع مشل أسرهم و كفالة األسر هلم و توفري 

 التوجيه و الدعم النفسي لضحايا حتسني احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية و تقدمي •
 .اإلغتصاب

يف اال  أفضل عن طريق املبادرات  األسر املعيشية من كسب قوا بشكٍلإتاحة الفرص لتمكني •
 .الزراعي و جمال القروض الصغرى

الترويج حملطّة إذاعة العدل، اليت متثّل ج اإلذاعة املوجه للمجتمع احمللّي و هو النهج الذي يركّز  •
 على العدالة اإلنتقالية و الشافية لتضميد جراح املاضي؛

 من أجل تقدمي جمموعة شاملة من خدمات الدعم ناجمية  من النهج الرب عريضٍةو األخذ جبملٍة •
 .ت األفراد املتضرريناملوجهة إىل جمموعا

  
 الفترة نظم رصد و تقييم الربامج اليت وضعتها أمانة الصندوق يف/و استناداً إىل خطّة  - ١٧

، و بالرغم من القيود األمنية اآلنف ذكرها فإنّ الصندوق مع ذلك يف وضٍع اآلن يسمح له ٢٠٠٧/٢٠٠٨
و عن ) ر الذي عوجلنوع الضرحبسب نوع اجلنس و املنطقة و ( ه بتوفري بيانات تفصيلية بشأن املستفيدين من

و التفاصيل املتعلّقة ) أو البدين و ما إىل ذلكالدعم املادي، إعادة التأهيل النفسي (خذها التدابري اليت ات
  .تخدام موارده لألغراض اآلنف ذكرهاباس

  
ى املشروع زم لقبول الصندوق اإلستئماين للمشروع بأن يتصدعموماً، يتمثّل الشرط املسبق الالو   - ١٨

 و نفسياً و اقتصادياً   على إعادة تأهيل الضحايا بدنياًذي حلق بالضحية و املساعدةبصورة مباشرة للضرر ال
اً حبيث يعودوا إىل حالٍة تكون أقرب ما يكون من احلالة اليت كانوا عليها قبل اجلرائم اليت اقترفت و اجتماعي

  .حبقّهم
  

 و تركّز هذه القضايا عل النقاط ناجميو حدد الصندوق أيضاً مواضيع شاملة يف استعراضه الرب  - ١٩
  : التالية

  
اص باملرأة مبا يف ذلك معاجلة أثر العنف القائم على أساس اجلنس و غريه من تعميم املنظور اخل •

 .ضروب العنف اجلنسي ضد النسوة و الرجال و األطفال
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فني يف جمتمعام احمللّية و إعادة تأهيلهم مبا يف ذلك لى إدماج اجلنود األطفال و املختطالعمل ع •
 .ة بني األجيالكدعم لإلستجابات املشترتوفري ال

 .ي و مبدأ القبول و إعادة بناء شبكات األمان اتمعية احمللّاتمعتعزيز املصاحلة بني أفراد  •

 .أو الصدمات اليت تصيبهم/التصدي لقضايا وصم الضحايا و التمييز ضدهم و •

  
 السنة الكاملة  كامل، أمتّ الصندوق اإلستئماين عملياته اليت امتدت على مدى٢٠٠٨و يف عام   - ٢٠

إدارة أوىل  املساعي املبذولة تناولتو قد . ألوىل من تشغيله و قد ركّز خالهلا على تعزيز النظم و العملياتا
و مجهورية الكونغو الدميقراطية و تعزيز اإلجراءات املالية  امللفّات لدى احملكمة املتعلّقة مبشاريع يف أوغندا

  .ة التخطيط اإلستراتيجي و وضع خطٍّة لرصد األداءإجراءات الربجمة الداخلية و اإلخنراط يف عمليو
  

ه مبشاركة تق اإلستئماين بوضع أنشطو مبا أنّ كلّ حالٍة هي حالةٌ فريدةٌ من نوعها يقوم الصندو  - ٢١
و الصندوق ال يعطي الصدقات و إنما يوفّر للضحايا األدوات اليت . الضحايا أنفسهم بوصفهم شركاء

م مع التركيز على امللكية احمللّية و الريادة اليت متكّن الضحايا بوصفهم شركاء على النهوض بشؤوتساعدهم 
و    و يهدف الصندوق إىل كفالة أن متلك املنظّمات احمللّية املوارد املالية الكافية . من إعادة بناء حيام

 و اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم اخلربات التقنية و الرقابة اليت تلزم من أجل إعادة تأهيل ضحايا جرائم احلرب
املباشر و الدعم   ذ التنفيتوفري منحو يتحقّق هذا من خالل . ضد اإلنسانية و الوفاء حباجات هؤالء الضحايا

  .التقين و عن طريق املنح الباطنية اليت تسند للوسطاء
  

أوغاندا ائدة روعاً منها لف مش١٨ مشروعاً إىل جملس اإلدارة، الذي أقر ٤٢م ، قد٢٠٠٧و يف عام   - ٢٢
و متّت املوافقة على هذه املشاريع يف وقٍت الحٍق من .  مشروعاً لفائدة مجهورية الكونغو الدميقراطية١٦و 

 من نظام الصندوق اإلستئماين ٥٠قبل الدائرة اإلبتدائية الثانية و الدائرة اإلبتدائية األوىل طبقاً ملا يقتضيه البند 
و هي حالياً متر مبراحل .  ضحية٣٨٠٠٠٠كثر من حملتمل أن يستفيد من هذه املشاريع أو من ا. للضحايا

اية عام خمتلفة من تنفيذها و املنتظر أن ينج ٢٠٠٩ز آخرها قبيل.   
  

و كجانٍب من الوالية املنوطة بالصندوق اإلستئماين و املتمثّلة يف تأييد تقدمي تعويضاٍت و مساعدٍة   - ٢٣
اجني يف مجهورية الكونغو ط الصندوق بشكٍل نشٍط يف دعم األنشطة اليت تنظَّم لفائدة النللضحايا اخنر

و هو يدعم حالياً اإلستجابات الصادرة حملّياً يف مشال شرقي البلد لتوفري إعادة التأهيل البدين  . راطيةالدميق
  :يت ذكرهاالنفسي و الدعم املادي يف ااالت اآلو
  

توفري مساعدة طبية و نفسية فورية للضحايا و تسهيل : حايا و إدماجهم يف اتمعإعادة تأهيل الض
     .عودم إىل أسرهم و جمتمعام احمللّية من خالل املبادرات النفسية و التدريبية
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و ذلك بإعادة إدماج ضحايا اإلغتصاب و غريه من : إعادة اإلدماج يف اتمع و يف اإلقتصاد
عن طريق األنشطة ) رجاالً و نساًء و فتيات(اجلنسي و التشويهات البدنية ضروب العنف 

  . اإلقتصادية- اإلجتماعية 
  

و الصلح             تعبئة اتمع احمللّي و رفع مستوى الوعي مبزايا السلم: راحات املاضيجتضميد 
  .و التعويضات

  
سية عن طريق التوجيه و النصح و غريمها توفري املساعدة النف: تقدمي الدعم لضحايا العنف اجلنسي

  .من أساليب الدعم مبا يف ذلك توفري القروض الصغرى
  

إدماج جمموعات الضحايا يف اتمعات احمللّية /إعادة تأهيل: إعادة تأهيل اتمع احمللّي بصورٍة شاملة
  .اليت ينتمون إليها

  
 الذي يعىن باألطفال و الشبان و الكهول ممن تعزيز مراكز التعليم غري الرمسي: التعليم غري الرمسي

  .يتعذّر عليهم اإللتحاق بنظام التعليم الرمسي
  

تعبئة جمموعات الضحايا و إعادة تأهيلهم من خالل تنظيم احلفالت و توفري : الرعاية املتبادلة
  .ى و الدعم الطبيالقروض الصغر

  
قراطية ينوي تئماين يف مجهورية الكونغو الدميو لتوسيع نطاق اجلهود اليت يبذهلا الصندوق اإلس  - ٢٤

لتمويل السريع املسار للضحايا الذين ال يشاركون ليات اليت تقدم املنح لتوفري ا من اآلالصندوق إحداث مجلٍة
يف عملية املقاضاة و لكنهم ميثّلون اتمعات احمللّية اليت هي ضحية و اليت تدخل يف اختصاص احملكمة عن 

 ماسةٌ لتوفري الدعم للفئات الثالث ذات األولوية حاجةٌو هناك . الوالية املنوطة بالصندوق اإلستئماينطريق 
    بوجٍه خاص اليت يسعى الصندوق اإلستئماين لتوفري الدعم هلا يف السنة املقبلة و هي فئات اجلنود األطفال

  .تصابو الفتيات املقاتالت و النسوة و الفتيات الاليت تعرضن لإلغ
  

 الدعم الستجاباٍت حملّيٍة غايتها تقدميو يف مشال أوغاندا، يتوافر الصندوق اإلستئماين حالياً على   - ٢٥
و غالباً ما يكون . تعزيز إعادة التأهيل البدين و النفسي و تقدمي املساعدة املالية يف ااالت املذكورة أدناه

  .نواع املساعدةالناجون حباجٍة إىل أكثر من نوٍع واحٍد من أ
  



ICC-ASP/7/13 
Page 8 

من خالل إجراء عملياٍت جراحيٍة على الضحايا و تقدمي : إعادة تأهيل ضحايا تشويه األعضاء
  . هلن و مساعدن حىت يشفني من جراحان و إعادة إدماجهن يف اتمع النفسيةةاملشور

  
إحتياجات الضحايا يف جمال  اليت تسعى لتلبية تأهيلالز إعادة دعم مراك: إعادة تأهيل الضحايا طبياً

  .إعادة التأهيل
  

 الوعي لدى الضحايا و للتوصل إىل اتفاٍق ذلك لشحذو : معاجلة الوصم و تأمني السلم و املصاحلة
  .حول إزالة العراقيل التقليدية أو اجلديدة اليت تقف يف سبيل املصاحلة و السلم و إعادة البناء

  
 و الربامج املشتركة بني ةالضحايا من خالل تقدمي املشورإعادة تأهيل : مشروع متكني الضحايا

  .األجيال طلباً للشفاء
  

تيسري إعادة تأهيل الضحايا عن طريق التدريب املهين     : دة التأهيل الشامل للمجتمع احمللّيإعا
  .املسارعة مبحو األميةو
  

  .ليد الدخل اليت تشتمل على مشاريع لتوةتقدمي املشور: تقدمي الدعم لكسب القوت
  

هذه املشاريع اليت اخنرط فيها الصندوق اإلستئماين قائمةٌ على أساس اإلحتياجات بدالً من املوارد،   - ٢٦
بني أكثر الفئات تضرراً باتباع ٍج ميكّنهم و من خالهلا يتم توجيه أفراد اتمع احمللّي و قادته و ممثّلوه من 

 نشطة يف و يشترك الصندوق اإلستئماين بصورٍة. بل ممكنة للظفر حبلّم و أولويام و سامن تعيني احتياج
هذه العملية و قد ألّف فريقاً من بني شركائه و اخلرباء التابعني له بغية التصدي لإلحتياجات احملددة لكلّ فئٍة 

  .من فئات املستفيدين املستهدفة
  

لقائم على أساس نوع اجلنس، من خالل و يركز الصندوق اإلستئماين كذلك على ضحايا العنف ا  - ٢٧
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و تسعة مشاريع يف أوغندا و هي تغطّي مثانية مشاريع هلا عالقة باملوضوع 

و يؤيد الصندوق اإلستئماين اإلستجابات اتمعية الكاملة لتمكني ضحايا .  مستفيٍد١٠٤٠٠٠حنو 
ينهن من التغلّب على  و جمتمعان احمللّية و لتمكمراكزهن يف أسرهناإلغتصاب من إستعادة مكانتهن و 

و تقوم هذه املساعي على أساس . الصدمات اليت تعرضن هلا و ملعاجلة جراحان البدنية يف معظم احلاالت
 اتمع تقدمي الدعم النفسي مبا يف ذلك رفع مستوى الوعي لدىمقوماٍت ثالثة هي إعادة التأهيل البدين، 

 يتصل بالوصم و التمييز؛ و املسارعة بتوفري التعليم و التدريب املهين و إتاحة الفرص  فيمااحمللّي و األسر
  ).حيثما تتعذّر إعادة اإلدماج يف اتمع(اإلقتصادية 
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 أولويةٌ أخرى بالنسبة للصندوق اإلستئماين و قوامها تنمية ٢٠٠٧/٢٠٠٨و هناك بالنسبة للفترة   - ٢٨
 نيتها  عنو الدول اليت مل تصدق بعد على نظام روما األساسي و لكنها أعربت(وعي الدول األطراف 

 و حتقيقاً هلذه الغاية، عِقدت إجتماعات عديدةٌ ثنائيةٌ و . الصندوقاباألنشطة اليت يضطلع ) التصديق عليه
باإلضافة إىل ذلك، عملت . ورك و جينيفمتعددة األطراف يف العواصم الرئيسية و خاصة يف الهاي و نيوي
  . و الدولية و مع إتحاداااحمللّيةاألمانة يف سبيل إجراء حواٍر مباشٍر مع املنظّمات غري احلكومية ا

  
، و مواصلة الدفاع للصندوقأخرياً، و سعياً وراء توسيع شبكة الشركاء التنفيذيني و قاعدة املاحنني   - ٢٩

 الصندوق اإلستئماين مفصٍل ملوقعتصميٍم جديٍد استحداث  لإلتصال تشمل راتيجيةٌعن الضحايا وِضعت إست
و تنفيذ إستراتيجية اإلتصال .  و إنتاج منتظم ملواد اإلتصال املوجهة إىل شركاء مستهدفني اإلنترنتعلى 
  .٢٠٠٨لول اية عام ، يتوقّع أن يبدأ حب٢٠٠٧ الذي تأخر حبكم قيود إدارية و تقنية شتى يف عام ،هذه

  
   جملس اإلدارة الرامية إىل مجع التربعاتجهود

  
 من مرفق القرار ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و الفقرات ICC-ASP/4/Res.3  من القرار٤طبقاً للفقرة   - ٣٠

ICC-ASP/1/Res.6 لس جهودهم الرامية وإىل تأمني  نظام الصندوق اإلستئماين للضحايا واصل أعضاء ا
  .لفائدة الصندوق اإلستئماين للضحاياالتربعات 

  
   األمانة األخرى الرامية إىل مجع التربعاتجهود

  
 و تقدمي تقريٍر اوضعت األمانة إطاراً مالياً ميكّنها من الرصد الفعال ملوارد الصندوق و التدقيق فيه  - ٣١

قاً كذلك لنظام الصندوق  و وفICC-ASP/4/Res.3عن استخدامها وفقاً للمعايري الوارد وصفها يف القرار 
 الشامل بيد أنّ إدماج نظام الرصد هذا بنظام احلاسب اإللكتروين. اإلستئماين للضحايا، اجلزء الثاين

و جملس اإلدارة يتوقّع أن تنتهي . SAP جانٍب من نظام تنفيذريات اليت شهدها للمحكمة تعذّر بسبب التأخ
و ذلك بفضل الدعم املقدم من موارد تكنولوجيا  ٢٠٠٩عملية إدماج هذه النظم حبول أواخر عام 

  .الكافية املتوفّرة لدى األمانةاملعلومات التابعة للمحكمة و بفضل القدرة 
  

و عمد الصندوق اإلستئماين إىل وضع إستراتيجية جلمع األموال للسنوات الثالث املقبلة باإلستناد   - ٣٢
و تضع هذه . و باألفراد) خاصة املؤسسات اخلريية(خلاص إىل آليات حمددة لإلتصال بالدول و بالقطاع ا

اإلستراتيجية يف اإلعتبار قيام مجعية الدول األطراف، يف دورا السادسة، باعتماد التعديل املدخل على البند 
   .  من نظام الصندوق اإلستئماين للضحايا٢٧

      



ICC-ASP/7/13 
Page 10 

و هو شرطٌ مسبق بالنسبة (غراض حمددة و باإلضافة إىل السعي للحصول على أموال خمصصة أل  - ٣٣
حلصول على تربعاٍت  حالياً الستكشاف سبل و وسائل ايسعى الصندوق اإلستئماين) لبعض الدول األطراف

أنّ  مبا و.  هعينيٍة، إمأ من خالل خدماٍت بال مقابل أو مواد أو يف شكل تقدمي أمواٍل مناظرة يف إطار براجم
فإنها ال ترد، لألسف، يف إيرادات الصندوق ةً تتعلّق باحملاسبة يف جمال هذه التربعات احملكمة مل حتدد سياس

وضع، و كعالٍج هلذا ال. اإلستئماين و هي هلذا ما فتأت تتسبب يف تشويه الصورة املالية للصندوقفتئت 
ة املشار إليها آنفاً حىت ٍب مع الدوائر املالية التابعة للمحكمة بوضع السياسقامت األمانة بالتعاون عن كث

حتصل الدول األطراف يف املستقبل القريب على متثيٍل أدق للوضع املايل للصندوق اإلستئماين و قيمة 
 على سبيل املثال، و لغاية .بت و هي مشاريع يساء تقديرها يف الظرف احلايل للسبب املذكورضمشاريعه بال

ئدة تلقّاها الصندوق لفات العينية املعلن عن تقدميها أو اليت ، تقدر قيمة التربعا٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١
 تتجاوز إىل حد كبري املسامهات النقدية اليت تلقّاها الصندوق من الدول منذ بداية  مببلغ يتجاوزمشاريعه

  .العام
  

  . و ترد يف املرفق الثاين ذا التقرير قائمة بالتربعات  - ٣٤
  

  اء جملس اإلدارةاإلجتماع السنوي الرابع ألعض
  

 يف ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢عقد أعضاء جملس اإلدارة اإلجتماع السنوي الرابع يوم   - ٣٥
السيدة سيمون فايل، رئيسة جملس : و حضر هذا اإلجتماع مجيع أعضاء الس و هم. الهاي، والندا

و األسقف دمسوند توتو و السيد بولغا روبنسن، . ر.اإلدارة، و السيد تاديوس مازوفيسكي، و السيد آرثر ن
  .التانغريل

  
و خالل هذا اإلجتماع أعاد الس التأكيد على أمهّية الواليتني املنوطتني به و مها مساعدة   - ٣٦

فيذ هاتني  و نوقشت ج ممكنةٌ شتى لتن.وكذلك لتسهيل جرب األضرار عندما تأمر احملكمة بذلك،الضحايا
صهما بتعمٍق أكرب و أن تقدم تقريراً إىل الس يف إجتماعه  األمانة الحقاً أن تفح طِلب منالواليتني، و

 بكيفية تأمني اإلمتثال نصاً و روحاً لنظام الصندوق خرى أثارها أعضاء الس و تتعلّقك قضيةٌ أو هنا. املقبل
ن يتصرف بسرعٍة    و على حنٍو اإلستئماين للضحايا من خالل إجراءاٍت من شأا أن ال متنع الصندوق من أ

  .فعال عند اإلقتضاء
  

و أبلغ املدير التنفيذي للصندوق اإلستئماين بأنّ عدد املشاريع اليت عِرضت على الس قد وصلت   - ٣٧
رتفعت إىل إ و أخرياً ٢٠٠٦ مشاريع يف عام ٣ بعد أن كانت ٢٠٠٧يونيو / مشروعاً يف حزيران٢٣إىل 
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 و هذا يعكس تنامي وعي الضحايا بوجود الصندوق و بقدرة ٢٠٠٧نوفمرب /ثاين مشروعاً يف تشرين ال٤٣
  .األمانة على أن تصل إىل من هم يف امليدان

قرها الس تضمن عدم تلقّي الصندوق و اقتِرحت آليةٌ للتدقيق يف مصدر اهلبات اخلاصة و أ  - ٣٨
  .طة الصندوقاإلستئماين ألي هباٍت من مصادر أنشطتها ال تتوافق و أنش

  
٣٩ -   ا احملكمة، و من ثَم لس األنشطة اليت تضطلعو من دواعي القلق األخرى اليت أثارها ا

الصندوق، و هي تقتصر حالياً على البلدان اإلفريقية على حني أنّ هناك ضحايا آخرون يف أماكن أخرى 
احلقيقة فأشري جمدداً إىل املبادىء الناظمة و قد متّت اإلحاطة علماً ذه . أوضاعهم شبيهة إن مل تكن أسوأ

  .لوالية احملكمة
  

ز  مع مالحظٍة مفادها أنه إذا ما كانت خطّة العمل ستنج على الس٢٠٠٨مث عِرضت ميزانية عام   - ٤٠
 هي السنة األوىل احلقيقية للعمليات يف ٢٠٠٨ستكون سنة (على أساس األرقام املبينة و املتسمة بالتحفّظ 

فهناك شرطان ال بد من استفائهما و مها أوالً، لزوم قيام قلم احملكمة بتقدمي الدعم اإلداري القادر ) امليدان
على إستيعاب الزيادة الكبرية املتوقَّعة يف أنشطة الصندوق اإلستئماين، و ثانياً على األمانة أن تعفي الصندوق 

فضالً ) بالنظر إىل ارتفاع مستوى الشواغر فيه(رسة للتوظيف اإلستئماين من التخفيض يف ميزانية احملكمة املك
  .ظائف املخصصة للصندوق اإلستئماين و لو بناًء على عقود املساعدة املؤقّتة العامةعن ملء مجيع الو

  
٤١ -  لس التعديل املقترمن نظام الصندوق اإلستئماين ١٩ح إدخاله على الفقرة و ناقش أعضاء ا 

 تعديلٌ  هوخصصة لغرٍض حمدد و و املتعلّق بالتربعات امل٢٧ديل املقترح إدخاله على الفقرة للضحايا و التع
ملداوالت اليت و على إثر ا. يستهدف متكني جملس اإلدارة من مجع األموال ألغراض برامج و مشاريع حمددة

.      ١٩ديل على الفقرة قة بالتعما أجل املناقشة املتعلّ في٢٧عتماد التعديل على الفقرة جرت، قرر الس إ
ه أنشطة الصندوق ضاء الس كذلك عدم خفض ميزانيته بالنظر إىل اإلرتفاع الكبري الذي تشهدلب أعو ط

ضت ميزانية األمانة بالتوازي مع ختفيض ميزانية احملكمة برغم املناقشات اليت و لألسف خفِّ. اإلستئماين
و هذا التخفيض دفع األمانة إىل إجراء تغيرياٍت داخليٍة يف امليزانية . أجرا اجلمعية حول هذا املوضوع

  .لتجنب إنقطاع أنشطتها يف أوغندا حيث تقرر احملكمة إجراء ختفيضات
  

  املساعدة املقدمة من قلم احملكمة
  

سة للفترة  من امليزانية املكر٩١و الفقرة ، ICC-ASP/1/Res.6  من املرفق بالقرار٥وفقاً للفقرة   - ٤٢
ية لعام ناجمرب من امليزانية ال٢٩٢ و ٢٩٠ و ٢٨٤و الفقرات ) ICC-ASP/1/3(املالية األوىل للمحكمة 
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٢٠٠٤) ICC-ASP/2/10 ( ة الرب٤٥١و الفقرةة لعام ناجم من امليزاني٢٠٠٥ي) ICC-ASP/3/25 (ل قلم واص
  .تقدمي املساعدة اإلدارية للصندوق اإلستئمايناحملكمة 

  
ال و دفع األجور و التمويل و املشتريات و املوارد االت اإلتصدعماً يف جمو قدم قلم احملكمة   - ٤٣

بدرجاٍت متفاوتة النجاح بالنظر أساساً لثقل العبء امللقى  جيا املعلومات و اال القانوينالبشرية و تكنولو
)     التوظيف(وارد البشرية و ووجهت باخلصوص مشاكل يف جماالت امل. على البعض من وحدات احملكمة

و تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و اال القانوين حيث متّ تعيني خبٍري إستشارٍي ) املدفوعات(و التمويل 
لتوفري اخلدمات األساسية من باب الدعم القانوين لألمانة يف ما يتصل بعرض مشاريعها على الدوائر 

  .املختصة
  

  التقرير املايل  -ثانياً
  

  حالة التربعات
  

 لزوم إبالغ مجعية الدول تشترط  اليتICC-ASP/1/Res.6 من املرفق بالقرار ١١ فقرةوفقاً لل  - ٤٤
، و ذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه التربعات قد قِبلت أو رِفضت، تقدماألطراف بكافّة التربعات اليت 

  .ريرترد قائمة بالتربعات يف املرفق الثاين من هذا التق
  

 تشمل هذه القائمة التربعات الواردة من الدول و من شتى املؤسسات الوطنية و الدولية و من و  - ٤٥
  .القضاة و من موظّفي احملكمة و األفراد

  
 حساب الصندوق اإلستئماين بدوالرات الواليات املتحدة يف ٢٠٠٨ ةيوني/و أغِلق يف حزيران  - ٤٦

. و نِقل الرصيد املتبقّي إىل حساٍب جديٍد بدوالرات الواليات املتحدة يف هوالنداالواليات املتحدة األمريكية 
، كان يف احلساب اجلديد بدوالرات الواليات املتحدة رصيد قدره ٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠و حىت تاريخ 
تناداً إىل و اس.  يورو٦٩٨١٢١،٠٦ و متثّل الرصيد اإلمجايل للحسابني باليورو يف مبلغ ا دوالر٢٦٢٥٤،٤٤

املعلومات املستقاة من وحدة اخلزانة التابعة للمحكمة، للصندوق اإلستئماين يف الظرف الراهن وديعتان 
أي ما جمموعه ( يورو ٢١٣٠٢٧٦،٧٥ يورو و مقدار الثانية ٣١٣٦٣٧،٠١ألجٍل مقدار األوىل 

               ).  يورو٢٤٤٣٩١٣،٧٦
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م ملا تلقّوه من تربعاٍت أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير و يود أعضاء الس التعبري عن امتنا  - ٤٧
و يشعر أعضاء الس .  مواصلة املسامهة يف الصندوق اإلستئماينوي و هم حيثّون الدول األطراف علىالسن

يادة يف بامتناٍن خاص جتاه الدول األطراف اإلضافية اليت انضمت إىل جمموعة املتربعني و تلك اليت قررت الز
 .تربعاا متاشياً مع تنامي حجم املساعدة اليت يقدمها الصندوق للضحايا

  
  ٢٠٠٧املراجعة اخلارجية للحسابات لعام 

  
يقوم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة باملراجعة اخلارجية حلسابات الصندوق   - ٤٨

         ارجي للحسابات من قبل جملس اإلدارة وفقاً للنظام املايل  اخلاملراجعو قد عين . اإلستئماين للضحايا
 للمكتب ،شهادته على صحة حسابات الصندوق اإلستئماينو باإلضافة إىل . و القواعد املالية للمحكمة

  سلطة مبوجب الوالية املسندة إليه بتقدمي تقريٍر إىل جملس اإلدارة يتناول مدى ما احلساباتالوطين ملراجعة
  .توخاه الصندوق من إقتصاد و كفاءة و فعالية يف استخدام موارده

  
، عرض املكتب الوطين ملراجعة احلسابات على جملس إدارة ٢٠٠٨ ةيوني/طبقاً لذلك، و يف حزيران  - ٤٩

الصندوق اإلستئماين للضحايا التقرير الذي أعده مراجع احلسابات و الذي يتضمن البيانات املالية للصندوق 
مراجعة حسابات البيانات املالية " يف وثيقٍة عنواا ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١لفترة املنتهية يف ل

 مستقلٍّ لس اإلدارة و إضافة قيمة ضماٍن"تقدمي و يهدف هذا التقرير إىل ". للصندوق اإلستئماين للضحايا
  ".ق يف عملهلإلدارة املالية للصندوق و دعم األهداف اليت يتوخاها الصندو

  
 من تقرير مراجعة احلسابات، ال تكشف مراجعة احلسابات عن أي ٢و كما هو مبين يف الفقرة   - ٥٠

شذوٍذ أو خطأ طبقاً ملعايري احملاسبة املتوخاة باألمم املتحدة و يف سياسات الصندوق املعلنة املتعلّقة مبراجعة 
  .اجعة احلسابات عبر عن رأٍي ال حتفّظ فيه بشأن املراجعة بناًء على ذلك فإنّ املكتب الوطين ملر.احلسابات

  
و عبر املكتب الوطين ملراجعة احلسابات أيضاً عن إرتياحه ملالحظة التقدم الذي أحرزته أمانة   - ٥١

 الصندوق يف جمال التصدي للتوصيات اليت قدمت يف السنة املاضية يف ما يتعلّق يكلية مراجعة احلسابات
  . و مواردها اإلدارية و تدبريها للعمالت األجنبيةلألمانة

  
 ثالث توصيات ٢٠٠٨يونيو /و يتضمن تقرير املكتب الوطين ملراجعة احلسابات الصادر يف حزيران  - ٥٢

  :هي اآلتية
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  :١التوصية "  
  

نوصي األمانة بكفالة قيام نظاٍم مالئٍم يساعد على حتديد و رصد كافة اإليرادات         
   ."  ألغراض حمددة و تقدمي تقريٍر عنها)ملخصصةا( .صاريف ذات الصلة بالتربعاتو امل

  
 من نظام ٢٧تتسم هذه التوصية بأمهّية خاصة نظراً ألنّ األمانة تناولت التعديل املدخل على البند   - ٥٣

نظام بيد أنّ إدماج . أنشلمي تقريٍر يف هذا ادالصندوق اإلستئماين للضحايا و هي يف مركٍز يسمح هلا اآلن بتق
  .٢٠٠٩تقدمي التقارير التابع للصندوق يف النظام الشامل لتكنولوجيا املعلومات ال يتوقّع إمتامه قبل عام 

  
  :٢التوصية "   

  
أن تضمن أن تكون هلا موارد إدارية كافية متوفّرة متكّنها من تدبري مرفق نوصي األمانة ب

  ." قبل أن يتم األخذ بأسلوب التربع هذاتقدمي التربعات عن طريق اإلنترنت،
  

 اليت عِرضت على الس و من خالل سلسلة من ٢٠٠٩عوجلت هذه التوصية يف إطار ميزانية عام   - ٥٤
إلستئماين معها و قسم تكنولوجيا  اليت يتعامل الصندوق ااملصارف نظِّمت بني األمانة و اليتجلسات العمل

  .عني للمحكمةاملعلومات و قسم املالية التاب
  

  :٣التوصية "  
  

نوصي بأن تسعى األمانة لتأمني وظائف ثابتة بالنسبة ألهم األدوار داخل األمانة للحد من 
  ."خطر إرتفاع معدل دوران املوظّفني

  
يتفق الصندوق اإلستئماين إتفاقاً كامالً مع هذه التوصية و هو بصدد بذل قصارى جهوده بالتعاون   - ٥٥

  .من أجل تصحيح هذا الوضعرد البشرية باحملكمة مع قسم املوا
  

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام   -ثالثاً
 

 ٢٠٠٩ أعد جملس اإلدارة مشروع ميزانيٍة لعام ،ICC-ASP/4/Res.3 من القرار ٣عمالً بالفقرة   - ٥٦
مليزانية املقترحة و ا. ICC-ASP/3/Res.7ألمانة الصندوق اإلستئماين للضحايا الذي أنِشىء عمالً بالقرار 
  .ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار ٦تقدم سنوياً إىل مجعية الدول األطراف للموافقة عليها طبقاً للفقرة 
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، و ركّز هذا العمل على  أى الصندوق السنة األوىل من عمله بشكٍل كامل٢٠٠٨و يف عام   - ٥٧

و ستعمد األمانة إىل . تنفَّذ فيها مشاريع لفائدة الضحاياستوطيد النظم و العمليات و خاصةً يف البلدان اليت 
، مبا يف ذلك التوسع يف مشاريعها القائمة يف كلٍّ من أوغندا ٢٠٠٩الزيادة يف العمليات اليت تقوم ا يف عام 

ية و مجهورية الكونغو الدميقراطية مع الشروع يف عمليات و أنشطة جديدة ذات عالقة باملشاريع يف مجهور
  .إفريقيا الوسطى و دارفور

  
 هذه الزيادة اليت ساعدت عليها إىل حد ،و استناداً إىل ما شهدته األمانة من زيادٍة يف أنشطتها   - ٥٨

سيتواصل كبري السهولة املتزايدة إىل املواقع امليدانية، تقدر األمانة أنّ عدد املشاريع اليت يضطلع ا الصندوق 
 أِعدت بناًء على ٢٠٠٩و ميزانية عام . ٢٠٠٩ مشروعاً متزامناً حبلول أواخر عام ٨٠ز منوها و ربما تتجاو

  .ذلك بالتركيز بوجٍه خاص على تنفيذ املشاريع و رصدها و تقييمها و اإلدارة املالية و تقدمي التقارير
  

.    وق يف مرحلة البداية، ما يزال الصند٢٠٠٧و كما سبق أن بين للجنة امليزانية و املالية يف عام   - ٥٩
و يقدر بأنّ األمانة ستحتاج، شأا يف ذلك كشأن احملكمة، ما بني ثالث و مخس سنواٍت من النمو قبل 

تأييد و هذا هو السبب الذي حيدو الس على أن يطلب من جديٍد من اجلمعية . بلوغه نقطة اإلستقرار
ر من اخلطوات يف سبيل وضع التصميم النهائي اخلاص به من السماح لألمانة بأن تتخذ خطوةً واحدة أو أكث

  . إمسياً زيادةً تكون مهمةً بالتناسب و لكنها طفيفة٢٠٠٩ٌخالل الزيادة يف موارده بالنسبة لعام 
  

 يف الهاي  زياداٍت يف التكاليف املتصلة باملوظّفني تنص لذلك على ٢٠٠٩و امليزانية املقترحة لعام   - ٦٠
و هذه الزيادات ضروريةٌ ملواصلة تنفيذ املشاريع من خالل وجوده بالفعل بني  . سواءيدان على حدو يف امل
ية باألمانة و توفري الدعم التقين را زيادات ستجعل يف اإلمكان توطيد النظم و العمليات اجلهيو . الضحايا

 ما يلزم ملراقبة تنفيذ املشاريع عن لشركاء الصندوق يف امليدان و كفالة التنسيق األفضل لألنشطة و توفري
  .كثٍب مراقبةً ماليةً و عملية

  
 ٤- و يف ما يتعلّق باملوظّفني، نقترح إعادة تصنيف وظيفة املسؤول عن الشراكة من رتبة ف  - ٦١

 حيث تبين أنّ من املستحيل، برغم ٥- فالرتبة إىل ) مسؤولٌ عن الربامج و عن دعم عملية مجع األموال(
املضنية اليت بِذلت، العثور على مرشحني أكفاء و ذوي مهاراٍت متعددٍة يقبلون هذه الوظيفة برتبة اجلهود 

 .٤- ف

  
 ملناولة شؤون األمانة املالية املتزايدة ٥- و اقترحنا أيضاً وظيفة مسؤوٍل إداري و مايلٍّ برتبة ف  - ٦٢

بع للمحكمة على إجناز التصميم املتعلّق برباجمه التعقيد و ملساعدة قسم تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال التا
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من أجل إدماج مالية الصندوق اإلستئماين و من أجل اإلستجابة للتوصيات اليت ) SAP(احملاسبية و احملوسبة 
 .٢٠٠٨للحسابات يف عام قدمت يف إطار املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية 

  
تعبري عن احتياجات الصندوق اإلستئماين الطويلة األجل و متاشياً مع و بالتوازي مع ما تقدم، و لل  - ٦٣

 م٣-  وظيفة مسؤوٍل عن الرصد و التقييم برتبة فا مراجعو احلسابات، نقترح حتويلالتوصيات اليت تقد 
 .من وظيفة قائمة على أساس املساعدة املؤقّتة العامة إىل وظيفة حمددة املدة

  
ة دعم قدرة الصندوق على الرصد و على تقدمي التقارير، يقترح التخلّي عن و سعياً وراء زياد  - ٦٤

) مع اإلستعانة باخلرباء اإلستشاريني حبسب اقتضاء احلاجة (٦- خ عوظيفة مساعد يف جمال اإلتصال برتبة 
 .٥- بل لوظيفة مساعد مسؤوٍل عن الربامج برتبة خ عاباملق

  
 عن طريق إعارة خرباء لألمانةاجات القانونية يحتالفاء با، سيتوجب الو٢٠٠٩م او بالنسبة لع  - ٦٥

  .الفنيني املبتدئني أو ما يعادلهقانونيني يف إطار الربنامج اخلاص باملوظّفني 
  

أما يف ما يتعلّق باملوظّفني املوجودين يف امليدان، و وعياً باحلاجة الطويلة األجل لوجود فنيني تابعني   - ٦٦
 يف ٣-  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فنقترح إنشاء وظيفة مسؤول ميداين برتبة فوق اإلستئمايندللصن

فريقيا و يف ما خيص مجهورية إ. كامباالذلك البلد، و هي تضاهي الوظيفة احلالية اليت أنشأها الصندوق يف 
مبتدىء من الفئة الفنية الوسطى، يتجه التفكري إىل أداء وظائف املسؤول امليداين من خالل تعيني موظّف 

و أخذاً بعني اإلعتبار حاجتنا ألن حيظى اخلرباء الدوليون التابعون لنا . خالل السنة اجلارية ٣-برتبة ف
حمليٍة من واحٍد من رعايا البلد الذي ينطق باللغات احمللّية و له جتربة ميدانية عملية، يقترح كذلك  ببمعاضدة

     ن البلدان الثالثة اليت تقدم ذكرها مساعد ميداين حملّي من فئة اخلدمات         أن يعين يف كلّ بلٍد م
بالدرجة األوىل على دعم املوظّفني امليدانيني يف كلّ بلٍد من  املساعد امليداينّ عملسيو . الرتب األخرى-العامة

  .التقييم و املتابعةالبلدان املعنية و سيؤدي دوراً لوجستياً و إدارياً خاصةً يف جمال 
  

و على ضوء احلالة السياسية الراهنة السائدة يف السودان، مل يتمكّن الصندوق اإلستئماين من   - ٦٧
و مع ذلك . و عليه فإنّ أي تدخٍل يف هذه املنطقة مستحيلٌ يف الظرف الراهن. الوصول إىل منطقة دارفور

 حمتملني موجودين يف امليدان بالفعل من أجل التعاون تضاعف األمانة من جهودها يف سبيل اإلتصال بشركاء
  .املمكن معهم مستقبالً حينما تسمح األوضاع بذلك

ٍ   
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  املرفق األول
  

  قائمة باجتماعات املاحنني
  

United Kingdom Foreign and Commonwealth Office  London, UK 

Save the Children London, UK 

ABA Section of Litigation  
Law office of Nixon 
Peabody 

The Planethood Foundation Helmsley Hotel 

American Jewish World Service New York, USA 

Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United 
Nations New York, USA 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and 
Women's Bar Association of the State of New York New York, USA 

National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of the United States New York, USA 

Clinton Foundation New York, USA 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and 
Women's Bar Association of the State of New York New York, USA 

Polish Schuman Foundation Warsaw, Poland 

ABA Section of Litigation  Chicago, USA 

MacArthur Foundation Chicago, USA 

United Nations New York, USA 

The Planethood Foundation New York, USA 

New York Liaison Office of the International Criminal Court New York, USA 

The Foundation for Jewish Philanthropies, New York New York, USA 

Faith and Ethics Network for the International Criminal Court New York, USA 

CARICOM Port of Spain, Trinidad 

International Center for Transitional Justice Brussels, Belgium 

Portugese Permanent Representation Brussels, Belgium 

International criminal justice ,human rights mechanisms, HR 
Masters  

European Instrument for Democracy and Human Rights Brussels, Belgium 

Europe Aid Co-operation Office, European Commission Brussels, Belgium 

Embassy of the Republic of Trinidad and Tobago, Brussels Brussels, Belgium 

Development of European Commission and African Regional 
Bureau Brussels, Belgium 

Perspectives, Directorate General for Development Brussels, Belgium 
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European Commission Brussels, Belgium 

Ford Foundation Nairobi, Kenya 

Interplast Uganda Kampala, Uganda 

MacArthur Foundation Gulu, Uganda 

Paramount Chief in Acholi Gulu, Uganda 

Cabinet of Commissioner Brussels, Belgium 

Human Rights and Democratization EU, Brussels 

Directorate General ECHO Brussels, Belgium 

International criminal justice, human rights mechanisms, HR 
Masters   

European Instrument for Democracy and Human Rights  Brussels, Belgium 

EuropeAid Co-operation Office, European Commission Brussels, Belgium 
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  املرفق الثاين
  

  قائمة بالتربعات وفق كلّ حساٍب مصريف
  

  )بدوالرات الواليات املتحدة (JP Morgan Chase Bank مصرف احلساب املصريف لدى  -أوالً
  

  )ملتحدة األمريكيةالواليات ا( ، نيويوركJP Morgan Chase Bank :إسم املصرف
  الصندوق اإلستئماين للضحايا: صاحب احلساب

  دوالرات الواليات املتحدة: العملة
 400932776: رقم احلساب

ABA Routing No: 0002 
Swift Code: CHASUS33 

Fed Wire Number: 021000021 

  
 إىل             ٢٠٠٧ ة يولي/ز متّو١ املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من التفاصيل

   ٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠
  

 التفاصيل )بدوالرات الواليات املتحدة(اموع 

 الرصيد اإلفتتاحي ١٨٦٦٦,٥٤

 التربعات ٧٢٤٥,٠٥

)١٨٦,٣٩(  الرسوم املصرفية 

)٢٥٧٢٥,٢٠(  
  ABN AMROالرصيد الذي نِقل إىل احلساب املفتوح يف 

حدة  بدوالرات الواليات املت 

 اموع ٠,٠٠
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 التربعات املقدمة من األفراد و املؤسسات )بدوالرات الواليات املتحدة(اموع 

 ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٢٨٠,٠٠

)٣٤,٩٥*(  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين *

 ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٥٠٠٠,٠٠

 ٢٠٠٨إبريل /نيسان ٢٠٠٠,٠٠

 اموع ٧٢٤٥,٠٥

  
، مل تقدم الدول أي ٢٠٠٧ ةيوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦ ةيولي/ متّوز١لفترة املمتدة من خالل ا  

 تربعاٍت و لكن هناك العديد من التربعات املقدمة من األفراد و املؤسسات اليت أوِدعت يف احلساب املفتوح 
 ةيوني/ساب يف حزيران هذا احلو أغِلق. JP Morgan Chase Bankلدى مصرف بدوالرات الواليات املتحدة 

 يف ABN AMROاحلساب بدوالرات الواليات املتحدة املفتوح لدى  و نِقل الرصيد املتبقّي إىل ٢٠٠٨
  .هوالندا

                                                      
   *تصحيح
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  )باليورو (Fortis Bank مصرف احلساب املصريف لدى  -ثانياً

 

  )هوالندا(، الهاي Fortis Bank  :إسم املصرف
  ياالصندوق اإلستئماين للضحا: صاحب احلساب

  اليورو: العملة
  240005201: رقم احلساب

IBAN: NL39FTSB0240005201 
Swift Code: FTSBNL2R 

  

 إىل             ٢٠٠٧ ة يولي/ متّوز١ املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من التفاصيل
  ٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠

  
 التفاصيل )باليورو(اموع 

 فتتاحياإل الرصيد ٢٩٤٨٦٢,٨٩

 املقدمة من األفراد و املؤسسات التربعات ٦٦٣٨,٩٩

 املقدمة من الدول التربعات ٤٢٨٤٦٣,٩٣

)٥٦٦٠٠٠,٠٠(  ABN AMRO إىل احلساب املفتوح باليورو لدى مصرف التحويل 

)٤١٥١٦,١٩(  املشاريع/ املنح  اتعمدفو 

 الفائدة ٨١١٢,٨٣

)٣٠٣٠,٣٧(   للحساباتراجعني اخلارجينياملصرفية و أتعاب امل الرسوم 

 اموع ١٢٧٥٣٢,٠٨
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 املؤسسات التربعات املقدمة من األفراد و )باليورو(اموع 

 ٢٠٠٧ ةيولي/متّوز ١١٣٤,٧٤

 ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٥٤٧,٣٩

 ٢٠٠٧سبتمرب/أيلول ١١٣٢,٦١

 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ١١٥٠,٠٠

 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٥٠٠,٠٠

 ٢٠٠٨ مايو/أيار ٥٠٠,٠٠

 ٢٠٠٨ة يوني/حزيران ١٦٧٤,٢٥

 اموع ٦٦٣٨,٩٩

  
  

 الدولالتربعات املقدمة من  )باليورو(اموع 

 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٦٤٨٧٦,٤٩

 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ٦٩٩٣٢,٠٠

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٢٩٠٠٠,٠٠

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١٤٤٤,٠٠

 ٢٠٠٨ يرفربا/شباط ٣٣٢١١,٤٤

 اموع ٤٢٨٤٦٣,٩٣
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  )باليورو (ABN AMRO   مصرفاحلساب املصريف لدى  -ثالثاً
  

  ABN AMRO: إسم املصرف

  الصندوق اإلستئماين للضحايا: صاحب احلساب
  اليورو: العملة

 53.84.65.115: رقم احلساب

IBAN: NL54ABNA0538465115  
Swift: ABNANL2A 

 

 إىل             ٢٠٠٧ ة يولي/ متّوز١صرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من  املالتفاصيل
 ٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠

 
 التفاصيل  )وباليور(اموع 

 اإلفتتاحي الرصيد صفر

 املقدمة من األفراد و املؤسسات التربعات ٥١٢٥,٠٠

 املقدمة من الدول التربعات ٥٦٩٩٩,٠٠ 

 )٥٧١٠٠,٣٢(  املشاريع/ املنح  اتعمدفو 

 Fortis Bank  احلساب املفتوح باليورو لدى مصرفمن التحويل  ٥٦٦٠٠٠,٠٠

 الفائدة ٥٢٠٤,٥٢ 

 )٥٦٣٩,٢٢(   للحساباتاملصرفية و أتعاب املراجعني اخلارجيني الرسوم 

 اموع  ٥٧٠٥٨٨,٩٨
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 املؤسسات د والتربعات املقدمة من األفرا )باليورو(اموع 

  ٢٠٠٧نوفمرب/تشرين الثاين ٤٠٠,٠٠

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٩٠٠,٠٠

 ٢٠٠٨يناير /الثاين كانون ٤٠٠,٠٠

 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٤٣٥,٠٠

 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٤٣٥,٠٠

 ٢٠٠٨ إبريل/نيسان ٦٨٥,٠٠

 ٢٠٠٨ مايو/أيار ٤٣٥,٠٠

 ٢٠٠٨ ةيوني/حزيران ٤٣٥,٠٠

 اموع ٥١٢٥,٠٠
  

  

  

 التربعات املقدمة من الدول )باليورو(اموع 

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٤١٩٩٩,٠٠ 

 ٢٠٠٨ إبريل/نيسان ١٥٠٠٠,٠٠ 

 اموع ٥٦٩٩٩,٠٠ 
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  )بدوالرات الواليات املتحدة (ABN AMRO   مصرفاحلساب املصريف لدى  -رابعاًً
  

  ABN AMRO: إسم املصرف

  ين للضحاياالصندوق اإلستئما: صاحب احلساب
   دوالرات الواليات املتحدة:العملة

  53.86.21.176: رقم احلساب
IBAN: NL87ABNA0538621176  

Swift: ABNANL2A  

  

  

   إىل ٢٠٠٧ ة يولي/ متّوز١ املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من التفاصيل  
  ٢٠٠٨ ةيوني/ حزيران٣٠

  
 

 التفاصيل )ملتحدةبدوالرات الواليات ا(اموع 

 اإلفتتاحي الرصيد صفر 

 املقدمة من األفراد و املؤسسات التربعات ٥٢٧,٠٠ 

 املقدمة من الدول التربعات صفر 

٢٥٧٢٥,٢٠ 
  املفتوح التحويل من احلساب بدوالرات الواليات املتحدة

 و الذي أقِفل JP Morgan لدى 

 الفائدة ٢,٢٤ 

  صرفيةمطروحاً الرسوم امل صفر 

 اموع ٢٦٢٥٤,٤٤ 
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  قائمة بالتربعات
  

 ةيولي/ متّوز١ ترد أدناه التربعات اليت قدمتها الدول إىل الصندوق اإلستئماين للضحايا يف الفترة املمتدة من
  :٢٠٠٨ يونية/  حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧

  
 الدول )باليورو(اموع 

 إسبانيا ٥٩٩٤٠,٠٠

 أملانيا ٩٩٩٣٢,٠٠

 بلجيكا ٧٥٠٠٤,٤٩

 بولندا ١٥٠٠٠,٠٠

 سلوفينيا ٢٩٠٠٠,٠٠

 سويسرا ٤١٩٩٩,٠٠

 فنلندا ٦٩٩٣٢,٠٠

 لكسمربغ ١٥٠٠٠,٠٠

 خلتنشتاين ١٦٤٤٤,٠٠

 املتحدة اململكة ٣٣٢١١,٤٤

 النمسا ٣٠٠٠٠,٠٠

 التربعات املقدمة من الدول جمموع ٤٨٥٤٦٢,٩٣

  
  

- - - 0 - - - 


