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  الدورة الثامنة
      الهاي
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨
  

  عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستثماينإىل مجعية الدول األطرافتقرير 
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١للضحاياخالل الفترة من 

ICC-ASP/Res.6    ً          وفقاً للقرار     - ١
             يقدم جملس    )٢ (                                       من نظام الصندوق االستئماين للضحايا       ٧٦           والبند    )١ (

                                                  ويوفر التقرير نظرة عامة عـن أداء الـصندوق             ").       اجلمعية  ("                                               اإلدارة هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف        
        يونيـه   /           حزيـران    ٣٠       إىل       ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                         خالل الفترة املمتدة من        ")        الصندوق  ("                  الستئماين للضحايا    ا

                  ً     ويلخص التقرير أيـضاً      .      ً                                                                ، فضالً عن معلومات ونتائج حتققت يف ااالت اليت ينشط فيها الصندوق               ٢٠٠٩
   .    ٢٠١٠                                                                     احلالة املالية للصندوق وامليزانية املقترحة ألمانة جملس إدارة الصندوق لعام

                                                                                               وكانت الدورة السابعة للجمعية الفرصة الرمسية اليت أتيحت السـتعراض األنظمـة ذات الـصلة                 - ٢
                                                                                               بيد أن جملس اإلدارة قرر إرجاء عملية االستعراض هذه إىل أن تنقضي سنتان على األقل علـى                   .         بالصندوق

         عندما      ٢٠١٠                    ة للجمعية يف عام                                                      ويقترح أن تناقش هذه املسألة يف الدورة التاسع         .                          تنفيذ املشاريع اليت أجنزت   
                                                                                            تكون جتربة كافية قد اكتسبت يف تنفيذ املشاريع ويكون هناك جملس إدارة جديد جبانب مدير تنفيذي جديد   

   .                 قد شرعا يف أعماهلما

                                                 
   .                             أعيد إصدارها ألسباب فنية*
                                                       يقوم جملس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي إىل مجعية الدول          "                   اليت تنص على أن       ICC-ASP/1/Res.6               من القرار      ١١        الفقرة           ) ١ (

                                            غض النظر عما إذا كانت هذه التربعات قد                                                                                    األطراف عن أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وعن كافة التربعات املقدمة ب          
   ".           قبلت أو فضت

                                                       يقوم جملس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي إىل مجعية الدول          "                   اليت تنص على أن       ICC-ASP/1/Res.6               من القرار      ١١        الفقرة           ) ٢ (
         هـذه                               النظر عمـا إذا كانـت                                                                                    األطراف عن أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وعن كافة التربعات املقدمة بغض          

   ".                      التربعات قد قبلت أو فضت
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  األنشطة واألهداف  -   ً أوال  

                            ، واصل الصندوق دفاعه عن         ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران   ٣٠    و     ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                     خالل الفترة ما بني       - ٣
                  ومـساعدة هـؤالء       ")        احملكمـة   ("                                                                         د من تأثر باجلرائم اليت تدخل يف نطاق والية احملكمة اجلنائية الدولية               أش

   .                                                                     الضحايا عن طريق تعبئة األشخاص ومتويل الفرص اليت يستفيد منها هؤالء الضحايا

  نتائج الربنامج والدروس املستخلصة

               وباإلضـافة إىل     .                       لدعم املقدم للـضحايا                                                         واصل الصندوق حتسني شفافيته وحماسبته يف جمال إدارة ا          - ٤
                                                                                                         حتديث أساليب التبليغ اليت تقوم ا األمانة، عمدت هذه األخـرية إىل إصـدار أول تقريـر مرحلـي يف                    

  .        ً                                                    مشروعاً اعتمدت ختص رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية         ٣٤            من أصل      ٣٠       عن       ٢٠٠٩       يونيه   /      حزيران
                                        وتعتزم األمانة إصدار تقارير مرحليـة        .     ٢٠٠٩                  حبلول أواخر عام                                               وسوف تتم برجمة املشاريع األربعة املتبقية       

   .                   ً                                               مرتني كل سنة أو وفقاً الشتراطات املاحنني يف حالة التربعات املخصصة لغرض معين
                                                                             اضطلع موظفو األمانة بالعديد من حلقات العمل يف مشال أوغنـدا وشـرق                  ٢٠٠٩           وخالل عام     - ٥

                                       وغطت حلقات العمل هذه شروط الصندوق        .                  شركاء يف التنفيذ                                            مجهورية الكونغو الدميقراطية موجهة إىل ال     
                    ّ                        وهذا الدعم التقين يوفّر للشركاء القـدرة         .                                                                  احملدثة اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير وأساسيات الرصد والتقيم       

                               وهذا بدوره يـزود الـصندوق        .                                                                             املطلوبة على تقدمي التقارير املتعلقة بنجاح املشاريع والتحديات اليت تواجه         
   .                                       ً املعلومات املفصلة حول تقدمي تقاريره مستقبالً ب
٦ -                وسوف يتم جتميع البيانات املتعلقة باملشاريع وتعقبها وحتليلها عن طريق نظام رصد حموسب تنكب                                                                                                

                                                                  وسوف يسمح هذا النظام بإجراء حتليل كمي ونوعي للبيانات ممـا             .                                      األمانة يف الظرف الراهن على تصميمه     
   .          ً         انة ومتاسكاً متزايدين                         يكسب التقارير والرسائل مت

، كانت األغلبية الساحقة من العقود املتعلقة باملشاريع قد مت ٢٠٠٨ديسمرب /وحبلول كانون األول  -٧
                                                                            ً              التوقيع عليها من جانب املسج ل ومتت إدارة املنح املقدمة للصندوق والعقود املربمة وفقا  ملا هو وارد يف 

  .انت وحدة املشتريات هي اليت أصدرت العقودالنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة وك

                       ، قدم الصندوق الدعم        ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                         ويف الفترة املمتدة مـن       - ٨
                                   غطت مقاطعات مشال وجنـوب كيفـو        (                                            منها يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية         ١٣-       ً    مشروعاً     ٣٠  ل

                                       غطت املناطق الفرعية لالنغـو وتيـسو        (    ً                  روعاً يف مشال أوغندا          مش   ١٧ و  )                                    وإقليم إيتوري يف املقاطعة الشرقية    
    ).                    وآكويل وإقليم أدغوماين

                       بصورة مباشـرة وغـري      (        ً    مستفيداً     ٧٥     ٢٠٠                                                 ويقدر الصندوق أن هذه املشاريع الثالثني ستشمل          - ٩
                                                          بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة يف مجهوريـة الكونغـو             (           مستفيد      ١٥٠     ٤٠٠                يف أوغنـدا و    )٣ ( )      مباشرة
                                                                 ويقدر الصندوق باإلضافة إىل ذلك أن هـؤالء املـستفيدين ميكـن              .     ٢٠٠٩                       طية حبلول أواخر عام            الدميقرا

   :                             تقسيمهم إىل الفئات التايل ذكرها

                                                 
املستفيدون مباشرة هم املتلقون الرئيسيون إلعادة التأهيل املادي واملعنوي والدعم املادي واملستفيدون بصورة غري ....)٣(

  .مباشرة هم أسر ومجاعات أولئك
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 مجهورية الكونغو الدميقراطية )٤(مشال أوغندا 

املستفيدون بصورة  
 مباشرة

املستفيدون بصورة 
 غري مباشرة

املستفيدون 
 مباشرةبصورة 

املستفيدون بصورة 
 غري مباشرة

اموع الكلي 
 للمستفيدين

إعادة التأهيل 
 البدين

 ٢ ٦٠٠  ٢ ١٥٠  صفر  صفر  ٤٥٠

إعادة التأهيل 
 النفسي

٢١٩ ٤٠٠ ٥٧ ٩٠٠ ٢٤ ٣٠٠ ١٢٣ ١٠٠ ١٤ ١٠٠ 

 ٧٠ ٢٠٠ ٣٩ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٢٠ ٧٠٠ ٧ ٥٠٠ الدعم املادي

  .                                 ً       ًساعدة ال ميكن مجع هؤالء املستفيدين مجعا  عموديا                           ً                 ً             بالنظر إىل أن الضحايا غالبا  ما يتلقون أنواعا  متعددة من امل: مالحظة

                                                                                                ويدخل يف عداد شركاء التنفيذ احملليني املنظمات غري احلكومية الدولية واملنظمات األهلية احملليـة                -  ١٠
                                                                                                      وجمموعات الضحايا والرابطات النسائية واموعات القائمة على أساس العقيـدة ومجيعهـا متجـذرة يف               

                                                                                         وتشدد املشاريع على مشاركة الضحايا يف ختطيط الربامج واستدامة مبـادرات اتمعـات               .              جمتمعاا احمللية 
                                                                                                          احمللية والشفافية واملنح املقدمة إىل فئات مستهدفة وإتاحة سبيل الوصول ألصحاب الطلبات الذين يعـوزهم               

                والنسوة ودعـم                                                       وتتناول املشاريع كذلك اجلانب اهلش اخلاص بالفتيات          .                                 عادة احلصول على إعادة التأهيل    
                                                                                 وقد اضطلعت األمانة، يف وقت سابق على إصدار املنح، بتقييمات ميدانية للتأكد              .                       قدرة املنظمات الشريكة  

                                                                                                    من أن املشاريع تعاجل مباشرة األذى الذي تسببت فيه الرتاعات واملشمول باختصاص احملكمة واسـتهدفت               
                                           املرفق الثاين للحصول على املزيد من التفاصيل                  ويرجى الرجوع إىل    .                            ً       ً      أشد فئات ضحايا اإلجرام تأثراً وميشاً     

   .                              املتعلقة باملشاريع الثالثني اجلارية

                                                                                             وتتضمن مشاريع الصندوق احلالية اخلاصة بأوغندا وشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية مبادرات             -  ١١
                  الوصـف هلـذه                           ويرد أدناه بعض مـن      .                                                                      تتعلق بإعادة التأهيل البدين وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي        

   :       املشاريع
                     إعادة التأهيل البدين  

                           ضحية إعادة التأهيل البدين  ٢     ٦٠٠                                   ّ                            يقدر الصندوق أن املشاريع احلالية ستوفّر لضحايا يبلغ عددهم          
                                                    ويشمل هذا العدد ضحايا األلغام الربية والتعـذيب          .                                           بصورة مباشرة وغري مباشرة يف مشايل أوغندا      

                                           ً                 ذلك من ضروب التعذيب اليت اقترن ا الرتاع فضالً عـن                                             واجلروح النامجة عن الرصاصات وغري    
                                   ً                                وهناك مخسة مشاريع من أصل ثالثني مشروعاً مكرسة إلعادة تأهيل الضحايا        .                   أسر هؤالء الضحايا  
                                                                         حاالت التقفع التايل للحروق، وعالج تضرر الشفاه واحللق وإعادة تـشكيل            (                    عن طريق العمليات    

                                                         زة االستبدالية ومعدات شد العظام، والعـالج الطبيعـي              واألجه  )                             األنوف وإعادة تشكيل الشفاه   
   .                     واملتابعة الالحقة للعالج

                                                 
  .ع األرقام يف هذا اجلدول                                       ً                            مبا أن العديد من املستفيدين يتلقون أنواعا  متعددة من املساعدة ال ينبغي مج    )٤(
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                                                                                              وتوفر مجيع املشاريع يف الظرف الراهن املساعدة عن طريق مركزين كالمها يقع يف غولو، ولكـن                
                                           وهذا الوضع راجع إىل أن الصندوق يـدعم          .                                                  ميكنهما الوصول إىل الضحايا يف مجيع أحناء الشمال       

                                                                                           ليت هلا روابط اجتماعية قوية والقادرة على حتديد ونقل الضحايا من املواقع اليت يعـسر                         املنظمات ا 
                                                                       ويف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا الذين هم أهل للمساعدة حباجـة إىل إعـادة     .              الوصول إليها 

  ك                                                                             ً                      التأهيل البدين ولكن شركاء الصندوق غري قادرين على توفري ما يلزم من العالج تتم بدالً من ذل                
   .            عمليات إحالة

  إعادة التأهيل النفسي

 ضحية من إعادة التأهيل ٢١٩ ٤٠٠ سيستفيد ٢٠٠٩يقدر الصندوق أن حبلول أواخر عام 
النفسي، إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة سواء يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية أو يف مشايل 

ق وتشتمل على خدمات من قبيل التوجيه وإعادة التأهيل النفسي فئة عالجية واسعة النطا. أوغندا
. املباشر والعالج عن طريق املشاركة ضمن جمموعة من األشخاص وإقرار الوفاق بني فئات اتمع

                                                                                  ومن خالل هذا التنو ع، يتعامل الصندوق مع أنواع متعددة من ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد 
ائم على أساس اجلنس وهذا يشمل أمهات اإلنسانية مبن فيهم ضحايا العنف اجلنسي والعنف الق

  .أو املختطفني وضحايا التعذيب وبتر األطراف يف مجلة آخرين/                          ً  األطفال واألطفال اجلنود سابقا  و

  الدعم املادي

يضاف إىل إعادة التأهيل البدين والنفسي ما يوفره الصندوق من دعم مادي للضحايا يف كال 
 شخص سيستفيدون من نفس هذا الدعم حبلول أواخر ٧٠ ٢٠٠                    ويقد ر الصندوق أن حنو . البلدين
ويقوم شركاء الصندوق بتوفري جمموعة عريضة . ، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة٢٠٠٩عام 

من الدعم تشمل التدريب على املهارات الزراعية والتكنولوجيا والرسوم الدراسية والقروض 
ألدوات وغري ذلك من املعدات لضحايا العنف الشديدة الصغر والتدريب املهين فضال عن البذور وا

أو املختطفني وضحايا بتر /                                                          ً  اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، واجلنود األطفال سابقا  و
ويقوم شركاء الصندوق، يف بعض املشاريع، . أو التعذيب والقرى اليت كانت ضحية/األطراف و

فيما يقدم .  منتجة جديدة يف جمتمعام احملليةبتوفري موارد عيش حيوية لكل ضحية وإسناد أدوار
  .شركاء آخرون الدعم للضحايا من أجل العمل املشترك على إعادة تنشيط اقتصادام احمللية

                                                                                               وشرع الصندوق يف إجراء تقييم ألثر املشاريع باالشتراك مع جامعة كاليفورنيا يف بريكلي، يشمل                -  ١٢
                                                                    الصعيد الوطين الشامل ولتوثيق كيف أن الدعم بصدد حتقيق األهداف                                              خنبة من املشاريع ملقارنة األنشطة على     

                وقد وضع املوظفون   .                                                                              األساسية املنشودة املتمثلة يف املصاحلة وإعادة اإلدماج واألمل والتمكني وصيانة الكرامة  
  .   ١٠  ٢٠    و     ٢٠٠٩                                ً                                                             أداة حبثية قاموا بتجربتها ميدانياً من أجل أن تستخدم مبشارك خنبة من الشركاء يف عامي                

                                  ّ                                                                       وسيتم اإلعالن عن هذا البحث الذي سيوفّر معلومات قيمة عن أثر مشاريع الصندوق الراميـة إىل دعـم                  
   .                                  ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة
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  جهود جملس اإلدارة الرامية إىل مجع التربعات

اء اجتماعه  وأثن)٥(واصل أعضاء الس جهودهم الرامية إىل تأمني التربعات لفائدة الصندوق  -١٣
              ً                                       ، وجه الس نداء  لدعم ضحايا العنف اجلنسي وغريه من أشكال ٢٠٠٨سبتمرب /اخلامس املعقود يف أيلول

واستجابة هلذا النداء، وردت تربعات خمصصة الغرض من حكومات . العنف القائم على أساس نوع اجلنس
 تعهد من حكومة الدامنرك مببلغ باإلضافة إىل)  يورو١٢ ٠٠٠(وإمارة أندورا )  يورو١٩١ ٠٨١(النرويج 

وتستخدم هذه املوارد يف متويل األنشطة املعتمدة يف كل من أوغندا ومجهورية الكونغو .  يورو٤٩٩ ٤٠٠
  .وترد قائمة بالتربعات يف املرفق األول من هذا التقرير. الدميقراطية

                     قع االنتهــاء مـن        ّ                                                                  وكلّف أعضاء الس األمانة بوضع موقع شبكي جديد خاص بالصندوق يتو            -  ١٤
                                                                   واملوقع الشبكي اجلديـد سوف يتيح تسهيالت للدفـع للجهات املانـحة           .     ٢٠٠٩                       تصميمه يف أواخر عام     

   .                                    بالعملتني اليورو ودوالر الواليات املتحدة

  االجتماع السنوي اخلامس ألعضاء جملس اإلدارة

                    يف مدينة الهـاي       ٠٨  ٢٠       سبتمرب   /        أيلول   ١٠    و  ٩                                             انعقد االجتماع السنوي اخلامس للمجلس يومي         -  ١٥
                                             السيدة سيمون فيل، رئيـسة جملـس اإلدارة؛          :                                              وشارك مجيع أعضاء الس يف هذا االجتماع وهم         .       ولندا

                                                                                     روبنسون؛ واألسقف ديزموند توتو؛ والـسيد بولغـا التانغرييـل والـسيد تـاديوس                .  ر  .                والسيد آرثر ن  
   .        مازوفسكي

                                                ندوق وقدمت إليه نظـرة عامـة عـن خططـه                                                         ومت إبالغ الس مبا استجد من تقدم حققه الص          -  ١٦
                                                وعرض التقريران املتعلقان باملراجعة الداخليـة        .                                                               املستقبلية، وناقش القضايا املتعلقة باملالية واإلدارة واالتصال      

                                                                                                 واخلارجية حلسابات الصندوق وتقدم املستشار القانوين لألمانة بعرض لالئحة اخلاصة بالصندوق ومـشاريع          
   .                   قوانني تنظيمية جديدة

                                                                                        وحث الس قلم احملكمة واألمانة على تكثيف جهودمها املكرسة لالستعراض املـشترك الـذين                -  ١٧
  .                                                                                                         يقومان به لإلجراءات اإلدارية بغية تسريع وتيسري تنفيذ برامج الصندوق يف كنف أفضل األحوال املمكنـة               

   .                 مانة واستمراريتها                                                                   كما أوصى الس بتحويل العقود املؤقتة إىل وظائف عادية لكفالة استقرار األ

                                                                                               وعبر الس عن دعمه جلهود األمانة الرامية إىل مجع التربعات وحث األمانة على تعزيز اتـصاالا                -  ١٨
                                                       كما أوصى الس بأن يعزز الصندوق قدرته الداخليـة           .                                              من خالل تقارير منتظمة ومن خالل موقع شبكي       

   .              على رصد الربامج

                                                              لربجمة احلالية اليت يقوم ا الصندوق وجهوده املقبلة جبمهورية أفريقيا      ً                    وأخرياً، عبر الس عن دعمه ل  -  ١٩
   .      الوسطى

                                                 
، نظام ICC-ASP/1/Res.6    ً                   فضال  عن املرفق بالقرار ICC-ASP/4/Res.3لالطالع على الوالية املنوطة بالس انظر القرار )    ٥(

  .الصندوق االستئماين للضحايا
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  االجتماع السنوي السادس ألعضاء جملس اإلدارة

 يف مدينة الهاي ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٣انعقد االجتماع السنوي السادس ألعضاء الس يوم   -٢٠
السيدة سيمون فيل، رئيسة جملس اإلدارة؛ : ماع وهموشارك أربعة من أعضاء الس يف هذا االجت. ولندا

وتعذر احلضور على العضو . واألسقف ديزموند توتو، والسيد بولغا التانغريلروبنسون؛ . ر.والسيد آرثر ن
  .اخلامس يف الس وهو السيد تاديوس مازوفسكري

                        تنفيذي جديـد وهيكـل                                   ً      ً                                  وخالل هذا االجتماع الذي دام يوماً واحداً ناقش األعضاء تعيني مدير              -  ٢١
                                                         ً                                                  املالك اخلاص باألمانة وقضايا مالية وأخرى هلا صلة بامليزانية فضالً عن املسائل ذات الصلة جبمع التربعـات                 

                                                            وأقر الس أول تقرير مرحلي برناجمي واعتمد التوسـيع يف            .                                              واألنشطة اخلاصة باملشاريع والقضايا القانونية    
   .                        هورية الكونغو الدميقراطية                                   نطاق جهوده اجلارية يف كل من أوغندا ومج

                                                                                                  وناقشت األمانة تقييمها املتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى وأبرزت ااالت املمكن أن يقدم فيهـا                -  ٢٢
  .                                                                     وأقر الس كذلك مشروع الطلب املتعلق باقتراحات ختص مجهورية أفريقيا الوسطى  .             ً      ً الصندوق دعماً معيناً

                                        البارامترات وإجراءات رفع الدعاوي من      (                     ختص أفريقيا الوسطى                                           وأقر الس مشروع طلب تقدمي مقترحات       
    ).                   خالل احملكمة واملشتريات

                                                فيما عدا الشرط املتعلق بالنـصاب، الـذي         –                                                  واعتمد الس مشاريع القوانني التنظيمية اجلديدة         -  ٢٣
              ائدة املشاريع             يورو لف     ٤٩٩     ٤٠٠                                          وقبل األعضاء تعهد حكومة الدامنرك مببلغ         .                            سيخضع للمناقشة يف املستقبل   

                                                                                                       اخلاصة بضحايا العنف القائم على أساس اجلنس وكذلك العرض املقدم من حكومة أملانيا بتمويـل نـدب                 
                       عالوة على ذلك، أقـر        ).        يورو    ٢٥٦     ٦٠٠ (                                   سيعمل طيلة سنتني مع الصندوق        ٤-                       مستشار قانوين برتبة ف   

                                   واالقتراح الداعي إىل العمل عن       )٦ (   انة                             هي واهليكل اخلاص مبالك األم         ٢٠١٠                                  األعضاء امليزانية الربناجمية لعام     
                                                                                                           طريق مؤسسة األمم املتحدة يف نيويورك فهذا من شأنه أن يسمح بتلقي التربعات املعفاة من الضرائب مـن                  

   .                                     اجلهات املاحنة يف الواليات املتحدة األمريكية

                ا من شأنه أن             يونيه، مم  /     ً                                                                 وأخرياً وافق جملس اإلدارة على االجتماع مرة كل سنة خالل شهر حزيران             -  ٢٤
   .                                                                                يتيح للمجلس استعراض وإقرار امليزانية السنوية لألمانة قبل عرضها على اجلمعية العتمادها

  املساعدة املقدمة من قلم احملكمة

     ً                               وأخذاً بعني االعتبار استقاللية الس       ICC-ASP/3/Res.7         وللقرار    ICC-ASP/1/Res.6    ً                طبقاً ملرفق القرار      -  ٢٥
                                                                                 مي ما هو ضروري من املساعدة على أداء الس واألمانة مهامهما علـى النحـو                                       واألمانة توىل املسجل تقد   

   .      السليم

                                                                                                  وقدمت املساعدة من جهات تشمل قسم امليزانية واملالية وقسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية               -  ٢٦
                 عالم وتكنولوجيات                                                                                          باحملكمة وقسم العمليات امليدانية وقسم اخلدمات العامة وقسم املوارد البشرية وشعبة اإل           

   .      االتصال
                                                 

   .                 انظر املرفق الثالث     )     ٦ (
 



ICC-ASP/8/18* 
7Page 

  

                 ً                                                                                وطلبت األمانة دعماً من قسم اخلدمات االستشارية التابع لقلم احملكمة ولكنـها مل تتلـق تلـك                   -  ٢٧
                                              رفع الطلبات إىل الدوائر من أجل مباشرة            ٢٠٠٩                                                  ونتيجة لذلك أرجئ لغاية النصف الثاين من عام           .        املساعدة

   .                                   أنشطة جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

                التقرير املايل–       ثانيا

              حالة التربعات

                                               اليت تشترط لزوم إبالغ مجعية الدول األطراف        ICC-ASP/1/Res.6                       من املرفق بالقرار       ١١    ً          وفقاً للفقرة     -  ٢٨
                                                                                                          بكافة التربعات اليت تقدم وذلك بغض النظر عما كانت هذه التربعات قد قبلت أو رفضت، تـرد قائمـة                   

                                                               وتشمل هذه القائمة التربعات الواردة من جهات منها الـدول            .   ير                                        بالتربعات يف املرفق األول من هذا التقر      
                     أو التربعات املضاهية    /                       ؛ والتربعات العينية و    )       يورو   ١٩     ٤٠٧ (                          ؛ ومن املؤسسات واألفراد      )       يورو    ٨٦٨     ٣٠١ (

  (                                 ومن الفائدة على إيرادات الصندوق   )       يورو   ٢٦٧     ٧٠٠         ما يعادل  (                                         املقدمة من املنظمات الشريكة يف التنفيذ      
   . )٧ ( )      يورو  ٩٩     ٣٣٠

                     يـورو؛ واحلـساب      ٣     ١٣١     ٢٤٨                                                          ومتثل رصيد احلسابني باليورو جمتمعني والتابعني للصندوق يف           -  ٢٩
        ً                                              واستناداً إىل املعلومات املستقاة من وحـدة اخلزانـة           .        دوالر   ٢٦     ٢٧٠                                 بدوالرات الواليات املتحدة رصيده     

   .      يورو   ٣١٣     ٦٣٧      دارها                                                              التابعة للمحكمة، للصندوق االستئماين يف الظرف الراهن وديعة ألجل مق

                  ّ       على النحو الذي ميكّن      )٨ (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                  ومت تعديل الئحة الصندوق االستئماين يف كانون األول        -  ٣٠
                                         ونتيجة لذلك، تدعو احلاجـة ألن يراقـب         .                                                         جملس اإلدارة من مجع األموال ألغراض برامج ومشاريع حمددة        
                                              لقيام بتحديد هذه املوارد املخصـصة الغـرض                                                                    النظام احملاسيب للمحكمة كافة املوارد املقدمة لغرض معين وا        

                                                                                      وتراقب األمانـة املوارد اليت يتلقاها الصندوق االسـتئماين وتقـدم تقـارير بـشأن                .                 بشكل بين منفصل  
ICC-ASP/4/Res.3                                                استخدامها باتباع املعايري املوصوفة يف املرفق بالقرار 

) ٩( .   

بني كافة التربعات املخصصة الغرض والحظ الس أن املفروض يف األمانة أن تتمكن من الفصل  -٣١
وخالل الفترة املشمولة ذا .                ً                                                     وأن تقدم تقريرا  عنها بالنظر إىل أن اجلهات املاحنة تطلب توفري هذه املعلومات

مل تكن يف ) سابجلهة املالكة للنظام احملاسيب (قلم احملكمة، /التقرير فإن شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
 التابع هلا لتفي بشروط الصندوق االستشماين، وهي شروط مبنية على ساب نظام وضع يسمح هلا بتعديل

 للوقت احلاضر، تواصل األمانة مراقبة التربعات املخصصة الغرض وبالنسبة. ICC-ASP/4/Res.3أساس القرار 

                                                 
 يف املائة، وسيتمثل رأس املال إىل جانب ٥,٣٣لفائدة هو  يورو؛ وسعر ا٣١٣ ٦٣٧رأس مال الوديعة ألجل مقداره     )٧(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٩ يورو حينما ينتهي أجل الوديعة يف ٣٣٠ ٤٩٣الفائدة املكتسبة يف 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،     )٨(

الد  ICC-ASP/6/20) منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب / الثاين تشرين٣٠
  .ICC-ASP/6/Res.3 ألف، القرار –األول، اجلزء الثالث 

    ٢٨         الهـاي،                                                                                                               الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،                        ) ٩ (
               اجلزء الثالثICC-ASP/4/32)                              منشـور احملكمـة اجلنائية الدولية،   (    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٣  –      نوفمرب  /           تشرين الثاين
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ساب ومن املتوقع أن يتاح نظام رقابة أساسي للتربعات املخصصة الغرض يف نطاق . )١٠( سابمن خارج نظام
  .٢٠١٠ أو أوائل ٢٠٠٩حبلول أواخر 

                                                                                                     ويرغب أعضاء الصندوق يف التعبري عن امتنام ملا تلقاه الصندوق من تربعات أثناء الفترة املشمولة                 -  ٣٢
                          وآيـات االمتنـان اخلاصـة      .                                                                            ذا التقرير وهم حيثون الدول األطراف على مواصلة التربع لفائدة الصندوق          

                                                              فية اليت انضمت إىل جمموعة اجلهات املتربعة واجلهات اليت قررت الزيـادة                                مرفوعة إىل الدول األطراف اإلضا   
   .             ً                                                          يف تربعاا متشياً مع ارتفاع حجم املساعدة اليت يقدمها الصندوق االستئماين للضحايا

  ٢٠٠٨املراجعة اخلارجية حلسابات عام 

                         ارجية حلسابات الـصندوق                                                                        يقوم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة باملراجعة اخل           -  ٣٣
                 ُ                                                                   وحىت اللحظـة اليت أُعد فيهـا هذا التقرير، مل يكن الس قـد تلقى نص مراجعـة                 .                  االستئماين للضحايا 

                                                                      وسيتم، عند الضرورة إصدار تعديل على هذا التقرير حينما يتلقـى             .     ٢٠٠٨                                 البيانات املالية للصندوق لعام     
   .    ٢٠٠٨       لعام                                      الس املراجعة املتعلقة بالبيانات املالية

      ٢٠١٠                        امليزانية املقترحة لعام –      ثالثا 

         ألمانة      ٢٠١٠                                           ، أعد جملس اإلدارة مشروع ميزانية لعام        ICC-ASP/4/Res.3               من القرار     ٣   ً           عمالً بالفقرة     -  ٣٤
                            ً        وامليزانية املقترحة تقدم سنوياً إىل       . ICC-ASP/3/Res.7                                      ً                الصندوق االستئماين للضحايا الذي أنشئ عمالً بالقرار        

   .ICC-ASP/1/Res.3                 من مرفق القرار  ٦                               ً        لدول األطراف للموافقة عليها طبقاً للفقرة       مجعية ا

                         وعمد إىل إجراء ختفيـضات      ٢٠١٠                                                      وسعى الصندوق إىل حتقيق منو صفري يف امليزانية املقدمة لعام     -  ٣٥
       يقيـا                                                                                                    يف التكاليف غري ذات الصلة باملوظفني؛ بيد أن توسع أنشطة الصندوق االستئماين لتشمل مجهورية أفر              

                                                                                                  الوسطى والطلب املقدم من الس ومن الدول األطراف بتطوير مواد لالتصال واإلعالم ألغراض اإلبـالغ               
   .                        يورو يف امليزانية املقدمة   ١٣٠     ٩٠٠                                ومجع التربعات أفضت إىل زيادة مبقدار 

  .                                                                                             وفيما خيص املوظفني، يطلب الس إىل اجلمعية أن تعفي األمانة من تطبيق معـدل شـغور مـا                  -  ٣٦
                                                يف املائة بالنسبة لكافة الوظائف الثابتـة          ١٥                                         قررت اجلمعية توخي معدل شغور قدره            ٢٠٠٩                وبالنسبة لعام   
                       ً                                                                   ولذلك ارتأت األمانة عجزاً يف التكاليف ذات الصلة باملوظفني واضطرت إىل تأخري التعيني يف                .             داخل األمانة 

       وحيـث    .        ً            ادخاراً للتكاليف     ٠٠٩ ٢       ديسمرب   /                            لغاية أواخر كانون األول     ٣  –                             وظيفة واحدة شاغرة برتبة ف    
                                                          يرجو الس من اجلمعية أن ال تعمـد إىل تطبيـق أي                 ٢٠١٠                                               املتوخى ملء كافة الوظائف الثابتة يف بداية        

                                                                      وإن االمتناع عن منح هذا اإلعفاء سيكون له ال حمالة أثر سليب على               .     ٍ                                 معدلٍ للشغور بالنسبة لوظائف األمانة    
   .            تنفيذ الربامج

                                                 
-ICC      ٢٠٠٨         سـبتمرب    /          أيلـول   ٣                                                                                          كما ورد يف التقرير الذي رفعه جملس اإلدارة إىل مجعيـة الـدول األطـراف يف                     )  ١٠ (

ASP/6/Res.13.  اج نظام تقدير التقرير التابع للصندوق يف النظام الشال لتكنولوجيا املعلومات ال يتوقع          ، فإن إدم )  ٥٣         ، الفقرة                                                                                
   .    ٢٠٠٩          إمتامه قبل 
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         ّ                                ، بأن يوفّر ألمانة جملس اإلدارة املوارد           ٢٠٠٧                                 ابات اخلارجية، يف تقريره لعام                       أوصى مراجـع احلس    -  ٣٧
                          واقترحت جلنة امليزانية     )١٢ ( .                                                               وضمان الوظائف الثابتة املكرسة ألدوار رئيسية داخل األمانة         )١١ (                اإلدارية الكافية 

                        وأن تـضمن احملكمـة                                                                                       واملالية على املصادقة على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي للحسابات          
                                                                           ومديرة املراجعة اخلارجية للحسابات بينت يف تقريرهـا املتعلـق مبراجعـة           )١٣ ( .                           تنفيذها على النحو الكامل   

                                                                            أن التنظيم اإلداري لألمانة يقتضي وجود وظيفة دائمة عاليـة املـستوى داخـل       )١٤ (    ٢٠٠٨             حسابات عام   
                     موظف االتصال لألمانة    /                   سؤول اإلداري الكبري                     ، أتيحت وظيفة امل       ٢٠٠٩       يناير   /               كانون الثاين   ١    ويف    .       األمانة

                                     ، اسـتعرض جملـس إدارة الـصندوق         )١٥ (                                    وبناء على طلب تقدمت به اللجنـة        .                            ملدة سنة واحدة يف البداية    
        وأقر      ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران  ٣                                      أثناء اجتماعه السنوي املعقود يف        )١٦ (                                      االستئماين اهليكل الوظيفي احلايل لألمانة    

   .                                                     إىل اجلمعية موافقتها على أن تبقى هذه الوظيفة ضمن األمانة                        الس اهليكل الوظيفي وطلب 

     ً                                                                        ودعما  ألنشطة التربعات اليت يضطلع ا الصندوق واألمانة أقر الس وظيفة جديدة من فئة   -٣٨
                                                                                     اخلدمات العامة مكر سة ملساعد دعم عمليات االتصال يستعان به يف وضع مواد االتصال وصيانة املوقع 

  .قبل للصندوق ووضع وحتديث قاعدة بيانات االتصالالشبكي اجلديد امل

، سيتم الوفاء باالحتياجات القانونية لألمانة من خالل التمويل املعروض من ٢٠١٠وبالنسبة لعام   -٣٩
أما فيما خيص املوظفني املوجودين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، فقد أقر الس إسناد . احلكومة األملانية

.، ملدة تسعة أشهر يف البداية)املساعدة املؤقتة العامة (٣-برتبة فمهمة ملوظف ميداين 

                                                 
- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي    )١١(

 ١٦ و٦، الفقرتان ٢- الد الثاين جيم٠ ICC-ASP/7/Res.20ا�	و���مة اجلنائية منشور احملك(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
 .٢يف مجلة فقرات والتوصية 

  .٣املرجع نفسه، التوصية     )١٢(
 .١٩، الفقرة ٢–املرجع نفسه، الد الثاين باء    )١٣(
  .٠٨-٠٧عة الداخلية للحسابات، سري العمل اإلداري ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا مكتب املراج    )١٤(
-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،     )١٥(

رابع، ، املرفق ال٢-، الد الثاين باءICC-ASP/7/Res.20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  .١١الفقرة 

  .نظر املرفق الثالثالالطالع على اهليكل التنظيمي ألمانة جملس إدارة الصندوق االستئماين    )١٦(
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  املرفق األول

  التربعات اليت تلقاها الصندوق االستئماين للضحايا

        يوليـه   /        متـوز   ١                                                                                  فيما يلي التربعات اليت تلقاها الصندوق من الدول أثناء الفترة املمتدة مـن                
   :    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٨

 )باليورو(اموع  ة من الدولالتربعات الوارد

    ١٢     ٠٠٠   ر  ٠٠       أندورا

    ٧٥     ٠٠٠   ر  ٠٠       بلجيكا

    ١٠٠     ٠٠٠   ر  ٠٠       فنلندا

    ٣٠٠     ٠٠٠   ر  ٠٠       أملانيا

  ٦     ٠٠٠   ر  ٢٥      التفيا

  ٦     ٧٧٧   ر  ٣٦           ليختنشتاين

   ٢٠     ٠٠٠   ر  ٠٠         لكسمبورغ

    ١٩١     ٠٨١   ر  ٣١        النرويج

   ١٥     ٠٠٠   ر  ٠٠       بولندا

   ٢٥     ٠٠٠   ر  ٠٠             جنوب أفريقيا

   ٦٠     ٠٠٠   ر  ٠٠        إسبانيا

   ٣٠     ٠٠٠   ر  ٠٠      ويسرا س

   ٢٧     ٤٤٢   ر  ٥٠              اململكة املتحدة

    ٨٦٨     ٣٠١   ر  ٤٢                             جمموع التربعات املقدمة من الدول
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        يوليـه   /       متـوز  ١                                                                                    باإلضافة إىل التربعات الواردة من الدول املذكورة أعاله، تلقى الصندوق أثناء الفترة         
   :    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٨
                          قدمة من األفراد واملؤسسات؛                            يورو من التربعات النقدية امل  ١٩     ٤٠٧
                                 التفاصيل واردة يف املرفق الثاين      (                                          أو هبة مضاهية من الشركاء يف التنفيذ         /                      يورو هبة عينية و       ٢٦٧     ٧٠٠

   ؛ )   باء
                               يورو إيراد متأت من الفائدة؛  ٩٩     ٣٣٠
     ٦٠٠ (         وأملانيا    )        يورو    ٤٩٩     ٤٠٠ (                                                     يورو يف شكل تعهدات مقدمة من حكومات الدامنرك             ٧٥٦     ٠٠٠
   ؛          أنشطة خمصصة /           كرسة ملشاريع م  )       يورو   ٢٥٦

      يونيه  /         حزيران  ٣                                                                                      وقد اعتمد جملس اإلدارة هذه التعهدات أثناء اجتماعه السنوي املعقود يف الهاي يوم              
٢٠٠٩    .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ICC-ASP/8/18* 
12Page  

 
 قائمة بالتربعات حبسب احلساب املصريف

  

  )       باليورو (  ABN AMRO  –    أوال 
  

  ABN AMRO     :         اسم البنك

                          الصندوق االستئماين للضحايا    :  ب         صاحب احلسا
        اليورو       :      العملة

 53.84.65.115     :         رقم احلساب

IBAN:       NL54ABNA0538465115 

Swift:       ABNANL2A  

        يونيـه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                                                                    التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من           
٢٠٠٩      

 يورو التفاصيل

    ٥٧٠     ٥٨٨   ر  ٨٩                الرصيد االفتتاحي

   ١٦     ٩٢٤   ر  ٩٠                                  التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

    ٧٨٦     ٥٢٤   ر  ٠٦                        التربعات املقدمة من الدول

  )   ٦٧٧     ٥٣٩   ر  ٧٩ (         املشاريع  /            مدفوعات املنح

    ٢٠٦     ٨٣٥   ر  ٠٧                                            التحويل الداخلي من مصرف فورتيس بعملة اليورو

  ٢     ١٣٠     ٢٧٦   ر  ٧٥                 وديعة ألجل استحقت

 ٩٦ ٢٩٥ ر٥٣              إيرادات فائدة

  )   ٣١٦   ر  ٦٠ (                الرسوم املصرفية 

 ٣ ١٢٩ ٥٨٨ ر٩٠ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ICC-ASP/8/18* 
13Page 

  

التربعات املقدمة من األفراد ومن 
 املؤسسات حبسب الشهر

التربعات املقدمة من الدول      يورو
 حبسب الشهر

     يورو

   ٣١     ٠٠٠   ر  ٢٥     ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز    ٤٣٥   ر  ٠٠     ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز

    صفر     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب  ٠  ٣٦   ر  ٠٠     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب

    صفر     ٢٠٠٨      سبتمرب  /     أيلول  ٢     ٢٨٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٨      سبتمرب  /     أيلول

    صفر     ٢٠٠٨       أكتوبر  /          تشرين األول    ٣٩٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٨       أكتوبر  /          تشرين األول

    ٣١٥     ٠٠٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين  ٥     ٦٧٢   ر  ٥٠     ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين

    ٤١٣     ٠٨١   ر  ٣١     ٢٠٠٨  رب     ديسم /          كانون األول  ٥     ٨٥٧   ر  ٤٠     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول

   ٢٧     ٤٤٢   ر  ٥٠     ٢٠٠٩      يناير  /           كانون الثاين    ٣٩٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٩      يناير  /           كانون الثاين

    صفر     ٢٠٠٩      فرباير  /    شباط    ٣٩٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٩      فرباير  /    شباط

    صفر     ٢٠٠٩     مارس  /    آذار    ١٦٥   ر  ٠٠     ٢٠٠٩     مارس  /    آذار

    صفر     ٢٠٠٩      أبريل  /     نيسان    ٢٤٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٩      أبريل  /     نيسان

    صفر     ٢٠٠٩  و    ماي /    أيار   ٩٠   ر  ٠٠     ٢٠٠٩     مايو  /    أيار

     صفر     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران    ٦٥٥   ر  ٠٠     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

 ٧٨٦ ٥٢٤ ر٠٦ اموع ١٦ ٩٢٤ ر٩٠ اموع
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  قائمة بالتربعات حبسب احلساب املصريف
   )       باليورو (               مصرف فورتيس–      ثانيا 

   )      هولندا (                  مصرف فورتيس، الهاي      :         اسم البنك
   ا                       الصندوق االستئماين للضحاي    :           صاحب احلساب

        اليورو       :      العملة
  240005201     :         رقم احلساب

IBAN:       NL39FTSB0240005201 

Swift:       FTSBNL2R  

        يونيـه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                                                                    التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من           
٢٠٠٩      

 يورو التفاصيل

    ١٢٧     ٥٣٢ ر  ٠٨                الرصيد االفتتاحي

  ٢     ٤٨٢ ر  ٥٠        املؤسسات ا                  التربعات املقدمة من 

   ٨١     ٧٧٧ ر  ٣٦                        التربعات املقدمة من الدول

  ) ٦     ٢٧٧ ر  ٢٠ (               بعملة اليوروABN AMRO                        التحويل الداخلي من مصرف 

 ٣ ٠١٨ر٢٢              إيرادات فائدة

  )  ٣٨ ر  ٦٨ (                الرسوم املصرفية 

 ١ ٦٥٩ر٢١ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 
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التربعات املقدمة من األفراد ومن 
 سسات حبسب الشهراملؤ

التربعات املقدمة من الدول  يورو
 حبسب الشهر

 يورو

    صفر     ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز    ٧٣٢ ر  ٥٠     ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز

    صفر     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب    صفر     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب

    صفر     ٢٠٠٨      سبتمرب  /     أيلول    ١٥٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٨      سبتمرب  /     أيلول

    صفر     ٢٠٠٨       أكتوبر  /          تشرين األول    صفر     ٢٠٠٨       أكتوبر  /          تشرين األول

    صفر     ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين    صفر     ٢٠٠٨      نوفمرب  /     الثاين      تشرين 

   ٧٥     ٠٠٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول    صفر     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول

  ٦     ٧٧٧ ر  ٣٦     ٢٠٠٩      يناير  /           كانون الثاين    ٥٠٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٩      يناير  /           كانون الثاين

    صفر     ٢٠٠٩      فرباير  /    شباط    صفر     ٢٠٠٩      فرباير  /    شباط

    صفر     ٢٠٠٩     مارس  /    آذار    ١٥٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٩     مارس  /    آذار

    صفر     ٢٠٠٩      أبريل  /     نيسان    صفر     ٢٠٠٩      أبريل  /     نيسان

    صفر     ٢٠٠٩     مايو  /    أيار    ٧٠٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٩     مايو  /    أيار

    صفر     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران    ٢٥٠ ر  ٠٠     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

 ٨١ ٧٧٧ر٣٦ اموع ٢ ٤٨٢ر٥٠ اموع
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   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (  ABN AMRO       مصرف –      ثالثا 

  ABN AMRO     :         اسم البنك
                          الصندوق االستئماين للضحايا    :           صاحب احلساب

                        بدوالرات الواليات املتحدة       :      العملة
  53.86.21.167     :         رقم احلساب

IBAN:       NL87ABNA00358621176 

Swift:       ABNANL2A 

        يونيـه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ١                                                                    التفاصيل املصرفية مبا يف ذلك التربعات الواردة أثناء الفترة من           
٠٠٩ ٢     

 بالدوالرات األمريكية التفاصيل

   ٢٦     ٢٥٤ ر  ٤٤                الرصيد االفتتاحي

    صفر        املؤسسات ا                  التربعات املقدمة من 

    صفر                        التربعات املقدمة من الدول

 ١٦ر٠١              إيرادات فائدة

    صفر                الرسوم املصرفية 

 ٢٦ ٢٧٠ر٤٥ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠الرصيد يف 

 يورو على أساس أن سعر صرف ١١,٤٠ر دوالر أمريكي ١٦,٠١إيرادات الفائدة لبالغ قدرها تعادل : مالحظة
  . يورو٠,٧١٢١الدوالر الواحد يساوي 
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 فق الثايناملر

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠إىل  يوليه/ متوز١         ّ                        مشاريع نف ذت خالل الفترة املمتدة من 

   )       ً  مشروعاً  ١٧ (           مشال أوغندا    ١–   باء

        TFV/UG/2007/R1/006  TFV/UG/2007/R1/005  TFV/UG/2007/R1/003 ):املشاريع(املشروع 

FV/UG/2007/R1/035  TFV/UG/2007/R1/025  TFV/UG/2007/R1/020  TFV/UG/2007/R1/016  

                                    ضبط الفرص لتوفري احلماية وإاء العنف     :            عنوان املشروع
   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ٣٦ ر   ٠٨٦    +    ٢٣٩ ر   ٧٩٤    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩      ديسمرب  /            كانون األول–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول     : ه   مدت
                                                                                إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي املقدم للـضحايا مبـا يف ذلـك                :                            نوع الضحية وعملية التدخل   

               ً                املختطفون سابقاً واجلماعات الضحية
  

      ,TFV/UG/2007/R1/14(b)  FV/UG/2007/R1/14(a)و TFV/UG/2007/R1/14(c) ): املشاريع(وع شرامل

                            برنامج إعادة التأهيل البدين  :                            ضحايا املتمردين يف مشال أوغندا    :             عنوان املشروع
        يورو  ٨٠ ر   ٨٣٣    :        ميزانيته

      ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول–      ٢٠٠٧      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته
                                                   إعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا املشوهة أطرافهم  :                         نوع الضحية وعملية التدخل

  

      TFV/UG/2007/R1/17     ):         املشاريع (       املشروع 

                                                                                    تعزيز املشاركة اتمعية يف عملية إعادة البناء واالنتعاش االجتماعي االقتـصادي يف                :             عنوان املشروع
                 املتأثرة بالصراع                قرية أبونغي 

        يورو  ٢١ ر   ٠٠٩    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان–      ٢٠٠٧      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته

                                 تقدمي الدعم املادي للجماعات الصحية  :             عملية التدخل            نوع الضحية و
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          ;TFV/UG/2007/R2/042    TFV/UG/2007/R1/018    ):         املشاريع (       املشروع 

                                                      بناء القدرات والدفاع وإعادة التأهيل الطيب لضحايا احلرب    :             عنوان املشروع
        يورو  ٤٥ ر   ٠٠٠    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩       أكتوبر  / ل           تشرين األو–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته
                                                                               إعادة التأهيل وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب مبن فيهم احملاربون السابقون             :                            نوع الضحية وعملية التدخل   

           وغري احملاربني
  

          TFV/UG/2007/R2/038   ):        املشاريع (       املشروع 

                                 إنعاش سبل كسب العيش لضحايا احلرب    :             عنوان املشروع
   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ١٣ ر   ٧٣٠    +   ٧٣ ر   ٥٩٥    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته
                                                                              إعادة التأهيل البدين وتقدمي الدعم املادي لضحايا احلرب مبن فيهم احملـاربون              :                            نوع الضحية وعملية التدخل   

                    السابقون وغري احملاربني
  

          ,TFV/UG/2007/R2/041    TFV/UG/2007/R2/039            ):            املشاريع (       املشروع 

                مبادرة أوكوييو    :             عنوان املشروع
   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ١٣ ر   ٥٩٨    +   ٣٧ ر   ٣٨٨    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته
            أو ضـحايا    /                                       لنفسي وتقدمي الدعم املادي للجرحـى و                               إعادة التأهيل البدين وا     :                            نوع الضحية وعملية التدخل   

                         االضطرابات النفسية وأسرهم
  

      TFV/UG/2007/R2/040           ):            املشاريع (       املشروع 

                                                                                   إشاعة الوعي والتصدي للعنف القائم على أساس نوع اجلنس من بني مـن تـأثروا                   :             عنوان املشروع
                     إقليم أويام، أوغندا                   باحلرب من سكان 

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ٥٠ ر   ٢٥١    +   ٧٥ ر   ٠٠٠    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته

                                                                               إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي للشبان والنسوة املتـضررين مـن              :                            نوع الضحية وعملية التدخل   
     احلرب

                                  بيد أن املبالغ املناظرة ال تغطي        .                                                         اجلدول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع                                  تعادل امليزانية املبينة يف     :      مالحظة
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٨      يوليه  /     متوز ١                     سوى الفترة املمتدة من 
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   )       ً  مشروعاً  ١٣ (                            مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٢  –    باء 

      TFV/DRC/2007/R1/011    ):       املشاريع (       املشروع 

    ً             طفالً يف إقليم       ٢٥٠  ل                                                        مشروع يدعم إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واملهين              :    شروع        عنوان امل
        ميهاغي

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ١٠ ر   ٣٥٩    +   ٥٤ ر   ٤٨٣    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩       أكتوبر  /           تشرين ألول–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول     :    مدته
                                                 ً          أهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لألطفال اجلنود سابقاً وللمختطفني         إعادة الت  :                         نوع الضحية وعملية التدخل

  
          ,TFV/DRC/2007/R1/019       ):        املشاريع (       املشروع 

             مبدرسة السلم    :             عنوان املشروع
   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو    ٨٧٦    +   ٦٢ ر   ٢٧٣    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩    تمرب   سب /       أيلول–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول     :    مدته
                                              إعادة التأهيل النفسي ملن يتمتهم احلرب من األطفال  :                         نوع الضحية وعملية التدخل

  
      TFV/DRC/2007/R1/021    ):        املشاريع (       املشروع 

                                         من ضحايا العنف اجلنسي الراجـع إىل           ٣٠٠  ل                                مشروع إلعادة اإلدماج االقتصادي        :             عنوان املشروع
          أطفاهلم    من   ٦٠٠  ل                            احلرب وإتاحة االلتحاق باملدارس 

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ١١ ر   ٦٥٢    +   ٥٧ ر   ٨٠٦    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول     :    مدته

                                                       إعادة التأهيل النفسي واملادي لضحايا العنف اجلنسي وألطفاهلم  :                         نوع الضحية وعملية التدخل
  

          ;TFV/DRC/2007/R1/022        ):         املشاريع (       املشروع 

                          ضحية من ضحايا العنف        ٢٠٠  ل                                                مشروع إلعادة التأهيل املهين النفسي واالجتماعي           :             عنوان املشروع
                                                                اجلنسي يف بونيا وما جاورها عن طريق القروض البالغة الصغر والعينية

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ٥٢ ر   ٣٦٣    +   ٥٢ ر   ١٠٢    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /  ول        كانون األ     :    مدته

                                                                 إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا العنف اجلنسي وألسرهم  :                         نوع الضحية وعملية التدخل
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 TFV/DRC/2007/R2/031    TFV/DRC/2007/R2/028  TFV/DRC/2007/R1/026): املشاريع(املشروع 

TFV/DRC/2007/R2/043  TFV/DRC/2007/R2/033    

                         ضحية من ضحايا احلرب        ٩٥٠  ل                                                     إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي            :             عنوان املشروع
                                                واجلرائم ضد اإلنسانية يف مقاطعات مشال كيفو وايتوري

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ٩٠ ر   ٠٦٣    +    ٣٧٦ ر   ٢٨٥    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      أغسطس  /    آب–      ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول     :    مدته

                                                                ً       إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي لألطفـال اجلنـود سـابقاً      :                            نوع الضحية وعملية التدخل   
  )                     النظامية وامليليشيات  (                                                                                  وللمختطفني مبن فيهم األمهـات املراهقـات املنتسبات إىل القـوات واموعات املسلحة           

                  ضحايا العنف اجلنسي
  

          ,TFV/DRC/2007/R1/027         ):       املشاريع (       املشروع 

                                            قافلة السلم يف إيرومو وجزء من أقاليم ماهاغي    :             عنوان املشروع
   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو  ٤ ر   ٦٦٠    +   ٦٩ ر   ٨٠٦    :        ميزانيته

      ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول–      ٢٠٠٩      يناير  /           كانون الثاين     :    مدته
                                                          بدين والنفسي وتقدمي الدعم املـادي لألمهـات املراهقـات                            إعادة التأهيل ال    :                            نوع الضحية وعملية التدخل   

                                   املنتسبات إىل القوات واموعات املسلحة
  

      TFV/DRC/2007/R2/029       ):        املشاريع (       املشروع 

                                                                                مشروع إلعادة التأهيل النفسي خاص بصغار األمهات املنتسبات إىل القوات املسلحة               :             عنوان املشروع
        امخة هلا                         يف مدينة بونيا واملناطق املت

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو   ١٣ ر   ٤٣١    +   ٥٨ ر   ٢١٨    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته

                                                                              إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لألمهات املراهقات املنتـسبات إىل             :                            نوع الضحية وعملية التدخل   
           عات املسلحة            القوات وامو

  
      TFV/DRC/2007/R2/030       ):        املشاريع (       املشروع 

    ً                   طفالً كانوا ينتسبون       ١٥٠  ل                                                 مشروع إلعادة اإلدماج املهين االجتماعي واالقتصادي           :             عنوان املشروع
                                   إىل اموعات املسلحة يف إقليم ما هاغي

   )    نفيذ                                   مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف الت (       يورو  ٥ ر   ٨٤٤    +   ٥٧ ر   ٩٠٣    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته

                                                          ً          إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لألطفال اجلنود سابقاً وللمختطفني  :                         نوع الضحية وعملية التدخل
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      TFV/DRC/2007/R2/032        ):         املشاريع (       املشروع 

                                           ضحية من ضحايا جرائم احلرب واجلـرائم          ٨٠  ل     ادي                                          إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم امل        :               عنوان املشروع 
             ضد اإلنسانية

   )                                       مبالغ مناظرة مقدمة من الشركاء يف التنفيذ (       يورو  ٣ ر   ٨٠٥    +   ٢٢ ر   ٩٥٠    :        ميزانيته
      ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران–      ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     :    مدته

                            جرائم احلرب واجلرائم ضد                                                        إعادة التأهيل النفسي وتقدمي الدعم املادي لضحايا        :                            نوع الضحية وعملية التدخل   
         اإلنسانية

                                  بيد أن املبالغ املناظرة ال تغطي        .                                                                                  تعادل امليزانية املبينة يف اجلدول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد لكامل مدة املشروع             :      مالحظة
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٨      يوليه  /     متوز ١                     سوى الفترة املمتدة من 
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 املرفق الثالث

  
  ألمانة جملس إدارة الصندوقاهليكل التنظيمي
 

 
 

  املدير التنفيذي
مساعد تنفيذي من فئة اخلدمات 

   الرتب األخرى–العامة 


	�� ا�دارة  

 موظف قانوين ١
التمويل تعرضه (

احلكومة األملانية وحيظى 
مبوافقة الس أثناء 
 ٣اجتماعه السنوي يف 

  )٢٠٠٩يونيه /جزيران

االتصـاالت /إلدارةا
 موظف ٥- ف١

  رصد وتقييم

  الربنامج
                         مسؤول أقدم عن الربنامج ٥- ف ١
                         رأ مساعد يف جمال الربامج-   خ ع ١
 مسؤول عن الربامج امليدانية ٣- ف١
  )محهورية الكونغو الدميقراطية(
                                   مسؤول عن الـربامج امليدانيـة        ٣- ف ١
   )      أوغندا (
                                  مسؤول عـن الربامج امليدانيـة       ٣- ف ١
   )                    هورية أفريقيا الوسطى   مج–      م م ع  (
         مجهوريـة   (                     رأ مساعد ميداين     –         خ ع     ١

   )                  الكونغو الدميقراطية
   )      أوغندا (                 رأ مساعد ميداين –      خ ع  ١

الرصد والتقييم 
 رصد ٣-ف١

  وتقييم
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