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 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

ماين عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئإىل مجعية الدول األطراف تقرير 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١ عن الفترة من  للضحايا

  إضافة

 أنشطة ومشاريع جملس بشأن من التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف ٣٣قدم اإلضافة عمال بالفقرة  ت   -١
اليت تنص ) ١( ٢٠٠٩يه يون/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١إدارة الصندوق االستئماين للضحايا عن الفترة من 

يقدم املكتب الوطين ملراجعة احلسابات باململكة املتحدة خدمات املراجعة اخلارجية حلسابات : "على ما يلي
 لبيانات املالية للصندوقاليت أجريت لراجعة نتائج املهذا التقرير إىل حني إعداد لس اإلدارة جمومل يتلق . الصندوق

لبيانات املالية ء، عندما سيتلقى جملس اإلدارة نتائج املراجعة اليت أجريت لستصدر عند االقتضاو. ٢٠٠٨عام ل
  ."هلذا التقرير] إضافة[، ٢٠٠٨عام لللصندوق 

اليت راجعة نتائج امللضحايا ل، تلقت أمانة جملس إدارة الصندوق االستئماين ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ويف   -٢
  مقدمة إىلأربع توصيات و٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يف لفترة املنتهيةللبيانات املالية للصندوق أجريت ل

  .د جملس اإلدارة على هذه التوصياتوفيما يلي ردو. جملس اإلدارة

  :١التوصية 

وصول أول تربع لغرض حمدد إىل الصندوق  قبل ، أي٢٠٠٨أمانة جملس اإلدارة منذ عام طلبت   
شعبة اخلدمات اإلدارية (تفاق املعقود مع قلم احملكمة وبناء على اال .SAPنظام لحل االستئماين، التوصل إىل 

ومن املتوقع أن يبدأ . SAPنظام بدون اللجوء إىل مجيع التربعات املقدمة لغرض حمدد تتم حاليا مراقبة ، )املشتركة
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 أو ٢٠٠٩واخر عام يف أ SAPنظام عن طريق  ملراقبة التربعات املقدمة لغرض حمدد وإنفاقها تشغيل الربنامج الالزم
  . على األكثر٢٠١٠أوائل عام 

  :٢التوصية 

نحو الذي أوصى به ل مؤشرات أداء وأهداف ملموسة على ا٢٠١٠تشمل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   
 بعد تعيني أول ٢٠٠٧يف أوائل عام  ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لعام وقد وضعت . املراجع اخلارجي للحسابات

 مؤشرات أداء وأهداف وضع أنه تعذر ٢٠٠٨ولذلك، تبني امليزانية الربناجمية لعام . قليلألمانة بمن موظفي اموظف 
 يف ٩٩,٨بلغ معدل التنفيذ الذي حققته األمانة  ،ومع ذلك. وجود األمانةمن ملموسة يف األسابيع القليلة األوىل 

   .٢٠٠٨املائة، وهو أعلى معدل امتثال للميزانية يف عام 

  :٣التوصية 

ينشأ صندوق استئماين بقرار من مجعية " من نظام روما األساسي على أن ٧٩ من املادة ١تنص الفقرة   
تبني و". الدول األطراف لصاحل اين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، ولصاحل أسر اين عليهم

 من القواعد ٩٨ القاعدة بنيت كما ضحاياة الاملقصود بكلم من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٨٥القاعدة 
ولذلك يرى . لضحايا لاجلرب الفردي أو اجلماعي الذي ينبغي أن يقدمه الصندوقمضمون اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

أي تربعات أو نقود أو ممتلكات أخرى يتم احلصول عليها عن طريق الغرامات ال جيوز استخدام جملس اإلدارة أنه 
   ). اجتماعات جملس اإلدارةنفقاتمبا يف ذلك ( األمانة نفقات لتغطية ٧٩    ً        وفقا  للمادة أو املصادرة 

  :٤التوصية 

 دوالر من دوالرات الواليات ٥ ٠٠٠اخلاصة بدون تدقيق تبلغ قبول التربعات  لحدد جملس اإلدارة عتبة  
لعتبة عند توافر بعض البيانات عن حجم وسيعيد جملس اإلدارة تقدير هذه ا. املتحدة، أو ما يعادل هذا املبلغ باليورو

التربعات اإللكترونية وقيمتها وسيأخذ توصية املراجع اخلارجي للحسابات املتعلقة بالنظر يف ختفيض هذه العتبة يف 
  .االعتبار
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