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 جمعية الدول األطراف

 

 العشرونالدورة  

 2021كانون األول/ديسمبر  11 إلى 6 ،الهاي

 الدول جمعية إلى للضحاياالصندوق االستئماني مجلس إدارة  تقرير

 1 من الممتدة للفترة تهوأنشط همشاريععن  األطراف

 2021ويوني/حزيران 30إلى  2020ويولي/تموز

 تنفيذي ملخَّص

الصندوق ’’وأ ‘‘الصندوق)’’ للضحاياالصندوق االستئماني  يضطلع -1
الجرائم  ضحايا بالضرر الذي يتكبدهفيما يتعلق  بواليتينفي إطار ‘‘( االستئماني 

 :هما ‘‘(المحكمة)’’المحكمة الجنائية الدولية  المندرجة في نطاق اختصاص

بحق المحكمة التي تأمرها  الضحايااألوامر القاضية بجبر أضرار تنفيذ  (أ)
 جماعي. وأسواء كان ذلك بشكل فردي  الضحاياالمحكوم عليه لصالح 

اختصاص المحكمة  تقع ضمنالجرائم التي  إلى ضحاياتقديم المساعدة  (ب)
 .الحاالت في بلدان وألسرهم

من خالل  يهبموجب واليتالصندوق االستئماني أنشطة  وإلى اليوم غالبا ما تُمول -2
، حيث أُعلن أن نفسهالصندوق االستئماني من خالل  وأ التبرعات والهبات الخاصة

كانوا  بجبر أضرار الضحاياجميع األشخاص المدانين الذين صدرت بحقهم أوامر 
للتمويل  خراآلمصدر ويتمثل البأنفسهم.  يكن بمقدورهم جبر األضرارمعوزين ولم 

وآخرون على  بيمباقضية الغرامات المفروضة في في  إلى اليوم امحدود وإن كان
 األشخاص المدانين كعقوبة.

نهجه المتمثل في تعميم مراعاة المنظور الصندوق االستئماني  واصلوقد  -3
بالجمع بين نهج يركز على الضحية الجنساني في جميع عمليات البرمجة التي ينفذها، 

 نهج مجتمعي متكامل.نهج يستند إلى األضرار وو

الصندوق االستئماني الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مجلس إدارة  خاللو -4
 القرارات اتخاذ في منخرطا   المجلس وظل. عن بُعد جلسة 19‘‘( المجلس’’) للضحايا
فضال عن  بالمهام المنوطة بالصندوق المتعلقة التطوراتب يتعلق فيما المشورة وإسداء

كما شارك المجلس وتعاون بشكل والموارد. تطوير الصندوق من الناحية المؤسسية 
 االستعراضلمحكمة الجنائية الدولية وآلية ل ينالخبراء المستقل استعراضكامل مع 

استعراض  الصادرة عن لتوصياتللجمعية الدول األطراف وقدم تحليله األولي 
 .2021أبريل نيسان/ 14ل للمحكمة في مفي الرد المتكاالخبراء المستقلين 

بالسيدة مينيرفا الصندوق االستئماني ، رحب مجلس إدارة 2020وفي يولي -5
البحر وجمهورية الدومينيكية( التي تمثل دول أمريكا الالتينية التافاريز ميرابال )
السيدة تافاريز ميرابال لعضوية مجلس  مكتب الجمعيةوانتخب لهم.  ةالكاريبي، كزميل

 لتحل محل رئيس المجلس الراحل فيليب ميشيلني. 2020ويوليتموز/ 9اإلدارة في 
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 2020التاسعة عشرة في عام  دورتهافي  جمعية الدول األطرافوانتخبت  -6
 2وتشا لوردكيبانيدزي قاضي ا في المحكمة الجنائية الدولية. وفي غمجلس ال وعض
رئيسة مجلس                               تلقىوبناء على ذلك ، 2021فبراير شباط/
مجلس. المن عضوية لوردكيبانيدزي  غوتشا ةاستقال ،، ماما كويتي دومبيااإلدارة

من مجموعة دول )إستونيا( أندريس بارماس السيد  جمعية الدول األطرافوانتخبت 
السيد بارماس  وسيؤدي. 2021أبريل نيسان/ 8لمجلس في لعضوية ا أوروبا الشرقية

( ويمكن 2021ديسمبر كانون األول/ 5للفترة المتبقية من والية سلفه )حتى مهامه 
 إعادة انتخابه.

للصندوق االستئماني في الفترة المشمولة بالتقرير  التطورات الرئيسيةوتشمل  -7
 :اآلتي

والحجم في الفترة  والكثافةنما عمل الصندوق بشكل ملحوظ من حيث التنوع  -8
، 19-كوفيدها جائحة تعلى الرغم من القيود التشغيلية التي فرضوالمشمولة بالتقرير. 

ستة  ما يتراوح بينبإطالقه وعزز بصمته التشغيلية الصندوق االستئماني فقد وسع 
إلى خمسة برامج قطرية نشطة بحلول نهاية  وبرنامج واحدمشروع ا  27إلى 

 .2020ويونيحزيران/

التشاور مع الممثلين القانونيين، كان على وبعد ، جبر األضرارفي مجال أما  -9
الديمقراطية أن و أنشطة تحديد الضحايا والتحقق منهم في مالي وفي جمهورية الكونغ

الصندوق مجلس إدارة صدر قد أوظروف الصحة العامة واألمن.  تتكيف مع
 قرار أهلية بشأن الطلبات الفردية في 961خالل الفترة المشمولة بالتقرير االستئماني 

 .لوبانغا قضية ( في2021ويوليتموز/بحلول  560)قرار أهلية  400و المهدي قضية

، أي في المرحلة التالية جبر األضرارفي مرحلة تنفيذ  قضاياوكانت أربع  -10
 يوجد؛ في حين نتاغاندا، والمهدي، وكاتانغا، ولوبانغا: بجبر األضرارلصدور األمر 

بحيث ، توظيف األطفال في الجنديةفيما يتعلق بنتاغاندا و لوبانغاتداخل بين قضيتي 
ا جرائم مختلفة  تشمالن والمجتمعات  وأسرهمبالضحايا  ألحقت ضرارعموم 

 متنوعة ومتميزة. المتضررة بطرق

الفردية البالغة  التعويضات، بعد االنتهاء من تنفيذ وصرف كاتانغا قضية فيف -11
ا أمريكي ا  250 في عامي  297جميع الضحايا البالغ عددهم لكل ضحية من دوالر 
 جبر األضرار تعويضاتعلى تقديم الصندوق االستئماني ، ركز 2018و 2017

 ،المتقلبوالوضع األمني  19-التي فرضتها كوفيدقيود العلى الرغم من والجماعية. 
 وشارف على إكمالالدعم التعليمي تقديم  مكونبشكل كامل الصندوق االستئماني  نفّذ

من المقرر تنفيذ و. 2021ويونيحزيران/تنفيذ األنشطة المدرة للدخل في كاتانغا بحلول 
في النصف األول من اإلسكان والدعم النفسي التعويضات الجماعية الخاصة بمكوني 

 .2022عام 

الصندوق بعد أن أنهى  ضرارجبر األبرنامج  طلقأُ  ،لوبانغا قضية فيو -12
في وانطلق القائمة على الخدمة. الجماعية  التعويضاتعقد ا مع اتحاد تنفيذ االستئماني 

للمستفيدين المؤهلين البالغ  الموجه برنامج الخمس سنوات 2021مارس آذار/ 15
ومن . محتملين مستفيدينإلضافة هلية األتقييم ويتواصل مستفيد ا حالي ا.  1095عددهم 
يتعين انتظار  لجبر األضرار الرمزية التعويضات في تنفيذاختيار الشريك  أجل

 .دولية تنافسية مناقصةنتيجة إجراء  الحصول على

ا  األضرارجبر بدأ برنامج  ،المهديقضية في و -13 بدفع تعويضات األفراد اعتبار 
مستفيدا  132تلقى  ،. وفي الفترة المشمولة بالتقرير2021يناير كانون الثاني/من 
ا من  236) وأصدر  لجبر األضرار فرديةال هم( تعويضات2021ويوليتموز/اعتبار 

ا بشأن األهلية.  961مجلس اإلدارة  ترة مؤهلة في الف كانت ضحية 795 أن وُوجدقرار 
 2021مارس آذار/ 30في الصندوق االستئماني استضاف و المشمولة بالتقرير.

بمشاركة المدعي العام  ،حفال  رفيع المستوى في باماكو بالتعاون مع رئاسة مالي
 لضرر المعنويل جبرا رمزي لحكومة مالي ولمنح يور ،للمحكمة الجنائية الدولية

المجتمع الدولي.  مسالمعنوي الذي  جبرا للضرر وليونسكلو ،مالي شعب الذي مس
وهيين اليورماما كويتي دومبيا الصندوق االستئماني مجلس إدارة  ةرئيسوسلمت 
نُظمت بالتعاون مع الحكومة والسفارات  ،رافق الحفل فعاليات جانبيةو. الرمزيين

المستوى بمشاركة رئيس مالي إلحياء  ةرفيع أخرى فعاليةوكذلك  ،والمجتمع المدني
 ذكرى ضحايا العنف المرتبط بالنزاع في مالي.
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 اأمر 2021مارس آذار/ 8أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة في  ،نتاغاندافي و -14
تعويضات جبر أضرار تنفيذ لإلعداد خطة الصندوق االستئماني يوجه  األضرارجبر ب

على أن تسبقها خطة مؤقتة  ،2021سبتمبر أيلول/ بحلول نتاغاندا الضحايا في قضية
الضحايا الضعفاء.  التي تمس األضرارمعالجة بغرض  ،2021ويونيحزيران/في 
في  الدائرة االبتدائيةخطة التنفيذ إلى من المسودة المؤقتة الصندوق االستئماني وقدم 

 .2021ويونيحزيران/ 8

جمهورية في وق االستئماني الصندأطلق  ،المساعدة تقديم فيما يتعلق بواليةو -15
ا كامال  مدته  2020سبتمبر أيلول/مشروع ا تجريبي ا في  الوسطى أفريقيا وبرنامج 

ا الصندوق االستئماني . كما أطلق 2021فبراير شباط/خمس سنوات في  ا برنامج  أيض 
الصندوق  وأتم. 2020نوفمبر تشرين الثاني/ديفوار في  مدته ثالث سنوات في كوت

 لبرنامج تقديم المساعدةعامه الثاني من الدورة الجديدة  2021ومايأيار/في االستئماني 
عامه الثالث في  2021أبريل نيسان/وفي  ،الديمقراطيةو في شرق جمهورية الكونغ

فتح برامج مساعدة  2020نوفمبر تشرين الثاني/قرر المجلس في وشمال أوغندا. 
في عملية الشراء الختيار الصندوق االستئماني بدأ والي. جديدة في جورجيا وكينيا وم

هذه البلدان الثالثة الجديدة ويهدف إلى االنتهاء من العملية بحلول  التنفيذ منشركاء 
ا من و. 2021نهاية عام  ، وصلت عدد المشاريع التي 2021ويونيحزيران/ 30اعتبار 
 جمهورية أفريقيامنها في مشاريع ستة  ،امشروع 24 الصندوق االستئمانيأطلقها 
وخمسة  ،الكونغو الديمقراطيةفي جمهورية  10و ،كوت ديفواروثالثة في  ،الوسطى
 .في أوغندا

الميزانية  مما تسمح بهيعمل الصندوق االستئماني بأقصى طاقته من الموظفين و -16
اإلدارة. ويشمل ذلك المستشار  مستوياتجميع إتاحة مع  ،2020منذ منتصف عام 

ا  ،القانوني برامج في الوثالثة مديري  ،نائب للمدير التنفيذيبصفته الذي يعمل أيض 
يشتغل قصير األجل  من بينهم موظف بعقد ،الموظفون وكان هؤالء. الحاالتبلدان 

فيما يتعلق  المشترياتلتبسيط وتحسين أنشطة  ونضروري ،مشتريات معاون كمسؤول
زخما هاما  المشترياتوظيفة  اكتسبت ،عالوة على ذلكو. المنفذينباختيار الشركاء 
بمبادرة من قلم المحكمة  فرقة عمل مشتركة معنية بالمشتريات من خالل إنشاء
اإلجرائية وكذلك الستعراض التحسينات المنهجية  العقباتلمعالجة  والمدير التنفيذي

وأتم الصندوق . في أعماله الصندوق االستئمانيباحتياجات  فيما يتعلقالمحتملة 
وأبرم ما مجموعه عشرة  ،عملية شراء 15في الفترة المشمولة بالتقرير  ستئمانياال

وأبرم ثالثة عقود  ،عقد ا لتنفيذ مشاريع المساعدة 14ومدد  ،المنفذينعقود مع الشركاء 
 .تعويضات جبر األضرارلتنفيذ 

بلغت قيمة حافظة االستثمار النشط  ،نهاية الفترة المشمولة بالتقرير وعند -17
مقابل إجمالي  ومليون يور 7.4 -األنشطة المتعاقد عليها  -للصندوق االستئماني 

ال تزال  ومليون يور 2.3منها  ،مليون يورو 22.2الموارد المتاحة التي تزيد عن 
غير مخصصة بهدف استمرار التزامات البرامج المتعددة السنوات واالستثمارات 

 .قبليةالمست

مجلس اإلدارة واألمانة بشكل مكثف على تحسين أساليب عملهما  وانكب -18
استعراض الخبراء مع الدول األطراف والمحكمة بشأن توصيات تقرير  وانخرطا
نشر الصندوق االستئماني خطته اإلستراتيجية  ،مع خطة المحكمة وتماشيا. المستقلين

التقدم إلحراز دت المواعيد النهائية والتي حد ،2020في عام  أنشطتهاتعقب ل آلية مع
تلقى مجلس اإلدارة ملخصات واإلدارة. التي يتم إدخالها على  الهامة تحسيناتالفي 

استعراض ربع سنوية شاملة من األمانة واجتمع شهري ا لمناقشة توصيات إدارية 
اعتمد مجلس  ،2021في منتصف عام وومسائل إدارة الصندوق. الخبراء المستقلين 

 اإلدارة مؤقت ا سياسة خاصة بأساليب العمل.

فقد ارتفع  ،السفرحركة على  غالبا ،19-كوفيدعلى الرغم من تأثير جائحة و -19
الممولة من المساهمات  ،معدل تنفيذ الميزانية العادية ألمانة الصندوق االستئماني

 .2020في عام  في المائة 91.6إلى  ،المقدرة

رفع الذي ينص على  ،ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار  11فق ا للفقرة وو -20
 ،ُرفضت وسواء قُبلت أ ،عن كل التبرعات المقدمةتقرير إلى جميع الدول األطراف 

 ،في جملة أمور ،في المرفق األول لهذا التقرير. وتشمل القائمة بالتبرعاتقائمة تُدرج 
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من  ويور 12 124مساهمات وردت من الدول و ويور 2 937 908ما يلي: 
 فراد.األمؤسسات وال

حسابات الصندوق االستئماني  كان رصيد ،بالتقرير المشمولةفي نهاية الفترة و -21
 ،يورو 826 083 6( BCEEو CICو ABN AMRO مصارففي ) والثالثة باليور

؛ Ecobank مصرف في فرنكا بفرنكات الجماعة المالية لغرب أفريقيا 38 731 420و
 30 بحلول ويور 971 99 9( BCEE) وحساب التوفير باليور وقد كان رصيد

. وكان رصيد حسابات الصندوق االستئماني بالدوالر األمريكي 2021ويونيحزيران/
ا في 2015 ا في 5147و ABN AMRO مصرف دوالر  . Ecobank مصرف دوالر 

ا على و حصلت المنظمات الشريكة المنفذة في الصندوق االستئماني أيض 
ا عيني ا و/أ 173 863و ويور 1 085 859 لمشاريع تنفيذ ال مضاهيةأمواال   ودوالر 

فوائد ال وبلغت. 2021ويونيحزيران/ 30 - 2020ويوليتموز/ 1لفترة من في ا
الرسوم المصرفية  بلغتفي حين  ،في الفترة المشمولة بالتقرير ويور 540 مستحقةال

ا. 1852و ويور 1113لصندوق االستئماني ل لجميع الحسابات المصرفية  دوالر 

الخطوات الالزمة لتنفيذ استراتيجيته المعاد الصندوق االستئماني اتخذ و -22
توجيهها لتنمية الموارد، والتي مكنته من القيام بجمع األموال المخصصة لجبر 

جانب السعي للحصول على تمويل غير مقيد ومساهمات مخصصة األضرار إلى 
لحقت بالفئات الضعيفة بشكل خاص من الضحايا، مثل أولئك الذين  ا  مرتبطة موضوعي

 .الجنسانيوالجنسي  جراء العنف بهم أضرار

الصندوق االستئماني بنشاط  منمجلس واإلدارة والموظفون الشارك أعضاء و -23
ا 2020ديسمبر كانون األول/في جمعية الدول األطراف في  ، والتي تضمنت أيض 

وكان حظيت بحضور جيد التي جانبية ذات صلة بالصندوق و فعالياتثالث 
لصندوق ل الوضع الراهنوحول  ،إنهاء العنف ضد النساء والفتياتحول  موضوعها

تكريم  في ةالثالث ةالجانبي وتمثلت الفعاليةلضحايا. بخصوص ااالستئماني وتوقعاته 
 .ميشيلنيالراحل فيليب  رئيس مجلس اإلدارة

 تويترال سيما عبر  ،والنشر عليها ائل التواصل االجتماعيوساستخدام  ساهمو   -24
مراجعة  إلى جانب يوتوبو فيسبوكعلى  الصندوق االستئماني يوإطالق حساب

 إبراز صورةفي  ،(في المراحل النهائيةلصندوق االستئماني )ل اإللكتروني موقعال
 الصندوق االستئماني بشكل كبير في المجال العام.

 للصندوق االستئماني للضحايادعوة إلى التبرع 
الجرائم المندرجة  الذي مس ضحاياتتمثّل رسالة الصندوق في التصدي لألذى  -1

في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بضمان حقوق الضحايا وأسرهم من 
 خالل جبر األضرار وتقديم المساعدة.

وأسرهم والجماعات المتضّررة من المساعدة  الضحايا، استفاد 2008منذ عام و -2
ومنذ عام  الديمقراطية وأوغندا والمقدَّمة بدعم من الصندوق في جمهورية الكونغ

ا في  2020  واعتمادا على قدر المتوفرة. كوت ديفوارو الوسطى جمهورية أفريقياأيض 
 45000من  أكثر استهدافلتوسيع المشاريع، تعتزم البرامج الحالية متعددة السنوات 

مستفيد مباشر باإلضافة إلى المجتمعات المحلية والجمهور األوسع من خالل أنشطة 
، االستئماني المساعدة، تمّكن الصندوق تقديم ومن خالل والية. السالم وبناء المجتمع

على سبيل المثال، من تقديم الجراحة الترميمية، وتوفير األطراف الصناعية، وإسداء 
األنشطة المدرة للدخل، والصدمات، وتقديم الدعم التعليمي،  المشورة في حاالت

 الوساطة والمصالحة في حاالت النزاعات. و

فرد ا  530حوالي ل، قدم الصندوق االستئماني 2021بحلول منتصف عام و -3
لجبر ، وقدم تعويضات جماعية والمهدي كاتانغا قضيتي في األضرارجبر ل مبالغ

قضية وتعويضات رمزية في  كاتانغا قضية الضحايا فيلمجموعة مغلقة من األضرار 
سيقدم الشركاء المنفذون للصندوق االستئماني و لسكان مالي والمجتمع الدولي. المهدي

 1500ألكثر من  ةتعويضات جماعية قائمة على الخدم 2022و 2021في عامي 
بدأ عالوة على ذلك، سيو. تمبكتووتعويضات جماعية لسكان  لوبانغامستفيد في 

مكونات فردية لجبر األضرار تضم الصندوق االستئماني في تقديم تعويضات جماعية 
 لضحايا الجرائم التي ارتكبها السيد نتاغاندا.
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الصندوق االستئماني يعتمد وبالنظر إلى العوز الذي يعانيه األشخاص المدانين،  -4
على التبرعات والهبات في تنفيذ المهام المنوطة به لمواكبة المستجدات القضائية 

نظام  بتعهد)الحاالت( وتلك المتعلقة بالقضايا )جبر األضرار( في المحكمة، وللوفاء 
 .  بالضحاياروما األساسي بجبر األضرار التي لحقت 

صندوق أن وبفضل ما تقدّمه الدول األطراف من دعم وتبرعات، يستطيع ال -5
يتم االعتراف  يواصل تقديم المساعدة الضرورية إلى الضحايا األكثر ضعف ا، لكي

 .التعافي يتمكنوا من بدء باألذى الذي لحقهم وحتى

بشكل  وبالنسبة للدول األطراف ذات القدرة المحدودة على التبرع، حتى ولو -6
حصول على بقوة إلى التزامها بحقوق الضحايا في ال فقط يشيردعمها فرمزي، 

بهم نتيجة ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص  التي لحقت لجبر األضرارتعويضات 
 المحكمة.

وبالنظر إلى الوضع الراهن والتوقعات المتعلقة بجبر األضرار الذي تأمر به  -7
الحاالت التي  المحكمة، فضال  عن الحاجة إلى مساعدة الضحايا على مستوى بلدان

اصة، وذلك ختبرعات وهبات الجهات  إلى جمعالصندوق  يحتاجتنظر فيها المحكمة، 
برامج تقديم نطاق وتوسيع  مبالغ التعويضاتلتنفيذ األوامر بجبر األضرار واستكمال 

 لصالح الضحايا في أكبر عدد ممكن من الحاالت. المساعدة

إلى التبرع للصندوق االستئماني  األطرافإدارة الصندوق الدول  يدعو مجلسو -8
ن إحقاق حقوق الضحايا وأسرهم في جبر أضرارهم والحصول على من أجل ضما
 التي يحتاجون إليها. التعويضات

اإلدارة الدول األطراف إلى أن تحذو، حيثما كان ذلك ممكنا ،  يدعو مجلسو -9
باستخدام موارد  الصندوقاتفاقيات التمويل المتعددة السنوات القائمة مع  وحذ

 .المساعدة اإلنمائية الرسمية

الخاصة الدول األطراف إلى االستجابة لطلبات الصندوق  اإلدارة يدعو مجلسو -10
بتقديم مساهمات مخصَّصة ألغراض تمويل جبر أضرار معيَّنة، وكذلك لتجديد 
وتعزيز الموارد العامة لجبر األضرار ويعرب عن تقديره للدول األطراف التي قدّمت 

 بالفعل مثل هذه المساهمات. 

الدول األطراف إلى النظر في تقديم تبرعات مخصَّصة  ةاإلدار يدعو مجلسو -11
العنف الجنسي والعنف الجنساني، الناجين من لصالح الصندوق االستئماني إلى 

 ويعرب عن تقديره لكل الدول األطراف التي قدّمت بالفعل مثل هذه التبرعات. 

خالل الفترة  الصندوق اتلقاه لكل التبرعات التيمجلس عن بالغ التقدير الويعبر  -12
مخصَّصة، معربا  عن عميق تقديره لمن التبرعات الوالمقيدة غير  المشمولة بالتقرير

 قدّمها.

كما يعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول األطراف التي قد تؤيد مساعي  -13
تيسير الحصول على المجلس الرامية إلى استكشاف إمكانيات تقديم الدعم العيني و

خاص، وذلك من أجل زيادة إيرادات الصندوق وتنويع مجموعة التمويل من القطاع ال
 مانحيه األساسية. 

 مقدمة -أوالا 
، يقدّم مجلس اإلدارة )1(للضحاياالصندوق االستئماني من نظام  76لبند ل وفقا   -1

وتمتد الفترة المشمولة ‘‘(. الجمعية)’’هذا التقرير السنوي إلى جمعية الدول األطراف 
. ويتضّمن هذا 2021وحزيران/يوني 30حتى  2020وتموز/يولي 1بهذا التقرير من 
 كل من واليتي تقديمضمن إطار  ألنشطة الصندوق االستئمانيالتقرير موجزا  

جبر األضرار. ويعرض التقرير كذلك مستجدات الوضع المالي للصندوق و المساعدة
 . 2022االستئماني وميزانية األمانة المقترحة لعام 

                                                           
يقدّم مجلس اإلدارة ’’للمجني عليهم على أن  الصندوق االستئماني   لوائحمن  76 الالئحةنص ت  (1)

إلى لجنة الميزانية والمالية والمراجع  الصندوق االستئماني  تقريرا  سنويا  كتابيا  عن أنشطة 

 ‘‘.الخارجي للحسابات وجمعية الدول األطراف، من خالل رئيسه
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ا   األنشطة  -ثانيا

 العمليات إزاءوالمخاوف األمنية  19-كوفيدتأثير جائحة   -لفأ

القاعدة بالنسبة للموظفين في الهاي وكذلك في المكاتب  وظل العمل عن بعد ه -2
على  بلدان الحاالتأثرت قيود السفر الحكومية والتدابير الوقائية في وقد القطرية. 

مكن تالمنفذين ونظرائه. ومع ذلك،  شركائهأنشطة على تنقل موظفي الصندوق و
ديسمبر كانون األول/ –نوفمبر تشرين الثاني/تنظيم بعثتين إلى مالي )من لصندوق ـا

تمكن اثنان والمستوى.  رفيعةواحدة  بعثة(، بما في ذلك 2021فبراير شباط/و 2020
كانون من السفر إلى الهاي في  ،من أعضاء المجلس، بما في ذلك الرئيس

 الدول األطراف. لجمعيةلحضور الدورة التاسعة عشرة  2020مبر ديساألول/
 ،2021مارس آذار/في  الصندوقنظم  ،19-كوفيدامتثاال  لبروتوكوالت الوقاية من و

والعديد من لتقديم تعويضات رمزية لجبر األضرار  رفيع المستوى حفل ،في باماكو
الميدانية الوحيدة  البعثة ونُظمتتمبكتو.  تنظيم بعثة إلىفضال  عن  ،الجانبية الفعاليات

 لوبانغاو نتاغانداإلى بونيا فيما يتعلق بقضايا  الصندوقللموظفين القانونيين في 
 .2021ويونيزيران/ح-مايوأيار/في  كاتانغاو

ا و -3  بشكل حضورياجتماعات المجلس  تُعقدلم  ،المتفشية 19-كوفيد لجائحةنظر 
 ومجلس الشهرية أالجلسات  نُظمت ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبدال  من ذلك

ا عن بُعد  وتقاسمأشكال أخرى من المشاركة عن بُعد اعتماد جانب إلى  ،األكثر تكرار 
منصة افتراضية لتسهيل تبادل الوثائق وتحريرها بين  الصندوقأنشأ والمعلومات. 

 األمانة والمجلس.

فريق المحكمة إلدارة في لجان فرعية مختلفة من  الصندوق وشارك موظفو -4
ظروف الكيفية مواصلة العمل والسفر في ظل  تحديدبغرض  19-أزمة كوفيد

اقتصرت البعثات الميدانية على السفر الضروري الذي يتطلب موافقة ومتغيرة. ال
تنظيم هذه كان من الصعب جد ا  ،باإلضافة إلى ذلكو. وقلم المحكمةرئيس الجهاز 

وعدم  19-على البعثات في ظل كوفيدها المحكمة تقيود التي فرضالبسبب  البعثات
 ألمم المتحدة.التي توفرها منتظمة الجوية الرحالت ال إتاحة

أثر النزاع وانعدام األمن بشكل كبير على  ،إلى جانب قيود الصحة العامةو -5
لم يكن و خالل الفترة المشمولة بالتقرير. الحاالتفي معظم بلدان  الصندوق عمليات

ممكن ا. ولم يكن ( الكونغو الديمقراطيةبونيا )جمهورية  خارج وسطسفر الموظفين 
في وضع يسمح له بمطالبة  ،طويلةعلى مدى فترات زمنية  ،الصندوق االستئماني

 المتقدمين بتعويضات للسفر إلى بونيا. والمستفيدين أ

تشرين النتخابات التي أجريت في نهاية شهر أثرت ا ،في كوت ديفوارو -6
وبالتالي  ،أكتوبر مؤقت ا على إمكانية قيام موظفي الصندوق بمهام داخل البلداألول/

 على توقيت إطالق برنامج المساعدة.

أدى العنف أثناء فترة االنتخابات وبعدها إلى  ،الوسطى جمهورية أفريقيافي و -7
باالتفاق مع الشركاء  -بشكل كبير وأدى  الصندوقلموظفي  ةالتشغيلي األنشطةتقييد 

الوضع  صعب هذا. كما 2021إلى تأخير توقيع العقود حتى أوائل عام  -المنفذين 
 البرنامج في مناطق ريفية معينة. استهاللعلى الشركاء البدء في 

السفر  ظلبينما فغير الحكومات. ت بسبب متقلب اكان الوضع األمني  ،في ماليو -8
 ممكنا  ألسباب أمنية. ولم يكن السفر إلى تمبكت ،ممكنا   وإلى باماك

أثناء وبعد  بأي بعثاتبعدم القيام نصيحة الموظفين  أسديت إلى ،في أوغنداو -9
تأثرت البنية التحتية لالتصاالت في أوغندا و. 2021يناير كانون الثاني/فترة انتخابات 

ات الرسائل ووسائل التواصل االجتماعي عندما تم إيقاف تشغيل اإلنترنت وخدم
وخدمات البيانات في الفترة التي سبقت االنتخابات وظلت قيود اإلنترنت سارية لبعض 

 .الوقت بعد ذلك

 ت مجلس اإلدارةااجتماعات وقرار  -باء

-كوفيدعلى الرغم من القيود المفروضة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة  -10
مناسب وفي تدابير جبر األضرار بشكل  فقد واصل المجلس عمله لضمان تنفيذ ،19
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 جبر األضرار مساعدة وتنفيذ تعويضاتلتقديم البرامج  من خاللالوقت المناسب 
الجرائم الفظيعة التي تدخل في اختصاص المحكمة  لصالح الضحايا الناجين من

 الجنائية الدولية.

عقد  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،دباستخدام طرائق االجتماع عن بعو -11
 17مجلس اجتماعه السادس والعشرون في العقد وجلسة.  17صندوق المجلس 
اإلدارة الجديد السيدة تافاريز ميرابال  عضو مجلسللترحيب ب 2020ويوليتموز/

اإلدارة الجديد  عضو مجلسللترحيب ب 2021ومايأيار/ 6( وفي ية)جمهورية الدومينيك
 السيد أندريس بارماس )إستونيا(.

لقاء الثالثين  هخالل اجتماع 2020نوفمبر /تشرين الثاني 6في المجلس  ونظم -12
السفير هورسلوند من  -السابق  جمعية الدول األطرافمع نائب رئيس تواصليا 
 ،مةالمحكمة: النائب الثاني لرئيس المحك مع المسؤولين الرئيسيين فيو -الدنمارك

فاتو السيدة  ،والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،القاضي بيرين دي بريشامبو
وركز اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس السيد بيتر لويس.  ،المحكمة وقلم ،بنسودا

استعراض الخبراء مع نائب رئيس آسيا والمحيط الهادئ على مناقشة تقرير 
المحكمة عن دعمهم وتقديرهم لعمل  الرئيسيون فيالمسؤولون أعرب و. المستقلين
ال سيما  ،وجبر األضرارلمساعدة تقديم اب تينالخاص واليتيهفي إطار  الصندوقوأداء 

 .19-كوفيدجائحة  خلفتهابالنظر إلى التحديات التي 

الثاني ه خالل اجتماعمع منظمات المجتمع المدني لقاء تواصليا المجلس ونظم  -13
 محادثاتانخرط الصندوق في و. 2020نوفمبر تشرين الثاني/ 11والثالثين في 
من ممثلي منظمات المجتمع المدني من بوروندي وكينيا فردا  40رب امثمرة مع ما يق

أثناءها وجورجيا وكينيا ومالي وأوغندا أكدوا  الكونغو الديمقراطيةومالي وجمهورية 
ظمات المجتمع المدني من الصندوقمجلس  وأطلعالتزامهم ودعمهم لعمل الصندوق. 

 أفريقيا الوسطى مثل ،برامجها في بلدان مختلفةتلك على آخر المستجدات بخصوص 
األخبار  وعرض عليهم آخر ،وأوغندا الكونغو الديمقراطيةجمهورية وكوت ديفوار و

ا في  بشأن طرحت وفي جورجيا ومالي وكينيا.  برامج تقديم المساعدةالمضي قدم 
مخاوفها وتبادلت وجهات النظر حول  وتطرقت إلىمنظمات المجتمع المدني أسئلة 

يقدّر الصندوق مساهمة و. الحاالتبلدان مختلف وأنشطة الصندوق في  واليات
عمل ومنظمات المجتمع المدني وتعاونها ويواصل العمل على تعزيز هذا التعاون. 

مدني ببيانات وأنشطة الصندوق من الصندوق على ضمان إبالغ منظمات المجتمع ال
 التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية. خالل تعميم جميع هذه المعلومات عبر

هذا مجلس توصيات الناقش  ،استعراض الخبراء المستقلينبعد نشر تقرير و -14
ا مباشرة و. هعليه في العديد من اجتماع وتعليقاتهستعراض الا أصدر المجلس بيان ا عام 

وتواصل بشكل مباشر مع الدول  ،استعراض الخبراء المستقلينبعد نشر تقرير 
 تنسيقكجهة مجلس الشيخ بالل ال ووعين عض ،وعن بعد حضوريا ،األطراف المهتمة

مجلس الأدرج وهذه المسائل وطلب من األمانة إعداد تقييمات وتحليالت قانونية. بشأن 
آلية  فريق المحكمة المقدم إلى ضمن رد استعراض الخبراء المستقلينتقرير  على رده

في  االستعراضآلية  فريق قدم المجلس إلى. و2021أبريل نيسان/في  االستعراض
 تصنيفها بسبب تقييمهاومدة  لتوصياتا اقتراحه بشأن تخصيص 2021ويونيحزيران/

 .الصندوقأنها تقع ضمن مسؤولية 

بدعم  ،خالل الفترة المشمولة بالتقريرمجلس بشكل فردي الأعضاء  وتواصل -15
اجتماعات افتراضية أبلغت دول هذه  من خاللمع مجموعاتهم اإلقليمية  ،من األمانة

استعراض الخبراء وآراء المجلس حول تقرير  ،بحالة أنشطة الصندوق األقاليم
فة بمزيد من الموصو ،هذه االجتماعات افتتحواحتياجات التمويل. وقد  المستقلين

تافاريز ميرابال مع مجموعة دول والمجلس مين وعض ،أدناه 83التفصيل في الفقرة 
المجلس البارونة أرمينكا  وباجتماع عض واختتمتالبحر الكاريبي وأمريكا الالتينية 

 هيليتش مع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

 القرارات التالية: خالل الفترة المشمولة بالتقريراتخذ المجلس و -16

 :2021-2020 للفترة لصندوقالخطة اإلستراتيجية لـ -17

للفترة  صندوقلالخطة اإلستراتيجية المحدثة لـ 2020ويوليتموز/في مجلس الناقش 
والتي تتضمن توصيات آلية الرقابة المستقلة باإلضافة إلى التطورات  ،2020-2021
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 واليتيتنفيذ  نأبشوالصراع الظرفي  19-كوفيدالتشغيلية واإلشارة إلى تأثير 
 17خالل االجتماع الذي عقد في ووافق المجلس الصندوق االستئماني. 

على الخطة اإلستراتيجية المحدثة كما تم تقديمها وشدد على أهمية  2020ويوليتموز/
 ،والمساعدة في الميدان بجبر األضرارإبالغ الدول األطراف بكيفية ارتباط الخطة 

أغسطس آب/في مجلس الاعتمد و. الصندوقعلى عمل  19-كوفيد ثيرأت يةوكيف
 .2021-2020 للفترة الخطة اإلستراتيجية المحدثة ،2020

 وقرارات إدارة الصندوق: جبر األضرارملفات  -18

مجلس السابق ال و( وعضلوبانغاقضية مجلس ماما كويتي دومبيا )العملت رئيسة 
 استعراضبهدف لمجلس ل معينين( كممثلين المهديقضية )غوتشا لوردكيبانيدزي 
التي  جبر األضراروالبت فيها فيما يتعلق بقرارات  لصندوققرارات األهلية اإلدارية ل

قرار سري بشأن ما  1000أكثر من  2020طوال عام وأصدرا أمرت بها المحكمة. 
 لوبانغا قضيتيفي  جبر األضرارتلقي تعويضات لإذا كان الضحايا األفراد مؤهلين 

 وكعضلوردكيبانيدزه بعد استقالة السيد والتي أمرت بها الدوائر االبتدائية.  المهديو
كممثل معين  أرمينكا هيليتشالبارونة  ُعينت ،2021فبراير شباط/مجلس في الفي 
جبر  تعويضات للحصول علىلضحايا امعايير أهلية  بهدف استعراضلمجلس ل

بدعم من  ،عيّن المجلس أندريس بارماسو. فيهاوالبت  المهدي األضرار في قضية
مع األمانة على مشروع خطة  للتعاملمجلس المن  كجهة تنسيق ،تافاريز ميرابالومين

ووافق . 2021ويونيحزيران/ 8المقدمة في  نتاغانداتعويضات قضية التنفيذ األولية ل
لمبلغ لكتكملة أولى  ومليون يور 1.5على تخصيص  2021ويوليتموز/ 6في المجلس 
جبر  لزيادة احتياطي تعويضات ومليون يور 1وتخصيص  نتاغاندافي قضية  الالزم

 .األضرار

 وقرارات إدارة الصندوق: برامج تقديم المساعدة -19

إلى المجلس تقاريرها  2020نوفمبر /يتشرين الثان 10في أمانة الصندوق قدمت 
في جورجيا وكينيا ومالي. مساعدة للوتوصياتها بشأن جدوى تنفيذ برامج جديدة 

الضحايا  األضرار والمتمحور حولاستندت التوصيات إلى تقييمات النهج القائم على و
شامل  إجراء استعراضبعد و. 2020و 2019في البلدان الثالثة في  أُجريتالتي 

 برامجال وافق المجلس على تنفيذ ،للتقارير ومناقشة الخيارات والتوصيات المقترحة
 ويور 600 000خصص المجلس ولمساعدة في جورجيا وكينيا ومالي. ل ديدةالج

وافق المجلس على تخصيص وفي جورجيا لمدة ثالث سنوات.  لبرنامج تقديم المساعدة
مع التركيز على دعم الناجين  ،عامين في كينيال يمتدلبرنامج مساعدة  ويور 300 000

عالوة و. 2007/2008 في فترة نتخاباتالأعقب ا الذي والجنسانيمن العنف الجنسي 
من احتياطي  ويور 300 000وافق المجلس كتمويل أولي على تخصيص  ،على ذلك
قرر المجلس اإلبقاء على برنامج والجديد في مالي.  لبرنامج تقديم المساعدةالمساعدة 

 وأكد المجلس مليون يورو. 1.5( بقيمة 2022-2021مساعدة أوغندا للسنة الثالثة )
الكونغو برنامج مساعدة جمهورية بشأن قراره السابق  2021ويوليتموز/ 6 في

أي  ،قيمة السنة األولى باإلبقاء على نفس( 2022-2021للسنة الثانية ) الديمقراطية
 مليون دوالر أمريكي. 1.65

 :ةطارئالتكاليف البرنامج  احتياطي -20

 تكاليف احتياطيعلى استخدام  2020نوفمبر تشرين الثاني/ 20في وافق المجلس 
وكذلك  ،لصناديق االستئمانيةافي الموارد الخارجة عن ميزانية  ةطارئالالبرنامج 
الستثمار في األنشطة المتعلقة بالبرنامج والتي لها أهمية بغرض ا ،تطبيقهاقواعد 

 رئيسية بالنسبة لتطوير واستدامة حافظة برامج الصندوق االستئماني.

اعتمد المجلس قواعد  ،االستثمارودارة إلالشاملة لدوق الصنريثما يتم إصدار سياسة و
في الموارد من خارج  ةطارئالتكاليف البرنامج  احتياطيالتطبيق التالية الستخدام 

 الميزانية:

 .الصندوقعدم ازدواجية ميزانية  (أ)

بطريقة تقوض الوظيفة األساسية للميزانية العادية  االحتياطاتال يمكن استخدام 
الوظائف والقدرات األساسية سير ضمان  ويظل دورها هوالتي  ،ألمانة الصندوق

 للصندوق؛
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 الغرض االستثماري المرتبط بالبرنامج. (ب)

تحسين  وفي األنشطة التي من شأنها تطوير أ االحتياطاتتُستثمر يجب أن 
 وأنشطة المساعدة؛جبر األضرار الطرق التي سيستفيد بها الضحايا من تعويضات 

 .مؤقت وأ طارئالستثمار ا (ج)

  تأثير  و)لمرة واحدة( لدعم زيادة األداء و/أالطارئة األنشطة/اآلليات
 تنفيذ البرنامج.

 ( ا 12اللجوء المؤقت للتمديد بشكل استثنائي فقط( إلى  ةقابل ،شهر 
ذي العالقة ) ذي األهمية البالغة( دعم العمل 1بهدف ) ،رأس المال البشري

 وبدء التشغيل السريع أ وأ (2البرنامجي( )و ،القانونيو ،المشترياتب
تتطلب الطبيعة المؤقتة وتعزيز الوظائف األساسية للصندوق. 

لالستثمارات تقييم ما إذا كان رأس المال البشري سيحتاج في النهاية إلى 
 .لصندوقلفي الميزانية العادية  إدراجه اعتباره "قدرة أساسية" وضمان

احتياطي تكاليف البرنامج ضمن الموجودة إلى والموجهة التخصيصات  (د)
 بها األمانة ويوافق عليها مجلس اإلدارة. التي توصيالطارئة 

احتياطي تكاليف على استخدام  2020نوفمبر /في تشرين الثانيوافق المجلس 
جمع األموال واالتصال  القدرات علىوال سيما لغرض تعزيز  ،البرنامج الطارئة

والسماح بشراء أداة  ،السياسة الالزمة وضعوضمان  ،لصندوق االستئمانيداخل ا
تنمية القدرات و ،بجبر األضراروضمان إجراء التقييمات المتعلقة  ،للرصد والتقييم

تبلغ القيمة الحالية وومراعاة النزاعات.  االعتبارات الجنسانيةإدماج المتعلقة ب
 7.3) وورمليون ي 1.43غير السنوية ما مجموعه حتياطي تكاليف البرنامج الطارئة ال

 ألف يورو. 497.5بزيادة قدرها  ،من إجمالي الموارد المتاحة( في المائة

 الصندوق: إدارية من إعداد أمانةملخصات  -21

تقارير  والتي تقدم بالملخصات اإلدارية التي تعدها أمانة الصندوقأحاط المجلس علما 
وجمع األموال المساعدة، تقديم و جبر األضرار تييوالفي إطار  أنشطة برنامجهعن 

وتنمية الموارد، وتنمية الموارد البشرية وإدارتها، والفعاليات واالتصاالت خالل 
وافق المجلس على و. 2021والنصف األول من عام  2020النصف الثاني من عام 

ربع السنوية في المجال العام، مع تنقيح ال الصندوق اإلداريةإتاحة ملخصات 
عديالت المطلوبة، من أجل زيادة الشفافية وإثبات التالقيام بالمعلومات السرية و

 .الصندوقالمساءلة فيما يتعلق بأنشطة 

 طرق عمل المجلس: -22

والتوقيت يخضع اليوم  -بشكل افتراضيقرر المجلس االجتماع مرة واحدة في الشهر 
مؤقت ا سياسة أساليب العمل  2021ويوليتموز/ 6في اعتمد المجلس و. لمدى توافرهما
نظرهم ووجهات  تعليقاتهم عليها والدول األطراف ليبدي قلم المحكمةوتركها مفتوحة 

 نهائي. اعتمادها بشكلقبل  حولها

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني الدورة السابعة من   -جيم
 للضحايا

 2021وحزيران/يوني 3في  أرسلت أمانة جمعية الدول األطراف مذكرة شفوية -23
(ICC-ASP/20/SP/38 إلى جميع الدول األطراف بشأن القرار الذي اتخذه مكتب )

بشأن  2021ويونيحزيران/ 2في  المنعقدجمعية الدول األطراف في اجتماعه الرابع 
لضحايا في الدورة العشرين لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني 

 للجمعية.

 7من  ،أسبوع ا 12تحديد فترة الترشيح، التي ستستمر لمدة قرر المكتب و -24
القرارات تشمل )توقيت وسط أوروبا(. و 2021أغسطس آب/ 29إلى  ويونيحزيران/

 9المؤرخ  ICC-ASP/1/Res.6: ما يليذات الصلة بترشيح وانتخاب أعضاء المجلس 
 9المؤرخ  ICC-ASP/1/Res.7)انظر المرفق األول( و 2002أيلول/سبتمبر 
 2عمال  بالفقرة  ،)انظر المرفق الثاني(. وتجدر اإلشارة إلى أنه 2002أيلول/سبتمبر 

يُنتخبون  ،يتألف المجلس من خمسة أعضاء ،ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار 
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مرة  مانتخابهيمكن إعادة ويعملون بصفتهم الشخصية دون مقابل  ،لمدة ثالث سنوات
 واحدة.

الدول  حثقرر المكتب  ،كما أبلغه الرئيسبناء  على اقتراح المجلس و -25
على أن  ،مجلس اإلدارة أعضاء انتخابفي  ألفراد ليشاركواترشيحها  عند ،األطراف

تأخذ في االعتبار العديد من الكفاءات المرغوبة التي تتوافق مع والية وأنشطة 
 الصندوق.

مستوى  تقييم جديد آللية الرقابة المستقلة: حول إشراك الضحايا على  -دال
 المحكمة

مقابالت  2020في آب/أغسطس وسبتمبر/أيلول آلية الرقابة المستقلة أجرت  -26
مع المدير التنفيذي والموظفين المعنيين في األمانة العامة حول موضوع التفاعل مع 

التحقق منهم بما في ذلك تحديد الضحايا و ،جبر األضرارالضحايا في سياق إجراءات 
جميع موظفي  قام ،باإلضافة إلى ذلكو. م المساعدةبرامج تقديمشاركة في وال

 .استبيان حول الموضوع بملء الذين لديهم خبرة ميدانية في إشراك الضحايا الصندوق

 على 2020أكتوبر تشرين األول/ 30في آلية الرقابة المستقلة  وعرضت -27
 ديسمبر/كانون األول 7في وقدم الصندوق التقييم.  ها المؤقت حولتقرير الصندوق
واضح بين اإلجراءات  ه بشكلمع تمييز ،رده التفصيلي على التقرير المؤقت 2020

وشرح طبيعة ودور الصندوق  ،جبر األضرار القضائية ومرحلة تنفيذ تعويضات
 .ولوبانغا المهدي قضيتي في الضحاياوحدد بالتفصيل إجراءات تحديد  ،االستئماني

معلومات  2021يناير كانون الثاني/و 2020ديسمبر كانون األول/في  قدم الصندوقو
مختارين من المستفيدين ال ت معمقابالإجراء  ليمكنها من آلية الرقابة المستقلةإلى 

في  الختاميتقريرها  آلية الرقابة المستقلةنشرت والضحايا ألغراض التقييم. 
 .2021ومايأيار/

 الخبراء المستقلين استعراض  -هاء

من خالل االجتماعات عن ر المشمولة بالتقري خالل الفترةنظم مجلس اإلدارة  -28
بشأن تقرير استعراض الخبراء المستقلين مناقشة بعد واالتصاالت عبر اإلنترنت 

الشيخ محمد بالل )المجلس( وفرانسيسكا  وأمانته الصندوقعين مجلس ووتوصياته. 
ع المحكمة لكل منهما للتعامل م كجهتي تنسيق( األمانة) ةالقانوني المستشارة ،إيكلمانز
 وجهتيُعقدت اجتماعات واتصاالت مع آلية االستعراض و. االستعراضوآلية 

 .2021التنسيق التابعة للمحكمة طوال النصف األول من عام 

في  ،قلم المحكمةباإلضافة إلى  ،وأمانته الصندوقشارك أعضاء مجلس و -29
التي بدأتها واستضافتها  ،سلسلة من االجتماعات غير الرسمية مع الدول األطراف

أتاح و. الصندوقبذات الصلة  استعراض الخبراء المستقلينبشأن توصيات  ،السويد
 ،هذا االجتماع للدول األطراف فرصة لمناقشة اآلثار المترتبة على هذه التوصيات

مخاوف بشأن عمل  ووتبادل وجهات النظر في هذا الصدد ومعالجة أي أسئلة أ
 الصندوق.

رد في  استعراض الخبراء المستقلينصندوق بشأن توصيات الء آرا ودُمجت -30
. كما 2021نيسان/أبريل  14المقدم إلى فريق آلية االستعراض في العام المحكمة 
مجلس لهذه اآلراء في الرد المشترك للمحكمة وكذلك في مالحظات منفصلة  أُدرجت
 في مرفق الرد.الوارد اإلدارة 

 واالجتماعات األخرى ذات الصلة بـالصندوق الفعاليات  -واو

اجتماع ا افتراضي ا  80أكثر من  خالل الفترة المشمولة بالتقريرنظم الصندوق  -31
مع عدد من الدول األطراف والمنظمات غير الحكومية لإلبالغ عن  حضوريا وأ

وتقديم تحديثات  ،هالتطورات في أنشطة الصندوق ومناقشة المسائل المتعلقة بواليات
استعراض تقرير وتوصيات  فضال عنالمساعدة تقديم و جبر األضراربرنامج بشأن 

 .الخبراء المستقلين

 2020ديسمبر كانون األول/و 2020ويوليتموز/في التقى الصندوق و -32
 ،سفيرة أوروغواي في مملكة هولندا ،مع سعادة لورا دوبوي ،2021ويونيحزيران/و
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مجلس الراحل البرنامج الزمالة على شرف رئيس  إعدادفي  لمناقشة التقدم المحرز
في إحدى ميشيلني اللوحة التي تحمل اسم السيد  الصندوقضع و. وميشيلنيفيليب 

 االجتماع الحضوري التالي أثناءحفل  تنظيمأمل في يو المحكمةغرف االجتماعات في 
 لمجلس في الهاي.ل

مع اإلكوادور  2021ومايأيار/و 2020ويوليتموز/في اجتمع الصندوق و -33
للميزانية لتقديم تحديثات حول األنشطة األخيرة للصندوق  اميسربصفته وقبرص 

 .2022و 2021االستئماني وناقش الميزانية المقترحة لعامي 

مع نائب  2020نوفمبر تشرين الثاني/ 9و 3بين  افتراضياالتقى الصندوق و -34
 ،من الدنماركهورسلوند وس أوتجينالسفير  ،السابق جمعية الدول األطرافرئيس 

بيتر  ،المحكمة وقلم ،مارك بيرين دي بريشامبووالقاضي  ،ونائب رئيس المحكمة
إبقاء رئيس المحكمة العليا ومدراء  ولويس. وكان الغرض من هذه االجتماعات ه

 وتخطيطهالمحاكم على اطالع دائم بالتطورات األخيرة في أنشطة الصندوق 
 .وأولوياته

والمستشار القانوني عن بعد مع سعادة السيد  لصندوقلالتقى المدير التنفيذي و -35
برنامج وناقش  2020نوفمبر تشرين الثاني/ 10سفير كينيا في  ،لورانس لينايابا

 الذي سينظر المجلس في تنفيذه.و المساعدة الذي يقدمه الصندوق

رفيعة  حضوريةاجتماعات  وأمانته الصندوق رئيسة مجلس اإلدارةعقد و -36
تشرين في  ،مالي ،المستوى مع ممثلين عن حكومة مالي في بعثة ُعقدت في باماكو

في مالي فيما يتعلق  من أجل شرح أنشطة الصندوق االستئماني 2020نوفمبر الثاني/
المساعدة  تقديم وبرنامج المهدي لجبر األضرار في قضيةتعويضات المرتقبة البتنفيذ 

 المخطط له في مالي.

في  بالتعاون مع حكومتي فنلندا والجمهورية الدومينيكيةصندوق الاستضاف و -37
 ،جمعية الدول األطرافلـ ةافتراضي ةجانبي فعالية 2020ديسمبر تشرين الثاني/ 8

 وألقى الكلمةبعنوان "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بموجب نظام روما األساسي". 
بينيا والدكتور غييرمو ،سفير فنلندا ،معالي بايفي كوكورانتا هذه الفعاليةفي 

المدعي العام السابق  ،فاتو بنسوداو ،يةجمهورية الدومينيكالسفير  ،كونتريراس
 ووعض ،الصندوقرئيس مجلس إدارة  ،ماما كويتي دومبياو ،للمحكمة الجنائية الدولية

 مجلس مينيرفا تافاريز ميرابال.ال

مع حكومة بالتعاون  2020 كانون األول/ديسمبر 10في استضاف الصندوق و -38
جمعية في  ةافتراضي ةجانبي فعاليةأوروغواي والبرلمانيون من أجل العمل العالمي 

في يوم ميشيلني مجلس الراحل فيليب البعنوان "تكريم ذكرى رئيس  الدول األطراف
 ،سفيرة أوروغواي ،تضمنت قائمة المتحدثين سعادة لورا دوبويو. "حقوق اإلنسان

بيتر  ،ةالمحكم وقلم ،البرلمانين من أجل العمل العالمي ةرئيس ،ومارغريتا سيدرفيلت
 .ميشيلنيالسيد  أسرةوالمدير التنفيذي وأفراد  الصندوقومجلس  ،لويس

كانون  16إلى  14في الفترة من واألمانة شارك أعضاء مجلس الصندوق و -39
الدول  لجمعيةفي الدورة التاسعة عشرة  افتراضيا وحضوريا 2020ديسمبر /األول

قدمت رئيسة مجلس إدارة الصندوق، ماما كويتي واألطراف في الهاي بهولندا. 
ا عن أنشطة الصندوق االستئماني  ،2020ديسمبر كانون األول/ 14في  ،دومبيا تقرير 

 للضحايا إلى جمعية آسيا والمحيط الهادئ.

كانون  14في رلندا والسويد أي يحكومت بالتعاون معاستضاف الصندوق و -40
 لجمعيةلدورة التاسعة عشرة أثناء ا فعالية جانبية افتراضية 2020ديسمبر /األول

"الصندوق االستئماني للضحايا:  اطلق عليهأُ  ر هذه الفعالية التيوتذكّ الدول األطراف. 
من العام الماضي وإعطاء  الصندوقإنجازات ب ،"2021عام  ووالمضي قدما نحاآلن 

 .2021نظرة ثاقبة لما سيأتي بعد ذلك في عام 

مع رئيسة جمعية  2021مارس آذار/ 12عقدت األمانة اجتماع ا افتراضي ا في و -41
سيلفيا فرنانديز دي غورمندي )األرجنتين( وقدمت  ،المنتخبة حديث ا الدول األطراف

ا.  لها لمحة عامة موجزة عن أنشطة الصندوق ووالياته عقدت ووسبل المضي قدم 
جمعية الدول اجتماع ا افتراضي ا منفصال  مع نائب رئيس  في نفس اليوماألمانة 
 أبريلنيسان/ 7 وفي ،(يةجمهورية التشيكالالجديد كاتشينا سيكوينسوفا ) األطراف
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ُعقد و روبرت كيث راي )كندا(.جمعية الدول األطراف  رئيس نائب مع 2021
 بيتر لويس. ،المحكمة قلممع  2021مارس آذار/ 18في  اجتماع ثنائي

بالتعاون مع  2021آذار/مارس  30في استضاف الصندوق االستئماني و -42
ومنحت بمشاركة المدعي العام للمحكمة.  ،رفيع المستوى في باماكو حفال رئاسة مالي

 ها  يورو الصندوقفي هذا الحفل وبالنيابة عن رئيسة مجلس اإلدارة ماما كويتي دومبيا 
 وليونسكلو ،مالي شعب مسلضرر المعنوي الذي جبرا ل رمزي ا إلى حكومة مالي

 ،رافق الحفل فعاليات جانبيةوالمجتمع الدولي.  مسالمعنوي الذي جبرا للضرر 
 ةرفيع أخرى فعاليةوكذلك  ،نُظمت بالتعاون مع الحكومة والسفارات والمجتمع المدني

 المستوى بمشاركة رئيس مالي إلحياء ذكرى ضحايا العنف المرتبط بالنزاع في مالي.

اجتماعا  افتراضيا  مع رئيس المحكمة  آذار/مارس 26في عقدت األمانة و -43
والنائب األول للرئيس القاضي لوز ديل  ،المنتخب حديثا  القاضي بيوتر هوفمانسكي

مبي ميندوا. -رئيس القاضي أنطوان كيسياوالنائب الثاني لل ،كارمن إيبانيز كارانزا
بالتطورات األخيرة في  المحكمةرئاسة  في هذا االجتماعوأبلغت أمانة الصندوق 

. وأعربت األمانة عن تقديرها للدعم المستمر الذي الواليتينفي كال  الصندوقأنشطة 
بين  صندوق والتزامها بالحفاظ على العالقات الطيبة والتعاونيةلتقدمه الرئاسة ل

 المحكمة والصندوق.

اإلدارة أندريس بارماس ورئيسة المجلس ماما كويتي دومبيا  عضو مجلسقام و -44
الصندوق  أمانةبزيارة الهاي لالجتماع مع  ويوليتموز/وبداية  ويونيحزيران/في نهاية 

أثناء  سومناقشة األمور المتعلقة بأنشطة وواليات الصندوق. كما التقى السيد بارما
أجرت  ،خالل زيارتها ،قلمها. وبناء  على ذلكوزيارته شخصيا  برئيس المحكمة 

جمعية الدول رئيسة مجلس اإلدارة ماما كويتي دومبيا اجتماعات متابعة مع رئيسة 
 ،ورئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي ،سيلفيا فرنانديز دي غورمندي األطراف

 بيتر لويس.، المحكمة وقلم ،والمدعي العام للمحكمة كريم خان

مع قضاة  ،2021مارس /آذار 25في  افتراضيااجتمعت األمانة العامة و -45
غوتشا اإلدارة السابق القاضي  عضو مجلسبمن فيهم  ،المحكمة الستة المنتخبين حديث ا

ا حول اإلطار  قدمت األمانةو .لوردكيبانيدزي خالل هذا االجتماع للقضاة عرض 
 برنامجياألنشطة الحالية في كل من حول وتحديثات  ،ووالياته ،القانوني للصندوق

اجتماع متابعة  2021ومايأيار/ 7في وعقد الصندوق المساعدة. تقديم ر واضرجبر األ
حول ه يفيه المزيد من التفاصيل حول هيكله وأنشطته الحالية في إطار واليت عرض
اجتماع متابعة آخر بعد العطلة الصيفية  وسيُنظم. وجبر األضرارالمساعدة  تقديم

 .صندوقللمواصلة مناقشة اإلطار القانوني ل

خمس  2021تموز /وفي الفترة ما بين آذار/مارس ويوليالصندوق عقد و -46
اإلدارة المنحدر  عضو مجلسقام ومع الدول األطراف.  عن بعداجتماعات إقليمية 

الصندوق  واليتيلدول األطراف عن بإبالغ ا ،إلى جانب األمانة العامة ،اإلقليممن 
عن  فضالالمساعدة وتقديم  جبر األضرار برنامجي قضاياوقدم تحديث ا لألنشطة في 

انتهز الصندوق هذه المناسبة لشكر الدول و. هموعمليات استعراض الخبراء المستقلين
وكذلك لتقديم أعضاء المجلس المنتخبين حديث ا الذين  ،وتبرعاتهاعلى دعمها المستمر 

استضافت و البحر الكاريبي ومجموعة أوروبا الشرقية.ويمثلون دول أمريكا الالتينية 
مع الدول بالتعاون االجتماع االفتراضي  2021مارس آذار/ 23في  كوستاريكا

دارة اإل عضو مجلسواألطراف في مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي 
بالتعاون اجتماع ا  أبريلنيسان/ 7استضافت دولة فلسطين في و تافاريز ميرابال؛ومين

جمهورية الاستضافت ومع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ والشيخ محمد بالل؛ 
 10وأندريس بارماس اجتماعا في مجموعة أوروبا الشرقية بالتعاون مع  يةالتشيك
ماما و مع المجموعة األفريقيةبالتعاون استضافت السنغال اجتماع ا و ؛أيار/مايو

بالتعاون  ويولي 5يونيو؛ واستضافت فرنسا اجتماعا في حزيران/ 30في  كويتي دومبيا
تمت دعوة و. أرمينكا هيليتشالبارونة ومع دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

عن عمله خالل اجتماع غير  ملخصتقديم إلى  2021ويونيحزيران/ 16في الصندوق 
استضافه الممثل الدائم لليختنشتاين في نيويورك وحضره فطار اإل على مائدة رسمي

ا وممثال  للدول والمنظمات غير الحكومية في نيويورك.  50أكثر من  ومثل سفير 
وأعضاء من مينوتافاريز ميرابال اإلدارة  عضو مجلسفي هذا االجتماع  الصندوق
 األمانة.
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ا ل وتواص -47 مع منظمات المجتمع المدني.  2021ومايأيار/في الصندوق أيض 
التحالف من مع ميليندا ريد، منسقة اجتماعات  مايو/أيار 3في ُعقد اجتماع ثنائي و

للمبادرات مديرة التنفيذية التي تشغل أيضا منصب الوأجل المحكمة الجنائية الدولية 
مع روبرت  ومايأيار/ 5في التقى الصندوق ومن أجل العدل بين الجنسين.  النسائية

 7في وُعقد . يةالقانونالشؤون  ةوأليخاندرا فيسينتي، رئيس ،سكيلبيك، مدير اإلنصاف
لفيدرالية الدولية لحقوق ل ةالتنفيذي ةالرئيس، اجتماع مع إليونور موريل ومايأيار/

راكيل فاسكيز  وكذلكها، قسم العدالة الدولية في ةودلفين كارلينز، رئيس، اإلنسان
في اجتماع  الصندوقشارك ولدى المحكمة الجنائية الدولية.  ةالدائم ممثلتهالورينتي، 

 28في  المعقود بين المحكمة والمنظمات غير الحكوميةالمائدة المستديرة السنوي 
مجلس اإلدارة ماما كويتي دومبيا والمدير التنفيذي نظرة  ةرئيس تحيث قدم ومايأيار/

 .المطروحة وأجابا على األسئلة الصندوقثاقبة على عمل 

من بين المتحدثين في "المنتدى  2021وماي 6في وكان الصندوق االستئماني  -48
أصحاب المصلحة في شمال أوغندا" وسؤولي المحكمة بين مالتفاعلي االفتراضي 

قادة مؤثرين )دينيين وثقافيين  وشارك في الفعالية. أنغوينفي قضية بعد صدور الحكم 
 ،محلية( من شمال أوغندا ومدراء وموظفين )المدعي العامال ةحكوممسؤولين من الو

ومدير برنامج  ،المحامي العام للضحاياومكتب  ،ومحامي الدفاع ،وقلم المحكمة
 اإلعالم والتواصلقسم و ،وجبر أضرارهمقسم مشاركة الضحايا و ،الصندوق

(PIOS) جبر القضائية، بما في ذلك  المسطرةوالخطوات التالية في  العقوبات( لمناقشة
 .األضرار

ماما كويتي  ،رئيسة مجلس اإلدارة ممثال فيالتقى الصندوق االستئماني و -49
 ومايأيار/في  الكونغو الديمقراطيةومدير برنامج جمهورية  ،دومبيا

ونائب وزير  ،الكونغو الديمقراطيةبرئيس جمهورية  2021ويونيحزيران/و
متعددة  منظمات وسفاراتباإلضافة إلى ممثلين عن  ،ووزير العدل ،الخارجية
 ،هذه االجتماعات معلومات عن أنشطة الصندوق الجارية وقُدمت من خاللاألطراف. 
اتفقت حكومة وواستكشاف سبل التعاون والدعم.  ،ولوبانغا نتاغاندا قضيتي بما في ذلك
رفيع  ةمشترك فعاليةوالصندوق االستئماني على تنظيم  الكونغو الديمقراطيةجمهورية 
بمشاركة المجتمع المدني  ،الكونغو الديمقراطيةرئيس جمهورية  ايستضيفه ،المستوى
بسبب القيود اإلضافية المفروضة خالل الموجة الثالثة من و. ةالدبلوماسي ياتوالتمثيل
 إعادة جدولة هذا الحدث. تمت ،19-كوفيد

 والية جبر األضرار  -زاي

تتعلق والية جبر األضرار الخاصة بالصندوق االستئماني بإجراءات قضائية  -50
التي  تعويضاتالالموارد من خالل  وتُجمعمحددة أمام المحكمة التي ينتج عنها إدانة. 

األموال بسبب . وفي حالة عدم توفر هذه ضرارلجبر األ األشخاص المدانين يقدمها
حتى اآلن،  جبر األضرارالحال في جميع قضايا  وعوز األشخاص المدانين، كما ه

 بـ"موارد أخرى للصندوق االستئماني" إذا قرر المجلس ذلك. تعويضاتالتُستكمل 

تنفيذ أوامر جبر األضرار ذات  مرحلةثالثة قضايا  وصلتفي الوقت الراهن، و -51
الذي وافقت عليها الدائرة  والصلة بناء  على خطة تنفيذ الصندوق االستئماني على النح

يقدم الصندوق االستئماني تقارير ربع و. المهديو كاتانغاو لوبانغا قضايا االبتدائية:
جبر تعويضات سنوية إلى الدائرة االبتدائية ذات الصلة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ 

حسب  ،والدفاع بشأنها الممثلون القانونيون للضحايا، والتي يمكن أن يقدم األضرار
 .هماالقتضاء، مالحظات

من مسودة أولية  قُدمت، نتاغاندا ضرار في قضيةبجبر األإصدار أمر  وعقب -52
 ستُقدم مسودة، في حين 2021ويونيحزيران/خطة التنفيذ إلى الدائرة االبتدائية في 

 .2021بحلول نهاية عام  نتاغاندا جبر األضرار في قضية خطة تنفيذ تعويضات

الكونغو األربعة بالوضع في جمهورية  القضاياتتعلق ثالثة من هذه و -53
تتعلق قضية و. لوبانغا وكاتانغا ونتاغانداوبشكل أكثر تحديد ا بـإيتوري:  الديمقراطية

، يكّمل الصندوق ونغو الديمقراطيةالكبالوضع في مالي. وفي حالة جمهورية  المهدي
االستئماني عمله في تنفيذ جبر األضرار من خالل برنامج مساعدة. كما يخطط 

 .ينطلق في أوائل الصندوق االستئماني أيضا  لبرنامج مساعدة لمالي
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تنفيذ أوامر تتضمن كل قضية من القضايا األربعة التي هي اآلن في مرحلة و -54
لضحايا باأضرار متنوعة ومميزة إلحاق جبر األضرار جرائم مختلفة، مما أدى إلى 

 نوالممثلين القانونيي والمجتمعات المتضررة. وبالشراكة مع المحكمة، وأسرهم
تعويضات  تحديدالتيقن من أن  في تتمثل مهمة الصندوق االستئماني اآلن للضحايا،

الضحايا في كل قضية على ب لحقتي جبر األضرار يستجيب لألضرار المحددة الت
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق هذه والذي قررته الدوائر االبتدائية المعنية.  والنح

أدرك ومع الوقائع الميدانية وأن تأخذ في االعتبار القيود التشغيلية.  التعويضات
ات أن الوعد بتقديم تعويض في جميع عمليات جبر األضرارالصندوق االستئماني 

الشفاء  سكةللضحايا، مما يضعهم على  معنىوذات  ملموسةحقيقة  هيجبر األضرار 
وإعادة االندماج اإليجابي ضمن أسرهم ومجتمعاتهم. لذلك ركز الصندوق االستئماني 

وفي الوقت المناسب بالتعاون مع الممثلين  تنفيذ هذه التعويضات بفعاليةجهوده على 
لف أقسام قلم المحكمة، التي تتعاون بشكل وثيق مع القانونيين وبدعم أساسي من مخت

ا إنهاء والصندوق االستئماني لتحقيق هذا الهدف.  كان من األهمية بمكان للمضي قدم 
 .2021النصف األول من عام  وفي 2020 ذات الصلة في والتعاقد عمليات الشراء

الصندوق التعويضات القضائية. وقد دُعي تنفيذ قضية أنغوين في مرحلة توجد و -55
جبر لتدابير الممكنة ال، بما في ذلك بشأن تكاليف هاالستئماني إلى تقديم مالحظات

 .2021، بحلول نهاية عام األضرار

 جبر األضرار بموجب تعويضات المبلغ الالزميتوافق الجدول أدناه مع قيم و -56
 وفق ا لقرارات الدوائر االبتدائية وتخصيصات المجلس الحالية.

 

 

 

Term in Arabic Term in English 

قيمة المبلغ الالزم لجبر األضرار 
 )باليورو(  وتخصيصات مجلس اإلدارة

Reparations Liability Value and Board 
Allocations (€) 

 Reparation Order Liabilty Value قيمة المبلغ الالزم لجبر األضرار

مجموع تخصيصات الصندوق )جبر 
 األضرار(

Total Fund Allocations (Reparation) 

األموال المخصصة في 
 2021وحزيران/يوني

Funding Allocated at June 2021 

 لوبنغاقضية 
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في قضية  دفعه المدان المبلغ الالزم على الشخصحددت الدائرة االبتدائية  -57
استكمل مجلس إدارة الصندوق ودوالر أمريكي.  10 000 000بمبلغ  لوبانغا

أي خمسين في  يورو، 150 000صل إلى يي ذالتعويض ال مجموع االستئماني
وشارك في متابعة جهود جمع األموال من أجل  المائة من المبلغ اإلجمالي،

 .دفع التعويضات كاملةالتمكن من 

 الجماعية لتنفيذ التعويضات 2020اختيار الشريك المنفذ في عام  وعقب -58
كانون على البرنامج في القائمة على الخدمة وموافقة الدائرة االبتدائية 

المدير التنفيذي ووقع العقد.  إبرام، شرع الصندوق في 2020ديسمبر األول/
من  لشريك المنفذا ونظير وقلم المحكمة 2021مارس آذار/ 12في لـلصندوق 

عقد ا لتنفيذ برنامج التعويضات الجماعية القائمة على  خالل الوسائل اإللكترونية
. 2021مارس آذار/ 15الخدمة لمدة خمس سنوات. ودخل العقد حيز التنفيذ في 

 مرحلة التنفيذ.انطلقت صندوق والشريك المنفذ البين  ومؤتمر الفيدي تنظيم وبعد

يهدف برنامج الشريك المنفذ إلى المساهمة في تحسين الوضع و -59
 ،لهذا الغرضو. ونفسيا جسدياعي واالقتصادي للضحايا وإعادة تأهيلهم االجتما

ا في أنشطته التشغيلية على النح  المبين أدناه: وسيستخدم الشريك نهج 

على التشخيص الطبي األولي  والفحص و/أ إجراءإعادة التأهيل الجسدي:  -60
بالبرنامج من خالل لمستفيدين بالتنسيق مع الهياكل الصحية المحلية المرتبطة ا

 بروتوكوالت الشراكة.

تشخيص أولي للهياكل ب القيامإعادة التأهيل النفسي والصحة النفسية:  -61
 ،والمراكز المجتمعية للرعاية النفسية لتجهيزها وتوقيع بروتوكوالت الشراكة

وتقديم الدعم النفسي للضحايا من خالل االستشارات والمجموعات العالجية 
 الوساطة ولم شمل األسرة. جلسات إجراء عن فضال ،والتركيزية

في  وأسرهمإعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي: دعم المستفيدين  -62
المدرسة من خالل توفير المنح الدراسية وفصول ما مقاعد  العودة إلىعمليات 

 في المجاالت التي وأنشطة مدرة للدخل ةمهني تدريبات وإتاحةبعد المدرسة؛ 
األدوات الخاصة توزيع مجموعات و؛ إكمالهابعد  وتتبعهمون يختارها المستفيد

تدريب ودعم المستشارين وعلى المستفيدين؛  باألنشطة المدرة للدخل
االجتماعيين من الجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية من أجل السالم 

 والمصالحة؛ وتقديم دعم إضافي للضحايا األكثر ضعف ا.

وبالتالي يستجيب  ،ومتقاطعةسيطبق الشريك المنفذ استراتيجية متكاملة و -63
من خالل تقديم الخدمات في  ،المستفيدين وأسرهم وأضرارحصري ا الحتياجات 

وإشراك  ،واستكمالها بأنشطة تتعلق ببناء السالم ،مجاالت الدعم الثالثة هذه
 الجنسين وحماية البيئة.

 معهمفي بداية التفاعل المستفيدين  مع سيجري الشريك المنفذ مشاوراتو -64
من أجل إحالتهم بشكل صحيح إلى الخدمات واألنشطة التي لتشخيص حالتهم 

شراكات مع  المنفذ سيقيم الشريك ،باإلضافة إلى ذلكويحتاجونها ويفضلونها. 
األنشطة في جميع أنحاء  إجراءمراكز الصحة المجتمعية والنفسية لضمان 

الشريك المنفذ الموظفين المطلوبين  عين ،2021ويونيحزيران/ وبحلول. اإلقليم
عمل بين الشريك المنفذ  حلقةقدت عُ و. فرعيينوأبرم اتفاقيات مع مقاولين 

حماية البيانات والسرية.  حولبما في ذلك  ،2021ويونيحزيران/في  الصندوقو
من و. ضحية 425الشريك المنفذ بتفاصيل المجموعة األولى المكونة من  بلغأُ و

قائمة جبر األضرار الالمتوقع أن يبدأ الضحايا في الحصول على تعويضات 
 .2021على الخدمة بحلول منتصف عام 

الشراء والتعاقد مع عمليات أحرز الصندوق االستئماني تقدما كبيرا في و -65
في ونُظمت . جبر األضرارل رمزيةالتعويضات ال فيما يخصالشركاء المنفذين 

حول  المناقصينمع  طلب العروضعمل  حلقة 2021يناير كانون الثاني/
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 ،2021ويونيحزيران/. وبحلول لجبر األضرار لتعويضات الرمزية الجماعيةا
 .المناقصةاختيار الشريك المنفذ المرحلة النهائية من إجراءات  وصلت عملية

: أعاقت القيود لوبانغا قضية عملية تحديد الضحايا والتحقق منهم في -66
 تحديدوكذلك القيود األمنية تقدم عملية  19-كوفيدعلى السفر بسبب المفروضة 
الممثلين  وكذلك على ،وفرضت عليه لوبانغاقضية ضحايا في الصندوق لل

مع  عن بعدقابالت م إجراءوضع تدابير التخفيف من خالل  ،القانونيين للضحايا
يزال  وما. 2020ديسمبر كانون األول/في  استأنفتالمستفيدين المحتملين والتي 

ا  الموعد النهائي لتقديم الطلبات  ددفي حين حُ تحديد المستفيدين المحتملين مستمر 
يتخذ مجلس اإلدارة القرارات بشأن أهلية و. 2021أكتوبر تشرين األول/ 1في 

عملية اتخاذ القرارات وستستمر  .الدائرة االبتدائية وتوافق عليهاالمستفيدين 
بلغ  2021ويونيحزيران/)بحلول  2022حتى عام تفيدين بشأن أهلية المس

 باإلضافة إلى تلك التي اتخذت؛ 670القرارات التي اتخذها المجلس: مجموع 
 (.1095: 2017في  نهاأقرارات بش الدائرة االبتدائية

بما في ذلك القرار بالموافقة على االقتراح  ،نشر سجل القضية ومّكن -67
لصندوق ا ،المختار فيما يتعلق بتنفيذ التعويضات الجماعية القائمة على الخدمات

 جبر األضرار في قضية االستئماني والمحكمة باإلبالغ عن حالة تعويضات
ا من  وجمهورية الكونغو الرئيسي المقر في كل من لوبانغا الديمقراطية اعتبار 

أصدر الصندوق االستئماني بيان ا صحفي ا لهذا الغرض و. 2021مارس ر/آذا
. اإلعالم والتواصلموظفي المكتب القطري العاملين في مجال  وتواصل مع

أسئلة وسائل اإلعالم والجمهور مباشرة في الميدان.  تمت اإلجابة على ،وبدعمهم
بما في ذلك مقابلة إذاعية مع المدير التنفيذي  ،ظمت مقابالت إعالميةونُ 

ن في مجال اإلعالم والعامل ويواصل هؤالء الموظفون للصندوق االستئماني.
الرأي العام  رصد، خريناآلموظفي المكتب القطري لى جانب إ ،والتواصل

في قضية  لجبر األضراربشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ التعويضات الجماعية 
قدت اجتماعات رفيعة المستوى مع حكومة جمهورية الكونغو عُ و. لوبانغا

 .2021يونيو حزيران/مايو وأيار/الديمقراطية في 

 نتاغانداقضية 

في قضية  دفعه المدان المبلغ الالزم على الشخصحددت الدائرة االبتدائية  -68
استكمل مجلس إدارة الصندوق  وقددوالر أمريكي.  1 000 000بقيمة  كاتانغا

 االستئماني مجمل هذا التعويض.

، 2021والنصف األول من عام  2020طيلة النصف الثاني من عام و -69
واصل الصندوق االستئماني العمل بتعاون وثيق مع الجهات المعنية من أقسام 

 غمباللمواصلة تنفيذ  قلم المحكمة والممثلين القانونيين المعنيين في هذه القضية
 .ةالجماعي اتالتعويض

إلى  ربع سنويعلى أساس  يقدم الصندوق االستئماني تقارير منتظمةو -70
 .الدائرة االبتدائية بشأن التقدم المحرز

إجراءات  عن سريةال 2021يونيو حزيران/في رفعت الدائرة االبتدائية و -71
. لذلك يقدم هذا التقرير تفاصيل عن كاتانغا ات جبر األضرار في قضيةتعويض

 .القضيةفي هذه  األضرارجبر تعويضات جميع جوانب تنفيذ 

جيرمان كاتانغا  2014مارس آذار/ 7في الدائرة االبتدائية الثانية  وأدانت -72
وجرائم الحرب القتل التي تدخل ضمن جرائم ضد اإلنسانية بارتكاب جريمة 

، وهي جرائم ممتلكات العدو والنهبوالهجوم على السكان المدنيين وتدمير 
أثناء هجوم على بوغورو في مقاطعة  2003فبراير شابط/ 24ارتكبت في 

 إيتوري، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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 24المؤرخ  جبر األضراربالخاص  حكمهافي أمرت الدائرة االبتدائية و -73
 دتهمممن حد ضحية 297 ما مجموعهتعويضات لـ بتقديم، 2017آذار/مارس 
 ، بما في ذلك التعويضات الفردية والجماعية.إلى أهليتهم وخلصت

ا أمريكي ا. 250رمزي قدره  مبلغالتعويضات الفردية:   دوالر 

ا  250الرمزية الفردية البالغة  المبالغأكمل الصندوق تنفيذ وصرف  -74 دوالر 
 الرمزية المبالغغالبية  وُوزعت. 297أمريكي ا لجميع الضحايا البالغ عددهم 

 ،ضحية مقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية 266 علىوتحديدا   ،الفردية
إلى أوغندا وأوروبا  2018البعثات طوال عام  ونُظمت. 2017بحلول نهاية عام 

 31شخصي ا إلى  التعويضاتمن أجل تسهيل تنفيذ  ،والواليات المتحدة األمريكية
خارج جمهورية الكونغو  تواجدونأو يو/الذي استقروا في بلد آخر ضحية 

 الديمقراطية.

التعويضات الجماعية: اإلسكان والتعليم واألنشطة المدرة للدخل وإعادة التأهيل 
 النفسي.

لتعويضات الجماعية تقديم ااألربع ل الصيغ 2019منذ عام نفذ الصندوق  -75
 ؛التعليمدعم وب(  ؛اإلسكان ( دعم1على شكل:  ،الدائرة االبتدائيةالتي أمرت بها 

من إجمالي مبلغ والدعم النفسي. و( 4دعم األنشطة المدرة للدخل؛ و( 3
ا أمريكي ا المخصص للتعويضات الجماعية 919 462  ُخصص مبلغ ،دوالر 
ا أمريكي ا لإلسكان والتعليم  775 500 في حين  ؛واألنشطة المدرة للدخلدوالر 

 55 650 ُخصص مبلغودوالرا  أمريكيا  للدعم النفسي.  88 312 مبلغ صصخُ 
ا أمريكي ا لتعويض الضحايا الذين يعيشون في الخارج  على اعتبار أن ،دوالر 
 المسموح لهم فقطالضحايا المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية هم 

 .الخاصةالتدابير الجماعية  باالستفادة من

لتحديد  أصنافالضحايا إلى  قُسم ،وألغراض تنفيذ التعويضات الجماعية -76
المختلفة بناء  على األضرار  للصيغالميزانية الشخصية التي يمكنهم تخصيصها 

 ،النفسي في الميزانية الشخصية للضحايا الدعم وال يُحتسب. لحقت بهمالتي 
 جميع الضحايا الذين تم تحديدهم. يستفيد منهولكن يجب أن 

 للضررالتعرض المسكن والماشية و فقدان :الصنف األول

  النفسي

 8جمهورية الكونغو الديمقراطية + في  127ضحية:  135)

 استقروا في بلد آخر(

ا  3450 دوالرا

 أمريكياا

 فقدان الممتلكاتفقدان المسكن أو ما يعادله من : الصنف الثاني

 نفسيال والتعرض للضرر، ةماديال

 5جمهورية الكونغو الديمقراطية + في  71ضحية:  76)

 (آخراستقروا في بلد 

ا  2850 دوالرا

  أمريكياا

 وفقدان قليل من الممتلكاتأفراد األسرة،  فقدان الثالث: الصنف

 نفسيالضرر التعرض للو مادية،ال

 8جمهورية الكونغو الديمقراطية + في  59ضحية:  67)

 (استقروا في بلد آخر

دوالر  1200

 أمريكي

دوالر  600 الشخصية األغراضفقدان ع: الراب الصنف

 أمريكي
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جمهورية الكونغو الديمقراطية +  واحدة فيضحية ضحايا:  6)

 (استقروا في بلد آخر 5

 لضرر النفسيالتعرض ل الخامس: الصنف

استقروا  5جمهورية الكونغو الديمقراطية + في  8ضحية:  13)

 (في بلد آخر

يُقدم دفعة ولكن كمبلغ  حسب كل ضحيةتحديده كميا  ال يتم *

 لجميع الضحايا واحدة

دوالر * 0

  أمريكي

التعرض األسرة/ فرد أو أكثر من أفرادفقدان : الفرعي الصنف

 الجسدي  للضرر

دوالر  600 زيادة

 أمريكي

ا الضحايا كان التنفيذ، عملية طوالو -77 ا - يزالون وال - دائم   تقرير في أحرار 
 صيغة في بالكامل استثمارها اختيار ويمكنهم ،الميزانية هذه من االستفادة كيفية
األنشطة المدرة  أو اإلسكانأو  التعليم) مختلفة صيغ إلى الميزانية تقسيم أو واحدة
 .مناسب ا يرونه الذي النحو على( للدخل

تشرين  18و سبتمبرأيلول/ 2 بين االستئماني الصندوق وقدم -78
 رأس 912 ما مجموعه 187للضحايا البالغ عددهم  2019 نوفمبر/الثاني
 الصندوق وقدم. أمريكي دوالر 341 000 تقارب إجمالية بقيمة ،ماشية

األدوات  26للضحايا البالغ عددهم  2019 سبتمبرأيلول/ 13و 4 بين االستئماني
 ،الصغيرة المطاعم إعداد مثل ،الصغيرة األنشطة المدرة للدخل ألداء المطلوبة
 ،والنجارة ،الحبوب وطحن ،والخياطة ،الجزارة ومحالت ،المخابز وشركات
 يتعلق فيماو. الصيدالنية المستحضرات وبيع ،المالبس وبيع ،األشجار وقطع
 اختاروا الذين 62 عددهم البالغ الضحايا تلقى جميع ،المختلفة المنتجات بشراء
 2020 أكتوبرتشرين األول/ 12و سبتمبرأيلول/ 28 في األصل في الصيغة هذه

وقدم . أمريكي دوالر 96 100     يقارب إجمالي بمبلغ بنجاح منتجاتهم
 دراجة 34للضحايا البالغ عددهم  2020 أكتوبر/األول تشرين 1 منذالصندوق 

 الصندوق ودفع. أمريكي دوالر 30 000 عن يزيد بإجمالي أكثر أو واحدة نارية
 حوالي بلغ بإجمالي هذه المشاريع لمتابعة لوقودثمن ا ضحايا ثمانيةل االستئماني
ا 14 850  مارسآذار/ وفي 2020 نوفمبرتشرين الثاني/ في أمريكي ا دوالر 
 بمبلغ 12البالغ عددهم  الباقين للضحايا دم نفس خدمة الوقودقوستُ . 2021
ا 19 955 قدره إجمالي  خارج األمني الوضع تحسن بمجرد أمريكي ا دوالر 
 .بونيا إلى السفر ليتمكنوا من ،بونيا

 أبريلنيسان/ في االستئماني الصندوق حصل ،السكن الدعم في لتنفيذو -79
تشرين  19 في المقدم التنفيذ اقتراح على الدائرة االبتدائية موافقة على 2021
 .2020 أكتوبراألول/

 استعان ،النفسي الدعم خاصة بصيغة تنفيذية خطة وضع أجل منو -80
قضية  إجراءات في ةكخبير اتعيينه تم ،ةنفساني ةبطبيب االستئماني الصندوق
من أجل  المحتوى على تركز طريقة بتصميم ُكلفت وقد. 2015 عام في كاتانغا

لجبر  المتاح المبلغ إلى بالنظر ،لضحايال النفسي المضي قدما في تقديم الدعم
 السهل النفسيين األخصائيين ونقص أضرار هذه الصيغة )الدعم النفسي(

 جلسات تقديم يمكنهم الذينو( إيتوري في عام وبشكل) بونيا في الوصول إليهم
 االبتدائية الدائرة موافقة بعدو(. 266) الضحايا من نسبي ا كبير لعدد استشارية
 الصندوق عين ،2021 فبرايرشباط/ 18 في هذه التنفيذ خطة على الثانية

ا االستئماني  .التنفيذ عملية شرع في نفسي ا مستشار 
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من  في المائة 100نسبة  2021 يوليو/تموز بحلول الصندوق وأكمل -81
أقصى  إلى للدخل المدرة األنشطة صيغة وأحرز تقدما في التعليمدعم  صيغة

 .الحالي والصحي األمني الوضع ظل في درجة ممكنة

 تأثير 2020 عام في إيتوري مقاطعة في المتزايدة األمنية للمخاطر كانو -82
 موظفي مع والتنسيق مرنة ترتيبات األمر وضع وتطلب التنفيذ على مباشر
 الرغم علىو. للضحايا القانونيين والممثلين للمحكمة القطري المكتب في األمن
 األمني والوضع 19-كوفيد جائحة بسبب مواجهتها تمت التي الصعوبات من

 على الجماعية التعويضات تنفيذ في اكبير تقدما أحرز الصندوق فقد ،المتدهور
 إلى تقارير على أساس ربع سنوي صندوقال ويرفع. أعاله الموصوف النحو

 .التعويضات تنفيذ في المحرز التقدم بشأنالدائرة االبتدائية 

 المهديقضية 

قضية المهدي بمبلغ  في دفعه المدان الشخص على الالزم المبلغ ددحُ  -83
الصندوق االستئماني ، قرر مجلس إدارة نحتى اآلويورو.  2 700 000
في متابعة جهود جمع  وشارك يور 1 350 000بمبلغ  التعويضاستكمال 

 .كامال مبلغ التعويض دفعاألموال من أجل التمكن من 

من  مختلفةأمرت الدائرة االبتدائية بمنح تعويضات فردية لمجموعة و -84
 خالل من 2021 آذار/مارس في الرمزية التعويضات ونُفذت مبالغاألفراد. 
تنفيذ التعويضات  حاليا ويجري. مالي في باماكو في أقيم الذي الرمزي الحفل
 .لجبر األضرار والجماعية الفردية

 التعويضات الفردية لجبر األضرارمبالغ 

 من محدودة لمجموعة فردية تعويضات بدفع االبتدائية الدائرة أمرت -85
 الذين وألولئك المدمرة األضرحة في المدفونين القديسين ألحفاد أي األفراد،
 توجيهات مع وتماشيا. األضرحة على اقتصادي ا كامل بشكل يعتمدون كانوا
 مجلس على يتعين، االستئماني للصندوق األساسي والنظام االبتدائية الدائرة
 األهلية قرارات تخضعو. منهم والتحقق المستفيدين هؤالء تحديد الصندوق إدارة

 .االبتدائية لدائرةامن قبل  القضائي لالستعراض اإلدارة مجلس عن الصادرة

 الصندوق على كان، بالتقرير المشمولة الفترة خالل: المستفيدين تحديد -86
الممثلين  مع بالتشاورو. واألمن العامة الصحة ظروف مع يتكيف أن االستئماني

 وسطاء بمساعدة الضحايا طلبات جمعالصندوق  واصل، القانونيين للضحايا
 عام طوال الطلبات مئات جمعوا الذين، وباماكو وموبتي تمبكتو في محليين
التي فرضتها  قيودفي ظل ال لسفرمن أجل ا مكثفة جهودبذل ل ونتيجة. 2020

تشرين  في باماكو إلى أسابيع ثالثة لمدة بعثةالصندوق  نظم، 19-جائحة كوفيد
 مئات الممثلين القانونيين للضحايا مع باالشتراك وجمع 2020 نوفمبرالثاني/
او. الطلبات  االستئماني الصندوق يعد لم، 2021 ينايركانون الثاني/ من اعتبار 
 المزيد لتحديد نشطة جهود وبذل الطلبات تقديم تشجيع في استباقي بشكل يشارك

يكون  أن لضمان الالزمة الخطوات جميع تخذي فهو، ذلك ومع المتقدمين؛ من
 بما، بذلك للقيام الفرصة بعد طلباتهم يقدموا لم الذين لدى المستفيدين المحتملين

 .االستئماني الصندوقمع  مباشرة التواصل أو االتصال طريق عن ذلك في

 الصندوق تلقى، بالتقرير المشمولة الفترة خالل: من المستفيدين التحقق -87
 من طلب ا 998 مجموعه ما قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم خالل من

 على 2020 سبتمبرأيلول/ فيوافقت الدائرة االبتدائية و. المحتملين المستفيدين
الممثلين القانونيين والصندوق  جمعها التي للطلبات مبسطة فحص عمليةإجراء 
 أولي تقييم إعدادمن قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم مما يعفي ، للضحايا
الممثلين  إلى الطلبات استالم عندالصندوق  يعود قد، ذلك من بدال  و. للطلبات

 فياعتمد المجلس و. المعلومات غياب معلومة من حالة في القانونيين للضحايا
ا 795 بالتقرير المشمولة الفترة  961 إجمالي من األهلية بشأن إيجابي ا قرار 
ا  عام في المتخذة السلبية القرارات جميع خضعتو. األهلية بشأن اتخاذه تم قرار 
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 عمليةتم االنتهاء من و االبتدائية الدائرة قبل من القضائي لالستعراض 2020
، االبتدائية الدائرة عليها وافقت كما، المرفوضة الطلبات من جزء توحيد إعادة
 .مؤهلين آخرين متقدمين أربعة بإيجاد 2021 عام أوائل في

من غوتشا لوردكيبانيدزي مجلس إدارة الصندوق  لسيدا مغادرة وعقب -88
 مجلسين ع، حديث ا المنتخبين المحكمة قضاة من كواحد منصب توليأجل 
 اإلدارية األهلية قرارات عن مسؤول كعضو أرمينكا هيليتش البارونة اإلدارة

 .المهدي قضية في

 الفردية التعويضات مبالغ دفع انطلق: الفردية التعويضاتمبالغ  دفع -89
 خاللأُبلغ الصندوق االستئماني و. 2021 ينايركانون الثاني/ في للمستفيدين

 المختار المنفذ الشريك يواجهها التي المالية بالصعوبات بالتقرير المشمولة الفترة
ا للمضي  الصندوق أنشأ، لذلك ونتيجة. المستفيدين مدفوعات سداد في قدم 

 خالل من الفردية التعويضات دفع في بسرعة للمضي داخلية آلية االستئماني
 الوسطاء من شبكة وتدريب إنشاء ذلك تطلب وقد. المتنقلة التحويالت اعتماد

 من دقيق إشراف تحت، والمدفوعات اإلخطار عن المسؤولين المحليين
 ضحية 132 بالتقرير المشمولة الفترة خاللوأُخطر . االستئماني الصندوق

 دفع وتم بطلباتهم يتعلق فيما اإليجابي بالقرار( 2021 يوليوتموز/ بحلول 236)
 .سريعة بوتيرة يجري الدفعوما يزال . الفردية تعويضاتهم

 لجبر األضرار الجماعيةالتعويضات مبالغ 

عمليات الشراء الثالث فيما يتعلق  2020يوليو تموز/في أنهى الصندوق  -90
خالل الربع األخير وقعت األمانة والمهدي.  في قضيةبالتعويضات الجماعية 

مركز التدريب على الحوكمة  ،عقود ا مع شريكين منفذين 2020من عام 
لتنفيذ  ،CIDEAL منظمةو (CFOGRAD) العمل من أجل التنمية-والبحوث

من المتوقع واالقتصادي والضرر المعنوي.  لجبر الضررالجماعية  التعويضات
أن تنتهي عملية التعاقد مع الشريك المنفذ إلعادة تأهيل المباني وصيانتها بحلول 

 .2021نهاية عام 

جلسات عمل مع  2020في تشرين الثاني/نوفمبر نظمت األمانة و -91
ن عن تنفيذ التدابير المختلفة للتعويضات الجماعية. المنفذين المسؤولي الشريكين

كان الهدف هو دمج التدابير المختلفة في برنامج واحد من أجل تأكيد وتسهيل و
تنظيم ن على االمنفذ الشريكانوافق وفهم المكونات الكبيرة والشاملة للبرنامج. 

تمبكتو في أقرب وقت ممكن للمشاركة مع المجتمع والسلطات  إلىمشتركة  بعثة
تمبكتو عن  وسكان األسرإطار للتعاون والتعاضد والتقى ممثلو  وُصممالمحلية. 

تشرين المنفذين في  والشريكينمع الصندوق االستئماني  وحضوريابُعد 
سبة لمناقشة معايير األهلية المنا 2020نوفمبر تشرين الثاني/أكتوبر واألول/

بدعم من الفريق  ،يعمل مدير البرنامجوالجماعية.  للحصول على التعويضات
لتحديد لتصميم عملية مجتمعية  ينالمتضرر السكانعن كثب مع  ،القانوني

 اتالتعويض من الحصول علىاألشخاص المعنيين  تمكنضمان األهلية بغرض 
 واالستفادة منها. ةالجماعي

العمل من أجل التنمية -والبحوثمركز التدريب على الحوكمة وحصل  -92
(CFOGRAD ومنظمة )CIDEAL  في نهاية  الصندوقعلى الدفعة األولى من

على الرغم من الوضع ووهما جاهزان لبدء أنشطتهما.  2021مارس آذار/
المنفذين  الشريكينعمل الصندوق بشكل وثيق مع  ،الحالي المتقلب في مالي
في الربع  نُظمتبما في ذلك من خالل عدة بعثات  ،االمختارين لبدء أنشطتهم

 .2021األول من عام 

 مبالغ التعويضات الرمزية لجبر األضرار

عمل الصندوق االستئماني بشكل  ،فيما يتعلق بتنفيذ التعويضات الرمزية -93
تقديم لتنظيم حفل  2021مارس آذار/يناير إلى كانون الثاني/مكثف من 
جبر  كجزء من تعويضات ،ك مع السلطات الماليةباالشترا ،الرمزية التعويضات
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الخارجية والتعاون الشؤون وزارة  وعقدتالتي أمرت بها المحكمة.  األضرار
شارك والدولي خمس اجتماعات مع اللجنة الوزارية لتصميم وإقامة الحفل. 

وعمل باإلضافة إلى ذلك مع  ،الصندوق االستئماني بنشاط في كل اجتماع
 ،والمجتمع المدني ،البروتوكوالت الحكوميةموظفي مختلف الوزارات و
 ةرئيسالذي تلقته تمبكتو. وبفضل الدعم السياسي  وسكان ،ورابطات الضحايا

 ،والمشاركة المستمرة للحكومة ،وتعبئة األمانة العامة والمحكمة ،مجلس اإلدارة
جمعية الدول المحكمة/ مسؤولي بين منووافق رئيس مالي على ترؤس الحفل. 

تمكن المدعي العام من حضور الحفل  ،الفعاليةالمدعوين لحضور  ،األطراف
 وانضم إلى الرحلة الميدانية إلى باماكو.

تقديرا  للضرر  ،ين الرمزيينهاليورو الصندوقسلم رئيس  ،الحفل وأثناء -94
إلى كل من  ،األخالقي العام الناجم عن تدمير آثار التراث الثقافي في تمبكتو

ممثال  المجتمع الدولي.  ،ونائب مدير اليونسكو ،ال  سكان ماليممث ،رئيس مالي
. بالمناسبة حيث ألقى ممثل عن الضحايا كلمة ،وحضر االحتفال وفد من تمبكتو

مما  ،الحفل مباشرة بثنظم الصندوق االستئماني تغطية إعالمية واسعة وأعاد و
 شخص بمتابعته عن بعد. 15000سمح ألكثر من 

قرار ل الواسعجمهور ال فهم للتأكد من جاهداالصندوق االستئماني  وعمل -95
 الحفل ضمن إدراجالصادر عن المحكمة من خالل  جبر األضرار تعويضات
 ،عملية العدالة االنتقالية الجارية. ونتيجة لذلكفيما يتعلق بمالي  الواسع في السياق
عن بعد(  تتبعها جانبية حظيت بحضور جيد )بما في ذلك فعالياتثالث  نُظمت

 بالشراكة مع حكومة مالي والسفارات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وافق سفير فرنسا على استضافة مأدبة عشاء بحضور وزير العدل في و -96
أتاح حفل ووالمدير التنفيذي.  الصندوقورئيس  ،والمدعي العام للمحكمة ،مالي

 الصندوق لممثلي مالي في األوروبي االتحاد سفير إقامة مقر فينُظم  استقبال
 البعثات لقاء وخاصة ،الدبلوماسي السلك لقاء فرصة والمحكمة االستئماني
 .األفريقية

الصندوق االستئماني بعثة ليوم واحد إلى تمبكتو باالشتراك مع ونظم  -97
فاتو بنسودا، ونائب المدير العام  ةالسابق ةالعام ةاليونسكو، بحضور المدعي

مجلس اإلدارة ماما كويتي دومبيا، ومسؤولون من حكومة  ةلليونسكو، ورئيس
مالي وسفير االتحاد األوروبي إلى مالي للقاء مجتمع الضحايا والسلطات 

 المحلية.

اختتمت سلسلة األحداث في مالي بإحياء ثقافي لضحايا العنف المرتبط  -98
بحضور الرئيس وممثلين آخرين عن حكومة  2021أبريل  1بالنزاع أقيم في 

 مالي ومع رئيس مجلس اإلدارة ماما كويتي دومبيا.

 نتاغانداقضية 

، بدأت إجراءات 2019تموز/يوليو  8عند إدانة السيد نتاغاندا في  -99
كما أُقرت في مرحلة االستئناف  تشمل اإلدانةوتعويض جبر األضرار القضائي. 

أعمال االغتصاب واالستعباد الجنسي كجرائم ضد  2021في آذار/مارس 
اإلنسانية وجرائم حرب. ويشمل الحكم كذلك االضطهاد والتهجير القسري 
والترحيل كجرائم ضد اإلنسانية وكذلك األمر بتشريد السكان المدنيين كجرائم 

ا التجنيد اإلجباري وتجنيد قضية حرب. وعلى غرار  لوبانغا، تشمل اإلدانة أيض 
 .عاما  في جماعة مسلحة 15ال دون سن األطف

تقديم تقرير عن اإلجراءات إلى صندوق ال ودعت الغرفة االبتدائية -100
. 2020ديسمبر كانون األول/التشغيلية، بما في ذلك نتيجة مسح السوق بحلول 

مالحظاته  2020ديسمبر كانون األول/ 18وقدم الصندوق االستئماني في 
 .جبر األضرار الختامية حول إجراءات تعويضات
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بتنفيذ أمر  مارسآذار/ 8في أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة و -101
تتضمن بعض تعويضات جماعية تنفيذ ر وأمرت باضرجبر األتعويضات 

مبلغ الوقيمت  ،فردية لصالح الضحايا المباشرين وغير المباشرينالمكونات ال
مليون دوالر  30هذه التعويضات بمبلغ  دفعه فيالسيد نتاغانتا  الالزم على
خطة من الصندوق االستئماني بتقديم مسودة الدائرة االبتدائية  وكلفتأمريكي. 

خاصة خطة عاجلة وضع باإلضافة إلى  ،2021سبتمبر أيلول/ 8تنفيذ بحلول ال
 .2021يونيو حزيران/ 8لضحايا ذوي األولوية بحلول با

أولية من مسودة  2021يونيو ران/حزي 8في قدم الصندوق االستئماني و -102
أولئك الموجودين ضمن مجموعة الضحايا الذين وصفتهم ب خاصةخطة التنفيذ 

والذين لديهم احتياجات عاجلة.  ،الدائرة االبتدائية بأنهم "ضحايا ذوو أولوية"
 ،اقترح الصندوق االستئماني استخدام اثنين من مشاريع المساعدة التابعة لهو

لتلبية االحتياجات العاجلة لمجموعة محدودة من  ،اقديةضمن الحدود التع
الذين تعرضوا لالغتصاب  المجندين بما في ذلك األطفال ،المستفيدين المحتملين

أو االستعباد الجنسي واألطفال المولودين نتيجة االغتصاب وكذلك ضحايا 
إلضافة . وباوالذين لديهم احتياجات عاجلة ،الهجمات التي نفذها السيد نتاغاندا

 األضرار في قضية اقترح الصندوق االستئماني استخدام برنامج جبر ،إلى ذلك
على  ،نتاغاندافي قضية  المجندينمن أجل تقديم تعويضات لألطفال  لوبانغا

قدمت األطراف والمشاركون و. تشمل هذه األخيرة ىاألولالقضية أساس أن 
وقدم الصندوق االستئماني رد ا  ،عدد من المخاوف عبروا فيها عنمالحظات 

تقديم بما في ذلك من خالل  ،2021يونيو حزيران/ 28على هذه المالحظات في 
 لتقييم األهلية. المقرر اتباعهاالعملية  تفاصيل أكثر عن

أمر  للضحايا القانونيين الممثلينوواحد من المتهم واستأنف دفاع  -103
بناء  و. 2021مارس آذار/ 8يخ بتار الدائرة االبتدائيةالتعويضات الصادر عن 

 22قدم الصندوق االستئماني في  ،االستئناف دائرةعلى دعوة من 
مالحظات حول مسألة ما إذا كان استئناف الدفاع يجب  2021يونيو حزيران/

رفضت دائرة  ،أخرى من األطراف مرافعاتأن يكون له أثر إيقافي. وبناء على 
 22قدم الصندوق االستئماني في واالستئناف طلب األثر اإليقافي. 

طلب ا إلى دائرة االستئناف إلبداء مالحظات كصديق  2021يونيو حزيران/
 للمحكمة بشأن بعض جوانب االستئناف.

خصصت و. نتاغاندامليون يورو لقضية  1.5خصص مجلس اإلدارة و -104
مع تحديد  ،نتاغانداقضية دوالر أسترالي ل 300 000قدره  تبرعاأستراليا 
 معالجة الضرر الناتج عن العنف الجنسي. منه فيالغرض 

 أونغوين قضية

السيد  في حقبينما تم استئناف قرارات اإلدانة والحكم الصادرة  -105
بدأت إجراءات التعويض. وأمرت الدائرة االبتدائية األطراف  ،أونغوين

والمشاركين والصندوق االستئماني بتقديم مالحظات بشأن عدد من النقاط 
أصدقاء مالحظتها بصفتها المحددة ودعت األطراف الثالثة المهتمة إلى تقديم 

 .2021نهاية عام  في موعد أقصاههذه المالحظات  ويتعين تقديمللمحكمة. 

 المساعدةوالية   -حاء

من المانحين لتقديم المساعدة  التبرعاتالصندوق االستئماني يستخدم  -106
المحكمة من خالل برامج  األطراف في تحاالالفي بلدان  وأسرهمللضحايا 

برامج ن أل ا  نظرووالدعم المادي.  الجسديإعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل 
ليست مرتبطة بأي قضية معينة معروضة على المحكمة، فقد  تقديم المساعدة
استجابة على مستوى الفرد واألسرة الصندوق االستئماني توفر مشاريع 

جرائم  جراءأضرار  ممن مستهمالضحايا واحتياجاتهم  إلصاباتوالمجتمع 
التي يوفرها اختصاص المحكمة. كما تسمح مشاريع المساعدة  ضمن وقعت

األضرار  الذين مستهماني بمساعدة شريحة أكبر من الضحايا لصندوق االستئما
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تشمل أنواع خدمات إعادة التأهيل المقدمة وقضايا محددة أمام المحكمة.  بسبب
 للضحايا )على سبيل المثال ال الحصر(:

، والتي قد تشمل الجراحة التجميلية الترميمية فيما إعادة التأهيل البدني  (أ
، والجراحة التصحيحية العامة، وإزالة والتشوهالحروق  يتعلق بإصابات

 وعالج، والعظامباألعضاء الصناعية  المتعلقة  جهزةاألالرصاص والشظايا، و
 ، والعالجواإليدز روس نقص المناعة البشرية الناسور، واإلحاالت لفحص في

 الطبيعي؛

مات استشارات الصدكل من شمل يي قد ذ، والإعادة التأهيل النفسي  (ب
 بدون موعد مسبق مرافقو النفسية مراكز االستشارةو؛ والجماعية واألسرية الفردية

مجموعات الموسيقى و؛ ف الجنسي والجنساني )ذكور وإناث(للناجين من العن
الهيئات بناء القدرات ووالرقص والدراما التي تعزز التماسك االجتماعي والشفاء؛ 

وبث برامج عمل للتوعية المجتمعية  وتنظيم حلقاتوالمنظمات المنتسبة؛  االستشارية
جلسات إعالمية واجتماعات مجتمعية واسعة تنظيم حقوق الضحايا و حول إذاعية

االنخراط في الحوار المجتمعي قد تشمل استجابات توعية المجتمع والنطاق. 
المجتمعات وفيما بينها مما يخلق بيئة مناسبة لمنع  ضمنلتعزيز السالم  والمصالحة
 الجرائم؛

 غير ضارةسبل العيش تتعلق بأنشطة  قد يشملالذي  ،الدعم الماديو (ج
، والتقنيات الزراعية ، واألنشطة المدرة للدخللبيئة، ومنح التعليم، والتدريب المهنيبا

، وفرص التدريب للتركيز على وجمعيات االدخار والقروض القروية، المتطورة
بناء قدرات الشركاء المنفذين والضحايا  ويشكل. طويلللمدى الالتمكين االقتصادي 

 من هذه المبادرات لتعزيز استدامة التدخالت؛  اجزء

تنفيذ مبادرات خاصة لضحايا العنف الجنسي وأطفالهم، بما في ذلك و  (د
الخدمات الصحية  االستفادة من، والتي قد تشمل األطفال المولودين نتيجة االغتصاب

دمات التي تهدف إلى تقوية الروابط األسرية بين ، وتقديم المشورة بشأن الصاألساسية
األجيال  المشتركة بين ستجاباتال، ودعم التغذية، واالتعليم ومنحاألم والطفل، 

 والمجتمعات. األسرالمصالحة في تعزيز لتمييز ولوالعار  لوصمةللتصدي 

قيم حسب  ةالحالي اتيلخص الرسم البياني أدناه إجمالي االستثمارو -107
 ،برامج تقديم المساعدةجميع في إطار  2021العقود السنوية ذات الصلة في عام 

 30في  حالة كل بلدحسب  مصنفة ،يورو 4 199 087بمبلغ إجمالي قدره 
لدى الصندوق  ،الوسطى جمهورية أفريقيافي ف. 2021يونيو حزيران/

االستئماني خمس منظمات شريكة منفذة بقيمة إجمالية للسنة األولى تبلغ 
ا من  1 016 954 في كوت ولديه (؛ 2021فبراير شباط/ 1يورو )اعتبار 

 يُتوقع أن تكون قيمة العقد في السنة الثانيةديفوار ثالث منظمات شريكة منفذة 
ا من  299 433 في  ولديه (؛2020نوفمبر تشرين الثاني/ 1يورو )اعتبار 

 قيمةاليُتوقع أن تكون  منفذين شركاء 10 جمهورية الكونغو الديمقراطية
ا من  1 382 700لعقد في السنة الثانية ل اإلجمالية مايو أيار/ 1يورو )اعتبار 
يُتوقع أن تكون القيمة اإلجمالية  منفذين في أوغندا خمسة شركاءلديه و ؛(2021

ا من  1 500 000 ةالثالثللعقد في السنة   (.2021أبريل نيسان/ 4يورو )اعتبار 
 جمهورية أفريقيا الوسطى

954 016 1 

الكونغو الديموقراطية جمهورية 

700 382 1 
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 الوسطى جمهورية أفريقيا

تناول البرنامج التجريبي وبرنامج المساعدة بحلول حزيران/يونيو  -108
ا  449ضحية مباشرة وما مجموعه  367ما مجموعه  2021 مستفيد ا مباشر 

 .الضحايا المباشرين( أسر)بما في ذلك أفراد 

 الوسطى جمهورية أفريقياالبرنامج التجريبي ل

مشروع ا تجريبي ا  2020سبتمبر أيلول/في أطلق الصندوق االستئماني  -109
 يُطلقريثما و. الوسطى جمهورية أفريقيالمساعدة في تقديم افي إطار واليته ل
، من المقرر أن يدعم المشروع التجريبي الضحايا كامالبرنامج المساعدة 

وأسرهم في بانغي، الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر ويعانون من 
 .الجنسي في النزاعللعنف تعرضهم أضرار طويلة األمد نتيجة 

تبرع ممول بالكامل من  ،ألف يورو 250تبلغ قيمة المشروع التجريبي و -110
 .2021أغسطس آب/وسيستمر حتى  ،حكومة هولنداقدمته 

يهدف المشروع التجريبي إلى المساهمة في تحسين الوضع االجتماعي و -111
ثر واالقتصادي وإعادة تأهيل الصحة العقلية والبدنية للضحايا الناجين األك

لألشخاص الرعاية الطبية  توفير (1تكون من ستة عناصر رئيسية: يضعفا . و
( 2 ؛مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز المصابين بأمراض

الرعاية  واالستفادة من( 3األمن الغذائي والدعم التغذوي؛  واالستفادة من
من لضحايا المتشردين ا واستفادة (5 التعليم؛ منالمعالين  واستفادة( 4النفسية؛ 
 .األنشطة المدرة للدخلالحصول على المساعدة في و( 6؛ السكن

وهي  ،Cooperazione Internazionaleالتعاونية الدولية  الصندوق اختارو -112
لتكون الشريك المنفذ للمشروع  ،1974منظمة إيطالية نشطة في البالد منذ عام 

 .التجريبي

 الذي اجراهلتقييم الصارم لولى المشروع التجريبي النتيجة األويُعد  -113

مشاورات مكثفة مع الضحايا وممثليهم إجراء والذي يتضمن  الصندوق،
ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة  الوسطى جمهورية أفريقياوحكومة 
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مبادرة سابقة  وتوقفتالوطنية والدولية التي تقدم خدمات إعادة التأهيل في البالد. 
في عام  الوسطى جمهورية أفريقياإطالق برنامج مساعدة في بشأن  للصندوق
 .بسبب تدهور الوضع األمني 2013

 جمهورية أفريقياعلى الرغم من عدم االستقرار السياسي الحالي في و -114
 506 يقاربما  نُظم ،2020بسبب االنتخابات الرئاسية في أواخر عام  الوسطى

 200تمت متابعة وة األسرية؛ لعالج النفسي والوساطتقديم ازيارات منزلية ل
مستفيد بشكل فردي على مستوى األسرة واستفادوا من العالج النفسي 

تم و؛ وإسداء المشورة في حالة الصدمات المصمم خصيصا لهمواالجتماعي 
 .اجتماعيةوإنشاء وتجهيز ثالثة مراكز نفسية 

ثالثة مراكز للعالج النفسي لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي  وأُنشئت -115
ة العار وكذلك لمنع ومكافحة وصم ،والعقلي لجميع الضحايا الناجين المحتاجين

الضحايا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز داخل ب الملتصقة
ن من ناجية وطفلي 200ضحية ) 202حتى اآلن استفادت وأسرهم ومجتمعاتهم. 

 مع مؤسسةالتي أُرسيت من خالل الشراكة واالغتصاب( من الرعاية الطبية. 
Mukwege،  ناجية مصابات بأمراض النساء نتيجة لالغتصاب  26تمت إحالة

واالعتداء الجنسي لتلقي العالج المناسب ألمراض النساء بما في ذلك جراحة 
ة ماما كارال ا إلى مركز صحيناج 178تمت إحالة ما مجموعه والتوليد. 

للحصول على الخدمات الطبية بما في ذلك األمراض التي تصيب األشخاص 
من الناجين شخص  200استفاد والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. 

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من االغتصاب والعنف 
ت الصحة العقلية الجنسي الذين تم قبولهم في برنامج العالج النفسي من خدما

والخدمات النفسية واالجتماعية من خالل توفير العالج النفسي االجتماعي 
 .لتمكينهم من استعادة صحتهم النفسية المصمم خصيصا لهم

من الناجين من االغتصاب والعنف شخص  200 قُسم ،عالوة على ذلكو -116
سات فرد ا من أجل تسهيل جل 17إلى  10 تضممجموعة صغيرة  37 إلىالجنسي 

سبعة مساعدين نفسيين وأعضاء ألجل ذلك  ودُّرب ،العالج النفسي الجماعي
 ،باإلضافة إلى ذلكوآخرين من موظفي الدعم على الرصد والتقييم النفسيين. 

من الضحايا فردا  108 السكن لفائدةمكنت المساهمات المالية لدفع إيجار 
طفال   80كما تم تسجيل  المشردين داخل مدينة بانغي من تلبية احتياجات أسرهم.

 وقُدمت لهمالمدرسية  رسومهم ودُفعت ،من أطفال الناجين في المدرسة
مؤسسة  29مشاركة ب ،التعليمية )يتابع الشريك المنفذ أدائهم المدرسي األغراض

 .ناجٍ من الضحايا على إدارة أعمال صغيرة 200 كم دُّرب ،مدرسية في بانغي(

 أفريقيا الوسطى فيبرنامج المساعدة الكاملة 

 االبتدائيةإلى الدائرة الموجه  50الالئحة موجب ببناء  على اإلخطار و -117
 إبرامفي عملية لقلم المحكمة مكتب القانوني الشرع مكتب الصندوق و ،الثانية
 .الخمسة المختارين المنفذينشركاء مع الالعقد 

رابطة  مع 2021فبراير شباط/ 1خمسة مشاريع في تنفيذ عقود ل وُوقعت -118
 اللجنة األفريقية للمرأة فيو (AFJC) الوسطى جمهورية أفريقياالمحاميات ب

 Drومؤسسة  DanChurchAidغير الحكومية  منظمةالو (CIAF) أفريقيا الوسطى

Mukwege،  أفريقيا منظمة غير الحكومية أطباءالفبراير مع شباط/ 24وفي 
(Médecins d’Afrique) . لتنفيذ هذه المشاريع تم صرف األقساط األولىوقد .
العمل  حلقاتمارس حتى بداية أبريل سلسلة من آذار/ 9من أجرى الصندوق و

مع المنظمات الشريكة المنفذة الخمس.  الوسطى جمهورية أفريقياالشاملة في 
بما  ،تسهيل التنفيذ الفعال للبرنامج هوالعمل هذه  وكان الهدف من وراء حلقات
 .الحالييتالءم مع السياق التشغيلي 

الذي لصندوق يعتمد برنامج المساعدة الجديد على المشروع التجريبي لـو -119
األفراد  كبير من لبرنامج عددا وسيستهدف. 2020سبتمبر أيلول/تم إطالقه في 
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مستفيد مباشر( الذين يمكنهم االستفادة من البرنامج والمناطق  8000)حتى 
برنامج المساعدة الكاملة حزمة متكاملة من  فرووي. سيغطيهاالجغرافية التي 

الرعاية الطبية والنفسية، فضال  عن الدعم االجتماعي واالقتصادي بما في ذلك 
تتمثل إحدى أولويات هذا والتعليم والتدريب المهني واألنشطة المدرة للدخل. 

نون الجنسانية والذين يعاالبرنامج في دعم الناجين من الجرائم الجنسية والجرائم 
 .من الضعف والتهميش

صندوق في التبلغ قيمة دورة البرنامج السنوية األولى لمساعدة و -120
من  تبرعات مقدمةمن خالل  وتمولألف يورو  892 الوسطى جمهورية أفريقيا

حكومات اليابان وفنلندا وأندورا وإستونيا. وسيستمر برنامج المساعدة الكاملة 
 وتقييم األداء السنوي لكل شريك منفذ. لمدة خمس سنوات، رهنا بتوافر األموال

 الكوت ديفوار

من عملية الصندوق االستئماني خالل الفترة المشمولة بالتقرير، انتهى  -121
سنوات لبرنامج والية المساعدة في كوت ديفوار،  ثالثالشراء لبدء دورة مدتها 

فرع -لبناء السالم أفريقياشبكة غرب ، وهي مع تحديد ثالث منظمات جديدة
المنظمة غير الحكومية للتنمية الريفية في الغرب و (،WANEP-CIديفوار ) كوت

دالوا و أبيدجان كل من التي يوجد مقرها في (DRAO-LCF) محاربة الجوع -
. واستند اختيار الشركاء المنفذين إلى جودة وأهمية على التوالي وغيغلو

رار التي يتعين المشاريع المقترحة وأخذ في االعتبار التوزيع المتوازن لألض
 معالجتها والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الشركاء المحليين والدوليين.

الجسدي  الضرريهدف برنامج المساعدة في كوت ديفوار إلى معالجة و -122
اختصاص  ضمن وقعتالمادي الذي لحق بضحايا الجرائم التي أو /والنفسي و

المشاريع في المناطق  تنفيذويجري . 2002حتى عام  تم ارتكابهاالمحكمة والتي 
. وتشمل وتونكبي، وكفاللي وجويمون،، وهوت ساساندرا ،التالية: الغونز

، والتدريب على سبل العيش، ومبادرات االئتمان األنشطة الدعم النفسي
 ويُنفذاألطراف االصطناعية.  تركيبالصغير، والرعاية الجراحية، وتوفير 

الذي تديره  األضراررنامج الوطني لجبر مع الب بهدف تكاملهبرنامج المساعدة 
 وزارة التضامن.

ا بو -123 الثانية  االبتدائيةإلى الدائرة  50الالئحة موجب قدم الصندوق إخطار 
سبتمبر أيلول/ 8في  أبلغت الدائرة االبتدائيةو .كوت ديفواربشأن برنامج مساعدة 

في  أنها تبت مسبقا جوهريا يبدومجلس اإلدارة أن األنشطة المقترحة ال  2020
الشركاء والصندوق االستئماني والمحكمة  عووقّ المحكمة.  ستبت فيها مسألةأي 
لقلم بدعم من المكتب القانوني  المبرمةالعقود  2020نوفمبر تشرين الثاني/ 1في 

للغاية بسبب االنتخابات  متوترة وقد كانت األوضاع في ذلك الوقت. المحكمة
ا.  80فاة حوالي الرئاسية التي أدت إلى و شركاء الوافق الصندوق ووشخص 

على االنتظار حتى نهاية الفترة االنتخابية )الرئاسية والتشريعية( قبل  المنفذون
البرنامج خالل الربع األول من عام  انطلق ،وبالتاليإطالق برنامج المساعدة. 

2021. 

ركز  ،المجتمع اإليفواري وتزايد التوترات السياسية تشرذمبالنظر إلى و -124
ا يهدف إلى  ،الصندوق بشكل خاص على اتباع نهج نوعي  جبروصمم برنامج 

والتي تعتبر جرائم  ،األضرار التي تنجم عن أحداث/حوادث "رمزية" محددة
بين  قد ارتكبت ويجب أن تكون تلك األحداثحرب أو جرائم ضد اإلنسانية: 

 منظمات حقوق اإلنسان وجمعيات الضحاياوأن تختارها  2011و 2002عامي 
بعد العمل الذي قامت به لجنة التحقيق الوطنية ولجنة  2020أغسطس آب/في 

جميع  الملتصقة بأذهان األحداث ويطغى على هذهالحوار والحقيقة والمصالحة. 
فيه أو  تالضرر الذي تسبب بسبب نوعيةرمزية إما  طابع سكان كوت ديفوار

مع األخذ في االعتبار  ،األحداث وقد تم اختيارعلى المجتمع المعني.  اتأثيره
نوع و( 2) ،للضحايا ي( إعادة تقسيم المجتمع1) مجموعة من األمور من بينها:

 ؛توثيق األحداث من قبل المنظمات الوطنية أو الدوليةو( 3الضرر وخطورته؛ )
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في أربع التي تم اختيارها  13وقعت الحوادث الـوالتوازن الجغرافي. و( 4)
 (.وكفاللي ،وجويمون ،أوت ساساندراو ،مناطق )الغونز

الضحايا الذين  بجبر برنامج المساعدة الذي يقدمه الصندوقوسيقوم  -125
ا وبسبب هذه الحوادث وكذلك مجتمعاتهم المحلية.  لحقت بهم األضرار اعتبار 

رات شاملة في أجرى شركاء الصندوق مشاو ،فصاعد ا 2021فبراير شباط/من 
( جمع آراء 1من أجل ) ، وذلكالمناطق التي ال يزال الضحايا يعيشون فيها
 ،األضرار المستديمةتقييم و( 2) ،وتوقعات الضحايا والمجتمعات حول البرنامج

الذي سيستفيد منه إلى جانب إعادة التأهيل وتحديد الضحايا ذوي األولوية. و( 3)
أعربت جميع المجتمعات عن الحاجة إلى االعتراف  ،لضحايا األكثر ضعف اا

مبادرات اإلغاثة  إطالق بهم وكذلك الحاجة إلى تلحق باألضرار التيالرسمي 
يعمل شركاء الصندوق حالي ا على تنفيذ إجراءات إعادة والمجتمعية الرمزية. 

 التأهيل الفردية واإلجراءات المجتمعية.

اصة جمعيات الضحايا ومنظمات وخ ،يقع التعاون مع المجتمع المدنيو -126
كانون لجنة استشارية في  وقد أُنشئتحقوق اإلنسان في صميم عمل الصندوق. 

 وضعلمرافقة الصندوق االستئماني وشركائه لمواصلة  2020ديسمبر األول/
التي تركز على الضحايا. وتتألف اللجنة والمشروع ضمن وتنفيذ أنشطة 

بما في ذلك  ،يسية في المجتمع المدنياالستشارية من الجهات الفاعلة الرئ
جمعيات الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان التالية: اإلجراءات من أجل تعزيز 

 Actions pour la Promotion Protection des Droits deحماية حقوق اإلنسان )

l'Homme)، لمحكمة الجنائية الدوليةللترافع أمام االتحالف اإليفواري و 
(Coalition Ivoirienne pour la Cour Pénale Internationaleو ،) تجمع الضحايا في

اتحاد منظمات ضحايا (، وCollectif des Victimes en Côte d'Ivoire) كوت ديفوار
 Confédération des Organisations de Victimes de la Crise) األزمة اإليفوارية

Ivoirienne)بعد االنتخاباتاالتحاد الوطني لضحايا أزمة ما ، و (Fédération 

Nationale des Victimes de la Crise Postélectoraleاالتحاد الدولي لحقوق (، و
الرابطة اإليفوارية (، وFédération Internationale des Droits de l’Homme) اإلنسان

الحركة اإليفوارية (، وLigue Ivoirienne des Droits de l'Homme) لحقوق اإلنسان
مرصد (، وMouvement Ivoirien pour les Droits de l’Homme) حقوق اإلنسانل

(، Observatoire Ivoirien des droits de l'homme) حقوق اإلنسان اإليفواري
 Organisation des Femmes Activesكوت ديفوار )منظمة النساء الناشطات في و

de Côte d’Ivoire.) 

عمليات الديفوار بهدف تعزيز  كما يعمل الصندوق مع حكومة كوت -127
وقام المساعدة التي يقدمها.  تقديم كجزء من والية لجبر األضرار الوطنية

المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع  إلى جانب 2020في أوائل عام الصندوق 
ضعت ووُ . لجبر األضرار برنامج الوطنيالقدرات وأداء بفحص الحكومة 

مسودة التقرير السري حول كيفية تعزيز هذا البرنامج  اللمسات األخيرة على
أغسطس آب/مع وزارة التضامن في  تقاسمهاوتم  2020يوليو تموز/في 

واصل الصندوق التعاون بانتظام مع حكومة كوت ديفوار واجتمع عدة و. 2020
 ،مرات مع وزير التضامن )وزير المصالحة الوطنية والتماسك آنذاك(

 .بر أضرار الضحاياجوالمسؤول اآلن عن 

 الديمقراطية جمهورية الكونغو

ُعقدت  ،2020مايو آذار/ 1شركاء منفذين في  9العقود مع بعد توقيع  -128
يوليو تموز/ 16العمل الخاصة بإطالق برنامج المساعدة عن بُعد في  حلقة

. 2020نوفمبر تشرين الثاني/العقد مع الشريك المنفذ العاشر في  وأُبرم. 2020
على مدار  افتراضيااجتماعات مع كل شريك  2020يوليو تموز/في  قدتعُ و

أسبوعين لضمان تنفيذ برنامج عالي الجودة على الرغم من القيود الحالية 
بجميع التدابير التي أمرت بها المحكمة  الصندوقالتزم و. يةواألمن الصحية
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اء مع الشرك بالتفاعلفيما يتعلق  19-كوفيدالوطنية للوقاية من التدابير و
 والضحايا.

كيفو شمال وجنوب في مقاطعات إيتوري و الصندوقنّظم شركاء و -129
الصندوق على وجه  التي يقدمها مساعدةالية حول أنشطة وأنشطة توع

بما في  ،الخصوص من خالل التوعية المجتمعية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية
حقيق االستقرار في ذلك إذاعة أوكابي التي ترعاها بعثة منظمة األمم المتحدة لت

جمهورية الكونغو الديمقراطية وتُبث عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وصلت أنشطة التوعية المجتمعية في إيتوري وشمال وجنوب كيفو إلى ما و

 وتمحورت حولمن قادة المجتمع  100المجتمع و من أفرادفرد  5000 يقارب
في  الصندوقواصل فريق والتدريب على التوعية بالعنف الجنسي والجنساني. 

 ،جمهورية الكونغو الديمقراطية عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
بعثة منظمة األمم المتحدة اجتماع ثنائي مع الرئيس الجديد ل عقد بما في ذلك

تقديم بغرض  ،في بونيالتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 معلومات محدثة عن أنشطة الصندوق في المنطقة.

في مارس  2020قدم الشركاء المنفذون العشرة تقاريرهم السنوية لعام و -130
أكمل و. 2021أبريل نيسان/ 15بحلول  واألدبيةوقدموا تقاريرهم المالية  2021

 30ذ بحلول لتنفيمن اتسعة من بين هؤالء الشركاء المنفذين السنة األولى 
 2021مايو آذار/ 1في  من التنفيذ الدورة الثانية وانطلقت. 2021أبريل نيسان/

في عام  كان عليه األمر مع الحفاظ على قيمة العقد عند نفس المستوى كما
 ،مقاطعة إيتوريب ،نفذت مديرة البرنامج وموظفوها المقيمون في بونياو. 2020

زيارات ميدانية لجميع الشركاء قيام بالبما في ذلك من خالل  ،رصد ا وثيق ا
 .2021مارس آذار/فبراير وشباط/المنفذين في 

يوليو تموز/المساعدة في  تقديم منذ بداية تنفيذ األنشطة في إطار واليةو -131
ا في مجال إعادة التأهيل  1758تم الوصول إلى حوالي  ،2020 مستفيد ا مباشر 

 29886وتم الوصول إلى حوالي  ،النفسي وإعادة التأهيل البدني والدعم المادي
من المتوقع أن يزداد عدد والسالم المجتمعي.  إرساءمستفيد ا من تدريبات 
 .2021المستفيدين في عام 

 جورجيا

تقييمات الوضع لبرمجة المساعدة  2020في عام أكملت األمانة  -132
مع  ،تقرير التقييم ومناقشته داخل األمانة استعراضتم والمحتملة في جورجيا. 

وكذلك السيناريوهات المختلفة التي يمكن  ،مراعاة النتائج التي توصل إليها
في ضوء الوضع المالي للصندوق االستئماني والقدرة  وضعها في الحسبان

 التنظيمية لألمانة على المشاركة.

ويتمثل الشق . من شقينتقييم الصندوق االستئماني باتباع نهج  وأُجري -133
مكتبي للدراسات والتقارير والتقييمات ذات الصلة  استعراض فياألول 

مشاورات ال من خاللالتقييم  إثراء في حين يتمثل الشق الثاني فيوالمتاحة. 
وجمعيات  ،أصحاب المصلحة مع المسؤولين الحكوميين التي أجراهامكثفة ال

والمنظمات غير  ،ومجتمعات النازحين داخلي ا ،أنفسهم الضحايا والضحايا
 وأعضاء المجتمع المدني. ،والمنظمات الدولية ،ةالحكومي

 ، عقب2020نوفمبر ي/تشرين الثان 10في وافق مجلس اإلدارة و -134
على بدء برامج مساعدة  ،بشأن توصية األمانة بناء  على تقييم الوضع همداوالت

لجرائم التي يُزعم ارتكابها ا لحقت بهم أضرار جراء" الذين وأسرهم"الضحايا 
 يورو لهذا الغرض. 600 000صت في جورجيا وخص

ا صحفي ا  2020ديسمبر كانون األول/ 1في عقد الصندوق و -135 مؤتمر 
لوردكيبانيدزي  غوتشاافتراضي ا في جورجيا مع عضو مجلس اإلدارة السابق 

 برنامج مساعدة في جورجيا. إطالقلإلعالن عن موافقة مجلس اإلدارة على 
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ية وجلسة توع 2020ديسمبر /كانون األول 3في عقد الصندوق و -136
منظمة من منظمات المجتمع المدني في جورجيا  11افتراضية مع أكثر من 

وُمنحت . البلدلمناقشة قرار مجلس اإلدارة بشأن إطالق برنامج المساعدة في 
 مسألة للتطرق إلى أيالفرصة  خالل هذا االجتماعمنظمات المجتمع المدني 

ا سمح هذا االجتماع بتبادل . كمالصندوقحول قرار مجلس اإلدارة وخطط 
 الصندوقتعاون محتمل بين منظمات المجتمع المدني وإقامة األفكار من أجل 

 في تنفيذ هذا البرنامج.

للتعبير عن  نداء ونُشرعملية الشراء.  مرحلة المبادرة حاليا فيوتوجد  -137
 يدعوا ،2021مارس آذار/ 29فبراير إلى شباط/ 1االهتمام في الفترة من 

عن مراجعة  المنظمات المهتمة إلى تقديم المكونات الثالثة للطلب )تقرير حديث
تسجيل( للمشاركة في الو ،وخبرة برنامجية لمدة عامين على األقل ،الحسابات
مواد  أُرسلت 2021مايو أيار/ 26وفي  ،عشرة طلبات وتم تلقي. المناقصة

. مستوفية للشروطإلى سبع منظمات مرشحة  الطلب اللتماس تقديم مقترحات
وبعد ذلك  ،2021يوليو تموز/ 30بحلول  الكاملةمن المقرر تقديم المقترحات و

التابعة للصندوق االستئماني بتقييم طلبات  التقني االستعراضستقوم لجنة 
 .المقترحات

 كينيا

تقييمات الوضع لبرمجة المساعدة  2020أكملت األمانة في عام  -138
استعراض تقرير التقييم ومناقشته داخل األمانة، مع . وتم كينياالمحتملة في 

مراعاة النتائج التي توصل إليها، وكذلك السيناريوهات المختلفة التي يمكن 
وضعها في الحسبان في ضوء الوضع المالي للصندوق االستئماني والقدرة 

 التنظيمية لألمانة على المشاركة.

وأُجري تقييم الصندوق االستئماني باتباع نهج من شقين. ويتمثل الشق  -139
األول في استعراض مكتبي للدراسات والتقارير والتقييمات ذات الصلة 
والمتاحة. في حين يتمثل الشق الثاني في إثراء التقييم من خالل المشاورات 

من خالل ن، ويحكوميالن يمسؤولالالمكثفة التي أجراها أصحاب المصلحة مع 
جلسة تشاور مجتمعية مع الضحايا، وإحدى عشرة منظمة غير حكومية،  14

أجرى الصندوق و وثالث منظمات دولية، والعديد من أعضاء المجتمع المدني.
االستئماني اجتماعات ومشاورات مع قطاع عريض من أصحاب المصلحة في 

 جميع أنحاء كينيا.

، عقب 2020نوفمبر تشرين الثاني/ 10ووافق مجلس اإلدارة في  -140
مداوالته بشأن توصية األمانة بناء  على تقييم الوضع، على بدء برامج مساعدة 
"الضحايا وأسرهم" الذين لحقت بهم أضرار جراء الجرائم التي يُزعم ارتكابها 

 .لبرنامج يمتد لسنتينيورو  300 000وخصصت  كينيافي 

شر نداء للتعبير عن وتوجد المبادرة حاليا في مرحلة عملية الشراء. ونُ  -141
، يدعوا 2021آذار/مارس  29شباط/فبراير إلى  1االهتمام في الفترة من 

المنظمات المهتمة إلى تقديم المكونات الثالثة للطلب )تقرير حديث عن مراجعة 
الحسابات، وخبرة برنامجية لمدة عامين على األقل، والتسجيل( للمشاركة في 

مواد  2021أيار/مايو  27في أُرسلت  طلبات، ثمانتلقي  وعقبالمناقصة. 
مستوفية والمرشحة ال كل المنظمات الثمانيةالطلب اللتماس تقديم مقترحات إلى 

، 2021تموز/يوليو  30للشروط. ومن المقرر تقديم المقترحات الكاملة بحلول 
وبعد ذلك ستقوم لجنة االستعراض التقني التابعة للصندوق االستئماني بتقييم 

 .ترحاتطلبات المق

 مالي

، أجرى المهدي تعويضات جبر األضرار في قضيةإلى جانب تنفيذ  -142
ا أولي ا من  فيما  2020أكتوبر تشرين األول/مارس إلى آذار/الصندوق تقييم 

بفضل التعاون مع الجهات وبرنامج مساعدة في مالي.  إطالقيتعلق باحتمال 
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، تمكن 19-كوفيدالفاعلة في المجتمع المدني وعلى الرغم من تفشي وباء 
تمت المشاورات مع الجهات والصندوق من التشاور مع الضحايا ومجتمعاتهم. 

مما أتاح للصندوق تقديم  2020نوفمبر تشرين الثاني/الحكومية الرئيسية في 
من خالل في مالي  جبر األضرارمبادرات  دعممزيد من التفاصيل حول فرص 
 برنامج المساعدة الخاص به.

ها تخضع بجر األضرارن السياسة الوطنية المتعلقة صندوق أالأكد و -143
شار مستوى تانالتقييم  أثبتباإلضافة إلى ذلك، و. لالستعراضحالي ا  حكومة مالي
التي يُتصور اإلحباط داخل مجتمعات الضحايا فيما يتعلق باألولوية  معين من

لمجموعة محدودة للغاية من المستفيدين  يعطيها الصندوق االستئماني أن
)ضحايا تدمير األضرحة في تمبكتو في  ضرارجبر األلمحتملين من تدابير ا

الجرائم المرتبطة  جراء معظم الضحايا أضرارب لحقتبينما  ،(المهديقضية 
في أماكن أخرى في مالي. واستنادا   2012باألزمة السياسية واألمنية منذ عام 

خلص التقييم إلى أن  ،بعد ينطلقلم  لجبر األضرار برنامج الوطنيالإلى أن 
بفئات الضحايا األكثر ضعفا  غير أولئك الذين ينتمون إلى  لحقتي تال األضرار

على وجه السرعة بموجب الصندوق االستئماني  يجبَُرهامجتمع تمبكتو ينبغي أن 
 المساعدة.تقديم واليته الخاصة ب

إلى باماكو في تشرين  تنظيم بعثةخالل قام الصندوق االستئماني و -144
باالتصال بالسلطات الوطنية إلضفاء طابع ملموس على  2020نوفمبر /ثانيال

التعاون بين برنامج المساعدة المستقبلي للصندوق االستئماني والبرنامج الوطني 
أجرى الصندوق االستئماني اتصاالت مع وبعد.  ينطلقالذي لم  لجبر األضرار

 الحقيقة عية التابعة للجنةوكذلك مع اللجنة الفر ،العديد من الوزراء الرئيسيين
لمواصلة مناقشة سبل تحقيق  ،جبر األضراروالمصالحة المسؤولة عن  العدالةو

 التعاون.

تشرين الثاني/نوفمبر  10وافق مجلس إدارة الصندوق االستئماني في و -145
على توصية األمانة ببدء برنامج مساعدة في منطقتي غاو وموبتي،  2020

 لبرنامج.ل خصيصابشرط تأكيد تعبئة األموال 

الممثلون في مؤتمر صحفي، حضره أبلغ الصندوق االستئماني و -146
في نُظم وممثلون عن المكتب القطري،  المهديقضية في  القانونيون للضحايا

، الجمهور عن برنامج المساعدة 2020نوفمبر تشرين الثاني/باماكو في 
المعلومات  شرتونُ صحفيا ،  20أكثر من  الجلسة اإلعالميةحضر والمستقبلي. 

وأجريت على نطاق واسع في الصحف المحلية ووسائل التواصل االجتماعي. 
من  الصندوقومدير برنامج  الصندوقرئيس مجلس إدارة مع  مقابالت صحفية

 Radio Franceراديو فرنسا الدولي )و (Maliwebمالي ويب )و بي بي سي قبل

Internationale )24مالي و (Mali24)  تلقى الصندوق و. إعالمية أخرىووسائل
ا من المكتب القطري في مالي ل ا مهم   مبادراته التوعوية واإلعالمية.لقيام بدعم 

 نداء 2020 نوفمبر/في تشرين الثانيأطلق الصندوق االستئماني و -147
للبائعين  إلجراء اختيار أوليللتعبير عن االهتمام فيما يتعلق ببرنامج المساعدة 

ا،  12من بين ورنامج المساعدة في مالي. الراغبين في تنفيذ ب  5 ُوجد أنمتقدم 
 .مقترحاتهملتقديم  2021يونيو حزيران/ودُعوا في  هم من يستوفون الشروط،

 واستمر 2020جمع األموال في عام ل اجهود الصندوق االستئمانيوبذل  -148
خصص وعلى مستوى باماكو لتأمين التمويل الالزم.  2021في عام  في ذلك

 300 000مبلغ ا أولي ا قدره  2021في النصف األول من عام  اإلدارة جلسم
 في مالي. لبرنامج تقديم المساعدةيورو 

 أوغندا

في أوغندا  2008منذ عام برامج مساعدة الصندوق االستئماني جبرت  -149
الجرائم التي وقعت أثناء  جراء بالضحايا في شمال أوغندا األضرار التي لحقت
البرنامج الحالي في  وانطلقوغندا وجيش الرب للمقاومة. الصراع بين حكومة أ
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، فقد وصل برنامج 19-كوفيدجائحة  تفشي على الرغم منو. 2019عام 
مستفيد مباشر في  6500في الفترة المشمولة بالتقرير إلى حوالي  الصندوق

باإلضافة ومجاالت إعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل الجسدي والدعم المادي. 
ية مجتمعية وجلسات توعالمنفذون لصندوق االستئماني اعقد شركاء  ،ى ذلكإل

 السالم. إرساء اتوتدريب

كان على الشركاء المنفذين في شمال أوغندا الكبرى تكييف تدخالتهم و -150
مثل تقديم المشورة للضحايا وإجراء مشاورات متابعة  ،19-كوفيدلالمتثال لقيود 
في انتظار  ،مثل التدخالت الجراحية ،تعليق األنشطة وكان لزاماعبر الهاتف. 

في أعلنت الحكومة وتخفيف اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة. 
عن تخفيف بعض قيود السفر داخل البالد والتي مّكنت  2020يوليو/تموز 

مع  من جديد الضحايا والمجتمعات عدد من استهداف أكبرالشركاء المنفذين من 
والتباعد  ،الوجه وواقيات ،روتوكوالت الحماية )أقنعة الوجهمراعاة ب
بأن بعض التدابير الوقائية ستظل  وإقراراوالصرف الصحي(.  ،االجتماعي

 تهمدعا الصندوق االستئماني الشركاء إلى تعديل أنشط ،2021سارية حتى عام 
انية مخصصات الميزتعديل القابلة للتطبيق وو همترحاتقالمدرجة في موأهدافهم 
تعديالت ال. وقام الصندوق االستئماني بتحليل ومناقشة 2021مارس /حتى آذار
-كوفيد وتعديالت الميزانية الناجمة عن جائحة المدخلة على مقترحاتهمالمحددة 

 تعديالت.ال تلك على 2020سبتمبر أيلول/في أوائل وافق و ،19

طلب ا إلعادة مواءمة الميزانية  2020في عام قدم ثالثة شركاء منفذين و -151
من برمجة  المأخوذةاستخدام األموال  وغرضإلشارة إلى كيفية بغرض ا

(. 2022-2021( في السنة الثالثة )2021-2020السنة الثانية ) المشاريع في
مع الشركاء قبل  وناقشها المواءمةفحص الصندوق االستئماني طلبات إعادة و

 لكل منظمة شريكة.إصدار الموافقات 

اتفاقا متبادال  2020يوليو تموز/ 31في  االستئماني وأبرم الصندوق -152
 .اموريأوكالة تنمية منطقة  وهي ،مع أحد الشركاء المنفذين بإنهاء الشراكة

إعالنات الخدمة العامة المتعلقة  2020سبتمبر أيلول/في الصندوق وأعد  -153
تتناول اإلعالنات وفي المكتب القطري. قسم اإلعالم والتواصل مع  هبعمل

في أوغندا  الصندوقاإلذاعية خمس موضوعات منفصلة تتعلق بأنشطة ووالية 
على محطات اإلذاعة المحلية باللغات المحلية لمجتمعات الضحايا في  وتُبث

 شمال أوغندا.

ديسمبر كانون األول/نوفمبر وتشرين الثاني/في أجرى الصندوق و -154
ا لبروتوكوالت و. من ماليتهماللتحقق  ريكين منفذينشعلى فحصين  2020 نظر 
حيث فحوصات التحقق بشكل مختلف عن السنوات الماضية؛  نُظمت 19-كوفيد

الداعمة إلى المكتب القطري في كمباال  الوثائقُطلب من الشركاء إرسال جميع 
المسائل متابعة وتوضيح ال وأُجريت. باستعراضهاالصندوق  موظفو سيقومحيث 

تمت مناقشة  ،في ختام عمليات التحققو. التداول بالفيديوعن طريق  الغامضة
 اإلقرار بتسلم موتالفيديو ب عن طريق التداولالنتائج والمالحظات مع الشركاء 

 من خالل البريد اإللكتروني والمسح الضوئي. وتوقيعهاالتقارير 

عام  الربع األول منفي برنامج في أوغندا المشرفون على الأجرى و -155
للمشروع وعملية تشاور مع الشركاء المنفذين الخمسة. استعراضا  2021
مقترحات مشاريع للسنة الثالثة مع  تضعالسنوي، وُ  االستعراضعملية  وعقب

 شركائنا الخمسة وتم تمديد المشاريع رسمي ا للعام الثالث من التنفيذ.

في أوغندا مع  2021مايو أيار/ 20في التقى الصندوق االستئماني و -156
رؤية منظمة (، وWAN، وشبكة مناصرة المرأة )Mukwegeممثلين عن مؤسسة 

لمناقشة البرمجة الخاصة بالمرأة ( Golden Women's Vision) المرأة الذهبية
 والعدالة االنتقالية.
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في أوغندا فحص  2021يونيو حزيران/في الصندوق االستئماني  وأنجز -157
 لمشروع الذي نفذه أحد الشركاء المنفذين.اعلى التحقق المالي 

في أوغندا  2021في عام  19-ات بكوفيداإلصاب ارتفاع استمرو -158
وأصدرت الحكومة إرشادات صارمة وحظرت السفر بين المناطق، وتم تعليق 
ا من بين إجراءات أخرى الحتواء انتشار  وسائل النقل الخاصة والعامة تمام 

سيواصل الصندوق في أوغندا مراقبة الوضع وإجراء مناقشات مع و. الفيروس
الشركاء المنفذين حول كيفية االستمرار في تقديم الخدمات للضحايا مع مراعاة 

 .التي وضعتها الحكومةإجراءات التشغيل الموحدة 

 من العنف الجنسي ندعم الناجي

بالدعم تزويد الناجين من العنف الجنسي الصندوق االستئماني واصل  -159
، واستمر في األولوية ة والمساعدة النفسية واالجتماعيةالطبي والصحة العقلي

بتمكين الصندوق . كما قام 2008في عام  مجلس اإلدارةالتي اعتمدها  التشغيلية
ومبادرات ية واالدخار وقروض القرالالضحايا اقتصادي ا من خالل جمعيات 

 الصغيرة. األعمال

، النساء من خالل الشركاء المنفذين ،ييحدد الصندوق االستئمانو -160
يستجيب وتعرضوا للعنف الجنسي.  وأ عاشواوالرجال والفتيات والفتيان الذين 

يحيلونهم إلى الخدمات و أ/نفذون مباشرة لصدماتهم الفردية والشركاء الم
مع أعضاء المجتمع المحلي، بما في ذلك  الصندوقيعمل شركاء والمناسبة. 

االستشارة لمساعدتهم على تحسين  أساليبالمتطوعين، الذين يتلقون تدريب ا على 
مساعدة المساعدين على التعرف على وبالمساعدة التي يمكنهم تقديمها للناجين. 

من ون سيتمكنواألساليب الممكنة،  التغلب على الصعوباتمن آليات  متنوع عدد
 دة الناجين من العنف الجنسي بشكل أكثر فعالية.مساع

، تقديم الدعم النفسي خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،واصل الصندوقو -161
الجراحة الترميمية و ؛المهني من خالل المشورة الفردية واألسرية والزوجية

 فيروس نقص المناعة البشرية باإلضافة إلى دعم سبلمرض ودعم رعاية 
 رفضهم أسرهم ومجتمعاتهم.ت، الذين غالب ا ما العيش لتسهيل إعادة دمج الضحايا

المساعدة لألطفال المولودين نتيجة االغتصاب الصندوق كما قدم  -162
اإلساءة والحرمان  وأ بالعار الوصم ووالمعرضين بشكل خاص لخطر الرفض أ

 االسم.الحرمان من حتى  وحقوق الميراث أ ومن التعليم أ

الرجال والنساء  من جمع جلسات العالج الجماعي المنتظمة وضمنت -163
الصادمة لتسهيل الشفاء.  حياتهمبشكل منفصل في بيئة آمنة لرواية تجارب 

ا الرجال على طلب الصندوق يشجع و أنه من  على اعتبارالنفسية  المشورةأيض 
طلب إلى الرجال  ال يسعى ،الصندوقتي يعمل فيها الناحية الثقافية في البلدان ال

 التعبير عن ضعفهم. وأالنفسية المشورة 

ن ين سابقيمختطف منالمستفيدين من المشروع في أوغندا  معظمويتشكل  -164
 االحتجازفي  واإلساءةتعرضن لالغتصاب  اللواتيمعظمهم من النساء  -

عافي مع لتل، بما في ذلك وقت الموازنة بين احتياجاتهن الشخصيةويحاولن اآلن 
دمج تلك االحتياجات ل، والبحث عن طريقة ومجتمعهن احتياجات أسرهن

تواجه هؤالء النساء وشركاؤهن تحديات خاصة في والمتباينة على ما يبدو. 
له.  نعالقات صحية بسبب الصدمات والتعذيب الذي تعرض إقامة وإعادة بناء أ
 من تأهيلاللتوفير إعادة  للصندوقمناهج الصحة العقلية التابعة  وُصممت

الصدمات واالستجابة للعواقب الجسدية والنفسية للصدمة مثل الخزي واإلذالل 
 ات.العالقإقامة  في واالكتئاب والضعف الجنسي وصعوبات

او -165 في الفترة المشمولة بالتقرير، الدعم بشكل خاص  ،قدم الصندوق أيض 
مساعدة جمهورية الكونغو  للناجين من العنف الجنسي والجنساني في برنامج

باإلضافة إلى ذلك، والوسطى.  أفريقيا جمهوريةيمقراطية وبرنامج مساعدة الد
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ا الناجين من العنف الجنسي  كوت ديفواربرنامج مساعدة  يستهدف أيض 
 والجنساني.

 الرصد والتقييم

أجرى الصندوق جلسات لبناء القدرات عن بعد مع الشركاء المنفذين  -166
جمهورية الكونغو و ديفواروكوت ى الجدد في جمهورية أفريقيا الوسط

التي يعتمدها من أجل تقييم الو رصدالأدوات وممارسات  لعرضالديمقراطية 
من إحراز  ستمكنهامساعدة الشركاء على وضع أنظمة الرصد والتقييم التي من 

وتُنفذ حلقات العمل . هااإلبالغ عنو أنشطتها ونتائجها في رصد ودقيقفعال  تقدم
 ومهارتهم قدراتهمشركاء الصندوق  تنميةر لضمان هذا النوع بشكل مستم من

 جودة.ذات والتقييم لتنفيذ برامج  الرصدالالزمة في 

 للفترة بعد موافقة مجلس اإلدارة على الخطة اإلستراتيجية الجديدةو -167
األداء، وهي وثيقة تساعد  رصد، بدأت األمانة في تحديث خطة 2020-2021

نظرية التغيير التي توضح  وضعاألمانة على تصور طموحاتها من خالل 
واألهداف  ،والنتائج المرجوة ،الروابط بين البرنامج واألنشطة التنظيمية

ا عملية واالستراتيجية.  مؤشرات األداء  وضعتوجه نظرية التغيير هذه أيض 
على  ،الرئيسية الجديدة التي ستساعد في التخطيط واإلدارة على أساس النتائج

قبل خطة رصد األداء  تُنجزمن المتوقع أن والتنفيذ. مستوى الصندوق وشركاء 
-2022 للفترة بالتزامن مع الخطة اإلستراتيجية الجديدة ،2021نهاية عام 

2024. 

حجم تزايد يعمل الصندوق على تحسين إدارة المعلومات في ضوء و -168
 وستُنشأ. وجبر األضرارالمساعدة تقديم لبيانات التي يتم جمعها من أنشطة ا

والتي ستمّكن الصندوق وشركائه من إدخال وإدارة  سحابيةقاعدة بيانات جديدة 
بيانات المشروع ذات الصلة بشكل آمن وإعداد التقارير عنها داخلي ا وخارجي ا. 

يدير الصندوق  ،التابع لقلم المحكمة قسم خدمات إدارة المعلوماتبدعم من و
 عملية شراء الختيار مطور النظام.

برامج تقديم و تنفيذ تعويضات جبر األضرارالية وكفاءة لتحسين فعو -169
مدى رضا الضحايا عن  حول مسحجراء يخطط الصندوق إل ،المساعدة

قضية وإجراء مسح أساسي في  ،المهديو كاتانغاقضيتي التعويضات المتلقاة في 
 ،لهذا الغرضوفي أوغندا.  برنامج تقديم المساعدة باإلضافة إلى تقييم أثر لوبانغا

 ويتفاوضاختار الصندوق باحثين متعاقدين مستقلين من خالل عملية شراء. 
 .على العقد ومن المتوقع االنتهاء من العملية قريب ا حالياالصندوق 

 التطوير التنظيمي

من اإلجراءات  ا  ، أصبح واضح2021في عام  وكذلك 2020طوال عام  -170
أن الهيكل التنظيمي للصندوق بحاجة إلى التعزيز.  األضرارفي قضايا جبر 

في ضعف  األضراربر لجمتزامنة  إجراءات ةفي أربع العمل كثافة تسببتو
 ،الصندوقأمانة جد ا في  والتشغيلية المتواضعةالقانونية  القدرات أصاب شديد

ديري البرامج الذي يضم مالهيكل اإلداري الجديد  بوجودولكن يمكن تحملها 
 القانونيتقديم الدعم قصيرة األجل لبعقود تشار القانوني وكذلك التعيينات والمس

 .المشترياتوالدعم وفي ، اإلداري

في غضون ذلك، كثف الصندوق جهود التوظيف في النصف الثاني من  -171
لتزويد األمانة بقدرات إضافية من الموارد  2021أوائل عام في و 2020عام 

المشورة القانونية وإدارة البرامج واإلدارة المالية  تالبشرية في مجاال
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، و .واالتصاالت وجمع األموال والدعم اإلداري

 لملء الوظائف الشاغرة المتبقية لتقديمواصل الصندوق عملية التوظيف 
في  ينلبرامج الميدانيا موظفيمساعدين لأربعة هي تعيين المساعدة المؤقتة، و

( ومالي باإلضافة إلى منصبانوجمهورية الكونغو الديمقراطية ) كوت ديفوار
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  (واحد)منصب  البرامج الميدانيمساعد 
وزيارة  ،قصيرة األجل التعيين في الوظائفوفي الوقت نفسه، واصل الصندوق 

 .شريةالب مواردهالمهنيين والمتدربين لزيادة تعزيز قدرات 

تشمل الموظفين في حيث  الصندوقداخل أمانة  أُنشئت أفرقة الحاالت -172
المشورة القانونية الذي يعملون في مجاالت  –المقر الرئيسي والمكاتب القطرية 

 -وإدارة البرامج واإلدارة المالية واالتصاالت وجمع األموال والدعم اإلداري 
 مساعدة.تقديم الو/أو برامج  حاالت محددة من جبر األضرارللعمل على 

كما تحسنت االتصاالت بين الموظفين التنفيذيين واإلداريين وأعضاء  -173
ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة  إداريةملخصات تقديم مجلس اإلدارة من خالل 

 .ؤهرئيس مجلس اإلدارة وأعضاإلى وتحديثات األنشطة الموضوعية 

وقلم بين الصندوق شتركة المبالمشتريات  ةالعمل المعني فرقة تساعدو -174
اختيار بغرض لصندوق دى افي إنهاء عمليات الشراء المتراكمة ل المحكمة

وتمكنت المساعدة. تقديم و جبر األضرار برامج تعويضات التي ستنفذالمنظمات 
الصندوق وقلم المحكمة وما يزال شراء.  عملية 13 إنهاء من 2020في عام 

بهدف تحسين عمليات الشراء في  2021م في عا تلكفرقة العمل يحافظان على 
 المستقبل خاصة فيما يتعلق بمنح التعويضات.

، في تجربة نظام توقيع قلم المحكمةنجح الصندوق، بدعم أساسي من و -175
ا  تطورايعد هذا و. إلكترونيا اتفاقيات الخدمات مع الشركاء المنفذين من مهم 

عند الوقت والجهد  يقلص فهذا، المستندة إلى الورقالعملية ب مقارنة الكفاءة حيث
 توقيع العقود بما في ذلك ملحقاتها مع الشركاء من عدة أسابيع إلى بضع ساعات.

 عمليات مراجعة الحسابات 

 المراجعة الخارجية للحسابات

في التقرير األخير لمراجع الحسابات  عالقةكانت أربع توصيات ال تزال  -176
. 2019ستئماني للضحايا نهاية عام الخارجي عن البيانات المالية للصندوق اال

تنفيذ التوصيات على  استعراض 2020المالية لعام  )مسودة( القوائمتصنف و
 جزئي ا. منفذةمتبقية ال واألخرىالنحو التالي: ثالثة منها مغلقة، 

 قلم المحكمة"توضيح األدوار والمسؤوليات بين  TFV 2014-1 توصيةال -177
وقلم لصندوق االستئماني اوأمانة الصندوق االستئماني للضحايا". اتفقت أمانة 

قلم مسألة إجراء التحكيم بين  وما تزالعلى إطار التعاون والمساعدة.  المحكمة
تقرير هذا يقع ضمن اختصاص  رغم أن، عالقةوالمدير التنفيذي  المحكمة

تشرف ذلك، ل ووفقا؛ R358و R354تحت الرقمين استعراض الخبراء المستقلين 
استعراض المسؤولة عن تنفيذ توصيات حاليا آلية استعراض الخبراء المستقلين 

 .الخبراء المستقلين على تتبع هذه التوصية

 الصندوق". أعد ات"مخطط توزيع المسؤولي TFV 2014-2توصية ال -178
"هيكل التوظيف" الكامل وسيتم تحميل الهيكل التنظيمي الحالي على موقعه 

جديدة ال RACIمصفوفة  يجري حاليا إعدادباإلضافة إلى ذلك، و. لكترونياإل
( حول العمليات والموجهة والُمتشاور بشأنهاخاضعة للمساءلة المسؤولة وال)

ا لوجود توصيات مماثلة في و. الصندوقالرئيسية في  "استعراض تقرير نظر 
 ية مغلقة.الخبراء المستقلين"، فقد اعتبر المراجع الخارجي هذه التوص

الصادرة عن  مراجعة الحسابات"رصد تقارير  TFV-2016-2التوصية  -179
المراجعة الخارجية لصندوق أن يطلب تقرير لالشركاء الميدانيين". يحق 

وتخضع المنفذين الذين أكملوا دورة المشروع.  من شركائه المحليين للحسابات
 لرصدالشريك المنفذ في ن ون الخارجيوتوصيات المراجعة التي قدمها المراجع

عالوة على ذلك، يقوم مديرو البرامج القطرية التابعين للصندوق والصندوق. 
مدى امتثال الشركاء المنفذين لنفقات  الستعراضلتحقق ابإجراء فحوصات 
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المشروع وإدارته. ويؤدي هذا االستعراض إلى إصدار تقارير التحقق 
ا  يخضعها الصندوقوالتوصيات، التي  المراجع الخارجي ويعتبر  .للرصدأيض 
 هذه التوصية مغلقة.

، 2020"تكييف إطار الميزانية العام". في عام  TFV-2018-1التوصية  -180
تقرير استعراض  ة منمنقح نسخةالصندوق وقدم إلى مجلس اإلدارة  "أعد

 يعرضالتمويل عن تخطيط واستخدام الموارد من خارج الميزانية" والذي 
ع الحالي لتنفيذ البرامج واحتياجات التمويل "معلومات إضافية عن الوض

 المراجعة الخارجية للحساباتفي مسودة تقرير وأشار المراجعون المستقبلية". 
في جزئي ا  ةهذه التوصية حالي ا منفَّذ تم اعتبارتحسن إطار الميزانية، ومع ذلك، 

 المعلومات اإلضافية التي قدمها الصندوق. استعراضانتظار 

 توصيات جديدة. 2020لعام  مراجعة الحساباتير لم يقدم تقرو -181

 قلم المحكمة من جانبالمساعدة والتعاون 

، ومع ICC-ASP/3/Res.7 والقرار  ICC-ASP/1/Res.6وفق ا لمرفق القرار -182
هذه  رئيس قلم المحكمةمراعاة استقاللية مجلس اإلدارة وأمانة الصندوق، قدم 

مجلس اإلدارة وأمانة سير عمل لضمان حسن  عند الضرورةالمساعدة 
 الصندوق.

تقديره الخاص للدعم القيّم والمشورة التي  يؤكديود مجلس اإلدارة أن و -183
الفترة المشمولة خاصة خالل بعد أن طلبها منه ومكتبه  رئيس قلم المحكمة أسداها
 .بالتقرير

كانت فرقة العمل المشتركة المعنية بالمشتريات ذات الصلة المذكورة و -184
بدء أنشطة  وضمان، عمليات الشراءضرورية لمعالجة تراكم أعاله مبادرة 

كان التعاون مع وحدة وتحديد الشركاء واختيارهم.  وتبسيط سير عمليةجديدة 
ا وتعاوني ا وسريع ا  المشتريات وكذلك مع المكتب القانوني لقلم المحكمة مثمر 

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

حد كبير من التعاون الوثيق مع استفاد الصندوق االستئماني إلى و -185
، وقسم دعم العمليات القانونيينالمكاتب القطرية، وقسم دعم المستشارين 
في تحديد  ادعمهمن ، وأضرارهمالخارجية، وقسم مشاركة الضحايا وجبر 
 .المهديو لوبانغافي قضيتي  األضرارالمستفيدين والتحقق منهم ألغراض جبر 

ا و في  بنجاح أنشطة التوعية لتتبعكان دعم المكاتب القطرية ضروري ا أيض 
 فريقيا الوسطى.أجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجمهورية 

، تمكن في قلم المحكمة الموارد البشرية قسم بمساعدة ال تقدر بثمن منو -186
خالل  متعلقة باإلدارة والموظفين الصندوق االستئماني من شغل مناصب رئيسية

الفترة المشمولة بالتقرير. وبدعم من قسم الموارد البشرية، نجح الصندوق 
ا في توظيف متدربين ومهنيين زائرين للمساعدة في أنشطة  االستئماني أيض 

في  هامكان لقسم المعلومات العامة والمكاتب القطرية دور و. الصندوق
 .الحاالتان الصندوق االستئماني، بما في ذلك بلد بروز المساهمة في

عالقة وثيقة مع جميع  الحفاظ علىواصل الصندوق االستئماني و -187
 ال سيما أثناء تنفيذ تعويضات حاالت،الالممثلين القانونيين للضحايا في بلدان 

 .جبر األضرار

يود مجلس اإلدارة أن يعرب بشكل خاص عن تقديره للخدمات والدعم و -188
قلم طرية واألقسام ذات الصلة في والمكاتب الق رئيس قلم المحكمةالمقدمين من 

، ال سيما في التحضير للزيارات الميدانية وأثناءها إلى جمهورية أفريقيا المحكمة
باإلضافة  أوغنداوالديمقراطية،  جمهورية الكونغووكوت ديفوار، والوسطى، 

 في جمهورية الكونغو األضرارجبر  تعويضاتإلى أنشطة إعداد وتنفيذ 
 الديمقراطية ومالي.
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ا   التقرير المالي  -ثالثا

 ة الموارد من خارج الميزانيةحال  -ألف

التي تنص على إبالغ ، ICC-ASP/1/Res.6 من مرفق القرار 11وفقا  للفقرة  -189
قبولها أو رفضها، وأن يتم  عنالجمعية سنويا  بكل التبرعات المقدَّمة، بغض النظر 
 تشمل القائمة، في جملة أموروشمل قائمة بالتبرعات في المرفق األول لهذا التقرير. 

من  يورو 12 124وواردة من الدول  يورو 2 937 908 قدرهامساهمات  :أخرى
مصارف )في  الحسابات الثالثة الجارية للصندوق تأظهروالمؤسسات واألفراد. 

ABN AMRO وCIC وBCEE )826 083 6  ،فرنك غرب  38 731 420ويورو
( رصيد ا BCEE)لدى التوفير باليوروأظهر حساب و؛ Ecobank مصرف فيأفريقي 
. وكان رصيد حسابا 2021 يونيوحزيران/ 30 يورو في 9 999 971قدره 

 ABN AMROدوالر أمريكي في  2 015الصندوق االستئماني بالدوالر األمريكي 
ا أمريكي ا في  5 147و المنظمات الشريكة المنفذة في الصندوق  ولدى. Ecobankدوالر 

ا  ا عيني ا و/أو 173 863و يورو 1 085 859االستئماني أيض   مضاهيةأمواال   دوالر 
 .2021يونيوحزيران/ 30 - 2020 يوليوتموز/ 1لفترة من في المشاريع تنفيذ ال

 بلغتفي الفترة المشمولة بالتقرير، في حين  يورو 540مستحقة الفوائد ال وبلغت
 يورو 1113لصندوق االستئماني ل لجميع الحسابات المصرفيةالرسوم المصرفية 

ا. 1852و  دوالر 

 

الواليتين )جبر ( تخصيص الموارد لكل من 1توضح الرسوم البيانية أدناه )و -190
المندرجة باإلضافة إلى المبالغ  الطارئةوتكاليف البرامج  األضرار وتقديم المساعدة(

المختلفة ( المبالغ المحددة المخصصة لبرامج المساعدة 2االحتياطيات و) في إطار
 .األضرار( ومكمالت قضايا جبر يةاألساس 2021)في السنة التقويمية 

 )باليورو( 2021توزيع حافظة الصندوق في يونيو حزيران 
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التي يعرض الموجز المالي أدناه حالة موارد الصندوق من خارج الميزانية و -191
واإليرادات من الغرامات التي أمرت بها  والهبات التبرعاتيعود مصدرها إلى 

الواردة البيانات المالية  تتم بعد مراجعة حساباتلم والمحكمة وعائدات المصادرة. 
 وقد تخضع للتعديالت. في الموجز المالي

 :الموجز حولات مالحظ

 المالي ما يلي: الموجزيتضمن  -192

  في  الصندوقاألموال المتاحة مبلغ األموال في حسابات  مجموعيشمل
 يورو 16 148 810بداية الفترة: 

 لجبر األضرار المخصصات التي وافق عليها مجلس اإلدارة  لمحة عن
 إلى التعويضاتالموجهة أنشطة المساعدة، بما في ذلك المخصصات المحددة ب والقيام

والبرامج وكذلك الموارد غير المحددة المحتفظ بها في االحتياطي لألنشطة المستقبلية. 
صندوق )انظر الرسم المن لوائح  56هذه المخصصات وفق ا للمادة  ُحددتملحوظة: 

 تخصيص األموال في الدورة الحالية(. الذي يتضمنالبياني أدناه 

 يورو 330 000: اإليرادات من الغرامات والمصادرة 

  يورو 1 429 500احتياطي تكاليف البرنامج الطارئة 

 مجلس األموال المتاحة للتخصيص، التي سيوافق عليها  مجموع
يورو من الموارد غير  475 533يورو والتي تشمل  2 289 306*: اإلدارة

 لجبر األضرارالمخصصة 

أنها غير خاضعة : ال ينبغي اعتبار مجموع "األموال المتاحة للتخصيص" هام* 
وبرامج  السنواتالمتعددة  مبالغ التعويضاتسيتطلب استمرار حافظة ف. لشروط

المساعدة من الصندوق استخدام الموارد المتاحة حالي ا باإلضافة إلى االستمرار في 
التقدير الحالي  مجموعيبلغ وتوليد اإليرادات لضمان االستدامة المالية لألنشطة. 

 31التعويضات وبرامج المساعدة  بشأن مبالغة المتعددة السنوات لالحتياجات التمويلي
قيم مخصصات مجلس اإلدارة  تُحددقصوى: قد القيمة ال ويمثل هذا المبلغمليون يورو. 

محددة من خالل أداء الشركاء المنفذين، وتوافر المستقبلية الألنشطة الالزمة لالفعلية 
 الصلة. األخرى ذات السياساتيةمعايير الالموارد و

يونيو حزيران/ 30حتى  موجز مالي –الصندوق االستئماني للضحايا 
 (2021يونيو حزيران/ 30 في األمم المتحدة معدل الصرف المعمول به في) 2021

  

  األموال المتاحة مجموع
810 148 16 

 يورو

   مجموع األموال المخصصة

   تعويضات جبر األضرار
  يورو 6 324 467 للقضاياتخصيصات مجلس اإلدارة 

تخصيصات مجلس اإلدارة الحتياطي جبر 
 األضرار

  يورو 475 533

 300 000مساعدة مالي، 

تعويضات جبر األضرار في 
 4 150 000قضية لوبانغا، 

 300 000، كينيامساعدة 

 1 257 000، جمهورية الكونغو الديموقراطيةمساعدة 

، كوت ديفوارمساعدة 
 600 000، جورجيامساعدة  800 000

 1 250 000، أفريقيا الوسطىمساعدة 

 1 500 000، أوغندامساعدة 

احتياطات جبر األضرار، 
000 479 2 

تعويضات جبر األضرار في 
 1 384 000قضية المهدي، 

تعويضات جبر األضرار في 
 838 000قضية كاتانغا، 
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  يورو 6 800 000 

  يورو 1 736 946 التبرعات المخصصة لتعويضات جبر األضرار
جبر  تعويضات الحتياطي ةالتبرعات المخصص

 األضرار
  يورو 1 673 467

  يورو 330 000 الغرامات والمصادرة
  يورو 3 740 413 

 10 540 413 المجموع الفرعي لتعويضات جبر األضرار
 يورو

 

   المساعدة

  يورو 9 989 183 لبرامج المساعدةتخصيصات مجلس اإلدارة 
  يورو 0 الحتياطي المساعدةتخصيصات مجلس اإلدارة 

  يورو 9 989 183 

  يورو 250 000 لبرامج المساعدةالتبرعات المخصصة 

 10 239 183 المجموع الفرعي للمساعدة
 يورو

 

  يورو 1 429 250 تكاليف البرنامج الطارئة

 22 208 846  مجموع القيم
 يورو

 - 6 060 036  مجموع األموال غير المخصصة
 يورو

 يورو 7 873 809  مجموع األموال المصروفة

   أحدث تخصيصات مجلس اإلدارة

  يورو 1 257 000 مساعدة الكنغو الديموقراطية
  يورو 1 000 000 زيادة أموال تعويضات جبر األضرار

  يورو 1 500 000 نتاغانداقضية 

 يورو 3 757 000  القيمة الصافية

 األموال المتاحة لتخصيص المجموع الفرعي من
 مجلس اإلدارة

 يورو 1 813 773 

  يورو 475 533 األموال غير المخصصة لتعويضات جبر األضرار
  يورو 0 للمساعدةاألموال غير المخصصة 

 يورو 2 289 306  مجلس اإلدارة األموال المتاحة لتخصيصمجموع 

خاصة ال التي تقدمها الجهات من الدول األطراف والتبرعات التبرعات  -باء
 لصندوق ل
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تقارير عن تقدم الموارد الواردة من المانحين و بإدارةأمانة الصندوق  تقوم -193
 .ICC-ASP/4/Res.3في مرفق القرار  الواردةلمعايير وفقا  لاستخدامها 

تقارير عن المساهمات المخصصة بشكل منفصل في  الصندوقتقدم أمانة و -194
وعادة ما  هذه المعلومات.يطلبون المانحين  معظم على اعتبار أنمعظم الحاالت، 

تقارير الحصول عل صندوق اليطلب المانحون الذين أبرموا اتفاقات تبرع مع 
 التبرعات غير المقيدة. عن منفصلة، بما في ذلك

يود الصندوق أن يعرب عن امتنانه للمساهمات التي وردت خالل الفترة و -195
يورو(، والتبرعات الخاصة  2 937 908.48دولة طرفا  ) 29المشمولة بالتقرير من 

 ترد تفاصيل التبرعات من الدولويورو( من األفراد والمؤسسات.  12 123.79)
 في المرفق األول لهذا التقرير.فضال عن التبرعات الخاصة األطراف 

( 2021-2019لمدة ثالث سنوات ) اثالث اتفاقا 2019أبرم الصندوق في عام و -196
لمساهمات غير المقيدة مع حكومة السويد، ممثلة في الوكالة السويدية للتنمية حول ا
يور  983 221.33د بمبلغ ، ساهمت السوي2020ديسمبر كانون األول/في . والدولية

دعم التعزز هذه المساهمة ومن االتفاق.  ثانيةكرونة سويدية( كدفعة  10 000 000و)
الوكالة السويدية للتنمية الدولية للصندوق كمؤسسة حيوية تعمل القوي الذي تقدمه 

ضحايا  التي لحقت األضرارجنب ا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة 
يعرب الصندوق عن امتنانه الشديد لدعم السويد المتواصل وجرائم الدولية. أخطر ال

 حتى اآلن. مليون يورو 10.1على مدار السنوات وللمساهمات التي تزيد عن 

-2017مدته أربع سنوات ) اجديداتفاقا  2017الصندوق في عام  ووقع -197
هذه  وُخصصتيورو.  800 000( مع حكومة فنلندا بمبلغ إجمالي قدره 2020

 كانون األول/ديسمبرفي و. الجنسانيالمساهمة لدعم ضحايا العنف الجنسي والعنف 
. كما يعرب هذا االتفاقمن  نهائيةكدفعة  يورو 200 000، ساهمت فنلندا بمبلغ 2020

مع  2015 - 2012الصندوق عن امتنانه الشديد التفاقية الثالث سنوات السابقة من 
ا لضحايا العنف الجنسي والجنساني.حكومة فنلندا والتي تم تخصيصه قدمت و ا أيض 

 حتى اآلن. مليون يورو 3.4مساهمات تزيد عن  2004حكومة فنلندا منذ عام 

ا بالحاجة إلى معالجة آثار ممارسة  وأقر المانحون االخرون للصندوق -198 أيض 
، والتي يشعر بها الفرد اتلعنف الجنسي المتفشية والواسعة النطاق في النزاعا

التي  تبرعاتهم، وكثير منهم يخصص على كافة المستويات رة والمجتمعواألس
خالل الفترة المشمولة ولصندوق لضحايا العنف الجنسي والجنساني. ل يمنحونها

ا  ساهمتفنلندا،  من يورو 200 000بالتقرير، باإلضافة إلى مبلغ  حكومة اليابان أيض 
يورو، كما ساهمت  10 000بلغ يورو، وساهمت حكومة أندورا بم 51 903      بمبلغ

وخالل الفترة المشمولة مخصصة لهذه القضية.  يورو 50 000حكومة إستونيا بمبلغ 
 1 881 898مع المملكة المتحدة بقيمة إجمالية قدرها  اتفاقاتالصندوق  وقع، بالتقرير

 يور ومخصصة لمشاريع في شمال أوغندا تركز على العنف الجنسي والجنساني.

يورو،  189 013.29واصلت أستراليا دعم الصندوق بمساهمة قدرها و -199
، مع التركيز على العنف الجنسي نتاغاندا لجبر األضرار في قضيةمخصصة 
 كانت هذه أول مساهمة مخصصة لهذه الحالة.ووالجنساني. 

 25 000من  للصندوقبلجيكا بشكل كبير من مساهماتها الطوعية  ورفعت -200
 .2020يورو في عام  525 000 إلى 2019يورو في عام 

يورو خالل  200 000واصلت أيرلندا دعم عمل الصندوق بمساهمة قدرها و -201
، جبر األضراريورو مخصصة لموارد  100 000الفترة المشمولة بالتقرير، منها 

كانت أيرلندا أحد الداعمين المهمين للصندوق، ويورو لموارد المساعدة.  100 000و
 .2004مليون يورو منذ عام  1.4حيث قدمت أكثر من 

 60 000في الفترة المشمولة بالتقرير، تبرعت الحكومة اإليطالية بمبلغ و -202
 يورو.

 .2020يورو في عام  75 000لوكسمبورغ مساهمتها الطوعية إلى  ورفعت -203

استمرت هولندا في كونها واحدة من أكبر الداعمين للصندوق من خالل و -204
كانت هذه هي وكأموال غير مقيدة.  2020 يور في عام 200 000المساهمة بمبلغ 

 .2018في عام  ُوقعالدفعة الثالثة واألخيرة من اتفاق مدته ثالث سنوات 
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ا من النمسا )و -205 ، يورو 15 000عالوة على ذلك، تم تلقي تبرعات أيض 
 وجورجيايورو(،  22 665.46) يةجمهورية التشيكوال يورو( 15 000) قبرصو
يورو(،  9 169.26ليختنشتاين )يورو(، و 10 000)وهنغاريا يورو(،  25 000)
سلوفاكيا ويورو(،  36 236.14جمهورية كوريا )ويورو(،  10 000البرتغال )و
يورو(،  40 000) واسبانيايورو(،  10 000سلوفينيا )ويورو(،  10 000)

 يورو(. 2511وأوروغواي )

ا   لسادس()البرنامج الرئيسي ا 2021الميزانية المقترحة لعام   -رابعا
يواجه الصندوق تحديين خطرين: القدرة على التنفيذ والموارد المالية من أجل  -206

، لتمويل برامج والمهدي لوبانغااستكمال تعويضات جبر األضرار في قضيتي 
المساعدة لمدة خمسة سنوات في شمال أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

ولتوسيع ثالث سنوات في كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى وبرنامجها للمساعدة لمدة 
يزداد عالوة على ذلك، من المرجح أن وبرامج المساعدة لتشمل أربعة بلدان إضافية. 

حجم العمل والموارد المالية المطلوبة ذات الصلة بأوامر جبر األضرار، بشكل كبير 
ويود الصندوق  .أنغوينو نتاغاندافي حالة صدور أمر بجبر األضرار في قضيتي 

 .األمراالستئماني أن يطلب من الدول األطراف النظر في هذا 

الميزانية المقترحة لعام  مجلس اإلدارة، أعد ICC-ASP/4/Res.3وفق ا للقرار و  -207
في ميزانية المحكمة، المدرج لألمانة، باعتبارها البرنامج الرئيسي السادس  2022

الصندوق الئحة عمال بو. ICC-ASP/3/Res.7والتي تم إنشاؤها بموجب القرار 
لجنة  لتستعرضها)أ(، يقدم مجلس اإلدارة الميزانية المقترحة لألمانة 77االستئماني 

  الميزانية والمالية.

بالقيود المالية التي تواجهها الدول األطراف،  مدرك تمامامجلس اإلدارة و -208
مسؤولية تحمل ا يقبل مجلس اإلدارة أيض  كما . 19-كوفيد جائحةنتيجة ألزمة  خاصة

، مع األخذ في تزايده أن األمانة قادرة على معالجة عبء العمل المتوقع التيقن من
االعتبار ارتفاع عدد الحاالت التي سيكون فيها الصندوق االستئماني نشط ا، على وجه 

 وتوسيع برامج والية بتعويضات جبر األضرار، بسبب تنفيذ أمر المحكمة التحديد
 بلدان أخرى. لتشملالمساعدة  تقديم

لعام  يورو 3 388 257 ااقترح الصندوق االستئماني مبلغ ميزانية قدرهو -209
مقارنة بميزانية  في المائة 5.9يورو أو  188 657ما يعادل زيادة قدرها وهو ، 2022
 المعتمدة. 2021

تخصيص األموال من  أُعيدالتخفيضات والكفاءات، وحيثما أمكن،  وُحددت -210
التأثير على القدرة التنظيمية األساسية للصندوق الذي سيواجه عبء عمل  يصتقلأجل 

 .2022كبير في عام 

على مجالين من المجاالت  2022المقترحة لعام الصندوق ميزانية  تركزو -211
زيادة األنشطة وعدد  فبسببوتعبئة الموارد.  جبر األضرار ذات األولوية: تعويضات

مليون  30 المبلغ الالزم دفعه هو) نتاغانداقضية ، بما في ذلك جبر األضرارقضايا 
في قضية  بتنفيذ تعويضات جبر األضرارأمر وبسبب توقع صدور دوالر أمريكي( 

، يعد جمع األموال مهمة ذات أولوية 2022أوائل عام /2021بحلول نهاية عام  أنغوين
في أكثر  االستثمار وهو ما يفرض عليه، 2022في عام  الصندوقعالية بالنسبة إلى 

ستتم معالجة عبء العمل واستراتيجية منفصلة لجمع األموال.  والتوفر على القدرة
 ويظل المتزايد للصندوق االستئماني من خالل تدابير المرونة والكفاءة الداخلية.

الصندوق مكرسا  الستكشاف أوجه التآزر بشكل مستمر مع قلم المحكمة وأجهزة 
 .الموارد والقدرات ه منجاتالمحكمة األخرى استجابة الحتيا
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 األول المرفق

 للضحايا  التي تلقاها الصندوق االستئماني  التبرعات  -ألف

 2020و تموز/يولي 1التالية من الدول خالل الفترة من  التبرعاتتلقى الصندوق  -1
 :2021و حزيران/يوني 30 حتى

 

 اتهباليوروالمبلغ  الدول المتبرعة 

 10,000.00 أندورا

 189,013.29 أستراليا

 15,000.00 النمسا

 525,000.00 بلجيكا

 15,000.00 قبرص

  

 22,665.46 الجمهورية التشيكية

 50,000.00 إستونيا

 200,000.00 فنلندا

 25,000.00 جورجيا

 10,000.00 هنغاريا

 200,000.00 أيرلندا

 60,000.00 إيطاليا

 51,903.00 اليابان

 9,169.26 ليختنشتاين

 75,000.00 لوكسمبورغ

 200,000.00 هولندا

 10,000.00 البرتغال

 36,236.14 جمهورية كوريا

 10,000.00 سلوفاكيا

 10,000.00 سلوفينيا

 40,000.00 إسبانيا

 983,221.33 السويد

 188,189.00 المملكة المتحدة

 2,511.00 أوروغواي

 2,937,908.48 تبرعات الدولمجموع 

 الممتدة أعاله، تلقى الصندوق خالل الفترة المبيَّنةالدول  تبرعاتإلى  وإضافة    -2
 :2021و حزيران/يوني 30 حتى 2020و تموز/يولي 1من 

 ؛ويور 12 123.7مقدارها  قدية من األفراد والمؤسساتن تبرعات )أ( 
ا عيني ا و/أو 173 863و يورو 1 085 859 )ب(  من  مضاهيةأمواال   دوالر 

 2021يونيوحزيران/ 30 - 2020 يوليوتموز/ 1لفترة من ين في االمنفذ الشركاء
 )ترد التفاصيل في المرفق الثاني(؛

 يورو. 540مقدارها  )ج( إيرادات فوائد
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 الحسابات المصرفيةكل من المودعة في  التبرعاتقائمة    -باء

 )باليورو( ABN AMROالحساب في مصرف   1-باء

  ABN AMRO المصرف:  اسم
 للضحايا الصندوق االستئماني  الحساب:  صاحب
 اليورو : العملة
  53.84.65.115 الحساب: رقم

IBAN: NL54ABNA0538465115 
Swift: ABNANL2A 

 1من في الفترة الممتدة الواردة،  التبرعاتالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو 

 المبلغ باليورو  التفاصيل

  951,803 االفتتاحي  الرصيد

 12,110 من األفراد والمؤسسات المساهمات الواردة

 PayPalعن طريق  من األفراد والمؤسسات المساهمات الواردة
 14 باليورو

 2,899,161 من الدول واردةالالمساهمات 

 9,404,377 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (13,200,819) المدفوعات/التحويالت للخارج

 540* الفوائد  إيرادات

 (672)  الرسوم المصرفية 

 66,514  2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

 14 باليورو PayPalحساب - 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

ا من     *   ABNبسبب التغييرات في شروط بنك  على من الفوائد المستحقة، لم يعد هناك مكاسب 30/06/2020اعتبار 

AMRO. 
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حسب باألفراد والمؤسسات  تبرعات

 باليورو(المبالغ ) حسب الشهور ب الدول تبرعات  (المبالغ باليورو) الشهور 

 118,730.00 2020يوليو /تموز  1,420.00 2020يوليو /تموز

 40,000.00 2020أغسطس /آب  120.00 2020أغسطس /آب

 0.00 2020سبتمبر /أيلول  1,120.00 2020سبتمبر /أيلول

 225,000.00 2020األول/أكتوبر  تشرين  2,120.00 2020األول/أكتوبر  تشرين

 46,834.72 2020الثاني/نوفمبر  تشرين  140.00 2020الثاني/نوفمبر  تشرين

 2,118,221.33 2020األول/ديسمبر  كانون  2,120.00 2020األول/ديسمبر  كانون

 61,903.00 2021الثاني/يناير  كانون  1,120.00 2021الثاني/يناير  كانون

 69,459.00 2021فبراير /شباط  120.00 2021فبراير /شباط

 0.00 2021مارس /آذار  1,120.00 2021مارس /آذار

 0.00 2021أبريل /نيسان  1,370.00 2021أبريل /نيسان

 30,000.00 2021مايو /أيار  1,224.48 2021مايو /أيار

 189,013.29 2021يونيو /حزيران  129.31 2021يونيو /حزيران

 2,899,161.34 المجموع  12,123.79 المجموع
 

 )باليورو( CICالحساب الجاري في مصرف   2-باء 

  Credit Industriel et Commercial المصرف:  اسم
 للضحايا الصندوق االستئماني  الحساب:  صاحب
 اليورو : العملة
  00020296410 الحساب: رقم

IBAN: FR76 3006 6100 9100 0202 9641 018 

تموز/يوليو  1من ، التحويالت المصرفيةالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل

 :2021حزيران/يونيو  30إلى  2020
 باليوروالمبالغ   التفاصيل

 0 االفتتاحي الرصيد

 8,200,000 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (3,182,500)  حسابات الصندوق األخرى إلىالتحويالت 

 (82)         الرسوم المصرفية

 5,017,418 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

 

  BCEEحساب االدخار في مصرف   3-باء

 Banque et Caisse d 'Épargne de L'État (BCEE) المصرف: اسم
 حساب الودائع ألجل للضحايا،الصندوق االستئماني  الحساب: صاحب
 اليورو :العملة
 LU87 0019 4555 8262 4000 الحساب: رقم

من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل

 :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو  1
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 باليوروالمبالغ   التفاصيل

 16,203,072 االفتتاحي الرصيد

 1,060,020 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (7,263,112) حسابات الصندوق األخرى إلىالتحويالت 

 (9)  الرسوم المصرفية

 9,999,971 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

   

 BCEEفي مصرف  الجاريحساب ال 4-باء

 Banque et Caisse d’Epargne de L'Etat (BCEE) المصرف: اسم
 للضحايا  الصندوق االستئماني  الحساب: صاحب
 اليورو :العملة
 LU300019101415909000 الحساب: رقم

من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل
  :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو  1

 باليوروالمبالغ   التفاصيل

 16,203,072 االفتتاحي الرصيد

 1,060,020 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (7,263,112) حسابات الصندوق األخرى إلىالتحويالت 

 (9)  الرسوم المصرفية

 9,999,971 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

 

 ( لغرب أفريقيا)بفرنكات الجماعة المالية  ECOBANK 5-باء
 Ecobank Mali المصرف: اسم

 للضحايا  الصندوق االستئماني  الحساب: صاحب
  (XOF) فرنك الجماعة المالية لغرب أفريقيا :العملة
 151204309003 الحساب: رقم

Swift: ECOCMLBA 
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من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل

  :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو  1
 باليوروالمبالغ   التفاصيل

(XOF) 

 3,935,570 االفتتاحي الرصيد

 143,196,800 الصندوق األخرىالتحويالت من حسابات 

 (108,400,950) المدفوعات/التحويالت إلى الخارج

 (0)  الرسوم المصرفية

 38,731,420 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

 

 (بالدوالر األمريكي) ABN AMROمصرف   6-باء

  ABN AMRO المصرف: اسم
 للضحايا الصندوق االستئماني  الحساب: صاحب
  األمريكيدوالر ال :العملة
 53.86.21.176 الحساب: رقم

IBAN:  NL87ABNA0538621176 
Swift:  ABNANL2A 

 1من في الفترة الممتدة الواردة  التبرعاتالمصرفية، بما في ذلك  التفاصيل
 :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو 

 المبالغ بالدوالر األمريكي  التفاصيل

 3,500 االفتتاحي  الرصيد

 0 من األفراد والمؤسسات المساهمات الواردة

 45,934 من الدول واردةالالمساهمات 

 2,255,070 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (2,302,489)           المدفوعات/التحويالت للخارج

 PayPalعن طريق  من األفراد والمؤسسات المساهمات الواردة
 0 بالدوالر األمريكي

 2,015  2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

بالدوالر  PayPalحساب - 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد
 0 األمريكي
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 )بالدوالر األمريكي(  ECOBANK 7-باء
 Ecobank DRC المصرف: اسم

 للضحايا  الصندوق االستئماني  الحساب: صاحب
 بالدوالر األمريكي  :العملة
 0010453140075002 الحساب: رقم

Swift: ECOCCDKI 

من الممتدة المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة  التفاصيل

  :2021حزيران/يونيو  30 حتى 2020تموز/يوليو  1
المبالغ بالدوالر   التفاصيل

 األمريكي 

 962 االفتتاحي الرصيد

 207,300 التحويالت من حسابات الصندوق األخرى

 (202,172) المدفوعات/التحويالت إلى الخارج

 (943)  الرسوم المصرفية

 5,147 2021حزيران/يونيو  30في  الرصيد

 

حسب باألفراد والمؤسسات  تبرعات

 الشهور 

المبالغ بالدوالر 

 حسب الشهور ب الدول تبرعات  *األمريكي

المبالغ بالدوالر 

 األمريكي

 0.00         2020يوليو /تموز  0.00 2020يوليو /تموز

 0.00 2020أغسطس /آب  0.00 2020أغسطس /آب

 42,933.81 2020سبتمبر /أيلول  0.00 2020سبتمبر /أيلول

 0.00 2020األول/أكتوبر  تشرين  0.00 2020األول/أكتوبر  تشرين

 0.00 2020الثاني/نوفمبر  تشرين  0.00 2020الثاني/نوفمبر  تشرين

 3,000.00 2020األول/ديسمبر  كانون  0.00 2020األول/ديسمبر  كانون

 0.00 2021الثاني/يناير  كانون  0.00 2021الثاني/يناير  كانون

                                      0.00 2021فبراير /شباط  0.00 2021فبراير /شباط

 0.00 2021مارس /آذار  0.00 2021مارس /آذار

 0.00 2021أبريل /نيسان  0.00 2021أبريل /نيسان

 0.00 2021مايو /أيار  0.00 2021مايو /أيار

 0.00 2021يونيو /حزيران  0.00             2021يونيو /حزيران

 45,933.81 المجموع  0.00             المجموع

 * مالحظة: المساهمات بالدوالر األمريكي دون خصم الرسوم.
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 الثاني المرفق

 2020تموز/يوليو  1من الممتدة الصندوق خالل الفترة  مشاريع
 2021حزيران/يونيو  30إلى 

 والية تقديم المساعدة - أوغندا شمال

 TFV/UG/2007/R1/005 :المشروع

 والنفسي المتكامل للضحايا البدنيالتأهيل  إعادة مشروع دعم المشروع: عنوان

 يورو 800 000 :الميزانية

 **يورو 28 873 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022نيسان/أبريل  - 2019نيسان/أبريل  :المدة

 إعادة التأهيل النفسي  والتدخل:الضحايا  نوع

 

 TFV/UG/2007/R1/014(b) :المشروع

 .والنفسي للضحايا في شمال أوغندا البدنيالمساعدة المتكاملة إلعادة التأهيل  المشروع: عنوان

 يورو  800 000 :الميزانية

 *يورو* 106 076 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022تشرين األول/أكتوبر  -2019 نيسان/أبريل :المدة

 سيإعادة التأهيل البدني والنف والتدخل:الضحايا  نوع

 

   TFV/UG/2007/R1/018 :المشروع
وإعادة التأهيل الطبي لضحايا الحرب في شمال  المناصرةبناء القدرات و المشروع: عنوان
 أوغندا

 يورو 800 000 :الميزانية
 *يورو* 149 487 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022نيسان/أبريل  - 2019نيسان/أبريل  :المدة
الصناعية(  واألعضاءإعادة التأهيل البدني )توفير األجهزة التعويضية  والتدخل:الضحايا  نوع

 ةبدنيتأهيل النفسي والدعم المادي لضحايا الحرب ذوي اإلعاقة الالوإعادة 

 

 TFV/UG/2007/R1/020 :المشروع

 توفير األوغنديين: نهجمعالجة احتياجات الصحة العقلية لضحايا جرائم الحرب  المشروع: عنوان
 الخدمة وبناء القدرات.

 يورو  800 000 :الميزانية

 *يورو* 628 766 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022تشرين األول/أكتوبر  - 2019نيسان/أبريل  :المدة

 إعادة التأهيل النفسي للمجتمعات المتضررة من خالل تلبية احتياجاتهم والتدخل:الضحايا  نوع
 الصحة العقلية.المتعلقة ب

 

 TFV/UG/2007/R2/041 :المشروع

والنفسي لضحايا الحرب في  البدنيتقديم المساعدة المتكاملة إلعادة التأهيل  المشروع: عنوان
 شمال أوغندا.

 يورو  800 000 :الميزانية

 *يورو* 38 870 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022تشرين األول/أكتوبر  - 2019نيسان/أبريل  :المدة

 والبدني وتقديم الدعم الماديإعادة التأهيل النفسي  والتدخل:الضحايا  نوع
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 TFV/UG/2007/R2/038 :المشروع

 ضحايالوالنفسي ل البدنيتقديم المساعدة المتكاملة إلعادة التأهيل  مشروع المشروع: عنوان

 يورو  234 306 :الميزانية

 *يورو* 89 377 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2020 يوليو/تموز - 2019نيسان/أبريل  :المدة

 والبدني إعادة التأهيل النفسي  والتدخل:الضحايا  نوع

 

الواردة في الجداول أعاله تتوافق مع المبلغ اإلجمالي المعتمد للسنة األولى للتنفيذ  الميزانية: مالحظة
 (2021أبريل نيسان/ - 2020أبريل نيسان/( والسنة الثانية )2020أبريل نيسان/- 2019أبريل نيسان/)

 2019أبريل نيسان/ي دورة البرنامج ف . انطلقت(2022أبريل نيسان/ - 2021أبريل نيسان/)والسمة الثالثة 
سيتم تمديد المشاريع على أساس سنوي، رهنا باألداء المرضي وتوافر األموال وسنوات.  5وستستمر لمدة 

 .الصندوقوموافقة مجلس إدارة 

، ما لم يذكر 2020 يوليو/تموز 31إلى  2019 أبريل/نيسان 1الفترة من  المضاهية* تغطي األموال 

 خالف ذلك.

، ما لم يذكر 2021آذار/مارس  31إلى  2019 أبريل/نيسان 1الفترة من  مضاهيةال* تغطي األموال *

 خالف ذلك.

 والية تقديم المساعدة -جمهورية الكونغو الديمقراطية 

    TFV/DRC/2007/R1/001 :المشروع

في شرق الكونغو  للناجين من العنف الجنسي والجنسانيإعادة التأهيل البدني  المشروع: عنوان
 الديموقراطية

  دوالر أمريكي 149 985 :الميزانية

 *دوالر أمريكي 30 209 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 تشرين األول/أكتوبر -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

 والجنسانيمن العنف الجنسي  للناجين البدنيالتأهيل إعادة  والتدخل:الضحايا  نوع

 
     TFV/DRC/2007/R1/004 :المشروع

 من أجل تعزيز ثقافة السالم والتماسك االجتماعي ميديا إيتوري المشروع: عنوان

  دوالر أمريكي 281 200 :الميزانية

 **دوالر أمريكي 16 200 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

 التأهيل النفسي من خالل بناء السالم المجتمعي والمصالحةإعادة  والتدخل:الضحايا  نوع
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 TFV/DRC/2007/R1/011 :المشروع

مشروع دعم التعايش السلمي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا  المشروع: عنوان
 دجوغو وماهاغي، مقاطعة إيتوري إقليميالنزاعات المسلحة في 

  دوالر أمريكي 300 000 :الميزانية

 **دوالر أمريكي 8 330 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020 أيار/مايو :المدة

 وتقديم الدعم الماديإعادة التأهيل النفسي  والتدخل:الضحايا  نوع

 
 TFV/DRC/2007/R1/019 :المشروع

 في مدرسة السالم المشروع: عنوان

  دوالر أمريكي 300 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 17 593 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

إعادة التأهيل النفسي من خالل أنشطة السالم والمصالحة التي تركز على  والتدخل:الضحايا  نوع
 األطفال ضحايا العنف المرتبط بالقوات المسلحة واألمهات واألطفال الضعفاء المتأثرين بالنزاع

 

 
 

 

 
 

 

 TFV/DRC/2007/R1/021 :المشروع

إعادة التأهيل النفسي الجيد للناجين من العنف الجنسي في جنوب كيفو كجزء  المشروع: عنوان
 في بانزي المستشفى العاممن الرعاية الشاملة المقدمة داخل 

  دوالر أمريكي 260 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي 32 790 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

 من العنف الجنسي. نإعادة التأهيل النفسي للناجي والتدخل:الضحايا  نوع
 

 TFV/DRC/2007/R2/026 :المشروع

دون السن القانونية  االقتصادي لألمهات -إعادة اإلدماج النفسي واالجتماعي  المشروع: عنوان
 ضحايا الحروب في إيتوري

  أمريكيدوالر  300 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 11 545 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  والتدخل:الضحايا  نوع
 وضحايا النزاعات المسلحة دون السن القانونية ألمهاتل
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 TFV/DRC/2007/R2/031 :المشروع

مساعدة وإعادة تأهيل الناجين من العنف الجنسي والجرائم األخرى ضد  المشروع: عنوان
 اإلنسانية في مقاطعة شمال كيفو

  دوالر أمريكي 300 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 20 494 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

 من العنف الجنسي نالدعم المادي للناجيتقديم إعادة التأهيل النفسي و والتدخل:الضحايا  نوع

 

 

 TFV/DRC/2007/R2/033 :المشروع

مشاريع الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي التي تستهدف  المشروع: عنوان
 العنف الجنسي في إقليم شمال كيفو بينيضحايا 

  دوالر أمريكي 300 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 31 442 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

 الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا العنف الجنسي والتدخل:الضحايا  نوع

 

 TFV/DRC/2007/R1/043 :المشروع

االقتصادي لضحايا التشويه  -إعادة التأهيل النفسي والدعم الطبي واالجتماعي  المشروع: عنوان
 والتعذيب في مقاطعة إيتوري

  دوالر أمريكي 300 000 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 2 200 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

إعادة التأهيل النفسي والمساعدة الطبية والدعم االجتماعي واالقتصادي  والتدخل:الضحايا  نوع
 لضحايا التشويه والتعذيب.

 
 

 
 

 

تتوافق مع المبلغ اإلجمالي المعتمد للسنة األولى من مالحظة: الميزانية المذكورة في الجداول أعاله 

 - 2021من التنفيذ )أيار/مايو  الثانيةسنة وال (2021نيسان/أبريل  - 2020أيار/مايو التنفيذ )

جمهورية الكونغو الديمقراطية. الخاص بالجديد  والية تقديم المساعدة( لبرنامج 2022نيسان/أبريل 

بالمشروع رقم  2020وتشرين الثاني/نوفمبر  2020مايو أيار/بدأت دورة البرنامج الجديدة في و

TFV/DRC/2007/R1/001  سيتم تمديد المشاريع على أساس سنوي، وسنوات.  5وستستمر لمدة

 الصندوق. إدارة رهنا باألداء المرضي وتوافر األموال وموافقة مجلس

، ما 2021 مارس/آذار 31إلى  2020 نوفمبر/تشرين الثاني 1من الفترة  المضاهية* تغطي األموال 

 لم يذكر خالف ذلك.

، ما لم يذكر 2021 أبريل/نيسان 31إلى  2020 مايو/أيار 1الفترة من  المضاهية* تغطي األموال *

 خالف ذلك.

 TFV/DRC/2007/R2/032 :المشروع

شابة من ضحايا  550الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لـ  المشروع: عنوان
 موينغا ووالونغو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إقليميالعنف الجنسي في 

  دوالر أمريكي 299 600 :الميزانية

 *دوالر أمريكي* 3 060 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 نيسان/أبريل -2020أيار/مايو  :المدة

الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشابات ضحايا العنف  والتدخل:الضحايا  نوع
 الجنسي
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 والية تقديم المساعدة - كوت ديفوار

 TFV/CIV/2020/R1/001 :المشروع

االقتصادي واالجتماعي  في اإلدماجلضحايا ا فرص متكامل لتعزيزالمشروع ال المشروع: عنوان
"PRO-VIES" 

  يورو 98 214 :الميزانية

 *يورو 3 000 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 تشرين األول/أكتوبر -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

 والطبي والنفسي البدنيالتأهيل تقديم الدعم بإعادة  والتدخل:الضحايا  نوع

 
 TFV/CIV/2020/R1/002 :المشروع

 همودعمكوت ديفوار أزمات غرب  مشروع مساعدة ضحايا المشروع: عنوان

  يورو 100 610 :الميزانية

 *يورو 781 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 تشرين األول/أكتوبر -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

 الجنسانيالدعم النفسي وإعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا العنف  والتدخل:الضحايا  نوع

 
 TFV/CIV/2020/R1/003 :المشروع

للمساهمة في  2011إغاثة ضحايا بلديتي يوبوغون وأبوبو من أزمة عام  المشروع: عنوان
 السالم"التماسك االجتماعي في كوت ديفوار "بذرة 

  يورو 100 609 :الميزانية

 *يورو 0.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 تشرين األول/أكتوبر -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

 وتقديم الدعم االقتصاديإعادة التأهيل النفسي  والتدخل:الضحايا  نوع

أعاله تتوافق مع المبلغ اإلجمالي المعتمد للسنة األولى من مالحظة: الميزانية المذكورة في الجداول 

 والية تقديم المساعدة( لبرنامج 2021تشرين األول/أكتوبر  -2020تشرين الثاني/نوفمبر التنفيذ )

وستستمر  2020 تشرين الثاني/نوفمبربدأت دورة البرنامج الجديدة في و. الخاص بكوت ديفوارالجديد 

مديد المشاريع على أساس سنوي، رهنا باألداء المرضي وتوافر األموال سيتم توسنوات.  3لمدة 

 الصندوق. إدارة وموافقة مجلس

، ما 2021 مارس/آذار 31إلى  2020 نوفمبر/تشرين الثاني 1الفترة من  المضاهية* تغطي األموال 

 لم يذكر خالف ذلك.

 والية تقديم المساعدة - أفريقيا الوسطىجمهورية 

    TFV/CAR/2020/R1/001 :المشروع

في جمهورية أفريقيا الوسطى: إعادة التأهيل األوضاع تقديم المساعدة لضحايا  المشروع: عنوان
وضعية في  الناجيناالقتصادي للضحايا والدعم االجتماعي تقديم البدني وإعادة التأهيل النفسي و

 في مدينة بانغي هشة

  يورو 250 000 :الميزانية

 *يورو 32 262 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021 آب/أغسطس -2020أيلول/سبتمبر  :المدة

 للناجينوالنفسي وتقديم الدعم االجتماعي واالقتصادي  البدنيالتأهيل إعادة  والتدخل:الضحايا  نوع
 من العنف الجنسي والجنساني

 
     TFV/CAR/2020/R1/002 :المشروع

ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جمهورية إفريقيا  استفادةتعزيز  المشروع: عنوان
 الرعاية النفسية والدعم المادي من الوسطى
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  يورو 149 652 :الميزانية

 *يورو 2 770 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 كانون الثاني/يناير -2021شباط/فبراير  :المدة

 النزاعالمساعدة االقتصادية للناجين من تقديم إعادة التأهيل النفسي و والتدخل:الضحايا  نوع

 
 TFV/CAR/2020/R1/003 :المشروع

والنفسي واالجتماعي وإعادة اإلدماج االجتماعي  البدنيدعم إعادة التأهيل  المشروع: عنوان
المحكمة الجنائية الدولية في  التي تدخل ضمن نطاق تخصصواالقتصادي لضحايا النزاعات 

 محافظة كيمو، جمهورية إفريقيا الوسطى

  يورو 150 000 :الميزانية

 *يورو 0.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 كانون الثاني/يناير -2021شباط/فبراير  :المدة

 االقتصادي دعموتقديم الإعادة التأهيل الجسدي والنفسي  والتدخل:الضحايا  نوع
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 TFV/CAR/2020/R1/004 :المشروع

والنفسي واالقتصادي المتكاملة للناجين من العنف  البدنيخدمات إعادة التأهيل  المشروع: عنوان
 الجنسي والجنساني وأسرهم فيما يتعلق بالنزاعات في أومبيال مبوكو في جمهورية أفريقيا الوسطى

  يورو 292 002 :الميزانية

 يورو* 5 322 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 كانون الثاني/يناير -2021شباط/فبراير  :المدة

 التمكين االجتماعي واالقتصاديتقديم إعادة التأهيل النفسي و والتدخل:الضحايا  نوع
 

 
 

 

 
 

 

 TFV/CAR/2020/R1/005 :المشروع

االجتماعي تقديم الدعم مشروع المساعدة إلعادة التأهيل البدني والنفسي و المشروع: عنوان
 بالنزاع في أوهام بيندي وأوهام في جمهورية أفريقيا الوسطىاالقتصادي لضحايا العنف المتصل و

  يورو 150 000 :الميزانية

 *يورو 00.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 كانون الثاني/يناير -2021شباط/فبراير  :المدة

 واالقتصاديالدعم االجتماعي تقديم إعادة التأهيل النفسي و والتدخل:الضحايا  نوع
 

 TFV/CAR/2020/R1/006 :المشروع

االقتصادي والدعم االجتماعي تقديم المساعدة في إعادة التأهيل البدني والنفسي و المشروع: عنوان
 للضحايا في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى

  يورو 150 000 :الميزانية

 يورو* 275 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022 كانون الثاني/يناير -2021شباط/فبراير  :المدة

إعادة التأهيل الجسدي والنفسي والدعم االجتماعي واالقتصادي للضحايا  والتدخل:الضحايا  نوع
 فريقيا الوسطىأفي جمهورية 

 

من مالحظة: الميزانية المذكورة في الجداول أعاله تتوافق مع المبلغ اإلجمالي المعتمد للسنة األولى 

 والية تقديم المساعدة( لبرنامج 2021تشرين األول/أكتوبر  -2020تشرين الثاني/نوفمبر التنفيذ )

وستستمر لمدة  2021 شباط/فبرايربدأت دورة البرنامج الجديدة في و. الخاص بأفريقيا الوسطىالجديد 

سيتم و. فقطالذي سيستمر لسنة واحدة   TFV/CAR/2020/R1/001باستثناء المشروع رقم سنوات 5

 إدارة تمديد المشاريع على أساس سنوي، رهنا باألداء المرضي وتوافر األموال وموافقة مجلس

 الصندوق.

، ما لم يذكر 2021 مارس/آذار 31إلى  2021 شباط/فبراير 1الفترة من  المضاهية* تغطي األموال 

 خالف ذلك.

 



ICC-ASP/20/14 

54 14-A-060821 

 قضية توماس لوبانغا ديالو -جبر األضراروالية  - الكونغو الديموقراطيةجمهورية 

 TFV/DRC/REP/LUB/2021/001 :المشروع

في شكل خدمات مقدمة للضحايا فيما يتعلق بإدانة  ةالجماعي األضرارجبر  المشروع: عنوان
 توماس لوبانغا دييلو من قبل المحكمة الجنائية الدولية

 *دوالر أمريكي 210 041 :الميزانية

 دوالر أمريكي 0.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2022آذار/مارس  -2021آذار/مارس  :المدة

الجرائم التي في شكل خدمات مقدمة لضحايا  ةالجماعي األضرارجبر  والتدخل:الضحايا  نوع
 ارتكبها توماس لوبانغا ديالو

الميزانية اإلجمالية لمدة المشروع  وتبلغ مالحظة: الميزانية مخصصة للسنة األولى فقط من التنفيذ. *

ا(  60)  دوالر أمريكي. 9 500 000شهر 

 الفقي المهديقضية احمد  -جبر األضراروالية  - مالي

     TFV/MLI/REP/ALM/2020/001 :المشروع

 الرمزية واألضرار المعنوية في تمبكتو ةالجماعي األضرارجبر  المشروع: عنوان

 *يورو 105 000 :الميزانية

 يورو 0.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

 الرمزية عن الجرائم المرتكبة في مناطق تمبكتو ةالجماعي األضرارجبر  والتدخل:الضحايا  نوع

الميزانية اإلجمالية لمدة المشروع  وتبلغ مالحظة: الميزانية مخصصة للسنة األولى فقط من التنفيذ. *

ا(  36)  .يورو 217 445شهر 

 TFV/MLI/REP/ALM/2020/002 :المشروع

 االقتصادي في تمبكتو وباماكو الصمودآلية  المشروع: عنوان

 *يورو 400 000 :الميزانية

 يورو 0.00 من الشريك المنفذ: الواردةالمضاهية  األموال

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  -2020تشرين الثاني/نوفمبر  :المدة

االقتصادي( لدعم األنشطة المدرة  الصمودإعادة التأهيل االقتصادي )آلية  والتدخل:الضحايا  نوع
الدعم المالي والخدمات االستشارية ذات  تقديم تمبكتو من خاللوباماكو تجمع أعضاء فائدة للدخل ل
 الصلة

روع الميزانية اإلجمالية لمدة المش وتبلغ مالحظة: الميزانية مخصصة للسنة األولى فقط من التنفيذ. *

ا(  42)  يور.  1 344 252شهر 

 

___________ 


