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تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي خالل الفرتة
من  1متوز/يوليو  2016إىل  30حزيران/يونيه 2017
موجز تنفيذي

يضطلع الصندوق االستئماين للضحااي ("الصندوق االستئماين") بواليتني تتعلقان بضحااي اجلرائم
اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ومها :تنفيذ أحكام مبالغ جرب أضرار
الضحااي (تعويضاهتم) اليت أتمر هبا احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان؛ وتقدمي املساعدة إىل
الضحااي وأسرهم ابستخدام التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة .وقد واصل الصندوق هنجه املتمثل يف
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع عملياته الربانجمية ابجلمع بني هنج يركز على الضحااي وهنج جمتمعي
متكامل.
واجتمع جملس اإلدارة ("اجمللس") يف أاير/مايو  2017من أجل اجتماعه السنوي ،حيث بت
يف خمصصات الربامج من موارد الصندوق االستئماين املستمدة من التربعات واهلبات ،وقرر زايدة اجلهود
املبذولة من أجل زايدة إبراز دور الصندوق االستئماين ،كما قرر االستثمار يف مجع األموال ابلتعاون مع
املاحنني من القطاعني العام واخلاص على السواء .وقرر اجمللس بصورة خاصة املوافقة على توسيع نطاق
أنشطة والية الصندوق االستئماين املتعلقة ابملساعدة يف كوت ديفوار بغية املوافقة على خطة األمانة
الرامية إىل إجراء بعثات تقييم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ومايل ،وتقدمي مبلغ تكميلي قدره مليون
دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لدفع التعويضات الفردية واجلماعية تنفيذا ألحكام جرب الضرر اليت
أمر هبا يف قضية كااتنغا.
ويف إطار الوالية املتعلقة ابملساعدة ،واصل الصندوق االستئماين برانجمه يف مشايل أوغندا .ويف
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،وصلت مجيع املشاريع إىل هنايتها وأغلقت يف أاير/مايو  .2017وملواصلة
برانمج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،أطلق الصندوق االستئماين مناقصة مفتوحة يف عام
 2016لطلب تقدمي مقرتحات من املنظمات املهتمة وسيبدأ يف تنفيذ برانمج جديد للمساعدة يف عام
 2017بعد االنتهاء من عملية الشراء.
ويف إطار الوالية املتعلقة ابلتعويضات ،كانت السنة املعنية للصندوق االستئماين سنة نشطة جدا.
ف خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،وافقت احملكمة على كامل مشروع خطته التنفيذية املقدم يف قضية لوابنغا
(للحصول على تعويضات مجاعية رمزية وتعويضات قائمة على تقدمي خدمات) ،وما زالت عملية الشراء
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جارية .ويف إجراءات التعويضات املتعلقة بقضية كااتنغا ،أصدرت احملكمة اثين أمر على اإلطالق
للتعويضات يف آذار/مارس  2017وكلفت الصندوق االستئماين بتقدمي مشروع خطة تنفيذ حبلول 25
متوز/يوليه  .2017وقدم الصندوق االستئماين أيضا مالحظات يف اجلزء السابق إلصدار األمر من مرحلة
اإلجراءات املتعلقة جبرب الضرر يف قضييت مببا واملهدي.
ووفقا للفقرة  11من مرفق قرار مجعية الدول األطراف د ،)ICC-ASP/1/Res.6( 6/1-اليت
تنص على تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية عن مجيع التربعات املعروضة ،بغض النظر عما إذا كانت قد
قبلت أو رفضت ،يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة هبذه التربعات .وتشتمل هذه القائمة ،يف مجلة
أمور ،على :املسامهات الواردة من الدول ( 2 013 145,60يورو)؛ ومن املؤسسات واألفراد
( 21 403,98يورو) :منها  16 730,89يورو يف احلساابت املصرفية للصندوق ،و 4 673,09يورو
يف حساب الصندوق بنظام "ابي ابل" ( )PayPalعلى اإلنرتنت؛( )1ابإلضافة إىل تربعات عينية و/أو
تربعات مناظرة قدرها  187 425يورو مقدمة من املنظمات الشريكة املنفذة خالل الفرتة من 1
متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه 2017؛ وإيرادات الفائدة املصرفية املتأتية للصندوق وقدرها
 8 954,92يورو .وبلغ رصيد حساب الصندوق ابليورو  999 329,98يورو ،وبلغ رصيد حسابه
بدوالر الوالايت املتحدة  19 355,83دوالرا .وابإلضافة إىل ذلك ،ميلك الصندوق حسابني ادخاريني
بلغ رصيدمها مخسة ماليني يورو و 6 823 7485,41يورو يف  30حزيران/يونية .2017

نداء للمسامهة يف الصندوق االستئماين للضحااي

يعتمد الصندوق االستئماين على التربعات لكي يظل قادرا على مواكبة التطورات املتعلقة
ابالختصاص (احلاالت) وابلدعاوى (جرب األضرار/التعويضات) اليت تشهدها احملكمة اجلنائية الدولية،
وبغية تنفيذ وعد نظام روما األساسي املتمثل يف حتقيق العدالة التعويضية للضحااي.
ويهيب اجمللس جبميع الدول األطراف أن تنظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق يف ضوء زايدة
األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية الصندوق املتعلقة ابلتعويضات ،فضال عن التوسع يف أنشطة واليته
املتعلقة ابملساعدة يف بلدان احلاالت اجلديدة يف عام .2018
وينوه جملس اإلدارة مع ابلغ التقدير ابلتربعات غري املقيدة والتربعات املخصصة املتلقاة أثناء الفرتة
املشمولة ابلتقرير .وحيث اجمللس الدول األطراف على زايدة تعزيز دعمها للصندوق االستئماين .ويدعو
اجمللس الدول األطراف إىل أن تسري على منوذج اتفاقات التمويل القائمة املتعددة السنوات مع الصندوق،
ابستخدام موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية.
وينبغي أن تؤدي املشاركة املستمرة واملتزايدة يف الصندوق من جانب أكرب عدد ممكن من الدول
األطراف إىل تعزيز قدراته املالية واملؤسسية على الوفاء بواليته اليت يتمثل هدفها النهائي يف ضمان استفادة
ضحااي اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة من وعد العدالة التعويضية الوارد يف نظام روما
األساسي.
ويود اجمللس أن يكرر نداءاته الداعية إىل تقدمي تربعات خمصصة من أجل ضحااي العنف اجلنسي
والعنف القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين) وتعزيز احتياطي التعويضات لدى الصندوق االستئماين.

( )1تلقى الصندوق االستئماين مبلغ  4 673.09يورو يف شكل مسامهات نقدية من األفراد واملؤسسات عن طريق
نظام "ابي ابل" ( )PayPalخالل الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه  .2017ويرجى مالحظة
أنه حىت  30حزيران/يونيه  2017مل يكن قد مت حتويل هذا املبلغ إىل احلساب املصريف ابليورو.
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أوال  -مقدمة
 -1وفقا لقرار مجعية الدول األطراف د )ICC-ASP/1/Res.6( 6/1-والبند  76من نظام الصندوق
االستئماين للضحااي )2(،يقدم جملس اإلدارة تقريره السنوي إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") .ومتتد
الفرتة املشمولة هبذا التقرير من  1متوز/يولية  2016إىل  30حزيران/يونية  .2017ويتضمن التقرير
موجزا لإلجنازات اليت حتققت عن طريق تنفيذ مشاريع املساعدة النشطة يف بلدين من بلدان احلاالت
الداخلة ضمن اختصاص احملكمة ،فضال عن األنشطة املضطلع هبا فيما يتصل أبوامر احملكمة بشأن
التعويضات يف قضييت لوابنغا وكااتنغا .ويقدم التقرير أيضا مستجدات الوضع املايل للصندوق وامليزانية
املتوقعة لألمانة لعام .2018

اثنيا -األنشطة واملشاريع
 -2يضطلع الصندوق االستئماين بواليتني مها )1( :تنفيذ التعويضات اليت أتمر هبا احملكمة اجلنائية
الدولية )3(،و ( )2تقدمي املساعدة إىل الضحااي مبوجب املادة  79من نظام روما األساسي عن طريق
استخدام موارد أخرى )4(.وتوفر الواليتان معا دعما لضحااي اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية
()5
وجرائم احلرب اليت ارتكبت منذ  1متوز/يولية .2002

ألف -اجتماعات جملس اإلدارة
 -3عقد جملس اإلدارة اجتماعه اخلامس عشر يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016على النحو املقرر
يف اجتماعه السنوي السابق .وقد تزامن هذا االجتماع مع الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف
يف الهاي ،ما مكن اجمللس من االجتماع مع ممثلي الدول ومسؤويل احملكمة وجمموعات اجملتمع املدين.
ويف هذا االجتماع ،استعرض جملس اإلدارة وانقش التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ أحكام التعويضات الرمزية
يف قضية لوابنغا .والتطورات اليت شهدهتا برامج الوالية املتعلقة ابملساعدة ،وكذلك اجلهود املتعلقة جبمع
األموال وإبراز مكانة الصندوق.
 -4وبرعاية من حكومة الياابن ،عقد اجمللس جلسة مفتوحة بعنوان "خلق القيمة التعويضية للضحااي"
وذلك أثناء اجتماعه اخلامس عشر يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  .2016ودعا اجمللس مسؤويل احملكمة
والقضاة والدول األطراف وجمموعات اجملتمع املدين إىل املشاركة يف حوار مجاعي ملناقشة مسائل املوارد
والقدرات والشراكات وحتقيق نتائج ملموسة.
 -5ويف الفرتة من  16إىل  24تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016شارك مخسة من أعضاء اجمللس
وموظفون من الصندوق االستئماين يف الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت عقدت يف
الهاي .وخالل هذه الدورة ،عقد الصندوق االستئماين حفل استقبال وأصدر ملخص تقريره السنوي
لعام  2016املعنون "خلق القيمة التعويضية للضحااي" ،الذي ركز بصفة خاصة على إجنازات والية
الصندوق االستئماين املتعلقة ابملساعدة وعلى املستجدات املتعلقة بتنفيذ قرارات التعويضات يف قضية
لوابنغا ،والتطورات احلاصلة يف قضااي كااتنغا وبيمبا واملهدي للتعويضات .وشاركت حكومة أوروغواي
يف استضافة حفل االستقبال ويف رعايته.
( )2ينص البند  76من نظام الصندوق االستئماين للضحااي على أن "يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنواي كتابيا عن أنشطة
الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحساابت ومجعية الدول األطراف ،من خالل رئيسه".
( )3املادة  )2( 75من نظام روما األساسي ،والفقرات ( )2و ( )3و ( )4من القاعدة  98من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات.
( )4القاعدة  )5( 98من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن األساس القانوين
للصندوق ،انظر الرابط.http://trustfundforvictims.org/legal-basis :
( )5على النحو احملدد يف املواد  6و 7و 8من نظام روما األساسي.
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 -6وعقد اجمللس اجتماعه السنوي السادس عشر يف الهاي يف الفرتة من  16إىل  18أاير/مايو
.2017
 - 7ونظم اجمللس للمرة األوىل معرضا عن مشاريع الصندوق االستئماين يف إطار واليته املتعلقة
ابملساعدة واملضطلع هبا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وذلك أثناء حفل استقبال اجمللس ،ما
مسح للمجلس ابلتفاعل مع اجلهات املاحنة والداعمة للصندوق االستئماين .وعرضت يف املعرض األعمال
اليت أنتجها الضحااي الناجون واملنظمات الشريكة للصندوق يف كال البلدين والذين استفادوا من والية
الصندوق املتعلقة ابملساعدة وذلك يف الفرتة املمتدة من عام  2008إىل عام  .2017وشكلت هذه
املواد املعروضة رحلة الشفاء اليت متكن الضحااي الناجني من التغلب على الضرر وإعادة بناء حياهتم.
وظل املعرض مقاما ملدة شهر يف احملكمة ،وهو ما استغله اجمللس لعقد اجتماع مفتوح وللتفاعل بصورة
غري رمسية مع موظفي احملكمة يف الهاي.
 -8وخالل فرتة االجتماع السنوي ،استضاف سفري النرويج حداث بعنوان "أصدقاء الصندوق
االستئماين للضحااي" نظم لعدد من الدول األطراف لاللتقاء أبعضاء اجمللس وإلجراء حوار مفتوح بشأن
نتائج أنشطة الصندوق االستئماين ،والدعم املايل ،والتعاون احملتمل فيما يتعلق ابلنشاط الرتوجيي وإبراز
مكانة الصندوق.
 -9وقرر اجمللس ،يف اجتماعه السنوي ،استنادا إىل بعثة تقييم مستفيض قامت هبا األمانة ،املوافقة
على اإلطار الربانجمي املقرتح وعلى إطالق برانمج للمساعدة يف كوت ديفوار بغية توفري خدمات إعادة
التأهيل البدين والنفسي والدعم املادي لصاحل ضحااي اجلرائم املشمولة بوالية احملكمة .وقد التزم اجمللس
مببلغ  800 000يورو للربانمج األويل ،وهو أيمل يف أن تكون هناك يف كوت ديفوار مشاريع مساعدة
مستمرة يف عام  .2018ورأى اجمللس أيضا أن من املناسب استكشاف إمكانية التعاون مع حكومة
كوت ديفوار ملساعدة الضحااي يف التعبري عن آرائهم ورغباهتم فيما يتعلق بربامج التعويضات املقدمة من
احلكومة .ووافق اجمللس كذلك على التخطيط لبعثات تقييم مماثلة بشأن برامج الصندوق املمكنة
للمساعدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ومايل أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير القادم.
 -10وقرر اجمللس تقدمي مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة للتعويضات الفردية واجلماعية
املمنوحة للضحااي يف قضية كااتنغا .ويف ضوء عوز السيد كااتنغا ،ومع التذكري أبنه يظل مع ذلك مسؤوال
عن التعويضات اليت حكم هبا عليه ،فإن اجمللس أيمل يف أن يكون من شأن املبلغ التكميلي املقدم من
الصندوق االستئماين أن يكفل حصول الضحااي يف قضية كااتنغا على املزااي امللموسة ملبالغ التعويضات
هذه وأن جيري استالم هذه التعويضات يف الوقت املناسب.
 -11وخالل االجتماع السنوي ،أعلنت حكومة هولندا عن تربع قدره  200 000يورو .وخيصص
هذا التربع جزئيا لدفع كامل التعويضات الفردية جلرب األضرار ( 74 250دوالرا من دوالرات الوالايت
املتحدة) يف قضية كااتنغا بينما يذهب الباقي إىل السلة املشرتكة للصندوق االستئماين .وقرر اجمللس
ختصيص مبلغ اليورو املتبقي املعادل لـ  125 750دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة ملبالغ التعويضات
اجلماعية احملكوم هبا يف قضية كااتنغا.
 -12وقرر اجمللس زايدة اجلهود الرامية إىل زايدة تعزيز مكانة الصندوق االستئماين ،واالستثمار يف مجع
األموال ابلتعاون مع املاحنني من القطاعني العام واخلاص.
 -13ووافق جملس اإلدارة على زايدة احتياطي تعويضات الصندوق االستئماين ،وهو ما يتيح للمجلس
تكملة مبالغ التعويضات املدفوعة للضحااي مبا يصل جمموعه إىل مبلغ  5,5ماليني يورو.
 -14وفيما خيص الوالية املتعلقة ابملساعدة ،وافق اجمللس على استخدام املوارد املتأتية من التربعات فيما
يلي :إنشاء برانمج جديد للمساعدة يف أوغندا للغرتة  1,2( 2019-2018مليون يورو)؛ ومتديد
املشاريع يف إطار برانمج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام  1,5( 2018مليون يورو)؛
وإقامة برانمج أويل يف كوت ديفوار ( 0,8مليون يورو)؛ كما وافق على االحتياطي املخصص لربامج
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املساعدة األخرى ( 0,4مليون يورو) .ووافق اجمللس أيضا على تكاليف الربامج العرضية للفرتة -2017
 0,95( 2018مليون يورو) ،واملوارد غري امللتزم هبا ( 0,3مليون يورو).
 -15وأخريا ،قرر اجمللس عقد اجتماع آخر يف كانون األول/ديسمرب  ،2017ابلتزامن مع دورة مجعية
الدول األطراف ،من أجل مناقشة القضااي املتصلة ابلتقدم احملرز واألنشطة املضطلع هبا يف إطار والية
الصندوق املتعلقة ابملساعدة والتعويضات.

ابء  -األحداث واالجتماعات األخرى
 -16يف  16متوز/يوليه  ،2016دعا رئيس مجعية الدول األطراف السيد كااب عضوة اجمللس السيدة ماما
كويتية دومبيا إىل أن تكون أحد املتكلمني خالل اليوم الدويل للعدالة اجلنائية يف داكار ابلسنغال .وحتدثت
السيدة كويتيه دومبيا عن برامج وأنشطة الصندوق ،وخاصة التدخالت الداعمة لضحااي العنف اجلنسي
والعنف القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين).
 -17ويف متوز/يوليه  ،2016ألقى عضو اجمللس السيد فيليب ميشيليين حماضرة عن نظام روما األساسي
والصندوق االستئماين للضحااي التابع للمحكمة اجلنائية الدولية وذلك يف برملان ابراغواي يف أسونسيون.
ونظم هذا احلدث الربملان ومنظمة ’برملانيون من أجل التحرك العاملي‘ يف ابراغواي.
 -18ودعا ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل احملکمة اجلنائية الدولية السيدة کوييت دومبيا واملدير
التنفيذي بيرت دي ابن للمشاركة کمحاورين يف حلقة نقاش أببيدجان ،يف کوت ديفوار ،أثناء املؤمتر الفصلي
هلذا االئتالف الذي عقد يف  31آب/أغسطس  .2016وانقش املؤمتر بشكل حمدد دور الصندوق
االستئماين وأنشطته وحقوق الضحااي يف التعويضات ،مبا يف ذلك التحدايت اليت تواجه يف هذا الصدد.
 -19ويف  9أيلول  /سبتمرب  ،2016شارك السيد ميشيليين كمدير للجلسة يف اجتماع "الفريق العامل
املعين ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان" أثناء االجتماع الدويل اخلامس للمجلس الوطين للبحوث والدراسات
العليا يف القانون -كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،يف مونتيفيديو ،أبوروغواي.
 -20ويف الفرتة من  22إىل  26أيلول/سبتمرب  ،2016حضر رئيس اجمللس السيد موتو نوغوتشي دورة
جلنة امليزانية واملالية املعقودة يف الهاي .وركز االجتماع على امليزانية املقرتحة للصندوق االستئماين لعام
 2017وتربير اهليكل التنظيمي اجلديد الذي جاء نتيجة لعملية الرؤية اجلديدة.
 -21ويف  28أيلول  /سبتمرب  ،2016قدم السيد ميشليين عرضا عن والايت الصندوق االستئماين أمام
مؤمتر إقليمي عقد بشأن نظام روما األساسي نظمه فرع أوروغواي ملنظمة ’برملانيون من أجل التحرك العاملي"
يف مونتفيديو أبوروغواي.
 -22ويف  3تشرين األول /أكتوبر  ،2016قدم السيد ميشيليين عرضا عن والايت الصندوق االستئماين
يف إطار نظام روما األساسي ودور الدول األطراف يف منظمة الدول األمريكية وذلك أثناء دورة دراسية عن
القانون الدويل ،نظمتها منظمة الدول األمريكية يف ريو دي جانريو.
 -23ويف  18تشرين األول/أكتوبر  ،2016دعت جامعة ليل بفرنسا السيد دي ابن ليكون أحد
املتكلمني يف الندوة اليت عقدت بعنوان "بعد الفظائع اجلماعية املرتكبة :ما هي سبل إعادة بناء األفراد"؟
وانقش السيد دي ابن التطورات يف احلاالت املختلفة للجرب والتعويضات يف احملكمة ،وخربة الصندوق
االستئماين يف وضع خطة التعويضات يف قضية لوابنغا.
 -24ويف  26تشرين األول/أكتوبر  ،2016دعي السيد ميشيليين إىل تقدمي عرض بشأن دور الصندوق
االستئماين للضحااي وذلك يف منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب أثناء االجتماع اإلقليمي لرؤساء املكاتب.
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 -25ويف  22تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016دعا معهد دراسات حقوق اإلنسان جبامعة كولومبيا السيد
ميشليين للتحدث عن دور الصندوق االستئماين يف نظام روما األساسي وأنشطته حىت اترخيه.
 -26ويف كانون األول/ديسمرب  ،2016شارك السيد ميشيليين يف املؤمتر املعنون "النظام القضائي الذي
أنشأه نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" ،وهو مؤمتر نظمته منظمة ’برملانيون من أجل التحرك
العاملي" ،وجملس النواب األرجنتيين ،وجملس النواب األرجنتيين ،ووزارة العدل وحقوق اإلنسان يف بوينس
أيرس.
 - 27ويف شباط/فرباير  ،2017زار رئيس احملكمة السيد سيلفيا فرياننديس دي غورميندي والسيد
نوغوتشي والسيدة كوييت دومبيا والسيد دي ابن املشاريع املدعومة يف إطار والية املساعدة يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية وأوغندا .وكان الغرض من الزايرتني هو أن يرى املندوبون الزائرون أبنفسهم بعض أنشطة
املشاريع املضطلع هبا يف إطار والية الصندوق االستئماين املتعلقة ابملساعدة ،وأن يستمعوا إىل وجهات نظر
األفراد وأعضاء اجملتمعات احمللية بشأن كيف أثرت هذه املشاريع أتثريا إجيابيا يف حياهتم.
 -28وجرى اجلزء األول من الزايرة امليدانية يف الفرتة من  21إىل  23شباط/فرباير  2017يف بونيا و
بوغورو و إيتوري ،بشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية .وكان الوفد الزائر يتألف من السيدة كويتيه دومبيا
والسيد دي ابن اللذين زارا مشروعني يقدمان املشورة بشأن الصدمات النفسية إىل ضحااي العنف اجلنسي
والعنف اجلنساين وبشأن أنشطة كسب العيش عن طريق إنشاء جمموعات لالدخار واإلقراض .كما عقد
الوفد الزائر اجتماعات مع معايل الدكتور جيفرسون عبد هللا بني مباكا ،حاكم مقاطعة إيتوري ،والسيد سورو
كاران ،رئيس بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وانقش املندوبون
أنشطة الصندوق يف إيتوري يف إطار والية الصندوق املتعلقة ابملساعدة وكرروا القول أبن جناح برانمج
املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يرجع يف جزء غري صغري منه إىل التعاون والدعم املقدمني من
السلطات احمللية ووكاالت األمم املتحدة .وشاركت أيضا السيدة كوييت دومبيا والسيد دي ابن يف برانمج
إذاعي من قناة اإلهلام ( ،)Canal Révélationوأجرى التلفاز الرقمي يف كينشاسا مقابالت معهما .ويف
هناية الزايرة ،دعا مندواب الصندوق العديد من دور وسائط اإلعالم إىل لقاء صحفي يف بونيا.
 -29وجرى اجلزء الثاين من الزايرة امليدانية يف كمباال و غولو بشمايل أوغندا يف الفرتة من  24إىل 28
شباط/فرباير  .2017وقد شارك يف الوفد الزائر جلمهورية الكونغو الدميقراطية رئيس احملكمة اجلنائية الدولية
السيد فرياننديس ورئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين السيد نوغوتشي ،وزار الوفد ثالثة مشاريع يف
منطقة غولو .ودعا الوفد الزائر العديد من اجلهات اإلعالمية احمللية والدولية إىل مؤمتر صحفي يف غولو
وكمباال .وجرى تصوير الزايرة امليدانية ابلفيديو وعرضها على برامج فيديو اجلزيرة هي وقصة مشروع إعادة
التأهيل البدين يف مستشفى غولو .كما قام رئيس احملكمة السيد فرياننديس ورئيس جملس إدارة الصندوق
االستئماين السيد نوغوتشي ابالجتماع مع الرئيس موسيفيين رئيس مجهورية أوغندا وانقشا ،يف مجلة مواضيع،
مشاريع املساعدة اليت يتوالها الصندوق االستئماين يف البلد.
 -30ويف املعتكف السنوي الذي نظم يف آذار/مارس  ،2017انقش موظفو الصندوق االستئماين
اإلجنازات املتحققة والدروس املستفادة يف عام  ،2016فضال عن األولوايت احملددة لعام  2017فيما
يتصل بوالييت املساعدة والتعويضات .وتناول املعتكف أيضا حالة مراجعة وضع الصندوق االستئماين
للضحااي ،واهليكل اجلديد لعام  ،2017والقدرات املتاحة من حيث املوارد البشرية.
 -31وعلى هامش جلنة وضع املرأة يف نيويورك يف آذار/مارس عام  ،2017نظم ائتالف املنظمات غري
احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية حداث جانبيا لزايدة الوعي بشأن أعمال الصندوق االستئماين
كآلية للعدالة التعويضية .وشاركت السيدة كويتيه دومبيا كأحد املتكلمني يف هذا احلدث اجلانيب إلذكاء
الوعي بشأن قضااي العدالة الدولية لدى اجملموعات النسائية األقل مشاركة ،وبشأن دور الصندوق االستئماين
وبرانجمه املتعلق بتعميم املنظور اجلنساين ،وبشأن تقدمي املساعدة إىل ضحااي العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
(العنف القائم على نوع اجلنس).
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 -32ويف آذار  /مارس  ،2017شارك الصندوق االستئماين يف اجملموعة الثالثة من علب وجبات الغذاء
البنية اللون يف احملكمة ،وهو األمر املفتوح للموظفني وغري املوظفني يف احملكمة .وكان الغرض من وجبة
الغداء هو تزويد املوظفني واملتدربني داخليا/الزمالء الزائرين وغري املوظفني ابلفرصة ملعرفة املزيد عن الصندوق
االستئماين ووالايته وأنشطته يف بلدان احلاالت وإجنازاته والدروس املستفادة من واليته املتعلقة ابملساعدة،
ومعلومات حمدثة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار واليته املتعلقة ابلتعويضات.
 -33ويف  20نيسان/أبريل  ،2017يف بوينس آيرس ابألرجنتني ،وبناء على دعوة من وزير العدل وحقوق
اإلنسان يف األرجنتني ومنظمة ’برملانيون من أجل التحرك العاملي" ،شارك السيد ميشيليين بصفة حماور يف
مؤمتر انقش مسألة اإلفالت من العقاب واجلرائم املعقدة مبا يف ذلك دور احملكمة اجلنائية الدولية ،وجتربة
األرجنتني.
 -34ويف  15أاير/مايو  ،2017دعا فرع هولندا من منظمة ’برملانيون من أجل التحرك العاملي" السيد
ميشيليين إىل التحدث أمام أفرقة خرباء بشأن الدروس املستفادة من الربملاانت واملنظمات اإلقليمية وإىل
إطالعهم على أنشطة الصندوق االستئماين للضحااي ونتائجه املهمة حىت اترخيه.
 -35ويف الفرتة من  12إىل  16حزيران/يونيه  ،2017شاركت السيدة كويتيه دومبيا يف اجتماع املائدة
املستديرة السنوي للمنظمات غري احلكومية الذي نظمه ائتالف هذه املنظمات من أجل احملكمة اجلنائية
الدولية يف الهاي .وخالل االجتماع ،قدم موظفو الصندوق االستئماين والسيدة كويتيه دومبيا معلومات
حمدثة عن أنشطة الصندوق االستئماين خبصوص واليته املتعلقة ابلتعويضات وواليته املتعلقة ابملساعدة.

جيم  -الوالية املتعلقة ابلتعويضات
 -36والية الصندوق بشأن التعويضات تتعلق بدعاوى قضائية حمددة أمام احملكمة تؤدي إىل إصدار
إدانة .وجتمع املوارد هلذا الغرض من الغرامات واملصادرات ومنح التعويضات وتكمل "مبوارد الصندوق
االستئماين األخرى" إذا قرر جملس اإلدارة ذلك.
 -37وقد بدأت والية التعويضات اليت يتوالها الصندوق االستئماين تؤدي دورا أكرب يف أعمال الصندوق
مع وصول الدعاوى اجلنائية األوىل املعروضة على احملكمة إىل مرحلة اخلتام .ومع وصول أربع حاالت إىل
مرحلة التعويضات يف عام  ،2016ميثل ذلك فرصة مثرية وهامة للصندوق االستئماين للقيام بتطوير وتعزيز
شراكته املؤسسية مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجل ضمان جناح نظام التعويضات املنصوص عليه يف نظام
روما األساسي.
 -38وكل قضية من القضااي األربع اليت متر اآلن مبرحلة التعويضات تنطوي على جرائم خمتلفة ،ما أسفر
عن أضرار متنوعة ومتميزة للضحااي وأسرهم .وتتمثل مهمة الصندوق االستئماين اآلن ،يف إطار شراكة مع
احملكمة ،يف ضمان أن يستجيب تصميم األحكام املتعلقة ابلتعويضات لألضرار احملددة اليت حلقت ابلضحااي
يف كل قضية من القضااي على النحو الذي توصلت إليه دوائر احملاكمة اخلاصة بكل منها ،وأنه ،عن طريق
تنفيذ هذه التعويضات بكفاءة ويف الوقت املناسب ،ميكن لوعد التعويضات أن يصبح حقيقة واقعة ملموسة
وذات مغزى للضحااي ،وتضع أقدامهم على طريق التعايف واإلجيابية وإعادة اإلدماج اإلجيايب داخل أسرهم
وجمتمعاهتم احمللية.

 -1قضية لوابنغا
 -39يف  15متوز/يوليه  ،2016أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرا يطلب معلومات حمددة فيما يتصل
مبشاريع التعويضات الرمزية احملتملة من الصندوق االستئماين.
 -40ويف  19أيلول/سبتمرب  ،2016قدم الصندوق االستئماين املعلومات املطلوبة .واقرتح الصندوق
االستئماين تشييد ثالثة مراكز جمتمعية ستستضيف أنشطة تفاعلية ألعضاء اجملتمع احمللي بغية شحذ الوعي
بشأن اجلرائم املرتكبة وما تلى ذلك من أضرار انمجة عن التطوع للقتال من جانب األطفال والتجنيد
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اإلجباري واالستخدام النشط لألطفال يف األعمال القتالية .وهتدف هذه األنشطة إىل التقليل من وصمة
العار والتمييز اليت يواجهها اجلنود األطفال السابقون ،وكذلك إىل بناء الدعم اجملتمعي إلعادة إدماج اجلنود
األطفال السابقني يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية.
 -41ويف  11و 13تشرين األول/أكتوبر  ،2016شارك الصندوق االستئماين يف جلسات استماع عامة
إىل جانب املشاركني يف القضية ومنظمات غري حكومية أخرى مدعوة.
 -42ويف  21تشرين األول/أكتوبر  ،2016أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا ابملوافقة على اخلطة املقرتحة
من الصندوق االستئماين فيما يتصل ابلتعويضات الرمزية.
 -43وعقب موافقة الدائرة االبتدائية ،أصدر الصندوق االستئماين مناقصة تنافسية الختيار شركاء منفذين
فيما يتعلق أبحكام التعويض الرمزية .وقدم الصندوق االستئماين إىل الدائرة االبتدائية تقريرا كل ثالثة أشهر
عن التقدم احملرز يف عملية الشراء .ويف هناية هذه الفرتة املشمولة ابلتقرير ،كانت عملية االختيار ال تزال
جارية.
 -44ويف  8كانون األول/ديسمرب  ،2016أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا تطلب فيه معلومات فيما يتعلق
بربانمج التعويضات اجلماعية القائمة على تقدمي خدمات ،وقدم الصندوق االستئماين هذه املعلومات يف
 13شباط/فرباير .2017
 -45ويف  6نيسان/أبريل  ،2017أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا ابملوافقة على اإلطار الربانجمي املقرتح
للتعويضات اجلماعية القائمة على تقدمي اخلدمات يف قضية لوابنغا .وجتري حاليا عملية اختيار الشركاء
املنفذين .ووفقا لألمر الصادر عن الدائرة االبتدائية ،ميكن فقط وضع اللمسات األخرية على العقود املربمة
مع الشركاء املنفذين ،ولن يبدأ تنفيذ األحكام املتعلقة ابلتعويضات اجلماعية القائمة على اخلدمات إال
عندما تكون الدائرة االبتدائية قد حددت مبلغ مسؤولية السيد لوابنغا ،وهو إجراء ال يزال مستمرا.

 -2قضية كااتنغا
 -46يف أيلول/سبتمرب  ،2016قدم الصندوق االستئماين ،بناء على دعوة من الدائرة االبتدائية الثانية،
مالحظات بشأن التكاليف احملتملة املرتبطة ابألضرار قيد النظر يف هذه القضية.
 -47ويف  24آذار/مارس  ،2017أصدرت الدائرة االبتدائية ضد السيد كااتنغا أمرا بدفع تعويضات
مببلغ مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،مبا يف ذلك منح تعويضات فردية ومجاعية لـ  297ضحية
وجد أهنم مؤهلون للحصول على تعويضات .وطلبت الدائرة االبتدائية أن ينظر جملس إدارة الصندوق
االستئماين يف تكملة مبالغ التعويضات الفردية واجلماعية على السواء اليت أمر هبا ضد السيد كااتنغا عمال
ابلبند  56من نظام الصندوق االستئماين .وأخريا ،أمرت الدائرة االبتدائية الصندوق االستئماين أبن يقدم
حبلول  27حزيران/يونيه  2017مشروع خطته للتنفيذ ،وجرى متديد هذه املهلة إىل  25متوز/يوليه .2017
 -48ويف  17أاير/مايو  ،2017قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي ،يف اجتماعه السنوي،
البت يف طلب التكملة املقدم من الدائرة االبتدائية وقرر تكملة كامل مبلغ املليون دوالر من دوالرات
الوالايت املتحدة ،أي مبلغ املدفوعات ابلكامل للتعويضات الفردية واجلماعية املمنوحة يف هذه القضية.
وأخطر جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي الدائرة االبتدائية يف اليوم نفسه هبذا القرار وابألساس
()6
املنطقي الذي يقوم عليه.
 -49ويف الفرتة من  12إىل  16حزيران/يونيه  ،2017قام الصندوق االستئماين ببعثة مشرتكة مع املمثل
القانوين للضحااي إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية ،عقدت خالهلا اجتماعات مع املسؤولني احلكوميني يف
( )6هذا اإلخطار عمال ابلبند  56من نظام الصندوق االستئماين خبصوص قرار جملس إدارة الصندوق املتصل بتكملة
مدفوعات منح التعويضات الفردية واجلماعية حسبما طلبته الدائرة االبتدائية الثانية يف  24آذار/مارس و 17أاير/مايو
.ICC-01/04-01/07-3740 ،2017
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مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كينشاسا وبونيا وكذلك مع جمموعة كبرية من الضحااي يف بوغورو (قرابة
 120شخصا).
 -50وحىت هناية الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،أجرى الصندوق االستئماين مشاورات عديدة مع املمثل
القانوين للضحااي يف هذه القضية من أجل إعداد مشروع خطته للتنفيذ .وتلقى الصندوق يف هذا الصدد
مساعدة كبرية من عدة أقسام اتبعة لقلم احملكمة ،وال سيما من قسم مشاركة الضحااي وجرب األضرار واملكتبني
امليدانيني يف كينشاسا وبونيا وقسم املالية ،فيما يتعلق بدمج واختبار عمليات إدارة التعويضات يف نظام إدارة
املنح بربانمج ( SAPالنظم والتطبيقات واملنتجات) لدى الصندوق االستئماين.

 -3قضية بيمبا
 -51يف قضية بيمبا ،كانت التعويضات ال تزال يف مرحلة ما قبل صدور األمر أثناء الفرتة املشمولة
ابلتقرير.
 -52ويف  31تشرين األول/أكتوبر  ،2016وعقب صدور أمر من الدائرة االبتدائية بتحديد مواعيد
إجراءات التعويضات ،قدم الصندوق االستئماين مالحظات تتصل مبسائل قد يكون هلا أتثري على مرحلة
التنفيذ من الدعوى وقضااي تتصل ابإلطار القانوين للمحكمة املتصل ابلتعويضات ،مبا يف ذلك يف مرحلة
التنفيذ .واستنادا إىل الظروف احملددة للدعوى ،قدم الصندوق االستئماين إىل الدائرة االبتدائية املعلومات
املتعلقة خبربته السابقة املكتسبة فيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى ،يف إطار واليته املتعلقة ابملساعدة،
وكذلك معلومات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للصندوق االستئماين وشركائه املنفذين أن يتناولوا يف مرحلة
التنفيذ مسألة إعطاء األولوية للضحااي الذين يعانون من ضعف خاص (مبا يف ذلك أولئك الذين يعانون
من مراحل متقدمة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وما
يلي ذلك من تشريد للضحااي.
 -53وأشار الصندوق االستئماين يف مالحظاته إىل أن الدائرة االبتدائية يف قضية بيمبا قد ترغب يف النظر
يف خيار مباشرة اإلجراءات مبوجب القاعدة  ،)4( 98اليت تسمح بتقدمي التعويض عن طريق الصندوق
االستئماين إىل منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو وطنية يوافق عليها الصندوق االستئماين .وقد
يكون هذا اخليار مفضال يف احلاالت اليت توجد فيها شواغل أمنية قد تعوق قدرة الصندوق االستئماين على
العمل على أرض الواقع ،وكذلك عندما تتوافر لدى إحدى املنظمات خربة فنية خاصة حمددة ذات صلة
ابلقضية املعنية ،وخاصة فيما يتصل مبعاجلة أنواع الضرر املعنية.
 -54ويف كانون األول/ديسمرب  ،2016نظم الصندوق االستئماين مشاورات استمرت يومني مع
املشاركني يف هذه القضية ،ومع منظمة كان جيري النظر يف املوافقة عليها من الصندوق االستئماين ألغراض
حكم ابلتعويض مبوجب القاعدة  .)4( 98وقدم الصندوق االستئماين تقريرا فيما يتعلق هبذا االجتماع
التشاوري مع الدائرة االبتدائية يف شباط/فرباير عام .2017
 -55ووفقا ألمر حتديد املواعيد الصادر عن الدائرة االبتدائية ،يتوقع الصندوق االستئماين تقدمي ورقات
بشأن شىت تقارير اخلرباء اليت طلبتها الدائرة االبتدائية وكذلك ورقات أخرى من املشاركني يف القضية خالل
النصف الثاين من عام  2017ورمبا ميتد ذلك إىل أوائل عام .2018

 -4قضية املهدي
 -56يف قضية املهدي ،كانت التعويضات ال تزال يف مرحلة ما قبل صدور األمر أثناء الفرتة املشمولة
ابلتقرير.
 -57ويف  2كانون األول/ديسمرب  ،2016وعقب صدور أمر الدائرة االبتدائية بتحديد مواعيد إجراءات
التعويضات ،قدم الصندوق االستئماين مالحظات تتصل مبسائل قد يكون هلا أتثري على مرحلة التنفيذ من
الدعوى وقضااي تتصل ابإلطار القانوين للمحكمة املتصل ابلتعويضات .ومبا أن قضية املهدي تنطوي على
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جرمية تدمري املمتلكات الثقافية احملمية ،وال سيما األضرحة واملساجد اليت أدرجت معظمها ضمن مواقع
الرتاث العاملي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،فإن مالحظات الصندوق االستئماين
قد تناولت أيضا املسائل املتعلقة بنطاق الضحااي والطرائق املناسبة ملعاجلة األضرار املعنوية (غري االقتصادية)
النامجة عن اجلرائم.
 -58ويف  16حزيران/يونيه  ،2017قدم الصندوق االستئماين مالحظات هنائية يف إجراءات
التعويضات.
 -59ويتوقع الصندوق االستئماين إصدار أمر ابلتعويضات يف هذه القضية بعد وقت قصري من هناية
الفرتة املشمولة ابلتقرير احلايل .ويتوقع الصندوق االستئماين أن يكلف بوضع مشروع خطة تنفيذ هلذا األمر،
ما سيتطلب القيام بقدر كبري من العمل يف النصف الثاين من عام  2017ميتد إىل عام .2018

دال  -الوالية املتعلقة ابملساعدة
 -60ابالعتماد على تربعات مقدمة من املاحنني ،يقدم الصندوق االستئماين الدعم إىل الضحااي وأسرهم
يف بلدان احلاالت املشمولة ابختصاص احملكمة اجلنائية الدولية عن طريق برامج إعادة التأهيل البدين
والنفسي والدعم املادي .وهذه الوالية املتعلقة ابملساعدة ،بسبب عدم ربطها أبي قضية بعينها من القضااي
املعروضة على احملكمة ،تسمح للصندوق االستئماين ابالستجابة بشكل سريع ،على مستوى الفرد واألسرة
واجملتمع احمللي ،لالحتياجات العاجلة للضحااي الذي حلقت هبم األضرار بسبب اجلرائم الداخلة ضمن
اختصاص احملكمة .وهي تسمح أيضا للصندوق االستئماين مبساعدة شرحية من األفراد الضحااي أوسع
من دائرة األشخاص الذين حلقت هبم األضرار املرتبطة بقضااي حمددة معروضة على احملكمة .وتشمل أنواع
اخلدمات املقدمة ما يلي (على سبيل املثال ال احلصر):
(أ) إعادة التأهيل البدين  ،الذي يشمل اجلراحة التقوميية واجلراحة العامة ،وإزالة شظااي
الرصاص والقنابل ،واألطراف االصطناعية وأجهزة تقومي األعضاء ،واإلحالة إىل خدمات مثل عالج
الناسور ،والفح ص والعالج والرعاية والدعم يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛
(ب) إعادة التأهيل النفسي ،الذي يشمل االستشارات الفردية واجلماعية املتعلقة ابلصدمات
النفسية؛ وجمموعات املوسيقى والرقص والتمثيل من أجل تعزيز التماسك االجتماعي والتعايف؛ وحلقات
العمل املخصصة لتوعية اجملتمعات؛ والربامج اإلذاعية املتعلقة حبقوق الضحااي؛ والدورات اإلعالمية
واللقاءات اجملتمعية الواسعة النطاق .وقد تشمل االستجاابت املتعلقة ابلتوعية اجملتمعية العمل على مشاركة
اجملتمعات يف احلوار واملصاحلة من أجل تعزيز السالم داخل اجملتمع الواحد وفيما بني اجملتمعات بغية هتيئة
بيئة مناسبة للوقاية من اجلرائم؛
(ج) الدعم املادي الذي قد يشمل أنشطة كسب العيش املالئمة للبيئة ،واملنح التعليمية،
والتدريب املهين ،أو إمكانية الوصول إىل خدمات اإلحالة اليت تتيح فرص توليد الدخل والتدريب بغية
الرتكيز على التمكني االقتصادي الطويل األجل .وميثل بناء قدرات الشركاء املنفذين والضحااي جزءا من
هذه املبادرات الرامية إىل تعزيز استدامة التدخالت؛

(د) تنفيذ مبادرات خاصة من أجل ضحااي العنف اجلنسي وأطفاهلن ،مبن يف ذلك األطفال
الذين ولدوا من االغتصاب ،وهي قد تشمل توفري إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية األساسية،

وإسداء املشورة يف حاالت الصدمات النفسية هبدف تعزيز الروابط بني األم والطفل واألسرة ،واملنح
التعليمية ،ودعم التغذية ،واالستجاابت فيما بني األجيال للتصدي للوصم والتمييز ،وحتقيق املصاحلة يف
إطار األسر واجملتمعات احمللية.
 -61وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،قدم الصندوق االستئماين الدعم إىل  9مشاريع نشطة يف مشايل
أوغندا و 5مشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (تشمل مقاطعة إيتوري ومقاطعيت كيفو الشمالية
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وكيفو اجلنوبية) .ويعمل الصندوق االستئماين مع املنظمات الشعبية احمللية ،وجمموعات الضحااي الناجني،
والرابطات النسائية ،واملنظمات الدينية ،ورابطات االدخار واإلقراض القروية ،واملنظمات غري احلكومية
ذات الطابع الدويل وذلك بغية إدارة الوالية املتعلقة ابملساعدة .وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،قام
موظفو الصندوق االستئماين بعدة زايرات رصد من أجل اإلشراف على تطوير الربامج ،وتعزيز القدرات
احمللية ،ودعم رصد املشاريع وتقييمها واإلبالغ عنها والتعلم منها .وقد خضعت مجيع املشاريع ملراجعة
إدارية وتقنية كجزء من هذه العملية.
 -62ويف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ،واصل الصندوق االستئماين تقدمي املساعدة
النفسية واجلسدية واملادية إىل الضحااي الناجيات من العنف اجلنسي والعنف اجلنساين ،والطفالت
األمهات ،واجلنود األطفال (الذكور واإلانث) السابقني ،والفتيات الاليت كن سابقا مرتبطات جبماعات
مسلحة ،وجمتمعات العائدين ،واألشخاص املعاقني ومبتوري األطراف ،واألشخاص املشوهني واملعذبني،
وغريهم من األطفال والشباب الضعفاء ،مبن فيهم اليتامى.
 -63وأغلقت يف أاير/مايو عام  2017املشاريع اخلمسة املتبقية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وملواصلة برانمج املساعدات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،أطلق الصندوق االستئماين مناقصة مفتوحة
يف عام  2016للحصول على مقرتحات من املنظمات املهتمة ،وسيطلق برانجما جديدا يف عام 2017
بعد االنتهاء من عملية الشراء.
 -64ويف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  ،2017أجرى الصندوق االستئماين تقييما أوليا بغية
استكشاف إمكانية بدء برانمج للمساعدة يف كوت ديفوار .وزار فريق التقييم العاصمة أبيدجان و11
حملية يف الوسط واجلزأين الغريب واجلنويب من البلد .واجتمع الفريق مع الضحااي وأفراد اجملتمع احمللي وقادة
اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين ،مبا يف ذلك مجعيات الضحااي ،ووسائط اإلعالم ،والسلطات الوطنية
واحمللية ،وكذلك مع ممثلني عن اجملتمع الدويل .وكان اهلدف من التقييم هو التوصل إىل فهم حلالة ضحااي
اجلرائم املشمولني بوالية احملكمة بغية حتديد أمهية التدخالت الرامية إىل مساعدة الضحااي وأسرهم الذين
عانوا من أضرار بدنية أو نفسية أو مادية نتيجة هلذه اجلرائم وبغية حتديد اإلمكانية العملية هلذه التدخالت.
ويف أاير/مايو  ،2017اختذ جملس اإلدارة قرارا ابفتتاح برانمج يف كوت ديفوار .وقد بدأ الصندوق
االستئماين االستعدادات وهو يتوقع أن يبدأ برانمج املساعدة يف أوائل العام القادم.
 -1إعادة التأهيل النفسي
 -65تنفذ على املستويني الفردي واجملتمعي أنشطة إعادة التأهيل النفسي اليت يضطلع هبا الصندوق
االستئماين للضحااي .ويقدم الصندوق ،عن طريق شركائه املنفذين ،استجابة شاملة للصدمات النفسية
اليت يعاين منها الضحااي ،مبا يف ذلك كيفية امتداد هذه الصدمة إىل اجملتمع احمللي األوسع نطاقا .ولضمان
إمكانية حصول الضحااي وأسرهم على سلسلة مستمرة من الرعاية النفسية الشاملة ،تدعم اسرتاتيجية
الصندوق إلعادة التأهيل النفسي جمموعة من اخلدمات تشمل ما يلي:
(أ)

تدريب املستشارين وتطوير مهاراهتم؛

(ب) تقدمي املشورة الفردية ابالستناد إىل مقتضيات الصدمات النفسية وتقدمي خدمات الدعم
النفسي-االجتماعي األخرى؛
(ج) إشراك السلطات احمللية ومسؤويل اجملتمعات احمللية يف جهود التوعية ابحتياجات الضحااي
وكيف ميكن دعمهم؛
(د) تنفيذ برامج إذاعية وأحداث جمتمعية للتوعية بتأثري اجلرائم ،ولتعزيز بناء السالم واملصاحلة
والتعايش اجملتمعي.
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 -66والنتائج الرئيسية املتحققة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا مبينة أدانه.
املؤشر

عدد املستفيدين بشكل مباشر الذين تلقوا إعادة التأهيل النفسي أثناء الفرتة
املشمولة ابلتقرير
عدد املستفيدين بشكل غري مباشر الذين تلقوا إعادة التأهيل النفسي أثناء
الفرتة املشمولة ابلتقرير
عدد العاملني اجملتمعيني وأفراد فرق الصحة القروية الذين دربوا على الرعاية
النفسية
عدد األشخاص الذين أمكن الوصول إليهم عن طريق أنشطة احلوار
اجملتمعي

مجهورية
الكونغو
الدميقراطية

أوغندا

35 460

8 908

122 717

29 692

340

245

20 463

78 779

 -67ويتعاون الصندوق االستئماين للضحااي ،يف براجمه إلعادة التأهيل النفسي ،مع مسؤويل احلكومات
احمللية ،وكذلك مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف اجملتمع احمللي ،مثل القادة الدينيني ،واهلياكل الثقافية،
ونوادي الشباب ،والرابطات النسائية ،ضمن جهات أخرى ،من أجل تنظيم أايم "النقاش واحلوار" .وهذه
الفعاليات تعزز التواصل اجملتمعي الصحي والتفاعلي بشأن جمموعة متنوعة من املواضيع من بينها التعايش
السلمي اجملتمعي ،ومنع العنف ،والتعاون ،واملصاحلة ،واملعاملة املهذبة بني املواطنني .وإبشراك املسنني
والشباب واملعلمني والوالدين جنبا إىل جنب مع أطفاهلم ،فإن األنشطة املدعومة من الصندوق االستئماين
للضحااي تستخدم األحداث اإلبداعية ومناسبات اللعب لنشر رسائل بشأن مواضيع مثل السالم،
واالحرتام املتبادل ،والتعاطف ،والغفران ،وضبط النفس ،ومهارات االستماع ،والتسامح والتعايش،
واملساواة بني اجلنسني ،واحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ،والعمل اجلماعي ،ومحاية البيئة .وتعرض حاليا
األعمال الفنية املتعلقة مبواضيع السالم واملصاحلة املستمدة من هذه األنشطة يف متحف حملي للسالم
يزوره املواطنون البالغون والشباب ابنتظام.
 -68وفضال عن ذلك ،تـبث كل شهر مثانية برامج إذاعية تتناول موضوعي بناء السالم واملصاحلة على
احملطات اإلذاعية احمللية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا .وجرى حىت اآلن بث ما يقدر بـ 360
برانجما إذاعيا بشأن السالم واملصاحلة يف كال البلدين.
 -2إعادة التأهيل البدين
 -69تقدم مشاريع إعادة التأهيل البدين اليت يضطلع هبا الصندوق االستئماين طائفة واسعة من
اخلدمات ترتاوح بني اإلحاالت لتلقي الرعاية املتخصصة ،والتقييمات الطبية العامة ،واجلراحة التقوميية،
ومعاجلة احلروق ،وإزالة شظااي الرصاص والقنابل ،وتوفري األطراف االصطناعية ،والعالج الطبيعي املقرتن
ابلدعم النفسي .وحيتاج بعض الضحااي إىل إجراءات جراحية متعددة ،بينما حيتاج البعض اآلخر إىل
إدخاله املستشفى لفرتات مطولة من أجل عالج إصاابهتم الطبية عالجا وافيا.

(أ) الدعم الطيب لإلانث ضحااي العنف اجلنسي
 -70كانت النساء والفتيات هن أغلبية ضحااي العنف اجلنسي والعنف اجلنساين الذين تلقوا مساعدة
إلعادة التأهيل البدين هذا العام .واحلاالت الطبية اليت عوجلن منها قد حدثت بصورة رئيسية نتيجة
لالغتصاب ،الذي اقرتن يف بعض احلاالت ابلتعذيب و/أو ابإلجبار على العبودية اجلنسية والرق .وقد
تعاين ضحااي اإليذاء اجلنسي من التهاب احلوض ،وكتل املبيض األنبوبية ،وجروح عنق الرحم وغياب
احلوض ،فضال عن مضاعفات أمراض النساء املتصلة بذلك .وبسبب األوضاع املعيشية اهلشة هلؤالء
14-A-210817
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الضحااي وعدم إمكانية احلصول على الرعاية الطبية املناسبة ويف الوقت املناسب ،يواجه الصندوق
االستئماين وشركاؤه املنفذون جمموعة معقدة من التحدايت يف توفري الرعاية هلن.
 -71وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،تلقت ما جمموعه  2 072امرأة وشابة ( 1 004يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية و 1 068يف أوغندا) الرعاية الطبية الشاملة اليت يدعمها الصندوق.

(ب) توفري خدمات اجلراحة التصحيحية
 -72على غرار السنوات السابقة ،حدد الشركاء املنفذون للصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
ومشال أوغندا  400شخص من الضحااي على أهنم حيتاجون إىل اجلراحة التصحيحية هذا العام .وتلقى
 305من هؤالء الضحااي إجراءات جراحية تصحيحية ،عن طريق آليات اإلحالة .ومشلت الرعاية الطبية
املقدمة إىل هؤالء الضحااي عمليات تصحيحية لألورام الشحمية واجلدرات والرصاص احملتبس ،وإزالة
الشظااي ،فضال عن خدمات ما بعد اجلراحة مبا يف ذلك دفع أمثان الوصفات الطبية.

(ج) توفري أجهزة تقومي األعضاء مع العالج الطبيعي يف مرحلة ما بعد تقومي األعضاء
 -73جرى القيام ،عن طريق الشريك املنفذ للصندوق االستئماين للضحااي يف مشال أوغندا ،وهو رابطة
املتطوعني يف اخلدمة الدولية (آفسي )AVSI :وابلتشاور مع احلكومة احمللية وأفراد اجملتمع احمللي وأصحاب
املصلحة اآلخرين ،بتحديد ما جمموعه  268ضحية وتقييمهم على أهنم حباجة إىل أجهزة تقومي لألعضاء
والعالج الطبيعي .ويف شراكة مع ورشة غولو اإلقليمية لتقومي األعضاء ( ،)GROWمت إنتاج  222طرفا
من األطراف االصطناعية وجهازا من أجهزة تقومي األعضاء وتسليمها إىل الضحااي الذين مت حتديدهم
على أهنم حباجة فورية إليها .وتلقى هؤالء املستفيدون أيضا عالجا مهنيا بعد خضوعهم لفحوص طبية
كما تلقوا خدمات إعادة أتهيل يف ورشة غولو اإلقليمية لتقومي األعضاء.
 -74املؤشرات والنتائج الرئيسية :قدم الصندوق االستئماين حىت اآلن شكال ما من أشكال خدمات
إعادة التأهيل البدين إىل ما يقدر بـ  9 477ضحية ( 7 420يف أوغندا و 1 674يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية) .وفيما يلي نتائج اإلجناز هلذا العام يف كال البلدين:
املؤشرات

عدد املستفيدين الذين تلقوا خدمات إعادة التأهيل البدين أثناء الفرتة
املشمولة ابلتقرير
عدد الضحااي الناجيات من أفعال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين الاليت
تلقني الرعاية الطبية
عدد الضحااي الذين أجري هلم تقييم لتلقي أطراف صناعية أو أجهزة تقومي
أعضاء أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير
عدد الضحااي الذين ركبت هلم أطراف صناعية أو أجهزة تقومي أعضاء
عدد الضحااي الذين أجريت هلم جراحة تقوميية أو تصحيحية أثناء الفرتة
املشمولة ابلتقرير
عدد املستفيدين الذين أحيلوا إىل جراحة متخصصة أثناء الفرتة املشمولة
ابلتقرير
عدد املستفيدين الذين أجريت هلم جراحة متخصصة
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 -3الدعم املادي
 -75يف إطار الدعم املادي ،تركز أنشطة الصندوق االستئماين على التمكني االقتصادي حىت يتمكن
الضحااي من احلصول على األدوات الالزمة لكي يصبحوا مكتفني ذاتيا وأفرادا مسامهني يف أسرهم
وجمتمعاهتم احمللية .وهتدف أنشطة الصندوق االستئماين إىل توفري االستقالل املايل للضحااي ،مبا يكفي
لتوفري احتياجاهتم اليومية األساسية واحتياجات أسرهم .ويتم ذلك عن طريق توفري اخلدمات التالية)1( :
دعم مبادرات التنمية االقتصادية.؛ و( )2تقدمي املساعدة التعليمية ،وخاصة إىل اليتامى وغريهم من
األطفال الضعفاء؛ و( )3إجياد فرص عمل للضحااي وأفراد أسرهم.
وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير:
(أ) أعيد إدماج  2 389طفال يف املدارس وحصلوا على جمموعات مواد مدرسية .ويقوم
الصندوق االستئماين ،ابلتعاون مع متطوعني من اجملتمع احمللي ،مبتابعة األداء التعليمي هلؤالء األطفال
متابعة مستمرة لضمان إعادة إدماجهم بنجاح  .ويتمثل أحد النجاحات الرئيسية هلذه املشاريع يف اخنفاض
معدل التسرب وحمو األمية لدى شرحية السكان اليت هي يف سن الدراسة ،كما حدث اخنفاض مقابل يف
السلوك اجلانح املبلغ عنه يف جمتمعاهتم احمللية.
(ب) تلقى  4 325ضحية تدريبا ومتويال لبدء مشاريع وذلك يف شكل قروض صغرية جدا
إلنشاء مشاريع جتارية صغرية سواء يف جمموعات أو بصورة فردية ،وبذلك يصل العدد الكلي للضحااي
الذين يشاركون بنشاط يف أنشطة مولدة للدخل على نطاق صغري إىل  9 522شخصا.
(ج) يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشايل أوغندا ،تشهد نسبة  75يف املائة من
املشاريع التجارية الصغرية اليت أنشئت مبساعدة من التمويل األويل املقدم من الصندوق االستئماين
للضحااي ازدهارا ومنوا .وهؤالء األفراد هم اآلن مزودون ابملهارات الالزمة للقراءة والكتابة واحلساب،
وإلمساك الدفاتر ،وإلجراء جرد واف لألعمال التجارية ،وللتعامل مع أساليب العمل األخرى من أجل
ضمان استمرار جناح مشاريعهم.
 -4الرصد والتقييم
 -76فيما يتعلق ابسرتاتيجية الصندوق االستئماين الرامية إىل تعزيز قدرات شركائه املنفذين على الرصد
والتقييم وتصميم الربامج وتنفيذها ،نظم الصندوق االستئماين هذا العام حلقة عمل لبناء القدرات مع
الشركاء املنفذين املوجودة مقارهم يف أوغندا .وكان اهلدف من حلقة العمل هذه هو مواصلة العمل بشأن
املؤشرات اجلديدة للصندوق االستئماين اليت أطلقت يف حزيران/يونيه من العام املاضي ،مع الرتكيز بصورة
رئيسية على تعريف املؤشرات وتوحيدها .وأسفرت حلقة العمل عن إنتاج قاموس للمؤشرات كمرفق خلطة
الصندوق املتعلقة برصد األداء ،وعن تنسيق تنفيذ الربامج بني الشركاء املنفذين ،وعن إعادة تصميم
جمموعات البياانت وأدوات اإلبالغ ،وعن التفكري يف منهجيات مجع البياانت ،وكذلك عن تعزيز عالقة
العمل فيما بني الشركاء .وفضال عن ذلك ،قام الشركاء املنفذون بعملية رسم خريطة للخدمات هتدف
إىل تقييم املناطق اجلغرافية اليت غطاها حىت اآلن برانمج املساعدة الذي يتواله الصندوق االستئماين يف
مشايل أوغندا بغية حبث أوجه جناح الربانمج واحتياجاته وثغراته من أجل االستفادة من ذلك يف وضع
وتصميم برامج الصندوق يف املستقبل.
 -77ويف الفرتة ما بني حزيران/يونيه ومتوز/يوليه  ،2017وبدعم من جامعة مينيسوات ابلوالايت املتحدة
األمريكية ،قامت األستاذة اجلامعية فيونواال ين أولني يف معهد العدالة عرب الوطنية التابع جلامعة أولسرت
يف بلفاست ودورسي ورئيسة كرسي ويتين لدراسات القانون يف كلية احلقوق جبامعة مينيسوات ،إبجراء
دراسة خارجية وحمايدة عن تطبيق والية الصندوق االستئماين املتعلقة ابملساعدة يف أوغندا لتكون مبثابة
استعراض جترييب للعمل هب ذه الوالية .والغرض من هذه الدراسة هو حتديد إمكاانت برانمج املساعدة
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التابع للصندوق وقيمته التعويضية املتحققة يف مشايل أوغندا .وسينشر تقرير الدراسة يف تشرين
األول/أكتوبر.

هاء – التطور التنظيمي
 -78اعتمدت مجعية الدول األطراف ،أثناء دورهتا اخلامسة عشرة يف تشرين الثاين/نوفمرب ،2016
امليزانية العادية للمحكمة لعام  ،2017مبا يف ذلك امليزانية التنظيمية للصندوق االستئماين للضحااي.
وتسمح هذه امليزانية بتنفيذ اهليكل اجلديد يف عام .2017
 -79ويهدف اهليكل اجلديد إىل تعزيز قدرة الصندوق االستئماين على إدارة الربامج امليدانية فضال عن
تعزيز قدرة الصندوق على الرقابة املالية واإلدارية ومجع األموال والرتويج  -يف الهاي ويف املكاتب امليدانية
على السواء .أما اهليكل اجلديد لألمانة فيتيح مزيدا من املرونة يف االستجابة لألحداث والتحدايت
االسرتاتيجية ،فضال عن أنه يسمح بتبسيط األدوار واملسؤوليات والسلطات الداخلية.
 -80ومشلت إعادة هيكلة الصندوق إنشاء وظائف جديدة فضال عن إلغاء وظائف أخرى .وكان من
املقرر أن جيري يف  1كانون األول  /ديسمرب  2016إخطار املوظفني الشاغلني للوظائف امللغاة ،ولكن
حدث أتخري يف هذا الصدد ألن قلم احملكمة يرغب يف توضيح عدد من املسائل القانونية-اإلدارية.
 -81ويف  1شباط/فرباير  ،2017أبلغ موظفو الوظائف امللغاة ،وعرض عليهم – تطبيقا ملبادئ الرؤية
اجلديدة لقلم احملكمة  -االختيار بني تقدمي طلبات ابعتبارهم مرشحني ذوي أولوية لشغل الوظيفة اجلديدة
أو قبول صفقة حمسنة إلهناء اخلدمة .ومت االنتهاء يف أاير/مايو  2017من إجراءات التوظيف اليت تنطوي
على املرشحني ذوي األولوية.
 -82أما إجراءات التوظيف للوظائف األخرى املوافق عليها واملوجودة يف الهاي وامليدان فهي ال تزال
مستمرة ومن املتوقع االنتهاء منها قبل هناية عام .2017

واو – مراجعة احلساابت
 -1املراجعة الداخلية للحساابت
 -83أوصى تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحساابت الصادر يف متوز/يوليه  2015الصندوق
االستئماين للضحااي أبنه يلزم تعزيز تقييمات الرقابة الداخلية اليت جترى للشركاء املنفذين وذلك من أجل
توفري ضمان مستقل جلودة عملياهتم  .وطلب الصندوق إجراء مراجعة مستقلة حلساابت الشركاء املنفذين،
يف حني بدأ الصندوق يف إجراء عمليات تفتيش مفاجئة إلجراءات الرصد قبيل هناية عام .2016
كذلك ،اتفق على إجراءات رقابة داخلية مؤقتة مع مكتب املراجعة الداخلية للحساابت بشأن إجراءات
الرصد (عمليات التفتيش املفاجئة) ومن املخطط له القيام يف عام  2017وما بعده إبخضاع الشركاء
املنفذين ملراجعة مستقلة للحساابت.
 -2املراجعة اخلارجية للحساابت
 -84تضمن تقرير مراجعة احلساابت للسنة املالية  2016توصيتني ‘1’ :إضافة مالحظة إضافية إىل
البياانت املالية تعرض صورة عادلة حل الة كل مشروع ،مع تفصيل املعلومات التالية :امليزانية السنوية
املخصصة لكل مشروع؛ والسلف املدفوعة ،مبا يف ذلك السلف املربرة والسلف اليت مل تربر بعد؛ والنفقات
الفعلية خالل هذه الفرتة .وستمكن هذه املذكرة املفص لة من التوفيق بني املبالغ الفعلية املدفوعة خالل
السنة واملبالغ اليت تظهر يف البياانت املالية؛ ’ ‘2قيام أمانة الصندوق االستئماين على حنو منتظم مبطالبة
شركائها احملليني بتقدمي تقارير مراجعة احلساابت ،وأن األمانة جتري رصدا منهجيا رمسيا للتوصيات الواردة
يف هذه التقارير ،من أجل التحسني املستمر جلودة اإلجراءات اليت يتخذها الشركاء املنفذون.
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زاي – املساعدة املقدمة من قلم احملكمة
(ICC-

 -85وفقا ملرفق قرار مجعية الدول األطراف د (ICC-ASP/1/Res.6( 6/1-ولقرارها د7/3-
 ،(ASP/3/Res.7ووضعا الستقاللية جملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين يف االعتبار ،قام رئيس قلم
احملكمة بتقدمي ما يلزم من مساعدة من أجل حسن سري أعمال اجمللس واألمانة.
 -86ويود جملس اإلدارة أن يشري إىل تقديره اخلاص للدعم واملشورة القيمني اللذين طلبا وقدما من
رئيس قلم احملكمة ومكتبه  ،مبا يف ذلك املكاتب امليدانية يف كينشاسا وبونيا وكمباال وأبيدجان .ويود
جملس اإلدارة بوجه خاص أن يعرب عن تقديره للخدمات وأوجه الدعم املقدمة أثناء اإلعداد للتقييم
القطري يف كوت ديفوار يف كانون الثاين/يناير  2017وخالل إجراء التقييم ،وفيما يتصل ابلزايرة امليدانية
إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا يف شباط/فرباير  2017مع رئيس احملكمة اجلنائية الدولية السيد
سيلفيا فرياننديس دي غورميندي ،بدعوة من جملس إدارة الصندوق االستئماين.

اثلثا -التقرير املايل
ألف -حالة التربعات
 -87وفقا للفقرة  11من مرفق قرار مجعية الدول األطراف د ،)ICC-ASP/1/Res.6( 6/1-اليت تنص
على إبالغ اجلمعية سنواي عن مجيع التربعات املعروضة ،بغض النظر عما إذا كانت قد قبلت أو رفضت،
يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة هبذه التربعات .وهذه القائمة تشمل ،يف مجلة أمور ،املسامهات
الواردة من الدول ( 2 013 145,60يورو) ،ومن املؤسسات واألفراد ( 21 403,98يورو) :منها
 16 730,89يورو يف احلساابت املصرفية للصندوق ،و 4 673,09يورو يف حساب الصندوق بنظام
"ابي ابل" ( )PayPalعلى اإلنرتنت؛ ( ) 7ابإلضافة إىل تربعات عينية و/أو تربعات مناظرة قدرها
 187 425يورو مقدمة من املنظمات الشريكة املنفذة خالل الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل 30
حزيران/يونيه 2017؛ وإيرادات الفائدة املصرفية املتأتية للصندوق وقدرها  8 954,92يورو .وبلغ رصيد
حساب الصندوق ابليورو  999 329,98يورو ،وبلغ رصيد حسابه بدوالر الوالايت املتحدة
 19 355,83دوالرا .وابإلضافة إىل ذلك ،ميلك الصندوق حسابني ادخاريني بلغ رصيدمها مخسة
ماليني يورو و 6 823 7485,41يورو يف  30حزيران/يونية .2017

ابء -التربعات واهلبات اخلاصة املقدمة إىل الصندوق
 -88بلغ رصيد حساب الصندوق االستئماين ابليورو  999 329,98يورو ،وبلغ رصيد حسابه بدوالر
الوالايت املتحدة  19 355,83دوالرا .وابإلضافة إىل ذلك ،ميلك الصندوق االستئماين حسابني
ادخاريني بلغ رصيدمها مخسة ماليني يورو و 6 823 7485,41يورو يف  30حزيران/يونية .2017
وتدير أمانة الصندوق املوارد الواردة من اجلهات املاحنة وتقدم تقارير عن استخدامها وفقا للمعايري املبينة
يف مرفق قرار مجعية الدول األطراف د )8(.(ICC-ASP/4/Res.3( 3/4-وتقدم أمانة الصندوق تقارير
عن التربعات املخصصة بشكل منفصل يف معظم احلاالت ،ابلنظر إىل أن بعض اجلهات املاحنة تطلب
هذا النوع من املعلومات.
 -89ويود الصندوق االستئماين أن يعرب عن امتنانه للتربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة هبذا
التقرير من  16دولة من الدول األطراف ( 2 013 145,60يورو) ،واهلبات اخلاصة
()7

انظر ،فيما يتصل ابحلساب احملتفظ به بنظام "ابي ابل" ( ،)PayPalاحلاشية  1أعاله.

( )8الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة الرابعة ،الهاي ،الفرتة
من  28تشرين الثاين/نوفمرب إىل  3كانون األول/ديسمرب ( 2005الوثيقة  ،)ICC ASP/4/32اجلزء الثالث.
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(16 730,89يورو) من األفراد واملؤسسات ،ومن حساب "ابي ابل" ()Paypal
()9
(4 673,09يورو).
 -90ويف عام  ،2016دخل الصندوق االستئماين يف اتفاق اثن مدته ثالث سنوات (-2016
 )2018مع حكومة السويد ،ممثلة اب لوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) .ويف كانون األول/ديسمرب
 ، 2016سامهت السويد أبكثر من مليون يورو يف السلة املشرتكة بوصفها الدفعة األوىل من االتفاق
اجلديد .وتعزز هذه املسامهة الدعم القوي من جانب الوكالة السويدية للصندوق ابعتباره مؤسسة حيوية
تعمل جنبا إىل جنب مع احملكمة اجلنائية الدولية ملعاجلة األضرار اليت حلقت بضحااي أشد اجلرائم الدولية
خطورة .وأعرب الصندوق عن ابلغ امتنانه اللتزام السويد السابق ابملسامهة غري املقيدة للفرتة -2012
 2015والبالغ جمموعها  36مليون كرونة سويدية (ما يقرب من  4ماليني يورو).
 -91وعادت فنلندا ابعتبارها إحدى اجلهات املاحنة الرئيسية فقدمت متويال غري مقيد قدره 200 000
يورو ورد يف كانون الثاين/يناير  .2017وأكمل الصندوق االستئماين اتفاق السنوات الثالث املربم للفرتة
 2015-2012مع حكومة فنلندا بتربعات جمموعها  800 000يورو خمصصة ملعاجلة أضرار العنف
اجلنسي وغريه من أشكال العنف اجلنسي واجلنساين .وجيري الصندوق االستئماين حاليا مفاوضات بشأن
اتفاق جديد أيمل أن ميكن االنتهاء من وضعه يف صيغته النهائية قبل هناية عام .2017
 -92وواصلت أسرتاليا دعمها للتربعات غري املقيدة فقدمت مبلغ  199 952,01يورو .وزادت
حكومة اململكة املتحدة تربعاهتا إىل مبلغ  176 460يورو خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير .وقد
سامهت حكومة أيرلندا بثبات يف الصندوق مببلغ  75 000يورو للسنوات الثالث املاضية .وعادت
حكومة فرنسا كدولة ماحنة يف أوائل عام  2017مبسامهات قدرها  50 000يورو.
 -93وفضال عن ذلك ،واصلت مجهورية كوراي دعمها فقدمت مبلغ  44 274.05يورو ،تلتها استونيا
مببلغ  40 000يورو ،وقدم مبلغ  30 000يورو من أسبانيا وسويسرا ولكسمربغ على التوايل .وتربعت
بلجيكا مببلغ  25 000يورو ،وليختنشتاين مببلغ  18 337,80يورو ،واجلمهورية التشيكية مببلغ
 11 047,69يورو.
 -94واعرتفت أيضا اجلهات األخرى املاحنة للصندوق االستئماين للضحااي ابحلاجة إىل معاجلة آاثر
ممارسة العنف اجلنسي املتفشية والواسعة النطاق يف الصراع ،وهي آاثر يعان منها على مستوى الفرد
واألسرة واجملتمع احمللي ،وقد ظل كثري من هذه اجلهات ختصص تربعاهتا للصندوق من أجل ضحااي
العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين) .وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،تلقى
الصندوق تربعات خمصصة لضحااي العنف اجلنسي والعنف اجلنساين مببلغ جمموعه  66 944يورو جاء
من إمارة أندورا ( 19 966يورو) وحكومة الياابن (46 978يورو).
 -95ويود جملس اإلدارة أن يعرب عن امتنانه للمسامهات اليت وردت خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير،
وهو حيث الدول األطراف وغريها على مواصلة املسامهة يف الصندوق االستئماين .وإن اجمللس ،إذ يضع
يف اعتباره القيمة الرمزية الكبرية ملسامهة الدول األطراف يف موارد الصندوق االستئماين ،يشجع مجيع
الدول األطراف على أن هتب لدعم الصندوق االستئماين ،يف حدود ما تسمح به قدراهتا املالية .ومن
رأي اجمللس أن من شأن إظهار أوسع دعم ممكن داخل مجعية الدول األطراف أن يعزز الوضع املؤسسي
للصندوق االستئماين ابعتباره عنصرا فعاال ال غىن عنه يف نظام روما األساسي ،يستجيب حلقوق
واحتياجات ضحااي اجلرائم املشمولة ابختصاص احملكمة .ويود اجمللس أن يكرر نداءاته الداعية إىل تقدمي
تربعات خمصصة من أجل ضحااي العنف اجلنسي والعنف اجلنساين ،وإىل تعزيز احتياطي التعويضات
لدى الصندوق.
 -96ويف  22آذار/مارس  ،2017أصدرت الدائرة االبتدائية السابعة حكمها يف قضية بيمبا وآخرين،
الذي فرضت فيه ،ابإلضافة إىل أحكام السجن ،غرامات بلغ جمموعها  330 000يورو .وعمال ابملادة
( )9انظر ،فيما يتصل حبساب "ابي ابل" ،احلاشية  1أعاله..
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 )2( 79من النظام األساسي ،فإن الغرامات البالغة  330 000يورو ،الواجب دفعها إىل احملكمة،
ستحول إىل الصندوق االستئماين .ووقت إعداد هذا التقرير ،مل يكن الصندوق االستئماين قد تلقى
التحويل املتعلق هبذه الغرامات .ونقل الغرامات واملصادرات من شخص مدان بناء على أمر من احملكمة
هو مسألة خترج عن نطاق السيطرة املباشرة للصندوق االستئماين .ويدعو جملس اإلدارة احملكمة والدول
األطراف إىل تعزيز قدرة احملكمة على التحقيق يف األصول ويف حتديدها ومصادرهتا وعلى متابعة ذلك،
وإىل تكثيف تعاون الدول األطراف مع احملكمة يف هذا الصدد.

رابعا -امليزانية املقرتحة لعام ( 2018الربانمج الرئيسي السادس)
 -97وفقا لقرار مجعية الدول األطراف د ،)ICC-ASP/4/Res.3( 3/4-أعد اجمللس امليزانية املقرتحة
ألمانة الصندوق لعام  ،2018بصفتها الربانمج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة املنشأ عمال بقرار
مجعية الدول األطراف د .)ICC-ASP/3/Res.7( 7/3-ووفقا للبند ( 77أ) من نظام الصندوق
االستئماين ،يقدم اجمللس امليزانية املقرتحة ألمانة الصندوق لكي تستعرضها جلنة امليزانية واملالية.
 -98ويدرك اجمللس متام اإلدراك القيود اليت ال تزال ميزانية احملكمة تواجهها .ويقبل اجمللس أيضا أن
يتحمل مسؤولية ضمان أن تكون األمانة قادرة على مواجهة الزايدة املتوقعة يف عبء العمل نظرا إىل
االرتفاع يف عدد احلاالت اليت سيعمل فيها الصندوق ،وخاصة تنفيذ التعويضات اليت أتمر هبا احملكمة
واليت ازداد بشأهنا عدد الدعاوى ذات الصلة من اثنتني إىل أربع يف عام .2017
 -99وتبلغ ميزانية الصندوق املقرتحة لعام  2018ما مقداره  2 741.5ألف يورو ،وهو ما ميثل زايدة
قدرها  567.0ألف يورو أو  26.1يف املائة عن امليزانية املعتمدة لعام .2017
 -100ووافقت مجعية الدول األطراف على ميزانية الصندوق لعام  2017مع اهليكل التنظيمي اجلديد.
وتسمح هذه امليزانية بتنفيذ جزء هام من اهليكل اجلديد يف عام .2017
 -101وتواصل امليزانية املقرتحة للصندوق لعام  2018االعتماد على اهليكل اجلديد ألمانة الصندوق
االستئماين للضحااي ،حسبما قرره جملس اإلدارة ،هبدف تعزيز األمانة يف ثالثة جماالت ابلغة األمهية،
هي :القدرة املالية-اإلدارية يف الهاي ،وإدارة الربامج يف مواقعها ،والتعويضات .ويسرتشد هذا اهليكل
بفهم الصندوق لالحتياجات املتطورة للقدرة التنظيمية بغية دعم تطوير وتنفيذ قرارات التعويضات اليت
أتمر هبا احملكمة يف عدد متزايد من احلاالت يف عام  ،2018وكذلك دعم توسيع نطاق أنشطة الوالية
املتعلقة ابملساعدة لكي تشمل بلدان حاالت أخرى ابتداء من عام  2017فصاعدا.
 -102ويف ضوء الزايدات الكبرية يف األعمال املضطلع هبا يف إطار والية الصندوق املتعلقة ابلتعويضات،
وكذلك يف عدة أعمال مضطلع هبا يف الوقت نفسه يف إطار واليته املتعلقة ابملساعدة يف عام 2017
وما بعده ،يقرتح الصندوق وظيفتني إضافيتني ملوظف قانوين واحد ومساعد إداري واحد .ويطلب
الصندوق أيضا أن حتظى وظائف موظفي الربامج املعاونني املعينني يف الهاي ويف املكاتب امليدانية على
متويل كامل وأن حتول إىل وظائف اثبتة من أجل تعزيز هيكل مالك موظفي الربامج بغية إعداد وتنفيذ
شىت أشكال قرارات ومشاريع التعويضات يف إطار الوالية املتعلقة ابملساعدة.
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املرفق األول
ألف  -التربعات اليت تلقاها الصندوق االستئماين للضحااي
تلقى الصندوق االستئماين التربعات التالية من الدول خالل الفرتة املمتدة من  1متوز/يوليه  2016إىل
 30حزيران/يونيه :2017
املبالغ ابليورو
مسامهات الدول
19 966,00
أندورا
199 952,01
أسرتاليا
25 000,00
بلجيكا
11 047,69
اجلمهورية التشيكية
40 000,00
إستونيا
200 000,00
فنلندا
50 000,00
فرنسا
75 000,00
إيرلندا
46 978,00
الياابن
18 337,80
ليختنشتاين
30 000,00
لوكسمبورغ
44 274,05
مجهورية كوراي
30 000,00
إسبانيا
1 016 130,05
السويد
30 000,00
سويسرا
176 460,00
اململكة املتحدة
جمموع مسامهات الدول 2 013 145,60

وابإلضافة إىل املسامهات املذكورة أعاله املقدمة من الدول ،تلقى الصندوق خالل الفرتة من 1
متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه  2017ما يلي:
(أ)

 16 730,89يورو :تربعات نقدية مقدمة من األفراد واملؤسسات؛

(ب)  187 425يورو :تربعات عينية و/أو تربعات مناظرة مقدمة من الشركاء املنفذين يف
الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه ( 2017واليت ترد تفاصيلها يف املرفق
الثاين)؛
(ج)  8 954,92يورو :إيرادات الفائدة املصرفية؛
(د)  4 673,09يورو :تربعات نقدية من أفراد ومؤسسات عن طريق مدفوعات نظام "ابي
ابل" للفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه  .2017يرجى مالحظة أن هذا املبلغ
مل حيول إىل احلساب املصريف ابليورو حىت  30حزيران/يونيه .2017
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ابء  -قائمة التربعات املودعة حسب احلساابت املصرفية
ابء  1 -مصرف ( ABN AMROابليورو)
اسم املصرف:
صاحب احلساب:
العملة:
رقم احلساب:
إيبان:
سويفت:

Bank Name
Account Holder

ABN AMRO
Trust Fund for Victims

Currency
Account Number
IBAN
Swift

53.84.65.115
NL54ABNA0538465115
ABNANL2A

االستئماين للضحااي)
اليورو ())Euro (€

(الصندوق

تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك التربعات الواردة يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل 30
حزيران/يونيه :2017

التفاصيل

الرصيد االفتتاحي

املبالغ ابليورو

470 875,40

التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات

16 730,89

(التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات – نظام "ابي ابل")

*4 673,09

التربعات املقدمة من الدول

1 950 533,75

مدفوعات املنح/املشاريع

)(1 448 049,32

األموال غري املستخدمة املسرتدة من املشاريع

0,00

التحويالت من احلساب اجلاري إىل احلساب االدخاري

)(0,00

التحويالت من احلساب االدخاري إىل احلساب اجلاري

469

إيرادات الفائدة املصرفية

8،954,92

الرسوم املصرفية

)(184,66

الرصيد يف  30حزيران/يونيه 2017

999 329,98

* يرجى مالحظة أن هذا املبلغ قد مت تلقيه يف حساب "ابي ابل" خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،ولكن مل يكن حىت 30
حزيران/يونيه  2017قد مت حتويله احلساب املصريف .ولذلك ،فإنه غري مدرج يف الرصيد اخلتامي بتاريخ  30حزيران/يونيه
.2017

التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات حسب
الشهور

متوز/يوليه 2016
آب/أغسطس 2016
أيلول/سبتمرب 2016
14-A-210817

املبالغ ابليورو
707,47
280,00
10 055,00
20
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تشرين األول/أكتوبر 2016
تشرين الثاين/نوفمرب 2016
كانون األول/ديسمرب 2016
كانون الثاين/يناير 2017
شباط/فرباير 2017
آذار/مارس 2017
نيسان/أبريل 2017
أاير/مايو 2017
حزيران/يونيه 2017
اجملموع

200,00
455,00
0,00
283,42
2 000,00
500,00
500,00
1 100,00
650,00
16 730,89

التربعات املقدمة من الدول حسب الشهور املبالغ ابليورو

21

متوز/يوليه 2016

20 000.00

آب/أغسطس 2016

30 000.00

أيلول/سبتمرب 2016

84 983.00

تشرين األول/أكتوبر 2016

25 000.00

تشرين الثاين/نوفمرب 2016

30 000.00

كانون األول/ديسمرب 2016

1 074 155.74

كانون الثاين/يناير 2017

230 000.00

شباط/فرباير 2017

0.00

آذار/مارس 2017

9 983.00

نيسان/أبريل 2017

226 460.00

أاير/مايو 2017

0.00

حزيران/يونيه 2017

219 952.01

اجملموع

1 950 533.75
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ابء  -2 -مصرف ( ABN AMROابليورو)
اسم املصرف:
صاحب احلساب:
العملة:
رقم احلساب:

Bank Name
Account Holder
Currency
Account Number

ABN AMRO
Trust Fund for Victims

االستئماين للضحااي)
اليورو ())Euro (€

(الصندوق

53.84.73.843

تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك التحويالت املصرفية يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل 30
حزيران/يونيه :2017
املبالغ ابليورو
التفاصيل
5 000 000
الرصيد االفتتاحي
0,00
التحويالت من احلساب اجلاري إىل احلساب االدخاري
0,00
التحويالت من احلساب االدخاري إىل احلساب اجلاري
التحويالت من احلساب االدخاري إىل حساب اإليداع 0,00
حتت الطلب اجلديد
5 000 000
الرصيد يف  30حزيران/يونيه 2017

ابء  -3 -احلساب االدخاري لدى مصرف ( BCEEابليورو)
اسم املصرف:
صاحب احلساب:
العملة:
رقم احلساب:

Bank Name
Account Holder
Currency
Account Number

)Banque et Caisse d’ Epargne de L'Etat (BCEE
Trust Fund for Victims Time Deposit Account

(حساب اإليداع ألجل للصندوق االستئماين للضحااي)
اليورو ())Euro (€
LU87 0019 4555 8262 4000

تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك التحويالت املصرفية يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل 30
حزيران/يونيه :2017
املبالغ ابليورو
التفاصيل
6 800 000,00
الرصيد االفتتاحي
24 231,91
إيرادات الفائدة املصرفية (*)
0,00
التحويالت من احلساب اجلاري إىل احلساب االدخاري
()469,00
التحويالت من احلساب االدخاري إىل احلساب اجلاري
()14,50
الرسوم املصرفية
6 823 748,41
الرصيد يف  30حزيران/يونيه 2017

ابء  -4 -حساب ( ABN AMROبدوالرات الوالايت املتحدة)
اسم املصرف:
صاحب احلساب:
العملة:
رقم احلساب:
سويفت
14-A-210817

Bank Name
Account Holder

ABN AMRO
Trust Fund for Victims

Currency
Account Number
Swift

NL87ABNA0538621176
ABNANL2A

(الصندوق االستئماين

للضحااي)
دوالر الوالايت املتحدة ())USD (US$
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تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك التربعات الواردة يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل 30
حزيران/يونيه :2017

التفاصيل

املبالغ بدوالرات الوالايت املتحدة

الرصيد االفتتاحي
17 842,98
التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات
0,00
التربعات املقدمة من الدول
67 444,51
مدفوعات املنح/املشاريع
)(65 900,00
األموال غري املستخدمة املسرتدة من املشاريع 0,00
إيرادات الفائدة املصرفية
0,00
الرسوم املصرفية
()31,66
الرصيد يف  30حزيران/يونيه 2017
19 355,83

التربعات املقدمة من األفراد واملؤسسات حسب الشهور املبالغ بدوالرات الوالايت املتحدة

متوز/يوليه 2016
آب/أغسطس 2016
أيلول/سبتمرب 2016
تشرين األول/أكتوبر 2016
تشرين الثاين/نوفمرب 2016
كانون األول/ديسمرب 2016
كانون الثاين/يناير 2017
شباط/فرباير 2017
آذار/مارس 2017
نيسان/أبريل 2017
أاير/مايو 2017
حزيران/يونيه 2017
اجملموع

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

التربعات املقدمة من الدول حسب الشهور املبالغ بدوالرات الوالايت املتحدة

متوز/يوليه 2016
آب/أغسطس 2016
أيلول/سبتمرب 2016
تشرين األول/أكتوبر 2016
تشرين الثاين/نوفمرب 2016
كانون األول/ديسمرب 2016
كانون الثاين/يناير 2017
شباط/فرباير 2017
آذار/مارس 2017
نيسان/أبريل 2017
أاير/مايو 2017
حزيران/يونيه 2017
اجملموع
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10 107,75
0,00
0,00
0,00
0,00
47 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 336,76
67 444,51
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املرفق الثاين
مشاريع الصندوق االستئماين للضحااي
 2016إىل  30حزيران/يونيه 2017

()1

خالل الفرتة من  1متوز/يوليه

مشايل أوغندا
املشروع:
عنوان املشروع :احتياجات رعاية الصحة العقلية لضحااي جرائم احلرب األوغنديني :هنج اخلدمات
)TFV/UG/2007/R1/014(c

وبناء القدرات

امليزانية 1 863 92 518 :شلن أوغندي و  1 240 905دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 19 408,11 :يورو*
املدة :تشرين األول/أكتوبر  – 2009تشرين الثاين/نوفمرب 2017
نوع الضحااي والتدخل  :إعادة التأهيل النفسي جملتمعات الضحااي عن طريق تلبية احتياجاهتم املتعلقة
ابلصحة العقلية
املشروعان  TFV/UG/2007/R1/018 :و
عنوان املشروع :بناء قدرات ضحااي احلرب يف مشايل أوغندا والرتويج لقضيتهم وإعادة أتهيلهم طبيا
امليزانية 1 184 233 :يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ*19 009,78 :
املدة :تشرين األول/أكتوبر  – 2009تشرين الثاين/نوفمرب 2017
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين (توفري أجهزة تقومي األعضاء واألطراف الصناعية)
وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحااي احلرب ذوي اإلعاقة البدنية
TFV/UG/2007/R2/042

املشروع:
عنوان املشروع :تقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل لضحااي احلرب يف مشايل
TFV/UG/2007/R1/016

أوغندا

امليزانية 260 000 :يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 2 472 :يورو*
املدة :نيسان/أبريل  - 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين والنفسي ،والدعم املادي
املشروع:
عنوان املشروع :مشروع تقدمي الدعم إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل للضحااي
امليزانية 260 000 :يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 22 287,40 :يورو*
املدة :نيسان/أبريل  – 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين والنفسي
)TFV/UG/2007/R1/014(a

( )1مشروع مضطلع به يف إطار والية املساعدة ما مل يذكر خالف ذلك.
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املشروع:
عنوان املشروع :استعادة الصحة والكرامة لضحااي احلرب يف مشايل أوغندا
امليزانية 260 000 :يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ*59 779 :
املدة :نيسان/أبريل  - 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين والنفسي
)TFV/UG/2007/R1/014(b

املشروع:
عنوان املشروع :مركز اخلربة الفنية يف جمال الرعاية النفسية-االجتماعية لألطفال املتضررين من احلرب
امليزانية 250 000:يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ :ال ينطبق
املدة :نيسان/أبريل  - 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل النفسي
TFV/UG/2007/R1/023

املشروع:
عنوان املشروع :الدعم الطيب والنفسي-االجتماعي الشامل لضحااي احلرب
امليزانية 250 000:يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ :ال ينطبق
املدة :نيسان/أبريل  - 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين والنفسي
TFV/UG/2007/R1/035

املشروع:
عنوان املشروع :تقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي-االجتماعي للضحااي يف مشايل أوغندا
امليزانية 260 000 :يورو
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ*14 126,70 :
املدة :نيسان/أبريل  - 2015نيسان/أبريل 2018
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل البدين والنفسي
TFV/UG/2007/R2/041

مالحظة :تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ الكلي املعتمد ملدة املشروع أبكملها حىت هناية العقد احلايل.
* تغطي األموال املناظرة الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه  ،2017ما مل يذكر خبالف ذلك .واستخدم
سعر الصرف املعمول به يف  30حزيران/يونيه  1( 2017يورو =  0,879دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ) حلساب
القيم.

مجهورية الكونغو الدميقراطية
الوالية املتعلقة ابلتعويضات  -قضية لوابنغا
املشروعTFV/DRC/2016/LUB/001 :
عنوان املشروع :حتديد وتقييم األضرار النفسية والبدنية واالجتماعية-االقتصادية لألطفال الذين
شاركوا يف اجلماعات املسلحة يف الفرتة  2003-2002يف إيتوري.
امليزانية 112 000 :دوالر
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 1 072 :يورو*
املدة :نيسان/أبريل  -كانون األول/ديسمرب 2017
25
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نوع الضحااي والتدخل :يتعلق املشروع ابجلنود األطفال السابقني ،بصفتهم ضحااي للجرائم اليت
حدثت بني عامي  2002و 2003يف إيتوري واليت أدين السيد توماس لوابنغا بشأهنا من جانب
احملكمة اجلنائية الدولية .واستعدادا لتنفيذ التعويضات اليت أمرت هبا احملكمة ،فإن هذا املشروع يرمي
إىل حتديد الضحااي املباشرين وغري املباشرين احملتمل أن يكونوا مؤهلني لتلقي التعويضات اجلماعية بغية
تقييم نطاق األضرار النفسية والبدنية واالجتماعية-االقتصادية اليت حلقت هبم.
الوالية املتعلقة ابملساعدة**
املشروعTFV/DRC/2007/R1/019 :
عنوان املشروع :مدرسة السالم
امليزانية 1 233 564 :دوالرا
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 18 400 :دوالر*
املدة :تشرين الثاين/نوفمرب  – 2008أاير/مايو 2017
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل النفسي عن طريق أنشطة توطيد السالم واملصاحلة اليت تركز
على األطفال ضحااي العنف املرتبط ابلقوات املسلحة ،والطفالت األمهات ،واألطفال الضعفاء
املتضررين من الصراع.
املشروع:
عنوان املشروع :مشروع إعادة اإلدماج االجتماعي-االقتصادي لضحااي أفعال العنف اجلنسي النامجة
TFV/DRC/2007/R1/021

عن احلرب

امليزانية 1 550 474 :دوالرا
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 22 910 :دوالرات*
املدة :تشرين الثاين/نوفمرب  – 2008أاير/مايو 2017
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للناجيات من العنف اجلنسي ،واملدنيني
الناجني الذين تعرضوا للتشويه البدين ،وأفراد اجملتمع احمللي.
املشروع:
عنوان املشروع :الرعاية النفسية-االجتماعية لضحااي العنف اجلنسي يف بونيا ويف  8بلدات جماورة
TFV/DRC/2007/R1/022

هلا

امليزانية 1 286 370 :دوالرا
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 12 960 :دوالرا*
املدة :كانون األول/ديسمرب  – 2008أاير/مايو 2017
نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لإلانث ضحااي العنف اجلنسي والعنف
اجلنساين وأسرهن.
املشروع:
عنوان املشروع :إعادة اإلدماج اجملتمعي للضحااي الشباب للنزاعات املسلحة يف مقاطعة إيتوري من
TFV/DRC/2007/R2/029

أجل التصدي جلميع أشكال العنف

امليزانية 2 097 757 :دوالرا
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ :ال ينطبق
املدة :تشرين الثاين/نوفمرب  – 2008أاير/مايو 2017
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نوع الضحااي والتدخل :إعادة التأهيل النفسي والدعم املادي للطفالت األمهات واألوالد والبنات
وغريهم من األطفال الضعفاء وضحااي الصراع املسلح عن طريق إعادة اإلدماج املدرسي واالجتماعي-
االقتصادي.
املشروع:
عنوان املشروع :الرعاية االجتماعية -االقتصادية والنفسية لضحااي العنف اجلنسي يف منطقة بيين،
TFV/DRC/2007/R2/043

مبقاطعة كيفو الشمالية

امليزانية 207 000 :دوالر
األموال املناظرة املقدمة من الشريك املنفذ 1 930 :دوالرا*
املدة :متوز/يوليو  – 2013أاير/مايو 2017
نوع الضحااي والتدخل  :اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي لضحااي العنف اجلنسي

مالحظة :تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول الواردة أعاله املبلغ الكلي املعتمد ملدة املشروع أبكملها حىت هناية العقد
احلايل.
* تغطي األموال املناظرة الفرتة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه  ،2017ما مل يذكر خالف ذلك .واستخدم
سعر الصرف املعمول به يف  30حزيران/يونيه  1( 2017يورو =  0,879دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة) حلساب
القيم.
** أيمل الصندوق االستئماين االنتهاء من عملية املناقصة املفتوحة يف هناية عام  2017من أجل حتديد منظمات جديدة
لتوفري خدمات التأهيل البدين والنفسي وخدمات الدعم املادي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
____________
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