كيلي ،كيفني (أيرلندا)
[األصل :ابالنكليزية]

بيان املؤهالت
بيان الصالحية لالنتخاب جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي
يتمتع السفري كيفني كيلي ،الذي عمل يف الشؤون الدولية مدة تزيد على ثالثني عاما ،مبا يف ذلك أكثر
من عشرين عاما مع وزارة اخلارجية ،ابخلربة واملؤهالت املطلوبة لتلبية الغالبية العظمى من الكفاءات الالزمة
للعضوية يف جملس إدارة الصندوق االستئماين .وعمقت الدراسات األكادميية اليت قام هبا السفري كيلي يف
جامعة دبلن وكلية احلقوق جبامعة كوينز (كلتامها على مستوى املاجستري) ،إىل جانب مشاركته على مدى
السنوات اخلمس املاضية كسفري أليرلندا لدى مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي،
معرفته وفهمه إلطار نظام روما األساسي.
وقد قاد السيد كيلي وحقق جمموعة واسعة من النتائج يف السياسة اخلارجية والسالم واألمن والشؤون
اإلنسانية والتنمية على أعلى املستوايت .ويشمل ذلك :السفري وانئب السفري يف بعثات ثنائية واسعة يف
أفريقيا وأورواب .ومنحته خربته كمدير ابألمم املتحدة ،ومدير لتسوية املنازعات ،ومدير للشؤون االنسانية
يف وزارة اخلارجية اخلربة العملية الالزمة لتلبية معظم متطلبات العضوية يف جملس اإلدارة .وللسيد كيفني
كيلي أيضا ،بعد أن شغل مناصب إدارية عليا يف السياقات اهلشة واملتأثرة ابلنزاعات يف إفريقيا مع
احلكومة األيرلندية والبنك الدويل ومنظمات غري حكومية دولية ،اخلربة املؤسسية املطلوبة فيما يتصل
بوالايت الصندوق االستئماين للضحااي.
وكان السيد كيفني كيلي سفرياً لدى أوغندا يف عام  2010عندما ُعقد املؤمتر االستعراضي األول لنظام
روما األساسي يف كمباال الذي نظمت أيرلندا خالله حلقة دراسية عن التعاون مع احملكمة .وكان السيد
كيفني كيلي عضوا يف وفد أيرلندا وواصل بعد املؤمتر دعم اجلهود اليت تبذهلا أوغندا يف جمال العدالة اجلنائية
الدولية من خالل مشاركة أيرلندا يف برانمج بناء القدرات املتعدد املاحنني لقطاع العدالة والقانون والنظام.
وتعين اخلربة اليت اكتسبها السفري كيلي يف أوغندا أنه يف وضع جيد لقيام أيرلندا بدور قيادي يف الهاي
فيما يتعلق ابحملكمة اجلنائية الدولية ،بناء على مسعة أيرلندا القوية ابلفعل يف دعم احملكمة .وابلتعاون مع
املقر الرئيسي ،تقرر أن تصبح حقوق الضحااي أولوية رئيسية يف تعامل أيرلندا مع احملكمة .وشارك السفري
كيلي مع الصندوق االستئماين يف رعاية واستضافة فعاليات جانبية يف ثالث دورات جلمعية الدول
األطراف يف الهاي.
وبقيادة السيد كيلي ،قامت إحدى عشرة دولة طرفا يف نظام روما األساسي ،إىل جانب رئيس مجعية
الدول األطراف ،ببعثة إىل مشال أوغندا يف الفرتة من  19إىل  23شباط/فرباير  2018من أجل تقييم أثر
الصندوق االستئماين للضحااي وتعزيز عمله .ويف هذا العام ،الذي شهد الذكرى العشرين لنظام روما
األساسي ،ابدرت أيرلندا بتنظيم الزايرة من أجل تعزيز الصندوق ،ولكن أيضا للمساعدة يف تغيري الرواايت
عن احملكمة اجلنائية الدولية يف أفريقيا .وتضمنت الزايرة اجتماعات يف كمباال قبل السفر إىل مشال أوغندا
حيث ال يزال عشرات اآلالف من الناجني من الفظائع اليت ارتكبها جيش الرب للمقاومة يعانون من
اإلصاابت اجلسدية والنفسية اليت حلقت هبم.
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