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  *السيدة سيمون فيل

                                                            ً                       بعد عشر سنوات من اعتماد نظام روما األساسي، يظل هذا النظام أمال  ملئات اآلالف من الضحايا،   
  .      ً       وديدا  جلالديهم

قد يستغرب البعض لبطء اإلجراءات القضائية، وقد يتساءلون عن صعوبات تفسري نظام روما   
بيد أنه جيدر التذكري وال شك يف هذا الصدد بالبعد احلقيقي لنظام . لي وقواعد اإلثباتاألساسي والنظام الداخ

فهو مل ينشئ والية قضائية جنائية دولية دائمة وذات طابع عاملي فحسب؛ ومل يضع نظاما : روما األساسي
 -  وهذا هو األهم -  عامليا للعدالة اجلنائية الدولية يشمل مجيع النظم القضائية الوطنية فحسب، ولكنه أعطى

فعمل نظام . للضحايا املكانة اليت يستحقوا يف احملاكمة وخارجها، بفضل تدخل الصندوق االستئماين للضحايا
  .ذا الطموح سيتطلب وقتا، وتعديالت، وحماوالت ال بد منها

 فرد يف ففي إطار احترام حق كل:      ُ                                               لقد أ جنز الكثري أصال، لكن األصعب ما يزال ينبغي القيام به  
حماكمة عادلة، يتعني على احملكمة حماكمة الذين تالحقهم بدون هوادة، ولكن علينا أيضا أن نليب احتياجات 

  .ضحايا أبشع اجلرائم، وإال ظلت العدالة ناقصة

. وأود أن أذكر بشهادة مؤثرة إلحدى هؤالء الضحايا العديدين، وهي شهادة السيدة إستري موجاوايو  
.               ً                                                            ءنا، املؤثر جدا ، وكلماا اليت أدانت ا بشكل خاص جتاهل العدالة الدولية للضحاياما زلت أتذكر لقا

                                                               ُ                             حتدثت عن الظلم الشديد الذي حاق بالنساء الناجيات اللوايت اغتصنب، وأ صنب بعد ذلك باإليدز، لكن مل يكن 
ت مركز االحتجاز التابع لألمم هلن سبيل إىل الرعاية، بينما يستفيد املعتدون عليهن من العالج الطيب يف زنزانا

سوى احلق يف . بينما  ال حق لضحاياهم الذين جاؤوا للشهادة يف احملكمة. يعاجلهم اتمع الدويل: "املتحدة
  ".أي عدالة هاته؟. املوت

لقد عرفت البلدان املؤسسة لنظام روما األساسي كيف تستخلص الدروس من أخطاء املاضي، ويشهد   
  .س الدعم الذي يتلقاه منكم صندوق الضحاياعلى ذلك بشكل ملمو

إنه . أود أن أذكر بالدور الرئيسي واالبتكاري الذي يتعني أن يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا  
                                                                    ً                           جزء ال يتجزأ من نظام روما األساسي، ومصريه مرتبط مبصري احملكمة ارتباطا وثيقا ، وبالتايل فإن مهمته متميزة 

 إىل تيسري عملية دفع التعويضات اليت حتكم ا احملكمة لفائدة الضحايا فقط، ولكنه ميكن فهو ال يرمي: للغاية
أيضا من تنفيذ مشاريع لفائدة ضحايا اجلرائم املعترف ا ضمن اختصاص احملكمة، دون أن يكون هؤالء 

  .الضحايا طرفا بالضرورة يف إحدى اإلجراءات املعروضة على احملكمة
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ما يتعلق بتلبية احتياجات الضحايا، اليت ال ميكن تلبيتها مبجرد إصدار األحكام عن هذا إجناز كبري في  
  .احملكمة ضد املسؤولني عن أبشع اجلرائم

من الواضح أن الصندوق لن يستطيع دفع التعويض الكامل ملئات اآلالف من ضحايا هذه اجلرائم   
 لفائدة فئات الضحايا األشد تضررا، ولكن من خالل إجراءات ملموسة. وتعويضهم شخصيا عن معانام

                                                                                 ً             ومدهم باملساعدة املادية ووسائل إعادة التكيف البدين وكذا منحهم عند االقتضاء دعما نفسيا ، أو مساعدم 
على إعادة االندماج يف جمتمعهم األصلي، يقدم الصندوق إىل الضحايا الدليل على أن نظام روما األساسي مل 

رمني وإدانتهم فحسب وإمنا هدفه أيضا تقدمي املساعدة املادية إىل الضحايا من أجل حيصر هدفه يف مالحقة ا
  .إعادة بناء حيام

 مشروعا يف مجهورية الكونغو ١٦ مشروعا يف أوغندا وعلى ١٨وحىت اليوم، وافق قضاة احملكمة على   
وا يف طي النسيان، كما الدميقراطية، وهي مشاريع ستفيد مئات اآلالف من الضحايا الذين لوال ذلك لظل

ويف الوقت الذي ألقي فيه هذه الكلمات، وبفضل أعمال الصندوق يف . الحظنا ذلك مرات ومرات يف املاضي
امليدان، استعاد عدد متزايد من الضحايا الذين أعطبوا وأهينوا وأذلوا حيام العادية، وقدرة بدنية ونفسية على 

م يف ام إياها عرب اجلرائم البشعة العمل مكنتهم من استعادة مكاتمع ومن استرجاع الكرامة اليت أ ريد حرما                                  ُ                             
  .                 اليت ارت كبت يف حقهم

هذه بداية ملحوظة، وستتخذ مجيع التدابري حىت يتسىن للصندوق االستئماين لفائدة الضحايا أن يطور   
  .تأكثر وأكثر وأحسن فأحسن مهمته احلساسة طاملا كان هناك ضحايا هلذه االنتهاكا

إذ ليس له من خالل : متطلبات قانونية: وأرى من املفيد أن أؤكد أن الصندوق خيضع لعدة متطلبات  
إذ ليس له أن : اإلجراءات اليت يتخذها أن يتدخل يف العمل القضائي للمحكمة؛ ومتطلبات متعلقة بالعدل

 عن إدارة سليمة لألموال اليت                      إذ عليه أن ي بني أمامكم: يفضل فئة من الضحايا على أخرى؛ ومتطلبات إدارية
                                     ً                      وكما تعلمون، تقوم موارد الصندوق أساسا  على تربعات الدول، اليت . تفضلتم باستئمانه عليها لفائدة الضحايا

  .لوالها ملا أمكن فعل شيء

ويف هذا الصدد، امسحوا يل أن أغتنم هذه املناسبة ألدعوكم إىل االستمرار يف االلتزام لفائدة   
 االلتزام  الذي نئ عليه الذين دعمونا حىت اآلن، كما نئ، مسبقا، الذين يعتزمون دعمنا يف الصندوق، وهو

  .املستقبل

وال . وأود أيضا أن أشكر موظفي األمانة العامة على تفانيهم، وأن أشكر املسجل على تقريره اإلداري  
  . دعمها التقين ودفاعها عن الضحايايسعين أن أنسى الدور اهلام الذي قامت به املنظمات غري احلكومية عرب
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     ً                          ً                                                       وأخريا ، أغتنم هذا اليوم اخلاص جدا  لكي أهنئ صاحب السعادة السيد آرثر روبنسون، الذي يشرفنا   
أن يكون من بني أعضاء جملس اإلدارة يف صندوق الضحايا، على التزامه املطلق إزاء حقوق اإلنسان، والعدالة، 

  .هلذا االعترافوال شك أنه اليوم أهل . والضحايا

على الصندوق االستئماين للضحايا، الذي أتشرف برئاسته، أن يستخلص كل العرب من املهمة اليت   
  .أوكلت إليه

                                                             ً                      وبفضل دعمكم، نعتزم فعل كل شيء ملواصلة مساعدة أشد الضحايا تضررا ، بتنسيق مبادراتنا مع   
  .أال وهي حتقيق عدالة كاملة شاملة: اضعيهقرارات احملكمة، وفقا ألحكام نظام روما األساسي، وتطلعات و

________________________ 

  


