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 مجعية الدول األطراف

  الصندوق االستئماين للضحايا

  رئيسة جملس اإلدارة

  إليزابيث رين/ السيدة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦

  

  السيد الرئيس،

  أصحاب السعادة،

  سيدايت وساديت املوقرون،

 ةوسأغتنم هذه الفرص. إنه لشرف يل أن أحتدث اليوم باسم جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  
لتسليط األضواء على بعض التطورات فيما يتعلق بالصندوق االستئماين للضحايا يف العام املاضي، فضالً عن 

  .مالحظايت الشخصية املستمدة من بعثايت إىل امليدان يف مشايل أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية

 هذا االجتماع العادي الالحق ويف. وكما تعرفون، فإن جملس اإلدارة احلايل قد توىل مهامه منذ عام  
األول جلمعية الدول األطراف، أود التنويه بالتزام ومثابرة جملس اإلدارة السابق للصندوق االستئماين للضحايا، 

ومل يكن . الذي أشرف على انطالق أنشطة الصندوق االستئماين فضالً عن اإلشراف على تطوره املؤسسي
وقد كفلت أعمال . الصندوق االستئماين هو عمل فريد مل يسبق له مثيلذلك باملهمة السهلة بالنظر إىل أن 

 الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر إىل املستقبل على أساسه سليم يقوم مرتكزجملس اإلدارة السابق إجياد 
  .بثقة

نا يف  وجنح–ويف بداية واليتنا، تناولنا مسألة اختيار وتعيني مدير تنفيذي جديد كمسألة ذات أولوية 
وإنين سعيدة إذ أشري . سبتمرب من هذا العام/مهام منصبه اعتباراً من أيلول‘ بيتر دي بان’/فقد توىل السيد. ذلك

قد حرص حرصاً بالغاً خالل الشهور األوىل من تويل مهامه على إقامة عالقة عمل ‘ دي بان’/إىل أن السيد
 إجيايب من التعاون والشراكة مع اجلهات شخصية مع كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة وعلى إجياد جو

وأحب أن أنوه إىل تقديرنا جلهود األمانة، وخاصة . الرئيسية صاحبة املصلحة يف الهاي ويف امليدان على السواء
 أيضاً بدور القائمة بأعمال املدير التنفيذي اضطلعت، اليت ربامج الكبرية موظفي، ‘كريستينا كاال’/جهود السيدة

  . باذلة جهوداً ال تعرف الكللصف العامملدة عام ون
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تكراراً يف خطابه األخري أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ‘ سونغ’وكما ذكر رئيس احملكمة القاضي 
مل يسبق له مثيل  اجلناة، هو التزام بعد التزامها خبصوص، نطاق التزام احملكمة اجلنائية الدولية إزاء الضحايا: فإن

وقد جرى تأكيد ذلك بطريقة واضحة وشاملة أثناء املؤمتر االستعراضي املعقود يف .  متزايدويتجسد على حنو
وأنا شخصياً بتمثيل جملس إدارة ‘ إدواردو بيسارو’و‘ بييت مورونغي’كمباال يف صيف هذا العام حيث قامت 

كمة هي إحدى املسائل ويف كمباال، كانت مسألة دور وموقف الضحايا أمام احمل. الصندوق االستئماين للضحايا
  .الرئيسية األربع يف جمال التقييم اليت تناوهلا املؤمتر

وقبل االفتتاح الرمسي للمؤمتر، قامت املنظمات غري احلكومية املوجودة يف كمباال بتنظيم يوم خاص 
تئماين  نظمه الصندوق االسقاصر على املدعوين استكمل باحتفال للضحايا شكّل حدثاً جانبياً ناجحاً جداً

  . يف تنظيمها مؤسسة السينما من أجل السالمتاشترك‘ للضحايا بعنوان أمسية خاصة من أجل العدالة

ومما ساعد أيضاً على وضع الصندوق االستئماين على اخلريطة الزيارات املوقعية املضطلع ا إىل 
لضحايا والتفاعل معهم ومع فقد متكن كثري منكم ألول مرة من مقابلة ا. مشاريع الصندوق يف مشايل أوغندا

جمتمعام وتقدير اخلدمات املقدمة من الصندوق االستئماين وشركائه فضالً عن تقدير تأثريها على حياة 
  .املستفيدين وكرامتهم

فأول شيء أدهشين هو كيف أن . وأرجو السماح يل بأن أشرككم يف بعض االنطباعات الشخصية
" الناجون"اين تليب بوضوح االحتياجات اليت أعرب عنها الضحايا أو األنشطة املدعومة من الصندوق االستئم

وكذلك . وتوجد بطبيعة احلال رغبة واضحة يتقامسها اجلميع يف حتقيق السالم واألمن. كما حيبون أن نسميهم
  .كما أخربين أحد الناجني" أنه يصعب كثرياً السيطرة على املتعلمني"...يف نيل التعليم بالنظر إىل 

ملشورة بشأن الصدمات النفسية إىل ن االكتشاف الكبري بالنسبة إيلّ هو األمهية اهلائلة لتقدمي اوكا
وقد أبلغين الضحايا، جمموعات أو فرادي، أنه يكون لديهم قدر أكرب بكثري من الثقة . الناجني من العنف

  .ةواحترام الذات عندما جيدون شخصاً يشركونه يف مآسيهم ويصحبهم بطريقة مهني

كيف أن احلاالت املعروضة على احملكمة تكشف عن أن النساء ويبني تقرير الصندوق االستئماين 
والبنات الصغريات كثرياً ما يقعن ضحايا على حنو غري متناسب بسبب العنف اجلنسي والعنف املرتكز على نوع 

يتعرضن ندا، أو غ والتجنيد القسري والعبودية اجلنسية، كما حدث يف مشايل أووهن يتعرضن لالختطاف. اجلنس
ومما يزيد الطني بلة . للمارسة البشعة املتمثلة يف االغتصاب بوصفه تكتيكاً حربياً، كما حدث يف شرقي الكونغو

سمح تياء الرجل أن ال ميكن لكرب: "فكما قيل يل.  وجمتمعانأن الضحايا من النساء كثرياً ما تلفظهن أسرهن
 حىت وإن كان ما يسمى خبيانتها ال يعدو يف الواقع أن يكون فعالً آمثاً من أفعال –" بوجود زوجة خائنة

  .االغتصاب
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فهم، كأزواج . وهذا النوع من املالحظة يقودين إىل التشديد على أمهية تناول دور الرجال ومواقفهم
كما أن الرجال، . وقوع العنف من الذكور على النساء والبناتأو آباء أو أقارب، عليهم مسؤولية منع 

 يف :حواجز متنع وقوعه، عليهم تزعم قضية القيادة النسائيةبوصفهم بوصفهم عوامل مساعدة على التغيري وليس 
  .اتمعات وعلى مستوى املؤسسات على السواء

تأثري الصندوق االستئماين على الضحايا واالستنتاجات البحثية األولية للدراسة االستقصائية املتعلقة ب
ربز مسألة إعادة تأهيلهن وتقدمي التعويضات إليهنربز منظور تأثري الضحايا النساء على املصاحلةتوهذه .  كما ت

هي من بني الدروس املستفادة اهلامة اليت ميكن أن تساعد يف حتديد مدى التعويضات وشكلها لكي تكون 
  . حملياًمالئمة ثقافياً ومناسبة

 مستفيد مباشر يف مجهورية الكونغو ٧٠ ٠٠٠ومع نضج الصندوق االستئماين، الذي يدعم أكثر من 
 املنصوص عليها يف نظام روما جيسد على حنو ملموس روح العدالة اإلصالحيةالدميقراطية وأوغندا، فإنه 

وقد . يستحق أن حيظى بتأييدكم و–والصندوق، بصفته هذه، يشكل أمراً فريداً مل يسبق له مثيل . األساسي
 أو خبصوص تطرح صلتنا باحملكمة اجلنائية الدولية مشاكل عملية خبصوص الوصول إىل الضحايا بصورة فعالة

، ال لشيء إال  يف اية املطاف الصندوق االستئماين للضحايا هوبيد أن.  احملليني والدوليني–أمن ومسعة شركائنا 
يضية وبسبب صلته باحملكمة، سيتمكن من إجياد شكل ما من أشكال التقدير بسبب صفاته اإلصالحية والتعو

كما سيتمكن، وهو أمر أهم، من تقدمي دعم جوهري إىل أولئك الذين كثرياً ما . ألضعف الضحايا وجمتمعام
ا اقتبست مرة وإذ. جيري جتاهلهم يف ثنايا الربامج األعم املتعلقة بسيادة القانون والربامج اإلنسانية واإلمنائية

 بني الصندوق االستئماين للضحايا جيد نفسه يف مفترق الطرق"أخرى ما قاله رئيس احملكمة القاضي سونغ، فإن 
  ."العدالة الدولية واالهتمام اإلنساين بالضحايا، إذ أنه يعترف مبحنتهم ويستعيد كرامتهم

ولكنين أثق أيضاً أنكم . ىل معظمناوإنين أدرك أن الفترة احلالية هي فترة اقتصادية صعبة بالنسبة إ
وقد . تقدرون أن الصندوق االستئماين حباجة إىل موارد مناسبة لكي حيافظ على هذه الطموحات على حنو سليم

وأود أن .  مليون يورو هذا العام١‚٢ ماليني يورو، مبا يف ذلك ٥‚٨بلغت تربعات الدول األطراف حىت اآلن 
 مجيع التربعات، مبا فيها تلك اليت جرى تأكيدها يف األسابيع القليلة بشأنأعرب عن امتنان جملس اإلدارة 

  .األخرية

السيد الرئيس، أرجو السماح يل باغتنام هذه الفرصة ليس فقط لكي أشكر األطراف اليت تربعت حىت 
اليوم، ، اليت أعرف أن بعضها حاضر والدول غري األطرافاآلن بل أيضاً لكي أدعو الدول األطراف األخرى، 

  .إىل النظر يف التربع للصندوق االستئماين للضحايا مالياً أو عينياً
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ومع ذلك، فإنين أحثكم على النظر يف التحديات اهلائلة اليت ما زلنا نواجهها يف تزويد ضحايا أشد 
اجام  وتزويدهم أيضاً مبساعدة ملموسة تليب احتياجلرائم خطورة بقدر من االعتراف الدويل من جانب احملكمة

  . وعلى استرداد الكرامة اليت يستحقوا–العاجلة وتساعدهم على السري على طريق التعايف 

وأؤكد لكم أن جملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ما زاال ملتزمني التزاماً عميقاً بتقدمي 
  .الدعم إىل الضحايا يف إطار والية احملكمة اجلنائية الدولية

  .وشكراً لكم

_______  


