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تقرير قلم المحكمة عن التحقيقات المالية التي أجراها
*

ومصادرة األصول وتجميدها

موجز تنفيذي

يقدم قلم احملكمة هذا التقرير للنظر فيه دعما ملبادرة جلنة امليزانية واملالية الستعراض وحتليل عمليات احملكمة
.1
للتحقيق يف األصول املالية للمتهمني واملشتبه فيهم يف سياق امليزانية املقرتحة لعام .2019
وجيري قلم احملكمة حاليا حتليال للثغرات للمساعدة يف وضع اسرتاتيجية الستعراض مجيع عناصر التحقيقات
.2
املالية وتوحيدها بغرض ضبط األصول املالية للمتهمني واملشتبه فيهم وجتميدها ومصادرهتا .ومن املتوقع أن يصدر يف هناية عام
 2018تقرير عن السياسات يتضمن هذه النتائج باإلضافة إىل التقدم احملرز يف املسائل اليت أثريت يف "تقرير جلنة امليزانية واملالية
عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين" ("التقرير").
ريثما يتم االنتهاء من إعداد تقرير السياسة املذكور أعاله ،يوفر قلم احملكمة املعلومات املتعلقة باملسللة ()1
.3
املبالغ اليت أنفقت حىت اآلن بشلن املساعدة القانونية ،واملسللة ( )2املبالغ املنفقة على جرب األضرار ،اليت أثريت يف الفقرة  28من
التقرير.
وتبلغ املبالغ اليت أنفقت حىت اآلن على املساعدة القانونية اليت دفعتها احملكمة للمشتبه فيهم واملتهمني
.4
واألشخاص املدانني ،والضحايا الذين يعتربون معوزين 51 873 141 ،يورو .وترد تفاصيل توزيع هذه املبالغ يف هذا التقرير.
وفيما يتعلق باملبالغ اليت أنفقت على جرب األضرار ،قامت احملكمة بتقييم التزامات األشخاص املدانني وأمرت
.5
بتسديد جرب األضرار يف قضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدي .وقد أمر السيد كاتانغا والسيد لوبانغا بتسديد جرب األضرار مببلغ مقداره
 1 000 000دوالر و 10 000 000دوالر ،على التوايل .وقد أمر السيد املهدي بدفع  2 700 000يورو كجرب األضرار.
وتناقش أدناه طريقة لتحديد هذه املبالغ.

* سبق إصدارها باعتبارها الوثيقة
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أوال.

مقدمة

أوصت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") أثناء عمل دورهتا التاسعة والعشرين بلن تقدم احملكمة اجلنائية الدولية
.1
("احملكمة") تقريرا مرحليا عن اجملاالت التالية املتعلقة بالتحقيق املايل يف سياق اقرتاح ميزانية قلم احملكمة لعام :2019
املبالغ اليت أنفقت حىت اآلن على املساعدة القانونية؛
(أ)
(ب) املبالغ املصروفة على جرب األضرار؛
(ج) معايري لتحديد عوز متلقي املساعدة القانونية ،وال سيما ما هي املبالغ اليت مت اسرتدادها أو اليت ال
يزال من املمكن اسرتدادها؛
تكاليف احملكمة إلجراء حتقيقاهتا املالية؛
(د)
اإلطار القانوين لتحقيقات احملكمة؛ و
(هـ)
1
الدروس املستفادة.
(و)
طلبت اللجنة أيضا إىل احملكمة تقدمي تقرير عن السياسة العامة بشلن مصادرة وجتميد األصول املالية وقررت
.2
إعادة النظر يف طلب خلق منصب حمقق مايل واحد (ف  )3-ضمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة خالل دورة امليزانية
2
املقبلة.

ثانيا .تقرير سياسة قلم المحكمة بشأن التحقيق المالي واسترداد األصول

يقوم قلم احملكمة بإعداد تقرير للسياسة مع اإلجناز املتوقع بهناية عام "( 2018تقرير السياسة") .وسيدمج
.3
هذا التقرير النتائج املستقاة من حتليل الثغرات الذي يقوم به قلم احملكمة يف الوقت احلايل وسيبحث التقدم احملرز بشلن
األسئلة املذكورة أعاله اليت أثريت يف التقرير.
كما سيتيح تقييم تقرير السياسة العامة للموارد املتاحة واالحتياجات املعلقة للمحكمة تكييف اسرتاتيجياهتا
.4
اخلاصة بالتحقيق بفعالية .ومن خالل هذا التنقيح ،ستكون احملكمة أكثر كفاءة يف حتديد أوجه التآزر اليت يتم حتقيقها
من خالل التعاون مع السلطات الوطنية واملنظمات الدولية  -وهي شراكات ال تزال أساسية يف ضوء الوصول احملدود
للمحكمة ومواردها.
وينبع الدور املركزي لقلم احملكمة يف إجراء التحقيقات املالية يف سياق املساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة
.5
بشكل عام من املادتني  84و 85من الئحة احملكمة (" )"RoCواملسؤولية الشاملة للمسجل يف إدارة املساعدة القانونية
املدفوعة من قبل احملكمة وفقا للمادة  130من الئحة قلم احملكمة (" .)"RoRوعلى وجه اخلصوص ،تسمح والية قلم
احملكمة بالتحقيق يف وسائل املشتبه فيهم أو األشخاص املتهمني ( )1عندما تكون هناك أسباب لالعتقاد بلن طلب
املساعدة القانونية الذي تدفعه احملكمة واألدلة الداعمة غري دقيق" (املادة  )2( 132من الئحة قلم احملكمة) أو ( )2إذا
مت منح املساعدة القانونية اليت دفعتها احملكمة مؤقتا (املادة  )5( 132من الئحة قلم احملكمة).
ويف حاالت أخرى ،ستصدر الدوائر ،على أساس املادتني ( )3( 57هـ) و( )1( 93ك) من نظام روما
.6
األساسي ("النظام األساسي") أمرا يطلب من الدولة الطرف تقدمي املساعدة يف التعرف على املمتلكات واألصول أو
اقتفاء أثرها وجتميدها أو االستيالء عليها لغرض املصادرة يف هناية املطاف ،وال سيما فيما يتعلق بالنفع النهائي

1الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظـام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة عشرة ،نيويورك 4 ،إىل

) ،ASP/16/20اجمللد الثاين ،اجلزء باء ،2.الفقرتان  28و.29

 14كانون األول/ديسمرب (ICC- 2017

 2املرجع نفسه ،الفقرة .74
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للضحايا .وعندما تصدر الدوائر هذا األمر ،يقوم قلم احملكمة ،عمال باملادة  )2( 176من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات (" ،)" RPEبإرسال طلب التعاون إىل الدول ويتصل بالسلطات املختصة ذات الصلة لتلبية الطلب .ومن أجل
االتصال بفعالية مع الدول لضمان تنفيذها لطلبات تعاون الدائرة ،يتمتع قلم احملكمة بالقدرة على حتليل املعلومات
املقدمة من الدول من أجل إبالغ الدوائر ،عند الطلب ،بشلن إجراءات املتابعة اليت يتعني على الدول اختاذها .ويساعد
قلم احملكمة أيضا الرئاسة ،حسب االقتضاء ،يف رصد احلالة املالية لألشخاص احملكوم عليهم على أساس مستمر من
أجل إنفاذ الغرامات أو أوامر احلجز أو أوامر جرب الضرر ،عمال باملادة  117من الئحة احملكمة.
ويتطلب تشغيل هذه الشبكة من النصوص القانونية للمحكمة من قلم احملكمة توسيع شبكته والعمل بشكل
.7
وثيق مع السلطات الوطنية لالضطالع بواليات احملكمة .وقد مت التلكيد على عدد من اجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة
لتطوير أوجه التآزر مع السلطات الوطنية و  /أو املنظمات الدولية يف "تقرير قلم احملكمة عن التطورات األخرية يف تعاون
احملكمة مع الدول األطراف :جتميد األصول والتعاون الطوعي" 3بتاريخ  15آذار /مارس  .2017وسيدرج قلم احملكمة
يف تقرير السياسة املذكور أعاله بشلن التحقيق املايل واسرتداد األصول ،حتديثا للتقرير اآلنف الذكر ليعكس اجلهود اليت
قام هبا منذ تقدميه.
وسيوضح حتليل الثغرات اإلطار القانوين للتحقيقات املالية للمحكمة ،ويدمج الدروس املستفادة من التجارب
.8
السابقة ،وسيساعد احملكمة يف هن اية املطاف على وضع اسرتاتيجية متماسكة من أجل تبسيط مجيع عناصر التحقيقات
املالية واسرتداد األصول .ومبجرد تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية بشكل كامل ،ستتمكن احملكمة من تتبع التكاليف املرتبطة
بالتحقيقات املالية بشكل أكثر واقعية.

ثالثا .توزيع مفصل للمبالغ المنفقة حتى اآلن على المساعدة القانونية التي دفعتها المحكمة

تبلغ املبالغ اليت أنفقت حىت اآلن على املساعدة القانونية اليت دفعتها احملكمة للمشتبه فيهم واملتهمني
.9
واألشخاص املدانني ،والضحايا الذين يعتربون معوزين  51 873 141يورو .ويرد توزيع املبالغ على النحو التايل (انظر املرفق):
توزيع املساعدة القانونية للدفاع 38 376 975 :يورو؛ و
(أ)
(ب) توزيع املساعدة القانونية للضحايا 13 496 166 :يورو؛
 .10وحىت اآلن ،مل يتم اسرتداد أي مساعدة قانونية دفعتها احملكمة.

رابعا .المبالغ التي أنفقت على جبر األضرار

 .11قامت احملكمة بتقييم جرب األضرار وأمرت بدفعها يف ثالث حاالت ،وهي قضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدي.
 .12وعند حتديد أنسب مبلغ جلرب األضرار ،تنظر الدائرة إىل العوامل احملددة يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:
نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة؛ وعدد الضحايا ونطاق وطرق جرب األضرار املتوقعة .وعند حتديد أنسب
مبلغ جلرب األضرار ،من األمهية مبكان مراعاة التوقعات واالحتياجات اليت عرب عنها الضحايا يف خمتلف عمليات التشاور.
 .13وبناء على ذلك ،بلغ جرب األضرار املمنوح يف قضية لوبانغا 10 000 000دوالر؛ 4ويف قضيةكاتانغا
6
 1 000 000دوالر؛ 5ويف قضية املهدي  2 700 000يورو.

 3تقرير من قلم احملكمة عن التطورات األخرية يف تعاون احملكمة مع الدول األطراف :جتميد األصول والتعاون الطوعي 15 ،CBF/28/13 ،آذار  /مارس .2017
 4النسخة املصححة من "القرار الذي حيدد حجم اجرب األضرار اليت ستمنح لتوماس لوبانغا دييلو" 21 ،ICC-01/04-01/06-3379-Red-Corr-tENG ،كانون األول/ديسمرب
 ،2017ص.123.
 5أمر جبرب الضرر مبوجب املادة  75من النظام األساسي "مرفق واحد عام (املرفق األول) ومرفق سري واحد من طرف واحد ،املمثل القانوين العام للضحايا ،مكتب املستشار القانوين
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 .14ويف هذه املرحلة ،مت إنفاق مبالغ على جرب األضرار يف قضية كاتانغا فقط .وال تزال املعلومات التفصيلية
املتعلقة بتوزيع مبلغ جرب الضرر مصنفة على أهنا سرية .وكما ذكر أعاله ،من املهم التلكيد على أن املبلغ الذي مت إنفاقه
على جرب األضرار أو التكاليف اإلدارية املتعلقة بتنفيذ هذه التعويضات ال يتعلق بتحديد املسؤولية املالية لألشخاص
املدانني 7.وال تؤثر هذه التكاليف على املسؤولية املالية لألشخاص املدانني فيما خيص املبلغ النقدي احملدد يف األمر أو
التحقيق يف أصوهلم املالية.

المرفق
نفقات المساعدة القانونية للدفاع والضحايا .صندوق الطوارئ ()2017-2005
2005
املساعدة القانونية املقدمة
للدفاع ،مبن فيهم احملامون
املنتدبون واحملامون املخصصون 66,806

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

المجموع

2017

724,717

716,211

1,432,854

1,975,050

3,899,440

3,844,694

3,838,798

3,633,096

3,578,156

4,878,669

4,950,002

4,838,482

38,376,975

املساعدة القانونية للضحايا

0

20,315

54,054

214,659

1,155,763

231,557

2,010,549

2,387,098

1,756,865

1,745,744

1,233,556

1,344,596

1,341,410

13,496,166

جمموع املساعدة القانونية

66,806

745,032

770,265

1,647,513

3,130,813

4,130,997

5,855,243

6,225,896

5,389,961

5,323,900

6,112,225

6,294,598

6,179,892

51,873,141

___________

العام املعين بالضحايا والدفاع لصاحل جريمان كاتانغا (املرفق الثاين) 24 ،ICC-01/04-01/07-3728-tENG ،آذار/مارس  ،2017ص.118.
" 6أمر جبرب الضرر" 17 ،ICC-01/12-01/15-236 ،آب/أغسطس  ،2017ص.60.
7

حكم بشلن الطعون املقدمة ضد "القرار الذي حيدد املبادئ واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها على جرب األضرار"  7آب /أغسطس  2012مع األمر املعدل جلرب األضرار (املرفق

ألف) واملرفقان العامان 1و  3 ،ICC ICC-01/04-01/06-3129 ،"2آذار/مارس  ،2015الفقرة .5
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