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 مجعية الدول األطراف

 الدورة السابعة

 الهاي

 ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١٤

  تقرير املكتب حول زيارات أُُسر احملتجزين

  مذكرة من األمانة

، يقدم ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ١٤عمال بالفقرة   
 املشاورات غري الرمسية اليت أجراها فريق العملد هذا التقرير نتائج وجيس. املكتب تقريراً عن مسألة زيارات األسر

  .  يف الهاي مع احملكمةالتابع للمكتب
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  تقرير املكتب حول زيارات أُُسر احملتجزين

يف تقريرها عن أعمال الدورة التاسعة،") اللجنة("جلنة امليزانية واملالية توصيات عمال بإحدى    -١
جلنة امليزانية واملالية، إىل تقدمي ها تاليت قدم  احملكمة، مع مراعاة التعليقات")اجلمعية(" مجعية الدول األطراف تدع ١

جلنة  مبا فيها  مع املنظمات ذات الصلة،بالتشاور للجمعية يف دورا القادمة عن زيارات اُألسر، مستوفتقرير 
لتقييم، من مجلة أمور أخرى، اجلوانب القانونية ، حلقوق اإلنسان املتحدة األممالصليب األمحر الدولية ومفوضية 

  ٢".السياساتية، وكذلك البعد املتعلق حبقوق اإلنسان واآلثار اليت ختلفها زيارات اُألسر فيما خيص امليزانيةو

يونيو / جزيران١٨يف اجتماعه السادس، املنعقد يف ")  العامليقالفر("فريق العامل يف الهاي وافق ال   -٢
دفع تكاليف زيارات األسر اليت ينبغي النظر فيها عند مناقشة مسألة ائمة غري حصرية من القضايا ق، على ٢٠٠٨

  :للمحتجزين من ميزانية احملكمة

، وكذلك املمارسات القائمة على األصعدة الدولية،  التطبيقالواجبة القوانني واملعايري ذات الصلة ) أ(
  احملاكم اجلنائية الدولية األخرى؛واإلقليمية والوطنية، وخاصة منها ممارسات 

  الزيارات األسرية؛ نطاق احلق يف )ب(  

  االنعكاسات اليت ميكن أن يسفر عنها تنفيذ األحكام؛ )ج(  

  وخصوصيات ظروف احملتجزين لدى احملكمة؛ية القائمة بنفسها أمهية طابع احملكمة اجلنائية الدول )د(  

  ؛ والطريقة املتعلقة بذلكتقييم العوزأمهية  )هـ(  

  ، وتواتر الزيارات، ونطاق تقدير احملكمة، إخل؛"أفراد األسرة"تعريف : املعايري امللموسة املمكنة لتحديد )و(

  .لطويل اآلثار املالية على املدى القصري وعلى املدى ا)ز(  

 تقريرها عن الزيارات األسرية، نظّمت بغرض صياغةكجزء من عملية املشاورات اليت تقوم ا احملكمة    -٣
 مثل الدول األطراف ٣، مبشاركة بعض املنظمات ذات الصلة، ٢٠٠٨يوليو / متوز٩ و٨احملكمة ندوة يف يومي 

يف . ، وامليسر املخصص ملسألة الزيارات األسرية)ركالدامن(يف الهاي، السفري كريسنت بريينغ منسق الفريق العامل و
عالم ممثلي ، مبشاركة ممثل من احملكمة، إلجلسة إحاطة غري رمسيةعقد امليسر املخصص ، ٢٠٠٨يوليو / متوز١١

  .احملكمةاليت نظمتها ندوة الالدول األطراف بنتائج 
                                                 

 ٣٠ ، نيويورك،لسادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ا  1١
اجلزء ، )ICC-ASP/6/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب/  كانون األول١٤نوفمرب إىل /تشرين الثاين

  .٦٧الفقرة ، )ي(، الد الثاين، ٢الثاين جيم، . ٢. باء
  

  .١٤، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2 نفس املرجع، الد الثاين، اجلزء الثالث، القرار  ٢2
، واحملكمة أوروبا  حقوق اإلنسان لسيةمفوضحلقوق اإلنسان، و املتحدة األممدولية ومفوضية الصليب األمحر الجلنة  ٣ 3

منظمة األمم املتحدة ، واحملكمة اخلاصة لسرياليوناجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، و
، املنظمة الدولية إلصالح السجون، رابطة احملامني الدولية، دوليةالنائية اجلكمة احملئتالف من أجل واإل، اليونيسيف للطفولة؛

  .، منظمة رصد السجون، الصليب األمحر اهلوالندي، واخلرباء املستقلونلرابطة اجلنائية الدوليةا



ICC-ASP/7/30 
Page 3 

بقصد اإلعالم إىل اللجنة لتسهيل ، أرسل امليسر املخصص تقريرا غري رمسي ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩يف    -٤
  .حتضري أعمال دورا احلادية عشرة

املشروع األول لتقرير احملكمة عن مسألة الزيارات العائلية على ، مت توزيع ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩يف    -٥
  تشرين١٦وبعد املشاورات مع الفريق العامل، وزعت احملكمة نسخة معدلة من تقريرها يف . الفريق العامل

ووزعت النسخة النهائية من التقرير، اليت تتضمن املزيد من التعديالت املستندة إىل بعض . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١التعليقات اليت قدمتها الدول، يف 

شرين  ت٢٢سبتمرب و/ أيلول٢٤قام الفريق العامل، يف اجتماعيه احلادي عشر والسابع عشر املعقودين يف    -٦
الزيارات األسرية " حتت عنوان نقَّح، مبناقشة مشروع تقرير احملكمة ومشروع تقرير احملكمة امل٢٠٠٨أكتوبر /األول

على التوايل، وأحاط علماً بالتعليقات واالقتراحات الواردة يف تقرير اللجنة عن أعمال دورا " لألشخاص احملتجزين
  ٤.احلادية عشرة

األسرية أيضا يف جدول األعمال يف االجتماعني اخلامس عشر والثامن عشر اللذين وردت مسألة الزيارات    -٧
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣أكتوبر و/ تشرين األول١٦عقدمها الفريق العامل على التوايل يف 

 كية ، كعنصر من العناصر احليوي املنسبأكد الفريق العامل دوما على أمهية تلقي وثائق احملكمة يف الوقت   -٨
ضرورة امتثال احملكمة يف هذا الصدد، أكدت اللجنة مراراً على و. مدروسةلدول األطراف اختاذ قرارات يتسىن ل

قبل اجتماع اللجنة بوقت  شتملة على آثار مالية وتقدمي مجيع الوثائق امل٥ألنظمة والقواعد املاليةبالواجباا عمالً 
شهر عميق ألن التقرير مل يكن متوفرا قبل اجتماع اللجنة يف وبالتايل فقد أعرب الفريق عن قلقه ال. طويل
  . سبتمرب/أيلول

.  من احملكمة يف حتضري التقارير يفتقر إىل املوضوعية الكافيةاألصلي املعتمدالوفود أن النهج ارتأت بعض    -٩
ع مشروع تقرير الستيعاب بعض من آراء الدول بعد توزيلكن الفريق العامل رحب باستعداد احملكمة بعد ذلك 

  .احملكمة األول الذي عدل الحقاً

املسألة املوضوعية املتعلقة بإمكانية اعتماد احملكمة لسياسة تسهل الزيارات األسرية للمحتجزين فيما خيص    -١٠
مومتّ اإلعراب عن اآلراء الرئيسية التاليةل من امليزانية العادية، وت:  

 من دون التشاور مسبقاً مع الدول األطراف القلق بصفة بتمويل الزيارات األسريةأثارت ممارسة احملكمة القائمة  )أ(
   خاصة؛

                                                 
  ).٦٩-٦٦، الفقرات ,ICC-ASP/7/15 and Add.1( تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة ٤ 4

تتوىل اللجنة مسؤولية الفحص الفين ألي وثيقة تقدمها اجلمعية وتكون مشتملة على آثار مالية أو آثار تتعلق بامليزانية أو  ٥ 5
وعلى وجه . أي مواد أخرى ذات طابع مايل أو له صلة بامليزانية أو اإلدارة، حسبما تعهد إليها به مجعية الدول األطراف

  وتقدم اللجنة للجمعية التوصيات ذات الصلة  ...نية الربناجمية املقترحة للمحكمة مبراجعة امليزاالتحديد، تقوم اللجنة
م رو� ا���� ������� ا������ ا�
و���،  (". بامليزانية الربناجمية املقترحة�� ��ا�$#�" ا������ ���!�� ا�
ول ا���اف 

، ) وا�.7$ی5��A.03.V.26$رات ا��2 ا��.�
ة، ر23 ا��-�1  (�٢٠٠٢-.�-� / أی�$ل١٠- ٣ا�
ورة ا�و�'، ��$ی$رك، 
 ��  ، ا��;ء ا��اب1، ا�<�ار. هء- ا��;ء ا�9

 ٤ ICC-ASP/res4 ، ٣الفقرة .(  
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كيفما كان، (، حسب القانون الدويل والقانون املتعلق حبقوق اإلنسان  ال يشمل نطاق حق الزيارات األسرية)ب(
  الحتجاز بتمويل مثل هذه الزيارات؛ سلطة االتزاما إجيابيا من ،) أم مبادئ القانون العامةقانونا تقليديا أم عرفيا

فاحملكمة . مل يعاجل القانون القائم وال الفقه القانوين حىت اليوم مسألة احلق يف املساعدة املالية للزيارات األسرية )ج(
الكثري من الفقه القانوين عن نطاق حق احملتجزين يف الزيارات، ورأت أن األوروبية حلقوق اإلنسان مثالً، قد أنتجت 

 واالحتجاز قرب مكان إقامة أفراد األسرة عندما يسمح بذلك عدد من لك يتضمن تسهيل إصدار التأشرياتذ
  ، لكنها مل تشر قطّ إىل املساعدة املالية يف مثل هذه الزيارات؛.)التوافر، األمن، املسافة، إخل(االعتبارات 

أحاط الفريق العامل علما . ألخرى جد حمدودة املمارسات ذات الصلة املتبعة يف احملاكم اجلنائية الدولية ا)د(
 دوالر أمركي لكل أسرة هلذا ١٠٠، حيث يدفع بدل شهري مببلغ احملكمة اخلاصة لسرياليونباملمارسة القائمة يف 

 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وجرى التأكيد على أن.  فقطالغرض، لكن للمحتجزين داخل البلد
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أنرغم . اجلنائية الدولية لرواندا ال تتبعان مثل هذه املمارسةواحملكمة 

ملموسة لتوفري املساعدة املالية ه ليس هناك متطلبات قانونية استنتجت أن، إال أا ٢٠٠٦قد فكرت يف املسألة يف 
  للزيارات األسرية؛

خاصة باملساعدة، متول زيارات أفراد األسرة ظ أنه يف بعض الدول توجد برامج  على املستوى الوطين، لوح)هـ(
  ٦ملرافق االحتجاز داخل بلد اإلقامة، وأن هذه الربامج ينفّذها نظام الضمان االجتماعي؛

 نطاق النقاش احلايل، وهو حمدود يف كل األحوال يف حالة احملتجزين أثناء املرحلة التمهيدية ومرحلة احملاكمة يف )و(
فعالً عدداً من الزيارات األسرية، ال ينبغي أن يعترب وكأنه إنشاء حلق احملدود، وكون احملكمة قد مولت احملكمة 
وباخلصوص ال ميكن أن ميثل ذلك سابقة على الصعيد الوطين وال على الصعيد . قوق قائمةحلأو توسيع جديد 

  :ى أي من املسائل املتعلقة باحملكمة، من قبيل املسائل التاليةالدويل، وال ميكن اعتباره قد أسفر عن انعكاسات عل

  تنفيذ األحكام؛  ‘ ١‘

 يف سجن يف حقهم عقوبة السجن الصادرة يقضوناحلالة اخلاصة هلؤالء األشخاص احملكوم عليهم والذين   ‘ ٢‘
، من نظام روما ١٠٣ن املادة  م٤الدولة اليت يتم فيها التنفيذ مبوجب الفقرة  يف دولة مضيفة يف انتظار تعيني يقع

   أو٧األساسي؛

   املفرج عنهم مؤقتا يف بلد ثالث؛حالة احملتجزين  ‘ ٣‘

، مثل إمكانية املسامهات الطوعية من الدول اآلليات البديلة لتغطية التكاليفاملزيد من النظر يف ينبغي   ) ز(
  ق استئماين؛، بواسطة صندواألطراف وغريها من املاحنني لتيسري الزيارات األسرية

                                                 
ويف معظم األمم املتحدة يتمتع احملتجزون احتياطيا واحملكوم عليهم على السواء حبق االستفادة .  اململكة املتحدة وإسبانيا6٦

وال جيوز بطلب املساعدة املالية إال لألسر املؤهلة استنادا .  األسرية اليت يدفع تكاليفها نظام الضمان االجتماعيمن الزيارات
وال يدخل يف هذا النطاق احملتجزون ). أي أا تتلقى املساعدات، أو هلا شهادة تثبت دخلها املنخفض(إىل دخل ضعيف 

  . زاملوجودون يف مراكز اهلجرة أو مراكز االحتجا
  .التكاليف الناشئة عن تنفيذ احلكم يف الدولة املضيفةمن نظام روما األساسي، تتحمل احملكمة ) ٤(١٠٣وفقاً للمادة    7٧
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، استنادا ألسباب إنسانية أن إمكانية اختاذ قرار يؤيد متويل احملكمة للزيارات األسريةرأى عدد من الوفود   ) ح(
أشارت بعض الوفود إىل أن املساعدة اإلنسانية ال تدخل بوصفها كذلك يف و. ستحق مزيدا من النظريأو عملية، /و

  ٨؛ات دولية أو غري حكومية أخرىنطاق والية احملكمة، وإمنا يف نطاق منظم

مكانة احملكمة اقترحت بعض الوفود املزيد من احلجج ملساندة متويل الزيارات األسرية، مبا يف ذلك   ) ط(
، وكذلك السياق احلايل للمحكمة وضع ممارسات فضلىوممارساا االبتكارية وطموحها يف ، اخلاص اوطابعها 
بالنسبة للنقاش احلايل قد يتطلب أوال والحظت وفود أخرى أن مسألة جدوى طابع احملكمة اخلاص ا . وحملتجزيها

 بتمويل الزيارات األسرية اًقد يتعلق بالعناصر ذات الصلة خصوصاخلاص باحملكمة دراسة مفصلة، ورأت أن الطابع 
   ملناقشة هذه املسألة؛ توفري اساستسنىحىت ي

 تؤدي إىل اختاذ قرار رأى عدد من الوفود أنه ليس هناك من الوقت ما يكفي ملناقشة املسألة مناقشة جيدة  ) ي(
، ووفقاً ٢٠٠٩وارتأت هذه الوفود أنه ينبغي مواصلة مناقشة هذه املسألة أثناء سنة . يف الدورة السابعة للجمعية

ومن . لكي تتخذ اجلمعية قرارا ذا الشأن يف دورا الثامنةملشاركة اللجنة، لنسبة لإلجراءات ذات الصلة، مثال، با
  :ما يلياملسائل اليت قد تتطلب املزيد من النظر، 

مثل (استصواب متويل الزيارات األسرية من امليزانية العادية ودراسة إمكانية وجود ترتيبات بديلة ‘ ١‘
  ؛)املسامهات الطوعية

  عوز احملتجز، وأفراد األسرة؛حساب طريقة ‘ ٢‘

  ؛) املقربنياألقارب(تعريف أفراد األسرة الذين ميكنهم االستفادة من مثل هذه املساعدة ‘ ٣‘

أي آلية تضمن تكاليف منخفضة، مبا يف ذلك النظر يف طرق بديلة للزيارات األسرية من شأا أن ‘ ٤‘
  تضمن تعزيز التواصل بني أفراد األسرة؛

  .صة املتصلة بتنفيذ وضع السياسات العامة املتعلقة بتمويل الزيارات األسريةااألخرى اخلاملعايري ‘ ٥‘

، رأت بعض الوفود أنه ميكن االحتفاظ مؤقتا مببلغ ٢٠٠٩أما فيما خيص اآلثار املترتبة عن امليزانية لعام    -١١
رار يتعلق بالسياسة، يف حني ترى  يف انتظار اختاذ ق٢٠٠٩زانية عام  أورو الذي اقترحته احملكمة يف مي٤٠ ٥٠٠

وقراءا معاً، حىت تستبعد مجيع التكاليف  ٩وفود أخرى أنه، يف غياب مثل هذا القرار، ينبغي اعتماد توصيات اللجنة
مثل هذه لتمويل ) املسامهات الطوعية(، وقد تبحث احملكمة عوض ذلك عن مصادر بديلة ٢٠٠٩من ميزانية عام 

  . أورو٤٠ ٥٠٠الزيارات يف حدود 

                                                 
حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة  املتحدة األممومفوضية  مثال، جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،  8٨
وأشارت بعض الوفود . الصليب األمحر الدوليةجلنة األمم املتحدة لشؤون الالجئني، و، ومفوضية تنسيق الشؤون اإلنسانيةل

إىل أنه ميكن اعتبار إنشاء صندوق استئماين سابقة قوية، إذ إن جزء من أنشطته ال ختص والية احملكمة القضائية بصورة 
  .مباشرة، وإمنا تعترب ألسباب إنسانية

  ).٦٨ة ، الفقر,ICC-ASP/7/15 and Add.1(عن أعمال دورا احلادية عشرة تقرير جلنة امليزانية واملالية  ٩ 9



ICC-ASP/7/30 
Page 6 

 

ه يف دورا السادسة باإلذن بتمويل تالحظت بعض الوفود يف هذا الصدد أن مواصلة قرار اجلمعية اليت اختذ   -١٢
 التوقعات املتعلقةسيزيد من ، مهما كانت صياغته، ٢٠٠٩الزيارات األسرية بصورة استثنائية من امليزانية يف عام 

باالدعاء بوجود سابقة وإمكانية إنشاء متييز بني سفر عن أسس تسمح سيوبقرار إجيايب تتخذه اجلمعية يف املستقبل، 
  .جدوى إنشاء صندوق طوعي هلذا الغرضوشكّكت وفود أخرى من جهة أخرى يف . احملتجزين

 يف نطاق املناقشة املتعلقة ٢٠٠٩أوصى الفريق العامل مبواصلة املناقشات املتعلقة باآلثار املالية لعام    -١٣
  .بامليزانية

أما بالنسبة للمسألة املوضوعية املتعلقة باعتماد قرار خيص السياسة العامة، اقترح الفريق العامل إدراج    -١٤
  .الواردة يف املرفق هلذا التقرير يف القرار اجلامعالصيغة 
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  املرفق

  اللغة املقترح إدراجها يف القرار اجلامع

  إن مجعية الدول األطراف،"

(...)  

تقرير "التقرير الذي قدمته احملكمة الحقا بعنوان  وإذ تراعي ١ جلنة امليزانية واملالية، إىل توصياتإذ تشري  
يف  بأن األشخاص احملتجزين هلم احلق تسلّم وإذ ٢،"ألشخاص املعوزين احملتجزيناحملكمة عن زيارات األسر ل

 ٣ ، عمال بالقوانني واملعايري القائمة،إىل أنه أيضا تشري وإذالزيارات وأنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لزيارات األهل، 
  أن تدفع تكاليف هذه الزيارات سلطات االحتجاز؛لألقارب يف ال يتضمن حق األسر يف الزيارات احلق القانوين 

اختاذ القرار بشأن السياسة العامة املتعلقة لتيسري  زيد من املناقشاتامل أنه من الضروري إجراء إىل تشري  
احتياطيا من طرف احملكمة، وكذلك يف حالة اعتماد مثل لزيارات اُألسر لألشخاص احملتجزين الية مبسألة املساعدة امل

 احملكمة إلجراء حوار بناء مع الدول األطراف بشأن هذه وتدعوهذه السياسة، وضع الشروط اخلاصة لتنفيذها؛ 
 سليم، وحىت يتسىن للجمعية اختاذ استعراضإجراء لكي تتمكن جلنة امليزانية واملالية من املسألة يف الوقت املناسب، 

  ".أن حيتفظ ذه املسألة قيد النظرمن املكتب  وتطلبالقرار يف دورا الثامنة؛ 

 
  

- - - 0 - - - 

                                                 
 .ICC-ASP/7/15 and Add.1, paras ، ٦٩-٦٦الفقرات (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة   1١

66-69.(   
2٢  ICC-ASP/7/24  

اليت أقرها أقرها الس االقتصادي واالجتماعي يف قراريه  (السجناء الدنيا النموذجية ملعاملةاألمم املتحدة قواعد مثل  ٣ 3
 جمموعة مبادئ، ١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤرخ يف ) ٦٢- د (٢٠٧٦و ١٩٥٧يوليه / متوز٣١املؤرخ يف ) ٢٤-د( جيم ٦٦٣

بقرار ، املعتمد نالذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السج  املتعلقة حبماية مجيع األشخاصاألمم املتحدة
 اليت ٢)٢٠٠٦(، وعلى املستوى اإلقليمي، التوصية ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٤٣/١٧٣اجلمعية العامة 

يناير / كانون الثاين١١ اليت اعتمدا جلنة وزراء جملس أوروبا يف قواعد السجون األوروبيةقدمتها جلنة الوزراء املعنية ب
  )..(CPT/Inf/E(2002)1-Rev.2006)( جنة األوروبية ملنع التعذيبل؛ ومعايري االحتجاز ل٢٠٠٦


