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  ICC-ASP/8/Res.4 القرار

  بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اعتمد يف اجللسة العامة الثامنة املعقودة يف 

ICC-ASP/8/Res.4 

  الزيارات اُألسرية للمحتجزين املعوزين

  إن مجعية الدول األطراف،

ضروري إجراء مزيد من املشاورات  إىل أن اجلمعية كانت قد أشارت، يف دورا السابعة، إىل أن من الإذ تشري  
بغية تيسري اختاذ مقرر بشأن السياسة العامة املتعلقة مبسألة تقدمي املساعدة املالية من أجل الزيارات األسرية لألشخاص 

 ،)١(احملتجزين املعوزين، مبا يف ذلك النظر فيما هلذه املسألة من آثار مالية أساسية وطويلة األجل

ن اجلمعية قد سلمت أيضاً بأن من حق األشخاص احملتجزين تلقي زيارات وأنه ينبغي إيالء  إىل أوإذ تشري كذلك  
، ال يتضمن احلق يف )٣(، بينما أشارت أيضاً إىل أنه، عمالً بالقوانني واملعايري القائمة)٢(اهتمام خاص لزيارات أفراد األسرة

  ،)١( الحتجاز تكاليف هذه الزياراتالزيارات األسرية احلق القانوين لألقارب يف أن تدفع سلطات ا

                                                      
)١(

 ٢٢-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   
، القرار الثالث، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ICC-ASP/7/Res.3اللتان تتضمنان احملذورين التاليني)ب (١-هاء-، واجلزء الثاين١٨ة ، الفقر ،:  
تياجات ذات األولوية اخلاصة باحملتجزين  إال وفقاً لالح٢٠٠٩ينبغي أال جيري متويل احملكمة للزيارات اُألسرية يف عام    )أ(

  املعوزين؛ 
 قد اُختذ على أساس استثنائي وأنه ال يشكل الوضع القائم حبال من ٢٠٠٩أن قرار متويل الزيارات اُألسرية يف عام ) ب(

 بالفعل أو األحوال وال يشكل حفاظاً على الوضع القائم؛ كما أنه ال ينشئ أية سابقة قانونية خبصوص الدول اليت أبرمت
ستربم اتفاقات مع احملكمة لتنفيذ األحكام؛ وال هو ينشئ أية سابقة قانونية خبصوص احملتجزين حالياً أو يف املستقبل على 
الصعيد الوطين أو الدويل؛ كما أنه ليس يف قرار اجلمعية حبال من األحوال إخالل أو إجحاف على أي حنو بنتائج 

  .قبل بشأن مسألة متويل الزيارات اُألسرية للمحتجزين املعوزيناملناقشات اليت تجرى يف املست
  .١٧، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3، اجلزء الثالث، القرار املرجع نفسه )٢(
 جيم ٦٦٣اليت وافق عليها الس االقتصادي واالجتماعي بقراره  (قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء  مثل )٣(
األمم املتحدة جمموعة مبادئ ؛ و)١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤرخ ) ٦٢-د (٢٠٧٦ والقرار ١٩٥٧يوليه / متوز٣١ؤرخ امل) ٢٤-د(

 اليت اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
على الصعيد اإلقليمي، توصية اللجنة الوزارية املعنية بقواعد السجون األوروبية ؛ و١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٤٣/١٧٣
؛ واللجنة املعنية مبعايري الوقاية من التعذيب ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١١ اليت اعتمدها اللجنة الوزارية لس أوروبا يف ٢)٢٠٠٦(

  . CPT-Inf-E(2002(I-Rev. 2006))يف السجون 
 ٢٢-١٤ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمس )٤(

، القرار الثالث، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
ICC-ASP/7/Res.3١٨ و ١٧تان ، الفقر.  

 ٢٦- ١٨ق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، الوثائ )٥(
  .١٢٧الفقرة ، ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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  وإذ ترحب باحلوار بني احملكمة والدول األطراف بشأن مسألة الزيارات اُألسرية،  

وبتقرير احملكمة عن زيارات األسر لألشخاص )٢( بآراء جلنة امليزانية واملالية بشأن هذه املسألةوإذ حتيط علماً  
  ،)٣(املعوزين احملتجزين

الشكوى املقدمة من السيد ماثيو نغودجولو " بشأن ٢٠٠٩مارس / آذار١٠يئة الرئاسة املؤرخ  إىل قرار هوإذ تشري  
فيما يتصل " ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨من الئحة قلم احملكمة ضد قرار املسجلة املؤرخ ) ١ (٢٢١يف إطار املادة 

  بتمويل الزيارات اُألسرية لشخص حمتجز معوز،

) ب) (٢(، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة توفري الرقابة على إدارة احملكمة يف  على دور اجلمعيةوإذ تشدد  
 من نظام روما األساسي، إىل جانب دورها يف صنع القرارات خبصوص ميزانية احملكمة، وهو الدور ١١٢من املادة 

   من نظام روما األساسي،١١٢من املادة ) د) (٢(املنصوص عليه يف الفقرة 

 )٤( املسؤولية اإلمجالية للمسجل عن إدارة مركز االحتجاز وضمان معاملة احملتجزين بإنسانية اعتبارهاوإذ تضع يف  
  أثناء االحتجاز يف املراحل املختلفة من احملاكمة، وهو األمر الناشئ عن الطبيعة اخلاصة للمحكمة،

  ؛)٥(تجزين والتوصيات الواردة فيه بتقرير املكتب عن الزيارات األسرية لألشخاص املعوزين احملحتيط علماً  -١

 أنه عمال بالقوانني واملعايري القائمة، ال يتضمن احلق يف الزيارات األسرية حقاً قانونياً لألقارب يف أن تعيد تأكيد  -٢
  تدفع سلطات االحتجاز أو أية سلطة أخرى تكاليف هذه الزيارات؛

زين لديها، مع إيالء اهتمام خاص للحفاظ على الصالت  احملكمة إىل مواصلة تناول مسألة رعاية احملتجتدعو  -٣
ويف ضوء ذلك ويف ضوء الظروف اخلاصة لكل شخص حمتجز، ينبغي أن تبحث احملكمة بالكامل التدابري البديلة . اُألسرية

 للزيارات اُألسرية من أجل ضمان احلفاظ على االتصاالت اُألسرية؛

 احملكمة يف هذا وتدعوتخداماً مفيداً من أجل متويل الزيارات األسرية  بأنه ميكن استخدام آليات شىت استسلم  -٤
الصدد وعلى سبيل األولوية إىل أن تقدم تقريراً إىل اجلمعية بشأن اجلدوى من إنشاء نظام طوعي لتمويل الزيارات األسرية 

  وشروط هذا النظام، بغية قيامها يف دورا التاسعة بإنشاء هذا النظام؛

 حني إنشاء هذا النظام، ويف حالة وجود شخص حمتجز معوز، أنه مع عدم وجود التزام قانوين على اجلهة  إىلتقرر  -٥
  :القائمة باالحتجاز أو أي جهة أخرى بتمويل الزيارات اُألسرية، وألسباب إنسانية حمضة وبعد تطبيق معايري واضحة حتدد

__________________ 
  ICC-ASP/7/24.  الوثيقة )٦(

  

  . من الئحة احملكمة٩١ و٩٠دتان املا  )٧(
)٨(  ICC-ASP/8/42.  
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 عها احملكمة للتحقق من حالة العوز؛وجود عوز كامل أو جزئي كما يتحدد من اإلجراءات اليت تض -

 القرابة اُألسرية بالشخص احملتجز؛ -

 املعاملة املتساوية للمحتجزين؛ -

جيوز للمحكمة أن تقدم، على أساس مؤقت، الدعم بشكل جزئي أو كامل للزيارات األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين 
  يزانية الربناجمية؛ يف حدود مبلغ حتدده اجلمعية يف سياق املوافقة على امل

ولدى إنشاء آلية التمويل الطوعي، ينبغي أن يعاد تقييم التمويل املؤقت من امليزانية يف موعد أقصاه الدورة العاشرة   -٦
  .للجمعية

ق يف أي  أن هذه املساعدة تنطبق بشكل حصري يف حالة شخص معوز حمتجز لدى احملكمة وال تنطبتؤكد على  -٧
ظرف آخر، من ذلك على سبيل املثال ال احلصر حالة شخص حمتجز هو موضع إفراج مؤقت يف بلد ثالث أو شخص مدان 
يقضي فترة السجن احملكوم عليه ا يف البلد املضيف ريثما تسمي احملكمة دولة إنفاذ هلذا الغرض وإىل أن جيري التنفيذ، أو 

  الصادر يف حقه؛شخص مدان يقضي يف بلد ثالث احلكم 

كتب املشار احملكمة إىل مراجعة األجزاء ذات الصلة من الئحة قلم احملكمة يف ضوء هذا القرار وتوصيات املتدعو   -٨
   املسجلة إىل مواصلة احلوار مع الدول األطراف؛وتدعوإليها أعاله 

  ا القرار واآلثار املالية املترتبة عليها؛ احملكمة إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية عن التدابري املتخذة عمالً ذتدعو  -٩

  . إىل املكتب أن يواصل النظر يف هذه املسألةتطلب   -١٠

________________________  


