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  عن الزيارات األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزينتقرير احملكمة 

  مقدمة

ICC-ASP/6/Res.2 من قرار مجعية الدول األطراف ١٤يف الفقرة   - ١
دعت مجعية الدول األطراف  )١(

املشار إليها فيما (يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية"املشار إليها فيما بعد بعبارة (
احملكمة، أخذا بعني االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية بشأن أعمـال دورـا             ") "احملكمة "بعد بعبارة 

، إىل أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة تقريراً حمدثا عن الزيارات األسرية، بالتـشاور مـع                   )٢(التاسعة
ة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق       املنظمات ذات الشأن مبا يف ذلك جلنة الصليب األمحر الدولية ومفوضي          

اإلنسان لتقييم اجلوانب القانونية واملتعلقة بالسياسة العامة، يف مجلة أمور، فضال عن البعد املتعلق حبقـوق                
  ".اإلنسان واألثر املترتب يف امليزانية على الزيارات األسرية

ر مـع عـدة منظمـات       وتلبية لطلب اجلمعية، أجرى قلم احملكمة دراسة تشمل البحث والتشاو           - ٢
ويف إطـار  .  بشأن الزيارات األسرية لألشخاص احملتجزين     ) ٣(ومؤسسات طُلب إليها تزويد احملكمة بآرائها     

، خمتلـف   ٢٠٠٨يوليـه   /هذه املشاورات، نظمت احملكمة حلقة دراسية، مجعت، يف مقر احملكمة يف متوز           
  .ة، وحماكم دولية، وأخصائيون وباحثون، منها منظمات دولية، ومنظمات غري حكومي) ٤(األطراف املهتمة

ويعد هذا التقرير نتيجة دراسة احملكمة ملسألة الزيارات األسرية ويرمي إىل تسليط الضوء علـى                 - ٣
ممارسة احملكمة، وإبراز االستنتاجات اليت انتهى إليها البحث واملشاورات اليت أجراها قلم احملكمة، ويقـدم       

  .ية اختاذ قرار عن علمتوصيات احملكمة حىت يتسىن للجمع

  ممارسة احملكمة، وخمصصات امليزانية للزيارات األسرية والتقييم  - أوال

  مالحظات أولية  - ألف

يشكل قرار املسجل متويل الزيارات األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين استجابة لعـدد مـن                - ٤
، ٢٠٠٤مـايو   / أيار ٢٦اة احملكمة يف     من لوائح احملكمة، اليت اعتمدها قض      ١٠٠فعمال باملادة   . االعتبارات

من لوائح قلـم  ) ١(١٧٩ويكتمل هذا احلكم مبا ورد يف املادة ". للشخص احملتجز احلق يف تلقي الزيارات   "

                                                 
 تشرين ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  )١(

زء الثالث، ، الد األول، اجل)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/الثاين
 .IICC-ASP/6/Res.2القرار 

 .٦٧، الفقرة ICC-ASP/6/12. ٦٧ الفقرة ٢-املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء )٢(
منظمة العفو الدولية، حتالف املنظمات غري احلكومية األمريكية من أجل احملكمة اجلنائية : وردت رسائل خطية من اجلهات التالية )٣(

ن يف جملس أوروبا، االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، منظمة رصد حقوق اإلنسان، احملكمة اجلنائية الدولية الدولية، مفوض حقوق اإلنسا
ليوغوسالفيا السابقة، الرابطة الدولية للمؤسسات اإلصالحية والسجون، اللجنة الدولية للصليب األمحر، مفوضية األمم املتحدة السامية 

ح القانون اجلنائي، احملكمة اخلاصة لسرياليون، منظمة األمم املتحدة للطفولة، وغري ذلك من حلقوق اإلنسان، املنظمة الدويل إلصال
 . اخلرباء األفراد

 .أنظر أدناه، املرفق الثالث، قائمة املشاركني اخلارجيني )٤(
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يويل املسجل اهتماما خاصا    "، حيث تنص على أن      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦احملكمة، اليت اعتمدا الرئاسة يف      
وعمال ذين احلكمني ومراعاة لضرورة ". إلبقاء على هذه الروابطبزيارات أسر األشخاص احملتجزين دف ا

ضمان السالمة البدنية والنفسية للشخص احملتجز، قرر املسجل متويل زيارات األسر لألشخاص احملتجـزين           
فمن جهة، اختذ هذا القرار إلعطاء مغزى أو مضمون عملي ملا نصت عليه . ٢٠٠٦املعوزين، ابتداء من عام 

ومن . من لوائح قلم احملكمة، اليت ختول للمسجل سلطة استعراض طلبات الزيارات األسرية     ) ١(١٧٩املادة  
وحلد اآلن، مل ميول قلم احملكمة      . جهة أخرى، يراعي القرار احلالة الفردية للشخص احملتجز، ال سيما عوزه          

 ثالث سـنوات رهـن      زيارات أسرية إال لفائدة السيد توماس لوبانغا، الذي وصل إىل الهاي بعد قضائه            
ورأى . ) ٥(االحتجاز دون رؤية أسرته، ضائعا هائما، يف بيئة مل يتعود عليها ووحيدا يف مركز االحتجـاز               

وعمال . املسجل من الالزم السماح بالزيارات األسرية لتوماس لوبانغا ومتويلها، شريطة إمكانية إثبات عوزه
، مخس زيارات أسـرية    ٢٠٠٨يوليه  / ومتوز ٢٠٠٦سبتمرب  /ذا القرار، تلقى توماس لوبانغا، ما بني أيلول       

  .اقتصرت على أسرته النواتية دون مزيد من التحديد أو املتطلبات

، وقررت أنه، بالنظر إىل الطبيعـة املكلفـة         ٢٠٠٧وناقشت جلنة امليزانية واملالية هذه املبادرة يف          - ٥
  .)٦(ب عنها من آثار عملية وقانونية وماليةاحملتملة هلذه الزيارات، سيتعني على الدول البت فيما يترت

  ممارسة احملكمة  - باء

نظرا ألمهية املسألة، جيدر تفصيل ممارسة احملكمة حىت اآلن وتوضيح املتطلبات اليت يقتضيها تنظيم                - ٦
  :والواقع أن هذا التنظيم يتطلب ما يلي. زيارة أسرية لألشخاص احملتجزين

 ميلكون جواز سفر بتقدمي وثائق اهلوية وأي وثيقة         مطالبة أفراد األسرة الذين ال      )أ(  
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن األسر إما تعيش         . أخرى تلزم إلصدار جواز السفر    

يف مناطق يصعب فيها احلصول على جواز سفر أو الوصول إىل سلطات اجلوازات أو ال               
ويف هذه  .  على جواز سفر   متلك الوسائل املالية الالزمة للتقدم بأنفسهم بطلب احلصول       

احلاالت، يسهر قلم احملكمة، عرب مكتبه امليداين، على إحالة األوراق والوثائق إىل اإلدارة            
املعنية، أي وزارة اخلارجية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويدعم الطلب بإرسال رسالة 

ـ              وازات من املسجل إىل السلطات املختصة، عندما تنشأ صعوبات يف احلصول علـى ج
    ) ٧(؛٢٠٠٧السفر، كما مرت بذلك احملكمة منذ منتصف 

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩- ٨(حلقة دراسية عن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة  )٥(
 تشرين ٣٠دول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية ال )٦(

، ٢- ، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/الثاين
 .٦٧الفقرة 

 Deuxième rapport du Greffe sur l’état » الدائرة التمهيدية األوىل، انظر التقرير الثاين لقلم احملكمة إىل )٧(

d’avancement des demandes de passeports pour les familles des personnes détenues », ICC-01-

04-01-07-715, p. 5موجود باللغة الفرنسية على موقع احملكمة يف شبكة إنترنت ،. 
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لدى إصدار اجلوازات، إرسال طلب احلصول على تأشرية إىل وزارة خارجيـة              )ب(  
هولندا قصد تسهيل اإلجراءات وتسريعها يف القنصلية اليت ستقدم فيها طلبات احلصول            

  على التأشرية؛

أي أطفال، ال سيما يف حالة زيارات       وضع موظف رهن إشارة األسرة للعناية ب        )ج(  
  .زوجية قد حتصل أثناء الزيارات األسرية

  )يشمل بعضها موارد بشرية(املوارد املالية 

من مكان إقامة األسـرة إىل      ) رحلة العودة (دفع تكلفة السفر الداخلي لألسرة        )أ(  
لسيد تومـاس   وبالتايل، فإن الرحلة، يف حالة ا     . املطار الدويل لرحلة الذهاب إىل الهاي     

  ؛)يف الغرب(لوبانغا، هي من مشال شرق الكونغو إىل كينشاسا 

" بدل الكرامـة  "ويشمل ذلك   . إيواء األسرة يف مدينة املغادرة يف اجتاه الهاي         )ب(  
  ، حمسوبا على أساس عدد األيام املقضية هناك؛)اإلعاشة اليومية(

  ؛)املغادرة مدينة -  الهاي - مدينة املغادرة (شراء تذكرة عودة   )ج(  

تنظيم سفر اإلياب من مطار شيفول إىل الفندق بواسطة خدمة نقل احملكمة أو               )د(  
  بسيارة األجرة، إذا لزم األمر؛

  ؛"بدل كرامة"اإليواء يف فترة اإلقامة بالهاي، إضافة إىل تقدمي   )هـ(  

  .دفع تكاليف التأمني الطيب ملدة اإلقامة  )و(  

.  االستثمار األساسي لقلم احملكمة يف تنظيم الزيارات األسـرية         وتشكل التفاصيل السالف ذكرها     - ٧
وحسب احلالة، كما كان بالنسبة إىل الزيارة األوىل ألسرة السيد توماس لوبانغا، قد يلزم تقدمي مساعدة أو 

ت موارد إضافية من قبيل شراء املالبس الشتوية، واملساعدة املؤقتة لتيسري التأقلم مع املنطقة أو حل صعوبا               
وتعـد هـذه    . حمتملة مع سلطات اهلجرة اهلولندية، وترتيبات السفر والنقل بني الفندق ومركز االحتجاز           

املساعدة أساسية بوجه خاص عند الزيارة األوىل مبا أن االختالفات القائمة بني البلد األصلي لألسرة وهولندا 
  .قا ملقام األسرة املؤقت يف الهايفيما خيص اللغة والثقافة وغري ذلك من املسائل العملية تشكل عائ

  خمصصات امليزانية  جيم

  :٢٠٠٦من منظور مايل، اختلفت امليزانية املخصصة للزيارات األسرية منذ عام   - ٨

 يورو ١٦ ٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٦يف ) شخص بالغ واحد وثالثة أطفال(كلفت الزيارة األوىل   )أ(  
  .سحب من الرصيد غري املنفق من ميزانية قسم االحتجاز

عندما وحدت الوثـائق    " السفر"، أدرجت ميزانية هذه الزيارات حتت عنوان        ٢٠٠٧يف    )ب(  
  . يورو٢٩ ٣٠٠للجنة امليزانية واملالية، وبلغت امليزانية 
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 يورو للزيارات األسرية    ٣١ ٧٠٠، بلغت امليزانية املعتمدة حتت العنوان نفسه        ٢٠٠٨يف    )ج(  
زيارتان للزوجة وحـدها، وزيـارة للزوجـة      ( شخص حمتجز    لفائدة ما ال يزيد على تسعة أشخاص لكل       

عوزمها مؤقتا واستباقا وتالفيـا       وألن شخصني حمتجزين آخرين أُعلن منذ ذاك احلني ). واألطفال الستة
 يورو من صندوق الطوارئ، ٦٣ ٤٠٠حلالة قد ينشأ عنها متييز بني األشخاص احملتجزين، طلب مبلغ قدره           

ومل تستخدم هذه األموال حلد اآلن، بسبب       . الزيارات األسرية هلذين الشخصني   لعدة أسباب، منها تغطية     
وعلى أي حال، لـن تنفـق       . املناقشة اجلارية بشأن متويل الزيارات األسرية وضرورة وضع معايري جديدة         

  .امليزانية املخصصة هلذه الزيارات دون معايري واضحة تراعي ظروف كل شخص حمتجز وأسرته

 يـورو   ٨٤ ٦٠٠، تبلغ امليزانية املقترحة لقسم االحتجاز       ٢٠٠٩بالنسبة لعام   وأخرياً،    )د(  
األسرة اليت تعيش يف مجهورية الكونغو (للزيارات األسرية ملا ال يزيد على سبعة أشخاص لكل شخص حمتجز 

الطوارئ من أجل تغطية الزيارات األسرية     يورو لسحبه من صندوق ٤ ٨٠٠واقترح مبلغ ). الدميقراطية
ولزم هذا املبلغ لتمويل الزيارات مـن أسـرته         . معوز مؤقتاً   حدث شخص حمتجز إذا قرر املسجل أنه أل

   )٨(.٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥الشخص أُعلن أنه غري معوز يف   غري أن هذا . القادمة من بلجيكا

، ٢٠٠٨وعلى أساس املبلغ املدرج يف امليزانية لتغطية الزيارات األسرية لشخص حمتجز واحد يف                - ٩ 
ومراعـاة  . حدد قلم احملكمة املبلغ الذي سيلزم لتمويل الزيارات األسرية لشخصني حمتجـزين إضـافيني             

للمناقشات اجلارية وللتغري احلاصل يف حالة كل شخص حمتجز، قررت احملكمة عدم استخدام املبلغ النقدي               
  .املطلوب عرب صندوق الطوارئ

  تقييم ممارسة احملكمة  - دال

وعند تقيـيم ممارسـة   . رسة احملكمة متسقة مع نتائج الدراسة اليت أجراها قلم احملكمة  يبدو أن مما    - ١٠
. )٩(احملكمة، ينبغي أوال اإلشارة إىل أن احملكمة مل تصادف اآلثار السلبية اليت أشري إليها يف احملاكم املخصصة

لة احلالية من اإلجراءات، اجلزم بيد أن هذا القول ينبغي األخذ به بشروط، مبا أن من السابق ألوانه، يف املرح
متاما بأن هذه اآلثار السلبية سيجري تفاديها يف املستقبل إذا مل تكن هناك أي ميزانية لتمويـل الزيـارات     

وعليه، فإن اإلجراءات اجلارية بالنسبة ملعظم األشخاص       . األسرية بالنسبة إىل األشخاص احملتجزين املعوزين     
وى يف املرحلة التمهيدية أو بني املرحلة التمهيدية ومرحلة احملاكمة، كما أن احملتجزين لدى احملكمة، ليس س

مرحلة احملاكمة هي باخلصوص الفترة اليت ينقاد فيها بعض هؤالء إىل إقحام أفراد أسرم، لغرض الشهادة،                
اسه إىل أن على سبيل املثال، وإن كان ال يوجد يف حالة احملكمة أي دليل يف الوقت احلاضر يخلَص على أس

  .)١٠(االحتمال موجود على أي حال. ذلك سيقع أم ال

                                                 
)٨( ICC-01-05-01-08-76. 
 . دال اآلثار السلبية لعدم متويل الزيارات األسرية-ظر أدناه، ثانياان )٩(
ترى احملكمة أن مبدأ احليطة يتطلب مراعاة هذا االحتمال وتالحظ كذلك أن إدارة املخاطر مبدأ من مبادئ    )١٠(

 .احلكامة اجليدة
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ومن منظور مايل حمض، أثبتت التجربة أن التخطيط املسبق للزيارات ميكن من إبقاء التكاليف يف                 - ١١
بيد أنه من شأن الصعوبات املرتبطة بعدم وجود هياكل أساسية يف البلد األصلي لألسـر،    . مستواها األدىن 
ءات اإلدارية أو حاالت االختطاف أو أي حدث غري منظور يقع يف البلد، أن تـضر ـذا                  وبتأخر اإلجرا 

التخطيط املسبق وأن تزيد من تكلفة تنظيم الزيارات األسرية، ال سيما يف ضوء إمكانية وجود نزاع مستمر 
  .وعدم االستقرار النسيب يف البلدان اليت قد تعمل ا احملكمة

يبات اليت اختذا احملكمة حىت اآلن، أي متويل الزيارات األسـرية لتومـاس             وميكن القول إن الترت     - ١٢
وقـد  . )١١(لوبانغا، قد سامهت يف ضمان حسن حاله، إضافة إىل حسن النظام واألمن يف مركز االحتجاز              

من لوائح قلم احملكمة روحاً ونصاً من اإلبقاء على         ) ١(١٧٩مكنت هذه الزيارات اليت جتسد أحكام املادة        
  .ابط أسرية فعليةرو

مسائل سرية معروضة على املـسجل  (من حوادث - ولعل كون احلالة الراهنة يف مركز االحتجاز      - ١٣
 مقتصرة على أولئك األشخاص احملتجزين الـذين مل         - )١٢(ورفض للمثول يف جلسات االستماع    ) والرئاسة

 بشأن متويـل الزيـارات      يتلقوا زيارة من أقرب أفراد أسرهم، دليل على ضرورة وضع سياسة للمحكمة           
  .األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين

  نتائج الدراسة مبا فيها املشاورات اليت أجراها قلم احملكمة  - ثانيا

  محاية األسرة واحلق يف الزيارات األسرية  - ألف

من الثابت أن األسرة هي اموعة الطبيعية واألساسية اليت تشكل وحـدة اتمـع وتـستحق                  - ١٤
وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للزيارات األسرية، فإن الرأي السائد الذي تشاطره احملكمة هو أن  )١٣(.ةاحلماي

                                                 
 . باء، مزايا احملكمة من متويل الزيارات األسرية- انظر أدناه، ثانيا   )١١(
القاضية : "٣ و٢، الصفحتان ICC-01-04-01-07-T-45-ENG ET انظر أيضا .ICC-01/04-01/07-670 انظر   )١٢(

 هل هناك سبب لعدم جميئه؟: كوينيهيا رئيس اجللسة
. وهناك عدد من القضايا اليت مه، والقضية الرئيسية هي زيارة أسرته له. إمجاال، سيديت الرئيسة، قال يل إنه متعب: السيدة بويسمان

فهو . دثت إليه لبضع دقائق أمس، قال يل إن معنويات منحطة جداً، وأن هذا هو ما يقلقه أساساً، وهو رغبته يف رؤية أسرتهعندما حت
وأملي هو أن يتسىن لنا . ، عندما اعتقل٢٠٠٥إنه مل ير زوجته قط منذ عام . طبعا أنتم تعلمون ما يف األمر. مل ير قط آخر مولود له

لقد رأينا التقرير . معة يف غياب املدعى عليه ويف حضور املسجل رؤية ما إذا كان باإلمكان إجياد حلأيضا عن عقد جلسة يوم اجل
فقد ذكر . ومن جهة أخرى، ال أريد أن أعطي انطباعا بأن مقاطعة السيد كاتانغا هي من باب املساومة. وكلي أمل يف إجياد حل. طبعا

لقد قال من اآلن إىل اية التأكيد، وال يزال . لست متأكدا كم سيستمر هذا الوضعما عدا ذلك، . بالتحديد أنه لن يقدم أي رسائل
)." مداوالت الدائرة التمهيدية.  (ونعتذر نيابة عنه. هذا كل ما أستطيع قوله يف هذا الوقت. وقت طويل يفصلنا عن بدء احملاكمة

 هذا الوضع إىل تنازل السيد كاتانغا عن حقه يف حضور جلسة وقد أدى]. مقتطف من احملضر املتاح يف موقع احملكمة على اإلنترنت[
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٩ من النظام الداخلي وقواعد اإلثبات، يف ١٢٤االستماع املتعلقة بالتأكيد، عمال باملادة 

- ١٦ادة ؛ امل١٩٤٨ديسمرب /االعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، كانون األول )١٣(
؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ٢٣؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة ٣

   .١٦، ١؛ اجلزء ١٩٩٦مايو، /، أيار)املنقح(؛ امليثاق االجتماعي األورويب ١- ١٠والثقافية، املادة 
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مثة حقا قانونيا يف الزيارات األسرية على حنو ما هو منصوص عليه، ضمن مجلة أمور، يف خمتلف الصكوك                  
   )١٤(.تجازالدولية، ومناقش يف أدبيات وتقارير املنظمات املتخصصة يف قضايا االح

وتشاطر احملكمة وجهات النظر واآلراء اليت ذهبت إليها مؤسسات خمتلفة مثل احملكمة األوروبيـة                - ١٥
حيث أيدت هذه    )١٧(والربملان األورويب،  )١٦(ومفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا      )١٥(حلقوق اإلنسان، 

هذا احلق سيعين التزام احملكمة بواجب      وبالتايل، فإن   . اجلهات املمارسة الفعلية للحق يف الزيارات األسرية      
وسيشمل السماح بالزيارات وتيسريها تقدمي املساعدة إلصدار التأشريات،        . السماح بالزيارات أو تيسريها   

  .واحلجز يف الفندق، وتقدمي املعلومات إىل األسرة لدى وصوهلا وما إىل ذلك

األسرية جانبا من جوانب احلق يف احلياة وبصرف النظر عن مسألة التمويل، يعد احلق يف الزيارات   - ١٦
 )١٩(.قد خيضع إىل قيود، شريطة أن تعمل هذه القيود مببدأ التناسـب            )١٨("حق قابل للتقييد  "فهو  . األسرية

                                                 
 من جمموعة املبادئ املتعلقة ١٩الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء، واملبدأ  من القواعد ٩٢ و٣٧املادتان (يف الصكوك الدولية  )١٤(

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ١٢حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، واملادة 
 F. Sudre, Droit international et européen des droits de(؛ ويف األدبيات )، وما إىل ذلك١٩٦٦واتفاقيات 

l’homme, PUF 2006 (  والتقارير) تقارير الزيارات والتقارير العامة للجنة األوروبية ملنع التعذيب ومنظمة العفو الدولية إضافة
 ).إىل التقارير اليت تنشرها الربملانات الوطنية، ال سيما تقارير فرنسا

 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٨نة ضد إيطاليا، حلقوق اإلنسان، مسي احملكمة األوروبية  )١٥(
 :الرأي موجود يف العنوان التايل   )١٦(

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2008)15&Language=lanEnglish&Ver=origi
nal&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColo

rLogged=FFC679 . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٧ إىل ١٠انظر أيضا تقرير املفوض عن زيارته إىل أوكرانيا يف الفترة من ،
CommDH (2007)15, Strasbourg, 26 September 2007, para. 51 states that “[t]he fact 
that [detainees] can stay in contact with their children is positive and represents a step 

towards reintegration, which is the ultimate goal of the judicial system.” . 
املساعدة على إعادة اإلدماج [...]  وسيلة أساسية يف األسريةاحلفاظ على الروابط "يالحظ الربملان األورويب أن    )١٧(

انظر تقرير الربملان األورويب عن حالة النساء يف السجون " (االجتماعي وهو حق جلميع السجناء، وأطفاهلم وغريهم من أفراد األسرة
 .(5.2.2008, recital K ,((INI)2007/2116) االجتماعية واألسرية، وأثر سجن اآلباء يف احلياة

تنص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان إضافة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على سبيل املثال، على    )١٨(
م رجعية القانون اجلنائي، عدم جواز احملاكمة احلق يف احلياة، حظر التعذيب، حظر الرق، عد(حقوق غري قابلة للتقييد فقط ) ٥(مخسة 

حقا غري قابل للتقييد، مبا فيها احلق ) ١١(، مقارنة باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تنص على أحد عشر )عن اجلرمية ذاا مرتني
 .يف محاية األسرة وحقوق الطفل

بينما يعد مبدأ االتصال . ١٤١، الفقرة ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الفانتس ضد التفيا،    )١٩(
، لوحظ أثناء احللقة الدراسية بشأن الزيارات األسرية أن "قابل للتقييد"والتواصل والزيارة مقبوال، ألن احلق يف الزيارات األسرية حق 

 من لوائح قلم ١٨٠ من لوائح احملكمة واملادة ١٠١ ويف سياق احملكمة، ميكن تربير هذه القيود مبوجب املادة. هذا احلق قد خيضع لقيود
وعالوة على ذلك، يبني استعراض لسوابق احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن القيود اليت تفرضها السلطات واليت ال جتتاز . احملكمة

ق من حيث الواقع لالتفاقية دون مزيد اختبار ضرورة التدخل القصوى اليت تنص عليها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تعد مبثابة خر
، ذهبت احملكمة األوروبية ٢٠٠٣مايو / أيار٤فعلى سبيل املثال، يف قضية فان دير فني ضد هولندا، . من النظر يف األسس املوضوعية

 فيها حتديد الزيارات إىل حلقوق اإلنسان حىت أبعد من ذلك لتنتهي إىل أن اجلمع بني عدة عوامل والتدابري األمنية الصارمة املتخذة، مبا
وتدرك احملكمة أن هذه السوابق ال تتناول .  من االتفاقية٣السجن، أمر يرقى إىل املعاملة الالإنسانية أو املهينة اليت خترق أحكام املادة 

 .موح ا يف إطار هذا احلقمسألة التمويل وإمنا احلق يف الزيارات األسرية يف حد ذاته الناشئ من احلق يف احلياة األسرية والقيود املس
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وعليه، ال ميكن التقييد املطلق، ألن منع مجيع الزيارات قد تكون له عواقب سلبية على صـحة الـشخص              
ورغم أنه من واجب احملكمة كما هو       . ة اإلجيابية يف إجراءات احملكمة    وعلى قدرته على املشارك    )٢٠(احملتجز

الشأن بالنسبة لكل سلطة احتجاز السماح بالزيارات األسرية وتيسريها، فإن ذلك ال ميكن تفسريه بواجب             
 عنه وعليه، وفيما يتعلق بالتمويل، تقر احملكمة بأن احلق يف الزيارات األسرية ال يترتب. متويل تلك الزيارات

  .واجب قطعي فيما خيص متويل هذه الزيارات

وفيما خيص ممارسة احلق يف الزيارات األسرية، سعت احملكمة إىل حتديد األهلية، دارسةً خمتلـف                 - ١٧
وبالنسبة لبعض هذه املفاهيم    . املفاهيم، مثل األسرة، وأفراد األسرة، واألطفال، والشركاء، واألسرة املمتدة        

الختالف املواقف الثقافية واالجتماعية  )٢١(ملستحيل التوصل إىل توافق عام يف اآلراء،وجدت احملكمة أن من ا
ومع القبول بأن الشخص احملتجز يظل      . يف خمتلف أحناء العامل أو الدول اليت قد تدعى احملكمة إىل العمل ا            

جزين تتطلب العناية، مبا املستفيد الرئيسي من هذا احلق، تالحظ احملكمة أيضا أن حالة أطفال األشخاص احملت
أن االتفاقيات الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل، تقر حبق الطفل يف احلفاظ على روابط شخصية مع                 

غري أنه، يف ضوء القواعد املطبقة . وتشاطر احملكمة الرأي القائل بأحقية الطفل يف الزيارات األسرية )٢٢(.أبويه
م احملكمة يف احلرص على إمكانية ممارسة األشخاص احملتجزين حلقهم يف يف احملكمة، يتمثل الواجب األول لقل

  .ا لزيارات األسرية

ولدى البحث عن املعايري املعمول ا يف الزيارات األسرية، مثة صعوبات حتيط مبفهوم األسر الـيت      - ١٨
 للكلمـة،  املقيـد باملعىن تتعدد فيها الزوجات ومبسائل تتعلق بأشخاص حمتجزين قد ال تكون لديهم أسرة          

ويف هذه احلاالت، يعد اللجوء إىل       )٢٣(.وبالتايل قد حيق هلم تلقي الزيارات من أشخاص يعدون أقرباء هلم          
حـال ممكنـا     )٢٤(النظر يف احلاالت حالةً حالةً على أساس خصوصيات احلالة األسرية للشخص احملتجـز            

وموقف احملكمة أن اختيار األقارب     ". ارباألق"وسيؤدي هذا النهج باحملكمة إىل مراعاة مفهوم        . للمحكمة
بيد أن قلم احملكمة سيعمل على عدم حتول هذه اإلمكانية إىل . لزيارة الشخص احملتجز يؤول إىل هذا األخري

  .ما قد يعد اجتارا بالبشر

  مزايا احملكمة من متويل الزيارات األسرية  - باء

 قانوين يؤيد متويـل الزيـارات األسـرية         كما ذُكر أعاله، تالحظ احملكمة عدم وجود أي مبدأ          - ١٩
ويف غياب سوابق، أو قانون عريف، أو مبدأ عام يقر حبق شخص            . لألشخاص احملتجزين لدى سلطة احتجاز    

حمتجز معوز يف متويل زيارات أسرته من قبل سلطة االحتجاز، ال شيء يلزم احملكمة بتمويل الزيارات األسرية 
بيد أن احملكمة، إذ تراعي خمتلف جوانب       . جودين حتت واليتها القضائية   لألشخاص احملتجزين املعوزين املو   

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة    )٢٠(
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩- ٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة . ما يدرس هنا هو مفهوم األسرة   )٢١(
 .١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ق الطفل،  من اتفاقية حقو١٦، و٩، و٢انظر، بشكل خاص، املواد    )٢٢(
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة    )٢٣(
 .يؤكد موقف املشاركني يف احللقة الدراسية املتعلقة بالزيارات األسرية احلاجة إىل أن تعمل احملكمة بقدر معني من املرونة   )٢٤(
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الدراسة اليت أعدها قلم احملكمة، مقتنعة بأن متويل هذه الزيارات له مزايا بالنسبة لألشـخاص احملتجـزين                 
  .وأسرهم كما للمحكمة يف أنشطتها القضائية

ضافة إىل تفادي اآلثار السلبية اليت تأثرت ا   فباإل. مثة مزايا للمحكمة من متويل الزيارات األسرية        - ٢٠
ستتفادى احملكمة على األقل حاالت التأخر يف اإلجراءات وستضمن سالسة التسيري يف             )٢٥(احملاكم اخلاصة، 

  .مركز االحتجاز التابع هلا؛ وبالتايل، املسامهة يف اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة مليزانية احملكمة

.  الشخص احملتجز عندما يسهر على حسن أحواله، يتسىن سري اإلجراءات بسالسةوترى احملكمة أن  - ٢١
وقد تكون . فالشخص احملبط أو املتمرد قد يرفض املثول أمام احملكمة وبالتايل تتأخر اإلجراءات وتتأثر سلبيا

  .سريةالتكاليف املتعلقة حباالت التأخر هاته أغلى بكثري بالنسبة للمحكمة من متويل الزيارات األ

يعين "فحسب اللجنة الدولية للصليب األمحر . والسجن جتربة صادمة للغاية بالنسبة للشخص احملتجز  - ٢٢
التحول من شخص حر إىل سجني فقدان مجيع النقاط املرجعية، ودخوال مفاجئا يف عامل غري معروف خمتلفةٌ 

ص، احملروم من احلرية فجأة،     ولدى سحب شخص من العامل، يصبح الشخ      . كل قواعده وغري مألوفة قيمه    
فمن شأن بيئة السجن، واالنفصال عن األسرة واألصدقاء والفقدان املفاجئ للحريـة             )٢٦(".شديد الضعف 

التسبب يف سلوك عدواين للشخص احملتجز أو اياره بل اإلضرار بنفسه، مما قد ينشأ عنه عقبات تعتـرض                
  .اإلدارة اليومية ملركز االحتجاز

  خرىممارسات أ  - جيم

تراعي احملكمة املمارسة املتبعة على الصعيدين الوطين والدويل فيما يتعلق بتمويل الزيارات األسرية   - ٢٣
لألشخاص احملتجزين املعوزين وهي منفتحة جدا على جتربة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا               

السجناء على البقاء على اتـصال      الشمالية حيث مثة خطة للمساعدة يف زيارات السجون أعدت ملساعدة           
وتقدم هذه اخلطة املساعدة إىل األسر املتدين دخلها من خالل متويل       . بأسرهم اليت تعيش يف اململكة املتحدة     

   )٢٧(.سفرها من مكان إقامتها إىل مكان االحتجاز، ويف حاالت معينة، اإليواء، رهنا بشروط حمددة

فقد نفذت احملكمة اخلاصة لسرياليون سياسة . خلاصة لسرياليون وتراعي احملكم أيضا جتربة احملكمة ا       - ٢٤
ختصص مبوجبها لقسم دعم الدفاع ميزانية خاصة كل سنة من أجل متويل الزيارات األسرية لألشـخاص                

ويف .  دوالر أمريكي لذلك الغرض١٠٠ويتلقى كل شخص حمتجز بدال شهريا قدره : احملتجزين يف فريتاون

                                                 
 .آلثار السلبية لعدم متويل الزيارات األسريةانظر أدناه، ثانيا، دال، ا   )٢٥(
باسكال دودان، شعبة األنشطة املتصلة باالحتجاز، اللجنة الدولية للصليب األمحر، وهرينان رييس، الشعبة الطبية يف اللجنة    )٢٦(

 ,International Responses to traumatic Stress, Baywood Publishers من مقتطفالدولية للصليب األمحر، 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JMTS. 
تقدم خطة املساعدة يف زيارات السجون من آيرلندا الشمالية املساعدة املالية فيما يتعلق بنفقات السفر ويف بعض احلاالت    )٢٧(

و شريك ويف حاالت مالئمة اإليواء لفائدة األشخاص املتدين دخلهم ويستوفون الشروط املنصوص عليها ويرغبون يف زيارة قريب أ
والستحقاق املساعدة جيب على الزائر أن يكون ذا دخل متدن أو متلقيا ألحد املزايا املنصوص عليها يف . زيارة صديق يف السجن

يف ويعد الزوار املستوفون ملعايري األهلية مؤهلني للحصول على املساعدة بصرف النظر عن جنسية السجني الذي يرغبون . قواعد اخلطة
 .زيارته
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رت أسر بعض األشخاص احملتجزين العيش يف منطقة جماورة لقريبهم احملتجز، مـن             هذه احلالة اخلاصة، قر   
  .ويبدو أيضا أن األشخاص الذين حكم عليهم سيستفيدون من هذا التمويل. خالل االنتقال إىل فريتاون

 أن بيـد . ويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، مل متول احملكمة قط الزيارات األسرية       - ٢٥
قدرة األشخاص املتهمني على دفع تكاليف الزيارات األسرية تراعى عند حتديد ما إذا كانوا قادرين على دفع 

وجاء التمويل من عدد من دول يوغوسالفيا السابقة اليت اختارت يف إطار قرار سياسايت،              . أتعاب دفاعهم 
وعاً؛ وقد اختلفت الترتيبات من دولة      متويل الزيارات األسرية لرعاياها الذين سلموا أنفسهم للمحكمة ط        

  .ألخرى ومشلت عموماً تذكرة العودة جواً إىل الهاي واإليواء، بل حىت بدال يوميا لإلعاشة

وفيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ال توجد أي أحكام يف وثائقها القانونية تتعلق بتمويل   - ٢٦
  . ميزانية عادية لتغطية تكاليف الزيارات األسريةالزيارات األسرية ومل يكن للمحكمة قط

بيد أن من اجلدير بالتوضيح أن كال من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمـة                 - ٢٧
اجلنائية الدولية لرواندا تلقت فعال بعض التأييد من اللجنة الدويل للصليب األمحر بادئ ذي بدء من أجل                 

سرية لألشخاص احملتجزين؛ ومع ذلك مل يكن ذلك قط من باب املمارسـة املـستمرة               متويل الزيارات األ  
   )٢٨(.عموماً

ورغم أن مثال آيرلندا الشمالية متعلق بالسجناء، أي األشخاص املدانني، وأن سياسـة احملكمـة                 - ٢٨
ا سياسة أو   اخلاصة لسرياليون تنطبق على األشخاص احملتجزين داخل البلد وأن احملاكم املخصصة ليس لديه            

ممارسة قائمة على حنو ما أوضح أعاله، فإن ج احملكمة ال يهم إال األشخاص احملتجزين يف مركز االحتجاز  
يف انتظار قرار ائي بشأن ذنبهم أو براءم، وال يعتزم تنفيذ ممارسات حماكم دولية أو نظم قضائية وطنية                  

، إن "منوذج"ا، وإمنا يسعى إىل املقارنة من أجل وضع        أو تكراره  مع إجراء التعديالت الالزمة عليها    أخرى  
عد ذلك مالئما، حبيث يراعي هذا النموذج واقع احملكمة وواقع األشخاص احملتجـزين لـدى احملكمـة،                 

السياسات الوطنية أو   /والظروف اليت قد ختتلف بل قد تتعارض مع الظروف اخلاصة أو املتعلقة باملمارسات            
  .الدولية األخرى

  آلثار السلبية احملتملة لعدم متويل الزيارات األسريةا  - دال

بعد حتليل جتربة احملكمة اجلنائية الدويل لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا، انتـهت                - ٢٩
احملكمة إىل أن عدم متويل الزيارات األسرية قد تكون له آثار سلبية حمتملة، تـؤدي بـبعض األشـخاص                   

   )٢٩(.وء إىل املناورة أو االستفادة من وسائل إجرائية أخرىاحملتجزين إىل اللج

ففي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، قـد يـؤدي غيـاب                 - ٣٠
السياسات املتعلقة بتمويل الزيارات األسرية إىل ممارسة املساومة احلرة بني أفراد حمتملني يف فريق الـدفاع                

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة    )٢٨(
ليس من املستبعد أن يدنو حمامون غري متورعني من األشخاص احملتجزين، يعرضون عليهم متويل الزيارات األسرية إن هم    )٢٩(

 .ارات األسريةعينوا لتمثيل الشخص املدان، بعد رفض احملاكم الدولية متويل الزي
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بيد أن ذلك قد أدى فعال ببعض األشخاص احملتجزين إىل استدعاء أقارب أو أصدقاء إىل حضور  )٣٠(.مواملته
وأحدث هذا الوضع تعقيدات أخرى، وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة لالتفاقات          . اإلجراءات بصفتهم شهوداً  

ع أشخاص حمتجزين من أن اخلاصة املربمة بني احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وبعض الدول، مكن هذا الوض
يستقدموا إىل مجهورية ترتانيا املتحدة أفرادا من أسرم كانوا أنفسهم يف وضعية غري قانونيـة يف بلـدهم                  

ونتيجة لذلك، فإن األموال اليت كانت خمصصة مليزانية دعم الشهود استخدمت بشكل غري مباشر              . املضيف
فع تكاليف السفر ومصاريف املعيشة ألفراد األسرة املدلني        لتمويل الزيارات األسرية إذ تعني على احملكمة د       

وتبني أيضا أن أفراد األسرة املستقدمني مل يسامهوا، يف معظم احلاالت، يف إحراز تقـدم يف                 )٣١(.بشهادم
   )٣٢(.اإلجراءات

  بدائل للزيارات األسرية  - هاء

 تشكل وسائل بديلة، ال سـيما       نظرا ألن أسر األشخاص احملتجزين قد تعيش يف مناطق نائية، قد            - ٣١
فمن شأن . وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية، أداة للحفاظ على التواصل بني األسرة والشخص احملتجز

املؤمترات عرب الفيديو، واإلنترنت، واهلاتف، أو غري ذلك من وسائل االتصاالت السلكية والالسـلكية أن               
اس أا بديل عن الزيارات لكنها ممنوعة لعدة أسباب متعلقة          تكون أدوات مهمة ينبغي النظر فيها على أس       

باعتبارات أمنية، ولوجستية وبالتكاليف؛ وباإلضافة إىل اقتناع احملكمة، الذي شاطرته أيضا منظمات عديدة 
  .أثناء املشاورات، فإن تلك الوسائل ال ميكنها أن حتل حمل الزيارات األسرية وإمنا هي تكملة هلا فقط

ويف ضوء .  استخدام اإلنترنت خماوف أمنية، منها مثال التأثري يف الشهود واإلخالل بالتحقيقاتيثري  - ٣٢
تلك املخاطر احملتملة، مينع استخدام بعض وسائل االتصال أو املعدات اإللكترونية اليت تشمل اإلنترنت يف               

ديو باهظا جـدا، حيـث   ومن جهة أخرى يعد وضع نظام حمكم لعقد املؤمترات عرب الفي   . مركز االحتجاز 
. يتطلب ذلك مواد إلكترونية خاصة، وغرفا معدة وجمهزة قد تصل تكلفتها إىل مئات اآلالف من اليوروهات

إضافة إىل ذلك، يف بعض البلدان، ال سيما البلدان األفريقية، من الصعب، إن مل يكن من احملال واملبالغ يف                   
.  مبا يكفي إلجراء مؤمتر عرب الفيديو بنوعيـة معقولـة          غالئه احلصول على وصلة علية اجلودة من السرعة       

وعالوة على ذلك، سيتعني دعم النظام من قبل فريق دعم تقين بإمكانه تقدمي املساعدة السريعة عند طلبها،   
  .وهو ما تترتب عليه نفقات أخرى

م املؤمترات  إن السماح باالتصال بني الشخص احملتجز وأسرته عرب وسائل االتصاالت ال سيما نظا              - ٣٣
إذ ليس ذلك مكلفـا     . عرب الفيديو يتطلب أكثر من جمرد التخطيط الستخدام تسهيالت احملكمة يف امليدان           

فحسب بل إنه قد يؤدي إىل حاالت قد خترج عن سيطرة احملكمة، ال سيما إذا كان استخدام تـسهيالت                   
ي للجمهور تصورا احنيازيا يوحي بأن احملكمة من قبل أسرة الشخص احملتجز، رغم قرينة براءة األسرة، سيعط

. احملكمة أكثر تفانيا يف خدمة قضية أسر األشخاص احملتجزين من خدمة الفئات األخرى املرتبطة باحملكمة              

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة    )٣٠(
 .املرجع نفسه   )٣١(
 .معلومات قدمها ممثل للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا حضر احللقة الدراسية املتعلقة بالزيارات األسرية. املرجع نفسه   )٣٢(
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وعالوة على ذلك، فإن هذا الوضع سيثري قضايا أمنية خطرية تتطلب التخطيط وتقدمي املـساعدة األمنيـة                 
وقد . ن املوارد بالنسبة للمحكمة، خبالف التخطيط لزيارة إىل الهاي     لألسرة مما سيترتب عنه رصد املزيد م      

يؤدي ذلك إىل فتح باب املشاكل حيث سيحدث ذلك توقعات هائلة لدى الضحايا احملتملني الـذين قـد             
  .يطالبون باستخدام التسهيالت ذاا لالتصال مبمثليهم القانونيني يف الهاي

يو قد يكون مفيدا يف تكملة احملادثات اهلاتفية، فإن أي حجم من ورغم أن عقد املؤمترات عرب الفيد  - ٣٤
التكنولوجيا بإمكانه أن حيل حمل الزيارات األسرية من وجهة نظر إنسانية حمضة؛ فرؤية األسرة على شاشة                

  .ليس رؤيتها بلحمها ودمها بعد طول انفصال

  خصوصية احملكمة  - ثالثا

د يؤيد ضرورة متويل الزيـارات األسـرية لألشـخاص           ق وطبيعتهاإن السياق اخلاص للمحكمة       - ٣٥
إا حمكمة حباهلا خمتلفة عن أي حمكمة أخرى، سواء أكانت وطنية أم دولية أم شـبه                . احملتجزين املعوزين 

 من احملكمة مؤسسة فريدة أنشئت لتكون هيئة قضائية دائمة تتناول أشد الطبيعيةوجتعل هذه السمة  . دولية
 دول ناهيك ١٠٨وتنطبق الوالية القضائية للمحكمة على . ة للقلق على الصعيد الدويلاجلرائم خطورة املثري

  .عن إحاالت جملس األمن إىل احملكمة

ويبدو أن تعقيد اإلجراءات اجلارية أمام احملكمة دليل آخر القتراح حتمل احملكمة لتكاليف الزيارات   - ٣٦
كري بأنه مبوجب نظام روما األساسي، تشمل اإلجراءات وينبغي التذ. األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين

مرحلة التحليل، ومرحلة التحقيق، واملرحلة التمهيدية، ومرحلة احملاكمة، ومرحلة الطعن ومرحلة تنفيـذ             
ويقتضي االنتقال من مرحلة إىل املرحلة التالية معيارا خمتلفا لإلثبات، يستلزم أصال يف املراحل السابقة . القرار

راءات إيفاد بعثات إىل امليدان؛ من أجل التحقيقات، واالتصال والتواصل، ومحاية اـين علـيهم               م اإلج 
وخبالف احملاكم املخصصة، يعد القيام ذا العمل يف مناطق نائية عن احملكمة، ويف مناطق . والشهود ودعمهم

طالع على امللف يف احملكمة إىل      وباإلضافة إىل ذلك، ترتع عملية اإل     . تستمر فيها الرتاعات أمرا صعبا فعالً     
  .كوا معقدة وطويلة لعدة أسباب منها تعقيد األدلة، والتحرير وشرط احلصول على موافقة مقدم املعلومات

ونظرا لطول اإلجراءات، اليت تتسم بطول فترة االحتجاز نسبياً وباملسافة اهلائلة الفاصلة بني احملكمة   - ٣٧
زين، فإن التخطيط للزيارات األسرية وتنظيمها أمر صعب أو مستحيل ال وحيث تقيم أسر األشخاص احملتج

   )٣٣(.سيما إذا افتقر األشخاص احملتجزون إىل املوارد لتمويل هذه الزيارات بأنفسهم

وعالوة على ذلك، ومبا أنه كانت للدوائر فرصة البت بشأن تفسري الوثائق األساسية للمحكمـة                 - ٣٨
يذها فعليا، فإن هذا الوضع ال يستبعد إمكانية عرض مسألة فعالية الزيارات            دف إعطائها معىن وجعل تنف    

                                                 
د ختتلف حالة األشخاص احملتجزين لدى احملكمة يف الهاي عن حالة األشخاص قد يقول قائل هنا أيضا إنه باملقارنة ق   )٣٣(

احملتجزين يف بلدام مبوجب نظام روما األساسي، ألن من األرجح أن يتلقوا زيارات أسرهم، ما مل تكن هناك قيود مفروضة على 
 .اتصاهلم وتواصلهم
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فقد بتت الدوائر فعال بشأن تفسري حقوق الضحايا وسوت القضايا اإلدارية           ) ٣٤(.األسرية على هذه الدوائر   
ـ           . اليت تترتب عليها آثار مالية     الف لذا من األساسي للمحكمة السماح ذه اإلمكانية، ال سيما وأنه، خب

الصكوك املنظمة للمحاكم الدولية املخصصة، من شأن وجود أحكام تنظم الزيارات األسرية يف احملكمة أن    
   ) ٣٥(.حيدث تطلعات من جانب األشخاص احملتجزين املعوزين

وأخرياً، وعلى أساس الطبيعة اخلاصة للمحكمة كما أوضح أعاله، جيدر التشديد على أن قـرار                 - ٣٩
. سرية لألشخاص احملتجزين ال يفرض أي التزام قانوين على الدول مبوجب قوانينها الوطنيةمتويل الزيارات األ

نتيجة وضع هجرم غري القانونية يف إقليم دولة أوروبية " احتجزوا"وتوضح احملكمة أن مثة فرقا بني أشخاص 
ائم مبوجب نظام روما وأحيلوا إىل احملكمة للرد على اامات بارتكاب جر) من قبل دول(وأشخاص اعتقلوا 

فبخالف املهاجرين غري القانونيني أو رعايا بلدان أجنبية يشتبه بارتكام جرائم يف إقليم دولـة               . األساسي
أخرى، فإن األشخاص احملتجزين مبوجب الوالية القضائية للمحكمة قد جيء م إىل هولندا وبالتايل فـإن             

وال أسـاس   . ازهم ينبغي للمحكمة أن توجد حال هلا      الصعوبات اللوجستية اليت نشأت بسبب موقع احتج      
ملخاوف بعض الدول من أن توجد يوما ما سابقة يحتج ا يف قضايا املهاجرين غري القانونيني أو األجانب                  
املقيمني يف إقليمها، ألن احلالتني غري متشاتني، وسيظل من سلطة الدول تقدير البت بشأن هذه القضايا يف 

  .ة الداخليةنظمها القانوني

  قرار سياسايت بتمويل الزيارات األسرية إىل األشخاص الذين حتتجزهم احملكمة  - رابعا

يف غياب التزام قطعي ناشئ عن صكوك قانونية أو عرف يقضي بتمويل الزيارات األسرية، ترى                 - ٤٠
الفيا أن من املفيد للمحكمة احملكمة باملقارنة مع احملكمة اخلاصة لسرياليون أو احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوس

ولن يفرض تنفيذ هذا القرار الـسياسايت       . متويل الزيارات األسرية نتيجة قرار سياسايت بشأن هذه املسألة        
  . التزاما على الدول يف نظامها القانوين كما أنه ميكن تكييفه مع الواقع اليت تواجهه احملكمة

اعي خصوصية احملكمة بوصفها مؤسسة حبكـم طبيعتـها         وسيقوم هذا القرار السياسايت على أسباب تر       -٤١
مراعاة االعتبار اإلنساين املرتبط باحتجاز شخص يف مكان معزول عن أسرته ، مع  (36)وبالتايل خصوصية إجراءاا

  ). العوز(وبلده األصلي، وقدرة الشخص احملتجز وأسرته على متويل الزيارة 

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨(حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة    )٣٤(
من القواعد املنظمة الحتجاز األشخاص املنتظرين للمحاكمة أو االستئناف لدى احملكمة أو احملتجزين ’ ١‘٦١حسب املادة    )٣٥(

، بتلقي الزيارات من ٦٤يسمح للمحتجزين، رهنا بأحكام املادة "، )احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا(خبالف ذلك بإذن من احملكمة 
 ٦١بينما تنص املادة "  وأصدقائهم يف فترات منتظمة حسبما يراه املوظف اآلمر، بالتشاور مع املسجل، الزما من قيود وإشراف،أسرهم

يكون للمحتجزين احلق يف تلقي الزيارات من األسرة، واألصدقاء وغريهم، رهنا "أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا على أن 
وجيب أن .  مكرراً فقط ووفقا ملا قد يفرضه املوظف اآلمر، بالتشاور مع املسجل، من قيود وإشراف٦٤ادة  وامل٦٤بأحكام املادة 

." تكون هذه القيود وأن يكون هذا اإلشراف الزما ملصاحل إقامة العدل أو األمن وحسن النظام يف السجن املستقبل ووحدة االحتجاز
 ليس هناك أي حكم يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة اجلنائية الدولية من لوائح قلم احملكمة،) ١(١٧٩وخبالف املادة 
 ."  لزيارات األسرة  لألشخاص احملتجزين دف اإلبقاء على هذه الروابط"الذي ينبغي إيالؤه " االهتمام اخلاص"لرواندا تؤكد 

 .انظر أدناه، ثالثا، خصوصية احملكمة   )٣٦(
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ط باحتجاز شخص يف مكان معزول عن أسرته وبلده األصلي، تـرى            فيما يتعلق باالعتبار اإلنساين املرتب     -٤٢
. احملكمة أن هذا الفصل يحدث حالة من العزلة الثقافية تدعو إىل ج معني فيما خيص متويل الزيـارات األسـرية                   

والواقع أن فصل الشخص احملتجز عن أسرته، زيادة على املسافة الفاصلة بني احملكمة والبلد األصـلي للـشخص                  
تجز، يعمالن كالمها على تشديد العزلة الثقافية للشخص احملتجز، الذي قد يتعني عليه، يف بيئته اجلديدة، التكيف   احمل

  .مع االختالفات القائمة يف جمال الطبخ، واللغة، والدين وبعض العادات

 حالة وعموماً، يترتب على فصل شخص عن أسرته، بصرف النظر عن األسباب أو الظروف، ال سيما يف            -٤٣
وتشدد اجلمعية الربملانية لس أوروبا، يف معـرض        . احلرمان من احلرية، أثر سليب يطال أفراد أسرة ذلك الشخص         

لسجن الزوجة، أو األب، أو األم أو األبناء عواقب اقتـصادية    "رأيها يف آثار االحتجاز على أسرة احملتجز، على أن          
 وتعد هذه العواقب جزءا مـن احلالـة         ٣٧."ه أو أسرته األصلية   واجتماعية ونفسية على شريك السجني، أو أطفال      

 وسيساعد قرار سياسايت يسمح بتمويل الزيارات إىل        ٣٨.اإلنسانية اليت سيواجهها كل من الشخص احملتجز وأسرته       
لذي األشخاص املعوزين احملتجزين لدى احملكمة على احلد من هذه العواقب واملسامهة يف جتنب األثر السليب احملتمل ا                

  .قد يكون لغياب الزيارات األسرية على الشخص احملتجز

ويف إطار خصوصية احملكمة كما أوضح ذلك أعاله، من بني معايري النظر يف هذا القرار السياسايت موقع                  -٤٤
البعيد من البلدان اليت تعمل ا احملكمة اآلن بآالف الكيلومترات وإمكانية عدم قدرة كـل مـن                 – ٣٩مقر احملكمة 

  .خاص احملتجزين وأسرهم على تغطية التكاليف املتعلقة ذه الزياراتاألش

وعالوة على ذلك، مما سيدعم هذه السياسة ضرورة ضمان سهولة إعادة اإلدماج االجتماعي أو إعـادة                 -٤٥
  .التأهيل املمكنة عرب الزيارات األسرية، ال سيما إذا برئ الشخص احملتجز

ا على مسؤولية الشخص احملتجز فيما خيص استخدام األموال املخصـصة           وسيشدد القرار السياسايت أيض    -٤٦
وتتطلب هذه املسؤولية تقدمي طلبات الزيارة قبـل الفتـرة         . للزيارات األسرية لتفادي إساءة استخدام هذه األموال      

يارات، يف حالة املتوقعة للزيارة بأزيد من ثالثة أشهر حىت تكون احملكمة يف وضع أفضل لتحليلها، ولتقرر وختطط للز
وقد يعين عدم امتثال هذا اإلجراء بالنسبة للـشخص احملتجـز           . اإلذن ا، وتنظمها بشكل فعال من حيث التكلفة       

  ٤٠.خفض امليزانية املخصصة لتغطية زياراته

                                                 
37)٣٧(   “Social and Family Effects of Detention,” Council of Europe, document 7816 of the 

Parliamentary Assembly, 15 May 1997. 
، رنيه زيلويغر، يف نشرة "تعاين أسرة الشخص املعين لوعة الفراق، وأمل االنفصال القسري وفقدان االتصال] ترمجة"[   )٣٨(38

 تشرين ٢٩-٢٧عن املؤمتر اإلقليمي املتعلق باستعادة الروابط األسرية، بوينوس آيريس،  ١اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 
 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

أعاله، . فيما يتعلق مبوقع مركز االحتجاز وإقامة أسر األشخاص احملتجزين، انظر رأي املفوض األورويب حلقوق اإلنسان   )٣٩(39
 . األسريةمحاية األسرة واحلق يف الزيارات: ألف- ثانيا

يف املمارسة، سيمكن التخطيط لزيارة قبل ثالثة أشهر من الزيارة ذاا من استيفاء متطلبات امليزانية املقترحة للمحكمة    )٤٠(40
وإذا مل يستوف الشخص احملتجز متطلبات اجلدول الزمين، فإن التكاليف العالية احملتملة  يف جمال النقل . فيما خيص الزيارات األسرية

 . سيتحملها الشخص احملتجز نفسه وقد ينتج عن ذلك تنظيم زيارة لشخص واحد بدال من اثنني حسب اقتراح احملكمةمثال
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وسرياعي القرار السياسايت للمحكمة مسة احملكمة بطبيعتها، وبوصفها مؤسسة دائمة أنـشئت ملقاضـاة               -٤٧
تكيب اجلرائم الدولية، مما سيؤيد فكرة متويل الزيارات األسرية بدون تطبيق املبدأ ذاته على بقية احملاكم أو وحماكمة مر

والواقع أن احملكمة ذه اخلصوصية تتميز متاما عن بقية احملاكم املنشأة مبوجب القانون أو . الواليات القضائية الوطنية  
طبيق هذه السياسة على بقية احملاكم مع إجراء التعديالت الالزمة كما وعليه ال ميكن ت. مبوجب قرارات جملس األمن

  .ال ميكن تطبيقها قطعا على النظم احمللية

وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق بإنفاذ العقوبات، يتمثل موقف احلكومة يف عدم تلقائية متويل الزيـارات                 -٤٨
  ٤١. مرتبطا بشروط االتفاقات املربمة بني دول اإلنفاذ ورئاسة احملكمةاألسرية وكونه

  معايري ينبغي النظر فيها وتوصيات -خامسا

   املعايري-ألف

كما تبني من جتربة احملكمة، يعد تنظيم الزيارات األسرية مشروعا يف حد ذاته، يتطلب جا متأنيا وإدارة                  -٤٩
زيارات، أي تقدمي املعلومات واملساعدة يف مسألة الوثائق؛ إنـه يـستدعي            فهو ال يقتصر على جمرد تيسري ال      . مرنة

. لذا من املهم وضع قواعد متسقة واضحة ومعقولة ومرنة شفافة لتنظيم الزيارات األسرية وإدارـا              . التمويل أيضا 
سافة الفاصـلة  ومن الضروري إدراك أن كل زيارة خمتلفة وتتطلب حتليال على حدة، مع مراعاة تكوين األسرة، وامل         

بني البلد األصلي ومقر احملكمة، والظروف السائدة يف البلد األصلي، ومرحلة اإلجراءات، واالحتياجات الفردية بل               
  .حىت املناخ

أما املعايري اليت يراعيها املسجل حىت اآلن بالنسبة لتمويل الزيارات األسرية لألشخاص احملتجـزين لـدى               -٥٠
وعندما قرر املسجل مراعاة العوز فيما يتعلق باملـساعدة         ). الزوج واألطفال ( النواتية   احملكمة فهي عوزهم وأسرم   

بيد أن هناك خيارات خمتلفـة      . القانونية اليت تسدد احملكمة أتعاا، روعي بعد ذلك لغرض متويل الزيارات األسرية           
  ٤٢.ميكن النظر فيها فيما يتعلق بطرائق حتديد العوز

لذا ستوصي احملكمة باعتماد نظام للتقييم جيمع . يلزم استعراض الطرائق لتحديد العوزونتيجة للدراسة، قد  -٥١
بني حتديد العوز لغرض املساعدة القانونية اليت تسدد احملكمة أتعاا وتقييم وسائل أفراد أسرة الشخص احملتجز، مع                 

ذا اخليار مقنعا واعتمد، فسيقدم     وإذا كان ه  . ما ينتج عن ذلك من أن البعض قد يتحمل تكاليف سفره إىل الهاي            
 ولدى تطبيق هذا النظام، قد ينظر  ٤٣.قلم احملكمة مشروع مقترح بشأن حتديد عوز األسرة لغرض الزيارات األسرية          

  :قلم احملكمة يف املعايري التالية

  

                                                 
 بني احملكمة ومجهورية النمسا االحتادية ٢٠٠٥نوفمرب / من االتفاق املربم يف تشرين الثاين٦على سبيل املثال، حسب املادة    )٤١(41

نون النمسا ظروف السجن وتكون هذه الظروف متسقة مع املعايري املتفق عليها عموما يف ينظم قا"بشأن إنفاذ أحكام احملكمة، 
املعاهدات الدولية اليت حتكم معاملة السجناء؛ وال تكون هذه الظروف بأي حال من األحوال أسوأ أو أحسن من الظروف املتاحة 

 ."للسجناء املدانني جبرائم مشاة يف النمسا
 .ملرفق األولا: انظر أدناه   )٤٢(42
 .املرجع نفسه   )٤٣(43



ICC-ASP/7/24 
Page 16 

 

 حالة كل من الشخص احملتجز وأسرته؛  أ 

 )شرط الزم(تسدد احملكمة أتعاا يعترب الشخص احملتجز معوزا ويتلقى املساعدة القانونية اليت   ب 

حيدد دخل األسرة على أساس أدىن راتب ملوظف لألمم املتحدة يف البلد الذي تعيش فيه األسرة                  ج 

  ٤٤؛)حيظى هذا الراتب باعتراف واسع وشائع من الدول األعضاء يف األمم املتحدة(

 ٤٥؛)شخصان لكل زيارة" (األقارب" زيارات يف السنة لفائدة ٣تكاليف   د 

 ٤٦ئيا، ستكون هناك زيارة كل أربعة أشهر؛مبد  ه 

  لتحديد دخل األسرة الشهري الالزم لتمويل زيارة واحدة؛٤تقسم تكلفة كل زيارة على   و 

إذا تساوى الدخل الشهري املتاح لألسرة مع املبلغ الشهري الالزم لتمويل الزيارة، لـن تعـد                  ز 

 األسرة معوزةً وستمول الزيارة بالكامل؛

ري املتاح والالزم لألسرة من أجل متويل زيارة واحدة مساوياً ألدىن راتب            إذا كان الدخل الشه     ح 

ملوظف لألمم املتحدة يف البلد الذي تعيش فيه األسرة أو زائدا على عليه، ستعد األسرة معوزة                

 ٤٧جزئياً؛

إذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة دون أدىن راتب ملوظف لألمم املتحدة يف البلد الـذي                  ط 

 ٤٨ األسرة لكنه ميثل ثلث الراتب األدىن، ستستويف األسرة شرط فئة العوز؛تعيش فيه

إذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة دون ثلث أدىن راتب ملوظف لألمم املتحدة يف البلد الذي   ي 

 تعيش فيه األسرة، عدت األسرة معوزة متاماً

  

                                                 
الختيار أدىن راتب ملوظف يف األمم املتحدة ما يربره وهو إمكانية جتنب إحداث عتبة جديدة وألن يف تلك البلدان اليت    )٤٤(44

كثر موضوعية وبالتايل من األسهل واأل. تعمل ا احملكمة ال توجد أي وثائق رمسية تنص على حد أدىن لألجر ميكن استعراضه بانتظام
 .بالنسبة للمحكمة العمل ذه العتبة اليت توجد يف البلدان اليت تعمل ا األمم املتحدة

نتج اقتراح ثالث زيارات يف السنة عن مشاورات أجرا احملكمة مع اجلهات املعنية من منظمات وخرباء حيث جاء فيها    )٤٥(45
ولدى النظر يف عدد . قارب بدال من تيسري زيارات أقل لعدد كبري من األقاربأن من األساسي ضمان زيارات أكثر لعدد صغري من األ

الزيارات يف السنة، جتدر مراعاة التواريخ واألحداث اليت قد تكون فيها الزيارات  األسرية األكثر استعجاال أو مراعاة الوصول إىل 
اهتماما خاصا التواريخ اليت هلا أمهية شخصية، مثل عيد امليالد، ومما قد يستحق . الهاي بعد فترة من االحتجاز بدون اتصال مع األسرة

ومما قد يستلزم دعم األسرة أيضا األحداث الرئيسية اليت تقع أثناء اإلجراءات، مثل تأكيد التهم، أو بدأ . واألعياد، والذكريات السنوية
 الصحة العقلية والعاطفية للشخص احملتجز، مثل التغريات وعالوة على ذلك، تستلزم الظروف اليت تؤثر يف. احملاكمة، أو النطق باحلكم

  .املومسية اهتماما خاص و قد يكون االتصال األسري أفضل وسيلة خمففة هلذه الظروف
يعد ذلك عمال باملنطق القائل بأن الزيارات األسرية ثالث مرات يف السنة عدد كاف لألشخاص احملتجزين من أجل    46)٤٦(

 .سية ومتابعة األحداث غري املنظورة اليت تستلزم وجود األسرة على مقربةحضور اللحظات الرئي
 .ستمول احملكمة الزيارة جزئياً   47)٤٧(
 .ستتراوح مسامهة احملكمة بني الدعم املايل الكامل والدعم املايل اجلزئي، حسب ظروف األسرة   48)٤٨(
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   توصيات-باء

اذ قرار سياسايت يقـضي بتمويـل الزيـارات األسـرية       توصي احملكمة باخت  بالنظر إىل نتائج الدراسة،      -٥٢

  .لألشخاص املعوزين احملتجزين لدى احملكمة

وتوصي احملكمة أيضا بعدم استخدام األسلوب املتبع لتحديد العوز لغرض املساعدة القانونيـة الـيت                -٥٣

 الوسائل املاليـة لألسـرة      ويقترح بدال من ذلك نظام يراعي     . تسدد احملكمة أتعاا بالنسبة للزيارات األسرية     

  .)مبن فيها األطفال القادرون على متويل الزيارات(بكاملها 

توصي احملكمة بتمويل الزيارات األسرية من امليزانية العادية فيما خيص أساليب متويل الزيارات األسرية،     -٥٤

  .للمحكمة على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة مجيع االعتبارات الالزمة

توصي احملكمة بثالث زيارات يف     يما خيص اجلوانب العملية املتعلقة بتنظيم وإجراء الزيارات األسرية،          وف  -٥٥

 يف أنسب وقت ممكن ال سيما يف اللحظات الرئيسية للشخص احملتجـز             ")األقارب("السنة لفردين من األسرة     

  ٤٩.وأسرته

ألسرية؛ ودف اإلبقاء علـى تكـاليف هـذه    ودف تيسري اجلوانب اإلدارية املتعلقة بتنظيم الزيارات ا      -٥٦

 بدراسة التدابري املمكنة لتيسري هذه اإلجراءات التنظيمية مع الدول          توصي اللجنة الزيارات يف مستواها األدىن،     

  .اليت تقيم فيها أسر األشخاص احملتجزين أو تعربها

مثل استخدام تسهيالت االتصاالت ونظرت احملكمة أيضا يف إمكانية استخدام وسائل بديلة عن الزيارات،   -٥٧

 الرتفاع تكلفتها، ولكن أيضا لعـدم        باللجوء إليها نظرا   بيد أا ال توصي   . أو االتصاالت السلكية والالسلكية   

على أي حال، من شأن االتصال      .  الذي يعد مسة خاصة للزيارات     إمكانية حلول هذه التسهيالت حمل االتصال     

  ٥٠. الفعليةبتسهيالت االتصال تكملة الزيارات

  :وختاما ويف ضوء كل سلف ذكره، توصي احملكمة مبا يلي  -٥٨

اإلبقاء مبوجب قرار سياسايت على متويل الزيارات األسرية لألشخاص املعوزين احملتجزين لـدى                 )أ (

 احملكمة 

صر هذا التمويل حتديدا على األشخاص احملتجزين  حتت الوالية القضائية للمحكمة واسـتبعاد                )ب (

 ج عنهم مؤقتا واألشخاص الذين يقضون عقوبتهم يف دولة اتفقت على استقباهلم؛األشخاص املفر

مثال، املساعدة  (هم  إىل مجيع األشخاص احملتجزين بصرف النظر عن حالة عوز        تيسري الزيارات      )ج (

 ؛)يف جمال التأشرية، واحلجز يف الفنادق

                                                 
 ).٢٠٠٨يوليه / متوز٩-٨ (حلقة دراسية بشأن الزيارات األسرية نظمها قلم احملكمة  )٤٩( 49
  . هاء بدائل للزيارات األسرية-أنظر أعاله، ثانيا   )٥٠(50
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مراعاة حالة كـل  تقييم طلبات احلصول على التأشريات على أساس كل حالة على حدة، مع       )د (

 شخص حمتجز وأسرته على حنو ما أُبرز سابقاً؛

" أقـارب "فيما يتعلق بالزيارات، أال يقبل إال األشخاص الذين اختارهم األشخاص احملتجزون            )ه (

هلم؛ وينبغي للمسجل أن يبت يف القضايا على أساس كل حالة على حـدة لتمويـل هـذه                  

 ما بينه الشخص احملتجز أثناء احتجازه؛على حنو " األقارب"الزيارات اليت يقوم ا 

حيدد يف حالة وجود عدة زوجات أو شركاء نظرا لتعدد زوجات أو شركاء الشخص احملتجز،                   )و (

ويف هذه احلاالت،   . الشخص احملتجز، لدى القبول، أمساءهم ويقدم الدليل على وجود العالقة         

حدة دف تفادي إساءة    حيدد طرائق الزيارات على أساس كل حالة على         ينبغي للمسجل أن    

 االستعمال واالجتار بالبشر؛

 ١٠ يوما اليت مسحت ا السلطات اهلولندية، ينبغي أال تتعدى كل زيارة             ٤٥بالنظر إىل فترة      )ز (

مثل املشاكل الصحية ( إضافة يومني إىل ثالثة للسماح بالنظر يف حاالت طارئة أيام، مع إمكانية

 ؛)و مشاكل أخرى، يقيمها املسجل أثناء مقامه يف الهاي، أألحد الزوار

 : ممولة من امليزانية العادية للمحكمة على النحو التايلأن يتلقى كل شخص حمتجز زيارات   )ح (

 ١٨بالغ واحد وطفل واحد دون : شخصان يف كل زيارة(ثالث زيارات يف السنة     ’١‘  

  ؛ أو) سنة١٨سنة، وطفالن بالغان، وطفل بالغ وطفل دون سن 

  ؛)بالغ واحد وطفالن: ثالثة أشخاص يف كل زيارة(السنة زيارتان يف   ’٢‘  

أن يسمح ألي شخص حمتجز قد يتبني أنه مل ير أسرته ألسباب خارجة عن إرادته وملدة طويلة                   )ط(

 أفراد أسرته النواتية أو املباشرة أثناء السنة     بتلقي زيارة من مجيع   )  شهرا على األقل   ١٨(نسبياً  

  ٥١األوىل من االحتجاز؛

 يسحب املبلغ الالزم لتمويل الزيارات األسرية من صندوق الطوارئ التابع للمحكمـة يف              أن  )ي(

  احلاالت اليت وقع فيها اعتقال الشخص احملتجز ونقله بعد اعتماد امليزانية العادية؛

يربر بوضوح كل متويل للزيارات األسرية من صندوق الطوارئ وتراعـى يف ذلـك حالـة                  )ك(

  ته؛الشخص احملتجز وأسر

  :أن يشمل التمويل العناصر التالية  )ل(

  تذكرة للسفر بني مكان إقامة األسرة وأقرب مطار دويل للمغادرة إىل الهاي؛  ’١‘  

                                                 
 شهرا يتبع ج تردد الزيارات، مع مراعاة أن تردد الزيارات هو جزء ال ١٨يف هذا الصدد، جيدر التوضيح أن اختيار    )٥١(51

 ٣٠ أو ٢٤(ونة يف حتديد الزيارات على مسافات أطول لذا ميكن للمحكمة أن تكون أكثر مر. يتجزأ من احلق يف احلياة األسرية
 .؛ ومع ذلك ترى احملكمة أن على السياسة العامة أن جتسد موقفا واضحا بشأن تردد الزيارات)شهرا
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  عند اللزوم تكلفة اإلقامة يف موقع املطار الدويل للمغادرة إىل الهاي؛  ’٢‘  

   والهاي؛تذكرة سفر بني املطار الدويل للمغادرة  ’٣‘  

   مطار شيبول إىل الفندق؛نقل األسرة من  ’٤‘  

  تكلفة إقامة األسرة يف الهاي؛  ’٥‘  

  التأمني الطيب لألسرة طيلة مقامها يف الهاي؛  ’٦‘  

 يورو لكل ١٢ يورو لكل بالغ و٢٤:  من أجل اإلعاشة اليومية لألسرةبدل كرامة  ’٧‘  

  طفل؛

  خلاصة؛ عند اللزوم، ال سيما من أجل تيسري الزيارات ارعاية األطفال الشباب  ’٨‘  

، من نافلة   إذا مل يكن للشخص احملتجز أقارب أو مل يرغب يف تلقي زيارات أسرية              ’٩‘  

  .القول إن احملكمة لن تقدم أي متويل ولن تنظم أي زيارة

يف ضوء ما سلف من معايري ودون اإلخالل بتحديد عوز األسرة لغرض الزيارات األسرية، سيحتاج قسم                  -٥٩

 حاليا يف الهاي يف      يورو لتمويل الزيارات األسرية لثالثة أشخاص حمتجزين       ٤٠ ٥٠٠ا   قدره االحتجاز إىل ميزانية  

 املعايري  وميكن استعراض .  بنسبة مخسني يف املائة     للميزانية احلالية  اخنفاضاوميثل ذلك    ).انظر اجلدول أدناه   (٢٠٠٩

  .املقترحة عندما يرى لذلك لزوم
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  أيام١٠ني ملدة تفاصيل لشخص املبلغ باليوروهات/التكلفة 

 الهاي-تذكرة العودة كينشاسا 2000 النقل

  1700 اإليواء

  يورو لكل طفل١٢ يورو لكل بالغ  و٢٤ 360 بدل الكرامة

  80 التأمني الطيب

  70 التأشرية

، اإليواء والطعام يف كينشاسا إذا لزم األمر، حاالت غري متوقعة 290  مسائل أخرى
 قبل املغادرة إىل الهاي

 

  4500 تكلفة زيارة واحدة

التكلفة السنوية للزيارات لكل 
 شخص حمتجز

13500  

التكلفة السنوية للزيارات 
لثالثة أشخاص حمتجزين 

 معوزين

 ٣تكلفة متصلة بالزيارات املخطط هلا مسبقا مبا ال يقل عن  *40500
 أشهر 

 السيد توماس لوبانغا تلقى زيارة أطفاله وزوجته، وأن السيد ماثيو كون، ميكن القول إنه، بالنظر إىل مع مراعاة املعايري املقترحة *

تلقي زيارات أسرية يف الذي له حق فإن السيد جريمان كاتانغا وحده هو غودجولو شوي رأى أسرته قبيل اعتقاله ونقله، ن
 اإلخالل بتقييم الوسائل  وبدون-حيث احتجز طيلة تلك السنوات يف كينشاسا–لقريب ألنه مل ير أسرته لسنوات املستقبل ا

  .املالية ألسرته
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  املرفق األول

  لتقييم عوز األسرةالطرائق املقترحة 
  

وتراعى حالة كل من  . الشخص احملتجز وأسرته، تقترح الطرائق التالية(1)وفقا للمعايري املبينة بالنسبة لعوز  -١

  :الشخص احملتجز وأسرته

شـرط  (ا ويتلقى مساعدة قانونية تدفع احملكمة أتعاا        أن يكون الشخص احملتجز قد أُعلن معوز        )أ(  

  ؛)الزم

مدى كون الشخص احملتجز، رغم هذا العوز، قادرا أم ال على تغطيـة تكـاليف الزيـارات                   )ب(  

  (2)األسرية؛

ويعين هذا أن األطفال القادرين على املسامهة يف متويل ). الزوج واألطفال(الوسائل املالية لألسرة   )ج(  

  .يؤخذون يف االعتبار عند تقييم وسائل األسرةالزيارة 

ويقيم عوز األسرة مبقارنة الدخل الشهري املتاح لألسرة بأدىن راتب ملوظف يف األمم املتحدة معـني                  -٢

 لألسـرة مـن     (3)وحيدد الدخل الشهري املتاح بطرح االلتزامات الشهرية      . حمليا يف البلد الذي تعيش األسرة فيه      

  .رةالدخل الشهري لألس

  :لدى تطبيق هذه املعايري تقترح احملكمة فئات خمتلفة من العوز  -٣

ملوظف يف األمم املتحدة يف البلد      الدخل الشهري املتاح لألسرة أقل من ثلث أدىن راتب          : معوز  )أ(  

  .الذي تعيش األسرة فيه

تحدة يف البلد    الدخل الشهري املتاح لألسرة أكثر من أدىن راتب ملوظف األمم امل           :معوز جزئياً   )ب(  

  .لكنه أقل من املبلغ الشهري الالزم لتمويل زيارة

الدخل الشهري املتاح لألسرة أقل من أدىن راتب ملوظف األمم املتحدة يف البلد             : عوز مشروط   )ج(  

  . أدىن راتب ملوظف األمم املتحدةالذي تعيش األسرة فيه لكنه أكثر من ثلث

  .للمبلغ الشهري الالزم لتمويل الزيارة أو يفوقهألسرة مساو الدخل الشهري املتاح ل: غري معوز  )د(  

  :مثال على حتديد الدخل الشهري املتاح لألسرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٤
                                                 

  . ألف املعايري- انظر أعاله، خامسا  )١((1)
بيد أنه جيدر التوضيح هنا . رات األسريةقد يقال هنا إن الشخص احملتجز ، لدى إعالنه معوزا،  قد ميول رغم ذلك الزيا   )٢((2)

أنه باستثناء األموال الالزمة لالحتياجات العادية أو نفقات املعيشة لألسرة، من الوارد أن بقية األموال أو األصول ستجمد لغرض جرب 
 .أو تعويض اين عليهم، عرب طرائق خمتلفة

 .التزامات من قبيل اإلجيار وتكاليف املعيشة   )٣((3)
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 ١٣٥٠٠تناهز  ) شخصان يف كل زيارة   ( ألفراد األسرة    تكاليف الزيارات الثالث يف السنة      )أ(  

  :يورو

 وسيكون الدخل الشهري املتاح لكل أسرة لتمويل        ؛يورو ٤٥٠٠ حوايل    ستكلف زيارة كل أربعة أشهر نظريا      -

؛ وسيكون الدخل الشهري املتاح الالزم لكل زيارة لشخص واحد          )٤٥٠٠/٤ ( يورو ١١٢٥زيارة لشخصني هو    

، تعد  عليهزائدا أو يورو ١١٢٥ ملبلغ مساوياإذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة ) ١١٢٥/٢ ( يورو٥٦٢,٥

  ري معوزةغاألسرة 

حيدد دخل األسرة مقارنة بأدىن راتب ملوظف يف األمم املتحدة معني حمليا يف مجهورية الكونغو   )ب(  

  ): يورو٣٤٠,٥حوايل ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٤٦٠، وهو الدميقراطية، أي منظف

 مولفـست  دوالرا،   ١٥٣إذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة أدىن مـن          : العوز  ‘١’    

  .احملكمة الزيارة بالكامل

 دوالر أو   ٤٦٠إذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة مساويا ملبلـغ          : العوز اجلزئي   ‘٢’    

  .؛ فستمول األسرة تكاليف الزيارة إىل احلد املمكن، وستغطي احملكمة بقية التكاليفزائدا عليه

 دوالر لكنـه  ١٥٣يد من   إذا كان الدخل الشهري املتاح لألسرة أز      : العوز املشروط   ‘٣’    

وستتراوح مسامهة احملكمـة بـني   :  دوالر، فستمول احملكمة الزيارة على أساس كل حالة على حدة       ٥٠٠أقل من   

  .حسب ظروف األسرةالدعم املايل الكامل والدعم املايل اجلزئي، 
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  املرفق الثاين

  التكاليف احلقيقية لزيارة ينظمها قلم احملكمة

  

 ١٢ملدة )  أطفال٥ بالغ و١( أشخاص ٦التفاصيل لفائدة  يوروهاتاملبلغ بال/التكلفة  
 ليلة

١ ٠٦٤٧ ٠٦  النقل    الهاي-تذاكر العودة كينشاسا  

 ا دوالر٩٠يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٦٣,٣٢  النقل

  )يدفع من ميزانية النقل(والعكس  الهاي -يف هولندا، شيبول  ١٦٠,٠٠  النقل

٢ ٤١٤,٠٤ اإليواء   

  

٦١٢,١٣  

  

  

  يف هولندا

 ٢٢٠٠,٣٢ يف غرفتني متجاورتني  ليلة١١

 ٢١٣,٧٢ ليلة يف غرفتني متجاورتني ١

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢٣٠( ليلة يف كينشاسا قبل الذهاب إىل الهاي       ١
 )ادوالر

ليلتان يف كينشاسا بعد الذهاب إىل الهاي وقبل الطريان إىل 
  ) دوالرا٦٢٠(غوما 

 الكرامة يف كل من مجهورية بدل
  الكونغو الدميقراطية وهولندا

١ ٠٩٢,٠٠   

٢٥٣,٢٦ 

  يورو لكل طفل يف هولندا١٢ يورو لكل بالغ و٢٤

 دوالرات لكل طفل يف مجهورية ٦ دوالرا لكل بالغ و١٢
 الكونغو الدميقراطية

   باكسات٦ x يوروهات ٤ x يوما ١٣ ٣١٢,٠٠ التأمني الطيب

اآلخرون هلم جوازات سفر من الزيارات  ( دوالرا١٥٠  ٣x ٣١٦,٥٧ اجلوازات
  )السابقة

   يورو٧٠  ٦x ٤٢٠,٠٠ التأشرية

  من تقدميمساعدة: مسائل أخرى
 منظمة دولية غري حكومية

   كينشاسا والعكس-الرحالت غوما  

  

١٦ ٢٩٠,٣٨ تكلفة الزيارة    
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  املرفق الثالث

  راسية اليت نظمها قلم احملكمة اخلارجيني يف احللقة الدركنيقائمة املشا

  املمثلون  جهات أخرى/املنظمات 

 إيفنسون. إليزابيث م منظمة رصد حقوق اإلنسان ١

 مىن رمشاوي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ٢

 أليساندرا مينيغون اللجنة الدولية للصليب األمحر ٣

 ساآن ماري ال رو اللجنة الدولية للصليب األمحر ٤

 فرانسيسكا بيتزوتيللي منظمة العفو الدولية ٥

 ميلوناس-إيرين كيتسو مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لس أوروبا ٦

 سوادنيمي سيغريست  منظمة األمم املتحدة للطفولة ٧

  كاتارين أرلوفسكي  التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ٨

 إيزابيل أوملا  دوليةالتحالف من أجل احملكمة اجلنائية ال ٩

 لورين مسيث رابطة احملامني الدولية ١٠

 ليليانا دمياركو  رابطة احملامني الدولية ١١

 ميل جيمس املنظمة الدولية إلصالح السجون ١٢

 دانكان ماكلوغالن  خبري ١٣

 تريي جاكسون  خبري ١٤

 مارتن بيتروف  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ١٥

 ماندياي نياغ  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ١٦

 غريغوري تاونسند احملكمة اخلاصة لسرياليون ١٧

 رواسني مولغرو )باحث(جامعة نوتينغهام  ١٨

 إيرينا نيتا فريق الهاي العامل ١٩

 صاحب السعادة كريسنت بريينغ فريق الهاي العامل ٢٠

 كريستيان نيسن فريق الهاي العامل ٢١

 أالنبون جورج سفارة سرياليون يف بلجيكا ٢٢

 باتن جنيفر آن الرابطة الدولية للمحامني اجلنائيني ٢٣

 كيليندا كاكينجي حمامي ماثيو نغودجيولو ٢٤

 فيمكي هوفسيت منظمة رصد السجون ٢٥

  روجييه بارتيلز الصليب األمحر اهلولندي ٢٦

- - - 0 - - - 


