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  الدورة الثامنة
  الهاي

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

 
  تقرير احملكمة عن اجلوانب املالية إلنفاذ التزام احملكمة بتمويل الزيارات

 ∗زين املعوزيناألسرية للمحتج

                                يف دورـا احلاديـة عـشرة إىل أن       ")       اللجنة "  ب                        يشار إليها فيما بعد     (                               أشارت جلنة امليزانية واملالية       - ١
                        يف دورا الـسادسة إىل أن     ")       اجلمعية "  ب                     يشار إليها فيما بعد  (                                         احملكمة دعيت من قبل مجعية الدول األطراف      

                                                              دثا عن الزيارات األسرية والحظت أن اجلمعية ستنظر يف دورا                                              ً         تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة تقريراً حم       
                                                                                                           السابعة يف اآلثار املالية املهمة والطويلة األجل املترتبة على هذه املسألة يف ميزانية احملكمـة والـسابقة الـيت          

   . )١ (       ستشكلها

          األمـر                                                                                         والحظت اجلمعية، يف دورا السابعة، باإلشارة إىل التوصيات الصادرة عـن اللجنـة أن               - ٢
                                                            يتعلق بالسياسات العامة اليت تتبع بصدد مسألة املـساعدة                                                              يستدعي املزيد من املناقشة بغية االهتداء إىل قرار         

                                                         الذين ينتظرون نظر احملكمة يف شأم، وكـذلك يف حالـة                   حتجزين                                           املالية املقدمة إىل الزيارات األسرية للم     
                                               ولذلك دعت اجلمعية احملكمـة إىل أن تـشرع يف            .   ها                                                     اعتماد مثل هذه السياسة تبين الشروط احملددة إلنفاذ       

                                                                                                              حوار بناء مع الدول األطراف حول هذه املسألة يف الوقت املناسب مما يتيح للجنة النظر املالئم يف دورتيهـا                  
                                      إىل املكتب أن يبقي املسألة قيـد         ت                                                                            الثانية عشرة والثالثة عشرة واختاذ اجلمعية لقرار يف دورا الثامنة وطلب          

   .    نظره

               وقررت مـا        ٢٠٠٩                  ً                                                            وناقشت اجلمعية أيضاً مسألة الزيارات األسرية يف سياق ميزانية احملكمة لعام              - ٣
   :   يلي

                                                                                      بالنظر إىل احلاجة إىل مزيد من املداوالت رهنا باختاذ قرار بالسياسات العامة حـول                  ...   -  ١٥ "
        أن تسمح             وحده، على     ٢٠٠٩                                                           هذه املسألة، اتفقت اجلمعية، على أساس استثنائي ويقتصر على عام 

          ً                           يورو وفقاً للميزانية الربناجميـة        ٤٠     ٥٠٠                                                        للمحكمة بتمويل الزيارات األسرية مبا يصل مقداره إىل         
   :     ً                     رهناً بالشروط التايل ذكرها    ٢٠٠٩     لعام 

                                     ينبغي تنفيذه مبا يتوافـق مـع            ٢٠٠٩                                       متويل احملكمة للزيارات األسرية يف عام          ) أ (
    ً ناً؛                                           االحتياجات ذات األولوية للمحتجزين املعوزين راه

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/7  الوثيقةبوصفه         ً صدر سابقا    ∗
) ١ (   ICC-ASP/7/15 ٦٧   و  ٦٦           ، الفقرتان  .   
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                      اختذ علـى أسـاس          ٢٠٠٩                                                      إن القرار القاضي بتمويل الزيارات األسرية يف عام            ) ب (
                                                     ً                          استثنائي وال يشكل بأي حال من األحوال أو يبقي وضعا دائماً؛ كما ال يشكل              

            ً                                    اليت قبلت فعالً أو ستقبل عقد اتفاقـات مـع                                              أي سابقة قانونية بالنسبة للدول      
                                ً      قة قانونية فيما خيص احملتجزين حالياً                                              احملكمة إلنفاذ األحكام؛ وال يشكل أي ساب      

         ً                                                                      أو مستقبالً على املستوى الوطين أو املستوى الدويل؛ كما أن قرار اجلمعيـة ال              
                                                                 ميس حبال من األحوال وال ينتقص بأي شكل مـن األشـكال النتيجـة الـيت      
                  ً                                                          ستتمخض عنها مستقبالً املناقشات الدائرة حول مسألة متويل الزيارات األسرية          

   .     عوزين            للمحتجزين امل

    ً                                                                                     أخرياً، وبروح من تيسري املناقشة املتعلقة ذه املسألة وحرصا على توخي الشفافية لكـن                -  ١٦
                                                                                               دون مساس باملزيد من املناقشات، دعت اجلمعية احملكمة إىل إعداد وثيقة منفصلة حتـدد اآلثـار                

   . )٢ ( "                       الزيارات األسرية املقترحة    على       ٢٠١٠                             احملتمل أن تترتب يف ميزانية عام 

                                                                             اليت خصصتها اجلمعية هلذا الغرض قامت على أساس املقترح الذي تقدمت به                 ٢٠٠٩              ميزانية عام    و  - ٤
                                                                                                     احملكمة لتمويل زيارتني يؤديهما ثالثة أشخاص، أو ثالث زيارات يؤديها شخصان لثالثة مـن احملتجـزين                

    ".                         الزيارات األسرية للمحتجزين "                                                املعوزين، كما هو مفصل يف تقريرها إىل اجلمعية املعنون 

                        أعاله، عرض قلم احملكمـة   ٣     ً                                                             ومتشياً مع هذا املقترح الذي أقرته اجلمعية كما هو مفصل يف الفقرة          - ٥
                                                                                                          متويل إما زيارتني لثالثة من أفراد األسر أو ثالث زيارات لعضوين من أعضاء األسر خالل سـنة تقومييـة                   

                             ف السيد نغودجولو شوي هذا               وقد استأن   .                                                              واحدة وختص هذه الزيارات احملتجز السيد ماثيو نغودجولو شوي        
   .    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١                           القرار أمام هيئة الرئاسة يف 

                                                                            ديسمرب، طلبت هيئة الرئاسة إىل املسجل توضيح سياسته املتعلقة بالزيـارات            /              كانون األول   ٥    ويف    - ٦
      علـى                 ديسمرب فـشدد     /              كانون األول    ١٢                     وفعل املسجل ذلك يف       .           ً                             األسرية فضالً عن أية قيود مالية توضع      

                                                                        تقتضي من السلطة القائمة باالحتجاز متويل الزيارات األسرية لألشخاص                اليت                              االفتقار إىل املعايري املوضوعية   
                                                                                                               احملتجزين وبني أن السياسة املؤقتة هذه ستعرض على اجلمعية لتنظر فيها على ضوء الشواغل املالية والقانونية                

                    ، ومت اإلعالن عنـه       ")      القرار    (" )٣ (    ٢٠٠٩      مارس   /  ار     آذ   ١٠                                  وأصدرت هيئة الرئاسة قرارها يف        .              على حد سواء  
   .    ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٢٤  يف 

                ً    جيب أن يفهم ضمنياً       " ه                                                                             ووافقت هيئة الرئاسة، يف القرار الذي اختذته، على تلبية الطلب مالحظة أن             - ٧
                                 يغدو خبالف ذلك غري ذي مفعول يف                                                                           وجود التزام إجيايب بتمويل الزيارات األسرية وذلك ألجل إعمال حق           

                                                                           وعلى هذا النحو فإن املقرر حني انتهى إىل أنه ال وجود اللتزام إجيايب بتمويل           .                         ف معينة يواجهها احملتجز      ظرو
   . )٤ ( "                                                               الزيارات األسرية يف ظروف معينة يواجهها احملتجز قد أخطأ يف حق القانون

                                                      
                                                                                     الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    ) ٢ (

-ICC                                        منـشور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة            (    ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢-  ١٤            عة، الهاي،        الساب

ASP/7/20(  لد األول، اجلزء الثاين، الفقرتان١٦   و  ١٥                                  ، ا  .   
) ٣ (   ICC-RoR-217-02l08 ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٢٤                               ً   ، أعيد تصنيفه بوصفه قرارا معلناً يف    .   
   .  ٣٧       الفقرة    ) ٤ (
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                      أن التقرير يقترح       كما  .                                                                           احملكمة، يف هذا التقرير، إىل تقصي اآلثار املالية املترتبة على القرار            د     وستعم  - ٨
                                                                                                             السبل الكفيلة بالتقليل من تكاليف متويل الزيارات األسرية للمحتجزين باتباع سبل منها استعراض النـهج               

   .                                             احلايل املتبع يف حساب العوز ألغراض الزيارات األسرية

      ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ١٠                              اآلثار املالية املترتبة على قرار 

                                                               جل مبا يفيد أن من حق احملتجز املعوز أن يرى كافة أفـراد                           ً      ً                  يضع القرار خطاً أساساً بالنسبة للمس       - ٩
     خالل                        ظروفهم الشخصية، يف           ملعاينة  )                                                              الزوجة واألطفال الذين هم من صلبه واألطفال الذين يتبناهم         (       أسرته  

     ً                                                                            وأخذاً بعني االعتبار الظروف الراهنة لثالثة من احملتجزين املعوزين املوجودين يف مركـز         .      واحدة             سنة تقوميية   
                                       ً                                                                تجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولية فضالً عن تشكيلة أسرة كل حمتجز منهم فإن التكاليف اخلاصـة                   االح

   : )٥ (                 ستتمثل فيما يلي    ٢٠١٠                       بالزيارات األسرية يف عام 

   )٦ (                                                                                  امليزانية املقترحة لتمويل الزيارات األسرية للمعوزين احملتجزين لدى احملكمة اجلنائية الدولية

    جريمني كاتانغا  ماثيو نغودجولو  توماس لوبانغا ديالو  
           أطفال ٥  +      زوجة          أطفال ٦  +      زوجة        أطفال   ٧  +      زوجه              تكوين األسرة

ــة  (  س    )٧ (            مدينة االنطالق            مجهوريــ
   )                  الكونغو الدميقراطية

ــة  (  س             مجهوريــ
   )                  الكونغو الدميقراطية

                مجهورية الكونغو   (   س  
   )          الدميقراطية

  

     ٨   ٩    ١٠   )٨ (      ائرين        عدد الز
                     رحلة اجلوية ملـسافر      ال

      بالغ
          يورو ١     ٥٠٠    ×  ٣        يورو ١     ٥٠٠    ×  ٣        يورو ١     ٥٠٠    ×  ٣

          يورو ١     ١٥٠    ×  ٥        يورو ١     ١٥٠    ×  ٦        يورو ١     ١٥٠    ×  ٧                     الرحلة اجلوية لألطفال
                     تذكرة السفر داخـل    

                    البلد لكافة الزوار
          يورو ٢     ٣٠٠        يورو ١     ٦٢٠        يورو    ٢٠٠٠

          يورو  ١٢     ٥٥٠        يورو  ١٣     ٠٢٠        يورو  ١٤     ٥٥٠                  جمموع تذاكر السفر
             بدل الكرامة

   )            لكافة الزوار (
          يورو ١     ٩٨٠        يورو ٢     ١٦٠        يورو ٢     ٣٤٠

       السكن،  (           نفقات أخرى 
                     التأشــريات، التــأمني 

   )                الصحي وما إىل ذلك

          يورو  ١١     ٩٠٠        يورو  ١١     ٠٠٠        يورو  ١٢     ٠٠٠

    ٨١     ٥٠٠        يورو  ٢٦     ٤٣٠        يورو  ٢٦     ١٨٠        يورو  ٢٨     ٨٩٠       اموع
      يورو

                                                      
                                                                 جيوز أن يضعه املسجل يف االعتبار وقت حتليل الطلب املقدم من                                         دون املساس بأي اعتبار إضايف       ) ٥ (

   .     احملتجز
   .     ً                                 يوماً، يف السنة، تقضيها كل أسرة يف الهاي  ٤٥                                   تأخذ هذه األرقام يف االعتبار ما جمموعه    ) ٦ (
                    التكاليف التقديرية           بيد أن     .                                                                   مراعاة لألسباب األمنية ال يكشف عن مكان اإلقامة يف هذه الوثيقة             ) ٧ (

   .          يف احلسبان       تضع ذلك
                                                                                                يقوم هذا العدد على أساس ثالث زيارات يف السنة تؤديها الزوجة مع شىت األطفال املرافقني هلا                   ) ٨ (

                       ويضع هذا يف احلـسبان       .                                                                           يف كل زيارة وذلك لتأمني زيارات األسرة بكاملها خالل سنة تقوميية واحدة           
                         وعلى سبيل املثـال، ويف       .                ني وما إىل ذلك                                                                  الطاقة املتوفرة مبركز االحتجاز والشواغل األمنية وتوافر املوظف       

                                                                                                        حالة توماس لوبانغا ديالو ميكن أن تكون هناك زيارة واحدة تقوم ا زوجته وطفالن وزيارة واحدة تقوم             
   .        اآلخرين    طفلني  ال                                                      ا الزوجة وثالثة أطفال وزيارة واحدة تؤديها الزوجة رفقة 
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                    آليات خفض التكاليف

                                                                                             كمة أن تتابع عن كثب التقديرات األولية اليت وضعتها واملتعلقة باملوارد املالية املكرسـة                       تعتزم احمل   -  ١٠
                                                                                                      لألشخاص احملتجزين مستعينة يف ذلك مبفتشها املايل للتحقيق يف مدى دقة املعلومات اليت قدمها احملتجـزون                

   .            بشأن مواردهم

                                     لسفر أو اإلقامـة يف الهـاي مثـل                                                                     كما ستنظر احملكمة يف استبعاد بعض التكاليف ذات الصلة با           -  ١١
   .                                                                                        احلقائب الزائدة والنقل داخل مدينة الهاي وأية مكاملات هاتفية جيريها أفراد األسرة أثناء زيارام

   :                         الطرائق احلالية حلساب العوز

                                                                                               هناك سبيل آخر للحد من التكاليف يتمثل يف استعراض الطريقة احلالية املـستخدمة يف حـساب                  -  ١٢
                                                          احملكمة من جديد على املنهجية احلالية املستخدمة وهـي              تؤكد                            لمناقشة بشأن هذه املسألة              وتيسريا ل   .      العوز

   .                      ترحب بآراء اللجنة فيها

                                                               زيارة أسرية تقيم املعلومات اليت يوفرها احملتجز خبصوص دخلـه                         يقدم لغرض                      فعلى إثر كل طلب     -  ١٣
   .                               قدرة هذا احملتجز على متويل الزيارة       لتحديد       املتاح 

                   ً                                                                ون احملتجز اعترب معوزاً ويتلقى املساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة حقيقة ال تفيـد إال              وحقيقة ك   -  ١٤
         الزوجـة   (                                            حتديد الدخل الشهري املتاح لكل من األسرة                                           باإلضافة إىل ذلك تعمد احملكمة إىل         .            كمعيار أويل 

   .       الزيارة                                                       والشخص احملتجز بغية تقييم قدرم احلالية على املسامهة يف متويل   )        واألطفال

                                                                                         واإلمكانيات الشهرية أو الدخل الشهري املتاح تتحدد عن طريق طرح االلتزامات الـشهرية مـن          -  ١٥
                                                                                      ويشمل الدخل الشهري اإليرادات املتأتية من استخدام املمتلكات يف سبيل احلصول علـى               .              الدخل الشهري 

         ؤخذ بعني   ي و  .                يقتصر عليها         دون أن   )                                                   األراضي، املساكن، السيارات وغري ذلك من املوجودات       (              ربح أو ريع    
   .                                                                                   االعتبار يف االلتزامات البدل اليومي الذي يصرف لكل عضو يف األسرة يف املدينة اليت يعيشون فيها

                                                                     ات املالية املتاحة لألسرة، يقارن الدخل الشهري املتاح لألسرة بأدىن           ي                             وعندما يتم النظر يف اإلمكان      -  ١٦
                               واستنادا إىل هذه املعايري ميكن       .                                    يف البلد الذي تعيش فيه األسرة                                          ً       أجر ملوظف حملي تعينه األمم املتحدة موظفاً      

   :                                 للمحكمة أن تضع االستنتاجات التالية

                              ً                                              يتم اإلعالن عن احملتجز بوصفه معوزاً ألغراض احلصول على مـساعدة قانونيـة                :     املعوز   ) أ (
                                       ُ                                             ويكون الدخل الشهري املتاح لألسرة أقل من ثُلث أدىن أجر حيصل عليه موظف تـابع               

                                         ويف هذه احلالة، تقوم احملكمـة بتمويـل          .                                              ألمم املتحدة يف البلد الذي تعيش فيه األسرة        ل
   .               الزيارة بالكامل

   :                       هذا املفهوم يغطي حالتني .           ً املعوز جزئياً   ) ب (

                                                                          حني يكون الدخل الشهري املتاح لألسرة أقل من أدىن أجر يتقاضاه موظـف               -
        املبلـغ               يزيد علـى              ، ولكنه                                                       تابع لألمم املتحدة يف البلد الذي تعيش فيه األسرة        

                              الشهري الالزم لتمويل الزيارة؛
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                                                                          وحني يكون الدخل الشهري املتاح لألسرة أعلى من أدىن أجر يتقاضاه موظف              -
   .                                                                       تابع لألمم املتحدة يف البلد ولكنه أقل من املبلغ الشهري الالزم لتمويل الزيارة

                               ارة بالقدر املمكن وسوف تغطي                                                              ويف كلتا هاتني احلالتني تقوم األسرة بتمويل تكاليف الزي          
   .                                                  احملكمة التكاليف املتبقية آخذة بعني االعتبار ظروف األسرة

                                      ً                                       يتم إما اإلعالن عن احملتجز بأنه ليس معوزاً ألغراض احلصول على مـساعدة               :         غري املعوز    ) ج (
                                                                                         قانونية وإما معوز ولكن الدخل الشهري املتاح لألسرة يساوي أو يفوق املبلغ الـشهري              

   .                تكاليف الزيارة       احملكمة                 يف هذه احلالة ال متول  .              تمويل الزيارة       الالزم ل

- - - 0 - - - 


