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تقرير المكتب عن المساعدة القانونية

مقدمة-أوال
تتوخى هذه الوثيقة هدفا خاصا يتمثل يف تعريف نظام املساعدة القانونية الذي تطبقه احملكمة اجلنائية - ١

الدولية وشرحه وحتديد مفاهيمه.
وسنبني فيها أصول الوالية املتعلقة باملساعدة القانونية، ومسارها على مدى العقد األول من وجود - ٢

احملكمة ومجعية الدول األطراف، وصوال إىل يومنا هذا. وستعرض هذه الوثيقة على مندويب اجلمعية نظرة عامة 
ذا األمر، كما عن نظام املساعدة القانونية، وعن اجلهود اليت يبذهلا مسؤولو اجلمع ية واحملكمة املعنيون 

التقدم يف التحليل واملناقشات يف املستقبل.إحراز ستقرتح سبل 
ا - ٣ وتنقل هذه الورقة أيضا بعض النقاط والشواغل الرئيسية اليت أثريت أثناء خمتلف املشاورات اليت عقد

ونقابة حمامي ،يف ذلك مكتب قلم احملكمةجهة التنسيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة الرئيسية يف احملكمة، مبا 
وجهات فاعلة معنية أخرى.،احملكمة اجلنائية الدولية

المفهوم-ثانيا
ن الفرد من الوصول إىل العدالة ميكِّ ،عرتف باملساعدة القانونية دوليا كحق أساسي من حقوق اإلنسانيُ - ٤

التكافؤ يف دعو إىل يي ذالقانوين املتمثل يف املساواة، الاملفهوم السياسيونزاهة القضاء. وال بد من جتسيد 
كفاءة ’’ومساعديهم عن تقدمي املساعدة القانونية مسألة احملاماة ةمعاملة كل فرد. وتعد مسؤولية ممارسي مهن

موجهة أخالقيا. وبالتايل، ال ميكن ألي مساعدة قانونية أن تعترب كافية وفعالة ما مل تكن مشبعة ‘‘ مهنية
دم ببساطة على مهام املساعدة قْ ميع العناصر الضرورية للكفاءة املهنية. وبالتايل، ال جيوز ألحد أن يُـ جب

القانونية دون اكتساب مهارات وفنون الكفاءة املهنية القانونية بشكل كامل.
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م ذلك ل يطلب التمثيل القانوين وحمام يقدوبعبارة أخرى، ويف صميم هذا املفهوم، يوجد دائما موكِّ - ٥
لني اآلخرين هو وضعه االقتصادي. ولغرض املساعدة القانونية، يكون التمثيل. وما مييز هذا املوكل عن املوكِّ 

املوكل شخصا ال يستطيع دفع األتعاب حملاميه عن خدمات اليت يقدمها له.
التزاما أمام فرادى والعمل يف املساعدة القانونية دليل على إدراك احملامي أن ذلك االلتزام املهين ليس - ٦

املوكلني فحسب، بل هو التزام أمام عامة الناس. ويتم الوفاء بذلك االلتزام أحيانا بشكل فردي، ويكون 
)١(أحيانا أخرى مسألة عمل مشرتك من خالل نقابة احملامني.

الخلفية التاريخية-ثالثا
املساعدة القانونية ليس ظاهرة جديدة. ل املنخفض الدخل إىلاملوكِّ احتياج’’يرى بعض األكادمييني أن - ٧

ويقال أن يف مرحلة مبكرة من تطور القانون يف عامل بدائي نسبيا، كان من املعتاد عدم السماح لفرادى 
أن يكون املفهوم األساسي منويعد حق األفراد يف أن ميثلهم احملامون حتسنا بدال)٢(املتقاضني بتوكيل حمامني.

‘‘يف اإلجراءات االنكليزية األمريكية.
اآلراء التي أعربت عنها جهة التنسيق-رابعا

نظام املساعدة القانونية أنشئ من الواضح أن يف السنوات األوىل من وجود احملكمة اجلنائية الدولية، - ٨
اة السياستؤدي ملواجهة احتياجات حمكمة دولية سريعة التطور. و  حاليا يف احملكمة يف جمال دفع املعمول 

ا القانونية.إىل األتعاب عن املساعدة القانونية  آثار إجيابية وآثار سلبية فيما يتعلق بكفاءة إجراءا
قدت مع خمتلف اجلهات الفاعلة، سواء من احملكمة أو من واستنادا إىل خمتلف االجتماعات اليت عُ - ٩

ا احملكمة ستحتاج إىل تعديل عن مفهومها األوساط اجلامعية، فإن سي اسة املساعدة القانونية اليت تعمل 
عترب ضروريا أثناء التفاوض بشأن نظام روما األساسي) لكي تعكس احتياجات احملكمة األصلي (الذي كان يُ 

عاما عن إنشائها.١٦بعد مرور 
، ولكن أيضا يف القضايا اليت ئهاعدد أعضاوعلى مر السنوات، شهدت احملكمة زيادة ليس فقط يف - ١٠

نظرت فيها مبوجب واليتها القضائية. وبالتايل فقد ارتفع كذلك القدر اإلمجايل من املوارد البشرية واملالية اليت 
، كما زادت احلاجة إىل توفري قدر مياثل أو يساوي تلك املوارد من أجل نياملتهمعن لدفاع ليتعني توفريها 

.بإنصافلضحايامتثيل ا
ن الفرد من عرتف باملساعدة القانونية دوليا كحق أساسي من حقوق اإلنسان ميكِّ يُ ’’وكما ذكرنا أعاله، - ١١

ولذلك جيب تعديل سياسة دفع األتعاب من أجل حتسني نظام ‘‘. الوصول إىل العدالة ونزاهة القضاء
اء بشكل صحيح وبالطريقة األكثر املساعدة القانونية لتمكينه من متثيل مصاحل املتهمني والضحايا على السو 

فعالية وكفاءة.

.Legal Aid, its concept, organization and importance; John S. Bradway, Louisiana Law review, vol. XIV, pانظر)١( 554.
لزم املتقاضني باملثول شخصيا أمام احملكمة وبالدفاع عن كانت اإلجراءات القدمية تُ ’’يصفان ذلك بالعبارات التالية: بولوك وميتالند)٢(

,Pollock & Maitland, History of English law. انظر‘‘قضاياهم مستخدمني كالمهم اخلاص. 211 (2d ed. 1899).
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ا األخرية جبهود احملكمة الرامية إىل مواصلة تنفيذ سياسة دفع أتعاب - ١٢ وقد أقرت اجلمعية يف دور
املساعدة القانونية، وشددت على ضرورة املراقبة املستمرة لكفاءة نظام املساعدة القانونية لدعم وتعزيز مبادئه، 

وبناء على ذلك اإلقرار، )٣(العادلة، واملوضوعية، والشفافية، واالقتصاد، واالستمرارية، واملرونة.وهي احملاكمة
ترى جهة التنسيق أن اجلمعية ينبغي أن تناقش يف الوقت املناسب، من خالل أفرقتها العاملة ويف وقت مبكر 

دف متكني احملكمة من تعديل قدر اإلمكان، اآللية املناسبة لتعزيز أثر نظام املساعدة القانونية،  وذلك 
لنهوض بأهداف واليتها. لسياستها احلالية لضمان قدر أكرب من الكفاءة والشفافية و 

نقابة حمامي احملكمة لتأسيس، مت تشكيل جلنة صياغة ٢٠١٥ومن املهم أن نالحظ أن يف آذار/مارس - ١٣
يف تلك دت هذه اهليئة جلستها العامة األوىل، ومت ، عق٢٠١٦متوز/يوليه ١اجلنائية الدولية. ويف يوم اجلمعة 

املناسبة انتخاب اللجنة التنفيذية وتنصيبها. وستؤدي نقابة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية دورا مباشرا بشكل 
مستقل يف املناقشات اليت ستجرى يف املستقبل مع احملكمة بشأن سياسة دفع األتعاب عن املساعدة القانونية.

الوالية الحالية-خامسا
، واليت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ ICC-ASP/12/Res.8إن الوالية الواردة يف قرار اجلمعية - ١٤

-ICCو ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٢املؤرخ ICC-ASP/13/Res.5مت تأكيدها يف وقت الحق يف القرارين 

ASP/14/Res.4 تطلب إىل احملكمة أن تقدم تقارير إىل املكتب عن ، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦املؤرخ
إعادة تقييم أداء نظام املساعدة القانونية لوظائفه، وحسب االقتضاء، عن مقرتحات إدخال تعديالت على 

ري اتصاالت مع خرباء مستقلني. لب إىل احملكمة أن جتُ نظام املساعدة القانونية القائم. وحتقيقا هلذه الغاية، طُ 
االنتهاء من ’’يوما بعد ١٢٠التقرير األول أن تقدمعلى ذلك، طلبت اجلمعية إىل احملكمة وعالوة- ١٥

ائي )٤(‘‘.أول الدورات القضائية الكاملة وأقرت اجلمعية بأن اختتام دورة قضائية كاملة يتطلب اختاذ قرار 
األنشطة القضائية يف مرحلة منح استمرار ويف ضوء )٥(.لوبانغا ونغودجولوَيتْ بشأن التعويضات يف قضيَّ 

اية هذا العامتتواصل، اليت يتوقع حاليا أن لوبانغاالتعويضات يف قضية  ، كررت اجلمعية األقلعلى حىت 
ا  ج). ولذلك، ويف - ٦، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/14/Res.4بنفس الشروط (انظر املاضيةطلبها يف دور

ائي بشأن التعويضات وفقا إطار الوالية احلالية، ال تتوقع اجلمعية أن تتلقى أي تقرير إال بعد صدور قرار 
للجدول الزمين املنصوص عليه يف القرارات املذكورة أعاله.

رأي قلم المحكمة-سادسا
يف ضوء أمهية وتأثري نظام املساعدة القانونية يف اإلجراءات القضائية املعروضة على احملكمة، وكذلك - ١٦

كرسة يف مكتب قلم احملكمة إلدارة نظام املساعدة املليت أثارها ممارسو مهنة احملاماة، واملوارد الكبرية املخاوف ا
دف حتديد التدابري استباقيبشكل قرر قلم احملكمة أن يبدأ القانونية،  يف تقييم نظام املساعدة القانونية 

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦، املؤرخ ICC-ASP/14/Res.4القرار )٣(
(ج)؛ و ٥، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5؛ و ٢)، احلاشية ٣(٦، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرارات)٤(

ICC-ASP/14/Res.4 (ج).٦، املرفق األول، الفقرة
املرجع نفسه.)٥(
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قبل انتهاء أول دورة و قرب وقت ممكن امللموسة والتعديالت وغريها من احللول، حسب االقتضاء، يف أ
ا، يرى قلم احملكمة أنه سيكون على استعداد  قضائية. ويف حني أنه ال تزال هناك أعمال كثرية ينبغي القيام 

إىل ،مقرتحات تعديالت سياسة دفع األتعابفضال عن ،لتقدمي تقييم شامل لنظام املساعدة القانونية احلايل
معية. الدورة السادسة عشرة للج

طلب مباشرة إىل قلم احملكمة أن يقدم طا من اجلمعية، حبيث يُ سَّ وسيستلزم حتقيق هذه الغاية تكليفا مبَ - ١٧
ا السادسة عشرة يف كانون األول/ديسمرب  . ٢٠١٧ذلك التقييم وتلك املقرتحات لتنظر فيها اجلمعية يف دور

ة واملشاورات املناسبة مع مجيع أصحاب ولكي يتحقق ذلك، ال بد من إجناز األعمال التحضريي- ١٨
املصلحة املعنيني يف وقت مبكر. ويشمل ذلك اجلهات املعنية الداخلية وممارسي مهنة احملاماة (من خالل نقابة 
تمع املدين، وبطبيعة احلال، جلنة امليزانية واملالية والدول األطراف.  حمامي احملكمة اجلنائية الدولية) ومنظمات ا

االستنتاجات-سابعا
املساعدة القانونية أو تغيريه (هيكل) ترى جهة تنسيق شؤون املساعدة القانونية أنه ينبغي تعديل نظام - ١٩

لتبسيطه، ولتمكني اجلمعية يف الوقت نفسه من ضمان التوزيع املناسب للموارد اليت يطلبها الدفاع والضحايا، 
ا ختتلف أيضا من قضية ألخرى ومن ألن من الواضح جدا أن احتياجات الفريقني احتياج ات متباينة، وأ

نة ألخرى. سَ 
وبوضع ذلك يف االعتبار، من املهم أن نالحظ أن البريوقراطية املفرطة يف إدارة نظام املساعدة القانونية - ٢٠

تؤدي إىل تأخريات وتنشئ عقبات تعرتض التشغيل السليم للنظام.
وقد عرض قلم احملكمة تعديالت مت قبوهلا يف حينها، ولكن من املهم أن نالحظ أن تلك التغيريات - ٢١

أجريت نظرا للضغوط الناشئة عن املواعيد النهائية. ويف النظام احلايل، هناك تعارض بني منهجني أو نظامني 
قبلتها اجلمعية يف وقت الحق. ومن املهم خمتلفني، ومها النظام األصلي والتعديالت اليت اقرتحها قلم احملكمة و 

حىت يف إطار نفس القضية.َيظهران أيضا أن ندرك أن التعارض أو التداخل بني هذين النظامني 
اً ومن املقرر أن يقدم قلم احملكمة مقرتحا جديدا سيتطلب يف إطاره دفاع املتهمني ومتثيل الضحايا أنواع- ٢٢

الوقت احلايل، فإن قسم دعم احملامني يقوم بإدارة متثيل املتهمني والضحايا وكميات خمتلفة من املوارد. أما يف
على السواء.

وبناء على ما سبق ذكره، ينبغي وضع اخلطوات املختلفة التالية يف االعتبار:- ٢٣
(أ) ينبغي أن تقر اجلمعية بإنشاء وتفعيل نقابة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

تقريرا يتضمن، حسب االقتضاء، مقرتحات إلجراء تعديالت على قلم احملكمة(ب) ينبغي أن يقدم 
ا السادسة عشرة؛ سياسة دفع أتعاب املساعدة القانونية لتنظر فيها اجلمعية العامة يف دور

(ج) ينبغي أال تكون جهة التنسيق املعنية بنظام املساعدة القانونية هيئة تيسري مستقلة، بل جيب 
تيسري امليزانية أو حتويلها إىل هيئة فرعية تابعة هلا، وذلك إلدراج املناقشات بشكل دجمها يف هيئة 

صحيح يف إطار إشراف اجلمعية على مالية احملكمة.
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قرتح تعديل والية املساعدة القانونية على النحو الوارد حاليا يف الفقرة (ج) من وحتقيقا هلذه الغاية، يُ - ٢٤
قرار اجلامع:من املرفق األول بال٦الفرع 

(ج) تطلب إىل احملكمة أن تعيد تقييم أداء نظام املساعدة القانونية لوظائفه، وأن تقدم، حسب االقتضاء، 
ا  مقرتحات تعديالت إلدخاهلا على سياسة دفع أتعاب املساعدة القانونية القائمة لتنظر فيها اجلمعية يف دور

القادمة.

____________


