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 تقرير املكتب

   املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحاياعن

  

 ن األمانة   ّ    مذك رة م

مكتب      يقد م   ،٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املؤرخ ICC-ASP/7/Res.3 من القرار ١٦عمال بالفقرة   
وميثل هذا .  لكي تنظر فيه اجلمعيةللتمثيل القانوين للضحايااملساعدة القانونية                                 مجعية الدول األطراف طي ه تقريره عن 

  .جراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمةالتقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أ
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   املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحاياعن تقرير املكتب

  مقدمة  -ألف

، بشأن )جنوب أفريقيا(، السيدة يولندا دواريكا ة                    ً                           يقدم هذا التقرير عمال  بالوالية املعهود ا إىل امليس ر  -١
  .للتمثيل القانوين للضحايامسألة املساعدة القانونية 

دعت احملكمة يف دورا السابعة، يف قرارها ") اجلمعية("ومن اجلدير بالذكر أن مجعية الدول األطراف   -٢
ICC-ASP/7/Res.3 إىل أن تقوم، آخذة بعني "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف" املعنون ،

 عن اجلوانب لثامنة، بتقدمي تقرير حمدث إىل اجلمعية يف دورا ا")اللجنة(" واملالية االعتبار تعليقات جلنة امليزانية
اء مع                   فتح باب احلوار البن "                       ً   ودعت اجلمعية احملكمة أيضا  إىل. القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين أمام احملكمة

لجنة امليزانية واملالية استعراض ذلك يف لي يتيح الدول األطراف يف الوقت املناسب حول هذه املسألة على النحو الذ
  .)٢(١دورتيها الثانية عشرة و الثالثة عشرة

.  إىل جمموعة من املسائل املتصلة باملساعدة القانونيةاالنتباهويف دورا احلادية عشرة، استرعت اللجنة   -٣
يف إمكانية توفري جنة بأن تنظر احملكمة واجلمعية ، أوصت اللساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايابامل  يتعلقوفيما

وأقرت اللجنة بأن هذه املسائل تنطوي على مبادئ قانونية واعتبارات عملية . فريق قانوين واحد للضحايا لكل قضية
وملا كانت املساعدة القانونية ملشاركة الضحايا من العوامل الطويلة األجل واهلامة لزيادة التكاليف، فقد . هامة

.                                      ً        ً                                                      أوصت اللجنة بشدة بأن جتري اجلمعية حوارا  تفصيليا  مع احملكمة بشأن اجلوانب القانونية واملالية ملشاركة الضحايا
  .)٣(وأكدت اللجنة رغبتها يف مواصلة تقدمي املساعدة للجمعية يف كافة اجلوانب املالية املتصلة باملساعدة القانونية

أن ت اللجنة وبينما الحظ.                                    ة باملعلومات املقدمة من امليس رة واحملكمةورحبت اللجنة يف دورا الثانية عشر  -٤
 أن يتناول الفريق العامل تقترحا، ليةأوحلة ال تزال يف مر") الفريق العامل("يف الهاي املناقشات يف الفريق العامل 

       ً                 نة أيضا  أن يواصل الفريق  اللجتقترحاويف هذا الصدد، . اآلثار املالية للخيارات املختلفة كجزء من نظره للموضوع
النظر     ً أيضا   اللجنة اقترحتعالوة على ذلك،  و.العامل النظر يف االستخدامات املمكنة ملكتب احملامي العام للضحايا

حمام مؤهل لتمثيل الضحايا املشاركني يف لحصول على        ً    ً   مناسبا  حقا  ل٥-فيما إذا كان الراتب احملدد للرتبة ف
إىل نتيجة املناقشات وتطلعت اللجنة .  الدور الذي يقوم به هذا احملامي عن حمامي الدفاع              ً      اإلجراءات، نظرا  الختالف

اليت سريتبها هذا النظام على ثار اآل احملكمة والفريق العامل على حتديد وحتليل تاجلارية يف الفريق العامل وشجع
والحظت اللجنة أن التأثري . را الثالثة عشرة واتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف املوضوع يف دو.امليزانية بالتفصيل

 وال يزال من الواجب أن تصل  قد بدأت يف الظهور فقط،الكامل للمساعدة القانونية للضحايا على امليزانية
وعالوة على ذلك، ال تزال .      ًياديا                            ً  اليت سيؤدي فيها الضحايا دورا  رالنهائية إجراءات احملكمة إىل مرحلة التعويضات 

                                                           
    

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )١(
لد األول، اجلزء الثالث، ، اICC-ASP/7/20 (منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / ين تشرين الثا٢٢- ١٤

  .١٦، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3القرار 

  .١٢٩، الفقرة ٢-املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء  )٢(  
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وينبغي أن توضع السياسة العامة .  القضائية للمحكمة بشأن حتديد نطاق احلماية القانونية يف مرحلة التطورالسوابق
                        ً                             وينبغي أن تضع احملكمة أيضا  سيناريوهات تبني اآلثار احملتملة . قبلة بالتوازي مع التكاليف الكاملة للتدابري املقترحةامل

  .رحلة التعويضات النهائية على امليزانيةللدورة الكاملة لإلجراءات إىل حني بلوغها م

  تنظيم العمل  -باء 

يوليه،           / متوز٨يونيه، و/ حزيران١٠مارس، و/ آذار٣٠عقد الفريق العامل أربعة اجتماعات يف   -٥
 ٢٥                                            ً                       ، على التوايل، وأجرت امليس رة خالهلا مناقشات وفقا  لورقيت املناقشة املؤرختني ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٩و
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩مارس و /رآذا

                                                                                     وعالوة على ذلك، عقدت امليس رة مناقشات غري رمسية خارج نطاق الفريق العامل مع مسؤولني باحملكمة،   -٦
وأطلعت امليسرة اللجنة يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة . وأعضاء يف اللجنة، وحمامني، ومنظمات غري حكومية

 ١٢ و ١١                 ً                                              وحضرت امليس رة أيضا  احللقة الدراسية السابعة للدفاع املعقودة يف يومي . على نتائج هذه املناقشات
، وتلقى الفريق العامل معلومات موجزة عن القضايا املتصلة مبوضوع التمثيل القانوين للضحايا ٢٠٠٩مايو /أيار

جتماع الذي عقدته احملكمة مع بعض                                         وأبلغت امليس رة الفريق العامل بأا حضرت اال. الذي أثري أثناء احللقة الدراسية
  . بصفة مراقب٢٠٠٩يوليه / متوز٧ و ٦املمثلني القانونيني واملنظمات غري احلكومية يف يومي 

                                                                                      ولدى استفسار امليس رة عن وجود مراجعات قضائية من هيئة الرئاسة بشأن مسألة التمثيل القانوين   -٧
 إىل إحاطة إعالمية من ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ذي عقد يف للضحايا، استمع الفريق العامل أثناء االجتماع ال

 فيما يتعلق بتحديد العوز بالنسبة للضحايا يف ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨احملكمة بشأن قرار صادر من هيئة الرئاسة يف 
  . )٤(احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

تمع الفريق العامل إىل آراء التحالف من أجل حمكمة ، اس٢٠٠٩يوليه / متوز٨ويف االجتماع الذي عقد يف   -٨
  .جنائية دولية

  للضحاياللتمثيل القانوين تناول مسألة املساعدة القانونية   -جيم

كان األسلوب الذي اتبعه الفريق العامل لتناول مسألة املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا هو   -٩
دى إعداد التقرير الذي ستقدمه إىل اجلمعية، مع مراعاة والية اجلمعية وكذلك                              الدخول يف حوار بن اء مع احملكمة ل

  .التعليقات التفصيلية للجنة يف دوراا احلادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة

 ٢٥خة                                                                                           وللوفاء بالوالية احملددة من اجلمعية، أدرجت امليس رة العناصر الرئيسية التالية يف ورقة املناقشة املؤر  -١٠
  :٢٠٠٩مارس /آذار

حتليل األساس القانوين وإطار السياسات لتمويل املمثلني القانونيني للضحايا املعوزين من جانب   )أ(
احملكمة فضال عن النظر بدقة يف تفسري احملكمة لألساس القانوين القائم وكيفية تأثري ذلك على السياسات 

  ية للتمثيل القانوين للضحايا؛املعتمدة يف احملكمة ملعاجلة املساعدة القانون

                                                           
  )٣(  

ICC-01/04-559 ن هيئة الرئاسة، أسباب القرار الصادر م٢٠٠٩فرباير / شباط١٨ املؤرخ .    
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                                                                            ً            النظر يف املبادئ اليت تستند إليها املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا فضال  عن النظر يف   )ب(
  االعتبارات واآلثار العملية؛

للمساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا وتعيني ممثلني قانونيني  حتليل اهليكل احلايل   )ج(
  ؛مشتركني

النظر يف العوامل اليت تؤثر على عدد األفرقة اليت متثل الضحايا يف قضية معينة، فضال عن العوامل   )د(
  اليت تؤثر على جتميع الضحايا؛

  النظر يف مشاركة الضحايا يف املراحل املختلفة؛  )ه(

  حتليل معايري العوز للضحايا الذين يتلقون مساعدة قانونية؛  )و(

الية واآلثار على امليزانية لنظام املساعدة القانونية مع مراعاة ما توصف به من أا حتليل اآلثار امل  )ز(
اليت ميكن اختاذها للتوصل إىل كفاءات التدابري  وكذلك استكشاف العوامل اهلامة لزيادة التكاليفمن 

  . ووفورات يف التمثيل القانوين للضحايا

  :، يف مجلة أمور، املسائل التالية٢٠٠٩يونيه / حزيران٩ت ا يف وأثارت امليسرة يف عملية التيسري اليت قام  -١١

  ؛عزيزهاالستخدامات املمكنة ملكتب احملامي العام للضحايا واإلطار القانوين لت  )أ(

النظر يف مزايا وعيوب وجود حمامني خارجيني وحمامني داخليني، فضال عن حتليل مقارن لآلثار   )ب(
 اخلارجيني على امليزانية، والتكاليف املتصلة باالحتفاظ بطاقة داخلية للعمل املترتبة على استخدام احملامني

  كمحامني للضحايا؛

  ؛٥-أن يكون األساس القانوين لتمثيل الضحايا هو الرتبة ف  )ج(

  .القيام مبزيد من التحليل ملعايري العوز املتعلقة بالضحايا الذين يتلقون املساعدة القانونية  )د(

  املوضوعية للمناقشةااالت   -دال

  األساس القانوين

الحظت احملكمة عند بداية النظر يف مسألة املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا أنه جيوز مبوجب   -١٢
متويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة، وأن متويل التمثيل )  ٥( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٠القاعدة 

أن متويل رأى الفريق العامل و.                          ً                                       وين للضحايا أمر ضروري أيضا  لتنفيذ حق الضحايا يف املشاركة يف اإلجراءاتالقان
يه يف املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا املعوزين ضروري لتنفيذ حق الضحايا يف املشاركة املنصوص عل

 . للمسجلة يف توفري التمويل الالزم للمساعدة القانونيةةاألساسي بالسلطة التقديرية نظام روما األساسي، واعترف

                                                           
-٣نيويورك، ، األوىلالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة)  ٤(  

    .٩٠ألف، القاعدة -اجلزء الثاين، ) ICC-ASP/1/3منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠
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املمارسة اجلارية  ضوء يفقيد الرصد املستمر  والحظ الفريق العامل أن طبيعة ونطاق متويل التمثيل القانوين للضحايا
      .تطورات األخرى ذات الصلةواليف احملكمة 

كمة بأنه بينما خيتلف األساس القانوين لتمويل التمثيل وأيد الفريق العامل االستنتاج الوارد يف تقرير احمل  -١٣
القانوين للضحايا عن األساس القانوين لتمويل الدفاع، فإنه يلزم متويل التمثيل القانوين للضحايا عن طريق خمطط 

وأيد .  ًا املساعدة القانونية للمحكمة لتمكني الضحايا من ممارسة احلقوق املمنوحة هلم يف نظام روما األساسي فعلي
                  ً                                                                                        ً    الفريق العامل أيضا  الرأي القائل بأنه بينما تتفق املبادئ اليت يستند إليها خمطط املساعدة القانونية للضحايا عموما  مع 
املبادئ املتعلقة بالدفاع، فإنه يلزم أن تؤخذ بعض االختالفات يف االعتبار عند وضع مفهوم لنظام املساعدة القانونية 

أ هذه االختالفات من الدور اخلاص الذي يقوم به الضحايا يف اإلجراءات، وزيادة عددهم، وتنش. للضحايا وتنفيذه
  .ووجودهم يف مناطق جغرافية نائية، واحلاجة إىل متكني املمثلني القانونيني من االتصال املنتظم م

  احملامي اخلارجي واحملامي  الداخلي

 إىل إحاطة إعالمية من مكتب ٢٠٠٩يونيه /يران حز١٠استمع الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف  -١٤
احملامي العام للضحايا بشأن االني اللذين يقدم فيهما املكتب املساعدة القانونية للضحايا ومها جمال املشورة 
واملساعدة القانونية للمحامي اخلارجي الذي ميثل الضحايا، عند الطلب، وجمال املشورة واملساعدة القانونية للضحايا 

وأجرى الفريق العامل مناقشة بشأن دور . عندما تقوم إحدى الدوائر بتكليفه مباشرة بالتمثيل القانوين للضحايا
  .مكتب احملامي العام للضحايا ومهامه وأنشطته

وأعربت احملكمة عن آرائها بشأن مزايا وعيوب استخدام احملامي الداخلي وكذلك بشأن مزايا وعيوب   -١٥
وفيما يتعلق باملقارنة بني اآلثار املالية للتمثيل بواسطة احملامي . ارجي يف التمثيل القانوين للضحايااستخدام احملامي اخل

                                                                                              ً       ً اخلارجي والتمثيل بواسطة احملامي الداخلي، طلب الفريق العامل إىل احملكمة أن ترفق بتقريرها النهائي جدوال  مقارنا  
 .للتكاليف بني احملامي اخلارجي واحملامي الداخلي

                        ً                                                                  ورأى الفريق العامل عموما  أن احملكمة ينبغي أن متر بدورة قضائية كاملة وأنه يلزم معلومات إضافية   -١٦
وأعرب الفريق العامل .                 ً              أو الداخلي، وفقا  القتراح اللجنة/لتحديد اآلثار الطويلة األجل الستخدام احملامي اخلارجي و

 مبا يف ذلك معلومات عن القاعدة املوحدة حلساب التكاليف     ً                                        أيضا  عن احلاجة إىل مزيد من املعلومات التفصيلية،
  .     أو الداخلي/املختلفة، إلمكان إجراء مقارنة دقيقة بني استخدام احملامي اخلارجي و

جي الذي ميثل الضحايا ودور احملامي وأيد الفريق العامل استنتاج احملكمة بأن العالقة بني دور احملامي اخلار  -١٧
الداخلي التابع ملكتب احملامي العام للضحايا وكذلك مستوى املوارد اليت جيب ختصيصها ملكتب احملامي العام للدفاع 

                       ً     وأيد الفريق العامل أيضا  رأي . يف حاجة إىل مزيد من البحث، وبأنه ينبغي أن تبقى هذه املسألة قيد االستعراض
د أسباب جدية لتوفري املوارد الالزمة للمحامي اخلارجي املؤهل لتمثيل الضحايا ملشاركني يف الدعاوى احملكمة بوجو

  .القضائية أو الذين يطالبون بالتعويض، وبعدم وجود ازدواج بني هذا الدور والدور الذي يقوم به احملامي الداخلي

  عدد األفرقة

توصلت إليه احملكمة بأن عدد األفرقة القانونية من العوامل اليت                        ً                أحاط الفريق العامل علما  باالستنتاج الذي   -١٨
ورحب الفريق . تؤدي إىل زيادة التكاليف املتعلقة باملساعدة القانونية بقدر يفوق الزيادة املترتبة على عدد الضحايا
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القانونية لفريق واحد من            ً                                                                   العامل أيضا  باستنتاج احملكمة بأنه سيتم، بقدر اإلمكان، توفري املوارد من خمطط املساعدة 
املمثلني القانونيني لكل قضية يف مرحلة احملاكمة، مع مراعاة أنه قد يلزم وجود أكثر من فريق واحد يف بعض 

   .احلاالت، كما يف حالة التعارض بني املصاحل

     ٥-الرتبة ف

       ً         مناسبا  لتوفري  ٥-دد للرتبة فاقترحت اللجنة يف دورا الثانية عشرة النظر فيما إذا كان معدل الراتب احمل  -١٩
                                                ً                                            حمام مؤهل لتمثيل الضحايا املشاركني يف اإلجراءات، نظرا  الختالف الدور الذي يقوم به هذا احملامي عن حمامي 

  . الدفاع

فبينما جرى االعتراف بأمهية مشاركة الضحايا، رأت بعض .   ُ                                 وأ عرب عن آراء خمتلفة يف الفريق العامل  -٢٠
 مبدأ التكافؤ يف وسائل الدفاع هو ضمان املساواة بني الدفاع واالدعاء يف معاجلة األدلة، وال الوفود أن الغرض من

          ً                                                    ولوحظ أيضا  أن مبدأ التكافؤ يف وسائل الدفاع ليس الغرض األساسي من . ينطبق ذلك على مشاركة الضحايا
 ذلك هو أن تتوافر يف احملامني  وأن الغرض األساسي من٥-استحقاق احملامني اخلارجيني للراتب احملدد للرتبة ف

                                 ً    ووضع الفريق العامل يف اعتباره أيضا  أن . اخلارجيني اخلربة الالزمة للحصول على هذه الرتبة إلمكان القيام بدورهم
  ُ    وأ عرب . احملامني اخلارجيني يعينون عادة من نفس القائمة وأن تعيينهم برتبة أقل قد يعترب عالمة سلبية يف هذا الصدد

 عام للرأي القائل بأن احملامي الذي ميثل جمموعة من الضحايا ينبغي أن يشارك يف اإلجراءات بنفس عن تأييد
 له من أجل بيان ٥-املستوى الذي يشارك به حمامي الدفاع وبأنه ينبغي أن يستمر صرف الراتب احملدد للرتبة ف

  .لضحايا أمام احملكمةمستوى اخلربة املطلوبة ومن أجل ضمان املساواة يف التمثيل القانوين ل

   العوز

فيما يتعلق بأسلوب حتديد العوز بالنسبة للضحايا، مل يوجد يف الفريق العامل اعتراض على النهج الذي   -٢١
ورد يف تقرير احملكمة، وأيد الفريق العامل استنتاج احملكمة بأنه ينبغي أن يكون تقييم العوز بالنسبة للضحايا، كما 

                                                                                     ، بناء على تقييم أو يل للموارد الفردية، وبأنه ينبغي تقييم العضو يف جمموعة من الضحايا على                     ًجري عليه العمل حاليا 
  .أساس قدرة هذا العضو على الوفاء جبزء مناسب من التكاليف املتعلقة بتمثيل اموعة

ج خمتلف والحظ الفريق العامل استنتاج احملكمة بأنه ينبغي النظر يف مسألة اعتماد أو عدم اعتماد   -٢٢
حلساب العوز، مبا يف ذلك وضع عتبة للممتلكات، باالقتران مع النظر يف نفس املسألة فيما يتعلق باملساعدة القانونية 

  .    للدفاع

  اجلوانب املتعلقة بامليزانية واجلوانب املالية

ترتبة على اخليارات وضع الفريق العامل يف اعتباره اقتراح اللجنة بأن يتضمن نظره للموضوع اآلثار امل  -٢٣
                                 ً                                                    ووضع الفريق العامل يف اعتباره أيضا  أنه مل تكتمل بعد دورة قضائية كاملة، وبوجه خاص مرحلة . املختلفة

وناقش الفريق العامل املسائل اليت ستؤثر على التكاليف .                                               ً       ًًًالتعويضات النهائية اليت سيؤدي فيها الضحايا دورا  رياديا   
للضحايا والحظ استنتاج احملكمة بأن عدد األفرقة القانونية من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة املتعلقة بالتمثيل القانوين 

وعند مقارنة التكاليف املتعلقة . التكاليف املتعلقة باملساعدة القانونية بقدر يفوق الزيادة املترتبة على عدد الضحايا
عامل يف اعتباره أن احملكمة مل متر بعد بدورة باحلصول على حمام من الداخل وحمام من اخلارج، وضع الفريق ال
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قضائية كاملة، وأن املعلومات املقدمة من احملكمة ال تسمح باملقارنة الكاملة بني تكاليف مكتب احملامي العام 
ورحب الفريق . وقرر الفريق العامل لذلك أن تبقي هذه املسألة قيد االستعراض. للضحايا وتكاليف احملامي اخلارجي

إمكان عدم وجود قاعدة موحدة حلساب األرقام الواردة يف املرفق الثاين يؤدي إىل عدم "ل بتعليقات اللجنة بأن العام
            ً                                                                                        ً االعتماد كثريا  عليها وقد حيمل القارئ غري املتنبه على االعتقاد بأن خيار مكتب احملامي العام للضحايا هو تلقائيا  

                       ً                  ورحب الفريق العامل أيضا  بالتوصية الواردة . )٦("قيقي لذلكأفضل اخليارات من حيث التكلفة دون وجود سند ح
تعيد احملكمة النظر يف كل من املرفق والتقرير بعد وضع  "يف تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة عشرة  بأن

  .  )٧("                                         ً                               بارامترات موحدة للمقارنة وبأن تقدم تقريرا  إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة

  اخلالصة  -هاء

                                                                                        رحب الفريق العامل باحلوار البن اء مع احملكمة بشأن هذه املسألة وباجلهود اليت تبذهلا احملكمة لدراسة   -٢٤
  .وتقييم  اجلوانب املالية والقانونية للمساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا

كاملة، بالتقدم الكبري احملرز ورحب الفريق العامل، وقد أخذ يف االعتبار أنه مل تكتمل بعد دورة قضائية   -٢٥
  .بشأن هذه املسألة، وبتقرير احملكمة املقدم إىل اجلمعية، وباالستنتاجات الواردة به

 الفريق العامل التفسري الذي قدمته احملكمة لألساس القانوين لتمويل املساعدة القانونية للتمثيل والحظ  -٢٦
  .القانوين للضحايا إلعمال حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات وأقر بأنه يلزم متويل التمثيل القانوين للضحايا

وشجع الفريق العامل احملكمة على البحث عن كفاءات ووفورات يف خمطط املساعدة القانونية، ويف هذا   -٢٧
الصدد، شجع على القيام بقدر اإلمكان بتعيني فريق قانوين واحد لكل قضية يف مرحلة احملاكمة مع مراعاة مسألة 

  .ارض يف املصاحلالتع

والحظ الفريق العامل استنتاج احملكمة بأن العالقة بني دور احملامي اخلارجي الذي ميثل الضحايا ودور   -٢٨
مكتب احملامي العام للضحايا واملستوى املقابل للموارد اليت جيب ختصيصها ملكتب احملامي العام للضحايا يف حاجة 

                       ً            والحظ الفريق العامل أيضا  أن احملكمة يف . ى هذه املسألة قيد االستعراضإىل مزيد من البحث وبأنه ينبغي أن تبق
حاجة إىل معلومات إضافية عن حتليل امليزانية املتعلقة باحملامي الداخلي ورحب لذلك مبالحظات اللجنة أثناء دورا 

  .الثالثة عشرة

 اعتماد أو عدم اعتماد ج خمتلف والحظ الفريق العامل استنتاج احملكمة بأنه ينبغي النظر يف مسألة  -٢٩
حلساب العوز، مبا يف ذلك وضع عتبة للممتلكات، باالقتران مع النظر يف نفس املسألة فيما يتعلق باملساعدة القانونية 

      .للدفاع

وميثل هذا التقرير آراء وتوصيات املكتب املقدمة إىل الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف بشأن مسألة   -٣٠
  .ام املساعدة القانونية للضحايانظ

                                                           
  .١٢٦، الفقرة ICC-ASP/8/15 نية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة،تقرير جلنة امليزا)   ٥(
  .١٢٦  املرجع نفسه، الفقرة )٦(
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   التوصيات  -واو

"  األطرافتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول"يوصي الفريق العامل بأن يدرج يف القرار بشأن   -٣١
    .النص الوارد يف املرفق
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 املرفق

  إن مجعية الدول األطراف،

 يف، آخذة  إليها يف دورا الثامنةمدإىل أن تقة احملكمالسابعة  دعت يف دورا اجلمعيةأن شري إىل إذ ت  
عن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام  ً ا   حمدث ًا االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية، تقرير

  ؛)١(احملكمة

  ؛)٢(مثيل القانوين للضحاياآراء جلنة امليزانية واملالية بشأن مسألة املساعدة القانونية للتوإذ تالحظ   

                                                                                  باحلوار البن اء بني احملكمة والدول األطراف بشأن مسألة املساعدة القانونية للتمثيل القانوين  ترحب  
اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا : تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية" ب ترحبو للضحايا؛

أن دورة قضائية  دركوت، )٣(األطراف واالستنتاجات الواردة به من احملكمة إىل مجعية الدول املقدم" أمام احملكمة
كاملة، مبا يف ذلك مرحلة التعويضات، مل تكتمل بعد وأنه جاري وضع سياسة من أجل املساعدة القانونية للتمثيل 

  القانوين للضحايا أمام احملكمة؛

على ضرورة متويل  وتوافق ،تمويل التمثيل القانوين للضحاياتفسري احملكمة لألساس القانوين ل تالحظ  
تقييم احلايل  الصادق علىتوالتمثيل القانوين للضحايا املعوزين من أجل إعمال حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات 

   ؛الضحايابالنسبة إىل لعوز ل

بتعيني فريق قانوين واحد لكل القيام بقدر اإلمكان يف تقريرها بشأن  احملكمةذي اختذته الاملوقف  دكتؤ   
  قضية يف مرحلة احملاكمة؛

احملامني داخليني والامني ستخدام احملااحملكمة إىل الدخول يف حوار مع الدول األطراف بشأن تدعو   
ارجيني وحتليل التكاليف املنقحة للخيارين، مع مراعاة تعليقات جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثالثة عشرة، اخل
                                              ً     ً                              احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا التاسعة تقريرا  حمدثا  عن املقارنة بني احملامني الداخليني طلب إىل وت

  . واخلارجيني، مبا يف ذلك التحليل املنقح للتكاليف

- - - 0 - - -  
_____________________  

كمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمح  )١(
لد األول، اجلزء الثالث، ، اICC-ASP/7/20 (منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤

  .١٦، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3القرار 
  .١٢٦، الفقرة ICC-ASP/8/15 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة،)   ٢(
 اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة: تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية)   ٣(
 (ICC-ASP/8/25).  
سابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )١( 

لد األول، اجلزء الثالث، ، اICC-ASP/7/20 (منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .١٦، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3القرار 

  .١٢٦، الفقرة ICC-ASP/8/15 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة،)   ٢(
 اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة: تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية)   ٣(
 (ICC-ASP/8/25).  


