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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  تقرير احملكمة بشأن

* استصواب وضع عتبات مطلقة  ألغراض  تقييم العوز
  

   مقدمة-أوال

فيما يلي (، أحاطت مجعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.3 من القرار ٢٢ يف الفقرة -١
، املقدم من احملكمة إىل 'طرائق بديلة لتقييم العوز: القانونيةاملساعدة ' علما بالتقرير املعنون") "اجلمعية"

معية يف دورا احملكمة إىل تقدمي تقرير إىل اجل] دعت[التوصيات الواردة به، و] أيدت[اجلمعية و
العاشرة عن استصواب وضع عتبات مطلقة للممتلكات اليت ال جيوز املوافقة على تقدمي املساعدة 

 .١"القانونية يف حالة جتاوزها

احملكمة قد أوصت كانت  ،٢ 'مناذج بديلة لتقييم العوز: القانونيةاملساعدة '  ويف تقريرها عن-٢
يد العوز دون أن يدخل عليه عنصر احلدود القصوى يف سبيل باالحتفاظ بتطبيق النظام املتعلق بتحد"

وقد جاءت هذه التوصية بعد إمعان النظر يف ممارسات احملاكم اجلنائية  ."ختصيص املساعدة القانونية
الدولية األخرى وعدد هام من الدول اليت كانت قد أجابت على استبيان أرسل إىل كل الدول 

كما أن ذلك يتماشى مع .ملساعدة القانونية اخلاصة بكل منها حول أنظمة ا٢٠٠٩األطراف عام 
 .٢٠٠٨٣توصية مشاة قدمتها احملكمة عام 

غياب االتساق بني نهج الدول يف مفهوم :  وكانت األسباب الرئيسية وراء توصية احملكمة كما يلي-٣
ف فيها تكاليف و ووظيفة العتبة؛ صعوبة اعتماد مثل هذه العتبة حيث جيب تطبيقها يف دول ختتل

مستويات املعيشة كثريا؛ كون العتبة ال تضع اعتبارا الئقا للحاجيات اخلاصة ألسر األشخاص الذين 
يدعون العوز؛ والتجربة احملدودة اليت اكتسبتها احملكمة إىل تارخيه، مما جيعل حماولة التنبؤ بدقة باملدة 

                                                 
 CBF/16/4.صدر سابقا بوصفه الوثيقة    *

، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي  ١
  .٢٣ الد األول، اجلزء الثاين، الفقرة )ICC-ASP/8/20( ، ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦- ١٨

٢ ICC-ASP/8/24 ٢٠-١٧، الفقرات.  
  .٦٥- ٦٣، الفقرات ) ICC-ASP/7/23(الدولية تقرير عن خمتلف آليات املساعدة القانونية أمام احملاكم اجلنائية   ٣
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 وجتدر اإلشارة إىل أنه مل تستكمل أية قضية أمام .املثلى لإلجراءات أمام احملكمة أمرا سابقا ألوانه
  .احملكمة فترة احملاكمة بعد

 إضافة إىل ذلك، ونظرا للطبيعة املعقدة إلجراءات احملكمة، فإن املوارد الالزمة للتمثيل القانوين -٤
ة احملكمة وتشمل اجلوانب املميزة ملمارس. الفعال أمام احملكمة ختتلف عن اليت تلزم على املستوى الوطين

اجلنائية الدولية يف مجلة أمور التكاليف املتعلقة باإلقامة املطولة يف الهاي بعيدا عن احملل املعتاد إلقامة 
احملامي ومهمات التحقيق يف امليدان وكون احملامي وأعضاء الفريق القانوين يضطرون إىل ختفيض 

 احملكمة وجيب لذلك تعويضهم عن هذه ممارستهم على املستوى الوطين من أجل القيام بواليتهم أمام
 .٤اخلسارة بشكل الئق

 أثبتت املمارسة باحملكمة فيما بعد أيضا أن التحدي الرئيسي الذي يواجهها خبصوص تقييم العوز ال -٥
يتعلق باملستوى الذي يتم فيه حتديد العوز، بل بالتعرف التام على األصول اليت ميتلكها الشخص يف 

وذا اخلصوص، تعرب احملكمة عن امتناا . ذت فيها إجراءات إلخفاء تلك األصولاحلاالت اليت أتخ
من النظام األساسي ) ك)(١(٩٣و ) هـ)(٣(٥٧للتعاون الذي أبدته الدول األطراف طبقا للمادتني 

  . من الئحة احملكمة، وعن ثقتها أن مثل هذا التعاون سيزداد حسب احلاجة٨٥ من البند ٤والفقرة 

  وصية احملكمة خبصوص العتبات ت-ثانيا

 يف الفترة املاضية، مل يتغري املنطق الذي قامت على أساسه التوصية السابقة للمحكمة بعدم وضع -٦
 بعدم استخدام العتبات يف حتديد ٢٠٠٩عتبات، و تتشبث احملكمة لذلك بالتوصية اليت قدمتها عام 

  .العوز

يل أمهية هلذه املسألة وتود املضي يف استكشاف األمر،  وإذ تقدر احملكمة مع ذلك كون اجلمعية تو-٧
  .تقدم فيما يلي بعض اخليارات لتنظر فيها اجلمعية خالل املناقشات املقبلة

   وظائف العتبة-ثالثا

 أنه ميكن أن تكون للعتبات وظيفتان ٢٠٠٩ بين االستقصاء املقارن الذي أجرته احملكمة عام -٨
فهي تستخدم إما كسقف يعترب األشخاص فوقه غري معوزين، : ختلفةأساسيتان يف ممارسة  الدول امل

ولذلك ال تقدم هلم املساعدة القانونية، أو بدل ذلك كأرضية يعترب مجيع طاليب املساعدة القانونية حتتها 
  .معوزين

  إذا انتهى األمر إىل قرار بوضع عتبة، يقترح أن تتكون من كال العنصرين، أي حد أقصى أو سقف-٩
وحد أدىن أو أرضية، يعكسان التكاليف احلقيقية للتمثيل القانوين أمام احملكمة ملدة زمنية طويلة 

                                                 
ى أساس مرتبات أعضاء مكتب املدعي العام الذين مت حتديد مرتبات احملامني اخلارجيني وأعضاء فريق الدفاع عل  ٤

انظر تقرير جلنة امليزانية واملالية حول أشغال دورا الثامنة،  . (يقومون مبهام مماثلة وقد أيدت اللجنة هذا النهج
، ١.، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧...  الدورة السادسة... ، الوثائق الرمسية٢٠٠٧أبريل /نيسان 
  ).٨٠الفقرة 



ICC-ASP/10/4 

3 4-A-220811 

ويضعان حدودا فاصلة واضحة بني احلاالت اليت يكون فيها الشخص معوزا كلِّيا أو معوزا جزئيا أو 
  .غري معوز

   الطبيعة املطلقة أو النسبية للعتبة-رابعا

ضع اعتبارا للظروف اخلاصة لكل مطالب؛ فتأخذ احملكمة يف االعتبار أثناء  ميكن حتديد عتبة ال ت-١٠
  .تقييمها للعوز ممتلكات املطالبني فقط، دون ضرورة الدخول يف حتليل وحساب التزامام حنو معاليهم

 كبديل عن ذلك، ميكن أن تسمح العتبة بالنظر يف التزامات شخص معني جتاه أشخاص آخرين، -١١
  .أي معاليه

 ترى احملكمة أن أية عتبة ستكون ذات نفع مشكوك فيه إذا أدخلت عليها اعتبارات فردية، إذ -١٢
ستفقد طبيعتها املطلقة وتصبح مشروطة بنفس العوامل املعتمدة حاليا يف النظام احلايل حلساب العوز، 

  .وبذلك ال تبلغ أهدافها املتوخاة أو ال تزيد أية قيمة مضافة إىل النظام القائم

   التحديد املمكن للعتبة-خامسا

 من أجل توفري عتبة ميكن تطبيقها على مجيع املطالبني باملساعدة القانونية مهما كانت بلدام -١٣
وحيثما أقام معالوهم، يلزم أن تكون قابلة للتطبيق على مستوى عاملي، وإال فإا ستفقد ميزا املطلقة 

  .وقيمتها املضافة كما مت شرحه أعاله

معدل تكاليف املعيشة ) أ( يقترح أن تكون مرجعيةُ الطريقة املالئمة حلساب عتبة مطلقة هي -١٤
املدة القياسية لإلجراءات أمام احملكمة، من أجل حتديد القسط من ممتلكات الشخص الذي ) ب(و

طبيق عرب وحىت تكون هذه العتبة قابلة للت. سيلزم ملواجهة التزاماته حنو أي معالني أثناء اإلجراءات
  .معدال عامليا و غري مرتبط بأي مطالب بالذات) أ(العامل، يلزم أن يكون املعدل يف 

   ما هي معايري تكاليف املعيشة اليت يتعني استخدامها-ألف

 بينما قد يبدو معيار تكاليف املعيشة الذي تستخدمه جلنة اخلدمة املدنية الدولية مناسبا ألول -١٥
أوال، أُنشئ نظام جلنة اخلدمة املدنية الدولية لألغراض : ق بأنه غري مالئموهلة، يوحي الفحص املدق

اخلاصة حلساب أجور املوظفني املدنيني الدوليني التابعني ملنظومة األمم املتحدة؛ ثانيا، ال يشمل هذا 
  .النظام عنصر تكاليف املعيشة، بل يقدم فقط مقارنة بني مدن خمتلفة يف العامل

وهناك دراسات أجريت من طرف القطاع .  حبثا حول األنظمة املمكنة األخرى أجرت احملكمة-١٦
 كما توجد من بني املوارد املتوفرة ٥ مدينة عرب العامل،٣٠٠اخلاص يقدم بعضها معلومات عن قرابة 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت تقدم إحصائيات تتعلق باملصروف للعموم دراسة 
 .٢٠٠٨٦ دولة يف العام ٤٨احلقيقي لكل فرد مبعدل أمثنة االحتاد األورويب باليورو حلوايل 

                                                 
٥ http://www.mercer.com/costoflivingservices )  ٢٠١١يناير /  كانون الثاين٣١متت زيارته آخر مرة يف(.  
  ٢٠٠٨، منودجااألورويب  باليورو، االحتاد ٢٠٠٨نتائج قياس تكافؤ القدرة الشرائية لعام  ٦

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL ،٢٠١١يناير /  كانون الثاين٣١يارته آخر مرة يف   متت ز(.  
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 رغم كون معيار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يعادل معايري بعض أغىن الدول، -١٧
واستنادا إىل إحصائيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان . د يبدو أكثرها دقة وجدارة باالستخدامفق

  . يورو للسنة١٩.٢٨٨االقتصادي فإن معدل تكاليف املعيشة يف الدول األعضاء ا يساوي 

عاون  لذلك، إذا مت وضع عتبة مطلقة فإن احملكمة توصي بأن يعتمد القدر السنوي ملنظمة الت-١٨
  .والتنمية يف امليدان االقتصادي كالتزام سنوي لكل معال

 تلزم اإلشارة إىل أن احملكمة تطبق حاليا، إذا أتيح هلا ذلك، اإلحصائيات الوطنية املتعلقة باملكان  -١٩
الذي يقيم به معالو املُطالب حاليا، وهذا النظام يستلزم درجة أعلى من البحث والتحليل، إال أن 

  .تشري إىل أنه يفضي إىل إنصاف أكثر يف احلساباحملكمة 

   حتديد معيار لنواة األسرة-باء

، )...الوطنية والثقافية إخل( عند وضع عتبة مطلقة ميكن اعتمادها بغض النظر عن خلفية املُطالب -٢٠
يت ميكن جيب األخذ باالعتبار أن أنوية اُألسر قد تتنوع كثريا من ثقافة إىل أخرى، وأحد البارامترات ال

تطبيقها هو معدل عدد املعالني على أساس تكوين أسر األشخاص املعنيني بإجراءات احملكمة إىل تارخيه، 
وتقترح احملكمة وفقا لذلك أن يتم حتديد معيار نواة األسرة يف سبعة .  معاال للشخص٧،٧٥وهو 

  .معالني لكل مطالب باملساعدة القانونية

ع دائرة نشاطاا إىل دول وقارات أخرى، فإنه سيلزم مراجعة هذا  وبالطبع فإن احملكمة إذ توس-٢١
  .املعدل ليعكس الواقع اجلديد على األرض

   حتديد معيار ملدة اإلجراءات-جيم

، ما زالت القضية األوىل للمحكمة، وهي قضية السيد ٢٠١١فرباير / إىل حد تارخيه، أي شباط-٢٢
ا منذ نقله إىل الهاي، وقد قضى السيد جريمان كاتانغا يف  شهر٥٩توماس لوبانغا دييلو، قائمة أمامها 

 شهرا وأوشك الدفاع على الشروع يف تقدمي القضية، بينما قضى املدعى ٤٠احلجز لدى احملكمة مدة 
 شهرا يف مركز االحتجاز للمحكمة وأمضى ٣٦عليه يف نفس القضية السيد ماثيو انغودجولو شوي 

لذلك يبدو أنه من باب احلذر االحتفاظ . شهرا منذ وصوله إىل شفننغن ٣١السيد جان بيار مببا غومبو 
  .٢٠٠٥ شهرا الذي مت اقتراحه عام ٦٠يف الوقت الراهن مبعدل 

 اليت استخدمت يف وضع النظام القائم حاليا وتقسيمها ٧ شهرا٦٠ لذلك يقترح االحتفاظ مبدة -٢٣
، –ق تقريبا معدل مدة هذه املرحلة حلد اآلن  وهو ما يواف– شهرا للمرحلة التمهيدية ١٢: كما يلي

وستواصل احملكمة رصد طول اإلجراءات .  شهرا ملرحلة االستئناف١٢ شهرا ملرحلة احملاكمة، و ٣٦
  .من أجل تكييف احلساب مع املدة الفعلية للقضايا اليت أمامها إذا دعت الضرورة إىل ذلك

                                                 
 ١٤، الفقرة ) ICC-ASP/6/INF.1( القانونية ألغراض املساعدةانظر تقرير عن املبادئ واملعايري املتعلقة بتحديد العوز   ٧

  و) ب(
 ICC-ASP/8/24 ٣٤-٢٨ املذكور أعاله، الفقرات.  
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   احلساب املمكن للعتبة-سادسا

معية قرارا باستصواب وضع عتبة مطلقة للعوز، فإن احملكمة تقترح أن يتم حساا  إذا اختذت اجل-٢٤
  :كما يلي

 يورو عن السنة لكل شخص، لسبعة معالني تفوق ١٩.٢٢٨: االلتزامات العائلية) أ(  
   يورو؛٦٧٢.٩٨٠أعمارهم مخس سنوات، حبيث يكون اموع 

  :تكاليف املساعدة القانونية) ب(  

   يورو؛٣٦١.٨٠٠: مرحلة التمهيدية شهرا لل١٢) ١(    
   يورو؛١.٥٣٧.٢٣٦:  شهرا لفترة احملاكمة٣٦) ٢(  

   يورو؛٣٦١.٨٠٠:  شهرا لفترة االستئناف١٢) ٣(    
  . يورو٧٣.٠٠٦: التحقيقات خالل جمموع القضية) ٤(  

  . يورو٣.٠٠٦.٨٢٢: اموع) ج(  

 يورو، يعلَن أنه معوز متاما؛ ٦٧٢.٩٨٠ يورو وعتبة ٠ إذا كانت قيمة ممتلكات الشخص ما بني -٢٥
 يورو، وغري معوز ما فوق سقف ٣.٠٠٦.٨٢٢ يورو و ٦٧٢.٩٨٠ويعلَن معوزا جزئيا ما بني 

  . يورو٣.٠٠٦.٨٢٢

 يف حالة العوز اجلزئي، ستحسب احملكمة اجلزء الذي عليها أن تساهم به يف تكاليف املساعدة -٢٦
وستقدم . وأعضاء الفريق، ويكون الشخص مسؤوال عن الباقيالقانونية وتقوم بأدائه مباشرة إىل احملامي 

  .احملكمة تفاصيل أخرى إذا قررت اجلمعية اعتماد هذا النهج يف حساب العوز

   خامتة-سابعا

 بعدم إدخال عنصر العتبة وأن حتتفظ ٨٢٠٠٩ و٢٠٠٨ توصي احملكمة كما سبق هلا عامي -٢٧
وف اخلاصة لكل شخص على ضوء التكاليف احلقيقية بالنظام احلايل، الذي ينظر مبوضوعية إىل الظر

للتمثيل القانوين يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية، والذي يتيح اختاذ قرار موضوعي وعلى أساس 
  .الوقائع، وذلك يف كل حالة من حاالت املطالبني باملساعدة القانونية على حدة

تويات العتبة إذا ما قررت اجلمعية ذلك، فقد  غري أنه من أجل تقدمي عناصر للمناقشة حول مس-٢٨
  .اقترحت احملكمة منوذجا حلساب مستويات العتبة يف حتديد العوز

 أخريا تلزم اإلشارة إىل أنه يف مجيع حاالت املطالبني باملساعدة القانونية يف تاريخ احملكمة إىل حد -٢٩
م مسجل احملكمة للعوز والقرار املتخذ بناء اآلن، مل يكن وضع عتبة مطلقة ليغري النتيجة النهائية لتقيي

  .على ذلك يف أية حالة بالذات

______________ 

                                                 
٨ ICC-ASP/7/23 ، و ٦٣الفقرة  املذكور أعاله ICC-ASP/8/24 ٢٠ املذكور أعاله، الفقرة.  


