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 المقدِّمة -أواًل 

0 راف )"اجلمعية"( يف القرارمجعية دول األط طلبت - 0
ICC-ASP/11/Res.1،  الذي

أن تقدِّم إىل منها  من احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أموراا  ،اعتمدته يف دورهتا احلادية عشرة
تقريراا عن  0202حبلول األول من نيسان/أبريل )"اللجنة"( املالية امليزانية و املكتب وإىل جلنة 

 .نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةل املراجعة الشاملة

" املؤرخ تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونيةاالستنتاجات اليت خ لص إليها يف " وهتيئ - 0
)"تقرير املكتب"( بعض املبادئ التوجيهية، احملدودة، عن نطاق  0200األول/أكتوبر  تشرين 02بـ

 لوحظ على وجه اخلصوص، ،كما يرد يف التقرير املعينو . 0التقرير املعتزم إعداده عن املراجعة الشاملة
، 0200فريق الهاي العامل ")الفريق العامل"( يف عام خالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدها 

، من الشمول العام طابعاا جوانب نظام املساعدة القانونية لكثري من وخالل اجتماعات ثنائية، أن 
 مراجعة املساعدة القانونية اتسم ح ى تارهخه بطاب  يف أى بعض الوفود أن املنحى املتخذور 
بالتعاون م  احملكمة  –أن يقوم فريق الهاي العامل  تكليف]"اقرتح املكتب  وبالتايل .2"[جتزيئي]"

 ‘شاملة’إجراء مراجعة ب –عند االقتضاء  ساعدة من خرباء خارجينمبوجلنة امليزانية واملالية و/أو 
ها ، اعتمادعند اللزومحها ليتم، واقرتا ه( فيبنيوية) هيكليةإعداد تغيريات و نية، لنظام املساعدة القانو 

 يشار فيهالذي  0200آذار/مارس  صادر يفالاملكتب لقرار  يف الدورة الثانية عشرة للجمعية وفقاا 
يف د هبا سرتش  م املكتب املعطيات التالية لكي ي  قد  مث . 4"[إىل مراجعة شاملة للمساعدة القانونية

 :املعتزمة املراجعةعملية 

نظام لهذه املراجعة الشاملة يف اقرتاح تعديالت من  الغرض الرئيسي تمثليينبغي أن  -00]"
 تهفعاليالتمثيل القانوين و  جناعة مبا فيها، العادلة احملاكمة مبادئ حترتماملساعدة القانونية 

 .املالية النظام من الناحيةإمكان استمرار ويف ضمان  اّتسامه بالطاب  املهين،و  وجودته
ضمن إطار نظر ي  أن  ،ع قدتستناد إىل نتيجة املشاورات غري الرمسية اليت وينبغي، باال -00

أثر املسائل واجلوانب  يف أمور منها لنظام املساعدة القانونية اهليكليةهذه املراجعة الشاملة أو 
 من سائر عمليات ها يف إطار كل  باملهام املطلوب أداؤ علماا  التالية البيان، م  اإلحاطة

 :التيسري

                                                 
0
عشرة، ادية الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احل  

، القرار ألف -الثالث لد األول، اجلزء (، اجملICC-ASP/11/20) 0200الثاين/نوفمرب  تشرين 00-4الهاي، 
ICC-ASP/11/Res.1 1حاء، الفقرة ، القسم. 

، 0200تشرين األول/أكتوبر  ICC-ASP/11/2 ،02املساعدة القانونية، الوثيقة  بشأنتقرير املكتب   0
 )االستنتاجات )اجلزء الثالث((. 00إىل  02الفقرات 

2
 .02املرج  السابق الذكر، الفقرة   

 رج  السابق الذكر نفسه.امل  4
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دراسة ما إذا كان ميكن إجياد سبل لألخذ خبيار تعزيز دور مكتب  )أ(
ف به ل  احملامي العمومي للمجين عليهم، كما يشار إليه يف التقرير التكميلي وكما ك  

لة، ءمام على وجه اخلصوص مبسائل املسااملكتب، دون عوائق قانونية أو عملية، م  االهت
 ؛واالستقالل، وتعارض املصاحل، وجودة التمثيل القانوين بصورة عامة

 اجلوانب املتصلة بالتعاون: )ب(
 ةوطنيجلهة استحداث وظيفة  فيها)مبا م  احملكمة سبل تعزيز تعاون الدول األطراف 

( التعاون م  احملكمة، أو تعزيز مثل هذه الوظيفة إذا كانت قائمةتنسيق  يف تتمّثل ةمناسب
 املشتبه فيهم واملتهمون واملدانون حتكماا يف متييز وجتميد ومصادرة األصول اليت يتحكم هبا 

أو غري مباشر، وإتاحتها لسد نفقات الدفاع عنهم )وألغراض أخرى، مثل جرب  اا مباشر 
 أضرار اجملين عليهم(، م  السهر على إعداد طلبات التعاون الصادرة عن احملكمة إعداداا 

 ؛ق  التحديددقي مالئماا 
 اجلوانب املتصلة بتدبر احملاكمات: )ج(

يب للقضايا حبسب درجة التعقيد النظر يف وض  تصنيف ترات ‘0’
مقطوعة للمساعدة القانونية حبسب هذا  مبالغفها ويف منح الذي يكتن

  (؛أفضل للمصروفات وملواعيد دفعها الرتتيب )ما يضمن ختطيطاا 
احملاكمات )آجال  رادىف  مراحل النظر يف احلد من طول  ‘0’

 (؛احملاكمة
 اجلوانب املتصلة باإلعواز: )د(

 ؛اهيطعلى أساس ختيف اإلعواز ي بت  العتبة اليتخفض  ‘0’
شركاء باحلسبان عند البت يف الل أفراد العائلة و مواأخذ أ ‘0’

 اإلعواز؛
 ريورة إثبات إعواز املتهمن؛تعزيز س النظر يف سبل املضي يف ‘2’

 ب املتصلة باحملامن:اجلوان )هـ(
ألداء ويف التبعات املالية آلية مستقلة لرصد ا وض النظر يف فائدة 

 ها؛لوضع
املزيد من حتليل دور مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب  )و(

سامه احملامي العمومي للدفاع، م  الرتكيز بصورة خاصة على جودة التمثيل القانوين واتّ 
على احملامن اخلارجين هذا الدور م  دور تداخل ائل االستقالل، و ، ومساملهين طاب بال
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املصاحل، واالقتصاد يف التكاليف، م  احرتام حقوق  حنو ال داعي له، وإمكان تعارض
 .1"[عى عليهم وحقوق اجملين عليهماملد  

 ذي ترتقبه اجلمعية،بادئ ذي بديء، يالحظ قلم احملكمة مطال تقرير املراجعة الشاملة ال - 2
يت مت وضعها واستحداثها بعناية والنهوج املعمول هبا البعض املبادئ  ستلزم إعادة النظر يفوكونه ي
 نفاذ نظام روما األساسي. مدى عشر السنن املنصرمة، منذ بدءعلى 

سريورة تشاورية مستفيضة وشاملة  إعمال، يستلزم بالتعريف شاملةكما إن طلب مراجعة  - 4
. وعليه ينبغي ختصيص وقت كاف يتيح على حنو معقول إجراء يناملعن م  مجي  أصحاب الشأن

عة جمدية ميكن أن ي ستجاب جكبري الالزم إلجراء مراالالعمل املشاورات الضرورية، أو القيام مبقدار 
 زهتا احملكمة نفسها.عليها الضوء أو مي  اجلمعية طت ول للمسائل اليت سل  سؤ هبا على حنو مالئم وم

ريورة يغتنم قلم احملكمة هذه الفرصة لإلفادة عن اجلوانب اليت ينبغي لفريق هلذه الس ودعماا  - 1
نظام للة يف إجراء مراجعة شاملة إليه املتمثِّ  املوكلةالهاي العامل أن ينظر فيها تنفيذاا للمهمة 

له من حيث مبدأ وتقدمي آرائه بشأن إجراء مراجعة شاملة  املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
 .ا حبد ذاتهإجرائه

نظام املساعدة القانونية اخلاص املالحظات الواردة أدناه مبزيد من التفصيل تطور  وتتناول - 6
 الوقتيف هلذا النظام اليت تواج ه يف إجراء دراسة شاملة  القيودأوالا )اجلزء األول(؛ ومتييز  ،باحملكمة

ستفاد من من جوانب ميكن أن ي  ظام هلذا النوتقدمي اعتبارات أولية بشأن ما  ؛الثاين( احلايل )اجلزء
 مواصلة النظر فيها )اجلزء الثالث(.

 نظام المساعدة القانونية الخاص بالمحكمةتطور الجزء األول:  -ثانياً 

6هؤ معلومات أساسية عن نظام المساعدة القانونية: منش -ألف 
 

 متطلبات متثيل شامل للمساعدة القانونية يتحقق به التوازن بن ظامل يف احملكمة بنعم  ي    - 7
نظام ذا الصة هلالقيود املتعلقة بامليزانية املخص  وبن  وناجعاا  وفعاالا  كافياا   قانونياا  لن املعوزين متثيالا املوكِّ 

غري  ل نظام املساعدة القانونية النافذ ناجتاا التمويل. وميثّ  مساعدة قانونية عمومي  باعتباره نظام 
( من القواعد 2)02للقاعدة  اها قلم احملكمة وفقاا رية اليت أجر ضة والكثيمباشر للمشاورات املستف

لى ذ على مر الزمن عح  ش   اية،م بعناإلجرائية وقواعد اإلثبات )"القواعد اإلجرائية"(. إنه نظام مصم  
 ات احملكمة.حمك اخلربات املكتسبة من إجراء

                                                 
 املرج  السابق الذكر نفسه.  1
وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق إن اجلزء التايل يأخذ على حنو تقرييب مبضمون   6

مها قلم احملكمة "( اليت قد  وثيقة السياسة الواحدة فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية)" بنظام املساعدة القانونية اخلاص هبا
 .امنه 2إىل  4(، وال سّيما الفقرات ICC-ASP/11/Res.1)عمال بالقرار  0202شباط/فرباير  02إىل اللجنة يف 



ICC-ASP/12/21 

21-A-040613 5 

 02247يف عام  حملكمةنظام املساعدة القانونية اخلاص بامت الصيغة األوىل من دِّ قد ق  ل - 2
ذ تقارير كثرية عن وقد أصدر قلم احملكمة منذئ .2بعد مشاورات هامة م  خمتلف أصحاب الشأن

ي بت فيه على أساس  بة اليتعتوال ،من البت يف شأن اإلعواز ، بدءاا نظامهذا المجي  جوانب 
 يف إجراءات احملكمة.إىل مستحقات املساعدة القانونية للمجين عليهم املشاركن  وصوالا  ختطيها،

راقبة مستمرة ومراجعات مله منذ نشوئ نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةخض  و  - 9
 هذه مراجعة   طريقة العمل. ومن األمثلة الناصعة على جتويده  ما إذا كان يتعن  جريت لتبُن دورية أ  

، بعد تسعة أشهر من قائياا تل إذ بدأت رئيسة قلم احملكمة 0227هذا النظام اليت أجريت يف عام 
ألداء نظام املساعدة القانونية بغية اقرتاح  بدء أوائل الدعاوى املعروضة على احملكمة، مراجعةا 
. وقد العملين تطبيقه إىل اخلربة املكتسبة م تعديالت له على اجلمعية يراد هبا حتسينه استناداا 

للمشاورات م   ثانوياا  لت ناجتاا مث  و  - 02279مت يف عام دِّ اليت ق  األوىل جمموعة تعديالته يت حظ
برتحيب اللجنة، اليت وجدت أن مقرتحات قلم احملكمة تشكل  - 02اخلرباء وأصحاب الشأن

يشاطرها إياه  اا رأي -. كما إن اللجنة رأت 00املساعدة القانونية" [لنظام] اا راسخ هيكالا سليماا "
 من اإلجراءات دورة كاملةة للنظام عند انتهاء يأنه ينبغي إجراء مراجعة واف –قلم احملكمة  أيضاا 

 .00القضائية

. 0222الثاين/يناير  ل للمساعدة القانونية منذ األول من كانونل بالنظام املعد  عم  وي   - 02
ذ  املكتب بشأن املساعدة "قرار بـبتعديالت جديدة لنظام املساعدة القانونية عمالا الحقاا وأ خ 

الذي اعتمده املكتب تنفيذاا للمهمة  0200مارس آذار/ 02ؤرخ بـامل )"قرار املكتب"( 02القانونية"

                                                 
، "دول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن املتهمنالتقرير مقدم إىل مجعية " 7

 .0224آب/أغسطس  07ـ، املؤرخة بICC-ASP/3/16الوثيقة 
ل جرى تشاور مباشر م  أكثر من مخسن خبرياا، بينهم عدد من شركاء احملكمة اخلارجين، وهيئات مستقلة متثّ   2

. وتوىل مسؤولو احملكمة مهام استطالعية 0222املهنة القانونية واحملاكم املخصوصة، يف سريورة بدأت يف كانون الثاين/يناير 
وبلدان ي عم ل فيها بنظم داخلية راسخة للمساعدة القانونية، مثل اململكة املتحدة. كما  للمحامن لدى الرابطات الوطنية

 خبرياا وممثالا لرابطات احملامن. 42تدارس للمحامن، شارك فيها أكثر من  رت مزيداا من املعلومات ذات الصلة حلقة  ف  و  

 ، الوثيقة "ة اجلنائية الدولية واقرتاحات بتعديلهتقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكم" 9
ICC-ASP/6/4 06، الفقرة "(تقرير التعديالت)" 0227أيار/مايو  2بـ ةاملؤرخ. 

على مشاورات شاملة واجتماعات، آتت إسهامات  0227جريت يف عام انطوت عملية املراجعة هذه اليت أ   02
بطات ش ى للمحامن، منها الرابطة الدولية للمحامن والرابطة اجلنائية من حمامن مدرجن على قائمة حمامي احملكمة، ورا

 ق فيها نظم للمساعدة القانونية.وبلدان تطب   خمصوصةالدولية، وحماكم 
 .22، الفقرة ICC-ASP/6/2تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثامنة، الوثيقة  00
، ICC-ASP/9/5امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الرابعة عشرة، الوثيقة انظر على سبيل املثال تقرير جلنة  00

 .77الفقرة 
 ، االجتماع الثامن 0200آذار/مارس  02قرار املكتب بشأن املساعدة القانونية الصادر يف  02
(ICC-ASP-2012.) 
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 األوىلالفقرات  يف النظام، على النحو املبن  هذا اليت عهدت هبا إليه اجلمعية فيما هخص مراجعة 
ICC-ASP/10/Res.4القرار من القسم ياء من  الثالثة إىل

04. 

 ة وسيرورة المراجع 2102التشاور الذي أجري في عام  -باء 

-00طلبت اجلمعية من رئيسة قلم احملكمة، عند اختتام أعمال دورهتا العاشرة )نيويورك،  - 00
واحداا من  نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة(، إذ اعتربت 0200األول/ديسمرب  كانون  00

 7 ز املشاورات بشأن ورقة التباحث اليت قدمتها يف، أن تنجِّ 01بة للتكاليفأهم العناصر املسبِّ 
م مقرتحاا ( من القواعد اإلجرائية، وأن تقدِّ 2)02، وفقاا للقاعدة 020006كانون األول/ديسمرب 

مت . وقد قد  020007شباط/فرباير  01من أجل مراجعة نظام املساعدة القانونية إىل املكتب قبل 
ونية اخلاص نظام املساعدة القانملراجعة ـ]ها[ رئيسة قلم احملكمة التقرير املطلوب يف شكل "مقرتح

ورقة " )"0200ديسمرب  األول/ كانون 00ـاملؤرخ ب ICC-ASP/10/Res.4 وفقاا للقرار باحملكمة
 .02"(االقرتاح

مراجعة نظام املساعدة القانونية،  أن يواصالوكذلك طلبت اجلمعية من احملكمة واملكتب  - 00
. ومت الحقاا، 09هتا احلادية عشرةإليها يف دور  استنتاجاهتماما تقريراا عن ومبا يف ذلك تطبيقه، وأن يقدِّ 

، تكليف الفريق العامل 0200الثاين/يناير  كانون 07تاريخ بيف اجتماع املكتب الذي عقد 
 باالهتمام مبسألة املساعدة القانونية.

لك لتنفيذ ت مشاورات بشأن ورقة التباحث، وذوما لبثت رئيسة قلم احملكمة أن استهل   - 02
. واعترب قلم احملكمة "أن من املهم أمهية قصوى، لتلبية طلب ICC-ASP/10/Res.4أحكام القرار 

اجلمعية من احملكمة مواصلة متابعة وتقييم عمل نظام املساعدة القانونية، استمرار التحاور م  مجي  
                                                 

 ، اجلزء الثالث، (، اجمللد األولICC-ASP/10/20) 0200الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ...  04
ICC-ASP/10/Res.4. 

 .2(، الفقرة ICC-ASP/11/2/Add.1تقرير املكتب األول بشأن املساعدة القانونية )  01
قّدمت رئيسة القلم بصورة غري رمسية ورقة تباحث رمزها  0200كانون األول/ ديسمرب  7يف   06

ASP10/01P13 صها الدول للمعونة القانونية اليت ستخدام املوارد اليت ختصِّ جناعة ا تكثري، ت ستطل   فيها السبل األولّية إىل
أن اهلدف من ورقة التباحث يتمثل يف استهالل مشاورات م  إىل . وقد أشارت رئيسة قلم احملكمة تكاليفها احملكمة تتحم ل

 بشأن املعونة القانونية. رمسيةا  م بعدها مقرتحات  ش ى الشركاء، تقدِّ 
مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة اعت   الذي) ICC-ASP/10/Res.4القرار من لقسم ياء امن  2الفقرة  انظر  07

شأن تطبيق النظام فت مكتبها بالبت يف ن اجلمعية كلّ إ(. كما 0200كانون األول/ديسمرب   00التاسعة للجمعية، بتاريخ 
، بغية التمكن من 0200ول من آذار/مارس ل للمساعدة القانونية بصورة مؤقتة، وطلبت منه أن يفعل ذلك قبل األاملعد  

وعلى القضايا  حالياا على القضايا املعروضة على احملكمة  0200تطبيقه مبفعول يسري اعتباراا من األول من نيسان/أبريل 
 .املقبلة

 لثاينامللحق اضمن  ورقة االقرتاح. وترد 0200شباط/فرباير  01تلقت األمانة هذه الورقة، بالفرنسية، بتاريخ   02
  .وما يليها 7و 1و 4، الفقرات ورقة االقرتاحانظر على العموم  .02يف احلاشية  آنفاا بقرار املكتب املذكور 

 .07، كما ورد آنفاا يف احلاشية 2، القسم ياء، الفقرة ICC-ASP/10/Res.4القرار   09
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ل تعديالا جوهرياا برنامج للمساعدة القانونية معد   الشركاء اخلارجين بغية التمكن من إنشاء
قد ع رض ت ورقة التباحث على مجي  حمامي الدفاع واملمثلن القانونين للمجين وعليه ف .02مّتسقاا"

القانونية واجلهات  الرابطاتعليهم املنخرطن يف العمل يف القضايا املعروضة على احملكمة، وعلى 
الفاعلة الداخلية، مثل مكتب احملامي العمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، 

 ي هذه اجلهات مالحظاهتا على هذه الورقة.لكي تبد
وقد آتت املشاورات اليت باشرهتا رئيسة قلم احملكمة، على الرغم من قصر الوقت املتاح  - 04

سهامات. فباإلضافة إىل ه اجلمعية، مقداراا كبرياا من اإلدتإلجرائها بسبب اجلدول الزمين الذي حد  
تماع اخنرطوا خالله يف تبادل حاب الشأن إىل اجالكتابية، دعت رئيسة القلم خمتلف أص التعقيبات

وقد تناولت املقرتحات النهائية اليت قدمها قلم احملكمة  .االقرتاحورقة  هات النظر قبل تقدميلوج
بصورة رئيسية جانبن من جوانب نظام املساعدة القانونية، ومها تشكيل األفرقة وحتديد األجر. 

 .00املزيد من التشاوررجئ البحث يف عدة مواضي  تستلزم وأ  
التوصيات املتعلقة باملساعدة القانونية،  0200آذار/مارس  00اعتمد الفريق العامل يف و  - 01

)"قرار  0200آذار/مارس  02واعتمد املكتب التقرير يف اجتماعه التاس  الذي عقد بتاريخ 
ام املساعدة نظإىل احملكمة. وقد بدأ نفاذ التعديالت املدخلة على  املكتب"(، وأحال القرار  
وفقاا لطرائق  020000ذه السريورة يف األول من نيسان/أبريل نتيجة هل القانونية اخلاص باحملكمة

 .0200مارس ا يف قرار املكتب الصادر يف آذار/التنفيذ املنصوص عليه

 23التقرير التكميليالمشاورات المجراة إلعداد  -جيم 

مل على نظام املساعدة القانونية ومبا يف من احملكمة أن تواصل الع يف قرار املكتب بل  ط   - 06
األجر الذي ي دف  ‘ 0’ ، وهي:االقرتاحدة الطاب  اليت سبق متييزها يف ورقة جلوانب احملد  اذلك ثالثة 

النهج فيما يتعلق باألسفار املتصلة باملساعدة ‘ 0’د التوكيالت؛ قضية يف حالة تعدُ  كلعن  
إىل  ويضاف. 04النشاطاملراحل اليت تشهد اخنفاضاا يف  اللاألجر الذي ي دف  خ‘ 2’ القانونية؛
حات من أجل تعزيز دور مكتب احملامي اقرتاطلب املكتب إىل احملكمة "أن تقدم ‘ 4’ذلك، 

                                                 
الواجب للمبادئ األساسية الناظمة لتوفري إيالء االعتبار  06مت يف نطاق ورقة التباحث املذكورة آنفاا يف احلاشية   02

مبدأ التساوي يف الوسائل، ومبدأ املوضوعية، ومبدأ ، وهي 0224قرار هبا يف عام القانونية، اليت كان قد سبق اإل املساعدة
 .00و 00، الفقرتن 02يف احلاشية  آنفاا املذكورة  االقرتاح. انظر ورقة الشفافية، ومبدأ االستمرارية، ومبدأ االقتصاد

00
دف  خالل املراحل اليت تشهد فيها األنشطة د التوكيالت؛ هنج احملكمة فيما يتعلق بالنفقات؛ األجر الذي ي  تعدُ   

 اخنفاضاا ملحوظاا؛ تعزيز دور مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم.
 .07املذكور آنفاا يف احلاشية  ،ICC-ASP/10/Res.4وفقاا ألحكام القرار   00

)"التقرير  "املساعدة القانونية للمحكمة [نظام]لقلم احملكمة بشأن أربعة جوانب تكميلي أعّده  تقرير"  02
اإلضافة و  CBF/19/6 وثيقةأن أ صدر باعتباره ال)سبق  0200تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-ASP/11/43 ،0التكميلي"(، 

 .(0200آب/أغسطس  07قلم احملكمة بتاريخ  ، ووزعهAdd.1إليها 
 .42د يف املرج  السابق الذكر، الفقرة حدِّ كما   04
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أشار املكتب إىل "مراجعة شاملة لنظام املساعدة القانونية  كما". [العمومي للمجين عليهم]
 .01"[اجملين عليهم]ومشاركة 

كتب، اخنرط قلم احملكمة مرة أخرى يف مشاورات بشأن أربعة جوانب بقرار امل وعمالا  - 07
صة من املشاورات السابقة. وقد أعد  قلم احملكمة لنظام املساعدة القانونية، طبقاا للعرب املستخل  

مقرتحاته النهائية وصاغها بعد أن راج  املالحظات اليت تلقاها مراجعة متمعنة ودرسها دراسة 
 دقيقة.
قلم احملكمة تقريره ذا  مقد  ، 0200آب/أغسطس  07يف اليت ع قدت ورات وإثر املشا - 02

املساعدة القانونية  [نظام]لالعنوان "تقرير تكميلي أعّده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب 
يف دورهتا احلادية إىل اللجنة قبل انعقاد دورهتا التاسعة عشرة. وقد اعتمدت اجلمعية  06للمحكمة"

 دخل أي تغيريات عليها.ديل الواردة يف التقرير التكميلي دون أن ت  مقرتحات التععشرة 

 مستمرة شاملة مراجعة نظام المساعدة القانونية مراجعةً  -دال 

أن من احملكمة  ICC-ASP/11/Res.1كما ورد يف املقدِّمة، طلبت اجلمعية يف قرارها  - 09
نظام ل الشاملةقريراا عن املراجعة ت 0202م إىل املكتب واللجنة حبلول األول من نيسان/أبريل تقدِّ 

بعد أن تكون قد أصدرت توجيهات عامة بشأن نطاق املراجعة  املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
 لِّف به فريق الهاي العامل.املعنية كما ك  

نظام املساعدة "]أن  فاده يف التقرير التكميلي، ومر قلم احملكمة مبوقفه كما بـ نِّ ويذكِّ  - 02
ليس قالباا جامداا بل منظومة حية، ي ستمر على رصدها وتفحصها حملكمة اخلاص باالقانونية 

. وبناءاا على ذلك كان نظام 07["وسبكها أو حتسينها، جلعلها جتسِّد اخلربة املكتسبة من إعماهلا
سرياج   و  مستمريظل هخض ، لرصد ، و التطبيق العمليعلى صعيد  املساعدة القانونية هخض 

كما مت   –رة ل عليه التعديالت اليت يتمخض عنها ذلك عندما تكون مرب  دخ  وست   ةا إضافي مراجعات  
احتياجات املنتفعن ته تلبيب واملزيد من االرتقاءجلعله أكثر جناعة بالقياس إىل تكاليفه  –يف املاضي 

 .العملي تطبيقهاملساعدة القانونية استناداا إىل اخلربات اإلضافية املكتسبة من ب
لت والتعديالت اليت أدخ   ذات الصلةأن املشاورات املتعددة  دقلم احملكمة من جديد ويؤكِّ  - 00

عمليات املراجعة  تعديله على ضوء هاعلى نظام املساعدة القانونية منذ بدء أنشطة احملكمة، مبا في
املراجعة  التعداد اليت أودعتها رئيسة قلم احملكمة رداا على طلبات املتعذرةالتلقائية، والوثائق العلنية 

                                                 
 .2، الفقرة 0تقرير املكتب املذكور آنفاا يف احلاشية   01

 .02التقرير التكميلي، املذكور آنفاا يف احلاشية   06

 .60، الفقرة املرج  السابق الذكر  07
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السّباقة  الفاعليةقائماا على ذ يف هذا الصدد موقفاا  أن قلم احملكمة اختّ ، تبنِّ 02القضائية لقراراهتا
رة يف إطار هذا ، وبقي يف الوقت نفسه مراعياا لضرورة السهر على كون األموال املوف  وعدم اإلسراف

 هذه ال تبنِّ عال. وعلى وجه اإلمجين الناج  والفالنظام كافية ومعقولة من أجل التمثيل القانو 
أنه، يف نظر قلم احملكمة،   حتسن نظام املساعدة القانونيةالرامية إىل من املبادرات املبادرات وغريها

 .التطورمستمرة  تكُيفيةيف حن متثل مراجعته سريورة  حي   عامل   نظام  
يف هذه املرحلة  ازقد اجت هافينظام املساعدة القانونية قلم احملكمة أن املروز عند  رأيالف - 00

تغيريات كبرية أفضت إىل إدخال تعديالت عديدة هامة عليه، منها التعديالت اليت بادر إليها قلم 
، ما جو د هذا النظام. وقد مت بالفعل متييز وتقومي النواقص الكربى اليت  0227احملكمة يف عام 

. وباالستناد إىل اخلربة 0200يف عام ما بالتعديالت اليت أجريت سيّ  كانت تعرتي النظام، وال
اليت هخض  هلا منذ  املستمرةو الشاملةواملراقبة املكتسبة من تطبيق نظام املساعدة القانونية الواسعة 

مبجموعة  ،متنه إعن صواب القول يف هذه اآلونة بدأت األنشطة القضائية األوىل للمحكمة، ميكن 
صالح أهم العناصر اليت كانت تستلزم ، متييز وإ0200التعديالت األخرية اليت أجريت يف عام 

 حتقيق وفورات يف التكاليف. منظورما من تعديالا، وال سيّ 
يعتقد قلم احملكمة أن اجلهود اليت بذهلا على مدى القسط األعظم من العقد األخري  ولذا - 02
يالت ذات لنظام املساعدة القانونية، وأفضت إىل تعد مراجعة شاملةضت إىل حد كبري عن متخ  

اجات اا لالحتيلبيشأن هلذا النظام جعلته أكثر جناعة وأحصف من الناحية االقتصادية، م  بقائه م
عترب إجراءات فريدة من يف إطار إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية اليت ت  به ن احلقيقية للمنتفع

نظام املساعدة القانونية التطورية لالرسم البياين الوارد يف املرفق مرأىا بصرياا للمراجعة  ويهيئنوعها. 
 .0202إىل عام  0224اليت أجراها قلم احملكمة يف الفرتة املمتدة من عام  اخلاص باحملكمة

مبزيد من التفصيل يف  اننيبي  لتطورات ذات الصلة التسلسل الزمين لنتائج هذه التدابري و إن  - 04
 .09ملساعدة القانونية اخلاص هباوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة فيما يتعلق بنظام ا

 الحالية القيودالجزء الثاني:  -ثالثاً 

 سيرورة التشاور -ألف 

نظام املساعدة اجملدية لشاملة الراجعة املم به أن عترب من املسل  كما أشري إليه آنفاا ي   - 01
اء ( من القواعد اإلجرائية بغية مج  آر 2)02ستلزم مشاورات هامة وفقاا للقاعدة تالقانونية 

النظام، وهم يف املقام األول واألهم ممارسو املهنة القانونية وغريهم من ذا الحظات املنتفعن هبمو 

                                                 
ث تذكر بعض األمثلة على ، حي02ر آنفاا يف احلاشية من املرج  الذي ذك   62انظر على وجه اخلصوص الفقرة   02

مة باعتبارها سرية( للفرتة املمتدة من أيار/مايو  إىل حزيران/يونيو  0200الوثائق العلنية اليت مت إيداعها )عدا املالحظات املقد 
 وحدها. 0200

 .6وثيقة السياسة الواحدة فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية، اليت ذكرت آنفاا يف احلاشية   09
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مثل هذه السريورة وقتاا كافياا لكي تؤيت فائدهتا فبالتعريف تتطل ب أصحاب الشأن ذوي الصلة. 
 جديدة. غةاصي على هذا الصعيدنهج ال صوغ ميكن االستعانة هبا يفهامة لب مالحظات توجت
نظام املساعدة القانونية الذي يتوىل تدبر  –أن قسم دعم احملامن إىل قلم احملكمة  ويشري - 06

وقد  ،صة"لعرب املستخل  ل دراسة" عمليةري حالياا جي   –بالنيابة عن رئيس القلم  اخلاص باحملكمة
يف قائمة  ندرج عليهم، واحملامن املطلب من متلقي خدماته )أي األفرقة اخلارجية للدفاع وللمجين

حمامي احملكمة، والشركاء من املنظمات غري احلكومية، على سبيل ذكر البعض ال على سبيل 
مبا خالل العقد املنصرم،  هلمرها موا مالحظاهتم ومقرتحاهتم بشأن اخلدمات اليت وف  احلصر( أن يقدِّ 

العملية لقلم احملكمة  . وستتيح هذهنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةيتعلق ب فيها ما
 .نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةحتليل املزيد من مة من أجل معلومات قيِّ 

، هذه صةالعرب املستخل  دراسة عملية سي خل ص إليها من اليت االستنتاجات  ومبعزل عن - 07
تّتسم ورية يرى قلم احملكمة أن إصدار تقرير تفصيلي مبراجعة شاملة يستلزم اخلوض يف سريورة تشا

نظام حمد دة ومبي نة بعناية من جوانب نهجي بشأن جوانب الطاب  املالرتكيز و و  الصرامة باملزيد من
املزيد من التقييم. ولذا يؤكد قلم احملكمة من جديد  تتطلبقد  املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
ى ر  جت   تشاورية دقيقة معمقة شاملةتاج حاجة ماسة إىل سريورة أنه، لتقدمي تقرير مراجعة شاملة، ي  

م  اجلهات الفاعلة ذات الصلة، كما جرى فيما هخص مجي  املراجعات الكربى السابقة اليت خض  
هذا القانونية. ويستلزم حتقيق ذلك وقتاا كافياا للوفاء مبتطلب التشاور الضروري  املساعدةهلا نظام 

 سم بالعمق وباجلدوى.وإعداد توصيات تتّ 

 تمام الدورة القضائيةإ - باء

 احللقة ت فيهاكملست  ا ليس هناك من قضيةأنه، ح ى تارهخه، إىل ه قلم احملكمة أيضاا ينوِّ  - 02
إجناز مرحلة االستئناف، ومبا القضائية )أي سري اإلجراءات بدءاا من عمليات التحقيق وصوالا إىل 

مراجعة وافية لنظام ء إجرايف ذلك جرب األضرار(. وكما لوحظ آنفاا، سبق أن طلبت اللجنة 
اإلجراءات  كانت دورة  . ولـّما22دورة كاملة من دورات اإلجراءات تتماملساعدة لقانونية عندما 

ظام فيما للنن السابق ألوانه القيام مبراجعة فإن قلم احملكمة يرى أن م ة قضيةالكاملة مل تتم يف أي
راجعة أخرى للنظام بعد مب القياممن شأن ففية. تزل اخلربة املتصلة هبا غري كا يتعلق جبوانبه اليت لـّما

 نظرة أوضح إىل العرب اليت ميكن استخالصها من اإلجراءات ام دورة كاملة لإلجراءات أن يهيئإمت
 .فعالا 

 التي يمكن أن تشملها المراجعة الجوانب: الجزء الثالث - رابعاً 

لنظام ملراجعة الشاملة من ا يالرئيس الغرضل تمث  يكما لوحظ يف تقرير املكتب، ينبغي أن  - 09
احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك جناعة التمثيل  مبادئ حترتمله يف اقرتاح تعديالت املساعدة القانونية 

                                                 
 .77، الفقرة 00رت آنفاا يف احلاشية ، اليت ذك  ICC-ASP/9/5الوثيقة  ر على سبيل املثالانظ  22
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النظام من الناحية استمرار  بإمكانالتكفل يف القانوين وفعاليته وجودته واتسامه بالطاب  املهين، و 
نظام املساعدة القانونية اخلاص ه الذي مفاده أن قلم احملكمة يؤكد من جديد موقفإن . 20املالية

دخلت عليه منذ نشوئه، هو حباله اليوم نظام مت يف ، بالنظر إىل سلسلة التعديالت اليت أ  باحملكمة
النهج باالستناد إىل اخلربات  لتصحيحإطاره إىل حد بعيد إصالح أهم اجلوانب اليت تستلزم حتركاا 

من  إخضاع بعض ه قد يكون من املفيدد أن قلم احملكمة يرى أن. بيالعملياملكتسبة من تطبيقه 
 راجعة وتقييم إضافين.مل نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةجوانب 

 القانوني المشترك وأثرها على الميزانية لمجني عليهم ا مثيلتطرائق  -ألف 

له ر ممثّ حرية اختيا ية للمحكمة بأن تكون للمجين عليهنصوص القانونالتقضي  - 22
من أجل التكفل بفاعلية ، جيوز للدائرة د اجملين عليهم،تعدُ  بيد أنه، يف حاالت  . 20القانوين

، أن هختاروا نة من اجملين عليهماإلجراءات، أن تطلب من اجملين عليهم أو من جمموعات معي  
وبالتايل . 22ن مشرتكنممثلن قانوني ممثالا قانونياا مشرتكاا أواعدة من قلم احملكمة عند اللزوم، مبس

 فإن القرارات اليت تتخذها الدوائر بشأن التمثيل القانوين املشرتك تؤثر على مقدار املوارد اليت يتعن  
د اق  أن قرارات الدوائر هي اليت حتدِّ . والو نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةمنحها يف إطار 

 للمجين عليهم. نالقانوني نا للممثل منحهيف بعض األحيان املوارد اليت يتعن  

يف الوقت احلاضر بعدة معطيات موضوعية للبت يف شأن مقدار  يأخذإن قلم احملكمة  - 20
قلم احملكمة إىل أنه، يف  ويشري .24االا وناجعاا  توفريها لتمثيل اجملين عليهم متثيالا فعّ املوارد اليت يتعن  

ين املشرتك مبنح مقادير متباينة من املوارد لألفرقة حن قضت القرارات املتعلقة بالتمثيل القانو 
دها قلم احملكمة بغية التوصل إىل فاء املزيد من الدقة على املعطيات اليت يدِّ ميكن إض، 21القانونية

ساماا مشرتك استخداماا أكثر اتّ صة لتدخل اجملين عليهم يف إطار متثيل قانوين استخدام املوارد املخص  
                                                 

 .0من تقرير املكتب الذي ذكر آنفاا يف احلاشية  00انظر الفقرة   20
 ( من القواعد اإلجرائية.0)92القاعدة   20
 ( من القواعد اإلجرائية.0)92القاعدة   22
األخذ هبا عدد األماكن اليت يوجد فيها اجملين عليهم وحاهلم من ناحية يف كمة من املعطيات اليت ينظر قلم احمل  24

الفريق على وجه ، وحاجة على وجه التحديدالدائرة املعنية اإلعواز، واملرحلة اليت تكون قد ب لغت يف اإلجراءات، وطلب 
إمكان قيامه بذلك. انظر أو ساعدة التحديد، واستعداد مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم للتدخل و/أو تقدمي امل

 .02يف احلاشية  آنفاا التقرير التكميلي الذي ذكر 
وقضية ( ICC-01/04-01/07)ذات الرقم  قضية املد عي العام ضد كاتنغايف إىل أنه: على سبيل املثال يشار   21

فريقان قانونيان تألف كل مجين عليهم القانوين لل توىل التمثيل  ( ICC-01/05 -01/08)ذات الرقم  مببا املد عي العام ضد
 حمام من (، ع نِّ ICC-02/11-01/11)ذات الرقم  قضية املد عي العام ضد اْغب غبومنهما من حمام واحد وأعضاء فريق؛ ويف 
قضية عضو فريق واحد يدف  له أجر يف إطار نظام املساعدة القانونية؛ ويف  يعاونهمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

نياتاااملد عي الع  )ذات الرقم  م ضد س نغْ اوقضية املدعي الع( ICC-01/09-02/11)ذات الرقم  م ضد ك 
ICC-01/09-01/11 ،) ِّقضية املدعي العام ضد مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم؛ ويف  يعاونهحمام خارجي  ع ن

 معاون يساندمها فريق.حمام وحمام  ع نِّ (، ICC-02/05-03/09)ذات الرقم  ب ندا وجربو
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دورة كاملة يف إحدى  أي مقرتح يف هذا الصدد إمتام   فرتض أن يسبق تقدمي  وي   .دبالطاب  املوح  
. لكن قلم عملية تشاور واف مشرتكاا وإجراء   القضايا اليت ميث ل فيها اجملين عليهم متثيالا قانونياا 

 ،ردم من املواز  ختصيص ح   أن يكون لر ْوز مدى إمكاناحملكمة يالحظ أنه ينبغي املزيد من التفكري 
نظام املساعدة قابلة للتطبيق يف إطار  صيغةا  ،د حبسب احلالةعلى أساس مبالغ مقطوعة حتد  

 ل فيها اجملين عليهم متثيالا قانونياا مشرتكاا.ث  مييف القضايا اليت  القانونية اخلاص باحملكمة
نظام املساعدة القانونية اخلاص لولئن كان من السابق ألوانه إجراء مراجعة شاملة  - 20

هذا إطار  ضمنر حالياا يف هذه املرحلة فإن قلم احملكمة سيواصل مراقبته للموارد اليت توف  باحملكمة 
د دفيها اجملين عليهم متثيالا قانونياا مشرتكاا. وعندما ل ميث  يف القضايا اليت النظام  املعطيات ذات  حت 

ح قلم احملكمة امل، ميكن أن يقرت الصلة حتديداا واضحاا على ضوء إمتام القضايا وضوء التشاور الش
نظام املساعدة القانونية اخلاص تكاليف التمثيل القانوين املشرتك مبوارد  تعديالت ملنحى سد

ا الصدد يف أي عملية تقييم من ذ. وسيؤخذ دور مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم هبباحملكمة
 هذا النوع.

 دفاع وأفرقة تمثيل المجني عليهم صة ألفرقة الق المخص  يميزانية التحق - باء

 يوروات 72 226 همبلغ مقدار  نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةر يف إطار يوف   - 22
. أما امليزانية 26ستخدم للقضية برّمتهاق ت  يلكل فريق دفاع مبثابة ميزانية أساسية ألنشطة التحق

يورواا  42 710ثيل اجملين عليهم فتبلغ ق فيما يتعلق بأفرقة متيصة لعمليات التحقاألساسية املخص  
تن هتيئان ي. إن هاتن امليزان27ستخدم طيلة إجراءات القضية، مبا يف ذلك مرحلة جرب األضرارت  

 احملامنقابلة يف امليدان، ومل فّعاللألفرقة القانونية املوارد املالية الضرورية إلجراء عمليات حتقيق 
للمحققن يف امليدان. ومن التكاليف املعنية األتعاب الساعّية  مليهكِّ ملو لون اجملين عليهم الذين ميثِّ 

لفريق لكي يضطلعوا بالعمل التحقيقي الذين ي ندبون إىل ااملساعدين امليدانين احملرتفن أو اخلرباء و 
يف امليدان؛ ونفقات السفر؛ وبدل املعيشة اليومي جلمي  أعضاء األفرقة املرتبطن بالعمل التحقيقي 

  عن املكان يف امليدان.يف
ويالحظ قلم احملكمة أن أي مراجعة هلذا اجلانب من جوانب املساعدة القانونية ميكن أن  - 24

ذات الصلة. ويضاف ة وفورات يف التكاليف أيحتقيق  عنزيادة يف املوارد املمنوحة ال  تتمّخض عن
لغاا هنائياا من أجل عمليات باعتباره مب حمد دإىل ذلك، كما أشري إليه آنفاا، أن دف  أي مبلغ 

أن ال يكون قائماا على معطيات موضوعية يف ظل عدم إمتام دورة اإلجراءات  ميكن التحقيق،
، بالنظر إىل أن فرادة كل قضية معروضة على احملكمة قد أفضت إىل الكاملة يف أية قضية ح ى اآلن

 .هذه العملياتتباين طلبات املوارد اإلضافية من أجل 

                                                 
 .47تقرير التعديالت، الفقرة انظر   26
 .12املرج  السابق الذكر، الفقرة   27
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يف هذا اجملال كما يبدو فروض  املالح ظ أن هذا القيد ن املهم أمهية حامسة أن ي  بيد أن م - 21
تزاد مبوجبه امليزانيات رداا على طلب الذي ستدرك عن طريق نظام الوسائل اإلضافية املعمول به ي  

. فيحظى باملوافقة احملكمة ( من الئحة2)22م وفقاا للبند إىل احلصول على موارد إضافية يقد   رام
وسائل إضافية لزيادة ميزانية عمليات التحقيق  لم احملكمةح رئيس قمنالعملية فعلى صعيد املمارسة 

عندما كان منح هذه الوسائل  لقانونيةوموارد األفرقة اليت تعمل ضمن نطاق نظام املساعدة ا
صول األفرقة ، وعليه فإن النظام، كما عليه حاله، يوفر قدراا كافياا من املرونة للتكفل حب22مرب راا 

االا وناجعاا. وم  ذلك فقد جيدر ليهم متثيالا فعّ القانونية على الوسائل الكافية من أجل متثيل موكِّ 
نح يف إطار نظام تنبغي زيادة املزيد من دراسة مسألة ما إذا كانت  ميزانية التحقيق القياسية اليت مت 

 .احملكمةباخلاص  يةانوناملساعدة الق

وأثره على للدفاع ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم حامي العمومي دور مكتب الم -جيم 
 نظام المساعدة القانونية

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  - 0

متعلقة عديدة قرارات تقارير و لعمومي للمجين عليهم يف مكتب احملامي ار يف دور لقد ن ظ   - 26
أن الحظ قلم احملكمة لراا. وقد سبق صدر مؤخ   التقرير التكميلي الذي منهاباملساعدة القضائية، 

وجيهة  اا أن مثة أسبابو  29أن تعين من يتولون متثيل اجملين عليهم هو يف هناية املطاف شأن قضائي
. وبناءا على 42اخلارجين يف متثيل اجملين عليهممشاركة احملامن الداخلين واحملامن لإلبقاء على 

، 40الوارد يف قرار املكتباحملد د الطاب  لطلب با، عمالا اورتشعملية  ذلك أجرى قلم احملكمة
ل النظام الذي ينبغي استدامته يف نظام بأن يتمث   إىل تقييم التعقيبات اليت تلقاها استناداا  ىفأوص

إطاره أن يشارك يف متثيل اجملين عليهم يف اإلجراءات أمام احملكمة حمامون  ضمنذي مستوين ميكن 
 املعنيةي العمومي للمجين عليهم وحمامون خارجيون وغريهم من أعضاء األفرقة من مكتب احملام

اآلراء و  املعطيات املوضوعية ذات الصلة )أي تعارض املصاحل، )أو املهنين(، وذلك بعد أن راعى

                                                 
ص للفريق ( وحدها، خصِّ ICC-01/04-01/06)ذات الرقم  الوب نغيشار على سبيل املثال إىل أنه، يف قضية   22

أشري  اليت) كاتنغاص يف قضية قق، بينما خصِّ من أجل ميزانية التح اا يورو  040 227716مبلغ إمجايل مقداره ح ى تارهخه 
. وتظل األرقام تتباين فيما هخص أفرقة أخرى عديدة من اا يورو  072 010766 مقداره( مبلغ 21ضمن احلاشية ا آنفاا إليه

 وأفرقة متثيل اجملين عليهم. دفاعالأفرقة 
29

واملالية لتمويل التمثيل القانوين ]للمجين  "تقرير أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية: اجلوانب القانونية  
 وما يليها. 22، الفقرة 0229تشرين األول/أكتوبر  1ـ، املؤرخة بICC-ASP/8/25عليهم[ أمام احملكمة"، الوثيقة 

42
 .42، الفقرة سابق الذكرالاملرج    

40
 .02يف احلاشية  آنفاا ر قرار املكتب بشأن املساعدة القانونية الذي ذك    
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مة واحملامون املدرجون يف قائ اليت أبداها اجملين عليهم واملنظمات غري احلكومية وممثلو املهنة القانونية
 .40خل(إحمامي احملكمة، 

 ،ه إليه يف تقرير املكتب، أعربت بعض الدول األطراف وأصحاب الشأنوِّ لكن، كما نـ   - 27
ز املقرتح أن خالل االجتماعات غري الرمسية وخالل عملية التشاور، عن شواغل ألن الدور املعز  

تمثيل القانوين أو يضطل  به مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميكن أن يؤثر على جودة ال
على عدالة اإلجراءات القضائية، أو ألنه، فيما هخص التدابري املتعلقة مبكتب احملامي العمومي 

ر، بالتنافس غري املرب  و علقة باالستقالل، وباملساءلة، للمجين عليهم، ميكن أن تقوم مسائل مت
إىل توافق اآلراء بشأن الدور يف الوقت احلاضر التوصل  و تعارضها. ومل يتسن  وبتداخل املصاحل أ

 .42ز املراد أن يضطل  هبا مكتب احملامي العمومي للمجين عليهماملعز  
لب يف التقرير اآلنف الذكر من احملكمة أن تدرس ما إذا كان ميكن وم  ذلك فقد ط   - 22

ز، كما يشار إجياد سبل لألخذ خبيار اضطالع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بدور معز  
ف به املكتب، دون أن تكون هناك عوائق قانونية أو عملية، م  كما كل  ه يف التقرير التكميلي، و إلي

لة، واالستقالل، وتعارض املصاحل، وجودة التمثيل القانوين بوجه ءسائل املساملإيالء اهتمام خاص 
 .44عام
ق كميلي يطب  النظام ذي املستوين املوصى به يف التقرير التأن ه قلم احملكمة إىل وينوِّ  - 29

لت مؤخ  ب ه،. ويرى قلم احملكمة أنالعملية بالفعل على صعيد املمارسة راا على التعديالت اليت أ دخ 
طرائق ل منط وض على مر الزمن  سيجري ،46تطبيق النظام ذي املستوين حالياا بو  41الئحة احملكمة

 وحمامون خارجيون يهيئ لمجين عليهمالتمثيل القانوين الذي يضطل  به مكتب احملامي العمومي ل
دراسة مناف  وحدود تعزيز دور مكتب احملامي العمومي للمجين  يف معطيات موضوعية للمضي

 عليهم.

                                                 
40

 وما يليها. 46، الفقرة 02ر آنفاا يف احلاشية الذي ذك   رير التكميليالتق  
42

 .02، الفقرة 0يف احلاشية  آنفاا ر الذي ذك   تقرير املكتب  
44

 )أ(. الفقرة الفرعية، 00املرج  السابق الذكر، الفقرة   
41

 ( من الئحة احملكمة.2)20و 22البندان   
46

عضو فريق  يعاونهحمام،  بصفة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم نِّ ، ع  اْغب غبويف قضية املد عي العام ضد   
، كينيا(. ويف قضييت احلالة يف ICC-02/11-01/11-138 يف إطار نظام املساعدة القانونية )انظر الوثيقة خارجي يعن  

ائرة حمامياا خارجياا بصفة ممثل قانوين نت الد، عي  نياتا وقضية املدعي العام ضد س ْنغ وآخرينقضية املّدعي العام ضد ك  ومها 
-ICCو ICC-01/09-02/11-537مساعدون من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )انظر الوثيقتن  يعاونهمشرتك 

01/09-01/11-479.) 
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47مكتب المحامي العمومي للدفاع - 2
 

لب يف تقرير املكتب من احملكمة أن تتاب  حتليل دور مكتب احملامي على حنو مماثل ط   - 42
الرتكيز بصورة خاصة على جودة   مي للمجين عليهم(، العمومي للدفاع )ومكتب احملامي العموم
بن دور ر التداخل غري املرب  مسألة االستقالل، و  ومسألةالتمثيل القانوين واتسامه بالطاب  املهين، 

يف  االقتصادمسألة إمكان تعارض املصاحل، و مسألة دور احملامن اخلارجين، و هذا املكتب و 
 .42عليهم واجملين عليهم عىاملد  ، وذلك م  احرتام حقوق التكاليف

وقتاا كافياا من أجل التشاور، هي أيضاا تستلزم  ض  رْ إن دراسة هذا األمر على حنو م   - 40
 ارة.ش ى اجلوانب الكثرية للمسائل املثوالتدارس واإلبالغ عن 

 الخالصة  -خامساً 

لزهاء عقد من أعمال يرى قلم احملكمة أن نظام املساعدة القانونية احلايل ميثل ناجتاا ثانوياا  - 40
النظام هذا على ضوء اخلربات املكتسبة من تطبيق  هصوغوإعادة  هصوغو  تهراجعج ومحتليل النه

بعبارة أخرى يرى قلم احملكمة أنه قد مت و يف اإلجراءات أمام احملكمة.  املمارسة العمليةعلى صعيد 
بفضل سريورات التشاور  كمةنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملبالفعل إجراء مراجعة شاملة ل

 بعت ح ى تارهخه.تُ اواملراجعة اليت 
حباله  نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةرب عتوكما سبق بيانه يف هذا التقرير، ي   - 42

على النحو املناسب لتلبية احتياجات املنتفعن به يف  اا فنظاماا عامالا بصورة كاملة ومكي   الراهنة
 متابعةدة، ويستفاد فيه من الضوابط وآليات زة بأهنا إجراءات فريدة ومعق  تمي  إجراءات احملكمة امل

التمويل. ويشار على وجه  ةعموميالملساعدة القانونية ا نظمالضرورية املتوخى إعماهلا يف االمتثال 
أصلحت بعض النواقص اليت  0200ت يف عام النظام اليت أجريهذا وص إىل أن تعديالت اخلص

رة، وأفضى إىل حتقيق بات التكاليف غري املرب  من مسبِّ  هص، ما خل  العمليق تطبيقه يابرزت يف س
عاالا وناجعاا. إن لوا متثيالا قانونياا فوفورات سنوية ذات شأن م  ضمان حقوق املعوزين يف أن ميث  

 االخنراط يف ل يفمتث  نظام املساعدة القانونية اخلاص هبا بعه قلم احملكمة منذ نشوء النهج الذي اتّ 
ل عليه تعديالت للمزيد من املراجعة وست دخ  يخض  وفقها سومراجعة مستمرتن له سريورة مراقبة 

أصحاب الشأن املعنين تربيراا معقوالا. وتلكم سريورة  واحتياجات   ر ذلك الظروف  عندما تربِّ أخرى 
 مستمرة.

فإن هذا  وحباله الراهنةميمه النظام كما مت تصهذا ن كان قلم احملكمة واثقاا يف عمل ولئ - 44
رى فيها مر  من العمل.  مبزيد    ضطل  اجعة إضافية للنهج وي  التقرير أبرز اجملاالت اليت ميكن أن جت 

 ضمن إطارها لنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة، ميح صراجعة شاملة دفعةا واحدة مب فالقيام

                                                 
47  

OPCD. 
42

 .00، الفقرة 0ذي ذكر آنفاا يف احلاشية تقرير املكتب ال  
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بصورة    املسرودة يف اجلزء الثالث من هذا التقرير املسائل   ت ستطل   وأمن جديد  هيف مجي  أوجه
النهوج حتليل وأعمال ، شاوراتاملستلزم قدراا معقوالا من الوقت إلجراء ما يلزم من ي كافية،

 .وصوغها
فيقرتح قلم احملكمة يف السياق القائم املتمثل يف تعاونه املثمر م  فريق الهاي العامل، أن  - 41

احملكمة وأعضاء هذا الفريق العامل لوض  مبادئ توجيهية واضحة يتعاون املعنيون من ممثلي قلم 
ميكن لنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة وجدول زمين مناظر من أجل إجراء عملية مراجعة 

ها متحيصاملزيد من  يكون من املفيد قد جوانبهجلوانب أخرى من  جمد   يتم يف إطارها استطالع  أن 
 .هاتقييمو 
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 المرفق

 جعة نظام المساعدة القانونية الخاص بالمحكمة التي يجريها قلم المحكمة على نحو تطوريمرا

 
0-  

تقرير مقّدم جلمعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن 
املتهمن 

ICC-ASP/3/16 07  0224آب/أغسطس 

0-  
نظام املساعدة  ]ومراقبة[ية لتقييم تقرير مقّدم من قلم احملكمة بشأن االجراءات الرمس

 القانونية للمحكمة
ICC-ASP/4/CBF.2/3 22  0221آب/أغسطس 

2-  

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب 
: تفاصيل املدفوعات يف 0حتديث للمرفق  - (ICC-ASP/3/16) عن األشخاص املتهمن

 الوثيقة  باعتبارهصدر )سبق أن أ   ة القانونية للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام املساعد
ICC-ASP/4/CBF.1/8  تصويبها وCorr.1) 

ICC-ASP/5/INF.1 20  0226تشرين األول/أكتوبر 

 0227أيار/مايو  ICC-ASP/6/2 09 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثامنة  -4

1-  
 املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية واقرتاحات بتعديله تقرير عن سري عمل نظام

 (Add.1اإلضافة إليها و  ICC-ASP/6/CBF.1/1الوثيقة  باعتبارهصدر )سبق أن أ  
ICC-ASP/6/4 20  0227أيار/مايو 

6-  

ألغراض تقدمي املساعدة القانونية  ]بالبت يف شأن اإلعواز[تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة 
( )سبق 0224آب/أغسطس  02 املؤرخمن تقرير جلنة امليزانية واملالية  006عمالا بالفقرة )

 (ICC-ASP/4/CBF.1/2الوثيقة  باعتبارهصدر أن أ  

ICC-ASP/6/INF.1 20  0227أيار/مايو 

7-  
تقرير عن املوارد املالئمة إلجراء التحقيقات املالية يف إطار برنامج املساعدة القانونية 

 للمحكمة
ICC-ASP/7/4 06  0222أيار/مايو 

 0222آب/أغسطس  ICC-ASP/7/12 09 تقرير مؤقت يتعلق بش ى آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدولية  -2

 0222األول/أكتوبر تشرين  ICC-ASP/7/23 20 تقرير يتعلق بش ى آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدولية  -9

 0222تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-ASP/7/24 1 تقرير احملكمة عن الزيارات األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين  -02

00-  

 تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية: اجلوانب القانونية واملالية لتمويل 
 الوثيقة  باعتبارهصدر ق أن أ  )سب أمام احملكمة ]للمجين عليهم[التمثيل القانوين 

ICC-ASP/8/CBF.1/2) 
ICC-ASP/8/3 6  0229أيار/مايو 

00-  
)سبق  التقرير املؤقت الذي أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية: مناذج بديلة لتقييم العوز

 (ICC-ASP/8/CBF.1/3الوثيقة  باعتبارهصدر أن أ  
ICC-ASP/8/4 6  0229أيار/مايو 

02-  
بتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين ها[ التزام]ة عن اجلوانب املالية إلنفاذ تقرير احملكم

 0229أيار/مايو  ICC-ASP/8/9 6 (ICC-ASP/8/CBF.1/7الوثيقة  باعتبارهصدر )سبق أن أ   املعوزين

04-  
 باعتبارهصدر )سبق أن أ   تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية: مناذج بديلة لتقييم العوز

 (ICC-ASP/8/CBF.2/8الوثيقة 
ICC-ASP/8/24 1  0229تشرين األول/أكتوبر 

CONTINUOUS 

PROCESS OF 

REVIEW 

سيرورة مراجعة 
 مستمرة

0224من   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0202إىل   --- <  
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01-  

تقرير أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية: اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل 
 الوثيقة  باعتبارهصدر )سبق أن أ   أمام احملكمة ]للمجين عليهم[القانوين 

(ICC-ASP/8/CBF.2/13 

ICC-ASP/8/25 1 0229األول/أكتوبر  تشرين 

 0229تشرين األول/أكتوبر  ICC-ASP/8/38 02 ]للمجين عليهم[تقرير املكتب عن املساعدة القانونية للتمثيل القانوين   -06

 0229تشرين األول/أكتوبر  ICC-ASP/8/39 02 تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية )للدفاع(: أساليب بديلة لتقييم العوز  -07

02-  

ث أعدته احملكمة عن املساعدة القانونية: اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل تقرير حمد  
 أمام احملكمة، املقارنة بن احملامن الداخلين واحملامن اخلارجين ]للمجين عليهم[القانوين 

 ICC-ASP/9/CBF.1/11)الوثيقة  باعتبارهصدر )سبق أن أ  
ICC-ASP/9/9 22  0202متوز/يوليو 

09-  
صدر )سبق أن أ   تقييم العوز ألغراض قرير احملكمة بشأن استصواب وض  عتبات مطلقةت

 CBF/16/4)الوثيقة  باعتباره
ICC-ASP/10/4 07  0200حزيران/يونيو 

 0200كانون األول/ديسمرب   ICC-ASP/10/20 00 القسم ياء(، اجللسة العامة التاسعة) ICC-ASP/10/Res.4 القرار  -02

 0200تشرين األول/أكتوبر  ICC-ASP/11/2 02 ن املساعدة القانونيةتقرير املكتب بشأ  -00

 0200تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-ASP/11/43 0 املساعدة القانونية للمحكمة [نظام]لتقرير تكميلي أعّده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب   -00

 0200شرين الثاين/نوفمرب ت ICC-ASP/11/2/Add.1 2 التقرير األول للمكتب بشأن املساعدة القانونية  -02

 0200تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-ASP/11/20 00 القسم حاء(، اجللسة العامة الثامنة) ICC-ASP/11/Res.1 القرار  -04

01-  
وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية 

 اخلاص هبا
CBF/20/5 4  0202آذار/مارس 

____________ 


