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ICC-ASP/12/29 المحكمة الجنائية الدولية  

Distr.: General 

15 October 2013 

ARABIC 

Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 عشرةثانية الدورة ال

 0223 نوفمرب/تشرين الثاين 08 – 02 ،الهاي
 

 تقرير المكتب عن المساعدة القانونية
 

 مذكرة من األمانة 

نوفمرب /تشرين الثاين 02املؤرخ   ICC-ASP/11/Res.1من القرار حا ءز  من اجل 6الفقرة عمال ب 
لكي تنظر فيه  املساعدة القانونيةاملتعلق بالتقرير  مبوجب هذا الدول األطرافمكتب مجعية م يقد ،0220
ع التاب ،لعامل يف الهايالفريق اأجراها . ويعكس هذا التقرير نتيجة املشاروات غري الرمسية اليت اجلمعية

 اجلهات األخرى املعنية.مع احملكمة و للمكتب، 
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 مقدمة -أوال
أن يبقيا احملكمة واملكتب إىل عشرة ادية يف دورهتا احل)"اجلمعية"( الدول األطراف  ةطلبت مجعي -2

املساعدة م لنظا شاملةوكلفت املكتب بإعداد واقرتاح تعديالت  ،قيد االستعراض نظام املساعدة القانونية
توفري املءزيد من ل، مبا يف ذلك اقرتاح تدابري عشرةثانية يف دورهتا الليتم، عند اللءزوم، اعتمادها  القانونية

 .(2)، حسب االقتضا نظام املساعدة القانونيةل فعاليةال
 ذإىل املكتب بشأن مراقبة تنفيتقارير كل ثالثة أشهر أيضا أن تقدم   احملكمةة إىل معياجلطلبت و  -0

وثيقة سياسة واحدة فيما وأن تقدم إىل املكتب وإىل جلنة امليءزانية واملالية ، ييم أدائهاتقو  املساعدة القانونية
ارير التقاملسجل وقدم  .(0)فضال عن تقرير عن املراجعة الشاملة هلذا النظام ،نظام املساعدة القانونيةيتعلق ب

  املطلوبة يف الوقت احملدد.
السفري غيوال سوميغي  0223شباط/فرباير  00اجتماعه األول املعقود يف وعني املكتب يف  -3

 )هنغاريا( ميسرا معنيا باملساعدة القانونية.
ع يف السياق األوس : )أ( النظر يف موضوع املساعدة القانونيةووضع امليسر ثالثة أهداف للتيسري -4

العرتاف مبضموهنا املايل اجلوهري، نية، مع انطاقا للوالية الشاملة للمحكمة؛ و)ب( دراسة املساعدة القانو 
ية؛ و)ج( العمل كوسيط حمايد بني احملكمة  مثل النوعية والكفا ة والشفاف ىخر من مجيع جوانبها اهلامة األ

فعال ومستدام للمساعدة القانونية يف ن وجود نظام ماضمن أجل ار والتعاون بينهما و تعءزيءز احللة يواجلمع
 األمد الطويل.

  عملية التشاور -ثانيا 
مشاورات غري رمسية بشأن هذا املوضوع،  )"الفريق العامل"( ستالهاي العامل يف فريق القد ع -5

تشرين  0و، أيلول/سبتمرب 06حءزيران/يونيه، و 05أيار/مايو، و 32و 26آذار/مارس، و  02يف  وذلك
 ، على التوايل.0223األول/أكتوبر 

وثيق مع التعاون بالقة عمل بشأن املساعدة القانونية نظمت حل، 0223أيار/مايو  25ويف  -6
مكتب احملامي العام التابع لقلم احملكمة، فضال عن قسم دعم احملامني ممثلون من  عرضو األمانة. 
واالحتاد الدويل حلقوق  من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةوالتحالف  مكتب احملامي العام للدفاعو  للضحايا
التحديات الراهنة  بشأنوتبادلوا اآلرا   ،حملكمةبائيسية لنظام املساعدة القانونية السمات الر  ،اإلنسان

 .اإلصالح فرصو 
نائبا مليسر أيضا اجتماعات غري رمسية على الصعيد الثنائي مع اجلهات املعنية التالية: وعقد ا -2

نية واملالية )"اللجنة"(، رئيس جلنة امليءزاو لمحكمة، املسجلة السابقة واملسجل احلايل لرئيس احملكمة، و 
مكتب احملامي العام للدفاع، والتحالف من أجل احملكمة ورئيس مكتب احملامي العام للضحايا، رئيس و 

 .معنية ىأخر ، وجهات اجلنائية الدولية، واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان

                                                           
(2) ICC-ASP/11/Res.1،   2و 6حا ، الفقرتان اجلءز. 
(0 ) 

ICC-ASP/11/Res.1،  5و 4اجلءز  حا ، الفقرتان. 
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وثيقة املسجل  عرض، 0223مارس آذار/ 02 اليت أجريت يفويف املشاورات غري الرمسية  -8
 هيونيحءزيران/ 4ؤرخة امل ،(3)كمةاخلاص باحمل نظام املساعدة القانونيةبشأن قلم احملكمة واحدة لالالسياسة 

تنفيذ املساعدة لقلم احملكمة بشأن مراقبة األول  الفصليالتقرير "باإلضافة إىل ذلك، كان . و 0223
 .يف هذه املشاورات لفريق العاملعلى ا معروضا 0223 هيونيحءزيران/ 4ؤرخ امل"، ييم أدائهاوتق القانونية

إىل قلم احملكمة امليسر طلب ، 0223مايو أيار/ 26اليت أجريت يف ويف املشاورات غري الرمسية  -9
تقرير قلم احملكمة عن املراجعة الشاملة لنظام املساعدة القانونية اخلاص قدمي تقسم دعم احملامني و 

التعليقات يف ضو  امليسر حملة موجءزة عن احلالة الراهنة وقدم . 0223أبريل نيسان/ 0 ؤرخ، امل(4)باحملكمة
 عقودة يفحلقة العمل بشأن املساعدة القانونية املو يقة االستعراض الشامل، املكتوبة اليت قدمت بشأن وث

 .0223مايو أيار/ 25
اليت  ن اإلصالحاترائه بشأإىل تقدمي آ، دعي رئيس جلنة امليءزانية واملالية 0223مايو أيار/ 32ويف  -22 

 .القانونية، يف ضو  التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف دورهتا العشرين املساعدةأدخلت فعال على نظام 
يت قام هبا ءزيارة الال بشأن للفريق العاملبيانا موجءزا  امليسر قدم ،0223 هيونيحءزيران/ 05يف و  -22
 اددعامليسر أيضا وطرح . 0223 يونيهحءزيران/ 5و 4يف يومي نيويورك إىل لفريق العامل سران التابعان لاملي

عملية التيسري املتعلقة القانونية مع املتعلقة باملساعدة تيسري عملية الدمج  يةإمكانبشأن  من املقرتحات
 قوقحبما يتعلق فيمبادئ قانونية لنص على او خطة اسرتاتيجية للدفاع؛  ووضعالضحايا وجرب األضرار؛ ب

هذه  يف وىل من املشاورات مع الفريق العاملاألولة نظرت اجل. و  اإلجرا اتومشاركتهم يف الضحايا
"، وتقييم أدائها تنفيذ املساعدة القانونيةثاين لقلم احملكمة بشأن مراقبة ال الفصليالتقرير "كان و . املقرتحات

 .يف هذا االجتماع لفريق العاملعلى اأيضاً  عروضام 0223 هيونيحءزيران/ 2ؤرخ امل
اليت أجراها عملية التشاور بيانا موجءزا للجنة بشأن امليسر قدم ، 0223سبتمرب أيلول/ 23 يفو  -20

 الفريق العامل بشأن املساعدة القانونية.
مشروع تقرير  0223سبتمرب لول/يأ 06اليت أجريت يف ملشاورات غري الرمسية وعمم قبل ا -23

الذي سيعرض على القانونية املتعلق باملساعدة القرار املكتب عن املساعدة القانونية، فضال عن مشروع 
ثالث لقلم ال الفصليالتقرير " ، عرض قلم احملكمةيف املشاورات غري الرمسيةو . املقبلة لدول األطرافامجعية 

واقرتح  .0223 آب/أغسطس 02ؤرخ امل"، وتقييم أدائها تنفيذ املساعدة القانونيةاحملكمة بشأن مراقبة 
امليسر من الفريق طلب  تعليقات،ونظرا لتقدمي القرار. نص ة مشروع التقرير و مناقشبعد ذلك امليسر 
 ه يف هذا الشأن.تعليقاتيوافيه كتابيا بأن العامل 

ملناقشة  0223أكتوبر تشرين األول/ 0سادسة من املشاورات غري الرمسية يف الولة وأجريت اجل -24
امليسر، بعد تلخيص التعديالت وعرض القرار. نص ر و القضايا العالقة املتبقية فيما يتعلق مبشروع التقري
ستقل املتقييم الوطرائق موضوع التعليقات على وركءزت املقرتحة، آرا ه بشأن اإلجرا  الواجب اتباعه. 

أنه ينبغي مواصلة عملية التيسري على اآلرا   تتوافقاحملكمة. و  اليت تقوم هباتقييم الوعالقته بعملية إعادة 
، قيد االستعراض نظام املساعدة القانونيةتكليف املكتب بأن يبقي ينبغي التأكيد على ا كم رمسيةالغري 

                                                           
(3)

  ICC-ASP/12/3 . 

(4)
  ICC-ASP/12/2 . 
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مبا املءزيد من التعديالت قبول استعداده لامليسر  أبدىو  لقيام بذلك.لاللجو  إىل أي عملية مناسبة  مع
 ة.متاالصافقة ملو العتماده مبوجب إجرا  ا نص النهائيتعميم الو  ،التوافق العام يف اآلرا يتماشى مع 

 ستنتاجاتالا -ثالثا
قلم ن يرى أيف الوقت املناسب، و قلم احملكمة الفريق العامل بتقدمي التقارير املطلوبة من يرحب  -25

اجلمعية  تهطلبعلى النحو الذي القضائية، ساعدة بإصالح نظام املاملتعلقة بالتءزاماته احملكمة أوىف 
 .يف املرحلة احلاليةب، واملكت
مبا يتماشى مع و  ةفعاليعمل بصورة القانونية  املساعدةالفريق العامل أن نظام ، يرى ة عامةوبصف -26

ه ميكن بل وينبغي الحظ الفريق العامل أنياجلمعية واملكتب. ومع ذلك، اليت وضعتها املبادئ التوجيهية 
 .مهلذا النظا  املءزيد من التحسنيريتوفيكون ذلك ممكنا من أجل ثما يحتعديالت إدخال 

ليس من املرغوب فيه القيام ، اً ر خالذي قام به قلم احملكمة مؤ الستعراض الشامل يف ضو  او  -22
  تنيقضائيتني دور أول  اكتمالقبل نظام املساعدة القانونية  يف عملاللسري واسع النطاق استعراض ب

تءزويد مجيع من أجل  ضستعراالاالستعدادات املناسبة إلجرا  مثل هذا ااختاذ يلءزم . ومع ذلك، (5)تنيكامل
إدخال ميكن ، تنيكامل  تنيقضائيتني دور أول  اكتمالعند و مبءزيد من اخلربة واملعلومات. اجلهات املعنية 

يشارك فيها خربا  عملية إعادة تقييم  بنا  على، النظام حسني فعالية وكفا ةلتتعديالت املءزيد من ال
أي يف االقتضا ،  عنداملكتب،  بتوأن يذه العملية تقوم احملكمة هبوينبغي أن . أيضا مستقلون من اخلارج

 .العمليةهذه لءزيادة تعءزيءز ن ضرورية و اضافية تكخطوات 
 يف السنوات املقبلة، نظراً بدرجة كبرية التكاليف من املتوقع أن تءزيد والحظ الفريق العامل أن  -28

 .األضرار جرببد  يف مرحلة احتمال الو  ،احملكمةعلى عدد القضايا املعروضة يف لءزيادة ل
وأن تكون  اليت ميكن أن تؤدي إىل مشكلة كبرية مبسألة العوزعرب أيضا عن القلق فيما يتعلق أ  و  -29

 اعتبارهم من املعوزين.  عن علنعايل نسبيا من املتهمني الذين أ  السيما بالنظر إىل العدد ال، كلفة للغايةم
 نمعلومات إضافية عاجلهات املعنية العديد من طلب لدفاع، مبكتب احملامي العام لوفيما يتعلق  -02

لعمل يف هذا اسري كفا ة وشفافية أنه يلءزم تعءزيءز   الذي يقوم به هذا املكتب، ورأتالدور عن و التنظيم 
 املكتب.

مليات تيسري أخرى أمر دجمها مع ع وأالقانونية  املساعدةأن وقف عملية التيسري املتعلقة بتبني و  -02
 .يف مجيع األحوال غوبغري مر 

إىل مءزيد من  هممبشاركة الضحايا وحقوقاملتعلقة مسألة مبادئ املساعدة القانونية وقد حتتاج  -00
 بحث.ال

                                                           
(5)

توماس لوبانغا دييلو قضية املدعي العام ضد يف  هنائي ايفنإىل صدور حكم استئ تنيكامل  تنيقضائيتني دور  انتها يشري  
فيما ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضا ، قرار هنائي قضية املدعي العام ضد ماتيو نغودجولو تشوي تئناف يفاالسو 

 رب األضرار.يتعلق جب
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، لعدالة اجلنائية الدوليةل عنصر هام املساعدة القانونية أنبمرة أخرى  الفريق العاملاعرتف و  -03
 .كمةأمام احمل التمثيل القانوين نوعيةشدد على أمهية و 

 التوصيات  -رابعا
مارس آذار/ 03املكتب يف املعدلة اليت اعتمدها  رو سياسة األجتنفيذ كمة ينبغي أن تواصل احمل  -04

 .وتقييم أدائها املساعدة القانونيةأن تقدم كل ثالثة أشهر تقارير إىل املكتب بشأن مراقبة تنفيذ و  0220
نظام املساعدة حمتملة لعادة تقييم إقيام بعملية للالدول األطراف واحملكمة ينبغي أن تستعد  -05

 املساعدة القانونيةقضايا إيال  اعتبار خاص للعوز، ومكتب احملامي العام للدفاع، وكذلك لمع القانونية، 
سيتم هذا و  .(6)تنيكامل  تنيقضائيتني دور أول  اكتمالبعد ، يف غضون فرتة زمنية معقولة، املتصلة بالضحايا

إليها عملية  وصلستتقدم تقريرا عن النتائج اليت تاحملكمة أن يرجى من و خربا  مستقلني. ة التقييم مبساعد
 .تقييم للمكتبالإعادة 

اليت يلءزم تعديالت بشأن ال، حسب االقتضا ، اقرتاحا إىل املكتب احملكمةينبغي أن تقدم  -06
 تقييم أعالهالإعادة عملية توصل إليها ست النتائج اليتايل بنا  على نظام املساعدة القانونية احلإدخاهلا على 

من  3-02وفقا للقاعدة اجلهات املعنية، إجرا  مشاورات شاملة مع بعد  رتة زمنية معقولة،فيف غضون 
 .وقواعد اإلثبات ئيةقواعد اإلجراال

بنا  على عملية إعادة التقييم اليت لدفاع لخطة اسرتاتيجية  وضعإىل اجلمعية دعو تينبغي أن  -02
اختاذ اإلجرا ات الالزمة لربطها بعملية إعادة التنظيم والتبسيط اليت مع تم مبساعدة خربا  مستقلني، ست

  يقوم هبا حاليا قلم احملكمة.
وجلنة  ، مبا يف ذلك احملكمةاجلهات املعنية الرئيسيةاملشاورات مع مجيع سر يينبغي أن يواصل امل -08

املنظمات غري احلكومية، من أجل مواكبة التطورات ذات  عن فضالوالدول األطراف، امليءزانية واملالية 
 .الصلة باملساعدة القانونية

واصلة مل بإصدار التفويض الالزم للمكت، استنادًا إىل ما ورد أعاله وحسب االقتضا ، ينبغي -09
اليت اهليكلية  النظر يف تعءزيءز كفا ة وفعالية نظام املساعدة القانونية، ووضع واقرتاح املءزيد من التغيريات

 .لدول األطرافا مجعيةمن جانب دها ا، اعتمينبغي، عند االقتضا ، 
 
 

                                                           
(6)

توماس لوبانغا دييلو قضية املدعي العام ضد يف  هنائي ايفنإىل صدور حكم استئ تنيكامل  تنيقضائيتني دور  انتها يشري  
فيما ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضا ، قرار هنائي ة املدعي العام ضد ماتيو نغودجولو تشويقضي االستئناف يفو 

 رب األضرار.يتعلق جب
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 مرفقال
 المساعدة القانونيةبشأن مشروع فقرات 

 إن مجعية الدول األطراف،
املساعدة القانونية املعدلة اليت  رو سياسة أجتنفيذ ملواصلة  باجلهود اليت تبذهلا احملكمةتسلم  -2

املقدمة من قلم واحدة اليقة السياسة وثب حتيط علماً و ،0220مارس آذار/ 03 املكتب يفاعتمدها 
وتقرير قلم احملكمة عن املراجعة الشاملة لنظام ، (2)كمةاخلاص باحمل نظام املساعدة القانونيةاحملكمة بشأن 

املساعدة تنفيذ  املكتب بشأن مراقبةة املقدمة من الفصلي، والتقارير (0)اخلاص باحملكمة املساعدة القانونية
 ؛(3)وتقييم أدائها القانونية

ل دعم جمن أبصورة مستمرة نظام املساعدة القانونية كفا ة   احلاجة إىل مراجعة على تؤكد  -0
 واالستمراريةواالقتصاد  والشفافيةواملوضوعية  العادلةاحملاكمة املتمثلة يف املساعدة القانونية بادئ وتعءزيءز م

 قيد االستعراض؛ نظام املساعدة القانونيةأن يبقيا  احملكمة واملكتب بالتايل إىل وتطلب، (4)واملرونة
املكتب املساعدة القانونية املعدلة اليت اعتمدها  رو سياسة أجتنفيذ مواصلة إىل احملكمة  تطلب -3

قييم وت املساعدة القانونيةة بشأن مراقبة تنفيذ الفصليالتقارير تقدمي  مواصلة، و 0220مارس آذار/ 03يف 
 إىل املكتب؛ أدائها

يف االستعانة قلم احملكمة،  يف اجلاريةسيط بوالتتنظيم الإعادة لعملية دعما  ،من احملكمة ترجو -4
نتائج إىل املكتب ال، وتقدمي تقرير عن ربا  مستقلنيخب نظام املساعدة القانونيةبإعادة تقييم العمل عملية 

وينبغي أن تويل عملية إعادة . (5) تنيكامل  تنيقضائيتني دور أول  كتمالال التالية يوما  202غضون يف 
حديد العوز واملوارد الالزمة للتمثيل القانوين للضحايا، مبا يف ذلك قدرة التقييم هذه اهتماما خاصا لت

 احملامني على التشاور مع الضحايا؛
نظام على ت تعديالإلدخال االقتضا ، اقرتاحا إىل املكتب  عندمن احملكمة أن تقدم،  ترجو -5

إىل  تقييمالنتائج إعادة املتعلق بتقرير التقدمي التالية ليوما  202يف غضون  ايلاملساعدة القانونية احل
اجلهات إجرا  مشاورات شاملة مع بعد و  ،املشار إليها أعالهتقييم اللى نتائج عملية إعادة بنا  عملكتب، ا

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛من القواعد  3-02للقاعدة وفقا املعنية ذات الصلة 
والتبسيط تنظيم الإعادة كجءز  من عملية  للقيام، مستقلني االستعانة خبربا  من احملكمة ترجو -6

نظام  لىللدفاع عامي العام دور ومسؤوليات مكتب احملاآلثار املرتتبة على بتقييم قلم احملكمة،  يفاجلارية 
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 ICC-ASP/12/3. 
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  ICC-ASP/12/21. 

(3)
 ICC-ASP/12/2 و ، ICC-ASP/12/50و ،ICC-ASP/12/51. 

 .26، الفقرة (ICC-ASP/3/18) 0224 الدورة الثالثة ...، لرمسية ... االوثائق ( 4)

(5)
توماس لوبانغا دييلو قضية املدعي العام ضد يف  هنائي ايفنإىل صدور حكم استئ تنيكامل  تنيقضائيتني دور  انتها يشري  

فيما ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضا ، قرار هنائي قضية املدعي العام ضد ماتيو نغودجولو تشوي االستئناف يفو 
 رب األضرار.جب يتعلق
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توصل سيتم ال تقرير عن النتائج اليت ميقدتاتيجية للدفاع و طة اسرت خإعداد ال عن ضفاملساعدة القانونية، 
 ؛لدول األطرافامعية جلقبل انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملكتب على ا اخلطة االسرتاتيجيةوعرض إليها، 

تعديالت على نظام املساعدة دخال من احملكمة إلاملقدم قرتاح اال، بنا  على املكتبتفوض   -2
مناسبة، يراها للجو  إىل أية عملية امع اصلة النظر يف هذه املسألة مو يف تضا ، حسب االقو  القانونية

جلمعية، اعتمادها، عند االقتضا ، من ا ليتمواقرتاح أي تغيريات هيكلية لنظام املساعدة القانونية اعداد و 
 نظام املساعدة القانونية. كفا ةمبا يف ذلك اقرتاح تدابري لءزيادة تعءزيءز  

______________ 


