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قرير المكتب عن المساعدة القانونيةت

مذكرة من األمانة 
،٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين٢٧املؤرخICC-ASP/12/Res.8القرارمن ٣٤الفقرة عمال ب

. لكي تنظر فيه اجلمعيةاملساعدة القانونيةاملتعلق بالتقرير مبوجب هذاالدول األطرافمكتب مجعية م يقد
مع ع للمكتبالتابهاي الفريق العامل يف الأجراها ويعكس هذا التقرير نتيجة املشاروات غري الرمسية اليت 

اجلهات األخرى املعنية.احملكمة و 
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ا ال("اجلمعية") الدول األطراف ةطلبت مجعي-١ أن يبقيا احملكمة واملكتب إىل عشرة ثانيةيف دور
مراقبة بشأن ربع سنوية تقدمي تقارير إىل مواصلة احملكمة دعت و ،ستعراضالقيد انظام املساعدة القانونية

إىل املكتب.وتقييم أدائهاملساعدة القانونيةاتنفيذ 
نظام يف عمل سري التقييم إلعادة أن تستعني خبرباء مستقلني أيضالبت اجلمعية إىل احملكمة وط-٢

التالية يوما ١٢٠إىل املكتب يف غضون النتائج اليت يتوصلون إليها تقرير عن وتقدمي املساعدة القانونية
االقتضاء، اقرتاحا إىل عندأن تقدم، وطلبت إىل احملكمة كذلك .تنيكاملتنيقضائيتنيدور أول الكتمال
تقرير التقدمي التالية ليوما ١٢٠يف غضون ايلنظام املساعدة القانونية احلعلى تعديالت إلدخال املكتب 

معية إىل احملكمة . ويف إطار العملية املشار إليها أعاله، طلبت اجلتقييمالنتائج إعادة األصلي املتعلق ب
لىللدفاع عامي العام دور ومسؤوليات مكتب احملتقييم اآلثار املرتتبة على بالتحديد أن تقدم، يف معرض 

.طة اسرتاتيجية للدفاعخنظام املساعدة القانونية، 
ليتمواقرتاح أي تغيريات هيكلية لنظام املساعدة القانونية عداد إيف املكتباجلمعية فوضت و -٣

نظام املساعدة كفاءةجلمعية، مبا يف ذلك اقرتاح تدابري لزيادة تعزيز  دها، عند االقتضاء، من ااعتما
القانونية.

تعيني السفري غيوال ٢٠١٤شباط/فرباير ١٠وأعاد املكتب يف اجتماعه األول املعقود يف -٤
باملساعدة القانونية.امعنياسوميغي (هنغاريا) ميسر 

ا الثانية الذي اختذته قرار اليف املنصوص عليها املشروطةالعناصراستنادا إىل و -٥ اجلمعية يف دور
تني،  كاملتنيقضائيتني دور وعلى وجه اخلصوص انتظار اكتمال أول عشرة بشأن نظام املساعدة القانونية، 

يفاإلسهام من أجل اجلهات املعنية،اصلة عملية التشاور مع مجيع هو مو لميسر لرئيسي الكان اهلدف 
النظاماستعراض تنفيذ أي تعديالت مستقبلية يف عمل نظام املساعدة القانونية قد تنشأ عن عملية 

ة.فعالوبصورة يف الوقت املناسباملذكورة، 

عملية التشاور- ثانيا
مشاورات غري رمسية بشأن هذا املوضوع، أربع("الفريق العامل") الهاي العامل يف فريق القد ع-٦

.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٢و، أيلول/سبتمرب١١أيار/مايو، و٨ار/مارس، وآذ٢٧يف وذلك
مدير مليسر أيضا اجتماعات غري رمسية على الصعيد الثنائي مع اجلهات املعنية التالية: وعقد ا-٧

ضحايا، للمكتب احملامي العام رئيس و قسم دعم احملامني، رئيس قلم احملكمة، و املراجعة التابع لمشروع 
.تحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةفضال عن ممثلني ملنظمة المكتب احملامي العام للدفاع، ئيس ور 
تقرير قلم احملكمة "الفريق العامل عرض علىمارس، آذار/٢٧يفت يجر أاليت ويف املشاورات -٨

حاط امليسر الفريق العامل وأ. )١(وتقييم أدائها"ملساعدة القانونيةبشأن مراقبة تنفيذ ارابع ربع السنوي ال
نظام املساعدة القانونية.كفاءةتعزيز  خبططه ملواصلة املشاورات الرامية إىل زيادة علما أيضا

صدر بعد ذلك بوصفه ، و CBF/22/2بوصفه وثيقة جلنة امليزانية واملالية ٢٠١٤شباط/فرباير ١٠التقرير بتاريخ صدر ) ١(
.ICC-ASP/13/2وثيقة اجلمعية 
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وأنشطة املكتب. وعالوة على ذلك، كيبلرت اعرض، الهايالعامل يف فريق الاالجتماع الذي عقده 
بشأن تقرير قلم احملكمة ربع السنوي األول "عرض املساعد اخلاص للمسجلطلب اجلمعية، عمال بو 
.)٢("ملساعدة القانونيةا

تقرير قلم احملكمة "ُعرض على الفريق العامل ، أيلول/سبتمرب١١يفأجريتاليت ويف املشاورات -١٠
بيانًا موجزًا بشأن وكبند الحق، قدم ممثل قلم احملكمة .)٣("ملساعدة القانونيةابشأنسادس ربع السنوي ال

قلم احملكمة، وبوجه خاص بشأن تطبيقاته فيما يتعلق بنظام املراجعة التابعة لقرتاحات عملية منتائج و 
يف االستعدادات املقرتح للمضي قدماً اً، قدم امليسر بيانًا موجزًا ألسلوب العملاملساعدة القانونية. وأخري 
املتعلقة باجلمعية القادمة.

عنُعمم مشروع تقرير املكتب ، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر٢٢يفجرتاليت ويف املشاورات -١١
، كما عمم مشروع األحكام املتعلقة باملساعدة القانونية اليت ستعرض على مجعية الدول دة القانونيةاملساع

ا القادمة. األطراف يف دور

ستنتاجاتالا- لثاثا
قلم ن ى أأر و يف الوقت املناسب، قلم احملكمة الفريق العامل بتقدمي التقارير املطلوبة من رحب -١٢

تهطلبعلى النحو الذي لقانونية اجلاريةاساعدة نظام املاستعراض بعملية املتعلقة بالتزاماته احملكمة أوىف 
ب.اجلمعية واملكت

ويف تنفيذ القرارات ذات الصلة القانونية املساعدةنظام استعراض يف تقييم التقدم احملرز عند و -١٣
ا  العنصرين التاليني:بعلماً الفريق العامل أحاط الثانية عشرة ، ادور اجلمعية يف اليت اختذ

يفاملشار إليهما تنيكاملتنيقضائيتني دور أول هذا التقرير، مل تكن يف الوقت الذي أعد فيه أنه (أ)
ونتيجة لذلك، مل معية. جللةانية عشر الدورة الثمنذلتا بعد د اكتمقICC-ASP/12/Res.8القرار

يف عمل سري التقييم احملددة للمحكمة إلعداد تقرير بشأن إعادة ايوم١٢٠ل فرتة ااآلنيتتبدأ ح
، اقرتاحا االقتضاءعند، احملكمةن تقدمالتالية ألا يوم١٢٠ل فرتة ا، وال نظام املساعدة القانونية

.ايلنظام املساعدة القانونية احلعلى تعديالت إلدخال إىل املكتب 
قيد نظام املساعدة القانونيةبصرف النظر عما سلف، ولكن مبا يتفق مع هدف اإلبقاء على أنه (ب)

وأعمال هيكلإعادة تنظيم وتبسيط من أجل راجعة املعملية يف قلم احملكمة شرع االستعراض، 
نظام املساعدة ، إىل تغيري أسلوب العمل يف تنفيذهاي نتيجة هذه العملية، عند . وستؤدالقلم

املساعدة القانونية. عنية باملفاعلة يف قلم احملكمة مهام األجهزة التغيري و القانونية 
على مستقبل كبريا ومباشرا تأثريااملشار إليهما أعاله يؤثران نصرينويرى الفريق العامل أن الع-١٤

ا بوجه عام، وعلى ملساعدة القانونيةنظام ا بوجه  الثانية عشرة ادور اجلمعية يف تنفيذ القرارات اليت اختذ
خاص.

، وصدر بعد ذلك بوصفه CBF/22/17بوصفه وثيقة جلنة امليزانية واملالية ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧صدر التقرير بتاريخ )(٢
.ICC-ASP/13/17وثيقة اجلمعية 

٢٨صدر هذا  التقرير بتاريخ وقد . ٢٠١٤يف عام على التوايلالتقرير الثاين هو التقرير ربع السنوي السادس يف الواقع )٣(
.ICC-ASP/13/24، وصدر بعد ذلك بوصفه وثيقة اجلمعية CBF/23/3بوصفه وثيقة جلنة امليزانية واملالية ٢٠١٤متوز/يوليه 
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.نظام املساعدة القانونيةحتسني سري العمل يفزيادةالرامية إىل مع طموحات اجلمعيةمتاماً 
للمساعدة اً ومستدامالً وفعااً شفافيكون نظامتعزيز واصلة الطموح العام ملبدافع ،لذلكو -١٦

باملساعدةاملتعلقة عملية املراجعة مقرتحات على االتساق بني أمهية كبرية ، يعلق الفريق العامل القانونية
أن هذا االتساق ويرى الفريق العامل . اجلمعيةعن الصادرةالصلةذاتراراتالقتنفيذوبني القانونية
.املستقبليفالقانونيةلمساعدةممكن لنظامأفضلإلجيادأساسيعنصر 

التوصيات-رابعا
مع أخذ االستنتاجات أعاله يف االعتبار، يكرر الفريق العامل احلاجة إىل خطة اسرتاتيجية -١٧

اخلطة إىل املكتب.مثل هذه لب إىل احملكمة أن تقدم شاملة للدفاع ويط
الفريق م احملكمة، يرىقلالسابقة املقدمة من ة رير ربع السنوياتقالربة املكتسبة منخلبناء على او -١٨

. وال ينبغي طلب تقارير إضافية من ة مباشرة إىل املكتبرير ربع السنوياتقالالعامل أنه ينبغي وقف تقدمي 
.ICC-ASP/12/Res.8لقرارمن املرفق األول ل٦الفقرة حني االمتثال للواليات املشار إليها يف احملكمة إىل 

بقضايا الدفاع، السيما وينبغي أن تكون النتيجة املتوقعة من مشروع املراجعة فيما يتعلق-١٩
ا األخرى لتح قيق املزيد من التفاعل التغيريات يف األجزاء املتصلة برتكيب قلم احملكمة والتدابري املوصى 

ا الثانية عشرة بشأن املساعدة القانونية.والكفاءة،  ا اجلمعية يف دور متفقة متاما مع القرارات اليت اختذ
ايل احل، وباالستناد إىل الوضع تنيكاملتنيقضائيتني دور أول كتمال املتوقع ال تاريخ لوفقا لو -٢٠

تقييم مؤقت لنظام املساعدة القانونية من أجل جتنب أي تداخل لعملية املراجعة، من املرغوب فيه القيام ب
ام.ظحتسني النمنها هودف يكون اهلحمتمل وعمليات موازية 

باستمرار مبعلومات حمدثة قلم احملكمة املكتب وايف الفريق العامل أن من األمهية مبكان أن يويرى-٢١
القانونية وحالة تنفيذ توصيات املراجعة املتعلقة عن حالة ونتائج عملية املراجعة فيما يتعلق باملساعدة

برتكيب قلم احملكمة والتدابري األخرى اليت تؤثر مباشرة على املساعدة القانونية. وعالوة على ذلك، يالحظ 
ا الثانية  ا اجلمعية يف دور الفريق العامل أنه قد يلزم إدخال تنقيحات وتعديالت على القرارات اليت اختذ

عشرة. 
ويرى الفريق العامل أن موضوع املساعدة القانونية يستحق املزيد من العناية من املكتب إىل حني -٢٢

ا الثانية عشرة اليت وضعتها اجلمعية استيفاء الواليات  نظام املساعدة ة تقييم دبإعافيما يتعلق يف دور
لتقدم احملرز يف عملية املراجعة االقتضاء. ويف هذا الصدد، ينبغي متابعة احسبالقانونية يف احملكمة، 

بدقة.
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المساعدة القانونيةبشأن مشروع فقرات 
إن مجعية الدول األطراف،

املساعدة القانونية املعدلة اليت رو سياسة أجتنفيذ ملواصلة باجلهود اليت تبذهلا احملكمةسلمإذ ت
يف هذا الصدد، لتقارير ابالتزام تقدمي بالوفاء حتيط علماً وإذ،٢٠١٢مارس آذار/٢٣املكتب يف اعتمدها 

بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز نظام املساعدة القانونية كفاءة احلاجة إىل مراجعةعلىؤكدتإذ و 
واالستمراريةواالقتصاد والشفافيةواملوضوعية العادلةاملساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة بادئ م

؛)٤(واملرونة
مببادرة املسجل، يف سياق جوانب مشروع املراجعة التابع لقلم احملكمة املتصلة حبوإذ تر 

باملساعدة القانونية من أجل إعادة تنظيم وتبسيط وتعزيز الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة للدفاع ومشاركة 
م املساعدة والكفاءة يف نظااحلاجة إىل تدابري لتحقيق املزيد من التفاعلؤكد توإذ ومتثيل الضحايا، 

:بشأن املساعدة القانونيةICC-ASP/12/Res.8لقرار القانونية، مبا يتماشى مع الواليات املشار إليها يف ا
إىل وإذ تشريقيد االستعراض؛نظام املساعدة القانونيةعلى يبقيا أنإىل احملكمة واملكتب تطلب-١

بشأن املساعدة القانونية، ICC-ASP/12/Res.8قرار من املرفق األول لل٦الفقرة املشار إليها يفالواليات 
ويف الوقت املناسب، حسب االقتضاء؛بالكاملاحملكمة إىل ضمان تنفيذها تدعو

وتقييم أدائها؛ملساعدة القانونيةتنفيذ ااحملكمة إىل مواصلة مراقبة دعو ت-٢
قلم احملكمةيفاجلاريةيط سبوالتتنظيم الإعادة عملية يف سياق ،أن تواصلإىل احملكمةتطلب-٣

املساعدة القانونيةمراقبة تنفيذ ، ICC-ASP/12/Res.8من املرفق األول للقرار ٦الفقرة ومبا يتماشى مع 
االقتضاء، عند، وكذلك أن تقدم؛اليت تتوصل إليها إىل املكتبوتقييم أدائها وتقدمي تقارير عن النتائج 

تني دور أول اكتمالعند ايلنظام املساعدة القانونية احلى علتعديالت إلدخال اقرتاحا إىل املكتب 
الزمين احملدد يف القرار املشار إليه أعاله؛ويف اإلطار)٥(تنيكاملتنيقضائي

للجوء إىل أية عملية امع اصلة النظر يف هذه املسألة مو يف ، حسب االقتضاء، املكتبتفوض -٤
اعتمادها، عند ليتمغيريات هيكلية لنظام املساعدة القانونية واقرتاح أي تاعداد و مناسبة، يراها أو آلية 

نظام املساعدة القانونية.كفاءةجلمعية، مبا يف ذلك اقرتاح تدابري لزيادة تعزيز  االقتضاء، من ا

______________

.١٦، الفقرة (ICC-ASP/3/18)٢٠٠٤الدورة الثالثة ...، لرمسية ... االوثائق )٤(
ائي يف تني قضائيتني كاملتنيدور يشري انتهاء)٥( توماس لوبانغا دييلو قضية املدعي العام ضد إىل صدور حكم استئنايف 

ائي فيما قضية املدعي العام ضد ماتيو نغودجولو تشويواالستئناف يف ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قرار 
يتعلق جبرب األضرار.


