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  :مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونيةتقرير 
  ∗التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمةاجلوانب القانونية واملالية لتمويل 

 

       مقدمة  -   ألف

  ،  "                                                      تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطـراف        "           املعنون   ICC-ASP/7/Res.3           يف قرارها     - ١
              ً     ً                  أن تقدم تقريراً حمدثاً عن اجلوانـب        "       ، إىل     ١٦                   احملكمة، يف الفقرة       ")       اجلمعية  ("                          دعت مجعية الدول األطراف     

                                          وطلبت اجلمعية، لدى إعـدادها التقريـر          ".                                                    لية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة                     القانونية واملا 
                            الواردة يف التقريـر عـن         ")       اللجنة  ("                                                                 احملكمة أن تأخذ يف االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية             من       املذكور،

                                       فتح باب احلوار البناء مـع الـدول         "                                    إىل ذلك دعت اجلمعية احملكمة إىل                  باإلضافة  )١ (                     أعمال دورا السابعة  
                                                                                                       األطراف يف الوقت املناسب حول هذه املسألة على النحو الذي يتيح للجنة امليزانية واملالية استعراض ذلك يف          

    ".                                  دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة

      خلـاص                          اليت تستحق االهتمـام ا                                                                       وهذا التقرير املؤقت يتوىل تقييم التجربة حىت اآلن وحيدد املسائل             - ٢
                                                                                                               ويربز العوامل القانونية والعملية ويقترح العناصر اليت يلزم أن يتضمنها إطار شامل للمساعدة القانونية املقدمة         

                                                                                              وال يسعى هذا التقرير إىل التصدي مباشرة للجوانب املالية الطويلة األجل اليت يرى قلم احملكمة              .            إىل الضحايا 
               ً                                                نظر األكثر تفصيالً يف خمتلف املسائل املة أسفله وسوف تتناول                                                       أنه ال ميكن التصدي هلا إال باالقتران مع ال        

                                                                                         ويعتزم قلم احملكمة مواصلة التفكري داخليا والتشاور حول هذه املسائل أثنـاء األشـهر                .                    يف التقرير النهائي  
                                                        املقبلة، بغية تقدمي تقرير ائي إىل اجلمعية يف  دورا الثامنة

  

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/2         ً          صدر سابقا  حتت الرمز   ∗
                                                                                           الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، الـدورة             ) ١ (

-ICC            الدوليـة،                                منـشور احملكمـة اجلنائيـة        (      ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢-  ١٤                 السابعة، الهاي،   

ASP/7/20)( لد الثاين، اجلزء باء١٢٩-   ١٢٨          ، الفقرات  ٢-                      ، ا   .   
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               اإلطار القانوين  -   باء

                                                                        اركة الضحايا يف املداوالت وحقهم يف طلب جرب األضرار منصوص عليه يف النظام األساسي      إن مش  - ٣
                                     من نظام روما األساسي علـى أن          ٦٨              من املادة     ٣              وتنص الفقرة     .  )٢ (                                     ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات    

         ً        ذلـك وفقـاً                                                                                             آراء ومهوم الضحايا ميكن أن يعرضها ممثلون قانونيون للضحايا حيث ترى احملكمة مالءمـة             
    ٩٠                                        ً                            وتنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تبعاً لذلك، يف القاعـدة             .                                  للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات   

                                                                                                          على التمثيل القانوين للضحايا حيث يكون هناك عدد من الضحايا مع الدعوة إىل اختاذ خطـوات معقولـة                 
    ٩٠               من القاعـدة   ٥             وتنص الفقرة    .         املصاحل                                                              لكفالة متثيل احلقوق املتميزة للضحايا ومع جتنب أي تضارب يف         

                                                                                                   جيوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين مشترك ختتـاره                 "          على أنه   
    ".                                                                         احملكمة، تلقي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة املالية، إذا اقتضى األمر

                                                                   انونية للمحكمة يف نطاق الئحة احملكمة، أما فيما يتعلق بتحديـد                                        ومتت بلورة خمطط املساعدة الق      - ٤
                                                                  بني الدفاع وبني الضحايا حني يتعلق األمر بـأنواع الوسـائل              ٨٤                                            الوسائل فال يرد هناك أي متييز يف البند         

    فإن                                                                 أما فيما يتعلق بنطاق املساعدة القانونية، من ناحية أخرى،            .                                             الواجب أخذها بعني االعتبار وطبيعة التقييم     
                                                                         أن يحدد  املسجل نطاق املساعدة القانونية املقدمـة للـضحايا وذلـك              "                         ينص بكل بساطة على        ٨٣       البند  

     ".                                      ً بالتشاور مع الدائرة حسبما يكون مناسباً

                                                                             الفروق بني املساعدة القانونية املقدمة للضحايا واملساعدة القانونية املقدمة للدفاع  -   جيم

                                       ً                    ، وضع قلم احملكمة واقترح على اجلمعية نظاماً للمساعدة القانونية                 اإلطار القانوين         هذا         ً     تأسيساً على   - ٥
                                   وسلم قلم احملكمة، منذ البدايـة،        .  )٣ (                                                                      يطبق على التمثيل القانوين بالنسبة للمتهمني وللضحايا على حد سواء         

                                                                                                           بأنه سيلزم، وقد وضع املخطط، إبراز بعض الفروق بني طبيعة املخطط املتعلق بالدفاع واملخطـط املتعلـق                
   :                                   وهناك أسباب متعددة لذلك منها ما يلي  .  )٤ (        بالضحايا

                             ً                                                       دور الضحايا بوصفهم مشاركني يف اًإلجراءات خمتلف عن الدور الذي يضطلع به الدفاع                ) أ (
                           ودور الضحايا سيتوقف على      .                                                     مما يؤدي إىل اختالفات يف حجم وطبيعة تدخل كل طرف         

                               شاركة وختتلـف حبـسب مرحلـة                                                              القرارات اليت تتخذها الدائرة املعنية بشأن طرائق امل       
                                                                           على سبيل املثال وعلى حني املمثلني القانونيني للضحايا يضطلعون بدور أكثر            .         اإلجراءات

                                                                                                حمدودية من الدور الذي يضطلع به الدفاع أثناء املرحلتني التمهيدية واالبتدائية فإن املتوقع              
                                  ً                       من الطرفني القيام بدور أكثر بروزاً أثناء مرحلة جرب األضرار؛

                                                                                     وباإلضافة إىل متثيل مصاحل موكليهم بأنفسهم أثناء مداوالت احملكمة، عن طريق املثـول                ) ب (
       شخصياً يف اجللسات وتقدمي مالحظات خطية ومذكرات وما إىل ذلك، هناك واجب ثان                                                                    ً     
                                                 ً       ً                               ملقى على عاتق املمثلني القانونيني وهو واجب يشكل جزءاً أساسياً من متثيل الـضحايا              

  .                                                                   على علم بالتطورات أثناء املداوالت وأن يستمعوا إىل توجيهام                              ويقتضي إبقاء املوكلني  
                                                      

      إىل    ٨٥                                     من النظام األساسي والقواعد من         ٧٥           واملادة     ٦٨              من املادة     ٣                         انظر بوجه خاص الفقرة        ) ٢ (
   .                                   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ٨٩

                                  عدة القانونية للمحكمة ومقترحات                                                                 انظر، على سبيل املثال، تقرير بشأن طريقة عمل نظام املسا            ) ٣ (
   .(ICC-ASP/6/4)        بتعديله 

                                                                                                     على سبيل املثال، أبلغ قلم احملكمة هيئة الرئاسة بأنه سيلزم استنباط استمارة منفـصلة تتعلـق                   ) ٤ (
   .                                                      باملعلومات خاصة بالضحايا ختتلف عن االستمارة اخلاصة بالدفاع
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                                                                                         وهذا اجلانب املزدوج يف الدور الذي يضطلعون به تترتب عليه مجلة مـن اآلثـار الـيت                 
               ستناقش أدناه؛

                                                                                         من احملتمل أن جيد املمثلون القانونيون للضحايا أنفسهم ميثلون جمموعة من الضحايا قـد                 ) ج (
        ميثل                                       ً       وهناك فريق قانوين يف حماكمة لوبانغا حالياً        .               دة وحىت املئات                       يبلغ عددها عشرات ع   

                          أن ال ميثل الفريق القانوين                      حىت يف القضية املشتركة           من احملتمل                بالنسبة للدفاع   .        ضحية   ٧٤
                سوى متهم واحد؛

                                                                                    وعلى حني أن املتهم يظل رهن االحتجاز يف الهاي وأن املشتبه به الذي جيري مكتـب                   ) د (
                                                                          معه مقابالت سيكون يف موقع حمدد واحد، قد تتعدد األماكن اليت توجد ا                           املدعي العام   

                                                                                       جمموعة من الضحايا وتتشتت يف منطقة جغرافية واسعة، مبا يف ذلك املواقع اليت يـصعب               
                                                الوصول إليها إما ألسباب لوجستية أو ألسباب أمنية؛

                           ماعية لتمثيـل الـضحايا                                                                     إن حتديد العوز قد يتطلب اتباع ج خمتلف بالنظر للطبيعة اجل             ) ه (
                                                          ً              ً             واألوضاع اليت تعيش فيها أغلبية الضحايا يف احلاالت املعروضة حالياً على احملكمة فضالً             

   ؛                                 وهذا سيكون حمل مناقشة إضافية أدناه  .              عن عوامل أخرى

                                                                                          وعلى حني أن للمتهم احلق يف املساعدة القانونية دون أن يدفع أي شيء إذا كان هـذا                    ) و (
                                           إال أن اإلطار القانوين للمحكمة ال حيدد         )٥ (                            ئل الكافية لتسديد النفقات                      املتهم تعوزه الوسا  

   . )٦ (                                                                           بوضوح الظروف املمكن أن تتلقى فيها الضحايا املساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة

                                                                                       واإلطار القانوين للمحكمة ترك عدة قضايا ذات صلة مبشاركة الضحايا ليحددها القضاة من خالل        - ٦
                                ً                                                                  ية وهذا أمر يعترب يف حد ذاته جتديداً يف جمال القانون اجلنائي الدويل، وعليه ليس هناك أيـة                                 السوابق القضائ 

                                                             وهناك جوانب أساسية متعددة ملشاركة الضحايا تعـرض علـى            .                                        سوابق دولية واضحة ميكن الرجوع إليها     
                       جات الفعلية لألفرقـة                                                                               وطبيعة املساعدة القانونية تنبع بالضرورة من طريقة املشاركة ومن االحتيا           .         االستئناف

        نـوفمرب   /                                                                                وأول طلب للحصول على املساعدة القانونية لتمثيل الضحايا قـدم يف تـشرين الثـاين         .          القانونية
                             وحني بدأت احملاكمة كانـت          ٢٠٠٩       يناير   /                                                وبدأت أول حماكمة أجرا احملكمة يف كانون الثاين        . )٧ (    ٢٠٠٦

                                         حىت ذلك احلني أو إـا مل تحـل إال يف                                                                         هناك جوانب مهمة ذات صلة بطرائق مشاركة الضحايا مل تسو           
                                                             ولذلك جيد قلم احملكمة نفسه اآلن يف موضع للتقدم مبقترحـات             .                                         األسابيع التالية مباشرة ملداوالت احملاكمة    

                                                                                                         مفصلة ذات صلة بكافة جوانب اإلجراءات باالستناد إىل التجربة الفعلية وهي اجلوانب غري ذات الصلة جبرب                
   .                                       اآلن مداوالت تتعلق جبرب األضرار أمام احملكمة                   األضرار، حيث مل جتر حىت

          العناصـر                                                                                        وحيث ال يرد ذكر للنواحي احملددة، فإن عناصر خمطط املساعدة القانونية هي نفـسها                 - ٧
                                              يورو للسفر ولغريه من التكاليف وتـسديد         ٤     ٠٠٠                                             لدفاع من قبيل احلد األقصى الشهري البالغ          با       اخلاصة

                                                      
                   مـن القواعـد       ٢١                         ظام األساسي والقاعـدة               ، من الن   ) د (                    ، الفقرة الفرعية     ١           ، الفقرة     ٦٧       املادة     ) ٥ (

   .                      اإلجرائية وقواعد اإلثبات
                                               أنه جيوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إىل         "                         ، تنص بكل بساطة على       ٥           ، الفقرة     ٩٠         القاعدة     ) ٦ (

                                                                                                         املوارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين مشترك ختتاره احملكمة، تلقي املساعدة من قلم احملكمة مبا يف ذلك                 
    ".                         دة املالية، إذا اقتضى األمر     املساع

) ٧ (   ICC-01/04/011/06-650      املتعلـق       ٢٠٠٦         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٣                          ، قرار املسجل املؤرخ يف            
   .a/0105/06                                  باملساعدة القانونية املقدمة للضحايا 
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  ً                                                                     ضاً عن األعباء اخلاصة باحملامي حيث يكون هلا ما يربرهـا، ومـستويات                              يف املائة تعوي     ٤٠               مبلغ يصل إىل    
             ويضطلع ـا    (                                             وإدارة املساعدة القانونية املقدمة للضحايا        .                                               األجور ملختلف أفراد الفريق وإجراءات التسديد     

      يـتم    )                         ويضطلع ا قسم دعم الدفاع (               واخلاصة بالدفاع   )                                           داخل قلم احملكمة قسم مشاركة وتعويض الضحايا  
                     ً     والنهج نفسه متبـع سـعياً     .                                          ً تأمني االتفاق يف التنفيذ حيثما كان ذلك مالئماً ل                ا عن كثب غية     م            لتنسيق بينه  ا

                        القانونية من العمل       ة     األفرق                                                                           وراء إدارة موارد احملكمة بشكل مسؤول وشفاف وينم عن االقتصاد مع متكني             
    .          بوجه فعال

                                           ادئ األساسية اليت ينبين عليها خمطـط املـساعدة                                                ويقترح، إسوة مبا مت بالنسبة للدفاع، أن حتدد املب   - ٨
                                                                           وإلبراز هذه املبادئ، سيتواصل إجراء مشاورات داخلية وخارجية خالل األشهر            .                           القانونية املقدمة للضحايا  
                                                                بعض املبادئ اليت اعتمدت فيما يتصل باملساعدة القانونيـة املقدمـة              جبري تعديل                          املقبلة لكن من املرتأى أن   

          التـساوي   "      ومبدأ   .  )٨ (   )                                                           يف الفرص املمنوحة واملوضوعية والشفافية واالستمرارية واالقتصاد            التساوي   (        للدفاع  
                                                             على النحو الذي يعكس الـدور الـذي يلعبـه الـضحايا يف                 أن يعدل                      بوجه خاص حباجة إىل       "         يف الفرص 
   .        اإلجراءات

                          لقانونية املقدمة للضحايا                                                                                 باإلضافة إىل ذلك، يعتقد قلم احملكمة أن املبادئ اليت تنبين عليها املساعدة ا              - ٩
  .                                                                                                            يلزم أن تأخذ بعني االعتبار حقيقية أن التمثيل القانوين للضحايا ينطوي على عنصرين هلما نفس األمهيـة                 

  .                                                            من خالل املثول شخصيا أثناء اجللسات وتقدمي وثائق خطية          ،                                          أحدمها هو متثيل مصاحل املوكلني أمام احملكمة      
                                                                        مبا يف ذلك إبقاؤهم على علم بالتطورات وتلقي توجيهام والتأكيد على                                             والثاين يتمثل يف االتصال باملوكلني      

                                                    والعنصر الثاين يتصدى لذات الغاية مـن مـشاركة           .                                                   مصاحلهم لكي يتيسر متثيلهم بوجه كفؤ أمام احملكمة       
                 صـلة منتظمـة                                                                                                الضحايا وهي مشاركة، إذا أريد هلا أن تكون هادفة، استلزمت من الضحايا البقاء علـى                

                                        ً                                                             وشددت خمتلف الدوائر التابعة للمحكمة أيضاً فيما اختذته من قرارات على أمهية إبقاء الـضحايا                .       مبحاميهم
        ً                                                     واعتباراً لألمهية اليت يكتسيها اجلانب الثاين، تقتـرح يف اجلـزء         .                                           على علم بالتطورات القضائية أمام احملكمة     

   .                                           األخري سبل إيالء هذا اجلانب ما يستحقه من اهتمام

             انوين املشترك           التمثيل الق  -   دال

                             القانونيـة الـيت متثـل        ة ق                                                                           سيتم النظر مبزيد من التفصيل ضمن التقرير النهائي يف تأثري أعداد األفر             -  ١٠
                                                                                                        الضحايا وتشكيلتها إىل جانب تقييم عوامل أخرى تتسبب يف رفع التكاليف وعوامل ذات صـبغة عمليـة                 

    .                               تأثري يف التمثيل القانوين للضحايا                                                        كاالعتبارات الثقافية واالجتماعية واللوجستية واألمنية ذات ال

                     والبعض اآلخر مل يكن قد   .             ً      ً        يعينون مسبقاً حمامياً خيتارونه                                   والبعض من الضحايا ممن يتصلون باحملكمة   -  ١١
                                     من القواعد اإلجرائيـة وقواعـد         ١٦         ً                                         ً                    عين حمامياً يف تلك املرحلة ولذلك يتعهد قلم احملكمة، وفقاً للقاعدة            

                                                                     وللدائرة سلطة تعيني ممثلني قانونيني للضحايا من بينهم مكتب احملامي            .          تيار حمام                ساعدم على اخ   مب         اإلثبات،  
   .               من الئحة احملكمة  ٨٠                                                ً       العمومي للضحايا، حيث تقتضي مصاحل العدالة ذلك وفقاً للبند 

                                                                                        على أنه إذا وجد عدد من الضحايا جاز للدائرة أن جتمعهم كيما يـتم متثيلـهم                   ٩٠             وتنص املادة     -  ١٢
                                                                                           مشترك أو ممثلني قانونيني مشتركني، إذا دعت الضرورة وذلك مبساعدة من احملكمـة وجيـوز                          مثل قانوين  مب

           والتجربـة    .                                                                                               للمحكمة يف اية املطاف تعيني ممثلني قانونيني إذا كان الضحايا غري قادرين على القيام بذلك              
                                                      

  ، (ICC-ASP/3/16)                                                                              تقرير إىل مجعية الدول األطراف بشأن خيارات تأمني الدفاع املالئم للمتـهمني                ) ٨ (
   . ٣   حة     الصف
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            يـشاركون يف                                                                                       حىت اآلن تظهر أن أعداد الضحايا قد تصل إىل العشرات ورمبا إىل أكثر مـن ذلـك ممـن             
   :                                                                           والعوامل املؤثرة يف أعداد الضحايا املشاركني يف أي مرحلة أو يف أي قضية تشمل ما يلي  .         اإلجراءات

                    اليت تقوم ا احملكمة؛                    مستوى أنشطة التوعية    ) أ (

                                                احلالة األمنية السائدة اليت تؤثر يف مجاعات الضحايا؛   ) ب (

                                       ستمارات الطلب النموذجية أو غري ذلك                                                      قدرة احملكمة على الوصول إىل الضحايا وتوزيع ا          ) ج (
                    من الوثائق املالئمة؛

                                                               توافر وسطاء قادرين ومطلعني ألجل مساعدة الضحايا على تقدمي طلبام؛   ) د (

   .            عوامل سياسية   )  ه  (

            املرحلـة        أثناء                                              ً                                    وأظهرت التجربة كذلك أن هناك، فيما حيتمل، أعداداً أقل من الضحايا املشاركني               
                                                                                       ليت تبذل لتنظيم التمثيل القانوين املشترك يف تلك املرحلة هي جهود أصعب بالنظر إىل                                      التمهيدية وأن اجلهود ا   

   .                                                                          قصر الفترة الزمنية الفاصلة بني احتجاز املشتبه به واجللسة اليت تعتمد فيها التهم

ـ         -  ١٣   ا                                                                                               أما فيما يتعلق بالتمثيل القانوين املشترك يف مرحلة احملاكمة، هناك سابقة تتمثل يف قـضية لوبانغ
    ٩٣                                                              ففي قضية لوبانغا، كان هناك ما جمموعه سبعة حمامني ميثلون             .         نغودجولو /                              ميكن اتباعها يف قضية كاتانغا    

                           وتوقعا لصدور حكـم مبقتـضى     .     ٢٠٠٩      يناير  /                                                        ضحية ممن قبلوا املشاركة يف بداية احملاكمة يف كانون الثاين      
                                           باشر قلم احملكمة مشاورات مع املمـثلني                                    القانونية أثناء احملاكمة،    ة                             يقضي باحلد من عدد األفرق       ٩٠         القاعدة  

     ً                                                        وعوضاً عن انسحاب بعض احملامني وموكليهم الذين ميثلهم حمامون           .                          تقدموا عندها باقتراح    ن               القانونيني الذي 
                                                                                                          آخرون، اقترحوا أن يشكلوا هم بأنفسهم فريقني اثنني كيما يبقى كل حمام من احملامني مشاركا، ولـو أن                  

                                                                           حمام واحد والذي حيضر إىل احملكمة بالنيابة عن كل فريق يف أي وقت مـن                                              العادة تقضي بأن يكون هناك      
                                                                                   وهذا كفل إمكانية أن تغطى يف أي وقت من األوقات أتعاب ممثل قانوين واحد مبقر احملكمة عـن       .       األوقات

     عالقة                                                                                                   ومن املزايا املهمة ألمر كهذا ما يتمثل يف عدم مطالبة الضحايا الذين سبق هلم أن أقاموا                   . )٩ (        كل فريق 
  .  )١٠ (                                                                                                          ثقة مبحاميهم، تغيري هؤالء احملامني، مما يكفل احترام املبدأ القائل بأن للضحية احلق يف اختيـار حماميـه                 

                                                                     ً                                                وقبلت الدائرة االبتدائية األوىل هذا االقتراح وهناك اقتراح مماثل عالق حالياً أمام احملكمة االبتدائيـة الثانيـة                 
   .        نغودجولو /                    يتعلق مبحاكمة كاتانغا

           ايري العوز  مع  -   هاء

                                                                                                        إن املسألة املتعلقة بكيفية إثبات أهلية الضحايا للمساعدة القانونية مسألة تتطلب النظـر املفـصل                 -  ١٤
                                                                                       وقد طبق حىت اآلن النظام نفسه على الضحايا وعلى الدفاع وإن كان تطبيقه عمليـا                 .                   خالل األشهر املقبلة  

                  وقد أقرت هيئـة      .                          تلفة اليت تكتنف الضحايا                                                               اتسم بشيء من املرونة لكي تؤخذ بعني االعتبار الظروف املخ         
                                                                                                           الرئاسة، يف سياق طلب يتعلق باستعراض قرار اختذه املسجل، النهج الذي اتبعه قلم احملكمة حيث رأت فيه                 

                                                      
                               ، واعتمدت الدائرة األوىل هذا     ICC-01/04-01/06-1602                                           يرد مقترح املمثلني القانونيني يف الوثيقة          ) ٩ (

    ).  ١٣         ، الصفحة (ICC-01/04-01/06-T-105-ENG                    األمر مبوجب قرار شفوي 
   . ١         ، الفقرة   ٩٠                                        القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، القاعدة    )  ١٠ (
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         أن يف    ,                                      ورأت هيئة الرئاسة، بوجـه خـاص        . )١١ (                                                          مطابقته للقانون الراهن الناظم ملخطط املساعدة القانونية      
                                                                              ستند إىل الوسائل اليت تتوفر لكل ضحية منهم مع األخذ بعني االعتبار أوضاع                                           إخضاع الضحايا لتقييم مايل ي    

            ويعتزم قلم    .     ً                                                                                بدالً من التصرف بداعي افتراض العوز، تصرف املسجل مبا يتفق مع اإلطار القانوين              ،         كل فرد 
                    وسـوف تـشمل هـذه      .                                                                             احملكمة اآلن االعتماد على أمر كهذا وسوف يقدم توصياته يف التقرير النـهائي         

              وصيغة لتقييم    )       كالقصر (                                                                                     لتوصيات، يف مجلة أمور، إمكانية افتراض العوز بالنسبة لفئات معينة من الضحايا              ا
   .           عوز الضحايا

                                            تشغيل نظام املساعدة القانونية اخلاص بالضحايا  -   واو

  ل                                                                                                 تطورت املمارسة اليت تتبعها احملكمة فيما يتصل باملساعدة القانونية املقدمة إىل الضحايا من خال               -  ١٥
                                                                                                           التقارير املرفوعة إىل مجعية الدول األطراف والقرارات الصادرة عن الدوائر وقرارات املسجل بشأن املساعدة              

   .                                         القانونية والطعون املرفوعة إىل هيئة الرئاسة

                                                                                                         أما فيما يتعلق بعدد األفرقة اليت متثل الضحايا فيما يتصل بقضية بعينها، فقد اختلف النهج الـذي                   -  ١٦
      ففـي    .                                                                                        ر فيما خيص عدد األفرقة القانونية املعترف بأا متثل الضحايا يف خمتلف مراحل الدعوى                           اتبعته الدوائ 

                      ّ                                                                                          مرحلة اعتماد التهم، سلّمت الدائرة التمهيدية األوىل بوجود أربعة أفرقة من املمثلني القانونيني للـضحايا يف                
                             مبثول فريق واحد من املمـثلني     مببا   ية                                                    نغودجولو، يف حني قضت الدائرة التمهيدية الثالثة يف قض   /             قضية كاتانغا 

                                                                                                 ويف القضية املفردة املتعلقة باملضي يف احملاكمة حىت اآلن فقد سلمت الدائرة االبتدائيـة بوجـود                  .          القانونيني
    .                                                 فريقني من املمثلني القانونيني املشتركني يف قضية لوبانغا

                                             فتراض القائل بأنه، فيما يتصل بقضية ما،                                                            وبالنسبة للسنتني املاليتني األخريتني، اعتمدت احملكمة اال        -  ١٧
                                                                                                                ستكون هناك سواء يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية فريقان اثنان من ممثلي الـضحايا القـانونيني                 

                                                                                           ويود قلم احملكمة أن يركز بوجه خاص على هذا اجلانب يف التقرير النـهائي، فيقـوم                  . )١٢ (              للمتهم الواحد 
                                                                                  صيات بالنظر إىل اقتراح اللجنة الوارد يف تقريرها عن دورا احلاديـة عـشرة                                        بفحص اخليارات ويتقدم بتو   

   ويف   .                                                                                                   والداعي إىل أن ينظر قلم احملكمة يف احتمال وجود فريق قانوين واحد خاص بالضحايا عن كل قضية                
               دث بل وحيـدث                                                                        ً                            املرحلة الراهنة فإن قلم احملكمة سيكتفي بإثارة املسألة القائلة بأن تضارباً يف املصاحل رمبا حي              

                وهذه مسألة ال بد   .       ضروريا                                                                      ً بالفعل بني الضحايا أو جمموعات الضحايا مما جيعل التمثيل القانوين املنفصل أمراً 
                               ، وعلى الدفاع واجب مبقتـضى       )١٣ (                                                                       للمحكمة من أن تنظر فيها يف إطار القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات          

                                                    حلرص على تأمني عدم نشوء أي تضارب يف املصاحل وإن                                                          مدونة السلوك املهين اخلاصة باحملامني ممارسة كل ا       
                                                  والتضارب يف املصاحل رمبا ينشأ، على سبيل املثال،          .  )١٤ (                                                 نشأ هذا التضارب أن تتخذ كافة اخلطوات املالئمة       

                                                                                                       يف احلاالت اليت ميكن أن يقحم فيها الضحايا يف قضية من قضايا األطفال اجلنـود املـشاركني يف هجـوم                    
                                                      

   .    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط  ١٨        ، املؤرخ ICC-01/04-559           ة الرئاسة،                            أسباب القرار الذي اختذته هيئ   )  ١١ (
         نغودجولو  /                               ، وفيما يتعلق بقضية كاتانغا        ٢٠٠٩                                                افترضت احملكمة مع ذلك، بالنسبة مليزانية عام           )  ١٢ (

                    وحىت وقت إعداد هـذا    .                                                  ثالثة أفرقة أو أربعة من املمثلني القانونيني للضحايا                              املشتركة، أنه ستكون هناك     
                                                                                                  فإن الدائرة االبتدائية مل تبت بعد يف عدد األفرقة القانونية اليت سيسمح هلا باملـشاركة يف                                 التقرير النهائي 

   .      احملاكمة
                                                تتخذ الدائرة وقلم احملكمة كلما هو معقول من           : "               على ما يلي     ٩٠                من القاعدة     ٤             تنص الفقرة      )  ١٣ (

                                ل املصاحل املميـزة لكـل مـن                                                                                إجراءات لكفالة أن يتحقق، يف اختيار املمثلني القانونيني املشتركني، متثي         
                            ، وتفـادي أي تـضارب يف         ٦٨                من املـادة      ١                                                         الضحايا، وال سيما على النحو املنصوص عليه يف الفقرة          

    ".     املصاحل
   .  ١٦                                      مدونة السلوك املهين اخلاصة باحملامني، املادة    ) ٤ ١ (
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                                                                                        لذلك اهلجوم وينبغي أن يوضع يف احلسبان أن التضارب يف املصاحل قـد ينـشأ خـالل                                  والضحايا املدنيني 
   .             منذ البداية     واضحا                                     إجراءات الدعوى وإن مل يكن هذا التضارب 

                                         هذه األفرقة اليت متثل الضحايا فيما يتـصل   ة                                                       وسيجري النظر أدناه يف عدد األفرقة القانونية وتشكيل         -  ١٨
                                                                                    ر النهائي، سوف ينظر يف اآلثار القانونية واملالية املترتبة على العوامل الوارد                      ويف التقري   .                   بشىت مراحل الدعوى  

   .                      ً                                ذكرها يف هذا املقام جنباً إىل جنب مع احللول املقترحة ملعاجلتها

                                         مشاركة الضحايا فيما يتعلق حبالة من احلاالت   ) أ (

           يف أعقـاب      و    )                         باملقابل لقضية بعينـها    (                                                        فيما خيص املساعدة القانونية يف سياق حالة من احلاالت            -  ١٩
        ينـاير   /                                                           يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كانون الثـاين               األوىل                                      صدور قرار عن الدائرة التمهيدية      

                                      دية الثانيـة، مت قبـول الـضحايا                                                                             والقرارات الالحقة الصادرة عن تلك الدائرة وعن الدائرة التمهي             ٢٠٠٦
          وقد اتسمت   .                                                                                       للمشاركة يف اإلجراءات فيما يتصل باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و أوغندا ودارفور     

                                                                                                             املساعدة القانونية املمنوحة حىت يومنا هذا فيما يتصل حبالة من احلاالت باقتصارها على املشاركة يف الطعون                
                                                                             املشاركة حبالة من احلاالت وبعثات املمثلني القانونيني إلبالغ موكليهم وتلقي                                        التمهيدية ذات الصلة بطبيعة   

                    وكان من أثر قرار      .                                                                                       التوجيهات منهم يف هذا الصدد فيما يتصل حباليت مجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور           
           مرحلـة                                    فيما يتصل مبشاركة الضحايا يف         ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩                              صادر عن دائرة االستئناف يف      

    التحقيق من الدعوى أن حد                               من ناحيـة   . )١٥ (                                                        ت من مشاركة الضحايا يف التحقيقات اليت جيريها املدعي العام             
                                                                                                         أخرى مل يستبعد القرار مشاركة الضحايا فيما يتصل حبالة من احلاالت وحىت فيما يتصل بتحقيق ما، حيث                 

                                النسبة ملخططات املساعدة القانونية                            لذلك فإن من الضرورة مبكان ب   .                                  يكون هناك مساس مبصاحلهم الشخصية    
                                                                                                           التفكري يف طلبات املساعدة القانونية لتغطية املشاركة فيما يتصل حبالة من احلاالت مبا يف ذلـك االتـصال                  

                                                  دده، فيما حيتمل، الدائرة ذات الشأن وسيقتـصر         حت                                          وحيث يتم تعيني حمام خارجي، فإن تدخله          .        باملوكلني
   .    كذلك                  يتصل بقضية حمددة                أو خطي حمدد فيما /              على عرض شفوي و

                                   املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا   ) ب (

                                                                                              بين قلم احملكمة، يف تقريره عن طريقة عمل نظام املـساعدة القانونيـة للمحكمـة ومقترحـات                -  ٢٠
                                                                                       ، يف ذلك الوقت، يف موقع يسمح هلا باقتراح إطار للمساعدة القانونية املقدمـة إىل                     مل تكن         ، أا    )١٦ (       بتعديله

                                                                                                        يف املرحلة التمهيدية، وذلك بالنظر إىل غياب السوابق القضائية املعمول ا أو املؤكدة حول طرائق                       الضحايا
                        ولـذلك اقتـرح قلـم        .                                                                                      مشاركة الضحايا أثناء تلك املرحلة وغياب البارامترات املوثوق ا مبا فيه الكفاية           

ـ                                       صدي علـى النحـو الفعـال                                                                               احملكمة، بالنسبة للظرف الراهن، اختاذ قرارات خاصة بكل حالة بغرض الت
   .                                                               الحتياجات املمثلني القانونيني النامجة عن القرارات اليت تتخذها الدوائر

                                                                                       والتطورات اليت حدثت منذ ذلك الوقت وفرت درجة أكرب من املوثوقية فيما يتعلق بنطاق املساعدة      -  ٢١
                                        ت اليت يقدم فيهـا مـشتبه بـه إىل                  ويف احلاال   .                                         املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا          أثناء                      القانونية اليت تلزم    

                                                                                                              احملكمة، فإن النشاط اإلجرائي الرئيسي الذي يتوقع الضحايا املشاركة فيه سيتمثل يف جلسة اعتماد التهم أو                

                                                      
) ١٥  (   ICC-01/04-556.   
) ١٦  (   ICC-ASP/6/4.   
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                                                وقد عقدت ثالث جلسات العتماد التهم حـىت اآلن           .                                                أية اجتماعات الستعراض احلالة تسبق تلك اجللسة      
   . )١٧ (                             املساعدة القانونية يف كل قضية                                 مبشاركة من الضحايا اليت يغطيها نظام

                                                                                                      أما فيما يتعلق بتشكيلة األفرقة املمثلة للضحايا يف املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا، تكـشف                 -  ٢٢
                                ً                                                                             جتربة قلم احملكمة حىت تارخيه، استناداً إىل طبيعة ونطاق املشاركة اليت تسمح ا الدوائر حىت اآلن، عـن أن                   

                                               النظر املعقولة فقط أثناء جلسة االعتمـاد         ة                    ً            يق قانوين يكون ضرورياً من وجه                                 إدماج مدير للقضية ضمن فر    
                                                                                                ولذلك فإن التكاليف املتوقعة النامجة عن املساعدة القانونية أثناء املرحلة التمهيدية لقضية مـن           .              الفعلي للتهم 

            ة، واالضطالع                                                                                         القضايا ستغطي، يف اجلزء األعظم منها، تكاليف حمام واحد حيضر اجتماعات استعراض احلال            
                                                                                                         ببعثات لغرض التشاور مع موكليه واالستعداد جللسة تأكيد التهم وحضور هذه اجللسة باإلضافة إىل مـدير                

   .                                                      للقضية أثناء الفترة اليت تستغرقها نفس جلسة اعتماد التهم

                   مشاركة الـضحايا                                                                                       ويف حالة صدور أمر بإلقاء القبض ومل ينفذ هذا األمر، ميكن توقع أن تكون فرصة                  -  ٢٣
                                                                                   وفيما يتصل بأوغندا، مت قبول عدد من الضحايا للمشاركة فيما يتـصل بقـضية كـوين            .                   يف اإلجراءات حمدودة  

                  للـدفاع عـن          العام                   ومثل مكتب احملامي      .                                                                  وآخرون، وعين مكتب احملامي العام للضحايا لتمثيل هؤالء املشاركني        
              من النظام     ١٩                                ملتعلقة باملقبولية مبوجب املادة                                                                          الضحايا أولئك الضحايا مع غريهم فيما يتصل باإلجراءات القضائية ا         

                 ويف احلالة الـيت      .     ٢٠٠٨        أكتوبر   /                                                                             األساسي وهي اإلجراءات اليت باشرا احملكمة التمهيدية الثانية يف تشرين األول          
   أو  /                                                                                                           يعني فيها حمام خارجي، فإن تدخله حتدده الدائرة ذات الشأن ويقتصر على تقدمي مداخالت معينة شـفوية و                 

   .                 ا يتصل بقضية حمددة        خطية فيم

                                   املرحلة االبتدائية لقضية من القضايا   ) ج (
                                                                                                      تنطوي املرحلة االبتدائية لقضية من القضايا ال على احملاكمة نفسها فقط بل علـى اإلعـداد لتلـك                    -  ٢٤

                                                                                                 احملكمة وهي عادة ما تتطلب عقد سلسلة من اجتماعات استعراض احلالة اليت تعقد على مدى فتـرة متعـددة       
  .  )١٨ (                                                                                         جانب الفرص اليت تتاح للممثلني القانونيني لتقدمي مالحظام اخلطية حول مجلة من املـسائل                        األشهر إىل   

                                                                                                                 وأثناء التحضري للمرحلة االبتدائية، يتوقع أن حيتاج املمثلون القانونيون للتشاور مع موكليهم بغية إبقائهم علـى           
   .                            علم بالتطورات وتلقي توجيهام

                                                    ً                     قع من املمثلني القانونيني مواصلة التشاور مع موكليهم فضالً عن متثيـل                                  احملاكمة نفسها، يتو         وأثناء  - ٥ ٢
    .                                                             مصاحلهم شخصيا أمام الدائرة وعن طريق املذكرات اخلطية اليت يقدموا

                                                              ً                                            وكما تقدم وصفه، اقترح املمثلون القانونيون يف قضية لوبانغا ترتيباً قبلته الدائرة االبتدائية ويقضي                -  ٢٦
                                                                                         ل املمثلون القانونيون الذين ميثلون بالفعل الضحايا وحظوا بالقبول يف القضية متثيـل                                    هذا الترتيب بأن يواص   

   .                                                            موكليهم يف إطار التمثيل القانوين املشترك املنظم يف صلب فريقني اثنني

                                                      
                   ، ويف قضية كاتابنغا     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                 ل شهر تشرين الثاين                                   جلسة اعتماد التهم يف قضية لوبانغا خال   )  ١٧ (

      يناير  /                                        ويف قضية مببا خالل شهر كانون الثاين           ٢٠٠٨       يوليه   /              يونيه إىل متوز   /                           ونغودجولو خالل شهر حزيران   
٢٠٠٩    .   

       مـارس   /                                            اجتماعات الستعراض احلالة يف الفترة ما بني آذار  ١٠                              على سبيل املثال، عقدت تقريبا      )  ١٨ (
   .                                                     من قبل الدائرة االبتدائية األوىل استعداد حملاكمة لوبانغا    ٢٠٠٩      يناير  /              وكانون الثاين    ٢٠٠٨
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                            بـأن تغطـي املـساعدة        )١٩ (         يف تقريره                                                           وفيما يتعلق بتشكيلة األفرقة، أوصى قلم احملكمة اجلمعية           -  ٢٧
   :                                                 رحلة احملاكمة، تشكيلة أساسية حاضرة مبقر احملكمة قوامها                  القانونية، أثناء م

   ؛ )                                                         على حنو ما هو موصوف وقد ينطوي ذلك على أكثر من حمام بالتناوب   ) ( ٥- ف (    حمام    ) أ (

    ). ١- ف (            مدير للقضية    ) ب (

                                                       أو يزيد حبسب ما يقدره املسجل، على ضوء طرائـق                 أفراده        عدد      خفض ي    س  ي        األساس       الفريق   ا   وهذ  -  ٢٨
                                تؤخذ يف االعتبار اجلوانب األخرى      ل   ،                                                         ا تقرره الدائرة االبتدائية والعوامل األخرى ذات الصلة        م     وفق           املشاركة  

                  وسوف تستعرض هذه     .                                                                                   ملشاركة الضحايا وال سيما احلاجة إىل احملافظة على التواصل مع الضحايا يف امليدان            
                       اكمة وعوامل من قبيل ما                                                                      التوصية يف التقرير األخري وبوجه خاص على ضوء خاصيات متثيل الضحايا أثناء احمل

   :   يلي

                                                                                             يف حلظات معينة، كما أثناء البيانات االفتتاحية أو البيانات اخلتامية ميكن أن يكون مثول                 ) أ (
                                              أكثر من حمام واحد مبقر احملكمة مغطى يف ذلك الوقت؛

                                                                                       العمل الذي يضطلع به املمثلون القانونيون يف فريق يضم ممثلني قانونيني مشتركني غـري                 ) ب (
                                                                                    اضرين مبقر احملكمة من قبيل صياغة املذكرات أو املراسالت املوجهة إىل الضحايا تكون              ح

               البارامترات              النظر يف أي           إبالء     ويتم  .                                 األجر على أساس ساعات العمل                    وهو عمل مدفوع  
         كهذا؛        خبصوص أمر            ميكن أن توضع 

   .             يني مع موكليهم     قانون  ال     مثلني   امل                                             وقد يقتضي األمر حضور خبري يف امليدان لتيسري تواصل    ) ج (

        مـن     ٨٣                                                                    ً                    وقد يتلقى قلم احملكمة طلبات خبصوص وسائل إضافية من املمثلني القانونيني وفقاً للبند                -  ٢٩
                وقد يشمل هذا،     .                                          العملية اليت تؤثر يف متثيلهم للضحايا                     املالزمة للجوانب                                    الئحة احملكمة مبا يف ذلك التكاليف       

                                                        اور مع الضحايا أثناء احملاكمة بغية إبقائهم علـى علـم أو       التش    على        تترتب                                  على سبيل املثال، التكاليف اليت      
   .                   التماس توجيهات منهم

                                                                                                ومتت التوصية مببلغ من املال إلجراء التحقيقات يف شأن قضية بأسـرها يف التقريـر املرفـوع إىل                 -  ٣٠
       احد إىل                        يوم عمل يقوم به حمقق و  ٦٠              وهو ميثل أتعاب   .     ٢٠٠٩                               وأدرج هذا املبلغ يف ميزانية عام    .  )٢٠ (      اجلمعية

                    وبالنظر إىل القرار     .          األضرار       عن جرب                                                   وقيل إن هذا يغطي بوجه خاص القضايا الناشئة           .                    جانب تكاليف السفر  
                                                                                                               الذي اختذته الدائرة االبتدائية األوىل واعتمدته دائرة االستئناف مل يستبعد إمكانية أن حيضر الـضحايا وأن                 

         األفرقـة            توجههـا                                    بات للحصول على موارد إضـافية            طل   إىل        هذا       يدفع       قد    ،                               يطعنوا يف األدلة أثناء احملاكمة    
   .               من الئحة احملكمة  ٨٣                                                      ً       القانونية اليت متثل الضحايا مما من شأنه أن يتطلب حبثه وفقاً للبند 

                 مرحلة جرب األضرار   ) د (

                   املرفوع إىل اجلمعيـة    و    )٢١ (                                                              اجتهت النية، يف مرحلة جرب األضرار، يف التقرير الذي أعده قلم احملكمة    -  ٣١
      ً           ورهناً برقابـة   ،                        وارد إضافية يقدرها املسجل مب                           القانونية املمثلة للضحايا  ة                                دة تعزيز املوارد املتاحة لألفرق           إىل زيا 

                                                      
   .(ICC-ASP/6/4)                                                                   تقرير عن طرائق عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله    )  ١٩ (
   .          املرجع نفسه   )  ٢٠ (
   .          املرجع نفسه   )  ٢١ (
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                                                                   ً      ً  وأثناء هذه املرحلة، من احملتمل أن يلعب املمثلون القانونيون للضحايا دوراً رائداً    .                            متارسها الدائرة ذات الشأن   
                   وحيث إنه مل تصل،      .                      من النظام األساسي     ٧٥ ً          اً للمادة                                                      يف اإلجراءات القضائية ويقدموا طلبات موكليهم وفق      

                                                                                                          حىت تارخيه، أية قضية من القضايا املطروحة على احملكمة إىل مرحلة جرب األضرار فإن املقترحات اليت يتقدم                 
                                            على النصوص القانونية للمحكمة باملقابل       ,           إىل حد كبري     و                                                     ا قلم احملكمة سيتعني أن تنبين، يف هذه املرحلة،          

   .           رسة الفعلية     للمما

                  مـن النظـام       ٧٥                                                                                 وحيث تتاح لكل دائرة مجلة من اخليارات مبقتضى اإلطار الذي أنـشأته املـادة                 -  ٣٢
       وعلـى    .                                                                                    من الصعوبة مبكان إنشاء نظام موحد ومفصل من شأنه أن يطبق يف كل حالة من احلاالت          ,      األساسي

                               ً    خسارة أو إصابة وقد تستصدر أمـراً                                                                     سبيل املثال، جيوز أن تبت دائرة من الدوائر يف نطاق ومدى أي ضرر أو      
              ً                      وقد ختتار أيضاً عـدم القيـام          ٩٣                    تعاون مبوجب املادة      ال                 تلتمس قدرا من                                   جبرب الضرر حبق الشخص املدان أو       

                                                                                                       وبعبارة أخرى فإن مسألة مدى ونطاق أي إجراءات جلرب الضرر سيتحددان من قبل دائرة من الـدوائر                   .     بذلك
   ي        أساسي     فريق                     ج يكمن يف اختيار                                        إن قلم احملكمة يشري إىل أن أفضل                وعليه ف   .                              على أساس كل حالة على حدة     

   .                                    على أن توفر موارد إضافية حبسب الضرورة

         مرحلة       أثناء                    ، ضرورة أن يشكل      )٢٢ (     ً                                                          وتبعاً لذلك، اقترح قلم احملكمة، يف تقريره املرفوع إىل اجلمعية           -  ٣٣
   :                                          جرب األضرار فريق يتألف من األشخاص التايل ذكرهم

   ؛ ) ٥- ف (       م واحد   حما   ) أ (

   ؛ ) ٢- ف (                 مساعد قانوين واحد    ) ب (

    ). ١- ف (                ومدير قضية واحد    ) ج (

     ً                                             ورهناً بالنهج الذي تتوخاه الدائرة ويتبناه املمثلون    .                                               وسوف تستعرض هذه املسألة يف التقرير النهائي        -  ٣٤
   :                                                                      القانونيون للضحايا قد تدعو الضرورة إىل النظر يف مجلة من األمور منها ما يلي

                                                                                 ت معينة، كما يف حالة تصدي الدائرة لتفاصيل حمددة تتعلق بطلبات جرب األضرار                    يف أوقا    ) أ (
                                                          ميكن أن يطلب حضور أكثر من حمام واحد مبقر احملكمـة يف                    معينون                      اليت تكبدها ضحايا    

            ذات الوقت؛

                                                                                       وميكن أن تطلب األتعاب عن عمل اضطلع به املمثلون القانونيون يف فريق من املمـثلني                  ) ب (
                                                                       ملشتركني وهم ليسوا حاضرين يف مقر احملكمة وذلـك مـن قبيـل صـياغة                         القانونيني ا 

                                        وسيتم النظر يف وضع بارامترات هلذا الغرض؛  .                              املذكرات أو التواصل مع موكليهم

                                                                                         وقد يلزم حضور حمقق أو خبري يف امليدان لالضطالع بتحقيقات فيما يتعلق بنطاق ومدى أي                  ) ج (
                                             اغة املطالبات واحلصول على الوثائق الداعمة                                                    ضرر حصل أو خسارة أو إصابة وذلك بغية صي        

                                                                                         ذات العالقة باملوضوع، وتعيني الشهود أو األشخاص املهتمني باألمر أو تيسري تواصل املمثلني             
   .                    القانونيني مع موكليهم

 

 

                                                      
   .          املرجع نفسه   )  ٢٢ (



ICC-ASP/8/3 
Page 11 

              عناصر إضافية  -   زاي

      أن                                                                                               اقترح املمثلون القانونيون وغريهم، يف عدد من املناسبات، عناصر إضافية ينبغـي يف نظـرهم                -  ٣٥
                   ً                          وحىت هذا اليوم وسعياً وراء تعـيني حـدود           .                                                         يغطيها خمطط املساعدة القانونية للمحكمة اخلاص بالضحايا      

                                                                                                                لنطاق ما ينبغي تغطيته، مل يرتئي قلم احملكمة إمكانية اإلذن مبثل هذه التكاليف يف نطاق ميزانية املـساعدة                  
   :                         وتشمل هذه التكاليف ما يلي  .          القانونية

                                   لصحي للمحامي حني يأيت إىل مقر احملكمة؛               تكاليف التأمني ا   ) أ (

                                                                 التكاليف اليت يتكبدها الضحايا يف السفر لالجتماع مبمثليهم القانونيني؛   ) ب (

                                                                               والتكاليف ذات الصلة مبساعدة الضحايا على ملء استمارات طلب املـشاركة أو جـرب           ) ج (
   .     الضرر

                        االستخدام الكفؤ للموارد  -   حاء

                                                                      طط املساعدة القانونية فيما يتصل بالضحايا، إىل تنفيذ عـدد مـن                                         عمد قلم احملكمة، يف تطبيق خم       -  ٣٦
                                                                                                       التدابري اهلادفة إىل تأمني فعالية التكلفة والكفاءة، ومن بني األمثلة على ذلك األخذ حبد أقصى شهري بالنسبة        

ـ                       دة                                                                                                        للرسوم املمكن أن يتلقاها حمام حىت يف احلاالت اليت يتصرف فيها ممثل قانوين يف أكثر من قـضية واح
                                                                                                              والطلب إىل املمثلني القانونيني النظر يف تعيني ممثلني قانونيني آخرين أو مكتب احملامي العام للضحايا لتمثيلهم               

   .                                                     ً يف بعض اجتماعات استعراض احلالة حيث ال يكون حضورهم ضرورياً

                              دور مكتب احملامي العام للضحايا  -   طاء

       قلم        ويعتزم                                    املساعدة القانونية اخلاص بالضحايا                                                        لدور مكتب احملامي العام للضحايا تأثري على خمطط           -  ٣٧
                                            وسوف يشمل هذا النظر املزايا والعيوب اليت تالزم   .                                                         احملكمة النظر يف هذه املسألة بالتفصيل يف تقريره النهائي      

                                                                      لتمثيل القانوين اخلارجي بالنسبة للضحايا يف خمتلف مراحل اإلجـراءات           ل      قابل    امل                            التمثيل القانوين الداخلي ب   
                                                                                                       يف اآلثار املترتبة على القرارات اليت تتخذها دوائر احملكمة بشأن الظروف اليت ميكن أن يعـني فيهـا                          والنظر  

   .                    املكتب لتمثيل الضحايا

               مالحظات ختامية  -   ياء

                                   لضحايا حىت هذا اليوم، إىل إدارة              اخلاص با                                                        سعى قلم احملكمة، يف إدارته ملخطط املساعدة القانونية           -  ٣٨
            يف إجـراءات          الفعالة        لضحايا  ا      شاركة  م                           ّ         ول وشفاف وعلى النحو الذي ميكّن من                              األموال املتاحة بشكل مسؤ   

                                                                                                 وبفضل التيقن األكرب من دور الضحايا على صعيد احملكمة وبعض التجارب يف الكيفية اليت نفذ ا                  .      احملكمة
           الـذين                                                        ضع إطار شامل للمساعدة القانونية اخلاص بالـضحايا         لو                            ً                 نظام املساعدة القانونية عملياً، آن األوان       

ـ       .                 حيضرون إىل احملكمة       يف  ل                                                                           وخالل األشهر املقبلة السابقة لالجتماع املقبل للجنة ومبساعدة من الفريق العام
                                                                   وبالرجوع إىل املمارسة املقارنة املمكن العثور فيها على أمثلة                أفكاره                             قلم احملكمة زيادة بلورة          ينوي       الهاي،  

   .                        ى الدورة الثامنة للجمعية            قرير ائي عل                                            ذات صلة باملوضوع، وبالتشاور اخلارجي بغية عرض ت
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