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  ):لدفاعل (بشأن املساعدة القانونية تقرير املكتب
  عوز القييمأساليب بديلة لت
  

    ّ            مذك رة من األمانة

مكتب      يقد م  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املؤرخ ICC-ASP/7/Res.3 من القرار ١٦عمال بالفقرة   
 لكي تنظر فيه أساليب بديلة لتقييم العوز ):للدفاع(املساعدة القانونية                                 مجعية الدول األطراف طي ه تقريره عن 

رات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع وميثل هذا التقرير حصيلة املشاو. اجلمعية
  .احملكمة
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  ):للدفاع(تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية 
  أساليب بديلة لتقييم العوز

  مقدمة  -ألف

 ،قريرهذا الت ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧الفريق العامل يف الهاي يف اجتماعه العشرين املعقود يف يقدم   -١
 سألة املساعدة القانونيةمب فيما يتعلق، )أستراليا( شارلوت ماكينا -ماري   ً                                     عمال  بالوالية املعهود ا إىل امليس رة، السيدة 

ملقدمي طلبات لتقييم العوز ) ‘احملكمة’(باملنهجية املتبعة يف احملكمة اجلنائية الدولية خاصة فيما يتعلق وللدفاع، 
  .ةمساعدة قانونيحلصول على ا

أعربت اللجنة عن قلقها للنظام  عن أعمال دورا احلادية عشرة، ")اللجنة ("ويف تقرير جلنة امليزانية واملالية  -٢
حيث تبني هلا من األمثلة املقدمة من احملكمة أنه ميكن إضفاء صفة العوز على أفراد تهمني القائم لتحديد العوز للم

أمهية أن يراعي يف اختبار العوز ارتفاع تكاليف الدفاع املالئم اللجنة على ووافقت .           ً     ً          ميلكون قدرا  كبريا  من األموال
املعقول أن يتلقى الفرد الذي لديه مثل هذا القدر من األموال مساعدة قانونية من ميزانية غري أن من رأت و

  .)١(احملكمة

املرغوب من  ورأت أنتها، ومناقشللمنهجية املتبعة من احملكمة واقترحت اللجنة البحث عن أساليب بديلة   -٣
.         ً                                                                                         فيه أيضا  أن توضع عتبات مطلقة للممتلكات اليت ال جيوز املوافقة على تقدمي املساعدة القانونية يف حالة جتاوزها

أنه ليس من غري املعقول أن يطلب من الفرد الذي لديه ممتلكات وأصول تقدر بعدة ماليني من     ً أيضا  ورأت اللجنة 
  .)٢(" لتمويل دفاعهاملمتلكاتض اليورو أن يتنازل عن بع

شىت آليات املساعدة القانونية يف تقريره املقدم عن ") املكتب("والحظ مكتب مجعية الدول األطراف   -٤
قد   ...كما أشارت اللجنة يف التقرير عن أعمال دورا احلادية عشرة" أنه القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدولية

  .)٣("الطرق البديلة حلساب العوز وتناقش احملكمة تنظريكون من املفيد أن 

دورا احملكمة يف ") اجلمعية("ويف ضوء التقارير املقدمة من اللجنة واحملكمة، دعت مجعية الدول األطراف   -٥
إىل اجلمعية يف دورا إىل أن تقدم  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١املؤرخ  ICC-ASP/7/Res.3السابعة، يف قرارها 

  .)٤("يتناول بدائل املمارسة الراهنة اليت تتبعها احملكمة حلساب العوز"      ً تقريرا   ثامنةال

                                                           
نائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجل )١(

، ٢-لد الثاين، اجلزء باء، اICC-ASP/7/20(منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .١٢٨الفقرة 

  .املرجع نفسه )٢(
  .٨، الفقرة (ICC-ASP/7/31) ة الدوليةعن شىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائي املكتب  تقرير)٣(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٤(

لد األول، اجلزء الثالث، ، اICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .١٦، ا����ة ICC-ASP/7/Res.3قرار ال
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  تنظيم العمل  -باء

          مايو، / أيار٢٠أبريل، و/ نيسان٦يف االجتماعات اليت عقدها الفريق العامل يف             أجرت امليس رة  -٦
         ً    ، استنادا  إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥عامل يف ، واالجتماع غري الرمسي الذي عقده الفريق ال٢٠٠٩أغسطس / آب٩و

 مناقشات مع الدول األطراف واحملكمة بشأن تقرير ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ورقة املناقشة اليت أعدا واملؤرخة 
  .‘مناذج بديلة لتقييم العوز: املساعدة القانونية ’ للمحكمة بشأنرحليةلتقارير املا/رومشاريع التقاري( احملكمة

منظمات غري ل وممثلني لسؤولني باحملكمةاملمناقشات غري رمسية مع     ً               أيضا  عدة اجتماعات و      مليس رة وعقدت ا  -٧
يوليه / متوز١٥ يف الهاي يف العاملفريق اجتماع غري رمسي للودعت يف أعقاا نقابة احملامني الدولية إىل  ،كوميةاحل

  .ت يف تقرير احملكمةبشأن القضايا اليت أثري اإلطالع الفريق العامل على آرائه ٢٠٠٩

  حتديد العوز مسألة معاجلة  -جيم

رة والفريق العامل إىل دعم احملكمة يف                                                         يف املناقشات اليت جرت بشأن التقرير املقدم من احملكمة، سعت امليس   -٨
من مسؤولية بأن صياغة التقرير     ً متاما  من اجلمعية، مع التسليم يف نفس الوقت كلفة ا الوفاء بالوالية امليف أعماهلا و

  .احملكمة وحدها

ثارا أ                                                                                   ريق العامل عن امتنانه للمحكمة حلوارها البن اء ولتقبلها واستجابتها لآلراء والشواغل اليت فويعرب ال  -٩
         ً      ً         استعراضا  دقيقا  لعملية )٥(ويقدم التقرير النهائي للمحكمة.  بعملية تقييم العوزعلقةالوفود عند مناقشة املسائل املت

  : وذلك فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية التالية تقييم العوز،

 مساعدة قانونية ات احلصول على طلبي                    ً                          املنهجية املتبعة حاليا  يف احملكمة لتقييم العوز ملقدم  )أ(
  واملبادئ األساسية اليت تستند إليها هذه املنهجية؛

عملية تقييم العوز إلمكان مراجعتها لهيكل وضع            ألو يل للعوز واالعتبارات املتعلقة بالتقييم ا  )ب(
  عندما تقتضي نتائج التحقيق املايل أو التغيريات يف ظروف مقدم الطلب ذلك؛

اليت العوامل اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند النظر يف خيار وضع عتبات مطلقة للممتلكات   )ج(
  القانونية يف حالة جتاوزها؛ساعدة ال جيوز املوافقة على تقدمي امل

ساعدة ملاطلب ن ياالعتبارات املتعلقة مبعاجلة املمتلكات اململوكة لألشخاص الذين يعوهلم م  )د(
  قانونية؛ال

  املدة التقديرية لإلجراءات القانونية والفترة الزمنية املستخدمة حلساب العوز؛  )ه(

  سي لطالب املساعدة القانونية؛حمل اإلقامة الرئياألسلوب الذي سيعاجل به موضوع   )و(

 األخرى لطالب املساعدة القانونية، مبا يف ذلك موالاألاألسلوب الذي سيعاجل به موضوع   )ز(
  املركبات؛

                                                           
)٥( ICC-ASP/8/24.  
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 احملاكم اجلنائية الدوليةمقارنة املنهجية املتبعة يف احملكمة لتقييم العوز مع املنهجية اليت تتبعها   )ح(
  .األخرى

 األخرى، واحلوار مع الفريق العامل، احملاكم اجلنائية الدوليةىت اآلن، وممارسات وبناء على التجربة ح  -١٠
  .قدمت احملكمة عدة توصيات فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية أعاله، على النحو الوارد يف تقريرها

  الستنتاجاتا  -دال

جلمعية، والتوصيات الواردة به، يعترب يرى الفريق العامل باإلمجاع أن التقرير النهائي املقدم من احملكمة إىل ا  -١١
حملكمة التطورات اليت تقع يف اتقييم العوز باحملكمة ورصد هذه املسألة يف ضوء  عملية سنيحتواصلة      ً     ً  أساسا  جيدا  مل

  .وغري ذلك من التطورات ذات الصلة

تلكات يف الوقت احلايل                                          ً                               وبينما أفادت احملكمة بأن الوقت ال يزال مبكرا  لوضع سياسة للعتبات املطلقة للمم  -١٢
وأفادت بأا ستواصل رصد تتسم باألمهية وقبل استكمال دورة قضائية كاملة، فقد اعترفت احملكمة بأن هذه املسألة 

بلة لطول اإلجراءات أمام قاالعتبات املمقدار ‘ ٢’مقدار العتبات املناسبة و‘ ١’  حتديد من أجلات بنشاطالتطور
  .احملكمة وتكلفتها

، يقترح الفريق العامل وضع عتبات مطلقة للممتلكات ً                                         ا  ملا سلف، ولتوصية اللجنة السابقة بالنظر يف ونظر  -١٣
تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول  قرارها بشأن يف النص املرفق ذا التقرير دراجأن تنظر احملكمة يف إ

  ).‘القرار الشامل’(األطراف 

عية مواصلة حوارمها بشأن مسألة العتبات املطلقة للممتلكات، بعد وسيتيح ذلك للمحكمة واجلم  -١٤
  .استكمال دورة قضائية كاملة، ومواصلة تقييم وحتليل االعتبارات ذات الصلة
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  املرفق

  توصية إلدراجها يف القرار بشأن تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية
  ومجعية الدول األطراف

 )‘القرار الشامل’(
 

  ألطراف،إن مجعية الدول ا

 لتقييم العوز للمتهمنيجاري وضع سياسة ه وأن مل تكتمل بعد أن دورة قضائية كاملةإذ تضع يف اعتبارها   
  أمام احملكمة؛

املقدم من احملكمة إىل مجعية الدول ‘ أساليب بديلة لتقييم العوز: املساعدة القانونية’بالتقرير املعنون ترحب   
لعاشرة عن استصواب ااحملكمة إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورا وتدعو ه؛  التوصيات الواردة بوتؤيداألطراف؛ 

  .وضع عتبات مطلقة للممتلكات اليت ال جيوز املوافقة على تقدمي املساعدة القانونية يف حالة جتاوزها
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