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عن  املسؤولني  األشخاص  حماكمة  يف  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  والية  تتمثل 
اعدلة  حماكمًة  ادلويل  املجتمع  قلق  تثري  اليت  خطورة  اجلرائم  أشد  ارتكاب 
ونزيهة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم. وتهدف املحكمة اجلنائية ادلويلة إىل أن 
تكون  أن  بضمان  راسخا  الزتاما  ملزتمة  ويه  العدل  إلقامة  نموذجا  تكون 
احلقوق  ومع  القانونية  املعايري  أىلع  مع  متوافقة  أمامها  اجلارية  اإلجراءات 
من  جوهرية  ركزية  باعتباره  ادلفاع،  ويمثل  واملتهمني.  بهم  للمشتبه  الواجبة 
عنارص  من  أساسيا  عنرصا  ادلويلة،  اجلنائية  املحكمة  يف  العدالة  مزيان  راكئز 

املحاكمة العادلة.   

نظام  للمحكمة،  اتلأسييس  الصك  يف  ادلفاع  حقوق  محاية  أهمية  وتتجىل 
القضاة  ويضمنها  الصلة  ذات  األخرى  القانونية  انلصوص  ويف  األسايس،  روما 
املبادئ  وتشمل  هلم.  املمنوحة  القضايئ  اإلرشاف  صالحيات  خالل  من  فعليا 
األساسية اليت يكرسها نظام روما األسايس، ضمن ما تشمل، مسواغت امتناع 
نظام روما األسايس،  املادة 67 من  تنّص  الرباءة. وكما  اجلنائية وقرينة  املسؤويلة 
فللمتهم احلق يف أن حيُاَكم حماكمة علنية ومنصفة ونزيهة من بني ضمانات 

دنيا أخرى تشمل: 

أن يبلغ فورا باتلهم املوجهة إيله بلغة يفهمها تماما ويتلكمها؛ 	•

أن حياكم دون أي تأخري ال موجب هل؛  	•

أن يدافع عن نفسه بنفسه أو باالستعانة بمساعدة قانونية )حمام( من  	• 
م أدلة وأن يستديع شهود نيف؛ اختياره وأن يقدَّ  

أن يتاح هل ما يكىف من الوقت والتسهيالت تلحضري دفاعه وللتشاور  	•
حبرية مع حمام من اختياره وذلك يف جو من الرسية؛   

دليه  تكن  لم  إذا  القانونية  املساعدة  أتعاب  املحكمة  هل  تدفع  أن  	• 
اإلماكنيات الاكفية؛  

أن حياط علما بهوية شهود اإلثبات وأن يطعن يف مصداقية هؤالء  	•
الشهود؛   

يلزم  وأن  باذلنب  االعرتاف  ىلع  أو  نفسه  ضد  الشهادة  ىلع  جيرب  أال  	• 
أو  تقرير اذلنب  الصمت يف االعتبار دلى  الصمت، دون أن يدخل هذا    

الرباءة؛   

الرتمجات  من  يلزم  وبما  كفء  شفوي  بمرتجم  جمانا  يستعني  أن  	• 
اتلحريرية إذا اكن ثمة إجراءات أمام املحكمة أو مستندات معروضة   

عليها بلغة غري اللغة اليت يفهمها املتهم فهما تاما ويتلكمها؛  

أن يكشف املديع العام لدلفاع األدلة اليت يف حوزته واليت يعتقد أنها  	• 
تظهر أو تميل إىل إظهار براءة املتهم أو ختفف من ذنبه.   

تعيني املحايم: مبدأ حرية االختيار  

للمشتبه بهم واملتهمني احلق يف أن يمثَّلوا تمثيال قانونيا يف اإلجراءات اجلارية 
أمام املحكمة. 

ويرّسخه  يضمنه  مبدأ  هو  حبرِّية  حمام  اختيار  يف  واملتهمني  بهم  املشتبه  وحق 
تمثيل  إىل  حيتاج  متهم  أو  به  مشتبه  رغب  فإذا  للمحكمة.  القانوين  انلظام 
م قائمة  قانوين يف تعيني حماميه بنفسه، يتوىل قلم املحكمة تسهيل ذلك ويقدِّ
مدىع  تمثيل  يف  الراغبني  اخلربة  ذوي  للمحامني  وينبيغ  املؤهلني.  باملحامني 
عليهم أن يكونوا مدرجني يف قائمة املحامني املعتمدين اليت تضم حايلا ما 

يزيد ىلع 300 حمام من خمتلف أحناء العالم.

بيد أن املحامني ليسوا موظفني يف املحكمة إنما يمارسون مهامهم باستقالل 
املحاماة  مهنة  يزاولون  اذلين  للمحامني  املهين  السلوك  قواعد  ملدونة  وفقا  تام 

أمام املحكمة.

اختيار  ذلك  يف  بما  ادلفاع  فريق  تشكيل  مسؤويلة  املعنيَّ  املحايم  ويتوىل 
واخلرباء  القضايا  ومديري  القانونيني  واملساعدين  املعاونني  املحامني 
واملساعدون  املحرتفون  املحققون  يكون  أن  وينبيغ  املحرتفني.  واملحققني 
القانونيون مدرجني يف القائمتني ذوايت الصلة. ويتعني ىلع مجيع أعضاء فريق 
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عليه  املدىع  مساعدة  ىلع  قدرتهم  لضمان  معينة  مؤهالت  استيفاء  ادلفاع 
مساعدة ناجعة وفّعالة تيف بأىلع املعايري ادلويلة. 

ا يعنيَّ  ـّ ويف احلاالت اليت حيتاج فيها شخص ما إىل مساعدة قانونية اعجلة ومل
حماميا، أو يف حال غياب حماميه، جيوز للمسجل أن يعنّي حماميا مناوبا. 

يمكن  املثال  سبيل  فعىل  معينة.  ظروف  يف  حمام  تعيني  أيضا  لدلوائر  وجيوز 
دلائرة ما أن تعنيِّ حماميا خمصصا تلمثيل املصالح العامة لدلفاع إذا اكنت هناك 
أقوال  أو  شهادة  ألخذ  املحاكمة  ألغراض  بعد  فيما  تتوافر  ال  قد  فريدة  فرصة 

من شاهد، أو لفحص أو مجع أو اختبار األدلة. 

مصالح  ذلك  اقتضت  إذا  حماميا  تعنيِّ  أن  ادلوائر  من  دلائرة  جيوز  وأخريا، 
ه  إذا اكن هناك شخص وجَّ العدالة. وتشمل هذه الصالحية إماكن تعيني حمام 
م  املديع العام إيله تهما ولم يسبق أن مثل هذا الشخص أمام املحكمة أو قُدِّ

إيلها واكنت هناك مسائل إجرائية تقتيض تدخل املحايم.

نظام املساعدة القانونية 

يعد نظام املساعدة القانونية، اذلي تتكفل املحكمة بموجبه بدفع تكايلف 
عنرصا  اكفية،  موارد  يمتلكون  ال  اذلين  أوئلك  عن  نيابة  القانوين  اتلمثيل 
ل املحكمة  أساسيا يف ضمان حقوق املشتبه بهم واملتهمني. ويستند قرار مسجِّ
تقديم  أو اجلزيئ واملوافقة ىلع  اليلك  بعوز املدىع عليه  باإلقرار  اجلنائية ادلويلة 
طالب  موارد  بشأن  شامل  وحتقيق  موضوعية  معايري  إىل  القانونية  املساعدة 

املساعدة القانونية. 

أمام  فيها  ينظر  اليت  القضايا  تنطوي عليها  اليت  املهام واملواد  تعدد  ونظرا إىل 
املحكمة وتشعبها، يستحيل ىلع شخص بمفرده تدبر شؤون اتلمثيل القانوين 

املساعدة  نظام  بموجب  وِضعت  احلقيقة،  هذه  ضوء  ويف  وضمانه.  انلاجع 
أجور  بدفع  املحكمة  تتكفل  دفاع  لفريق  مثايلة  بنية  املحكمة  يف  القانونية 

أعضائه. وخيتلف تكوين الفريق باختالف مراحل اإلجراءات. 

وفضال عن املوارد املتيرسة هليئة ادلفاع بموجب نظام املساعدة القانونية، جيوز 
للقضية  الفعلية  االحتياجات  إىل  استنادا  إضافية  موارد  طلب  ادلفاع  ملحايم 

بما يف ذلك عدد اتلهم وعدد صفحات سجل القضية وما إىل ذلك. 

ادلعم اإلداري واللوجسيت لدلفاع         

قلم  يتخذ  اإلجراءات،  أثناء  األوقات  مجيع  يف  عليهم  املدىع  حقوق  لضمان 
املحكمة مجيع اتلدابري املالئمة لضمان قدرة املحايم املختار وفريق ادلفاع اتلابع 
بواليتهما بصورة اكملة. فعىل  هل، حيثما يكون ذلك منطبقا، ىلع االضطالع 
أعضاء  من  وغريهم  املعينني  املحامني  مجيع  املحكمة  قلم  يزود  املثال،  سبيل 
خدمات  احلرص،  ال  املثال  سبيل  ىلع  منها،  اخلدمات  من  بعدد  ادلفاع  فريق 
وحزي  االلكرتونية،  املحكمة  نظام  ىلع  واتلدريب  واتلحريرية،  الشفوية  الرتمجة 

مكتيب يف مقر املحكمة مزود باللوازم املكتبية الرضورية. 

هلم  اتلابعة  ادلفاع  وفرق  املحامني  إىل  وادلعم  املساعدة  املحكمة  وتقدم 
اخلدمات  هذه  وتشمل  باتلحقيق.  يتعلق  فيما  بهم  املنوطة  باملهام  لالضطالع 
استخدام املاكتب، وادلعم األمين، واالتصال بالسلطات الوطنية، وتنظيم انلقل 

املحيل والوطين. 

املذكورة  باخلدمات  يتعلق  فيما  االتصال  ادلفاع جهة  ويشلك قسم دعم حمايم 
فرق  وأعضاء  اخلارجيني  املحامني  إىل  املؤسيس  ادلعم  تلقديم  أنشئ  وقد  آنفا 

ادلفاع. 

 www.icc-cpi.int | فقط  اجلمهور  إعالم  منها  واهلدف  وثيقة رسمية،  ليست  هذه 

يشلك إنشاء املكتب العمويم ملحايم ادلفاع، اذلي يكرس جهوده تلعزيز حقوق 
ادلفاع وتمثيلها وإجراء األحباث بشأنها، وإبراز أهمية املسائل املتعلقة بادلفاع، 
اتلحقيق  مراحل  مجيع  طوال  لدلفاع  اإلماكنات“  حتقيق”تكافؤ  إىل  والسيع 

واملحاكمة، ابتاكرا هاما يف ابلنية القضائية للمحاكم اجلنائية ادلويلة.  

عمل  ىلع  االطالع  دائيم  متخصصني  حمامني  من  املكتب  موظفو  ويتألف 
املوضوعية  القانونية  املساعدة  تقديم  وبإماكنهم  القضايئ  واجتهادها  املحكمة 
الفورية إىل مجيع املدىع عليهم وإىل فرق ادلفاع. واملكتب مستقل تماما فيما 
فقط.  اإلدارية  لألغراض  املحكمة  قلم  يتبع  لكنه  املوضوعية  بمهامه  يتعلق 

ويترصف املحامون واملساعدون العاملون يف املكتب بصورة مستقلة.

وتشمل مهام املكتب العمويم ملحايم ادلفاع: 

تمثيل حقوق ادلفاع ومحايتها يف املراحل األويلة للتحقيق؛  	•
يستحقون  اذلين  واألشخاص  ادلفاع  حمايم  إىل  واملساعدة  ادلعم  تقديم  	• 
املساعدة القانونية، إما بتوفري املشورة القانونية أو باملثول أمام دائرة من   

ادلوائر يف إطار قضايا معينة؛   
اختاره  إذا  مناوبا  حماميا  أو  ادلائرة  عينته  إذا  خمصصا  حماميا  العمل  	• 

مشتبه به لم يعنيِّ بعد حماميا دائما؛  
القانونية املساعدة  يستحق  اذلي  الشخص  بني  نزاع  نشوء  حال  يف  	• 
اتلوسط  يعرض  أن  ل  للمسجَّ جيوز  عنه،  ادلفاع  امللكف  واملحايم    

ويمكن أن يُطلَب إىل املكتب العمويم ملحايم ادلفاع أن يعمل كوسيط.   
واملكتب العمويم ملحايم ادلفاع يف حد ذاته ليس مكتبا للمحامني العموميني 
اختيار  واملتهمني يف  بهم  املشتبه  نظام روما األسايس يضمن حق  أن  إىل  نظرا 
إنما  فيها،  يتدخل  أو  ادلفاع  فرق  اسرتاتيجية  املكتب  حيدد  وال  حماميهم. 
يزود  املثال،  سبيل  فعىل  ورسيعا.  جيدا  تمثيال  مولكيها  تمثيل  ىلع  يساعدها 
واملذكرات  العملية  باألدلة  اجلديدة  ادلفاع  فرق  ادلفاع  ملحايم  العمويم  املكتب 
أحباث  إجراء  املكتب  إىل  الحقا  تطلب  أن  ادلفاع  لفرق  ويمكن  ابلحثية. 
تتوىل  اليت  القضايا  إطار  يف  تنشأ  اليت  واإلجرائية  القانونية  باملسائل  تتعلق 

ادلفاع فيها.

ويسىع املكتب العمويم ملحايم ادلفاع، باعتباره جزءا من املحكمة، إىل تكوين 
ذاكرة مؤسسية لدلفاع وإقامة مركز للموارد لفرق ادلفاع. وقد قام املكتب، من 
خالل اطالعه ىلع مجيع القرارات وحمارض اجللسات العلنية، بإصدار موجزات 
قانونية شىت بشأن مواضيع حمددة من قبيل القرارات الشفهية بشأن إجراءات 
إىل  وما  اتلمهيدي،  االستئناف  ومعايري  عليهم،  املجين  ومشاركة  املحاكمة، 

ث بانتظام، ىلع مجيع فرق ادلفاع.  ذلك. وتوزع هذه املوجزات، اليت حتدَّ

نرصة  يف  ادلفاع  ملحايم  العمويم  للمكتب  الرئيسة  األهداف  أحد  ويتمثل 
أجل  من  اخلارجيني  بالرشاكء  االتصال  املكتب  ويتوىل  لدلفاع.  العامة  املصالح 
تعزيز الويع إىل دور ادلفاع وأهمية مبدأ تكافؤ اإلماكنات بالنسبة إىل مفهوم 

العدالة ادلويلة.          

املكتب العمويم ملحايم ادلفاع  


