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عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/األولكانون١٧- ٨، نيويورك

قلم المحكمة ربع السنوي األول عن المساعدة القانونيةتقرير

مةالمقدِّ - أوالً 
إىل التقارير ربع السنوية السابقة بشأن مراقبة وتقييم األداء على اً نوِّهمإن قلم احملكمة، - ١

، ٢، و"التقرير ربع السنوي الثاين١صعيد تنفيذ نظام املساعدة القانونية ("التقرير ربع السنوي األول"
حاء من القسم٤مًال بالفقرةاعو )، ٤و"التقرير ربع السنوي الرابع"٣و"التقرير ربع السنوي الثالث"

ى احملكمة إىل مراقبة تنفيذ املقرتحات املتعلقة حيث ُتدع، ICC-ASP/11/Res.1القرار من 
ىل مكتب مبراجعة نظام املساعدة القانونية وتقييم األداء على صعيده وإىل تقدمي تقرير عن ذلك إ

تقريره ربع السنوي األول يقدم اآلن ،٥"املكتب" و"اجلمعية"، على الرتتيب)(مجعية الدول األطراف 
راقبة وتقييم أمور املتعلق مببلغ املكتب واللجنة عن عمله املستمر يُ "التقرير ربع السنوي األول") و (

منها األداء على صعيد تنفيذ ما يلي:

الوثيقة سبق أن أصِدر باعتبارهCBF/22/17.
.٢٠١٣شباط/فرباير ٢٧املؤرخة بـ، CBF/20/2الوثيقة١
.٢٠١٣متوز/يوليو ١٠املؤرخة بـ، CBF/21/2الوثيقة٢
.٢٠١٣آب/أغسطس ٢٠املؤرخة بـ، CBF/21/19الوثيقة٣
.٢٠١٤شباط/فرباير ١٠املؤرخة بـ، CBF/22/2الوثيقة٤
عشرة، ادية الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احل٥

لد ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الثاين/نوفمرب تشرين٢٢-٤الهاي،  ، القرار ألف-الثالث اجلزء، األول)، ا
ICC-ASP/11/Res.1 ٤و٣تان، الفقر حاء، القسم.
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ر املكتب الصادر يف كما اعُتِمد بقراعدَّلاملنظام املساعدة القانونية أ)2

؛٦("قرار املكتب")٢٠١٢آذار/مارس٢٢
تقرير تكميلي أعّده قلم احملكمة بشأن "ما اعُتِمد من قرارات واردة يف التقرير ذي العنوان "ب)

فيما يتعلق ، ٧" ("التقرير التكميلي")املساعدة القانونية للمحكمة]نظام[لأربعة جوانب 
األجر الذي يُدفع عن كل قضية يف حالة تعدُّد التوكيالت؛ )ألف(بثالثة جوانب هي:

األجر )جيم(األسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛ النفقات على النهج فيما يتعلق ب)باء(
الذي يُدفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضاً يف النشاط.

مقتضيات تنفيذ قرار املكتب و األداء على صعيد تقييم عن ويشمل هذا التقرير ربع السنوي - ٢
. ٢٠١٤آذار/مارس ٣١التقرير التكميلي الفرتة املمتدة من األول من كانون الثاين/يناير إىل 

، عدَّلاملاملساعدة القانونيةإطار نظاموتشمل األرقام الواردة فيه فيما خيص الوفورات احملققة يف 
م فيها أعضاء األفرقة واحملامون يقدِّ أرقامًا تقديرية يف احلاالت اليت لـّما القدمي، ها بالقياس إىل نظام

وجتدر بيانات ساعات عملهم؛ لألجورعدَّلاملناوبون أو املخصوصون العاملون وفق النظام امل
اية الشهر اإلشارة إىل  أن هذه البيانات جيب من حيث املبدأ أن تقدَّم إىل قلم احملكمة حبلول 

صه.الذي خت
هذا التقرير أيضًا معلومات عن الوفورات املتأتية عن تدبر نظام املساعدة القانونية تضمَّنوي- ٣

من نظام روما األساسي يف ٧٠يف اإلجراءات مبوجب املادة املنخرطةفيما يتعلق بأفرقة الدفاع 
ديل ينغو وفَمنِغندا كابُ جاك - نامومسبا وجكيلولووإميي  مببا ُغمبوبيري - ناضد جقضية املدَّعي العام 

.٨رسيس أريدوباباال واندو ون

تنفيذ قرار المكتب- ثانياً 
إلى الفترة المفاد عنها: الفترة الممتدة من األول من كانون الثاني/يناير 

٢٠١٤آذار/مارس٣١

اعتباراً يُنفَّذ، لكي ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣يف بقرار املكتب رئيس قلم احملكمة رخطِ لقد أُ - ٤
تطبيقه على األفرقة املعنية.لم فيما يلي عرض . ويقدِّ ٢٠١٢نيسان/أبريل ٤من 

.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة٦
،"املساعدة القانونية للمحكمة]نظام[لتقرير تكميلي أعّده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب "٧

ICC-ASP/11/43،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١.
.ICC-01/09-01/13ذات الرقم٨
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معدَّلمن قرار المكتب: نظام األجور الاألولالتذييلتنفيذ الجزء جيم من -ألف3

عدَّلمن قرار املكتب على أن يسري نظام األجور املاألولالتذييلينص اجلزء جيم من - ٥
البيان ضمن التالية فيما يتعلق باألوضاع فوري مبفعول ٢٠١٢نيسان/أبريل مناعتبارًا من األول

.نظام املساعدة القانونيةإطار 

٢٠١٢األفرقة التي تعيَّن بعد األول من نيسان/أبريل -١

م شخص صدر أمر بإلقاء القبض عليه قدَّ كما أفيد به يف التقارير ربع السنوية السابقة، - ٦
نيسان/أبريل ٤يف املعينفيهطلب املشتبه و .٢٠١٣٩يف آذار/مارس طوعاً إىل احملكمة نفسه 
١٢أن ُتدفع تكاليف متثيله القانوين يف إطار نظام احملكمة للمساعدة القانونية. ويف ٢٠١٣

، وفقاً للبند ١٠هفيأصدر رئيس قلم احملكمة قراراً مؤقتاً بشأن إعواز هذا املشتبه ٢٠١٣نيسان/أبريل 
من الئحة قلم احملكمة.٣- ١٣٢احملكمة والبند من الئحة ١-٨٥
٢٦قلم احملكمة تعيينه يف قركمة، وأاحملأماميف اإلجراءات ليمثلهفعنيَّ املشتبه فيه حماميًا - ٧

. القضيةفريق دفاع ليمثل املشتبه فيه خالل املرحلة التمهيدية من شكِّل. مث ٢٠١٣نيسان/أبريل 
ر اللجنة بأنه، ألغراض املساعدة القانونية اليت تتحمل احملكمة تكاليفها، يتكون فريق الدفاع ذكَّ وتُ 

باألدلةحمام واحد، ومساعد قانوين واحد، ومنسق واحد معين منخالل املرحلة التمهيدية 
بشأن طلب ٢٠١٣حزيران/يونيو ٦والدفوع. وينوِّه قلم احملكمة إىل أنه، عمًال بقرار صادر يف 
َفع إىل مساعد قانوين إضايف مبوجب احملامني موارد إضافية، ُمِنح فريق الدفاع مبالغ تعادل ما يُد

الرابع الوفورات اليت حتققت يف هذا الوارد يف قرار املكتب. ومل تدرَج يف التقريرعدَّلاجلدول امل
ا بلغت ما جمموعه  عن الفرتة اً ورو ي٢٤٠١٢الصدد، لكن بوسع قلم احملكمة اآلن أن يفيد بأ

.٢٠١٤إىل آذار/مارس٢٠١٣املمتدة من حزيران/يونيو
ين القانونيني العاملني يف إطار الفريق يعمل أيضاً أن واحدًا من املساعدَ إىل ينبغي التنويه و - ٨

. ١١)قضية لوبنغايف إطار فريق دفاع ثان تدفع احملكمة تكاليفه يف إطار نظامها للمساعدة القانونية (
يف حتديد أجر هذا املساعد قرار املكتب، الذي حيدد أجر املساعد ؤخذ باحلسبان على ذلك يوبناء 

اليت ،فقًا ألحكام التقرير التكميلي املتعلقة بتعدد التوكيالتيورواً، و ٨٨٩٤القانوين مببلغ مقداره 
املئة. وقد بلغ جمموع يف٥٠ى عن القضية الثانية ختفيضًا تبلغ نسبته ختفض األجر املتقاض

.ICC-01/04-02/06ذات الرقم،قضية املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغندا٩
Décision du Greffier sur la demande d’aide judiciaire،املذكورة يف احلاشية السابقةالقضية١٠

aux frais de la Cour déposée par M. Bosco Ntaganda قرار رئيس قلم احملكمة بشأن طلب دفع)
-ICC-01/04-02/06تكاليف املساعدة القانونية على نفقة احملكمة الذي قدمه السيد بوسكو اْنتاغندا)، الوثيقة 

.٢٠١٣نيسان/أبريل ١٢، 48
.ICC-01/04-01/06ذات الرقمدييلو، لوبَنغاوماس تقضية املدَّعي العام ضد ١١
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احلايل التقريريفعنهااملفادالفرتةالوفورات يف تكاليف األتعاب اليت حتققت خالل 4

.١٢يورواً ٥٣٢,٥٠٢١
ين عليهم، عينت الدائرة التمهيدية الثانية، يف قرارها الصادر و - ٩ ا، فيما خيص ا يف القضية ذا

احملامي العمومي للمجين عليهم ("مكتب احملامي ، مكتب ٢٠١٣األول/ديسمربكانون٢يف 
ين عليهم أُ  موعة من ا ن هلم ذالعمومي") مبثابة حمام مسؤول عن التمثيل القانوين املشرتك 

قضية املدَّعي العام ضد باملشاركة يف جلسة اعتماد التهم واإلجراءات املرتبطة بذلك يف 
ساعد مكتَب احملامي العمومي مساعدان ميدانيان. وقررت الدائرة كذلك أن ي. ١٣انْتاغندابوسكو

، تعيينًا يسري مفعوله اعتباراً مكتب احملامي العمومي مساعدين قانونينيعنيَّ ،وعمًال بذلك القرار
وختضع املدفوعات هلذين املساعدين القانونيني ألحكام النظام .٢٠١٤الثاين/يناير كانون٢من 

)، قضية لوبنغاعلى أحدمها، ألنه يعمل حماميًا يف قضية أخرى (ت. وعلى حنو مماثل طبِّقعدَّلامل
القواعد الناظمة لتعدد التوكيالت. وبذلك بلغ جمموع الوفورات احملققة يف تكاليف األتعاب خالل 

.١٤يورواً ٣٤٤٧مبلغاً مقداره احلايل التقريريفعنهااملفادالفرتة
جمموع ما حتقق من وفورات فيما خيص األفرقة اليت عيِّنت منذ األول من بلغوعليه -١٠

.اتيورو ١٠٦٤١مبلغاً مقداره ٢٠١٢نيسان/أبريل

في األفرقةالتغييرات-٢

عدَّلالنظام املتنفيذاألول إىل التذييل(ب) من اجلزء جيم من ٣ى احملكمة يف الفقرة ُتدع-١١
إماخالل أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، القانونية إجراء أي تغيريات يف تشكيل األفرقة إثر

.فيهاجددأعضاءتعينيأوكاملةأفرقةتبديلأواألفرقةأعضاءآحادلتبديلنتيجة
، على فريق احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةهذا اجلانب من قرار املكتب، خالل نفِّذقد و -١٢

يف أعقاب )يتوىل التمثيل القانوين للمجين عليهم يف قضية كاتنغا (مجهورية الكونغو الدميقراطية
، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب٢٠والدفوع العامل يف هذا الفريق يف باألدلةاملنسق املعين مغادرة 

ن عن هذا الشخص اعتبارًا مالذي كان يتقاضى أتعابه حبسب اجلدول السابق. وقد استعيض 
. ولئن مل يتسن عدَّلبشخص آخر، يتقاضى أجره وفقاً للنظام امل٢٠١٣األول/ديسمرب كانون٢١

تبلغ التكاليف الشهرية ألتعاب املهنيني العاملني يف فريق الدفاع (حمام واحد، وحمام معاون واحد، ومنسق ١٢
مبلغًا مقداره القدميمعين باألدلة والدفوع) خالل املرحلة التمهيدية مبوجب نظام املساعدة القانونية 

يورواً.٠٨٤١٧هذه التكاليف إىل شمل األعباء املهنية). وقد خفض قرار املكتب ييورواً (ال ٨١٧٢١
.ICC-01/04-02/06-160الوثيقة ١٣
يوروًا عن كل مساعد قانوين، ما يؤيت ٢٢٤١وفورات شهرية تبلغ عدَّلتتأتى عن تطبيق النظام امل١٤

. فرتة املفاد عنها يف التقرير احلايليورواً من الوفورات لل٣٤٤٧



ICC-ASP/13/17

5 17-A-291114

ICC-ASP/9/[…
]

Page
الوفوراتفإن قلم احملكمة يفيد اآلن بأن ،تنجيز حسابات املدفوعات بتاريخ إعداد التقرير الرابع5

.٢٠١٤١٥آذار/مارس ٣١يورواً حبلول ٢٩٥,٩٧٣بلغت التغيرياملتأتية عن هذا 
، قدم فريق الدفاع عن كاتنغا طلبًا ملوارد ٢٠١٤آذار/مارس ١١ويضاف إىل ذلك أنه، يف -١٣

، مبوجب قرار مينح، اعتبارًا من ٢٠١٤آذار/مارس ٢٨إضافية، وافق عليه قلم احملكمة يف 
، أمواًال إضافية لسد تكاليف حمام مساعد، يتقاضى أجره وفقًا للجدول ٢٠١٤آذار/مارس ١٣
قرار املكتب. وسيفيد قلم احملكمة يف التقرير ربع السنوي التايل عن الوفورات احملققة يف د يف احملدَّ 

هذا الصدد.

فرادى حاالت التمثيل-٣

مت عرض الوضع خبصوص متثيل السيد سيف اإلسالم القذايف يف تقارير سابقة، حيث بنيِّ -١٤
وبصورة استثنائية، أن يسد بصورة مؤقتة السبب الذي جعل قلم احملكمة يقرر، بالنظر إىل الظروف، 

تَّخذ قرار بشأن حاله من حيث قيَّم إمكانياته ويُـ تكاليف الدفاع عن هذا املشتبه فيه ريثما تُ 
اإلعواز.

املفادالفرتةعلى مدى احلساب أن تطبيق قرار املكتب على هذه القضية آتى وفورات وبنيَّ -١٥
يورواً يف تكاليف أتعاب حمام خارجي ميثل املشتبه فيه.٨٣٣٧بلغت احلايل التقريريفعنها
قدمت السيدة سيمون اْغَبغبو، عن ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٦ويضاف إىل ذلك أنه يف -١٦

طريق حماميها، طلبًا للمساعدة القانونية لسد تكاليف متثيلها أمام احملكمة. فقضى رئيس قلم 
، بالنظر إىل اإلجراءات احلالية، اليت تستلزم تقدمي ٢٠١٤اير شباط/فرب ٦احملكمة، بقرار اختذه يف 

بشأن مسألة املقبولية، وكون قلم احملكمة ال يستطيع التواصل مع املشتبه فيها كتابية الدفاع مرافعات  
ستنري لطلبها للمساعدة القانونية بأن يتحمل املتقييم البغية إجراء التدقيقات اليت يستلزمها 

ة استثنائية ومؤقتة، عن تكاليف التمثيل القانوين للمشتبه فيها ريثما يتم تقييم املسؤولية، بصور 
ا ويتَّخذ قرار بشأن حاهلا من حيث اإلعواز. ويقضي القرار املعين، وفقًا لقرار املكتب يإمكان ا

د يوروًا لألتعاب املهنية كح٢٢١٨وللتقرير التكميلي، بتوزيع تكاليف الدفاع على النحو التايل: 
للنفقات أو سائر التكاليف. وبلغت الوفورات يف تكاليف األتعاب عن يورو ٠٠٠٣أقصى و

يورواً. بيد أنه ميكن أن حتدَّد وفورات أخرى، نظرًا إىل أن احملامي لـّما ٨٣٣٧الفرتة املفاد عنها 
وية املقبلة بيانات ساعات العمل ذات الصلة. وسيفيد قلم احملكمة يف التقارير ربع السنيقدم مجيع 

يف هذا الصدد.يطرأ من تغيرياتقد ماعن كل
بيري -ناقضية املدَّعي العام ضد جويشار أخرياً إىل أنه، إثر وفاة أحد املمثلني القانونيني يف -١٧

، أذنت الدائرة لقلم احملكمة بأن يوكَّل املمثل ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١٦، يف ١٦مببا ُغمبو

وفورات مقدارها عدَّل، آتى تطبيق النظام امل٢٠١٣فيما خيص شهر كانون األول/ديسمرب ١٥
يورواً.٨٩٨وفورات شهرية بلغت عدَّليورو. وآتى االنتقال من النظام القدمي إىل النظام امل٦٠١,٩٧
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ين عليهم املأذون هلم باملشاركة يف القضيةالقانوين الثاين 6 . وبالنظر ١٧توكيًال قانونيًا لتمثيل مجيع ا

، لـّما تقدَّم القدمي، الذي ختضع املدفوعات له للنظام إىل أن بيانات عمل ساعات احملامي املتوىفَّ 
يت حيتمل أن إىل الدائرة املعنية، فليس بوسع قلم احملكمة يف الوقت احلاضر أن حيسب الوفورات ال

تتحقق. وسُتتناول هذه املسألة يف التقارير ربع السنوية املقبلة.
أن جمموع الوفورات اليت حقِّقت يف فرادى حاالت التمثيل بلغت، عن إىلُخيَلص مما تقدمو -١٨

يورواً.٦٦٦١٥، مبلغاً مقداره احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتة

والمحامين المخصوصينتعيين المحامين المناوبين -٤

األول على سبعة التذييلتطبيق اجلزء جيم من احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةمت خالل -١٩
يورواً.٤٨٥,٥٨٦حمامني مناوبني. وبلغ جمموع الوفورات احملققة يف هذا اإلطار 

التقرير ربع السنوي وينبغي أن تضاف إىل هذا املبلغ الوفورات اليت مل يتسن إدراجها يف -٢٠
قلم احملكمة آنذاك بيانات ساعات العمل إثر تعيني سبعة حمامني مناوبني ه مل تكن لدىالرابع، ألن

. وقد بلغ ICC-01/05-01/13يف اإلجراءات يف القضية ٢٠١٣يف أواخر كانون األول/ديسمرب 
يورواً.٩٨٠٥مقدار الوفورات املعنية 

على احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةخالل أيضا األول طبِّق التذييلمث إن اجلزء جيم من -٢١
. ومل يكن ٧٠حمام خمصوص واحد ("احملامي املستقل") ومساعد قانوين يف اإلجراءات مبوجب املادة

قلم احملكمة عند إعداد هذا التقرير قد استلم املعلومات اليت تتيح له حساب الوفورات احملققة فيما 
م األرقام املعنية يف التقارير الالحقة.وستقدَّ . ذين التعييننيق يتعل
املفادوُخيَلص مما تقدم إىل أن الوفورات احملققة فيما يتعلق بتعيني احملامني املناوبني للفرتة -٢٢
من املمكن إدراجها يف التقارير السابقة، يكن، وعمليات التعيني اليت ملاحلايلالتقريريفعنها

أن هذا الرقم ميثل الوفورات اليت حتققت إىل يورواً. ويود قلم احملكمة أن يشري ٤٦٥,٥٩١٢بلغت
فعًال والوفورات احملتمل حتقيقها، بالنظر إىل أن بعض بيانات ساعات العمل لـّما تكن قد قدمت 

إىل الدائرة املختصة يف قلم احملكمة.

معدَّلالنظام األجورتنفيذ: إرجاء األولالتذييلتنفيذ الجزء دال من -باء

األجورنظامسيطبق... ["املكتبقرارمناألولالتذييلمنألفاجلزءمن١للفقرةوفقاً -٢٣
مافكل. احملاكمةجلسةأوالتهماعتمادجلسةاملسَندة إليهاالقضاياتبلغاليتاألفرقةعلىعدَّلامل

، قضية الراحل أسنغاميب زاَرمباودالميثلهم يف كان تقرير عن حال التمثيل القانوين للمجين عليهم الذين  ١٦
.ICC-01/05-01/08-2961، الوثيقة ٢٠١٤شباط/فرباير ٥

، الوثيقة أمر بشأن التمثيل القانوين للمجين عليهم الذين كان ميثلهم سابقًا األستاذ أسنغاميب زاَرمباود١٧
ICC-01/05-01/08-2964.
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لنظامالفوريللتطبيقسيخضعاألفرقةيفتغيرياتمنىُجير ماأوجديدةأفرقةمنيُنشأقد7

".]عدَّلاملاألجور
مناعتباراً إليها،يُعهداليتاألفرقةخيصفيما["أنهعلىدالاجلزءمن٥الفقرةوتنص-٢٤

األتعابمقاديرتطبقلناحملاكمة،جلسةفيهاتبدألـّمابقضية،٢٠١٢أبريل/نيسانمناألول
ستخضعاحملاكمةجلسةبدءموعدوحىت. قدتعُ قداحملاكمةجلسةتكونعندماإالةعدَّلامل

".]حالياً احملكمةيفبهاملعمولاألجورلنظامالقضيةهذهمبثلاملعنيةاألفرقة
من قرار املكتب على احملدَّدةهذه اجلوانب نفِّذتوكما بنيِّ يف التقرير ربع السنوي الرابع، -٢٥

ين عليهم يف احلالة يف كينيا. وقد بلغ جمموعفريق الدفاع عن السيد سْنغ وفريقني شكِّال لتمثيل ا
يورواً ٢٥٣٣٥مبلغاً مقداره احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةالوفورات احملقَّقة يف هذا اإلطار عن 

والفريقني اللذين يتوليان متثيل أجور احملامي املعاون)فيما خيص (عدا الوفورات ١٨فيما خيص الدفاع
ين عليهم. ا

تدريجياً تطبيقاً معدَّلالاألجورنظامتطبيقاألول: التذييلالجزء هاء من تنفيذ- جيم

يستمر تطبيق نظام األجور احلايل إىل حني إجناز اإلجراءات أمام الدائرة اليت تنظر يف -٢٦
القضية مرحلة االستئناف، وفقًا ألحكام قرار املكتب فيما يتعلق باألفرقة اليت تسَند وبلوغالقضية 

القواعد وستسريقضايا جتري فيها احملاكمة. ،٢٠١٢إليها، اعتبارًا من األول من نيسان/أبريل 
األول لقرار املكتب حاملا تبلغ اإلجراءات مرحلة التذييلهاء من اجلزءة يف بيَّنالناظمة لألجور امل

االستئناف.
األول والثالث، مثة فريق دفاع يعمل يف إطار احلالة يف وكما بنيِّ يف التقريرين ربع السنويني -٢٧

نغو الدميقراطية كانت أجوره يف بادئ األمر تدَفع وفقًا للنظام الساري على "الشق و مجهورية الك
هاء من ستئناف. وبعد اختاذ التدابري الالزمة وإخطار الفريق املعين بتطبيق اجلزءألف" من إجراء اال

ر املدة املقدَّ بشأن األول، تشاور قلم احملكمة، كما شرِح يف التقرير الرابع، مع هيئة الرئاسة التذييل
ها.فقدَّر املبالغ املناظرة اليت جيب دفع،أن تستغرقها اإلجراءات أمام دائرة االستئناف

واحد لقد حِسبت الوفورات فيما خيص الدفاع على أساس فريق مؤلف من حمام واحد ومساعد قانوين١٨
ومنسق واحد معين باألدلة والدفوع. ويبني حساب الفرق بني املدفوعات مبوجب النظام القدمي واملدفوعات مبوجب 

يوروًا فيما ١٩٩١٤يوروًا يف الشهر، ما يؤيت وفورات مقدارها ٧٣٣٤حتقيق وفورات مقدارها عدَّلاجلدول امل
امي املعاون، اليت احلسبان يف هذا املبلغ الوفورات يف أجر احملتؤخذ ب. وال احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةخيص 

جزء التقرير احلايل الذي يتناول تعدد التوكيالت. وفيما خيص الوفورات املتعلقة بالفريقني اللذين ميثالن ستدرَج يف 
ين عليهم (ويتألف كل منهما من حمام واحد ومن منسق واحد معين باألدلة والدفوع) فإ يورواً ٠١٨٧ا تبلغ ا

. وُحيَصل على هذا الرقم حبساب احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةيوروًا فيما خيص ٠٥٤٢١يف الشهر، أي 
فيما خيص هذين الفريقني.عدَّلوما يؤتيه تطبيق اجلدول املالقدميالفرق بني ما يؤتيه تطبيق نظام املدفوعات 
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دائرة االستئناف يطعن فيه لدىاحملامي الرئيسي العامل ضمن الفريق املعين طلبًا أودع و -8٢٨

بتطبيق قلم احملكمة جلداول األتعاب اجلديدة. فقدم قلم احملكمة مالحظاته يف هذا الشأن. 
ردت فيه طلب الدفاع. وتبلغ ٢٠١٤١٩شباط/فرباير ١١فاختذت دائرة االستئناف قرارًا مؤرخًا بـ

يورواً. وسيدفع أعضاء الفريق هذا املبلغ، الذي ميثل املبلغ ١٥٥,١٢٣وفورات املتأتية عن ذلك ال
املبلغ املستحق، من جديد للمحكمة وذلك على أساس تقديرات علىِفع زيادة اإلمجايل الذي دُ 

ة على مجيع عدَّلتسري اجلداول امل،٢٠١٤؛ واعتبارًا من األول من نيسان/أبريل ٢٠قلم احملكمة
وستدفع احملكمة، حبسب املدة الدقيقة أو الفعلية اليت تستغرقها إجراءاتأعضاء الفريق، 

نفس املنوال، سيتعني على علىو دة واملبالغ املستحقة فعالً. االستئناف، الفرق بني الدفعات املسدَّ 
يستحقه.على ماكل عضو من أعضاء الفريق املعين أن يرد إىل احملكمة املبلغ الذي تقاضاه زيادة 

ذ، بعد التشاور مع هيئة الرئاسة، التدابري الالزمة ويضاف إىل ذلك أن قلم احملكمة اخت-٢٩
٢١مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف إطار احلالة يفإلخطار فريق دفاع يعمل يف إطار قضية أخرى 

ة عليه تدرجيياً. وقد مت إعالم هذا الفريق بتقديرات قلم احملكمة، على عدَّلبتطبيق جداول األتعاب امل
٢٥شباط/فرباير إىل ٥: املرحلة ألف (من ٢٢أساس املدة املقدَّر أن تستغرقها إجراءات االستئناف

)، ٢٠١٤الثاين/ينايركانون١١إىل ٢٠١٣متوز/يوليو٢٦املرحلة باء (من و )، ٢٠١٣متوز/يوليو 
األرقام أن جمموع نيِّ ). وتب٢٠١٤حزيران/يونيو٣٠الثاين/يناير إىل كانون١٢املرحلة جيم (من و 

(مبا يف ذلك األعباء ٢٣يورواً ٨٧٥,٧٠٢٢مبلغًا مقدارهاملستحقات يبلغلىاملدفوعات زيادة ع
فريق الدفاع إىل احملكمة. وبالنظر إىل أن هذا املبلغ لـّما يكن، إبّان كتابة أن يردها سيتعنيَّ )، املهنية

لدقيق يف هذا ّد فإن قلم احملكمة سُيعلم اجلمعية مبقدار الوفورات احملققة االتقرير احلايل، قد اسرتُِ 
السنوي التايل.الصدد يف تقريره ربع

ا أفرقة متثيل التقرير،  ، إبّان كتابة هذايشار أخرياً إىل أنهينبغي أن و -٣٠ كانت تعد رسائل تُعَلم 
ين عليهم يف قضية  كما إن قلم احملكمة سيفيد يف تدرجيياً.  عليها ة عدَّلبتطبيق اجلداول املنغالوبَ ا

تقريره ربع السنوي التايل عن املبلغ الدقيق للوفورات احملققة يف هذا الصدد، على أساس تقديره 
أعاله.بنيَّ فيما خيص فريق الدفاع، على النحو املمرحلة االستئنافللمدة اليت ستستغرقها 

المهنيةاألعباءعنبالتعويضيتعلقفيماالمكتبقرارتنفيذ-دال

عاَمل حبسب احلالة األعباء املهنية تُ عن تعويض الطلبات ر قلم احملكمة اللجنة بأن يذكِّ -٣١
الوثائق الفردية لكل فريق بعينه من األفرقة املعنية، ويُتوصل إىل قرار يف هذا الشأن على ضوء 

.ICC-01/04-02/12-159الوثيقة ١٩
:التالية: فيما خيص احملاميالتقديراتاملبالغ الواجب ردها فيما خيص كل فئةٍ يقدِّر قلم احملكمة ٢٠

يورواً.١٩٢١:فيما خيص احملاميني املساعدين؛يورواً ٢٢٢,٤٦اون:فيما خيص احملامي املع؛يورواً ٧٤٠,٦٦١
.ICC-01/04-01/06ذات الرقمدييلو، لوبَنغاقضية املدَّعي العام ضد توماس ٢١
هذه التقديرات دعوى االستئناف العالقة ضد القرار بشأن جرب األضرار.يف باحلسبانخذال تؤ ٢٢
باعتباره جزءاً من الوفورات.احلايل ليس هذا املبلغ مدرجاً يف التقرير ٢٣
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لشروط الالزمة يستويف اما إذا كان دفع التعويض الداعمة اليت يقدمها مقدمو الطلبات بغية حتديد 9

احملكمة اجلنائية الدولية فيما لقلم من "وثيقة السياسة الواحدة ١٣٨إىل ١٢٩اتالفقر مبوجب
ا"يتعلق بنظ .٢٤ام املساعدة القانونية اخلاص 

يعمل يف إطار وكما بنيِّ يف التقارير السابقة، استلم قلم احملكمة طلبًا من حمام خارجي-٣٢
فيجوز عدَّلضمن إطار النظام املا كان هذا الطلب يندرج مّ ـعويض أعباء مهنية. ولاحلالة يف كينيا لت

املئة من مقدار األتعاب يف٣٠إىلهلذا احملامي أن يطالب بتعويض يصل مبلغه كحد أقصى
وجب نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة. وقد تلقى قلم احملكمة مؤخرًا معلومات مبالساري 

هنية مستوفاة يف ما إذا كانت الشروط الضرورية لتعويض األعباء املإضافية، جيري تقييمها بغية تبنيُّ 
هذه الشروط. وسيقدم قلم احملكمة إىل إذا اسُتوفيتهذه احلالة، وحلساب املبالغ املستحقة الدفع 

ثة يف هذا الشأن.اجلمعية يف تقاريره ربع السنوية املقبلة معلومات حمدَّ 
سوَّى قلم احملكمة أيضًا طلب تعويض األعباء ،احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةوخالل -٣٣

املهنية حملام يعمل يف إطار احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من نيسان/أبريل إىل تشرين الثاين/نوفمرب 
. وقد قيِّم هذا الطلب على النحو الواجب استناداً إىل الوثائق الداعمة اليت قدمها الطالب. ٢٠١٣

الشروط الضرورية لدفع تكاليف املساعدة استيفاءالوثائق تثبت ويعترب قلم احملكمة أن هذه
لها احملامي املعين على حنو متصل القانونية، ما يوِجب دفع تعويض عن نسبة من األعباء اليت حتمَّ 

فعت له خالل املئة من األتعاب اليت دُ يف٢١,٥مببلغ يناظر مباشرة بتوكيله للمرافعة أمام احملكمة، 
٢٥يورواً ٨٩٩,٨٠٢٠ة الذكر. وبالتايل فإن تطبيق قرار املكتب آتى وفورات مقدارها الفرتة اآلنف

.٢٠١٣عن الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل إىل تشرين الثاين/نوفمرب 

مقتضيات التقرير التكميليتنفيذ - اً لثثا
الفترة المفاد عنها: الفترة الممتدة من األول من كانون الثاني/يناير إلى 

٢٠١٤آذار/مارس٣١

وفقًا لطلب اجلمعية أن يُدرَج يف التقارير ربع السنوية تقييم لتنفيذ التعديالت النامجة عن -٣٤
اجلوانب التالية للتقرير التكميلي:أيضاً ، نفذ قلم احملكمة٢٦مقتضيات التقرير التكميلي

التوكيالت؛الذي يُدفع ألعضاء األفرقة القانونية يف حالة تعدد األجر أ)

.ICC-ASP/12/3الوثيقة ٢٤
مبلغي الوفورات من النوعني على مدى الفرتة املعنية (نيسان/أبريل إىل على هذا الرقم جبمع َصل حيُ ٢٥

املئة يف٢١,٥يورواً املتأتية عن تطبيق نسبة مقدارها ٩٦٥,٤٠٥): الوفورات البالغة ٢٠١٣الثاين/نوفمرب تشرين
فورات البالغ جمموعها يف املئة وفقًا لقرار املكتب والو ٣٠من األعباء املهنية بدًال من النسبة القصوى البالغة 

.عدَّليورواً املتأتية عن االنتقال من نظام الدفع القدمي إىل النظام امل٩٣٤,٤٠١٤
.٧يف احلاشية الذي سبق ذكرهانظر التقرير التكميلي ٢٦
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النهج فيما يتعلق باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛ب)10

األجر الذي يُدفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضاً كبرياً يف النشاط.ج)

األجر الذي يُدفع في حالة تعدد التوكيالت-ألف

اع من قلم لقد طبِّق هذا اجلانب من التقرير التكميلي ألول مرة عندما طلب حمامي دف-٣٥
احملكمة إقرار تعيني عضو جديد يف فريقه كان يعمل بالفعل لفريقني آخرين من أفرقة الدفاع اليت 
تتلقى مساعدة من احملكمة لقاء اضطالعها بالتمثيل القانوين. وقد رفض قلم احملكمة هذا الطلب 

بشأن احلد وتعليلتسويغمنايرتبطوماالتكميليالتقريريفالواردةالصلةذاتللتعديالتوفقاً 
القضايا اليت يكلَّف أعضاء األفرقة بالعمل يف إطارها يف نفس الوقت بقضيتني اثنتني كحد من عدد
أقصى.

وقد نوِّه يف التقرير ربع السنوي الثاين إىل حالتني أخريني تشتمالن على تعدد للتوكيالت. -٣٦
كان ٢٧هي حالة حمامي دفاع طلب من قلم احملكمة إقرار تعيني عضو جديد يف فريقهوأوالمها 

خر يتلقى مساعدة من احملكمة لقاء التمثيل آيعمل بالفعل بصفة مساعد قانوين يف فريق دفاع 
تأتت فيما يتعلق حبالة تعدد احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتة. وخالل ٢٨القانوين الذي يضطلع به

. وأما احلالة الثانية فهي حالة حمام مناوب ٢٩يورواً ٣٣٣,٥٠٧كيالت هذه وفورات مقدارها التو 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٧٤يتوىل مسؤولية مساعدة الشهود فيما يتصل بالقاعدة

يفعنهااملفادالفرتة. ومل تتأت عن ذلك أية وفورات خالل ٣٠عنيِّ للعمل يف سياق قضية ثانية
الالزمة حلساب ، نظرًا إىل أن قلم احملكمة لـّما يتلق بيانات ساعات العمل احلايلالتقرير

املدفوعات.
، نتيجة لتعيني حمام ٣١يالت يف قضية يف احلالة يف كينياوقامت احلالة الثالثة لتعدد التوك-٣٧

غادره) كان يف الفريق كان قد سابق (ليحل حمل عضو ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١معاون جديد يف 
. ٣٢يعمل بالفعل بصفة مساعد قانوين لفريق دفاع يف سياق احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

.ICC-01/04-02/06ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغندا، ٢٧
.ICC-01/04-01/06ذات الرقمدييلو، لوبَنغاقضية املدَّعي العام ضد توماس ٢٨
األجر األقصى للعمل بدوام كامل يف هذه احلالة الذي يستحقه املساعد القانوين يبلغ معدَّلإن ٢٩

األقصى لألجر للعمل بدوام كامل الذي يسري على املساعدة القانونية يف عدَّليورواً يف الشهر. ويبلغ امل١١٣٦
يورواً يف الشهر عمًال بقرار املكتب. ووفقاً ملا يقضي به التقرير التكميلي بشأن ٨٨٩٤احلالة الثانية مبلغًا مقداره 

ة.املئيف٥٠تعدد التوكيالت، خفِّض املبلغ املستحق الدفع عن القضية الثانية بنسبة 
قضية املدَّعي العام ضد و؛ICC-01/04-01/07ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد جريمان كتنغا، ٣٠

.ICC-01/05-01/08ذات الرقم، مببا ُغمبوبيري -جان
.ICC-01/09-01/11ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد جشوا آراب سْنغ، ٣١
قضية املدَّعي العام ضد و؛ICC-01/04-01/07الرقمذات نغا، تَ ارمان كاملدَّعي العام ضد جقضية ٣٢

.ICC-01/04-01/06ذات الرقمدييلو، لوبَنغاتوماس 
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يتلقى عن احلالة يف كينيا كل مقدار ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١وكان هذا احملامي املعاون، منذ 11

أتعابه عن احلالة يف مجهورية املئة منيف٥٠و٣٣أتعابه بصفته حماميًا معاونًا وفقًا لقرار املكتب
وقد اعُتِرب هذا التغيري معقوًال بالنظر إىل أنه، يف القضية األوىل، مل يكن عضو .الكونغو الدميقراطية

الفريق املعين يتقاضى راتب مساعد قانوين يعمل بدوام كامل، بل األجر املناظر لثلث ما يستحق 
، احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةوفيما خيص . ٣٤السابقدفعه ملساعد قانوين مبوجب النظام 

يورواً. وتنبغي مالحظة أن ٠٩٤,١٥٥بلغت الوفورات احملققة املتأتية عن هذا التغيري مبلغاً مقداره 
التغيري يؤثر على مبلغ الوفورات املسجل يف التقرير ربع السنوي الرابع فيما خيص شهري تشرين 

، ما يستلزم تعديًال جيسد مقدار الوفورات الدقيق. ٢٠١٣األول/ديسمرب وكانونالثاين/نوفمرب 
.٣٥يورواً ١٧٥,٨١تبلغ الوفورات الفعلية ،وبإجراء التعديل الالزم

ين عليهم يف قضية -٣٨ ويضاف إىل ذلك أن مكتب احملامي العمومي للدفاع عنيِّ لكي ميثل ا
، تعييناً ٣٦الدميقراطية، يساعده يف ذلك مساعدان يعمالن يف امليدانيف احلالة يف مجهورية الكونغو 

. وسبق أن عنيِّ أحد هذين املساعدين ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢يسري مفعوله اعتبارًا من 
. وكما مت شرحه أعاله، طبق قلم احملكمة على ٣٧القانونيني للعمل يف إطار قضية أخرى بصفة حمام

املئة يف١٠٠تعدد التوكيالت بالنسب التالية: تقاضى اخلاصة بنظامدفع الهذا الشخص قواعد 
املئة من أتعابه بصفته مساعدًا قانونيًا يف يف٥٠و٣٨من أجره بصفته حماميًا يف القضية األوىل

يورواً يف الشهر.٩٥٦٦يضع قرار املكتب حداً أقصى لألجر املستحق الدفع للمحامي املعاون مقداره ٣٣
ICC-01/04-01/07-T-341-ENG ETنتيجة لقرار شفوي صادر عن الدائرة االبتدائية الثانية (الوثيقة ٣٤

WT وللمرونة اليت ميارسها حمامي الدفاع يف ختصيص املوارد املرصودة لفريقه، كان ٢٠١٢حزيران/يونيو ١٨) يف
يورواً، يكافئ ثلث راتب املساعد القانوين مبوجب جدول ٠٣٧٢يُدفع للمساعد القانوين املعين مبلغ ال يزيد عن 

األجور السابق.
يورواً] الناتج عن التغيري املتمثل يف االنتقال من نظام تعدد ٩١٨,٣٤٤هذا املبلغ الفرق [ميثل ٣٥

املئة للشخص املعين بصفته مساعدًا قانونيًا يعمل لثلث الوقت يف١٠٠ق يف التقرير الرابع (دفع التوكيالت املطبَّ 
يورواً)) إىل الرتتيب املأخوذ به يف ٤٧٨٣ونًا (املئة من راتبه بصفته حماميًا معايف٥٠يورواً) زائدًا ٠٣٧,٦٦٢(

املئة من راتب املساعد يف٥٠يورواً) زائدًا ٩٥٦٦املئة من راتب احملامي املعاون (يف١٠٠التقرير احلايل (دفع 
ات يورواً)). ويف احلالة األوىل تتحقق فيما يتعلق بتعدد التوكيالت وفور ٠١٨,٨٣١القانوين العامل لثلث الوقت (

يورواً.٠٣٧٢يورواً. أما يف احلالة الثانية فتبلغ الوفورات احملققة ٩٥٦٦مقدارها 
-ICC-01/04-02/06، الوثيقة للمجين عليهمالقرار املعنون "قرار بشأن تنظيم التمثيل القانوين املشرتك٣٦

.٢٠١٣األول/ديسمربكانون٢، 160
.ICC-01/04-01/06ذات الرقم، دييلولوبَنغاوماس تقضية املدَّعي العام ضد ٣٧
ني يف الفريق نفسه يَ ني القانونثلَ مهذه القضية يبلغ احلد األقصى لألجر الواجب الدفع للميف٣٨

.القدمييف الشهر (ال يشمل هذا املبلغ األعباء املهنية) وفقاً للنظام يورواً ٨٣٢١٠
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واحلصيلة هي أن تطبيق اجلانب املعين من التقرير التكميلى آتى، خالل الفرتة .٣٩القضية الثانية12

يورواً.٣٣٥,٥٧التقرير احلايل، وفورات فيما خيص هذا الفريق بلغت املفاد عنها يف 
أعضاء أفرقة الدفاع يف من ويشار أخريًا إىل أن نظام تعدد التوكيالت طبِّق أيضًا على ثالثة -٣٩

، لكن مل تتوفر لقلم احملكمة إبان كتابة هذا التقرير مجيع ICC-01/09-01/13اإلجراءات يف القضية 
ا متكينه من حساب الوفورات احملققة يف هذا الصدد. وستقدَّم أرقام هذه املعلومات  اليت من شأ

الوفورات يف التقرير ربع السنوي التايل.
التوكيالت وفورات بلغ جمموعها اخلاص بتعدد وهكذا آتى تطبيق النظام -٤٠

يورواً.٨٤٢,٨١١٤

القانونيةالنهج فيما يتعلق بالنفقات في إطار نظام المساعدة-باء

هيأامل٤٠لقد طبق قلم احملكمة بصورة كاملة التدابري املتعلقة بالبدل الشهري املقطوع املبلغ-٤١
تتلقى حاليًا مساعدة قانونية، عدا أفرقة ٢١٤١فرقة قانونية يبلغ عددها لسد النفقات العامة أل

يف اجلزء افيما خيصهقدَّم تفاصيل الوفورات اليت ست٤٢،ICC-01/09-01/13الدفاع يف القضية
الثالث من هذا التقرير. وبتطبيق تقليص البدل املقطوع املبلغ الذي تتقاضاه هذه األفرقة تسىن 

بالفرتة املفاد عنها يف التقرير أمكن حتديدها فيما يتعلق ٤٣يورو٠٠٠٦٤حتقيق وفورات مقدارها 
.احلايل
التحديد الكف عن دفع بدل املعيشة ونتيجة لتطبيق أحكام التقرير التكميلي، وعلى وجه -٤٢

اليومية تلقائياً، ظل تعويض تكاليف السكن وغريها من التكاليف ذات الصلة املتعلقة بزيارات 
ا احملامون واحملامون املعاونون ضمن حدود امليزانية احملددة لنفقات األفرقة.  الهاي املهنية اليت يقوم 

كبَّدة فعًال استناداً إىل إبراز الوثائق الداعمة املطلوبة.وُحيَسب التعويض على أساس التكاليف املت

الدفع مبوجب النظام القانوين يف هذه احلالة عمًال يبلغ احلد األقصى لألجر للعمل لكامل الوقت املستحق٣٩
يوروًا يف الشهر. وختفض القواعد اليت ينطوي عليها التقرير التكميلي بشأن ٨٨٩٤بقرار املكتب مبلغًا مقداره 

املئة يف القضية الثانية.يف٥٠تعدد التوكيالت األجر املستحق بنسبة 
يورو. ومبقتضيات التقرير ٠٠٠٤كان البدل الشهري الذي يتقاضاه كل فريق يبلغ القدميمبوجب النظام ٤٠

يورو.٠٠٠٣التكميلي خفِّض هذا املبلغ إىل 
-ICC-01/05-01/08نتيجة لألمر ٢٠١٤ال يشمل هذا الرقم الفريق الذي ُحلَّ يف كانون الثاين/يناير ٤١

2964.
يورو يف الشهر، خالفًا حلال األفرقة ٠٠٠١فوع عن النفقات فيما خيص هذه األفرقة، يبلغ البدل املد٤٢

يورو عمالً مبقتضيات التقرير التكميلي.٠٠٠٣د البدل الذي تتقاضاه بـدِّ اليت حُ ٢١األخرى البالغ عددها 
) فيما ٢٠١٤يورو (حتققت عن شهر كانون الثاين/يناير ٠٠٠١يشمل هذا املبلغ وفورات مقدارها ٤٣

.ICC-01/05-01/08-2964لَّ عمًال باألمر اآلنف الذكرالذي حُ خيص الفريق 
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األجر الذي يدفع خالل الفترات التي تشهد انخفاضاً في النشاط- جيم13

، بأن احلالة الراهنة للنشاط املفاد عنها يف التقرير احلايلفرتة اليفيد قلم احملكمة، فيما خيص -٤٣
اجلانب من جوانب التقرير التكميلي.القضائي مل تكن، يف رأيه، تربر تطبيق هذا 

من نظام ٧٠بموجب المادة في الدعاوى المقامة الوفورات المحققة -رابعاً 
روما األساسي

نغو، بُ اندا كنغِ جاك مَ -نا، طلب السادة جICC-01/09-01/13يف دعوى مقامة يف القضية -٤٤
مساعدة قانونية تتحمل تكاليفها احملكمة. وبقرارات إفرادية صدرت ٤٤كيلولوديل باباال، وإميي  يوف

، على ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٩و٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢٠عن رئيس القلم يف 
م معوزون إعوازاً كامًال. وقد قضى رئيس قلم احملكمة يف هذه القرارات، مؤقتا الرتتيب، أعِلن  عن أ

أن بانب ذات الصلة للقضية، مبا يف ذلك الطابع اخلاص للدعوى وحاهلا، بعد أن نظر يف مجيع اجلو 
املبلغ اإلمجايل األقصى للمساعدة القانونية لكل فريق دفاع فيما خيص األتعاب املهنية ينبغي أن 

يوروًا يف الشهر، زائدًا بدالً ٥٤٢٨يتألف من مبلغ إمجايل، ال يشمل األعباء املهنية، مقداره 
يورو لسد النفقات العامة. وقد رُّدت دعوى استئناف رفعها إىل هيئة ٠٠٠١ره شهريًا مقدا

٢٠الرئاسة أحد حمامي الدفاع طعنًا يف هذا القرار بشأن مبلغ احلد األقصى اإلمجايل. ويف 
قدم حمام آخر إىل الدائرة التمهيدية الثانية طلبًا طعن به يف قرار رئيس قلم ٢٠١٤شباط/فرباير
٢٠١٤شباط/فرباير ٢٧له على وجه التحديد. وقد قدم رئيس القلم يف ما يتعلق مبوكِّ احملكمة في

مالحظاته على عريضة االستئناف هذه. وعند كتابة هذا التقرير مل تكن الدائرة املعنية قد بّتت يف 
شأن هذا الطلب.

القانونية يف القضية للمساعدة اإلمجايلبلغ املوينوِّه قلم احملكمة إىل أنه، إذا متت مواءمة -٤٥
ICC-01/09-01/13 مع احلدود الواجبة التطبيق مبقتضى نظام املساعدة القانونية املعمول به يف

احملكمة (قرار املكتب والتقرير التكميلي) على األشخاص املالحقني يف املرحلة التمهيدية جراء 
فريق مبلغًا مقداره كللجرائم منصوص عليها يف املادة اخلامسة، فستبلغ تكاليف الدفاع 

فيما يتعلق باألتعاب املهنية (عدا األعباء املهنية) ٤٥يورواً ٠٨٤١٧يوروًا شهرياً، منها ٠٨٤٢٠

إن رئيس قلم احملكمة، نظرًا إىل أن اآلجال اليت يقضي النظام األساسي بوجوب بته خالهلا بشأن طلب ٤٤
، يف ظروف القضية املعنية،كيلولواملساعدة القانونية آجال بالغة القصر، وبغية التكفل بتوفر دفاع فعال للسيد  

منحه املساعدة القانونية بصورة مؤقتة، ريثما يُنَجز التحقيق يف ممتلكاته وأصوله. وقد اختذ رئيس القلم التدابري 
الالزمة يف هذا الصدد.

يف املرحلة التمهيدية وهو يراعي قرار ٥ميثل هذا الرقم تكاليف الدفاع يف الدعوى املقامة مبوجب املادة ٤٥
الدفوع باألدلة و يورواً)، ومنسق معين ٨٨٩٤يورواً)، ومساعد قانوين واحد (٢٢١٨املكتب: حمام واحد (

يورواً).٩٧٤٣(
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-ICC-01/09لنفقات العامة. وبالتايل فإن الوفورات احملققة يف القضية افيما خيصيورو ٠٠٠٣و14

املفاد عنها يف التقرير احلايل.فرتةالفيما خيص ٤٦يورواً ٨٧٨٩٤تبلغ يف الوقت احلاضر 01/13

الوفورات المحققة منذ بدء نفاذ التعديالت-خامساً 
يود قلم احملكمة أن يعلم املكتب واللجنة بأن عمله املستمر على مراقبة وتقييم تنفيذ نظام -٤٦

٢٠١٢آذار/مارس٢٢قراره املؤرخ بـبله املكتب يف احملكمة، كما عدَّ املساعدة القانونية املعمول به
ة يف التقرير التكميلي، مكَّنه من أن حيقق، يف الفرتة بيَّنوكما عدِّل من خالل تنفيذ املقرتحات امل

٥٦٢,٣٠، وفورات بلغ جمموعها ٢٠١٤آذار/مارس٣١يناير إىل /كانون الثاين١املمتدة من 
يورواً، كما يبني يف اجلدول التايل:٣٠٥

٣١يناير إلى /كانون الثاني١في الفترة الممتدة من جدول يبين الوفورات المحققة
٢٠١٤آذار/مارس 

مبلغ الوفورات (باليوروات)جوانب نظام املساعدة القانونية 
٢٠١٢١٠٦٤١نيسان/أبريل ١األفرقة اليت عينت بعد 

٢٩٥,٩٧٣التغيريات يف األفرقة
٦٦٦١٥فرادى حاالت التمثيل
٤٦٥,٥٩١٢تعيني احملامني املناوبني

٢٥٣٣٥عدَّلنظام األجور املتنفيذإرجاء 
١٥٥,١٢٣تطبيقاً تدرجيياً عدَّلتطبيق نظام األجور امل

٨٩٩,٨٢٠التعويض عن األعباء املهنية
٨٤٢,٨١١٤تعدد التوكيالت

٠٠٠٦٤النفقات وغريها من التكاليف
٧٠٨٧٨٩٤املقامة مبوجب املادة الدعاوىاملساعدة القانونية يف 

١يظهر من التقرير ربع السنوي الرابع أن الوفورات اليت حققت يف الفرتة املمتدة من و -٤٧
، نتيجة لتطبيق شىت جوانب قرار ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل 

ذلك إىل أنه مت، فيما خيص يورواً. وُخيلص من ٤٧٣,٢٢٧٥٠املكتب والتقرير التكميلي، بلغت 
، حتقيق وفورات بلغ جمموعها ٢٠١٤آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١الفرتة املمتدة من 

يورواً نتيجة لتعديالت نظام املساعدة القانونية.٠٣٥,٥٢٠٥٦١

مبلغًا مقداره ICC-01/09-01/13يف القضية يبلغ جمموع التكاليف الشهرية لألفرقة الثالثة٤٦
يورو]. ويؤيت ذلك جمموعًا مقداره ٠٠٠١يوروًا + ٥٤٢٨[٣xيورواً، حمسوبة كما يلي: ٦٢٦٢٨
البالغة ثالثة أشهر. فلو طبق قرار املكتب ومقتضيات املفاد عنها يف التقرير احلايل و فرتة اليوروًا عن ٨٧٨٨٥

يوروًا يف الشهر عن األفرقة الثالثة، ما يؤيت مبلغًا مقداره ٢٥٢٦٠هذا الرقم التقرير التكميلي لبلغ 
ألشهر الثالثة املشمولة بالتقرير احلايل.فيما خيص ايورواً ٧٥٦١٨٠
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تسبة سيواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة القانونية يف ضوء اخلربة املكو -15٤٨

والعرب املستخلصة من إجراءات احملكمة، بغية السهر ال على إسهام األموال املعنية بصورة فعلية يف 
إدارة املساعدة القانونية املمولة من األموال على أيضاً بل فحسب التمثيل القانوين الفعال والناجع 

العامة إدارة حصيفة، وهو سيقدم تقريراً عن ذلك إىل اللجنة واجلمعية.

قلم المحكمةاتتعزيز قدر - سادساً 
لقد اسُرتعيت عناية فريق الهاي العامل يف مناسبات عدة إىل ما يرتتب على تنفيذ ومراقبة -٤٩

وتقييم تعديالت نظام املساعدة القانونية من أثر على موارد قسم دعم احملامني، وسلِّط الضوء على 
السابقة.هذا األثر يف تقارير قلم احملكمة ربع السنوية 

احملدودة همواردوعلى فحقًا إن لتنفيذ هذه التعديالت تبعات باهظة على عمل هذا القسم -٥٠
جدًا بالفعل. فإذا أريد هلذا القسم أن يبلغ درجة أداء مثلى فيتعني تعزيز قدرته تعزيزًا كبرياً. كما إن 
لتعزيز موارد هذا القسم من املوظفني تربيرًا آخر يتمثل يف أن عدد أفرقة الدفاع واألفرقة اليت تتوىل 

يؤثر تأثريًا كبريًا على عبء العمل الباهظ التمثيل القانوين للمجين عليهم شهد زيادة ملحوظة، ما 
وحمامني مناوبني وحمامني ٤٧فريقاً ٤٦الواقع على عاتق قسم دعم احملامني، الذي يساعد حاليًا 

خمصوصني، باإلضافة إىل شىت األنشطة اليت يتوىل املسؤولية عنها.
يف عهد قريب جداً، أن قسم دعم احملامني تلقى،إىل وعالوة على ذلك ينوِّه قلم احملكمة -٥١
-ICCوICC-01/09-01/13ا اثنان من املشتبه فيهم يف القضيتني ممساعدة قانونية أودعهطليب

ذا التقرير. ويقوم القسم حاليًا بتقييم و ، 02/11-02/11 ُقدما إىل احملكمة خالل الفرتة املشمولة 
إىل اجلمعية مزيدًا من املعلومات هذين الطلبني. وسيقدم قلم احملكمة يف تقريره ربع السنوي التايل 

ميكن أن يرتتب على تطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة من أثر على اعم
تشكيل فريقني جديدين.

____________

احملكمة، باخلاصيشمل هذا الرقم حمامني حكوميني وأفرقة ال تعمل مبوجب نظام املساعدة القانونية ٤٧
فريق واحد لكل موظف، ٢٠٠٩يف سياق احلاالت. وجتدر مالحظة أنه كان هناك يف عام نيوحمامني وأفرقة عامل

؛ وينطبق األمر نفسه على عدد األشخاص (أعضاء األفرقة) احملتمل ٢٠١٤يف عام ٤,٨٨بينما يبلغ الرقم املناظر
.٢٠١٤يف عام ٢٠إىل ٢٠٠٩يف عام ٤أن يطلبوا املساعدة: فقد ارتفع هذا الرقم من 


