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ICC-ASP/13/2المحكمة الجنائية الدولية

:.Distrجمعية الدول األطراف General
22 May 2014

ARABIC
Original: English

عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/األولكانون١٧- ٨، نيويورك

قلم المحكمة ربع السنوي الرابع عن المساعدة القانونيةتقرير 

مةالمقدِّ -أوالً 
لسابقة بشأن مراقبة تنفيذ املساعدة القانونية ربع السنوية اإىل تقاريرهاً هنوِّ إن قلم احملكمة، م- ١

، ٢"التقرير [ربع السنوي الثاين]"و، ١وتقييم األداء على صعيده ("التقرير [ربع السنوي األول]"
) حيث ُتدعى ٤(الفقرةICC-ASP/11/Res.1مًال بالقرار اوع،)٣"التقرير [ربع السنوي الثالث]"و

تنفيذ املقرتحات املتعلقة مبراجعة نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة وتقييم احملكمة إىل مراقبة 
م هذا قدِّ ي،٤ثالثة أشهرمرة كل ("املكتب") وتقدمي تقرير عنه إىل مكتب مجعية الدول األطراف

فيد املكتب واللجنة بنتائج استمراره على يالتقرير ربع السنوي الرابع ("التقرير ربع السنوي الرابع") و 
ما يلي وتقييم األداء على صعيده:تنفيذ القيام بأمور منها مراقبة 

آذار/مارس ٢٢كما اعُتمد بقرار املكتب الصادر يف عدَّلاملنظام املساعدة القانونية (أ)
؛٥("قرار املكتب")٢٠١٢

 سبق أن ُأصِدر باعتباره الوثيقةCBF/22/2.
.٢٠١٣شباط/فرباير ٢٧املؤرخة بـCBF/20/2الوثيقة ١
.٢٠١٣متوز/يوليو ١٠املؤرخة بـCBF/21/2الوثيقة ٢
.٢٠١٣أب/أغسطس ٢٠املؤرخة بـCBF/21/19الوثيقة ٣
ادية يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف ٤

لد األول، اجلزء الثالث ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الثاين/نوفمرب تشرين٢٢-٤عشرة، الهاي،  ، ألف-)، ا
.٤و٣حاء، الفقرتان ، القسم ICC-ASP/11/Res.1القرار

.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة ٥
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ثالثة من جوانب املقرتحات الواردة يف التقرير املعنون "تقرير تكميلي أعده قلم احملكمة (ب)
، وهي: ٦بشأن أربعة جوانب [لنظام] املساعدة القانونية للمحكمة" ("التقرير التكميلي")

النهج فيما يتعلق يُدفع عن كل قضية يف حالة تعدد التوكيالت؛ (باء)األجر الذي (ألف)
تشهد اخنفاضاً يف النشاط.دفع خالل املراحل اليت األجر الذي يُ )بالنفقات؛ (جيم

قرار املكتب والتقرير التكميلي مقتضيات ويشمل هذا التقرير ربع السنوي املتعلق بتنفيذ - ٢
٣١إىل ٢٠١٢املمتدة من األول من نيسان/أبريل وتقييم األداء على صعيده الفرتة 

بالقياس إىل القانونية. كما إن الوفورات احملققة يف إطار املساعدة ٢٠١٣األول/ديسمرب كانون
يف احلاالت اليت ال يكون فيها التقديرات تشمل أيضاً ة يف هذا التقرير،املبيَّنو ، القدمينظامها 

الذين يتقاضون أجورهم مبوجب النظام ن واحملامون املخصوصون، أعضاء األفرقة واحملامون املناوبو 
، قد قدموا كشوف ساعات العمل ذات الصلة، مع العلم بأن ساعات عمل أعضاء األفرقة عدَّلامل

اية كل شهر ُيضطلع فيه بالعمل املعين. ينبغي، من حيث املبدأ، أن تقدم إىل قلم احملكمة يف 

تنفيذ قرار المكتب- ثانياً 
األول/ديسمرب كانون٣١إىل ٢٠١٢الفرتة املفاد عنها: الفرتة املمتدة من األول من نيسان/أبريل 

٢٠١٣
، لكي ينفذه اعتبارًا من ٢٠١٢أذار/مارس ٢٣لقد أخِطر قلم احملكمة بقرار املكتب يف - ٣

إطار نظام ر قلم احملكمة مجيع األفرقة القانونية العاملة يفأخطَ ف. ٢٠١٢األول من نيسان/أبريل 
ذا القرار، وبادر إىل إعالم األفرقة املعنية كلما غدت املعمول به يفاملساعدة القانونية  احملكمة 

جوانب معينة من القرار املعين واجبة التطبيق عليهم. وقد مت تنفيذ قرار املكتب على مدى الفرتة 
فيما يلي.املبنيَّ املفاد عنها يف قضايا عديدة تنظر فيها احملكمة، على النحو 

معدَّلالتعاباألجدولقرار المكتب: لاألول التذييلتنفيذ الجزء جيم من - ألف 

على أن عدَّلاملاألتعاب جدول قرار املكتب بشأن لاألول التذييلينص اجلزء جيم من - ٤
يتعلق مبفعول فوري فيما ٢٠١٢اعتبارًا من األول من نيسان/أبريلعدَّليسري نظام األجور امل

باألوضاع التالية البيان ضمن إطار نظام املساعدة القانونية:

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

م شخص كان قد صدر أمر بإلقاء قدَّ ،كما أفيد به يف التقريرين ربع السنويني الثاين والثالث- ٥
يفوطلب املشتبه فيه املعين .٢٠١٣٧القبض عليه نفسه طوعًا إىل احملكمة يف آذار/مارس 

الوثيقة،"املساعدة القانونية للمحكمة]نظام[لتكميلي أعّده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب تقرير"٦
ICC-ASP/11/43 ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١.

.ICC-01/04-02/06قضية املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغندا، ذات الرقم ٧
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ا النظام األساسي، أن تدفع احملكمة تكاليف ، ٢٠١٣نيسان/أبريل٤ إعماًال حلقوقه اليت يقضي 
مساعدته القانونية. وأصدر رئيس قلم احملكمة قرارًا مؤقتًا بشأن إعواز هذا املشتبه فيه بتاريخ 

) من الئحة قلم ٣(١٣٢ئحة احملكمة والبند) من ال١(٨٥، وفقًا للبند٢٠١٣٨نيسان/أبريل١٢
احملكمة.

٢٦هذا التعيني يف قر قلم احملكمةفأاحملكمة، أمامليمثله يف اإلجراءات املتهم حمامياً وعنيَّ - ٦
ليتوىلإلجراءات من مراحل ا. ّمث شكِّل فريق قانوين معين باملرحلة التمهيدية ٢٠١٣نيسان/أبريل 

وألغراض املساعدة القانونية اليت تتحمل تكاليفها احملكمة، يتكون القانوين للمشتبه فيه. التمثيلَ 
حمام واحد ومساعد قانوين واحد نمن مراحل املخالل املرحلة التمهيدية فريق الدفاع الرئيسي 
الدفوع. وقد قدم رئيس قلم احملكمة يف نفس الوقت طلبًا الستعمالاألدلة و ومنسق واحد معين ب

ذه احلالة اجلديدة يف السنة املالية  . وقد ٢٠١٣صندوق الطوارئ لسد التكاليف اإلضافية املتصلة 
على فريق الدفاع املنشأ عدَّلمت تقليص مبلغ هذه التكاليف اإلضافية بتطبيق نظام األجور امل

أدناه.٢و١ة يف الشكلني املبيَّنحديثاً، ما أفضى إىل حتقيق الوفورات 

لتنفيذ جداول األجور ال: ١الشكل  ة فيما يخص فريق الدفاع المنخرط في المرحلة التمهيدية معدَّ
ICC-01/04-02/06للقضية 

إن املساعد القانوين املعين يعمل أيضًا لفريق دفاع ثان منخرط كذلك يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويستفيد من نظام *
املساعد نغا). فمبلغ األتعاب الذي يدفع هلذا املساعد القانوين جيسد تطبيق قرار املكتب الذي حيدد أجر املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة (لوبَ 

التقرير التكميلي فيما يتعلق بالتوكيالت املتعددة، الذي خيفض مقدار األجر عن القضية مقتضيات يورواً، وتنفيذ ٨٨٩٤القانوين مببلغ مقداره 
فيما يلي).٣٢املئة (انظر أيضاً الفقرةيف٥٠الثانية مبقدار 

Décision du Greffier sur la demande d’aide judiciaire aux“القرار ذي العنوانتسجيل٨

frais de la Cour déposée par M. Bosco Ntaganda” قرار رئيس قلم احملكمة بشأن طلب املساعدة)
نيسان/أبريل ١٢، ICC-01/04-02/06-48القانونية على نفقة احملكمة الذي قدمه السيد بوسكو اْنتاغندا)، 

٢٠١٣.

التكاليف العامة الطابع 
احملسوبة خصماً على 

ميزانية املساعدة القانونية 
مبوجب النظام القدمي

• يورواً 142.1490: احملامي
• يورواً 028.2450: املساعد القانوين
• يورواً 024.0035: املنسق املعين باألدلة والدفوع

احملسوبة الفعلية التكاليف 
خصماً على ميزانية 

املساعدة القانونية مبوجب 
النظام املعدَّل

• يورواً 413.8268: احملامي
• يورواً 005.0620: املساعد القانوين *
• يورواً 731.5628: املنسق املعين باألدلة والدفوع

الوفورات املتأتية عن تطبيق 
قرار املكتب

• 2013أغسطس /حىت آب2013أبريل /الوفورات احملققة يف الفرتة املمتدة من نيسان

• 2013ديسمرب /حىت كانون األول2013سبتمرب /الوفورات احملققة يف الفرتة املمتدة من أيلول

يورواً ٣٩٤,٣٨١٧٥

يورواً ١٥٠,٩٤١١٧

واتيور ٣٠٥,٨٨١٩

يورواً ٩٣٢,٠٠١٨

جمموع الوفورات
(املتأتية عن تطبيق قرار املكتب)

يورواً ٢٣٧,٨٨٣٨
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بالقياس إلى النظام القديم (باليوروات)معدَّلم ال: التمثيل البياني للوفورات في األجور بموجب النظا٢الشكل 

تغييرات في األفرقة القانونيةال-٢

بأن تنفذ احملكمة النظام األولمن التذييل من اجلزء جيم (ب) ٣عية ر الفتقضي الفقرة - ٧
حل اإثر كل ما قد حيصل من تغيريات يف األفرقة القانونية خالل أي مرحلة من مر عدَّلامل

تعيني أعضاء جدد أوكاملةأو تبديل أفرقة  اإلجراءات، إما نتيجة لتبديل آحاد أعضاء األفرقة 
بفريقني يعمالن يف املرحلة قد نفِّذ هذا اجلانب من جوانب قرار املكتب فيما يتعلق و فيها. 

الدميقراطية.ديفوار واحلالة يف مجهورية الكونغو التمهيدية من اإلجراءات يف احلالة يف كوت
ة أول ما عدَّلاألول والثالث، طبِّقت مقادير األتعاب املوكما بنيِّ يف التقريرين ربع السنويني - ٨

يف سياق ٢٠١٢ديفوار على مساعد قانوين واحد عنيِّ يف حزيران/يونيوطبِّقت يف احلالة يف كوت
يف فريق الدفاع العامل يف السياق ، ومساعد قانوين آخر عنيِّ عضواً مجين عليهمالتمثيل القانوين لل

املزيد من الوسائل.ئيس القلم تلبية لطلب الذي اختذه ر قرار الذاته، عمًال ب
على تعيني مساعد قانوين ٢٠١٣حزيران/يونيو٦يف كما إن نظام األتعاب اجلديد طبِّق - ٩

الذي قرار بال، عمًال ٩ةمجهورية الكونغو الدميقراطيإضايف يف فريق الدفاع يعمل يف سياق احلالة يف 
رئيس القلم تلبية لطلب املزيد من الوسائل.اختذه 

أدناه الوفورات اليت حتققت على مدى الفرتة املفاد عنها ٣ويعرض قلم احملكمة يف الشكل -١٠
التعيينات اجلديدة اآلنفة الذكر.ثالثِة على عدَّلنتيجة لتطبيق النظام امل

.ICC-01/04-02/06ذات الرقمة املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغندا،قضي٩

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 

)2013-8إىل 

التكاليف الفعلية 
-8إىل 4-2013(

2013(

التكاليف العامة 
2013-9(الطابع 

)2013-12إىل 

التكاليف الفعلية 
إىل 9-2013(

12-2013(

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 

)2013-12إىل 

التكاليف الفعلية 
إىل 4-2013(

12-2013(

46,814.14
35,529.82 43,328

32,884

90,142.14
68,413.82

25,576.24

10,227.56

24,452

9,778

50,028.24

20,005.5615,736

12,835.56

19,488

15,896

35,224

28,731.56

19,305.88 18,932

38,237.88

احملامي املساعد القانوين املنسق املعين باألدلة والدفوع )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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المجني عليهم ضمن سياق تمثيل أفرقة الدفاع و أفرقة فيما يتعلق بالتغيرات في معدَّل: تنفيذ النظام ال٣الشكل 
الحالة في كوت ديفوار والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (باليوروات)

أفرقة المساعدة القانونية الخاصة-٣

مكتب احملامي العمومي كما نوِّه إليه يف التقريرين ربع السنويني الثاين والثالث، مل يعد-١١
للدفاع ميثل املشتبه فيه السيد سيف اإلسالم القذايف، عمًال بقرار الدائرة الصادر يف 

، ومت تعيني حمام خارجي لكي ميثله ريثما ميارس حقه يف اختيار حماميه ٢٠١٣نيسان/أبريل١٧
ائيًا يف الدعوى املتعلقة )(د) من نظام روما األساسي، أو ريثما يُفَصل ١(٦٧حبرية مبقتضى املادة

جمدداً مبسألة التمثيل القانوين للسيد القذايف.بالطعن باملقبولية، إذ عندها ستنظر الدائرة 
لقد تركت الدائرة مسألة املساعدة القانونية اليت أثارها مكتب احملامي العمومي للدفاع لكي -١٢

يد القذايف واحتجازه يف ليبيا، فإنه مل يقدم يبّت فيها قلم احملكمة. وبالنظر إىل الظروف اخلاصة للس
شخصيًا أي طلب رمسي للمساعدة القانونية اليت تتحمل تكاليفها احملكمة. كما إن رئيس قلم 

من ٨٤بشأن حتديد إمكانيات هذا املشتبه فيه وفقًا للبنداحملكمة مل يتمكن من البّت القاطع 
سّيما كون علمًا بالظروف اخلاصة للقضية، والبيد أن قلم احملكمة يأخذ الئحة احملكمة. 

صادرة عن القذايف حمبوسًا حبسًا انفراديًا وأن ممتلكاته ختضع ألوامر جتميد وفقًا لقرارات السيد
S/RES/1973وS/RES/1970(هي القرارات ٢٠١١جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف عام 

القذايف الظروف حتديد إمكانيات السيدومن الواضح أنه يتعذر يف هذه). S/RES/2009و
يستطيع بسهولة. ومن الناحية العملية ال يسهل الوصول إىل املشتبه فيه، وهو، على أية حال، ال

التكاليف العامة الطابع 
-8إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
)2013-8إىل 2012

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 9-2013(

2013(

-9(التكاليف الفعلية 
)2013-12إىل 2013

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
)2013-12إىل 2012

90 ,676.17

54,750

24,452 18,000

115,128.17

72,750

33,001.98

26,394.03

11,062.10
8,847.15

44,064.08

35,241.18

17,320.17

13,852.17

24,452
19,556

41,772.17

33,408.17

28,231.95

12,006.95

40,238.91

)للدفاع يف احلالة يف كوت ديفوار(مساعد قانوين  )للمجين عليهم يف كوت ديفوار(مساعد قانوين 
)للدفاع يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(مساعد قانوين  )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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جاً  التصرف بإمكانياته وذلك بسبب أوامر جتميدها. ولذا فقد اعتمدت احملكمة فيما خيصه 
مت تسليف ، حيث ١٠يف مجهورية أفريقيا الوسطىمماثًال للنهج الذي اتبعته يف قضية نشأت يف احلالة

مبراقبة ممتلكات املشتبه فيه واستعادة فيما يتعلق مبادئ توجيهيةمبالغ التكاليف واعُتمدت 
التكاليف منها الحقاً.

قرر قلم احملكمة أن يتحمل تكاليف التمثيل القانوين ،ففي القضية اليت بني أيدينا-١٣
ريثما يتم إجراء تقييم إلمكانياته املتوفرة ويتَّخذ قرار بشأن إعوازه، القذايف بصورة مؤقتةللسيد

بصفته مشتبهاً ،ملصاحل إقامة العدالة ولضمان كون حق السيد القذايف يف متثيل قانوينوذلك خدمةً 
لنصوص احملكمة القانونية الواجبة مصونًا وفقًا للنظام األساسي و ،فيه مشموًال بإجراءات احملكمة

يق.التطب
اية األمر أن السيد ويبنيَّ -١٤ القذايف ليس معوزاً قلم احملكمة يف هذا الصدد أنه إذا تبني يف 

اليت طبِّقت يف باملعىن املقصود يف النصوص القانونية للمحكمة فستطبَّق نفس املبادئ التوجيهية 
من أجل استعادة األموال املسلَّفة.١١مببا َغمبون بيري ااملدَّعي العام ضد جقضية 

فنظام األجور املتأيت عن تطبيق قرار املكتب ميكن تطبيقه يف هذه احلالة. وقد عيَّنت الدائرة -١٥
لنظام املساعدة من الئحة احملكمة. ووفقًا ٧٦بالبند حمامي الدفاع عن السيد القذايف عمًال 
عترب على ع به الذي يُ احملامي على أساس العمل املضطلَ القانونية اخلاص باحملكمة ُتدفع أجور هذا 

ألتعابامقادير يورواً (٢٢١٨حنو معقول أنه ضروري من أجل القضية، حبد شهري أعلى مقداره 
لليوم.يورواً ٦٤٩للساعة ويورواً ٨٦,٥٣مقداره عدَّل) مباملعدَّلة

وقد رفض قلم احملكمة طلب احملامي استحداث فريق يف هذه املرحلة من مراحل اإلجراءات -١٦
من أجل فعالية وجناعة التمثيل القانوين، وذلكم موقف حظي استنادًا إىل أن ذلك ليس ضروريًا 

، قدم ٢٠١٣١٢متوز/يوليو٣٠أنه، عمًال بقرار الدائرة الصادر يف بتأييد واسع من الدائرة. بيد 
امي طلبًا للحصول على موارد لدفع أجور مساعد لغوي. وقد درس قلم احملكمة هذا الطلب، احمل

الشروط اليت ستتاح وفقها األموال املعنية. ٢٠١٣آب/أغسطس١٩بقرار اختذه يف فبنيَّ 
مل يكن مبقدور مكتب احملامي العمومي للدفاع وقسم الرتمجة الشفوية فسُتصرف األموال إذا 

حريرية يف احملكمة تقدمي املساعدة الالزمة يف جمال اللغات، وذلك على أساس األجر والرتمجة الت
ب التطبيق على املختصني املعنيني، وبالتايل على أساس العمل املضطَلع به فعًال، رهنًا بتطبيق الواج

حد أعلى.
احملامي اخلارجي.إن تطبيق قرار املكتب يف هذه احلالة آتى الوفورات التالية البيان منذ تعيني-١٧

.ICC-01/05-01/08-1007-Red، الوثيقةمببا َغمبون بيري اقضية املدَّعي العام ضد ج١٠
.ICC-01/05-01/08ذات الرقم، مببا َغمبون بيري اقضية املدَّعي العام ضد ج١١
.ICC-01/11-01/11-390-Conf-Expالوثيقة ١٢
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رات في الفريق القانوني للدفاع عن المشتبه فيه ضمن سياق الحالة في يعلى التغيمعدَّل: تطبيق النظام ال٤الشكل 
ليبيا (باليوروات)

ينالمخصوصنوالمحاميينالمناوبنتعيين المحامي-٤

فيما يتعلق األولالتذييلمن الوفورات اليت حتققت نتيجة تنفيذ اجلزء جيم ٥الشكل يبنيِّ -١٨
على مدى الفرتة املفاد عنها. وجيدر التنويه إىل أن نياملخصوصنياحملاميو نياملناوبنيبتعيني احملامي

رة (عندما ال تكون استمارات ساعات العمل هذا الرقم يبني الوفورات الفعلية زائدًا الوفورات املقدَّ 
احملكمة).قد قدمت إىل القسم املعين يف قلم 

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 
)2013-8إىل 

-4(التكاليف الفعلية 
-8إىل 2013

2013(

التكاليف العامة 
2013-9(الطابع 

)2013-12إىل 

-9(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 

)2013-12إىل 

-4(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

52,164.16
39,590.25 43,328

32,884

95,492.16

72,474.25

12,573.91
10,444

23,017.91

احملامي )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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على مدى الفترة ينالمخصوصنوتعيين المحاميينالمناوبنعلى تعيين المحاميمعدَّل: تطبيق النظام ال٥الشكل 
المفاد عنها (باليوروات)

طبِّق أيضًا على التعيني املؤقت األولالتذييلمنيُبلغ قلم احملكمة، أخرياً، بأن اجلزء جيم -١٩
ذا القانوين الذي للمساعد  استلزمته متطلبات إجرائية حمددة الطابع. وتقدَّر الوفورات املتصلة 

اية كانون األول/ديسمرب٨١٢,٩٣١التعيني بـ .٢٠١٣يورواً يف 

معدَّلتنفيذ الجزء دال من التذييل األول: إرجاء تنفيذ نظام األجور ال- باء 

ق نظام األجور ... سيطبَّ [قرار املكتب، "لاألولالتذييلمنمن اجلزء ألف ١وفقًا للفقرة -٢٠
فكل ما و جلسة احملاكمة.التهم أاعتمادجلسةَ املسَندة إليهاعلى األفرقة اليت تبلغ القضايا عدَّلامل

ى من تغيريات يف األفرقة سيخضع للتطبيق الفوري لنظام أو ما ُجير أفرقة جديدة منقد يُنشأ 
".]عدَّلاألجور امل

فيما خيص األفرقة اليت يُعهد إليها، اعتبارًا من ["أنهمن اجلزء دال على٥وتنص الفقرة-٢١
، بقضية لـّما تبدأ فيها جلسة احملاكمة، لن تطبق مقادير األتعاب ٢٠١٢األول من نيسان/أبريل

قدت. وحىت موعد بدء جلسة احملاكمة ستخضع ة إال عندما تكون جلسة احملاكمة قد عُ عدَّلامل
".]ية مبثل هذه القضية لنظام األجور املعمول به يف احملكمة حالياً األفرقة املعن

من قرار احملددةيف التقارير ربع السنوية السابقة، نفِّذت هذه اجلوانببالتفصيلكما وردو -٢٢
ين عليهم. يف كينيا فيما يتعلق بفريق دفاعاحلالةاملكتب يف سياق  واحد وفريقني شكِّال لتمثيل ا

أدناه.٦وتبنيَّ الوفورات اليت آتاها ذلك يف الشكل

التكاليف العامة الطابع 
-8إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
)2013-8إىل 2012

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 9-2013(

2013(

-9(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2012

2013(

318,982.46
238,452.44

199,581
135,038.47

518 ,63.46

373,490.87

55,354.12

48,100.53

103,454.65

احملامي املناوب واحملامي املخصوص )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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على بداية المحاكمة في سياق الحالة في كينيا (باليوروات)معدَّلتطبيق نظام األجور ال: ٦الشكل 

تطبيقاً تدريجياً معدَّل: تطبيق نظام األجور الاألولالتذييلمنتنفيذ الجزء هاء-جيم 

عمًال بقرار املكتب فيما يتعلق باألفرقة اليت عِهد إليها، اعتبارًا من األول من -٢٣
بقضايا جتري فيها احملاكمة، سيطبَّق نظام األجور املعمول به يف احملكمة ، ٢٠١٢نيسان/أبريل

حالياً إىل حني استكمال اإلجراءات أمام الدائرة االبتدائية وبلوغ القضية مرحلة االستئناف. وعندما 
مندال ة يف اجلزءاملبيَّنتبدأ مرحلة االستئناف يف الدعوى، ستطبَّق الرتتيبات املتعلقة باألجور 

قرار املكتب.لاألولالتذييل
وكما مت شرحه يف التقريرين ربع السنويني األول والثالث، مل تدفع األجور وفقًا لرتتيبات -٢٤

من اإلجراء املتعلق باالستئناف إال لفريق واحد من أفرقة ‘ ألفالشق’النظام الواجبة التطبيق على 
. وقد تشاور قلم احملكمة مع هيئة رئاستها بشأن ١٣الدفاع يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

املدة املقّدر أن تستغرقها اإلجراءات أمام دائرة االستئناف، وذلك بعد اختاذه التدابري الالزمة يف
. وتشري نتائج األولالتذييلمنهاء، وإخطاره الفريق املعين بتنفيذ اجلزء٢٠١٣الثاين/يناير كانون

.ICC-01/04-01/07ذات الرقم، قضية املدَّعي العام ضد ماثيو اْنغوجولو شوي١٣

التكاليف العامة الطابع 
-8إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
)2013-8إىل 2012

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 9-2013(

2013(

-9(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 4-2012(

2013(

-4(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2012

2013(

502,375.67

358,455.24

123,128 82,248

625,503.67

440,703.24

419 ,454.14

331,071.80

124,870.04

96,938.48

544,324.18

428,010.28

187,265.05

54,899.55

242,164.60

فريق  الدفاع ين عليهم أفرقة متثيل ا )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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، أي قبل ٢٠١٤ستكمل قبل الربع األول من عام تُ لنوى املعنية هذا التشاور إىل أن الدع
شق رة لكل على أقرب تقدير. وإذ مت على هذا النحو حتديد املدة املقدَّ ، ٢٠١٤آذار/مارس ٣١

، ٢٠١٣حزيران/يونيو ٢١من شقوق اإلجراءات فإن مقدار أجور فريق الدفاع املعين مّثل، منذ 
٩٩، وفقاً للفقرةعدَّلبه نظام األجور القدمي وما يقضي به نظامها املمقداراً متوسطاً بني ما يقضي 

أما فيما يتعلق بـ"الشق جيم" (مرحلة .١٤من الوثيقة املتضمنة للمبادئ التوجيهية ذات الصلة
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب١٠سيطبَّق يف عدَّلاالستئناف) من اإلجراءات فإن نظام األجور امل

ذا اجلانب..٢٠١٤آذار/مارس ٣١وينتهي تطبيقه يف وتبنيَّ أدناه الوفورات احملققة فيما يتعلق 

"الشقين باء وجيم" فيما يخص مرحلة االستئناف في سياق الحالة في بـجدول األجور فيما يتعلق تطبيق: ٧الشكل 
جمهورية الكونغو الديمقراطية (باليوروات)

لقد طعن احملامي الرئيسي للفريق املعين يف تطبيق قلم احملكمة جلدول األجور اجلديد أمام -٢٥
ر هذه الدائرة قرارها يف دِ صْ على هذا الطعن. ولـّما تُ دائرة االستئناف. فأودع قلم احملكمة مالحظاته 

يف ورات هذا الشأن. ويتابع قلم احملكمة الوضع عن كثب وهو سيبلغ عن كل ما قد يتحقق من وف
على ضوء القرار الذي تصدره هذه الدائرة.التقارير ربع السنوية املقبلة، 

احملكمة أيضًا التدابري املالئمة فأخطر فريق الدفاع املنخرط يف العمل يف قضية واختذ قلم -٢٦
. عدَّلبتطبيق نظام األجور امل١٥يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةأخرى أمام احملكمة يف سياق احلالة

ر أن تستغرقه اإلجراءات أمام دائرة قلم احملكمة مع هيئة رئاستها بشأن الوقت املقدَّ وتشاور
تطبيقًا تدرجيياً. ومل ُتسَتلم نتائج قرار املكتب الذي يقضي بهتطبيق نظام األجور االستئناف قبل 

.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة ١٤
.ICC-01/04-01/06ذات الرقم، نغا دييلووماس لوبَ تضد قضية املدَّعي العام ١٥

التكاليف العامة الطابع 
-8إىل 6-2013(

2013(

-6(التكاليف الفعلية 
)2013-8إىل 2013

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 9-2013(

2013(

-9(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

التكاليف العامة الطابع 
-12إىل 6-2013(

2013(

-6(التكاليف الفعلية 
-12إىل 2013

2013(

65,451 59,929.17

87,268
73,778.95

152,719
133,708.125,521.83

13,489.05

19,010.88

الفريق املعين بالدفاع )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(الوفورات 
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ضمن التقرير ربع وسُيعِلم قلم احملكمة مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") هذا التشاور إال مؤخراً، 
السنوي املقبل بكل ما قد يتحقق من وفورات.

ذه وعليه فإن قلم احملكمة، بينما -٢٧ لـّما تطبَّق هذه اجلوانب من قرار املكتب فيما يتعلق 
اية األمر وفورات مع القضية، يتوقع، رهنًا بنتيجة التشاور اجلاري مع هيئة الرئاس ة، أن حتقَّق يف 

قرار املكتب. وسيواصل قلم الذي يقضي بهتقدم الفريق إىل "الشقني باء وجيم" من النظام 
احملكمة مراقبة الوضع عن كثب، وسيبلغ يف التقارير ربع السنوية املقبلة عن كل ما قد يتحقق من 

وفورات.

بالتعويض عن األعباء المهنيةتطبيق قرار المكتب فيما يتعلق - دال 

استلم قلم احملكمة طلبًا لتعويض األعباء كما بنيِّ يف التقريرين ربع السنويني الثاين والثالث، -٢٨
يسري على الطلب املعين عدَّلاملهنية من حمام يعمل يف سياق احلالة يف كينيا. ولـّما كان النظام امل

من املئةيف٣٠فإنه حيق للمحامي املعين أن يطالب بتعويض يصل مبلغه كحد أقصى حىت 
األتعاب املستحقة مبوجب نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة. واملستحقات املعنية 

والوثائق الداعمة ُتدفع إال عندما يكون قلم احملكمة قد درس الطلب ليست تلقائية وهي لن 
بِّد منها كُ نة من األعباء املهنية املعنية لرد ما يكون قد تُ الالزمة، وأكَّد أنه حيق دفع نسبة مئوية معيَّ 

ثة للنظر يف الطلب املعين وهو سيقدم املعلومات احملدَّ فعالً. وقد اختذ قلم احملكمة التدابري الضرورية 
ذات الصلة يف التقارير املقبلة.

من التقرير ربع السنوي ١٤د قلم احملكمة التذكري مبالحظاته اليت وردت يف الفقرة ويو -٢٩
األول، وعلى وجه التحديد بأن النظام اجلديد للتعويض عن األعباء املهنية يطبَّق حاليًا على األفرقة 

ين عليهم وللدفاع اليت تعمل مبوجب النظام امل هذا الصدد . وجيدر التنويه يفعدَّلاجلديدة لتمثيل ا
إىل قائمة القضايا املشمولة بالنظام ١٦إىل أن الفرتة املفاد عنها شهدت إضافة قضيتني جديدتني

اجلديد للتعويض عن األعباء املهنية. وكما بنيِّ سابقاً، جيري النظر يف كل طلب لتعويض األعباء 
قلم احملكمة على ضوء ما املهنية حبسب وضع كل عضو من أعضاء األفرقة املعنية وُيصَدر قرار عن 

يقدَّم من وثائق داعمة.

التقرير التكميليتنفيذ مقتضيات- ثالثاً 
األول/ديسمرب كانون٣١إىل ٢٠١٢الفرتة املفاد عنها: الفرتة املمتدة من األول من نيسان/أبريل 

٢٠١٣

ضد قضية املدَّعي العام ؛ وICC-01/04-02/06الرقمذات ، ضد بوسكو اْنتاغنداقضية املدَّعي العام ١٦
.ICC-01/11-01/11ذات الرقم، وآخرينالقذايف اإلسالمسيف
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ربع السنوية كما ورد يف املقدِّمة، طلبت اجلمعية أيضًا من احملكمة أن تضمِّن تقاريرها -٣٠
. ويواصل قلم ١٧تقييمها لألداء على صعيد تطبيق التغيريات النامجة عن مقتضيات التقرير التكميلي

احملكمة تطبيق هذه اجلوانب ملقتضيات التقرير التكميلي فيما يتعلق بالشؤون التالية البيان:
تعدد التوكيالت؛قضية يف حالة عن كل ألعضاء األفرقة القانونية األجر الذي يُدفع (أ)

النهج فيما يتعلق باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛(ب)
يف النشاط.كبرياً األجر الذي يُدفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضاً  (ج)

األجر الذي يُدفع عن كل قضية في حالة تعدد التوكيالت- ألف 

التكميلي ألول مرة عندما طلب حمامي دفاع من قلم تقرير اللقد طبِّق هذا اجلانب من -٣١
لفريقني آخرين من أفرقة الدفاع اليت تعيني عضو جديد يف فريقه كان يعمل بالفعل إقراراحملكمة 

به مبوجب نظامها اخلاص باملساعدة القانونية. وقد تضطلعالتمثيل الذي تتحمل احملكمة تكاليف 
ا رّد قلم احملكمة هذا الطلب وفقًا لل تعديالت ذات الصلة الواردة يف التقرير التكميلي وما يرتبط 

مبا ال يزيد عن قضيتني يف آن معاً.من تسويغ وتعليل حلّد تدخل أعضاء األفرقة 
يف التقرير ربع السنوي الثاين، كانت هناك حالتان أخريان تشتمالن بالتفصيلوكما ورد-٣٢

على تعدد للتوكيالت. وأوالمها هي حالة حمامي دفاع طلب من قلم احملكمة أن يضفي الطابع 
كان يعمل بالفعل بصفة مساعد قانوين يف فريق دفاع ١٨الرمسي على تعيني عضو جديد يف فريقه

املساعدة القانونية مثيل القانوين الذي يضطلع به مبوجب نظامآخر تتحمل احملكمة تكاليف الت
يساعد األشخاص الذين يدلون ،. وأما احلالة الثانية فهي حالة تعيني حمام مناوب١٩املعمول به فيها

.٢٠لكي يوكَّل يف قضية ثانية،من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٧٤بشهادات مبوجب القاعدة 
بشأن تعيني حمام ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١وقامت حالة أخرى من حاالت تعدد التوكيالت يف 

يف حني أنه كان يعمل بالفعل مساعداً ٢١يف سياق احلالة يف كينيامعاون جديد للعمل يف قضية 
لتالية اجلداول واألشكال ا. وتبنيِّ ٢٢قانونيًا لفريق الدفاع يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

) الوفورات احملققة فيما يتعلق بشروط دفع األجور فيما خيص تعدد ١٣و١٢و١١و١٠و٩و٨(
يف التقرير التكميلي.املبنيَّ التوكيالت على النحو 

من التقرير احلايل.٦يف احلاشية سبق ذكرهالذيانظر التقرير التكميلي، ١٧
.ICC-01/04-02/06ذات الرقم، ضد بوسكو اْنتاغنداقضية املدَّعي العام ١٨
.ICC-01/04-01/06ذات الرقم، نغا دييلووماس لوبَ تضد قضية املدَّعي العام ١٩
ن اضد جقضية املدَّعي العام ؛ وICC-01/04-01/07ذات الرقم، نغاتَ ان كارمضد جقضية املدَّعي العام ٢٠

.ICC-01/05-01/08ذات الرقم، مببا َغمبوبيري 
.ICC-01/09-01/11ذات الرقم، ضد جشوا آراب َسْنغقضية املدَّعي العام ٢١
ضدقضية املدَّعي العام؛ وICC-01/04-01/07ذات الرقم، نغاتَ ان كارمضد جقضية املدَّعي العام ٢٢

.ICC-01/04-01/06ذات الرقم، نغا دييلووماس لوبَ ت



ICC-ASP/13/2

13 2-A-291114

ضمن فريقين من أفرقة الدفاع في الحالة في للعملتعيين مساعد قانوني منتدب في الوقت نفسه : ٨الجدول 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

للمساعد القانوينالذي يضع حداً شهرياً أعلى لألجر املستحق الدفع املكتبتطبيق قرار عنتتأتى هذه الوفورات *
الت، ما يقلص األجر املدفوع عن وتطبيق مقتضيات التقرير التكميلي فيما يتعلق بتعدد التوكييورواً، ٨٨٩٤مقداره 

املئة.يف٥٠القضية الثانية مبقدار 

)٨(انظر الجدول معدَّل: التمثيل البياني للوفورات المتأتية عن تطبيق نظام األجور ال٩الشكل 

أجر املساعد القانوين

األجر املعدَّل املدفوع عن القضية الثانية
ICC-01/04-02/06

يورواً 113.006 يورواً 444.502

األجر املدفوع عن القضية األوىل
ICC-01/04-01/06

الوفورات احملققة شهرياً 
*يورواً 668.503

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 
)2013-8إىل 

التكاليف الفعلية 
-8إىل 4-2013(

2013(

التكاليف العامة 
2013-9(الطابع 

)2013-12إىل 

التكاليف الفعلية 
إىل 9-2013(

12-2013(

التكاليف العامة 
2013-4(الطابع 

)2013-12إىل 

التكاليف الفعلية 
إىل 4-2013(

12-2013(

30,565 30,565 24,452 24,452

55,017 55,017

25,576.22
10,227.56 24,452

9,778

50,028.22

20,005.56

10,227.56
9,778

20,005.56

ICC-01/04-01/06القضية  ICC-01/04-02/06القضية  )املتأتية عن تطبيق مقتضيات التقرير التكميلي(الوفورات 
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: تعيين محام مناوب منتدب للعمل في قضيتين في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليعمل في ١٠الجدول 
قضية ثالثة في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

الذي يضع حداً شهرياً أعلى لألجر املستحق الدفع للمحامي املناوب املكتبتطبيق قرار عنتتأتى هذه الوفورات *
املدفوع عن يورواً، وتطبيق مقتضيات التقرير التكميلي فيما يتعلق بتعدد التوكيالت، ما يقلص األجر ٢٢١٨مقداره 

املئة.يف٥٠القضية الثانية مبقدار 

)١٠(انظر الجدول معدَّل: التمثيل البياني للوفورات المتأتية عن تطبيق نظام األجور ال١١الشكل 

أجر احملامي املناوب

األجر املعدَّل املدفوع عن القضية
ICC-01/05-01/08

يورواً كحد أقصى221.008 يوروات 110.504
كحد أقصى

األجر املدفوع عن القضيتني
ICC-01/04-01/07

ICC-01/04-01/06

الوفورات احملققة شهرياً 
*يورواً كحد أقصى721.506

التكاليف العامة الطابع 
-8إىل 2-2013(

2013(

-2(التكاليف الفعلية 
-8إىل 2013

2013(

التكاليف العامة الطابع 
-11إىل 9-2013(

2013(

-9(التكاليف الفعلية 
-11إىل 2013

2013(

التكاليف العامة الطابع 
-11إىل 2-2013(

2013(

-2(التكاليف الفعلية 
-11إىل 2013

2013(

59,330.43 45,029.13 43,328 32,884

102,658.43
77,913.13

66,343.40

25,175.90 43,328

16,442

109,671.40

41,617.90
25,175.90

16,442

41,617.90

ICC-01/04-01/07و  ICC-01/04-01/06القضيتان  ICC-01/05-01/08القضية  )املتأتية عن تطبيق مقتضيات التقرير التكميلي(الوفورات 
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: تعيين محام معاون يعمل بصفة مساعد قانوني في قضية في سياق الحالة في جمهورية الكونغو ١٢الجدول 
في كينياالحالةالديمقراطية لكي يعمل في فريق دفاع ثان في سياق 

الذي يضع حداً شهرياً أعلى لألجر املستحق الدفع للمحامي املعاون املكتبتطبيق قرار عنتتأتى هذه الوفورات *
يورواً، وتطبيق مقتضيات التقرير التكميلي فيما يتعلق بتعدد التوكيالت، ما يقلص األجر املدفوع عن ٩٥٦٦مقداره 

املئةيف٥٠القضية الثانية مبقدار 

)١٢(انظر الجدول معدَّلنظام األجور ال: التمثيل البياني للوفورات المتأتية عن تطبيق١٣الشكل 

النهج فيما يتعلق باألسفار المتصلة بالمساعدة القانونية- باء 

التدابري املتصلة بالبدل الشهري املقطوع املبلغ لسد نفقات طبَّق قلم احملكمة تطبيقًا كامًال -٣٣
(انظر ٢٠١٣يف عامفريقًا قانونيًا عمل أو يعمل يف نطاق اإلجراءات أمام احملكمة ١٨

فريقان جديدان منذ نيسان/أبريل ). وكما بنيِّ آنفاً، استفاد من هذا البدل ١٤اجلدول
مدة توكيل فريق آخر، إثر ٢٠١٣٢٤، بينما انتهت يف تشرين األول/أكتوبر٢٠١٣٢٣وأيار/مايو

ضد قضية املدَّعي العام ؛ وICC-01/04-02/06ذات الرقم، ضد بوسكو اْنتاغنداقضية املدَّعي العام ٢٣
.ICC-01/11-01/11ذات الرقم، وآخرينالقذايف اإلسالمسيف

.ICC-02/05-03/09ذات الرقم، ضد حممد جربو جاموسقضية املدَّعي العام ٢٤

أجر المحامي المعاون

ل عن القضیة األجر المعدَّ
ICC-01/09-01/11

یورواً 1136 یورواً 4783

األجر عن القضیة
ICC-01/04-01/07

الوفورات المحققة شھریاً 

*یورواً 4875

)2013-12إىل 2013-9(التكاليف العامة الطابع  )2013-12إىل 2013-9(التكاليف الفعلية 

24,452 24,452

35,860

13,912

13,912

ICC-01/04-01/07القضیة  ICC-01/09-01/11القضیة 
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اء اإلجراءات اليت بوشرت يف عام  قليص عن تت. وقد نتج٢٠١٠٢٥قرار من الدائرة يقضي بإ
.٢٠١٣يورو يف عام٠٠٠٢٠٧املبلغ املقطوع للبدل الشهري وفورات مقدارها 

عن تطبيق النهج الجديد فيما يتعلق باألسفار المتصلة بالمساعدة القانونيةالمتأتيةالوفورات : ١٤الجدول 

يالحظ قلم احملكمة أنه منذ تطبيق أحكام التقرير التكميلي، وعلى وجه أكثر حتديدًا منذ و -٣٤
الكف عن دفع بدل املعيشة اليومي دفعًا تلقائياً، مل يعد مبلغ امليزانية املخصصة لسد نفقات 
األفرقة يُتجاَوز عندما تعوَّض تكاليف السكن وغريها من التكاليف املرتبطة بزيارة احملامني 

ا أو احملامني املعاونني لالهاي يف مهمات رمسية. فهذه التكاليف تعوَّض بناًء على إبراز ما يثبت أ
ُتكبِّدت فعًال.

وجنَّز قلم احملكمة أيضًا مبادئ توجيهية داخلية حتدد طبيعة النفقات املشمولة بالنظام -٣٥
يشة اليومي.كّف عن دفع بدل املعسيُ اجلديد. وكما ذِكر يف الفقرة السابقة، 

وسيواصل رئيس قلم احملكمة رصده اللصيق لتنفيذ هذا اجلانب من مقتضيات التقرير -٣٦
التكميلي، وسوف يبلغ عن كل ما قد حيقَّق من وفورات نتيجة هلذا التدبري يف التقارير ربع السنوية 

احتياجات األفرقة لتلبية هذا النظام اجلديدعن كثباملقبلة، مواظبًا يف الوقت نفسه على مراقبته 
القانونية.

األجر الذي يُدفع خالل المراحل التي تشهد انخفاضاً في النشاط-جيم 

ا مستجدات قضائية ٢٠١٣مل تطرأ منذ األول من كانون الثاين/يناير -٣٧ يعترب قلم احملكمة أ
هذا اجلانب من مقتضيات التقرير التكميلي.تطبيق تستدعي 

المحققة منذ بدء نفاذ التعديالتالوفورات-رابعاً 
نظام املساعدة ليناملستمر وتقييمه يود قلم احملكمة أن يُعِلم املكتب واللجنة بأن رصده -٣٨

وكما ٢٠١٢آذار/مارس٢٢القانونية املعمول به يف احملكمة، كما عدَّله املكتب بقراره املؤرخ بـ

وهي وثيقة علنية حمجوبة فيها نصوص تنطوي على القرار ، ICC-02/05-03/09-512-Redالوثيقة ٢٥
اء  اإلجراءات ضد السيد جربو.القاضي بإ

البدل الشهري 
املدفوع لألفرقة 
مبوجب النظام 

القدمي

الشهري املدفوع البدل
لألفرقة مبوجب 

ة يف املبيَّنالرتتيبات 
التكميليالتقرير

يف الوفورات احملققة 
الفرتة املمتدة من 

إىل ٢٠١٣- ٠٩
٢٠١٣- ١٢

الوفورات احملققة يف 
الفرتة املمتدة من 

إىل ٢٠١٣- ٠١
٢٠١٣- ١٢

يورو٠٠٠٤ يورو٠٠٠٣يورو٠٠٠٧٠يورو٠٠٠٢٠٧
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١٦و١٥ة يف األشكال املبيَّنيلي، آتيا الوفورات عدِّل بتطبيق املقرتحات الواردة يف التقرير التكم
أدناه.١٧و

قرار المكتب (باليوروات)جوانب: مجموع الوفورات المتأتية عن تطبيق مختلف ١٥الشكل 

: مجموع الوفورات المتأتية عن تطبيق أحكام التقرير التكميلي (باليوروات)١٦الشكل 

-8إىل 2012-4(الوفورات احملققة 
2013(

إىل 2012-9(الوفورات احملققة 
11-2013(

إىل 2012-4(توزع الوفورات احملققة 
11-2013(

2012-4(جمموع الوفورات احملققة 
)2013-11إىل 

19,305.88 18,932 38,237.8828,231.95 12,006.95
40,238.9112,573.91 10,444

23,017.9155,354.12
48,100.53

103,454.65

1,812.93

1,812.93187,265.05

54,899.55

242,164.60
5,521.83

13 ,489.05

19, 010.88

467,937.76

2012أبريل /نيسان1األفرقة اليت مت تعيينها بعد  التغريات يف تشكيل األفرقة األفرقة القانونية اخلاصة

تعيني احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني مساعدة احملامني املناوبني إرجاء تطبيق النظام املعدل

تطبيق النظام املعدل تطبيقاً تدرجيياً  )املتأتية عن تطبيق قرار املكتب(جمموع الوفورات احملققة 

إىل 2013-1(الوفورات احملققة 
8-2013(

إىل 2013-9(الوفورات احملققة 
12-2013(

2013-1(توزع الوفورات احملققة 
)2013-12إىل 

2012-1(جمموع الوفورات احملققة 
)2013-12إىل 

35,403.46 40,132
75,535.46

137,000

70,000

207,000

282,535.46

تعدد التوكيالت النفقات )املتأتية عن تطبيق مقتضيات التقرير التكميلي(جمموع الوفورات 
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(باليوروات)وأحكام التقرير التكميلي : مجموع الوفورات المتأتية عن تطبيق قرار المكتب ١٧الشكل 

نظام املساعدة القانونية على ضوء اخلربة تطبيق م احملكمة سيواصل مراقبة وتقييم إن قل-٣٩
يئ بكونال للتكفل ،املكتسبة والعرب املستخلصة من اإلجراءات أمام احملكمة األموال املعنية 

ل للتكفل أيضاً حبصافة تدبر موارد بفحسب، متثيًال قانونياً فعاالً وناجعاً لتمثيل املنتفعني من النظام 
قانونية املموَّلة متويًال عاماً. وسيثابر قلم احملكمة على تقدمي تقارير عن ذلك إىل اللجنة املساعدة ال

وإىل اجلمعية.

قدرات قلم المحكمةتعزيز-خامساً 
لقد اسرتعيت عناية فريق الهاي العامل يف مناسبات عدة إىل ما يرتتب على تنفيذ ومراقبة -٤٠

من أثر على موارد قسم دعم احملامني، وسلِّط الضوء على ةالقانونياملساعدةوتقييم تعديالت نظام
يف تقارير قلم احملكمة ربع السنوية السابقة. إن لتنفيذ هذه التعديالت أثرًا ذا شأن على هذا األثر 

ما يستلزم زيادة قدرة هذا القسم بصورة أكثر عمل هذا القسم، بالنظر إىل حمدودية موارده البشرية، 
دميومة لكي يتسّىن له النهوض بعبء عمله املتزايد والتكفل بتقدمي خدمات مثلى.

لكم حاجة ماسة بالنظر إىل الزيادة الكبرية يف أنشطة احملكمة، املتأتية على اخلصوص من وت-٤١
لولو ، وإميي كيمببا َغمبوبيري -نامن نظام روما األساسي ضد ج٧٠الدعاوى املقامة مبوجب املادة 

-ICC-01/09ديل باباال واندو، ونرسيس أريدو يف القضية ينغو، وفندا كابُ ْنغِ جاك مَ -نابا، وجمومسَ 

ين عليهم يف قضية وإنشاء، 01/13 .املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغنداأفرقة لتمثيل ا

-8إىل 2012-4(الوفورات احملققة 
2013(

إىل 2013-9(الوفورات احملققة 
12-2013(

إىل 2012-4(توزع الوفورات احملققة 
12-2013(

2012-4(جمموع الوفورات احملققة 
)2013-12إىل 

308,252.74

159,685.02

467,937.76

172,403.46

110,132

282,535.46

750,473.22

قرار املكتب التقرير التكميلي جمموع الوفورات احملققة
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أربعة أفرقة يف سياق القضية –ستة أفرقة إضافية ل تقدمي هذا التقرير يْ بَـ قُـ أُنشئتلقد -٤٢
ICC-01/09-01/13 َّين عليهم يف وفريقني مكل ضد قضية املدَّعي العامفني بتمثيل ا

حتليًال أوىف ألثر املقبلجلمعية يف التقرير ربع السنوي إىل ارئيس القلم وسيقدِّم . انْتاغندابوسكو
إنشاء هذه األفرقة اجلديدة على نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة.

____________


