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ملخص

ّ                                    لتقرير امل ق د م لصاحل مكتب مجعية الدول األطراف وجلنة يغطي هذا ا أنشطة الرصد والتقييم امليزانية واملالية َُ 
الدائم لألداء ألجل تنفيذ ما يلي على وجه اخلصوص:

ِ                        نظام املساعدة القانونية املعد ل كما اعت م د بقرار املكتب الصادر يف أ)( ٢٠١٢آذار/مارس٢٢َّ        ُ 
١("قرار املكتب")؛

ِ                             اعت م د من قرارات واردة يف التقرير ماب)( ّ                                     تكميلي أعد ه قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب املساعدة الُ
(ألف) األجر الذي ، فيما يتعلق بثالثة جوانب هي:٢القانونية للمحكمة ("التقرير التكميلي")

سفار النهج فيما يتعلق بالنفقات على األُ                         ُّ                 ي دفع عن كل قضية يف حالة تعد د التوكيالت؛ (باء)
ُ                             ً    األجر الذي ي دفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضا  يف املتصلة باملساعدة القانونية؛ (جيم)

النشاط.

ُ             ، حيث ت دعى احملكمة إىل ICC-ASP/11/Res.1حاء من القرار من القسم٤الفقرةتطبيق 
على صعيده وإىل مراقبة تنفيذ املقرتحات املتعلقة مبراجعة نظام املساعدة القانونية وتقييم األداء 

قلم ويقدم اآلن . )عن ذلك إىل مكتب مجعية الدول األطراف ("املكتب"ربع سنوي تقدمي تقرير 
١٨يف ّ ، املؤر خICC-ASP/13/5التقريريفتقريره ربع السنوي السادس. احملكمة 

ّ           ال ت قد م التقاريربأناللجنةأوصت،)٧٤الفقرة(٢٠١٤آب/أغسطس ة ّ املتعل قالتغيرياتعنُ 
اليت الدورتنييفسنويةأشهر، وإمنا ينبغي تقدمي تقارير نصفثالثةكلالقانونيةاملساعدةبربنامج

تقريرأولقدمستاأاللجنةمبوجبهبلغُ ت  و التوصياتذهاحملكمةترحبو . ّ    تنظمها كل  سنة
. ٢٠١٤ديسمربشهر كانون األول/يفسنوينصف

١منالفرتةوخالل. ٢٠١٤يونيوحزيران/٣٠إىلأبريلسان/ني١منالفرتةالتقريرهذاويغطي
.  ٢٢احملققةالوفوراتبلغت،٢٠١٣عامكانون األول/ديسمرب٣١حىت٢٠١٢نيسان/أبريل

٠٣٥. ٥٢بلغت،٢٠١٤مارس/آذار٣٠إىل٢٠١٢نيسان/أبريل١منمنو . يورو٤٧٣٧٥٠
٦٨,٩٩٩بلغت٢٠١٤حزيران/يونيو٣٠إىل٢٠١٢نيسان/أبريل١منومن.يورو٠٥٦١
ا،٢٠١٤حزيران/يونيو٣٠حىتينايركانون/١ومن.يورو٤٦٢١ ٥٢٦٧١٢. ٤٦بلغتفإ
.يورو

.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة١
٢ICC-ASP/11/43.
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المجموع - ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠إلىنيسان/أبريلالفترة نجدول يبين الوفورات المحققة في الفترة الممتدة م
يورو٩٦٤٤٠٦. ١٦

مبلغ الوفورات (باليوروات)عدة القانونية جوانب نظام املسا
٤٤٣٥٦. ٢٠١٢٢٠نيسان/أبريل ١األفرقة اليت عينت بعد 

٦٠٧١٦. ٢٤التغيريات يف األفرقة

٦٦٦١٥فرادى حاالت التمثيل

١٥٣٢٥. ٦٤تعيني احملامني املناوبني

٢٥٣٣٥َّ تنفيذ نظام األجور املعد لإرجاء

199 14َّ        ً       ً عد ل تطبيقا  تدرجييا  تطبيق نظام األجور امل

٠التعويض عن األعباء املهنية

١٣٨,٠٨٥٠تعدد التوكيالت

٠٠٠٦٧النفقات وغريها من التكاليف

٧٠٥٠٤١٢٦املساعدة القانونية يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة 

ِّ  المقد مة- ً أوال  
من القرار ٤ً        مال  بالفقرةاعو ،  ٣السابقةاخلمسة إىل التقارير ربع السنويةً ا  ِّ نو همإن قلم احملكمة، -١

ICC-ASP/11/Res.1،ى احملكمة إىل مراقبة تنفيذ املقرتحات املتعلقة مبراجعة نظام ُ  حيث ت دع
كل ٤"املكتب")(املساعدة القانونية وإىل تقدمي تقرير عن ذلك إىل مكتب مجعية الدول األطراف 

راقبة وتقييم أمور املتعلق مبعن عمله املستمر السادس نوي تقريره ربع السيقدم اآلن ، ثالثة أشهر
منها األداء على صعيد تنفيذ ما يلي:

ِ                        نظام املساعدة القانونية املعد ل كما اعت م د بقرار املكتب الصادر يف (أ)  ("قرار ٢٠١٢آذار/مارس٢٢َّ        ُ 
؛٥املكتب")

ّ                       أعد ه قلم احملكمة بشأن أربعة الذي ميلي التكواردة يف التقرير املقرتحة قرارات من الثالثة جوانب (ب) 
ُ          (ألف) األجر الذي ي دفع عن كل هي:و ، ٦جوانب املساعدة القانونية للمحكمة ("التقرير التكميلي")

النهج فيما يتعلق بالنفقات على األسفار املتصلة باملساعدة ُّ                 قضية يف حالة تعد د التوكيالت؛ (باء)
ً          الل املراحل اليت تشهد اخنفاضا  يف النشاط.ُ     األجر الذي ي دفع خالقانونية؛ (جيم)

، CBF/21/19الوثيقة، ٢٠١٣متوز/يوليو ١٠، املؤرخة ـCBF/21/2الوثيقة، ٢٠١٣شباط/فرباير ٢٧، املؤرخة ـCBF/20/2الوثيقة٣
.٢٠١٤شباط/فرباير ١٠، املؤرخة بـCBF/22/2الوثيقة، ٢٠١٣أغسطس آب/٢٠املؤرخة ـ

لد األول، اجلزءICC-ASP/11/20(٢٢-٤لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ا٤ )، ا
.٤و٣حاء، الفقرتان، القسم ICC-ASP/11/Res.1، القرار ألف- الثالث 

.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة٥
ه قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب املساعدة القانونية للمحكمةالتقرير ٦ .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١، ICC-ASP/11/43ّ                                                      التكميلي أعد 
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اللجنةأوصت،)٧٤الفقرة(٢٠١٤آب/أغسطس١٨ّ ، املؤر خICC-ASP/13/5التقريريف-٢
ّ           ال ت قد م التقاريربأن أشهر، وإمنا ينبغي تقدمي ثالثةكلالقانونيةاملساعدةّ         املتعل قة بربنامجالتغيرياتعنُ 

مبوجبهُ   وت بلغالتوصياتذهاحملكمةوترحب٧.ّ    ليت تنظمها كل  سنةاالدورتنييفسنويةتقارير نصف
االلجنة . ٢٠١٤شهر كانون األول/ديسمربيفسنوينصفتقريرأولستقدمأ

ّ   وتشمل الوفورات املبي نة .٢٠١٤حزيران/يونيو٣٠إىلنيسان/أبريل١منالفرتةالتقريرهذاويغطي-٣
ّ       لبيانات مل ت قد م بعد.ألن بعض ااملتوقعةالوفورات  ُ

تنفيذ قرار المكتب- ً ثانيا  
من ً اعتبارا  ُ  َّ ي نف ذ، لكي ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣يف بقرار املكتب رئيس قلم احملكمة رِ خط  ُ لقد أ  -٤
تطبيقه على األفرقة املعنية.لم فيما يلي عرض ِّ . ويقد  ٢٠١٢نيسان/أبريل ١

َّ معد للمكتب: نظام األجور المن قرار ااألولالتذييلتنفيذ الجزء جيم من -ألف

٢٠١٢َّ                          األفرقة التي تعي ن بعد األول من نيسان/أبريل -١

١٢ُ                              أن ت دفع تكاليف متثيله القانوين،  ويف ٢٠١٣نيسان/أبريل ٤يف ٨طلب مشتبه فيه-٥
وأقر قلم احملكمة تعيني احملامي يفُ                                         أ صدر قرار مؤقت بشأن إعواز هذا املشتبه فيه. ٢٠١٣٩نيسان/أبريل 

ُ َ         مساعد قانوين إضايف ي دف ع راتبه فريق دفاع ليمثل املشتبه فيهِّ مث شك ل. ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦
التهموبإقرار التهم .٢٠١٤حزيران/يونيو ١٨حىت َّ                     مبوجب اجلدول املعد ل الوارد يف قرار املكتب

١٠.اركمشحمامأجورلدفعاألموالختصيصبررتاليتاحملاكمةمرحلةإىلالقضيةانتقلت

٩٣٩٢٦.١١. ٢٠بلغت الفريقهلذاوفوراتفتحققت 

عينت الدائرة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ("مكتب ، ٢٠١٣األول/ديسمربكانون٢يف -٦
ين عليهم يف قضية احملامي العمومي")  َّ                            وعني  مكتب احملامي العمومي ملساعدته ١٢.ْ      ان تاغندالتمثيل ا

تعدداخلاصة بنظامدفع القواعد تقّ ب  ُ ط  و .٢٠١٤الثاين/يناير كانون٢ً    تبارا  من مساعدين قانونيني، اع

ICC-ASP/13/5، من مشروع الوثيقة٧٤الفقرة  ٧
.ICC-01/04-02/06ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغندا، ٨
٩ICC-01/04-02/06-48.

.٢٠١٤يورو بالنسبة لشهر حزيران/يونيو ٩٣٩١. ٨٠وفورات بلغت ٢٠١٣حزيران/يونيو ٩يف املساعد القانوين ّ        حق ق تعيني  ١٠
٥٠,٠٠٥ملتعددة للمساعد القانوين (يورو)، واحملامي املساعد والواليات ا٩٩٩٢٤. ٤٠ويشمل هذا املبلغ الوفورات املرتبطة بالفريق الرئيسي (١١
ّ                                    ). وت قر ر هذه املكافأة للمساعد وفقا للقرار (لوبانغايورو) الذي يعمل يف احلالة الثانية (١١ يورو) والرتتيبات املطبقة على الواليات املتعددة ٤٨٨٩ُ 

.٪ يف احلالة الثانية.٥٠حيث يتم ختفيض الرسوم بنسبة 
.٢٠١٣األول/ديسمربكانون٢، ICC-01/04-02/06-160الوثيقة١٢
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يف بلغ جمموع الوفورات احملققة يف تكاليف األتعاب و )، قضية لوبنغايف (حمامي مساعد التوكيالت5

.١٣ً يوروا  ٣٤٤٧ً        مبلغا  مقداره هذه احلالة
ين عل-٧ ُ ّ               وع ني  مساعد قانوين يف ١٤.َْ    اغ ب غبويهم يف قضية ُ ّ                       ً               ع ني  مكتب احملامي العمومي أيضا  لتمثيل ا

وبلغ جمموع الوفورات احملققة يف هذه احلالة . ً                  َّ طبقا  ألحكام النظام املعد ل٢٠١٢حزيران/يونيو
ً يوروا .٣٤٤٧

٢٠١٤نيسان/أبريل ٢٤ويف طلب املشتبه به املساعدة القانونية، ١٥،بلي غودييف قضية-٨
ر حماميه، الذين سوف يساعده مساعد قانوين ومدير اواختعواز هذا املشتبه فيه. ُ                    أ صدر قرار مؤقت بشأن إ

٢٩منّ  يف الفرتة املمتد ة َّ  وختضع املدفوعات هلذين املساعدين القانونيني ألحكام النظام املعد ل.احلالة، 
مكتب ُ ّ ع ني  . و ايورو ٨١٦١٤بلغ جمموع الوفورات احملققة، ٢٠١٤يونيوحزيران/٣٠إىلمارسآذار/

ين عليهم يف ً    مساعد قانوين، اعتبارا  من ملساعدته ّ سيعني  و ١٦نفس احلالة،ً                   احملامي العمومي أيضا  لتمثيل ا
.القادمالتقريريفالصددهذايفحتققتاليتالوفوراتإدراج سيتمو .٢٠١٤متوز/يوليو٧
يوروا.٤٤٣٥٦. ٢٠ا التقرير ّ                      إب ان الفرتة اليت يشملها هذوعليه بلغ جمموع ما حتقق من وفورات-٩

في األفرقةالتغييرات-٢

إجراء إثرَّ عد لالنظام املتنفيذاألول إىل التذييل(ب) من اجلزء جيم من ٣ى احملكمة يف الفقرة ُ  ت دع-١٠
آحادلتبديلنتيجةإماخالل أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، القانونية أي تغيريات يف تشكيل األفرقة 

.فيهاجددأعضاءتعينيأوكاملةأفرقةتبديلأوقةاألفر أعضاء
فريق يتوىل التمثيل القانوين للمجين عليهم يف قضية يف مساعد قانوين علىهذا اجلانبِّ نف ذقد و -١١

ّ     وقد مت  سحب االستفادة مما  تقد م يف إضافية،أموالمنحت مبوجبهبقرارعمالَْ    اغ ب غبو ٢٠يومّ               ّ    
ينايركانون الثاين/١بنيالفرتةيفاملنصبهذامن جراء احملققةالوفوراتوبلغت. ٢٠١٤حزيران/يونيو

اماتيؤكدقراربعدو ً  يوروا . ٢٤٥٧. ٦٠، ٢٠١٤يونيوحزيران/٢٠و ،َْ    اغ ب غبوالسيدهة إىل ّ املوج  اال
هذايفحتققتاليتالوفوراتإدراجسيتمو . مساعدحماميأجر لدفعإضافيةمواردعلى الدفاعّ  يتوف ر 

الصدد يف التقرير القادم.
ُّ       ً                                           ُ                            وقد ط ب ق أيضا  اجلزء جيم من التذييل األول على مدير القضية (ت دفع أجوره حسب أحكام النظام -١٢

ذااحملققةالوفوراتوبلغتالضحايا يف قضية كاتنغا. بالنسبة للفريق الذي ميثل ١٧َّ  املعد ل) املرتبطة 
١٨ً يوروا .٦٩٤٢، ٢٠١٤حزيران/يونيو٣٠املنصب، حىت 

ً                   يوروا  من الوفورات للفرتة ٣٤٤٧ً                           يوروا  عن كل مساعد قانوين، ما يؤيت ٢٢٤١َّ                    تتأتى عن تطبيق النظام املعد ل وفورات شهرية تبلغ ١٣
اليت أصدرت فيها الدائرة هذا القرار أكرب يف خمتلف احلاالتمكتب احملامي العموميّ                          تعد  الوفورات املتأتية من تعيني املفاد عنها يف التقرير احلايل. 

بكثري لكن هذه احلسابات ال تشكل جزءا من اختصاص هذا التقرير.
٢٠١٢حزيران/يونيو٤، ICC-02/11-01/11-138من الوثيقة   ٤٤الفقرة ١٤
ICC-02/11-02/11ذات الرقمشارل بلي غودي َّ           قضية املد عي العام ضد١٥
٢٠١٤حزيران/يونيو١١، ICC-02/11-01/11-83الوثيقة   ١٦

.   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢٠، بعد اإلعالن عن املنصب الشاغر يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ّ          مت  تعيينه يف ١٧
ً يوروا .٨٩٨َّ                    آتى االنتقال من النظام القدمي إىل النظام املعد ل وفورات شهرية بلغت ١٨
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تكاليف حمام موارد إضافية،على فريق الدفاع عن كاتنغا حصل ،٢٠١٤آذار/مارس ١٣يف -6١٣

وبلغ جمموع الوفورات احملققة يف هذا الصدد يف الفرتة ّ   للنظام املعد ل. ً مساعد، يتقاضى أجره وفقا  
اية شهر حزيران/يونيو  ً روا .يو ٦٦٧٦. ٦٤، ٢٠١٤املمتدة من آذار/مارس حىت 

ّ           وبالتايل، فقد بلغ جمموع ما حتقق من وفورات نتيجة تطبيق أحكام النظام امل عد ل بالنسبة -١٤ للتغيريات ُ 
ً يوروا .٦٠٧١٦. ٢٤، يف األفرقة

فرادى حاالت التمثيل- ٣

خذ ُ  َّ               ُ َّ بصورة مؤقتة ريثما ت قي م إمكانياته ويـ ت  املساعدة القانونية السيد سيف اإلسالم القذايف ّ     مت  منح -١٥
َّ                                                     وبني  احلساب أن تطبيق قرار املكتب على هذه القضية آتى وفورات قرار بشأن حاله من حيث اإلعواز.

. ً يوروا  ٨٣٣٧احلايل بلغت التقريريفعنهااملفادعلى مدى الفرتة
ّ ينص  معينةبشروطرهنابصورة مؤقتةً                   أيضا  املساعدة القانونية َْ    السيدة سيمون اغ ب غبوُ    وم نحت -١٦
مببلغ ألتعاب املهنيةّ   الذي حيد د ا٢٠١٤نيسان/أبريل ٦املؤرخ قرار رئيس قلم احملكمةها علي

ذاحملققةالوفوراتوبلغت. ً يوروا  ٢٢١٨ .ً يوروا  ٨٣٣٧القضية هاملرتبطة 
بيري -َّ               قضية املد عي العام ضد جانً                                         ويشار أخريا  إىل أنه، إثر وفاة أحد املمثلني القانونيني يف -١٧
ين ١٩مبوُ مبباغ   ً        ً                 ، أذنت الدائرة لقلم احملكمة بأن يوك ل املمثل القانوين الثاين توكيال  قانونيا  لتمثيل مجيع ا                           َّ

ّ                        ي عو ض عنه ال يدخل يف إطار هذاملَّ املتوىف  وكون احملامي.٢٠عليهم املأذون هلم باملشاركة يف القضية  ُ
.التقرير

ل ص و -١٨ َ   خي  املفادالفرتةفرادى حاالت التمثيل بلغت، عن ِّ    أن جمموع الوفورات اليت حق قت يفإىلُ
ً يوروا .٦٦٦١٥ً        ، مبلغا  مقداره احلايلالتقريريفعنها

صينّ تعيين المحامين المناوبين والمحامين المخص  - ٤

األول على سبعة حمامني التذييلتطبيق اجلزء جيم من احلايلالتقريريفعنهااملفادالفرتةمت خالل -١٩
زمنيةجداولدراسةوبعدً يوروا .٤٨٥,٥٨٦غ جمموع الوفورات احملققة يف هذا اإلطار مناوبني. وبل

يورو من ١٠,٣٢٣فينبغي خصم ً  يوروا . ٤٨,١٦٢٦البالغة الفعليةالوفوراتعناإلبالغمتمفقودة،
٢١.املتحققةالفعليةالوفوراتيوروا ملعرفة١٦٢٦. ٤٨

حمام مستقلّ           مكن حتديد الوفورات اليت حتق قت من تعيني إضافة غلى ما سبق، مل يكن من امل-٢٠
٠٥٣. ٨٤الوفورات ، يف التقارير السابقة، وقد بلغت هذه٧٠ومساعد قانوين يف اإلجراءات مبوجب املادة

تشري إىل ٢٢. وقد كانت التوقعات٢٠١٤يوروا، يف الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس ٩
يوروا.٣٢٦٨. ١٥مبلغ قدره 

.ICC-01/05-01/08-2961، الوثيقة ٢٠١٤شباط/فرباير ٥، ُ   بيري مبباغ مبو-انَّ             قضية املد عي العام ضد ج١٩
.ICC-01/05-01/08-2964، الوثيقة ٢٠١٤شباط/فرباير ٥، ُ   بيري مبباغ مبو-َّ               قضية املد عي العام ضد جان٢٠

ّ                          ّ                       متث ل هذه األرقام الفرق بني التوق عات والوفورات احلقيقية.٢١
مي الدفاع. وسوف حتدد أي وفورات إضافية ميكن حتقيقها يف هذا الصدد يف التقرير القادم.مل تقدم بعض جداول زمنية حملا٢٢
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ّ  حمامني مناوبني، مم ا ١٠ُّ                                ط ب ق اجلزء جيم من التذييل األول على أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، و -٢١
٢٣يوروا.٠٩٦٨. ٧٥أسفر على وفورات قدرها  

ذااحملققةالوفوراتوبلغت-٢٢ ٢٤.ً يوروا  ١٥٣٢٥. ٦٤املنصب املرتبطة 

َّ معد لالتنفيذنظام األجوراألول: إرجاء التذييلتنفيذ الجزء دال من -باء

املكتب قرارمن٢٦دالاجلزءمن٥والفقرة األولالتذييلمن٢٥ألفاجلزءمن١لفقرة اّ      مت  تطبيق-٢٣
ين عليهم يف احلالة يف كينيا. وقد بلغ جمموع  ْ           ِّ                                                 على فريق الدفاع عن السيد سن غ وفريقني شك ال لتمثيل ا

ً      يوروا  فيما ٢٥٣٣٥ً        احلايل مبلغا  مقداره التقريريفعنهااملفادهذا اإلطار عن الفرتةَّ     الوفورات احملق قة يف 
.ُ          ، ا نظر أدناه)تعدد التوكيالتالناجتة عن (عدا الوفورات فيما خيص أجور احملامي املعاون٢٧خيص الدفاع

ً دريجيا  تً تطبيقا  َّ معد لالألجورنظاماتطبيقاألول: التذييلالجزء هاء من تنفيذ- جيم

يستمر تطبيق نظام األجور احلايل إىل حني إجناز اإلجراءات أمام الدائرة اليت تنظر يف القضية -٢٤
ً                                           َ                 ً القضية مرحلة االستئناف، وفقا  ألحكام قرار املكتب فيما يتعلق باألفرقة اليت تسن د إليها، اعتبارا  وبلوغ

ة َّ بي نالقواعد الناظمة لألجور املوستسري. قضايا جتري فيها احملاكمة،٢٠١٢من األول من نيسان/أبريل 
األول لقرار املكتب حاملا تبلغ اإلجراءات مرحلة االستئناف.التذييلهاء من اجلزءيف 

يعمل يف إطار احلالة يف مجهورية الذي دفاع الفريق ّ                          وقد تول دت عن تطبيق هذا اجلانب على -٢٥
٢٨رو يف الفرتة املشمولة بالتقرير.يو ١٩٩١٤وفورات بلغ قدرها الكونغو الدميقراطية

بالنسبة لفريقاألجور املعدللنظامالتدرجييالتنفيذاحملكمة تفاصيلقلمقدمالسابق،التقريريف-٢٦
ِّ                                   وتبني  األرقام أن جمموع املدفوعات زيادة على ٢٩الدميقراطية،الكونغومجهوريةآخر يف يعمل يف حالةدفاع

ائق ذات ّ                                                                                  بالنظر إىل أن مخسة من احملامني مل يقد موا بعد اجلداول الزمنية، قد خيتلف هذا املبلغ قليال بعد وصول اجلداول الزمنية ودراسة الوث٢٣
الوضع يف التقرير القادم إن اقتضى احلال.الصلة. وسيقوم قلم احملكمة بتوضيح هذا 

ّ       يتوافق هذا املبلغ مع كل من الوفورات الفعلية واحملتملة اليت حتققت، ويرجع ذلك إىل أن بعض اجلداول الزمنية مل ت قد م بعد.٢٤  ُ
دة إليها جلسة اعتماد التهم أو جلسة احملاكمة. َّ                                  َ "[... سيطبق نظام األجور املعد ل على األفرقة اليت تبلغ القضايا املسن  تنص هذه الفقرة على أنه ٢٥

رى من تغيريات يف األفرقة سيخضع للتطبيق الفوري لنظام األجور املعد ل]". ُ                                                            َّ    فكلما قدي نشأ من أفرقة جديدة أو ما جي                           ُ
ّ                 ، بقضية لـم ا تبدأ فيها جلسة ٢٠١٢ُ                 ً                         وتنص هذه الفقرة على أنه "[فيما خيص األفرقة اليت ي عهد إليها، اعتبارا  من األول من نيسان/أبريل ٢٦

لة إال عندما تكون جلسة احملاكمة قد ع قدت. وحىت موعد بدء جلسة احملاكمة ستخضع األفرقة امل ُ                                              احملاكمة، لنتطبق مقادير األتعاب املعد  عنية مبثل َّ                                
ً   هذه القضية لنظام األجور املعمول به يف احملكمة حاليا ]".

بت الوفورات فيما خيص الدفا ٢٧ ع على أساس فريق مؤلف من حمام واحد ومساعد قانوين واحد ومنسق واحد معين باألدلة ِ                          لقد حس 
ً   يوروا  يف ٧٣٣٤َّ                      والدفوع. ويبني حساب الفرق بني املدفوعات مبوجب النظام القدمي واملدفوعات مبوجب اجلدول املعد ل حتقيق وفورات مقدارها 

خيص الفرتةاملفادعنهافيالتقريراحلايل. وال تؤخذ باحلسبان يف هذا املبلغ الوفورات يف أجر احملامي ً      يوروا  فيما ١٩٩١٤الشهر، ما يؤيت وفورات مقدارها 
ين عليهم (ويتألف  َ                                                                                                 املعاون، اليت ستدر ج يف جزء التقرير احلايل الذي يتناول تعدد التوكيالت. وفيما خيص الوفورات املتعلقة بالفريقني اللذين ميثالن ا

ا تبلغ كل منهما من حمام وا ً         يوروا  فيما خيص ٠٥٤٢١ً             يوروا  يف الشهر، أي ٠١٨٧حد ومن منسق واحد معين باألدلة والدفوع) فإ
ص ل على هذا الرقم حبساب الفرق بني ما يؤتيه تطبيق نظام املدفوعات القدمي وما يؤتيه تطبيق ا َ                                                                                   الفرتةاملفادعنهافيالتقريراحلايل. وحي  َّ       جلدول املعد ل فيما ُ

ريقني.خيص هذين الف
القادم.التقريريفالصددهذايفّ  حتق قتإضافيةوفوراتأيإدراجسيتم. معلقةالزمنيةاجلداولبعضتزالال٢٨
.ICC-01/04-01/06ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد توماس لوبَنغادييلو، ٢٩
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بعديتموملَّ                               يتعني  أن يردها فريق الدفاع إىل احملكمة.كان ،  ٣٠ً يوروا  ٨٧٥,٧٠٢٢املستحقات يبلغ 8

ُ                                                     فإن قلم احملكمة سي علم اجلمعية مبقدار الوفورات احملققة يف هذا الصدد يف تقريره فإن. املبلغهذااسرتجاع
.الوبانغقضيةيفالضحايامتثيلعننيسؤولاملالفريقنيحالةعنأيضاتقريراوسيقدم، التايل

المهنيةاألعباءعنبالتعويضيتعلقفيماالمكتبقرارتنفيذ- دال

ُ                         وي توصل إىل قرار يف هذا الشأن ٣١.لتحديد األهليةهذه التعويضات رهنا بشروط صارمةّ     يتم  دفع -٢٧
القادمتقريرالوسيقدم قلم احملكمة إىل اجلمعية يف . وجتري دراسة أربعة طلبات. على ضوء الوثائق الداعمة

َّ               علومات حمد ثة يف هذا الشأن.م

تنفيذ مقتضيات التقرير التكميلي- ً ثالثا  

َ                                                                  اجلمعية أن ي در ج يف التقارير ربع السنوية تقييم لتنفيذ التعديالت النامجة عن مقتضيات تطلب-٢٨  ُ
اجلوانب التالية للتقرير التكميلي:ً أيضا  ، نفذ قلم احملكمة٣٢التقرير التكميلي

ألعضاء األفرقة القانونية يف حالة تعدد التوكيالت؛ُ   الذي ي دفعاألجر أ)(
النهج فيما يتعلق باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛ب)(
ُ                              ً     ً          األجر الذي ي دفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضا  كبريا  يف النشاط.ج)(

ُ                         األجر الذي ي دفع في حالة تعدد التوكيالت-ألف

على تعدد للتوكيالت. وأوالمها هي حالة تشتملة حاالت خمتلفة السابقرير ايف التقلقد وردت -٢٩
كان يعمل بالفعل بصفة مساعد ٣٣حمامي دفاع طلب من قلم احملكمة إقرار تعيني عضو جديد يف فريقه

احلايل تأتت فيما يتعلق حبالة تعدد التقريريفعنهااملفاد. وخالل الفرتة٣٤قانوين يف فريق دفاع آخر
ِّ الثانية فهي حالة حمام مناوب عني  وأما احلالة. ٣٥ً يوروا  ٣٣٣,٥٠٧وفورات مقدارها التوكيالت هذه 

ليس هذا املبلغ مدرجاً يف التقرير احلايل باعتباره جزءاً من الوفورات.٣٠
ا"من "وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق ١٣٨إىل ١٢٩الفقرات ٣١ الوثيقةمن بنظام املساعدة القانونية اخلاص 

ICC-ASP/12/3 ،٢٠١٣حزيران/يونيو٤ .

.٧يف احلاشية الذي سبق ذكرهانظر التقرير التكميلي ٣٢
.ICC-01/04-02/06ذات الرقماْنتاغندا، قضية املدَّعي العام ضد بوسكو٣٣
.ICC-01/04-01/06ذات الرقمقضية املدَّعي العام ضد توماس لوبَنغادييلو، ٣٤
إن معدَّل األجر األقصى للعمل بدوام كامل يف هذه احلالة الذي يستحقه املساعد القانوين يبلغ ٣٥

دوام كامل الذي يسري على املساعدة القانونية يف يورواً يف الشهر. ويبلغ املعدَّل األقصى لألجر للعمل ب١١٣٦
يورواً يف الشهر عمًال بقرار املكتب. ووفقاً ملا يقضي به التقرير التكميلي بشأن ٨٨٩٤احلالة الثانية مبلغًا مقداره 

املئة.يف٥٠تعدد التوكيالت، خفِّض املبلغ املستحق الدفع عن القضية الثانية بنسبة 
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ُ    ت ذكر وفورات والية هذا احملامي قد انتهت، ليس هناك أية ً       ونظرا  إىل أن .٣٦للعمل يف سياق قضية ثانية9

يف هذا التقرير. 
،تعيني حمام معاونعلى، ٣٧نيايالت يف قضية يف احلالة يف كيحلالة الثالثة لتعدد التوكتنطوي او -٣٠

كان يعمل بالفعل بصفة مساعد قانوين لفريق دفاع يف سياق احلالة يف ،يف الفريقسابق ليحل حمل عضو 
يتلقى عن ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١. وكان هذا احملامي املعاون، منذ ٣٨مجهورية الكونغو الدميقراطية

املئة من أتعابه عن يف٥٠و٣٩ً      ً     ً             احلالة يف كينيا كل مقدار أتعابه بصفته حماميا  معاونا  وفقا  لقرار املكتب
ً يوروا .٦٨٦١١. ٥٠ً       بلغت الوفورات املتأتية عن هذا التغيري مبلغا  مقدارهف.الثانيةاحلالة 

ين وهو، العمومي للدفاعمكتب احملاميعندما قام لتعدد التوكيالتأخرى حالة قامت و -٣١ ميثل ا
يف إطار قضية ً يعمل أيضا  مساعد قانوينبتعيني عليهم يف قضية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،

٤١ً              املئة من أجره بصفته حماميا  يف القضية األوىليف١٠٠وكان هذا احملامي يتقاضى .٤٠أخرى بصفة حمام

وفورات فيما خيص هذا وبلغت ال.٤٢ً       ً                  مساعدا  قانونيا  يف القضية الثانيةاملئة من أتعابه بصفتهيف٥٠و
ً يوروا .٣٣٥,٥٠٧الفريق 

أعضاء من على ثالثة خمتلفة،أوقات، يف ً                            ِّ      ً ويشار أخريا  إىل أن نظام تعدد التوكيالت طب ق أيضا  -٣٢
٧٨٤٢٣. ٥٨ها فأسفر على وفورات قدر ، ICC-01/09-01/13أفرقة الدفاع يف اإلجراءات يف القضية 

.٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١من ّ     يف الفرتة املمتد ة من ً وروا  ي
ً يوروا .١٣٨,٠٨٥٠النظام وفورات بلغ جمموعها تعديلوهكذا آتى -٣٣

النهج فيما يتعلق بالنفقات في إطار نظام المساعدة القانونية-باء

لسد النفقات العامة هيأامل٤٣تعلقة بالبدل الشهري املقطوع املبلغلقد طبق قلم احملكمة التدابري امل-٣٤
-ICC-01/09ً                                          تتلقى حاليا  مساعدة قانونية، عدا أفرقة الدفاع يف القضية٢٣فرقة قانونية يبلغ عددها أل

ذات ُ     بيري مبباغ مبو، - َّ               قضية املد عي العام ضد جان؛ وICC-01/04-01/07ذات الرقمعام ضد جريمان كتنغا، َّ     قضية املد عي ال٣٦
.ICC-01/05-01/08الرقم

.ICC-01/09-01/11ذات الرقمَّ                       ْ    قضية املد عي العام ضد جشوا آراب سن غ، ٣٧
ذات َّ                     َ          املد عي العام ضد توماس لوب نغادييلو، قضية ؛ وICC-01/04-01/07ذات الرقمَّ                     َ     قضية املد عي العام ضد جرمان كات نغا، ٣٨

.ICC-01/04-01/06الرقم
ً         يوروا  يف الشهر.٩٥٦٦ً                                              يضع قرار املكتب حدا  أقصى لألجر املستحق الدفع للمحامي املعاون مقداره ٣٩
ICC-01/04-01/06َّ                     َ                   قضية املد عي العام ضد توماس لوب نغادييلو، ذات الرقم٤٠
ً                    يوروا يف الشهر (ال يشمل هذا ٨٣٢١٠َ         َ                 قصى لألجر الواجب الدفع للممثل ني القانوني ني يف الفريق نفسه يف هذه القضية يبلغ احلد األ٤١

ً              املبلغ األعباء املهنية) وفقا  للنظام القدمي.
ً        غا  مقداره ً                يبلغ احلد األقصى لألجر للعمل لكامل الوقت املستحق الدفع مبوجب النظام القانوين يف هذه احلالة عمال  بقرار املكتب مبل٤٢

املئة يف القضية يف٥٠ً                                                                                             يوروا  يف الشهر. وختفض القواعد اليت ينطوي عليها التقرير التكميلي بشأن تعدد التوكيالت األجر املستحق بنسبة ٨٨٩٤
الثانية.

ِّ               خف ض هذا املبلغ إىل يورو. ومبقتضيات التقرير التكميلي٠٠٠٤مبوجب النظام القدمي كان البدل الشهري الذي يتقاضاه كل فريق يبلغ ٤٣
يورو.٠٠٠٣
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. وبتقليص البدل تسىن حتقيق وفورات مقدارها أدناهَّ                           قد م تفاصيل الوفورات فيما خيصهااليت ست٤٤،1001/13

.بالفرتة املفاد عنها يف التقرير احلايلأمكن حتديدها فيما يتعلق ٤٥يورو٠٠٠٦٧

ً          األجر الذي يدفع خالل الفترات التي تشهد انخفاضا  في النشاط- جيم

ربر تطبيق هذا اجلانب من جوانب التقرير التكميلي.ينشاط قضائي ألم يكن هناك أي -٣٥

من نظام روما األساسي٧٠بموجب المادة ة في الدعاوى المقامالوفورات المحققة - ً رابعا  

ّ  ح د د،ICC-01/09-01/13يف دعوى مقامة يف القضية -٣٦ املبلغ اإلمجايل األقصى للمساعدة ُ
مبلغ إمجايل، ال يشمل األعباء املهنية، مقداره يفالقانونية لكل فريق دفاع فيما خيص األتعاب املهنية 

ً   يوروا  يف الشهر، زائدا  بدال  ش٥٤٢٨ ِّ            وينو ه قلم احملكمة النفقات العامة.ّ يورو لسد  ٠٠٠١ً        هريا  مقداره ً              ً    
القضية مع احلدود الواجبة التطبيق هذه للمساعدة القانونية يف اإلمجايلبلغ املإىل أنه، إذا متت مواءمة 

ً غا  فستبلغ تكاليف الدفاع لكل فريق مبلالتمهيدية،يف املرحلةمن نظام روما األساسي٥مبقتضى املادة 
فيما يتعلق باألتعاب املهنية (عدا األعباء املهنية) ٤٦ً يوروا  ٠٨٤١٧ً     ً        يوروا  شهريا ، منها ٠٨٤٢٠مقداره 

فيما ٤٧ً يوروا  ٥٠٤١٢٦وبالتايل فإن الوفورات احملققة تبلغ يورو فيما خيصالنفقات العامة.٠٠٠٣و
املفاد عنها يف التقرير احلايل.فرتةالخيص 

٢٠مؤرخقد أمرت رئيس قلم احملكمة، مبوجب قرار٤٨الرئاسةأنإىليشريأنيود قلم احملكمة-٣٧
مبوجبأقيمتدعوىسياقيفبيمباالسيديف قضية الدفاعلفريقُ    مبالغ م سبقةدفعب،٢٠١٤أيار/مايو

ب رُ ت  أشهر،أربعةملدة٧٠،٤٩املادة تسددأنعلىمناسبا،ُ   َ ي عترب  بلغمبو القانونيةلمساعدةلً وفقا  َّ  د 
. القضيةيفاملذكورينالفريقنيمنلكلاملخصصةهلذا الفريق نفس املبالغ ختصيصمتوهكذا. بالكامل
.التقريريفُ               ي درجها قلم احملكمةمل،ً سلفا  تشكلاألموالهذهأنإىلبالنظر

الوفورات المحققة منذ بدء نفاذ التعديالت-ً خامسا  

للجنة بأن عمله املستمر على مراقبة وتقييم تنفيذ نظام يود قلم احملكمة أن يعلم املكتب وا-٣٨
وكما ٢٠١٢آذار/مارس٢٢قراره املؤرخ بـَّ          يف احملكمة، كما عد له املكتب باملساعدة القانونية املعمول به

١َّ                                ة يف التقرير التكميلي، مك نه من أن حيقق، يف الفرتة املمتدة من َّ بي نِّ                         عد ل من خالل تنفيذ املقرتحات امل

اليت ٢١ً                               يورو يف الشهر، خالفا  حلال األفرقة األخرى البالغ عددها ٠٠٠١فيما خيص هذه األفرقة، يبلغ البدل املدفوع عن النفقات ٤٤
ً                          يورو عمال  مبقتضيات التقرير التكميلي.٠٠٠٣ُ ِّ                       ح د د البدل الذي تتقاضاه بـ

ً        ) فيما خيص الفريق الذي ح ل  عمال  باألمر ٢٠١٤يورو (حتققت عن شهر كانون الثاين/يناير ٠٠٠١دارها يشمل هذا املبلغ وفورات مق٤٥    َّ ُ
.ICC-01/05-01/08-2964اآلنف الذكر

يف املرحلة التمهيدية وهو يراعي قرار املكتب: حمام واحد ٥ميثل هذا الرقم تكاليف الدفاع يف الدعوى املقامة مبوجب املادة ٤٦
ً  يوروا ).٩٧٤٣ً                             يوروا )، ومنسق معين باألدلة والدفوع (٨٨٩٤ً                      روا )، ومساعد قانوين واحد (يو ٢٢١٨(

ً                 يوروا ، حمسوبة كما يلي: ٦٢٦٢٨ً        مبلغا  مقداره ICC-01/09-01/13يبلغ جمموع التكاليف الشهرية لألفرقة الثالثة يف القضية ٤٧
٣x]يوروا  عن الفرتة املفاد عنها يف التقرير احلايل والبالغة ثالثة أشهر. فلو ٨٧٨٨٥اره ً    يورو]. ويؤيت ذلك جمموعا  مقد٠٠٠١ً   يوروا  + ٥٤٢٨                                                            ً

ً يوروا  ٧٥٦١٨٠ً                                       ً        يوروا  يف الشهر عن األفرقة الثالثة، ما يؤيت مبلغا  مقداره ٢٥٢٦٠طبق قرار املكتب ومقتضيات التقرير التكميلي لبلغ هذا الرقم 
تقرير احلايل.فيما خيص األشهر الثالثة املشمولة بال

ICC-RoC85-01/13-21-Corr-Red 12-06-2014الوثيقة ٤٨
ICC-01/09-01/13الوثيقة ٤٩
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ً            يوروا ، كما يبني يف ٩٦٤,١٦٤٠٦لغ جمموعها ي، وفورات ٢٠١٥يونيو/حزيران٣٠إىل أبريل/سانني11

اجلدول التايل:

٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠إلى أبريل/نيسان١جدول يبين الوفورات المحققة في الفترة الممتدة من 

مبلغ الوفورات (باليوروات)جوانب نظام املساعدة القانونية 
٤٤٣٥٦. ٢٠١٢٢٠نيسان/أبريل ١ليت عينت بعد األفرقة ا

443.20 56التغيريات يف األفرقة

607.24 16فرادى حاالت التمثيل

666 15تعيني احملامني املناوبني

153.64 25َّ إرجاءتنفيذ نظام األجور املعد ل

253 35َّ        ً       ً تطبيق نظام األجور املعد ل تطبيقا  تدرجييا  

199 14ملهنيةالتعويض عن األعباء ا

0تعدد التوكيالت

138.08 50النفقات وغريها من التكاليف

000 ٧٠67املساعدة القانونية يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة 

نيسان/أبريل ١يظهر من التقرير ربع السنوي الرابع أن الوفورات اليت حققت يف الفرتة املمتدة من و -٣٩
، نتيجة لتطبيق شىت جوانب قرار املكتب والتقرير ٢٠١٣سمرب كانون األول/دي٣١إىل ٢٠١٢

لص من ذلك إىل أنه مت، فيما خيص الفرتة املمتدة من ٤٧٣,٢٢٧٥٠التكميلي، بلغت  ُ                                             يوروا . وخي     ً١
. ً يوروا  ٠٣٥,٥٢٠٥٦١بلغ جمموعها ، حتقيق وفورات ٢٠١٤آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل 

وفورات ت، حتقق٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١ن فيما خيص الفرتة املمتدة مو 
الفرتة فيما خيص . أما ً يوروا  ٩٩٩,٦٨٤٦٢١نتيجة لتعديالت نظام املساعدة القانونية بلغ جمموعها 

٥٢٦. ٤٦، فقد بلغ جمموع الوفورات٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١من ّ     املمتد ة من 
يوروا.٧١٢
سيواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة القانونية يف ضوء اخلربة املكتسبة والعرب و -٤٠

املستخلصة من إجراءات احملكمة، بغية السهر ال على إسهام األموال املعنية بصورة فعلية يف التمثيل 
ية املمولة من األموال العامة إدارة إدارة املساعدة القانونعلى ً أيضا  بل فحسب القانوين الفعال والناجع 

حصيفة.

حملامي الدفاعتعزيز قسم ضرورةبشأن أن تعيد تأكيد االعتبارات ويود قلم احملكمة، يف األخري، -٤١
واردمبالقانونيةاملساعدةنظامتعديالتوتقييمورصدتنفيذعنالناتجالعملمتزايدة من أعباءيعاجل الذي
.حمدودةّ جد  بشرية

____________


