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عشرةالثالثةالدورة 

٢٠١٤ديسمبر/األولكانون١٧- ٨، نيويورك

قلم المحكمة عن سبل تحسين إجراءات المساعدة القانونيةتقرير 

ملخص
ا حتسني إجراءات املساعدة القانونية.يتناول هذا التقرير توصيات اللجنة، ويبنيِّ  اخلطوط العريضة للسبل اليت قد ميكن 

)؛ املضمون:١٣٧، الفقرة ICC-ASP/12/15الطلب (الوثيقة 
ا يف جمال املساعدة القانونية.تقدم احملكمة معلومات عن سبل (أ) حتسني اإلجراءات املعمول 

ط الضوء على ضرورة التكفل تساعد القرارات املتخذة على حتديد املتطلبات املرتبطة بالدعاوى املقامة أمام احملكمة وتسلِّ (ب)
خالل بالغ األجور اليت ُتدفع باستمرارية عمل األفرقة، حىت خالل الفرتات اليت ينخفض فيها نشاطها، مع قبول تقليص يف م

ين عليهم، تسلِّ  ط القرارات الضوء على أن من املهم أن يكون املمثل القانوين املشرتك للمجين هذه الفرتات. وفيما خيص ا
م.متواترعليهم على اتصال 

بغية التكفل بتوفر األموال الالزمة زانيتها، يركَّز يف هذا التقرير على تبسيط إجراءات املساعدة القانونية وحتسني التنبؤ مبقدار مي(ج)
لسد املتطلبات املعنية دون فرض عبء إضايف على نظام املساعدة القانونية.

عن األتعاب، وعن يُقرتح يف هذا التقرير تبسيط تسديد املدفوعات ألعضاء األفرقة، باالنتقال من ثالث دفعات شهرية ((د)
ار، عند االنطباق) إىل دفعة وحيدة، وكذلك تبسيط اإلجراء ذي الصلة.األعباء املهنية، وعن تكاليف األسف

فريق الدفاع ت اجلديدة أن يتيح ضم املختص واحملامي املعاون إىل عدَّالبقدر ما يتعلق األمر بالدفاع، يكون من شأن اعتماد امل)هـ(
فرتض يورو. ويُ ٠٠٠٥٠إىل اتيورو ٠٠٦٧٣يف الوقت نفسه تقليصًا مليزانية التحقيق من اً ؤتيمالرئيسي طيلة اإلجراءات، 

املئة فيما يف١٠٠حبسب املرحلة ذات الصلة من مراحل اإلجراءات (أن جيري تضبيط مبلغ األجر املدفوع ألعضاء الفريق 
خيص مرحلة االستئناف).املئة فيمايف٥٠املئة فيما خيص املرحلة التمهيدية؛ ويف٧٥خيص مرحلة احملاكمة؛ و

املبلغ فيما خيص املرحلة التمهيدية ومرحلة االستئناف، مع مراعاة ةاملقطوعالدفعاتالحقًا يف إمكانية اعتماد نظام سُينظر (و)
مدة اإلجراءات أمام احملكمة يف هاتني املرحلتني.

مقر عمل ممثلهم القانوين تلزم مشاركة مساعد قانوين يف امليدان عندما يكون ،فيما يتعلق باملساعدة القانونية للمجين عليهم(ز)
عندما يتعنيَّ املشرتك قائمًا يف مكان آخر. ويضاف إىل ذلك أن من األساسي سد تكاليف بعض املهام من وقت إىل آخر 

م. على املمثل القانوين املشرتك للمجين عليهم أن يلتقي 

الوثيقة سبق أن أصِدر باعتبارهCBF/22/6.
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مةالمقدِّ - والً أ
ا احلادية-١ بأن جيري قلم ’والعشرين أوصت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف تقريرها عن دور

احملكمة دراسة تستند إىل القرارات الرئيسية الصادرة سابقًا لتحديد املواضيع املشرتكة يف خمتلف األحكام. 
ءات القائمة، وهذا من شأنه أن يتمكن قلم احملكمة آنذاك من حتديد السبل الكفيلة بتحسني اإلجراوقد

.١‘جيعل من األسهل حتديد االحتياجات املالية
مباشر وأثر غري مباشر على املساعدة وقد اختذت دوائر احملكمة جمموعة من القرارات اليت هلا أثر -٢

يف هذا أو مبراجعتها قرارات لرئيس قلم احملكمة ،٢القانونية، بقضائها بشأن التمثيل القانوين للمجين عليهم
منح موارد أصدر رئيس قلم احملكمة قرارات بشأن . كما ٤ط له، أو بتعديل سري القضية املخطَّ ٣الشأن

إضافية لتلبية املتطلبات املوضوعية للقضايا اليت تنظر فيها احملكمة. ويسلَّط يف هذه القرارات الضوء على 
، يف أي وقت خالل الدعوى، لزم ختفيض القدراتفرقة مستعدة للعمل، حىت إذا أنه جيب أن تكون األ

مثلني املشرتكني للمجين عليهم.مدة للبعض املتطلبات احملدَّ وجود ةحىت يف حالو 
قلم احملكمة اخلطوط العريضة لإلمكانات التالية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية يف نظام ولذا يبنيِّ -٣

ال. ويراعي  جه الرامي إىل تعظيم الوفورات املمكن حتقيقها يف هذا ا املساعدة القانونية مع استدامة 
كمة جانبًا أساسيًا منها، اليت متثل املساعدة القانونية على نفقة احملهذا النهج متطلبات احملاكمة العادلة، 

وتبقى وعلى األخص مبادئ التكافؤ يف الوسائل، واملوضوعية، والشفافية، واالستمرارية، وحتقيق الوفورات.
املرونة جانباً أساسياً من جوانب تنفيذ النظام.

قانونية ثار املقرتحات على إعداد وتنفيذ ميزانية املساعدة الآلولـّما كان جيب إيالء عناية خاصة -٤
فإن إمكانية التنبؤ متثل أيضاً واحداً من األهداف املراد حتقيقها يف هذا الصدد.

ضرورة أن تقدَّم مجيع املقرتحات الرامية إىل تغيري ويود قلم احملكمة أن يسرتعي عناية اللجنة إىل -٥
عمالً ،رابطات القانونيةالنظام احلايل إىل األفرقة القائمة وإىل هيئة التمثيل املستقلة للمحامني أو ال

من الئحة قلم ١٣٦القانونية، كما ينص عليه البندباملساعدةوإىل املفوضني املعنيني ،)٣(٢٠بالقاعدة
ا. احملكمة، وذلك ألغراض التشاور بشأ

تبسيط دفع األتعاب-ثانياً 
يستحق عضو واحد من أعضاء الفريق (هو على وجه التحديد احملامي أو ،يف الوقت احلاضر-٦

احملامي املعاون) أن يتقاضى، باإلضافة إىل أتعابه، تعويضًا عن أعبائه املهنية وتعويضًا عن تكاليف السفر 
عمال وأواملعيشة اليومية. ويفرض النظام عبء عمل كبريًا فيما يتعلق بتدبر قلم احملكمة للشؤون اإلدارية 

بِّد وأن املصروف التحقق ذات الصلة، اليت جيب أن تضمن أن كل مبلغ يُدفع يناظر بالفعل مصروفًا ُتكُ 

.١٣٧، الفقرة ICC-ASP/12/15الوثيقة ١
ا من ٢ ين عليهم يف التمثيل، فتنوعت أشكاله اليت قضت  جها اخلاص لضمان حقوق ا اعتمدت كل دائرة 

ة اْنغوجولو وقضية ِمببا نغا وقضيتَ انغا وقضية كقضية لوبَ احلال يف عليهتعيني أفرقة خارجية متعددة يف القضية نفسها (كما 
قضية لوران اْغَبغبو، وقضية سيمون احلال يف عليهجين عليهم (كما ) إىل تعيني مكتب احملامي العمومي للمنداوقضية ب

).قضية روتو وَسْنغ، ويف قضية كنياتاما هي احلال يف (كحمام خارجي يدعمه هذا املكتب) وتعيني اْغَبغبو، وقضية انْتاغندا
يف روعيت كما يُتناول ذلك يف قرارات أخرى، سرية، . ICC-01/04-01/06-2800انظر على اخلصوص الوثيقة ٣

ا. هذا التقرير لكن مل ُيستشهد 
اليت صدرت يف أعقابه.ذات الصلة وسائر القرارات ICC-01/04-01/07-3319انظر على سبيل املثال القرار ٤
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يورو ٠٠٠٣ضم البدل الشهري البالغ ماً. ومن شأن قرَّت مقدَّ مدرج يف خطة املهمة اليت قدمت وأُ املعين 
ر دفع التعويضات املعنية.ط وييسِّ يلي، أن يبسِّ فيما كما يبنيَّ من املصروفات إىل الدفعة الشهرية الوحيدة،  

فوعات بتقدمي مبلغ حماولة تبسيط السريورة املتعلقة بالتناول اإلداري للمدتسّىن يفرتض أن يُ و -٧
بني صايف مبلغ األتعاب املعنية واملدفوعات اإلمجالية يراوح معيَّناً اً مقدار يساويشهري مقطوع ميكن أن 

هذا املبلغ مقدار األتعاب واألعباء دَّ سُ فرتض أن يَ أ له يف إطار املساعدة القانونية). ويُ (املبلغ األقصى املهي
املهنية وغريها من املصروفات املرتبطة بالسفر إىل مقر احملكمة. كما ميكن أن خيصص رئيس قلم احملكمة 

املوارد الالزمة لسد مجيع املصروفات الضرورية املعقولة.
الذي يستتبع –ق حاليًا على مدفوعات األتعاب سيكون من املناسب مراجعة النظام املطبَّ كما-٨

واالستعاضة عنه بنظام يستند –قيام كل عضو من أعضاء الفريق بتقدمي استمارة أوقات العمل الشهرية 
من ئة امليف٨٥يسدَّد ثالثة أشهر. وهكذا إىل تقدمي خطة عمل وتقرير يبني كيفية تنفيذها لكل 

املئة يف١٥املدفوعات ألعضاء الفريق تلقائيًا حاملا يتم إقرار خطة العمل. وتسدَّد النسبة الباقية البالغة 
يقّر التقرير املتعلق بتنفيذ هذه اخلطة.حاملا 

وفورات، ناهيك عن أثرها من وباإلضافة إىل حتسني النظام، قد ميكن أن تؤيت التدابري اآلنفة الذكر -٩
حيث ادخار وقت شّىت أقسام قلم احملكمة املعنية باألمر (قسم دعم احملامني، وقسم امليزانية واملالية، 

إعداد ميزانية املساعدة القانونية أن جيعل العمل الذي يستتبعه كما إن من شأن ذلك ووحدة األسفار).  
وتنفيذها أسهل وأكثر سداداً.

وأن يستتبع إلغاء ترتيبات التنفيذ املؤقت فرتض أن يطبَّق هذا املقرتح فورًا على مجيع األفرقة يُ و -١٠
.٢٠١٢املعتمدة عمالً بالقرار الصادر عن املكتب يف عام 

موارد أفرقة الدفاع-ثالثاً 
التحقيق ات لسد مجيع التكاليف املرتبطة بعمليات يورو ٠٠٦٧٣تبلغ ميزانية أفرقة الدفاع حاليًا -١١

يف القضية. ويستلزم تنفيذ هذه امليزانية نفس املعاجلة اإلدارية اليت تستلزمها طلبات املهمات لزيارة مقر 
احملكمة.

تدفع للمختص يف امليدان لكي ،نية ختصيص املوارد الالزمة ألفرقة الدفاعومن شأن إتاحة إمكا-١٢
أن حيسن االستمرارية يف عمل الفريق ويف حضوره امليداين، وذلك أمر ،من بداية القضية حىت استكماهلا

اية احملاكمةحىت أنه ضروري، تبنيَّ  . فبذلك ميكن أن يُدفع للمختص مبلغ ٥يف بعض األحيانبعد 
د مسبقاً، يشمل األتعاب وتكاليف األسفار ضمن املنطقة املعنية.دَّ حمشهري 

ختفض أن يكون له أثر على ميزانية عمليات التحقيق اليت قد ومن شأن ضم املختص إىل الفريق-١٣
من املرحلة ابتداء ملشاركة احملامي املعاون مباشرة تهيئة الستتسىن نتيجة لذلك. ويضاف إىل ذلك أنه 

ت اجلديدة.عدَّالالتمهيدية إذا مت إقرار امل

تسوية مبلغ األتعاب-رابعاً 
أن أو،جلميع العاملني بدوام كامل إال خالل املرحلة االبتدائيةال يدفع األجر العادي ن قد ميكن أ-١٤

مقدار منه بالتناسب حبسب عدد األيام املعمول خالهلا، عندما يتقاضى أعضاء الفريق أجورهم يُدفع 

.ICC-01/04-01/07-3388انظر على سبيل املثال الوثيقة ٥
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مقدار األجر حبسب املتطلبات تضبيطفقد ميكن ،إلجراءاتامراحلسائر اً. أما فيما خيص ساعيّ 
الفردية.

املئة من املبلغ العادي يف٧٥ميكن أن يتقاضى أعضاء الفريق ،املرحلة التمهيديةخالل و -١٥
ويفرتض البّت يف األمر فيما خيص املراحل املئة من ذات املبلغ خالل مرحلة االستئناف. يف٥٠و

بات تدخل أفرقة األخرى، مثل مرحلة جرب األضرار، بالنظر إىل استمرار عدم الوضوح الذي يكتنف متطل
ين عليهممتثيل وأفرقةالدفاع (أفرقة لتمثيل القانوينا .)ا

ويظل قلم احملكمة، عند تنفيذه نظام املساعدة القانونية، يراعي مجيع هذه العوامل اليت قد يكون -١٦
ا على العمل الالزم للتكفل بفعاليةهلا أثر وجناعة التمثيل، وبالتايل على املوارد املعترب على حنو معقول أ
يف حاالت منها على سبيل املثال حالة اخنفاض . ونتيجة لذلك سرياَجع مبلغ املوارد واملدفوعات، ضرورية

النشاط، وحالة شغل عدة وظائف، وحالة تعليق اإلجراءات، إخل.
جانب إمكانية تطبيق نظام الدفعة املقطوعة املبلغ خالل وسُتدرس جداول املدفوعات اجلديدة إىل-١٧

املرحلة التمهيدية ومرحلة االستئناف.

التسويات الخاصة بالمساعدة القانونية للمجني عليهم- خامساً 
ين عليهم متثيالً لئن كانت -١٨ وجًا خمتلفة بشأن مسألة متثيل ا شّىت دوائر احملكمة قد اعتمدت 

ال ،مشرتكاً قانونيًا  جوانب مشرتكة عديدة هامة فيما خيص فيمكن مع ذلك رؤية أن للقرارات يف هذا ا
أغراض املساعدة القانونية.

باستطالع إمكانية وقد متكن مراجعة تشكيل الفريق الرئيسي للممثلني القانونيني للمجين عليهم -١٩
ذه لسد التكاليف مبا فيها تكاليف مساعد قانوين، يفضَّ ختصيص أموال  ل أن يعمل يف امليدان. و

ا أن متكنهم من تلبية مثلني القانونيني ماالسرتاتيجية قد ميكن لل أن يعوِّلوا على مساعدة ميدانية من شأ
ين عليهم مثالً. احتياجات القضية على حنو أكثر فعالية، بتسهيل الصالت مع ا

____________


