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الرابعة عشرةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨،الهاي

تقرير قلم المحكمة نصف السنوي عن المساعدة القانونية 
*)٢٠١٥حزيران/يونيو –(كانون الثاني/يناير 

امللخَّص العام
نفيذ تلألداء على صعيد الدائمني تقييمالو راقبة املتعلقة باملهذا التقرير نصف السنوي األنشطة يشمل

وبثالثة ،)١(٢٠١٢آذار/مارس ٢٢بالقرار الذي اختذه املكتب يف نظام املساعدة القانونية املعدَّل، الذي اعُتمد 
"تقرير تكميلي أعده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب [لنظام] (التقرير التكميلي يف الواردةقرتحات مجوانب لل

اليت ُقدِّمت الصلةذات ذا الشأن يف التقارير السابقة ا ورد ملوميثِّل متابعةً ، ))٢(املساعدة القانونية للمحكمة"
ICC-ASP/11/Res.1القرارإىلاستناداً 

)٣(.

ُتدفع سل واملبالغ اليت كانت وباملقارنة بني املبالغ اليت ُدفعت فعًال مبوجب نظام املساعدة القانونية املعدَّ 
اليت حتققت فيما خيص يظهر أن الوفورات،مبوجب نظام املساعدة القانونية الذي كان معموًال به قبل التعديل

يورواً.٢٦٠,٨٩٤٣٣بلغت ٢٠١٥حزيران/يونيو ٣٠حىتالثاين/يناير كانون١الفرتة املمتدة من 

CBF/25/2الذي سبق أن ُأصِدر باعتباره الوثيقة*
ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة)١(
ICC-ASP/11/43الوثيقة)٢(
تشرين٢٢- ٤، الهاي، احلادية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٣(

لد ICC-ASP/11/20(٢٠١٢مرب نوف/الثاين ٤الفقرة ، القسم حاء، ICC-ASP/11/Res.1القرار ، ألف-الثالث، اجلزء األول)، ا
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ICC-ASP/11/Res.1دَّ هذا التقرير نصف السنوي عمًال بالقرارينأُعِ -١
ICC-ASP/13/5و)٤(

)٥( ،
تنفيذ نظام املساعدة (أ) يلي على وجه التحديد:ب ويقيِّم بصورة دائمة ما حيث يُدعى قلم احملكمة إىل أن يراقِ 

(ب) ثالثة جوانب ؛ ٢٠١٢آذار/مارس ٢٢ل كما اعُتمد بالقرار الذي اختذه املكتب يف القانونية املعدَّ 
أعده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب [لنظام] املساعدة القانونية [التقرير التكميلي الذي] الواردة يف "قرتحات ملل

.للمحكمة"

فيه ، وتُبنيَّ ٢٠١٥حزيران/يونيو ٣٠حىتكانون الثاين/يناير ١يشمل التقرير احلايل الفرتة املمتدة من و -٢
قة خالل هذه الفرتة.الوفورات احملقَّ 

املبالغ الفرق بنيمن الوفورات النامجة عن التعديالت اليت أُدخلت على نظام املساعدة القانونية وتتألف-٣
املساعدة القانونية املعدَّل واملبالغ اليت كانت سُتدفع مبوجب نظام املساعدة القانونية الذي  مبوجب نظام ُدفعت اليت 

ل األتعاب فيها ُتدفع مبوجب نظام املساعدة القانونية السابق ملز احلاالت اليت لـّما تف.كان معموًال به قبل التعديل
االتقرير وفوراتهذا يفذكر وبالتايل ال تُ فيما خيصها ُحتقَّق أي وفورات  .متصلة 

ذا التقرير تطبيق اجلزء جيم ل-٤ سبعاً وعشرين مرة فيما يتعلق التذييل األول منقد شهدت الفرتة املشمولة 
مناوبني.بتعيني حمامني 

قة يف باع الطريقة املطبَّ باتّ ICC-01/09-01/13يةالقضإطار إجراءات قة يفوقد ُحسبت الوفورات احملقَّ -٥
املقدَّمة يف ويُفرتض يف تطبيق هذه الطريقة أن املساعدة القانونية .)٦(يةانونسابق بشأن املساعدة القالإعداد التقرير 
من نظام روما ٥مبوجب املادة اليت تُعقداإلجراءاتقة على ُحسبت وفق نفس املعطيات املطبَّ هذه القضية 

.التمهيديةاألساسي خالل املرحلة 

مراقبة وتقييم على صعيد أنشطته الدائمةبأن وجلنَة امليزانية واملاليةاحملكمة املكتبَ م قلمُ لِ يـُعْ فبهذا التقرير -٦
بتنفيذ ُعدِّل وكما ٢٠١٢آذار/مارس ٢٢الصادر يف هقرار له املكتب باملساعدة القانونية للمحكمة، كما عدَّ نظام

٣٠كانون الثاين/يناير حىت ١تاحت له أن حيقق، يف الفرتة املمتدة من املقرتحات الواردة يف التقرير التكميلي، أ
نيَّ توزعها يف اجلدول أدناه.بَـ يورواً، يُـ ٢٦٠,٨٩٤٣٣وفورات بلغت ٢٠١٥حزيران/يونيو 

٢٠١٥حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاني/يناير حتى ١الفترة الممتدة من المحقَّقة خاللوفورات الالجدول: 
الوفورات (باليوروات)نظام املساعدة القانونيةجوانب

٢٠١٢٢٧٩,٩٥١١٤نيسان/أبريل ١األفرقة اليت عينت بعد 

٩٦٠,٧٦٥التغيريات اليت جرت ضمن األفرقة

٠٥١,٨٨٢١حاالت التمثيلُفرادى 

٩٧٧,٥١٢٩تعيني احملامني املناوبني

٦٠٦,٦٩٢١التطبيق اآلجل لنظام األجور املعدَّل

املرجع اآلنف الذكر)٤(
لد ICC-ASP/13/20(٢٠١٤، ...عشرةالثالثة، الدورة ...الوثائق الرمسية )٥( ٧٤الفقرة ، ١- باء، اجلزء الثاين)، ا
ICC-ASP/13/2الوثيقة )٦(
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الوفورات (باليوروات)نظام املساعدة القانونيةجوانب
٧٣٤,٩٨١٦التطبيق التدرجيي لنظام األجور املعدَّل

١٣٣,٢٠٣التعويض عن األعباء املهنية

١٨٠,٨٧٤٤تعدد توكيالت التمثيل

٧٠٣٣٥,٠٥١٧٦مبوجب املادة اليت تُعقداملساعدة القانونية يف إطار اإلجراءات 

٢٦٠,٨٩٤٣٣المجموع

النامجة عن التعديالت اليت أدخلت على نظام املساعدة القانونية كانت ويذكِّر قلم احملكمة بأن الوفورات-٧
مبلغاً ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت ٢٠١٢نيسان/أبريل ١قد بلغت فيما خيص الفرتة املمتدة من 

حىت ٢٠١٢نيسان/أبريل ١احملقَّقة يف الفرتة املمتدة من يورواً. أما جممل الوفورات٥١٨,١٤٢٥٠٢مقداره 
يورواً.٧٩٩,٠٣٦٨٣٢قد بلغتف٢٠١٥يونيو/حزيران٣٠

وسيواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة القانونية على ضوء اخلربات والعرب املستخلصة -٨
ألموال املعنية تسهم فعًال يف متثيل قانوين فعال وناجع أمام احملكمة، ال للتكفل بأن االيت تُعقدمن اإلجراءات 

إدارة العامةلة باألموال املساعدة القانونية املموَّ تدار النظام فحسب بل أيضًا للتكفل بأن هذا للمستفيدين من 
حصيفة.

دعم إن قلم احملكمة حييل إىل االعتبارات املعروضة يف تقاريره السابقة بشأن ضرورة تعزيز قدرات قسم -٩
.املساعدة القانونيةنظامتنفيذ ومراقبة وتقييم تعديالت ناجم عنإضايفاحملامني، الذي ينهض بعبء عمل 
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المرفق

عن تسليف تكاليف المساعدة القانونيةةّ المتأت يونّ     رد  الدي
ا الثالثة والعشرين بأن تستحدث احملكمة إجراء  لتناول املسائل املتعلقة -١ ً                       أوصت جلنة امليزانية واملالية يف دور

عندما ة القانونية املساعداليف املساعدة القانونية ومتويلبرد كل ما قد يكون هناك من ديون متأتية عن تسليف تك
يف احملكمة، وكل النافذةالنظم والقواعد َّ                                      ً لمد عى عليهم خالل اإلجراءات القضائية، مراعية  لً صوال  أاحملكمة تستلم

.)١(ما قد يكون هناك من اعتبارات قانونية وقضائية ذات صلة، والعرب املستخلصة من قضية مببا

السياق-ألف

ICC-01/05-01/13وICC-01/05-01/08القضيتنييفعليهَّ  مد عىغومبومببابيري-جانالسيدإن-٢

. الطائلةثروتهإىلً نظرا  القانونيةاملساعدةيستحقالأنهإىلُِ  خ ل صوقد. احملكمةفيهماتنظراللتني
القضيةيفعنهالدفاعتكاليفلدفعأموالهلىعاحلصوليفمؤقتةصعوباتيواجهأنهً باديا  كانّ لـم الكن،

ICC-01/05-01/08أنشريطةالالزمة،األموالِّ يسل فبأناحملكمةقلمرئيسالثالثةاالبتدائيةالدائرةأمرتفقد
من الوثيقة ١٦، والفقرة ICC-01/05-01/08-567-Redمن الوثيقة ١٠٨حىت ١٠٦(الفقرات مبباالسيديردها

ICC-01/05-01/08-596-Red من الوثيقة ‘ ٨’٣٩، والفقرةICC-01/05-01/08-1007-Red( .
أتعابلدفعاألموالاحملكمةَّ  سل فتعليهوبناء. للمحكمةاملبالغ املعنيةردبيتعهد فيهاوثيقةمبباالسيدّ وق عف

باملساعدةاخلاصةاحملكمةميزانيةمنُ                . وقد د فعت السلف املعنية٢٠٠٩مارس/آذارمنذمبباالسيدعنالدفاع
يفمببا عن السيدالدفاعأتعابتسليفخيصفيماً مماثال  ً أمرا  الرئاسةهيئةأصدرت٢٠١٤عامويف. القانونية

٧٧و٧٦تان ر (الفقICC-01/05-01/13القضيةإطار يف٧٠الدعوى املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة 
مقدارهً مبلغا  استلمت احملكمة٢٠١٤مايو/أياريف). و ICC-01/05-01/13-Corr-Redمن الوثيقة 

("األموال مبباالسيدحيوزهمصريفحسابعلىباحلجزً أمرا  نفذتطرفدولةمنً يوروا  ٩٨٢,٢٥٠٦٧٢
األمواللرداملبلغهذاُ     ي ستخدمأنجيبكان الرئاسة،هيئةأمر و الثالثةاالبتدائيةالدائرةألمرً ووفقا  . احملجوزة")

.مبباللسيدِّ  سل فتاليت

لتمويلاحملجوزةاألموالاستخدامامليزانية واملالية احملكمة على جلنةقلمرئيساقرتح٢٠١٤ويف متوز/يوليو -٣
دول مجعية الئتنشأن احملكمة اقرتحتوهلذه الغاية.املذكورتنيالقضيتنييفمبباللسيداألموالتسليفاستمرار

ُ األموال  َّ د  ُ س  َ ت  أناملتوقعمنكان و .املايل والقواعد املاليةمن النظام ٥-٦مبوجب البند ً خاصا  ً ا  حساباألطراف 
راةالسلفَ مجيع  احملجوزة أتعابال تعودوبذلك. ً فصاعدا  ٢٠١٥عاممنمبباالسيدعنالدفاعتكاليفلدفعا
.القانونيةاملساعدةميزانيةمنَّ تسل فمبباالسيدعنالدفاع

كانون١٧-٨، نيويورك، عشرةالثالثةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )١(
لد ICC-ASP/13/20(٢٠١٤ديسمرب/األول ١٤٤الفقرة ، ٢- باء، اجلزء الثاين)، ا
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ICC-ASP/13/Res.1وقد رفضت اجلمعية يف قرارها-٤
كانون األول/ديسمرب ١٧ادر يف ، الص)٢(

معاملة األموال املسرتدة من تكاليف الدفاع عن السيد مببا البالغ قدرها"َّ  ر رتق، مقرتح قلم احملكمة، و ٢٠١٤
".إىل الدول األطرافاإيرادات متنوعة ينبغي إعادايورو على أ٠٠٠٠٦٨٢

اإلجراء المقترح-باء

يف هذا الشأن املذكور يف الفقرة أعاله، الدول األطراف مجعية ً    ً        م احملكمة، حميطا  علما  بقرار إن قل-٥
ز املزيد من األموال ً      بناء  عليه سيتصرف يف املستقبل  ِ                   إذا حدث أن ح ج  رد من أجلَّ         من املد عى عليهم أو األصول ُ

عترب مبثابة إيرادات متنوعة ُ األموال سي  من هذه ُ    ي ستلمكل ما قد فوعة لتحمل تكاليف الدفاع عنهم. فالسلف املد
هذه ُ  َّ من النظام املايل والقواعد املالية، حلساب الصندوق العام للمحكمة. وست بني  ١-٧ً        ل، عمال  بالبند ُ  َّ وسي سج  

(أ) من النظام املايل والقواعد املالية.١-١١ً        األموال يف احلسابات النهائية للسنة املالية املعنية عمال  بالبند 

____________

لد ICC-ASP/13/20(٢٠١٤...الثالثة عشرة، الدورة ...الوثائق الرمسية )٢( ، ICC-ASP/13/Res.1القرار ، الثالث، اجلزء األول)، ا
١الفقرة القسم دال، 


