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عشرةالخامسةالدورة 
٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/٢٤- ١٦،الهاي

المساعدة القانونيةتقرير قلم المحكمة نصف السنوي عن 
*)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر -ه (تموز/يولي

موجز تنفيذي
يشمل هذا التقرير نصف السنوي األنشطة املتعلقة مبراقبة وتقييم األداء يف تنفيذ نظام املساعدة 

ثالثة جوانب و )١(،٢٠١٢آذار/مارس ٢٢القانونية املعدل، الذي اعُتمد بالقرار الذي اختذه املكتب يف 
تقرير تكميلي أعده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب لنظام ’’من املقرتحات الواردة يف التقرير املعنون 

القرار عمال بمة وهو ميثل متابعة للتقارير السابقة املقدَّ )٢(‘‘.املساعدة القانونية للمحكمة
ICC-ASP/11/Res.1.)٣(

املبالغ اليت ُدفعت فعال مبوجب نظام املساعدة القانونية املعدل واملبالغ اليت كانت وباملقارنة بني 
سُتدفع مبوجب نظام املساعدة القانونية املعمول به قبل التعديل، يظهر أن الوفورات اليت حتققت يف الفرتة 

ورو.ي٤٧٦,٨٦٥٢٤بلغت ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٥متوز/يوليه ١املمتدة من 

.CBF/26/2صدر سابقا بوصفه الوثيقة *
.ICC-ASP/11/2/Add.1انظر الوثيقة )١(
.ICC-ASP/11/43انظر الوثيقة )٢(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية عشرة، )٣(

لد األول، اجلزء الثالثICC-ASP-11/20(٢٠١٢الثاين/نوفمرب تشرين ٢٢-٤الهاي،  -ICCألف، -)، ا

ASP/11/Res.1 ٤، الفرع حاء، الفقرة.
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رارــــقــــــالــال بــــــمــــرا عــــريــــقــــدم تــــقــــأن ت‘‘) ةــمــكــاحمل(’’ة ــيــدولــة الــيــائــنــمة اجلــكــب إىل احملــلــطُ -١
ICC-ASP/11/Res.1

الذي يدعو احملكمة إىل رصد وتقييم تنفيذ ما يلي )٥(،ICC-ASP/13/5والقرار )٤(
٢٢على وجه التحديد: (أ) نظام املساعدة القانونية املعدل بالصيغة املعتمدة يف قرار املكتب املؤرخ 

تقرير تكميلي أعده ’’؛ و (ب) ثالثة جوانب من املقرتحات الواردة يف التقرير املعنون ٢٠١٢مارس آذار/
وطلبت جلنة امليزانية واملالية ‘‘. ة جوانب لنظام املساعدة القانونية للمحكمةقلم احملكمة بشأن أربع

من احملكمة أيضا أن تقدم تقريرا عن نتائج إعادة تقييم نظام املساعدة القانونية وفقا للشروط ‘‘) اللجنة(’’
- ومبا أن شروط إعادة التقييم )٦(.ICC-ASP/12/Res.8) من املرفق األول للوثيقة ٣(٦احملددة يف الفقرة 

ائي يف قضية  املدعي العام أي االنتهاء من دورة قضائية كاملة، وهو ما تعترب اجلمعية أنه يعين صدور قرار 
، على التوايل، مبا يف ذلك، املدعي العام ضد ماتيو نغودجولو شويويف قضية ضد توماس لوبانغا دييلو

ائي ب مل تتوفر بعد، مل يكن من املمكن إدراج شروٌط –شأن التعويضات حسب االقتضاء، اختاذ قرار 
تلك املعلومات يف هذا التقرير. وستقوم احملكمة بإعادة التقييم وفقا لطلب اللجنة فور استيفاء هذه 

)٧(الشروط.

، وتُبنيَّ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليه إىل ١ويغطي هذا التقرير الفرتة املمتدة من -٢
فيه الوفورات احملقَّقة خالل هذه الفرتة. 

وتتألف الوفورات املتأتية من التعديالت اليت أدخلت على نظام املساعدة القانونية من الفرق بني -٣
املبالغ اليت ُدفعت مبوجب نظام املساعدة القانونية املعدل واملبالغ اليت كانت سُتدفع مبوجب نظام املساعدة 

معموال به قبل التعديل. أما يف احلاالت اليت كانت فيها األتعاب ال تزال ُتدفع مبوجب القانونية الذي كان
وبالتايل ال يرد ذكرها يف هذا التقرير.،نظام املساعدة القانونية السابق، فلم ُحتقَّق فيها أي وفورات

ذا التقرير تطبيق اجلزء جيم من التذييل األول -٤ مرة فيما يتعلق ٢٩وقد شهدت الفرتة املشمولة 
بتعيني حمامني مناوبني.

باتّباع الطريقة املطبقة ICC-01/09-01/13وقد ُحسبت الوفورات احملقَّقة يف إطار إجراءات القضية -٥
ويُفرتض يف تطبيق هذه الطريقة أن املساعدة القانونية )٨(يف إعداد التقرير السابق بشأن املساعدة القانونية.

من ٥املطبَّقة على اإلجراءات اليت تُعقد مبوجب املادة املقاييس املقدَّمة يف هذه القضية ُحسبت وفق نفس 
نظام روما األساسي خالل املرحلة التمهيدية.

املرجع نفسه.)٤(
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )٥( .٧٤، الفقرة ١-)، ا
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/14/20(٢٠١٥... الدورة الرابعة عشرة ... الوثائق الرمسية )٦( ، الفقرة ١-)، ا

١٠١.
لد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )٧( -ICC) ا

ASP/12/Res.8 ٣(٦، املرفق األول، الفقرة.(
.ICC-ASP/13/2انظر الوثيقة )٨(



ICC-ASP/15/2

2-A-100516 3

قام به من أنشطة الرقابة والتقييم اليت ويُبِلغ قلم احملكمة املكتَب واللجنَة يف هذا التقرير بأن ما-٦
آذار/مارس ٢٢تشمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة بصيغته املعدلة بقرار املكتب الصادر يف 

، إىل جانب تنفيذ املقرتحات الواردة يف التقرير التكميلي، مكَّن من حتقيق وفورات قدرها ٢٠١٢
. ويرد توزيع ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١وز/يوليه و مت١يورو يف الفرتة املمتدة بني ٤٧٦,٨٦٥٢٤

هذا املبلغ يف اجلدول أدناه.

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١تموز/يوليه و ١الوفورات المحققة في الفترة الممتدة بين 
الوفورات (باليورو)جوانب نظام املساعدة القانونية 

٢٠١٢١٢٩,٠٦١٩٣نيسان/أبريل ١ينت بعد األفرقة اليت عُ 
٩٦٠,٦٩٢١التغيريات اليت جرت ضمن األفرقة

١٤٩,٥٥١٤فرادى حاالت التمثيل
٢٧٥,٩٩١١تعيني احملامني املناوبني

٨٨٤,٢١٣٤التطبيق اآلجل لنظام األجور املعدل
١٣١,٣٨٢٢التطبيق التدرجيي لنظام األجور املعدل

٠٥١,٢٨٢٢التعويض عن األعباء املهنية
٢٥٨,٥٨٤٦توكيالت التمثيلتعدد

٧٠٦٣٦,١٢١٥٨املساعدة القانونية يف إطار اإلجراءات اليت تُعقد مبوجب املادة 
٤٧٦,٨٦٥٢٤المجموع 

ويذكر قلم احملكمة بأن الوفورات املتأتية من التعديالت اليت أدخلت على نظام املساعدة القانونية -٧
٧٧٩,٠٣ما قدره ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١بلغت يف الفرتة املمتدة من 

كانون ٣١إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١يورو. ويبلغ جممل الوفورات احملقَّقة يف الفرتة املمتدة من ٦٨٣٢
يورو.٢٥٥,٨٩٢٠٨٣ما قدره ٢٠١٥األول/ديسمرب 

القانونية على ضوء اخلربات والدروس وسيواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة -٨
املستخلصة من اإلجراءات اليت تُعقد أمام احملكمة ال لكفالة أن األموال تسهم فعال يف متثيل قانوين فعال 
وناجع للمستفيدين من هذا النظام فحسب، بل أيضا أن املساعدة القانونية املمولة من األموال العامة 

تدار بعناية.

كمة، على النحو املبني يف تقاريره السابقة، تأكيده على ضرورة تعزيز قدرات قسم وجيدد قلم احمل-٩
دعم احملامني، الذي يواجه عبء عمل متزايد نتيجة لتنفيذ ومراقبة وتقييم تعديالت نظام املساعدة 

القانونية.
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