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موجز تنفيذي
ـــة أمـــام احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى قـــدرة حمـــامي الضـــحايا والـــدفاع علـــى  تتوقـــف جـــودة العدال

اجلنائيــةاحملكمــةلــدىاحملــامنيقابــةنضــطالع بــأدوارهم بفعاليــة واســتقاللية. ويتمثــل اهلــدف الرئيســي لاال
، وضمان أن يـتم التعبـري عـن آراء وشـواغل ذا الدوريف تعزيز قدرة احملامني املستقلني على القيام الدولية

شــهرا األوىل علــى ١٨الضــحايا وحمــامي الــدفاع ومــوظفي الــدعم علــى حنــو جيــد لــدى احملكمــة. وخــالل 
تطـورا مهمـا لتصـبح منظمـة تقـوم بوظائفهـا  الدوليـةجلنائيـةااحملكمـةلدىاحملامنيقابةشهدت نوجودها، 
ـممعاجلة علىمع احملكمة ومجعية الدول األطراف وأطراف ثالثة عملتكاملة و  العضـوية املسائل الـيت 

وتعزيز أهدافها على نطاق واسـع وفقـا للواليـة الـيت تضـطلع الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةيف ن
بفــتح حــوار مــع قلــم احملكمــة وموظفيــه املعنيــني الدوليــةاجلنائيــةاحملكمــةلــدىاحملــامنيقابــةــا. وقامــت ن

ملناقشــة اآلراء والشــواغل املتعلقــة بالضــحايا وحمــامي الــدفاع ومــوظفي الــدعم والســعي إىل حتســني الظــروف 
ـــــة م يف احملكمـــــة.العامـــــة لعملهـــــ كمـــــا ســـــامهت يف عمليـــــة االســـــتعراض اجلـــــاري لنظـــــام املســـــاعدة القانوني

مـن أجـل إجـراء لـيس هلـا تـأثري علـى التكلفـةللمحكمة من خالل تقـدمي تعليـق متعمـق وتقـدمي مقرتحـات
املســاعدة القانونيــة.لنظــامحتسـينات مهمــة علــى الوضــعية احلاليـة يف انتظــار االنتهــاء مــن اسـتعراض كامــل 

بـــإجراء تقيـــيم للثغـــرات املمكنـــة يف الدوليـــةاجلنائيـــةاحملكمـــةلـــدىاحملـــامنيقابـــةنوإضـــافة إىل ذلـــك تقـــوم 
–لمحكمــة، الــيت هلــا تــأثري مباشــر علــى عمــل احملــامني ومــوظفي الــدعم وأمــن مــوكليهم لالعامــةالسياســة

قابـةنـذه املسـائل. ونظمـت بغية لفت انتباه احملكمة إىل االهتمـام –الضحايا واملدعى عليهم والشهود 
جمموعـة متنوعـة مـن الـدورات بصـفة مباشـرة، ومـن خـالل شـركائها،الدوليـةاجلنائيـةاحملكمـةلدىاحملامني

التدريبيـــة املهمـــة والقائمـــة علـــى املهـــارات لفائـــدة احملـــامني ومـــوظفي الـــدعم، وتعكـــف علـــى إطـــالق مرافـــق 
إىل وصـولالسـهيل فـرص)، لتwww.iccba-abcpi.orgتدريب عرب اإلنرتنـت بواسـطة موقعهـا اإللكـرتوين (

احملكمــةلــدىاحملــامنيقابــةن. وعلــى املســتوى اخلــارجي، تقــوم عــرب أحنــاء العــاملتــدريب اخلــرباء ألعضــائها
ال احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ببنــاء شــبكة قويــة وعــرب العــامل لفائــدة احملــامني املهتمــني بأعمــالدوليــةاجلنائيــة

، وإذكـــاء الـــوعي بنظـــام األساســـيرومـــانظـــاميفاحلاليـــةالعضـــويةحـــدودمـــنأبعـــدهـــومـــاإىلوالوصـــول
احملكمـة اجلنائيــة الدوليـة لــدى الـدول غــري األطــراف ودعـم هــدف احملكمـة الرامــي إىل حتقيـق العامليــة. ومــن 

والعمــل راتصــال إقليميــة ووطنيــة ميكــن هلــا توضــيح الــدو بــني العناصــر املهمــة هلــذه املبــادرة تعيــني جهــات 
، وإبـــرام الدوليـــةاجلنائيـــةاحملكمـــةلـــدىاحملـــامنيقابـــةالـــذي تقـــوم بـــه كـــل مـــن احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ون

قابــةنتســعى و اتفاقــات تعــاون مــع نقابــات احملــامني الوطنيــة واإلقليميــة والكيانــات األخــرى ذات الصــلة. 
، عنــد قيامهــا بــذلك، إىل أن تصــبح شــريكا أساســيا وموثوقــا لــدى الدوليــةاجلنائيــةمــةاحملكلــدىاحملــامني

احملكمــة واجلمعيــة مــن أجــل حتقيــق منــوذج عدالــة جنائيــة حــديث وشــفاف مــن خــالل تعزيــز جــودة متثيــل 
أشخاص آخرين.الضحايا واملدعى عليهم و
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خلفية–أوال 
"تعزيــز احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املعنــونICC-ASP/15/Res.5القــرار منطــوقمــن٦٢الفقــرة تدعــ.١

تشــرين الثــاين/نوفمرب ٢٤ومجعيــة الــدول األطــراف"، الــذي اعتمدتــه مجعيــة الــدول األطــراف ("اجلمعيــة") يف 
إىل تقــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة، بواســطة املكتــب، بشــأن الدوليــةاجلنائيــةاحملكمــةلــدىاحملــامنيقابــة، ن٢٠١٦
احملــامنيقابــةا وأنشــطتها قبــل انعقــاد الــدورة السادســة عشــرة. ويهــدف هــذا "التقريــر بشــأن دســتور ندســتوره

وأنشطتها" إىل تقدمي معلومات للجمعية استجابة هلذه الدعوة.الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدى
الدوليةالجنائيةالمحكمةلدىالمحامينإدارة وهيكل نقابة–ثانيا 
الدولية وأهدافهاالجنائيةالمحكمةلدىالمحامينعن دستور نقابةنظرة عامة-ألف 

وفقا ملقتضيات دستورها.الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةتعمل ن.٢
يف٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠يف الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةاعتمد دستور ن.٣

اجلنائية ائية الدولية ("احملكمة احملامني املسجلني يف القائمة اليت وضعتها احملكمة اجلنالهاي من قبل 
الدوليةاجلنائيةللمحكمةاإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن٢٢ةاداملالدولية، "احملكمة") عمًال ب

ا هيئة متثيلية مستقلة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابة("قائمة احملامني"). وينص دستور ن على أ
وشّكل إنشاء نقابة احملامني يف .اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعد) من ٣(٢٠من احملامني مبقتضى املادة 

ا يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦حزيران/يونيو  إجناز هدف منشود منذ أمد ٢٠١٦واعرتاف اجلمعية 
ومتثل املمارسني القانونيني اليت تركز على املسائل ذات الصلة بعمل إليهاتشتد احلاجةبعيد إلنشاء نقابة 

قائمة احملامني وموظفي الدعم أمام احملكمة.
من دستورها. ٢مبّينة يف املادة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةواألهداف اليت ترمي إليها ن.  ٤

)؛ وتعزيز أعلى املعايري ١وتشمل دعم وظائف وكفاءة واستقاللية احملامني املمارسني لدى احملكمة (الفقرة 
القانون، و ) فضال عن امتالكهم للمهارة والكفاءة يف جمال احملاماة٢املهنية واألخالقية لدى احملامني (الفقرة 

)؛ ٣وُنظم تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة مبهامهم أمام احملكمة (الفقرة ضوعيواملو اإلجرائياجلنائي
)؛ وتعزيز حقوق الضحايا واملدعى عليهم واملوكلني ٧والتمثيل املستقل ملصاحل احملامني وموظفي الدعم (الفقرة 

؛ ومتثيل مصاحل )١١)؛ وتعزيز تكافؤ وسائل الدفاع (الفقرة ٨اآلخرين واحملامني أمام احملكمة (الفقرة 
).١٢وانشغاالت أعضائه أمام اجلمعية (الفقرة 

بصفة صوت مجاعي للمحامني املستقلني وموظفي الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةوتعمل ن.  ٥
الدعم الذين ميثلون الضحايا واملدعى عليهم واألطراف الفاعلة األخرى (الشهود والدول مثال) أمام احملكمة 
اجلنائية الدولية، وتقدم جمموعة من الدعم واخلدمات ألعضائها، وتعمل كمنتدى للمناقشة بشأن مجيع املسائل 

دف بصفتها هيئة تشارك املتعلقة باحملكم مشاركة كبرية ومباشرة يف أنشطة احملكمة ة اجلنائية الدولية. كما 
اجلنائية الدولية إىل اإلسهام يف إذكاء الوعي مبسائل ميكن أن تؤثر على عمل احملكمة، من أجل تعزيز جودة 

ا وفقا العدالة يف احملكمة اجلنائية الدولية الالزمة مبوجب أحكام نظام روما األساس ي ونصوص أخرى معرتف 
يتسع نطاقه الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيقابةنونظرا ألن اجلمهور املكون ل) من دستورها.٥(٢للمادة 

سواء أكانت من الدول األطراف أم ال، فإن النقابة تسعى إىل ليعم أعضاء املهنة القانونية يف مجيع البلدان، 
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ية ومنظمات أخرى ذات صلة من ا مع نقابات احملامني الدولية واإلقليمية والوطنتطوير وتوطيد عالقا
نظام روما األساسي وكذلك مناقشة مسائل ذات اهتمام متبادل، مبا يف ذلك يف البلدان تعزيزأجل 

واألقاليم اليت جتد احملكمة صعوبة يف الوصول إليها.
هيئة مستقلة عن احملكمة وهي مسجلة بصفتها مؤسسة ال الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيونقابة.    ٦

مبوجب قوانني هولندا. ("مجعية")تستهدف الربح
هي منظمة ال تستهدف الربح متول أساسا من خالل دفع الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيونقابة.   ٧

املسامهة التطوعية ألعضائها بوقتهم وطاقتهم.وتعترب أنشطة النقابة وأنشطة التوعية نتيجة رسوم العضوية.
العضو الكامل على ثالث فئات من العضوية: الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةوينّص دستور .    ٨

. والعضوية الكاملة مفتوحة جلميع األشخاص املقبولني على رك، والعضو املنتسباالعضوية، والعضو املش
م مل  قائمة احملامني والذين ميارسون بصفتهم حمامني مستقلني، وكذلك جلميع األشخاص، الذين رغم أ
يقبلوا على قائمة احملامني، مت تعيينهم بصفة حمامني يف قضية لدى احملكمة اجلنائية الدولية أو الذين ميثلون 

همرك مفتوحة جلميع األشخاص الذيناوفئة العضو املشمباشرا أفرادا لدى احملكمة اجلنائية الدولية. متثيال 
ا و مسجلإما: (أ) من لوائح احملكمة ٦٨عمًال بالالئحة الدوليةاجلنائيةاحملكمةن على القائمة اليت أنشأ

، الدوليةاجلنائيةاحملكمةم يف قضية يف ن بصفة موظفي دعو من لوائح قلم احملكمة، أو (ب) معين١٢٥الئحة الو 
العضو املنتسب وفئةويتوفرون على مخس سنوات على األقل من اخلربة املناسبة يف القانون اجلنائي الدويل. 

ولديهم خربة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةمفتوحة جلميع األشخاص الذين يدعمون أهداف 
، جيوز فقط الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةيف القانون اجلنائي الدويل. وعمًال بدستور واضحة

اللجنةلألعضاء كاملي العضوية الرتشح لالنتخاب للمجلس التنفيذي، وجلنة الضحايا، وجلنة الدفاع، و 
ية القانونية، وجلنة العضوية، وجلنة . كما ينّص الدستور على أن اللجنة االستشار املهنيةللمعايرياالستشارية

جيب أن يرتأسها عضو كامل العضوية وتشرتط أن تكون هذه اللجان مكونة من التدريب وجلنة أصدقاء احملكمة
) من الدستور على أن أصوات ١(٧ثالثة أعضاء لديهم عضوية كاملة وعضوين مشاركني. وتنّص املادة 

، وثالث مرات من كنيار املشاألعضاءمنونصفواحدكنسبةجيب أن حتسب  الكاملةالعضويةذوياألعضاء
نسبة األعضاء املنتسبني املؤهلني. واألعضاء املنتسبون املؤهلون هم األشخاص الذين يكونون، وقت عملية 

يستوفون االنتخاب، معينني كمديرين للقضايا لفائدة ضحايا احملكمة اجلنائية الدولية أو فريق الدفاع، الذين ال
تتكون جلنة من الدستور،٢٥خالف ذلك شرط توفر اخلربة للحصول على فئة عضو مشارك. وعمًال باملادة 

موظفي دعم احملامني من سبعة أعضاء مشاركني أو منتسبني.
احملكمةلدىاحملامنينقابةعضوا يف ٤٢٦، كان هناك ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٣٠وحىت تاريخ.    ٩

عضوا منتسبا. ومن حيث ١٠٣عضوا مشاركا، و٨٠عضوا كامل العضوية، و٢٤٣، من بينهم الدوليةاجلنائية
من عضوا١٣٨عضوا من الرجال. وفيما خيص التوزيع اجلغرايف، هناك ٢٦٣امرأة و١٥٩نوع اجلنس، هناك 
عضوا ١٣رقية، وعضوا من دول أوروبا الش١٤عضوا من دول آسيا واحمليط اهلادئ، و٢٦الدول األفريقية، و

ويرد التوزيع الكامل عضوا من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.٢٥٤من دول أمريكا الالتينية والكارييب، و
اية هذا التقرير.الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةألعضاء  حسب اجلنسية يف الرسم البياين يف 
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الدوليةالجنائيةالمحكمةلدىالمحامينهيكل إدارة نقابةباء.
مجعية عامة تتألف من أعضائها، وتنتخبالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةتتوىل إدارة أعمال .١٠

أسندت له مهمة إدارة العمليات اليومية للنقابة وتنفيذ رؤيتها عضوا إضافيا لتشكيل جملس تنفيذي١٤رئيسا و
) ٢٠١٦(الذي انتخب يف متوز/يوليو الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنياالسرتاتيجية. وكان الرئيس األول لنقابة

) ٢٠١٧(الذي انتخب يف متوز/يوليو ) والرئيس الثاين احلايل للنقابة QC(مستشار امللكة دافيد هوبر السيد هو 
).QC(مستشار امللكة كرمي أ.أ خان السيد  هو 
لس التنفيذي، تتألف من رئيس ونائب رئيس جلنة الضحايا.١١ ، ونائب رئيس جلنة وتقوم جلنة تنفيذية داخل ا

لف اللجنة التنفيذية احلالية مني، بدور قيادي يف إجراء العمليات اليومية للنقابة. وتتأاألالدفاع، وأمني الصندوق و 
ايا)، والشيف شارل تاكو (نائب رئيس جلنة رئيس جلنة الضحكرمي أ.أ خان (الرئيس)، وينس دييكمان (نائبمن

الدفاع)، وإميل عون (أمني الصندوق) وجون كسافيي كيتا (األمني). كما تتوىل مساعدة اللجنة التنفيذية أمانة 
. ويف أيلول/سبتمرب الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيطوعني املعينني يف نقابةمكونة من األمني واألعضاء املت

احملامنينقابة، عّينت النقابة السيد دومينيك كينيدي مديرا تنفيذيا بدوام جزئي مكلف مبهمة إدارة أعمال ٢٠١٧
لس التنفيذي، عمًال باملادة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدى ا ا من ١٥وتنفيذ االسرتاتيجيات واألنشطة اليت يقوم 

. واملدير التنفيذي هو املوظف الوحيد الذي حيصل على أجر من الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةدستور 
النقابة.

تتوىل ،الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيبةنقاجلان دائمة ل٨.   كما انتخبت اجلمعية العامة أعضاء لدى ١٢
. املقرتحة ذات الصلة مبجال تركيزها اخلاصاإلجراءاتاملسؤولية الرئيسية عن النظر يف املسائل واألنشطة و 

وتتوزع اللجان الدائمة الثماين كما يلي:
واملتهمـني يف االعتبـار، وتقـدم بواسـطة تعليـق ممكلفـة بأخـذ مصـاحل املشـتبه فـيهجلنة الـدفاع(أ)

لــس التنفيــذي واجلمعيــة العامــة مقرتحــات إىل اللجنــة  االستشــارية القانونيــة وتقــدم املشــورة إىل ا
تو؛و بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالدفاع. وتتوىل رئاستها يف الوقت احلايل السيدة كارولني ب

احل الضـحايا يف االعتبـار وتقـدم بواسـطة تعليـق مقرتحـات مكلفة بأخذ مصـجلنة الضحايا(ب)
لـــس التنفيـــذي واجلمعيـــة العامـــة بشـــأن إىل اللجنـــة  االستشـــارية القانونيـــة وتقـــدم املشـــورة إىل ا

يـــنس مجيـــع املســـائل املتعلقـــة بالـــدفاع عـــن الضـــحايا. ويتـــوىل رئاســـتها يف الوقـــت احلـــايل الســـيد 
دييكمان؛

وتقــدم بواســطة تأخــذ يف االعتبــار مصــاحل مــوظفي الــدعم، منيمــوظفي دعــم احملــاجلنــة(ج)
لــس التنفيــذي واجلمعيــة تعليــق مقرتحــات إىل اللجنــة  االستشــارية القانونيــة وتقــدم املشــورة إىل ا

تــوىل رئاســتها يف الوقــت احلــايل الســيدة تالعامــة بشــأن مجيــع املســائل املتعلقــة مبــوظفي الــدعم. و 
فرانسيسكا أنزوفينو؛

مدونــةفيمــا خيــصتقــدم املشــورة والتوجيــه لألعضــاء املهنيــةللمعــايرياالستشــاريةاللجنــة(د)
ويتــوىل رئاســتها يف الوقــت احملــامني وميكــن أن تقــدم آراء استشــارية عنــد الطلــب. ســلوكقواعــد

احلايل السيد أنطونيوس أبو كسم؛
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القواعــد التعــديالت املقرتحــة علــىتتــوىل مســؤولية النظــر يف اللجنــة االستشــارية القانونيــة(هـ)
اخلاصـــة باحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة وغريهـــا مـــن النصـــوص القانونيـــة اإلجرائيـــة وقواعـــد اإلثبـــات

ـــا، وكـــذلك تتــوىل اقـــرتاح وصـــياغة التعــديالت املدخلـــة علـــى  القواعـــد اإلجرائيـــة علــىاملعــرتف 
ـــا. ويوقواعـــد اإلثبـــات  طلـــب مـــن اللجنـــة يف إطـــار وغريهـــا مـــن النصـــوص القانونيـــة املعـــرتف 

و/أو موكليهـــا، الدوليـــةاجلنائيـــةاحملكمـــةلـــدىاحملـــامنينقابـــةأعماهلـــا متثيـــل مصـــاحل مجيـــع أعضـــاء 
ويتوىل رئاستها يف الوقت احلايل الدكتور سرييل الوسي؛حسب االقتضاء. 

احملكمــــةلــــدىاحملــــامنينقابــــةتســــتعرض وتقــــّرر يف طلبــــات العضــــوية يف جلنــــة العضــــوية(و)
وتتوىل رئاستها يف الوقت احلايل السيدة إليزابيث غاليازي؛. الدوليةاجلنائية

التــدريبتقــدمي تتــوىل مســؤولية تصــميم وتنفيــذ بــرامج تــدريب احملــامني، و جلنــة التــدريب(ز)
يف جمـــال القـــانون اجلنـــائي اإلجرائـــي الدوليـــةاجلنائيـــةاحملكمـــةلـــدىاحملـــامنينقابـــةجلميـــع أعضـــاء
لــدويل ونُظــم تكنولوجيــا املعلومــات. ويتــوىل رئاســتها يف الوقــت احلــايل الســيد جــون  واملوضــوعي ا

كلود موبالما زيبونا؛ 
تتــــوىل مســــؤولية النظــــر والــــرد علــــى طلبــــات مــــوجزات أصــــدقاء جلنــــة أصــــدقاء احملكمــــة(ح)

احملكمــة الصــادرة عــن رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو غرفهــا، كمــا تنظــر وتــرد علــى طلبــات 
لـــس التنفيـــذي لنقابـــةمـــوج اجلنائيـــةاحملكمـــةلـــدىاحملـــامنيزات أصـــدقاء احملكمـــة الـــيت يقـــدمها ا

ويتوىل رئاستها يف الوقت احلايل السيد فيليب غريسيانو.. الدولية
لس التنفيذي .١٣ قليمية إجهات اتصال بتعيني الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيلنقابةكما قام ا

ضمن كل منطقة خمصصة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةإلجراء أنشطة التوعية نيابة عن ووطنية 
توضيح الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيللمسؤولية اجلغرافية. وتشمل مهمة جهات االتصال التابعة لنقابة

امني وموظفي الدعم، وتوضيح العمل والوالية القضائية املسندة الدور الذي تقوم به النقابة بالنسبة لقائمة احمل
للمحكمة اجلنائية الدولية بالنسبة للمهنيني القانونيني، ومساعدة النقابة يف التنسيق واالتصال بالنقابات الوطنية 

رى ذات للمحامني وتقدمي توصيات فيما خيص احتياجات التدريب بالنسبة للمحامني احملليني وبشأن قضايا أخ
جهات االتصال اإلقليمية والوطنية التالية، الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةصلة. وحىت اليوم، عّينت 
ومجيعها أعضاء يف النقابة:

جهات االتصال اإلقليمية:(أ)
الشيف شارل تاكو، نائب رئيس جلنة الدفاع؛أفريقيا:)١(
لس التنفيذي؛ةأالجندرا، عضو آسيا: داتو شياماال )٢( ا
أمريكا الالتينية: أنا كريستينا رودريغز بينيدا؛)٣(
أوروبـــــــا الغربيـــــــة: األســـــــتاذ الـــــــدكتور فالدميـــــــري توشيلوفســـــــكي ويـــــــنس )٤(

نائب رئيس جلنة الضحايا؛دييكمان،
لس التنفيذي وإميل )٥( نيعون، أمالشرق األوسط: حممد عويين، عضو ا
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الصندوق؛
جهات االتصال الوطنية:(ب)

لس التنفيذي؛)١( بلجيكا: لوك والني، عضو ا
لس التنفيذي؛)٢( كندا: كريستوفر غوسنل، عضو ا
الصني: مايكل ييكيانغ ليو؛)٣(
فرنسا: إمانويل ألتيت؛)٤(
فيستينغاوسن؛أملانيا: ناتايل فون )٥(
لس التنفيذي؛)٦( إسرائيل: روزيت بار حاييم، عضو ا
لس التنفيذي؛هوالندا: الدكتورة كارولني بويسمان، )٧( عضو ا
شوان جبارين؛فلسطني:)٨(
تو؛ري ديان دزيةالفلبني: األستاذ)٩(
روسيا: السفري ألكسندر خوداكوف؛)١٠(
إبراهيم يياله؛سرياليون: )١١(
لس)١٢( اململكة املتحدة: رودين ديكسون، (مستشار امللكة)، عضو ا

لس التنفيذي؛ التنفيذي ودافيد يونغ، عضو ا
لسالواليات املتحدة األم)١٣( التنفيذي.ريكية: كولني روهان، عضو ا

–٢٠١٦الدوليــة وإنجازاتهــا خــالل الفتــرة الجنائيــةالمحكمــةلــدىمينالمحــامــوجز عــن أنشــطة نقابــةثالثا.
٢٠١٧

)٢٠١٦مرحلة اإلنشاء (تموز/يوليو ـ كانون األول/ديسمبر ألف.
خالل اجتماع ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠يف الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةاعتمد دستور .١٢

(مستشار دافيد هوبر -الرئيس منصباجلمعية العامة األوىل بالهاي. وانعقدت االنتخابات مباشرة الختيار
اجتماع الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةوأعضاء اللجان الدائمة الثماين للنقابة. وعقدت–) امللكة

يف الهاي، حيث ُنظمت انتخابات الختيار منصب الرئيس ٢٠١٧حزيران/يونيو ٣٠اجلمعية العامة الثانية يف 
الرئيس الثاين تهومجيع املناصب داخل اللجنة التنفيذية ومجيع اللجان الدائمة. وانتخب السيد كرمي أ.أ خان بصف

.الدوليةاجلنائيةلدىاحملامنيلنقابة
ا توركز .١٣ (متوز/يوليو ـ  الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةمعظم أنشطة املرحلة األوىل اليت قامت 

اجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةعلى إنشاء وبناء هيكل النقابة. وأصدرت )٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
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ا الدائمة يف تشرين األول/أكتوبر سياستها الداخلية األوىل اليت تنظم عمل وأداالدولية . وأطلقت ٢٠١٦ء جلا
الصيغة األوىل ملوقعها اإللكرتوين لتقدم ألعضائها وأطراف ثالثة معلومات عن أنشطة املنظمة وتسهيل التواصل. 

يف مناقشات مع نقابات حمامني أخرى ومنظمات أخرى الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةودخلت 
تشرين ٢٤للمحامني الستكشاف طرائق بشأن تفاعلها وتواصلها مع النقابة. وُعقد اجتماع أول يف بروكسيل يف 

. كما الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيمع نقابات متعددة وحضر االجتماع رئيس نقابة ٢٠١٦األول/أكتوبر 
احملامنينقاباتجملسأعضاء ب٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣يس جلنة الضحايا، السيد لوك والني يف اجتمع رئ
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةمن أجل تعريف أعضائها بأهداف وأعمال األوروبية

حدثا جانبياالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابة، نظمت ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣ويف .١٤
خالل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي. وخالل احلدث، رّحب كل من رئيسة احملكمة 

املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، السيدة فاتو اجلنائية الدولية، السيدة سيلفيا فرنانديس دوغورمندي، و
، السيد هرمان فون هبل، ونائب رئيس اجلمعية، السيد سريجيو أوغلد الدوليةبنسودة، وقلم احملكمة اجلنائية

) ٣(٢٠بصفتها هيئة متثيلية مستقلة للمحامني عمًال باملادة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيبإنشاء نقابة
اجلنائية الدولية. وقد كان االجتماع يف الواقع احلدث اجلانيب الثاين للمحكمةاإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن 

، حيث انعقد حدث جانيب سابق يف تشرين الثاين/نوفمرب الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنيالذي له صلة بنقابة 
اجلمعية يف الهاي، كان من بني الشخصيات اليت حضرته، صاحب السعادة، السيد صديقي كابا، رئيس٢٠١٥

للمحكمة اجلنائية ةالعاميةاملدعالعامة ورئيسة احملكمة اجلنائية الدولية، السيدة سيلفيا فرنانديس دوغورمندي، و
ية الدولية، السيد هرمان فون هبل.الدولية، السيدة فاتو بنسودة، وقلم احملكمة اجلنائ

-ICCمن القرار ٦٢يف الفقرة الدوليةاجلنائيةةاحملكملدىاحملامنيوأحاطت اجلمعية علما بإنشاء نقابة.١٥

ASP/15/Res.5٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤"تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف" يف بعنوان
إىل تقدمي تقرير عن هيكلها وأنشطتها إىل الدورة السادسة عشرة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةودعت

.٢٠١٧للجمعية يف نيويورك اليت ستنعقد يف كانون األول/ديسمرب 
تحسين الظروف العامة لعمل المحامين وموظفي الدعم لدى المحكمة- باء 

قلم معبناء مع إدارة احملكمة، وخاصةحوار إقامةإىلنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةدف.   ١٦
.احملكمةلدىالدعموموظفياحملامنيلعملالعامةالظروفاحملكمة، من أجل حتسني 

وتثري نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية قضايا تتعلق بوصول احملامني وموظفي الدعم إىل مرافق .    ١٧
لدى، استجابت احملكمة اجلنائية الدولية جزئيا لطلب نقابة احملامني٢٠١٧نيسان/أبريل تكنولوجيا املعلومات. ويف 

) ليشمل مناطق املباينWi-Fiاالتصال الالسلكي (احملكمة اجلنائية الدولية، ووسعت نطاق الوصول إىل شبكة 
الوصول إىل الشبكةاعليهميتعذر الدائمة اليت تضم أماكن عمل فريقي جلنة الدفاع وجلنة الضحايا، اللذين كان

يف أطلق قسم خدمات إدارة املعلومات يف قلم احملكمة، وعقب طلب من نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
(”SolvIT“)خبصوص املشاكل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات بطاقاتنظاما جديدا إلصدار ٢٠١٧نيسان/أبريل 

قسم خدمات إدارة املعلومات يف قلم احملكمة مباشرة عن جمموعة من إعالم بيسمح لفريقي الدفاع والضحايا مما
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بتكنولوجيا املعلومات عن طريق إصدار بطاقات حوادث واملتابعة بواسطة النظام ملعرفة اإلجراءات اليت القضايا املتصلة 
عاجلة املشكلة.اختذها قسم خدمات إدارة املعلومات يف قلم احملكمة مل

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، اجتمع رئيس ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٣متوز/يوليو و١٤ويف .    ١٨
سائل املهمة. ووافق قلم حيث نُوقشت جمموعة واسعة من املهبلفونهرمانالسيدالدولية،اجلنائيةاحملكمةبقلم

على إنشاء أماكن عمل وحيدة ومغلقة متاحة ألفرقة الضحايا على أساس التناوب/التشارك حسب احملكمة
ا.   على احلاجة إىل توفري أماكن لدى قلم احملكمةنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةرئيس كما أحلّ احتياجا

م على االمتثال لواجبهم فيما خيص السرية مبوجب  مدونة قواعد عمل ألفرقة الضحايا تدعم على حنو أفضل قدرا
نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية. وعندما ينشأ مكان العمل املغلق، ستتشاور لدى احملكمةسلوك احملامني 
حايا فيما يتعلق بفائدة مكان العمل هذا ونواحيه العملية، مبا يف ذلك الشواغل املتعلقة الضع أفرقةماجلنائية الدولية

مبسألة السرية املذكورة سابقا ومحاية املعلومات.

لس التنفيذي لفريق عامل يتكون من السيدة كلووي غ١٩ دعم راندون (رئيسة) (عضوة جلنة موظفي .    وقد أسند ا
لس التنفيذي ورئيس اللجنة االستشارية القانونية)، والسيدة كارولنياحملامني)، وا بوتو لدكتور سرييل الوسي (عضو ا

. الدعماملرتتبة على احملامني وموظفي (رئيسة جلنة الدفاع) مهمة الرتكيز على مسألة االلتزامات واإلعفاءات الضريبية
لس  التنفيذي يف الوقت املناسب يتضمن توصيات ومقرتحات للعمل.وسريفع هذا الفريق العامل تقريرا إىل ا

لس التنفيذي إىل السيدة كولني روهان (عضوة ا.٢٠ إلنشاء لس التنفيذي) مهمة صياغة مقرتحاتكما أسند ا
اليت تعرض هلا احملامون وموظفو الدعم. –اجلنسي أو غريه –التحرش تل مباشر" لإلبالغ عن حاال"خط اتصا

واهلدف من خط االتصال املباشر هذا هو توفري مكان آمن ويتسم بالسرية حيث ميكن للمتصل التحدث عن حادث 
احملامني لدى احملكمة اجلنائية لنقابةاملشورة لضحايا سلوك من هذا القبيل. وجيري وضع سياسة داخلية التحرش وتقدمي

بشأن عمل واختصاصات خط االتصال املباشر هذا.الدولية

موقعا إلكرتونيا جديدا نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، أطلقت ٢٠١٧ويف أيلول/سبتمرب .٢١

(www.iccba-abcpi.org). لس التنفيذي من خالل إصدار املوقع اإللكرتوين اجلديددفيهو خربة تبسيط وتعزيزإىلا
لس التنفيذي أن املنصة السابقة يتعذر عليها خدماملست وسهولة تصفح املعلومات. وإضافة إىل ذلك، سرعان ما أدرك ا

صولحدعم الربامج التدريبية اليت كانت تعتزم نشرها. ويتضمن املوقع اإللكرتوين اجلديد "منطقة لألعضاء"، من أجل 
نقابة احملامني على معلومات وموارد. وبناء على طلب من رئيساملميزالدوليةنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية أعضاء 

اجلنائية الدولية تؤدي ، وفر قلم احملكمة روابط إلكرتونية على املوقع اإللكرتوين للمحكمةلدى احملكمة اجلنائية الدولية
: احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاملوقع اإللكرتوين لنقابة إىل 

https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/legal-professionals.aspx; https://www.icc-
cpi.int/about/defence; https://www.icc-cpi.int/about/victims; https://www.icc-cpi.int/about/witnesses.
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وثائق على موقعها اإللكرتويننقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، ستنشر ٢٠١٧عامايةحبلولو .٢٢
ا اللجنة االستشارية القانونية يف إطار تنفيذ برنامج عملها. ويشمل ذلك فهرس مواضيعي للسياسات موارد أعد

املطبقة الداخلية للمحكمة اجلنائية الدولية القائمة (التوجيهات الرئاسية والتعليمات اإلدارية والتعميمات اإلعالمية)
الداخليةاملساءلةآللياتموظفي الدعم أو اليت هلا تأثري على بيئة عملهم؛ والتحليل القانوين على احملامني و 

ا آلية الرقابة املستقلةالدوليةاجلنائيةاحملكمةداخلالقائمةوالسياسات (مبا يف ذلك مقدمة إىل الوالية اليت تضطلع 
بشأنالدوليةاجلنائيةاحملكمة)؛ والتحليل القانوين لسياسة املخالفاتعناملبلغنيومحايةالغش،مكافحةوسياسات 

اجلنائيةلمحكمةمحاية املعلومات. واهلدف من هذه املسامهات هو تعزيز الوعي واإلدراك لإلطار السياسي العام ل
ضحايا لدى احملامني وموظفي الدعم. ومثة مسامهات مماثلة هي يف طور اإلعداد بشأن مواد مثل محاية الالدولية

ما شابه ذلك.والشهود واالمتيازات واحلصانات واألنشطة امليدانية و 

م ي التعبير عن آراء وشواغل المحامين وموظفي الدعم خالل المناقشات الداخلية للمحكمة الجنائية - ج
المساعدة القانونيةلية   بشأنالدو 

ا اخلامسة عشرة احملكمة اجلنائية الدولية بتقدمي مقرتحات بشأن .٢٣ كلفت مجعية الدول األطراف خالل دور
ا السادسة عشرة يف كانون  تعديالت على سياسة أجور املساعدة القانونية لتعرض على نظر اجلمعية خالل دور

أصدر قلم احملكمة اجلنائية الدولية تقريرا ،٢٠١٧ويف كانون الثاين/يناير . (ICC-ASP/15/20)٢٠١٧األول/ديسمرب 
املساعدة لُنظماملساعدة القانونية أعّده اخلبري االستشاري اخلارجي السيد ريتشارد روجرز يقدم حتليال مقارنا عن

رير رى. وأشارت االستنتاجات الرئيسية للتققابل للتطبيق لدى احملكمة اجلنائية الدولية ولدى حماكم دولية أخالقانونية
الفئة اليت حتصل ـ إىل حد بعيد ـ على أجور يشكلونأن احملامني وموظفي الدعم لدى احملكمة اجلنائية الدولية إىل

مقارنة باحملاكم اجلنائية الدولية األخرى.ضعيفة
مبشاورات مكثفة مع قلم احملكمة اجلنائية الدولية وخبريها نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةوقامت .  ٢٤

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةريتشارد روجرز حول هذه املسألة. وطلبت االستشاري اخلارجي، السيد 
املساعدة نظامدون انتظار االنتهاء الكامل من استعراض –خاص من قلم احملكمة اجلنائية الدولية أن ينفذ فورا بوجه 

نظام% ملوظفي الدعم املنصوص عليها ضمن ١٥% للمحامني و٣٠لزيادة مهنية بنسبة الدفع التلقائي–القانونية 
املعنون "تقرير قلم احملكمة بشأن وسائل حتسني ٢٠١٤على أساس شهري. ويف تقرير عام املهنيةالرسوم تعويض

ا من أجل دمج الزيادة املهنية وتعويض تكاليف السفر "، اقرتح قلم املساعدة القانونيةإجراءات  احملكمة تدبريا مشا
"التكاليف"، و"حتقيق وفوراتواإلقامة ضمن دفع مبلغ إمجايل شهري. وقال إن هذا التدبري من شأنه "تبسيط سداد

. ورغم ذلك، يف )١٠ـ ٦، الفقرات ICC-ASP/13/6أقسام قلم احملكمة املعنية (خمتلفوكذلك توفري الوقت على 
، رفض قلم ٢٠١٧آذار/مارس ٣١بتاريخ احملكمة اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدىإطار رسالة موجهة لرئيس 

نظام يف إطار مزعومة احملكمة اجلنائية الدولية تنفيذ التدبري الذي طالبت به النقابة بسبب وجود صعوبات قانونية 
املساعدة القانونية القائم.
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احملكمة اجلنائية الدولية بتعميم "ورقة مفاهيمية" عن املساعدة القانونية بغية ، قام قلم ٢٠١٧.   ويف نيسان/أبريل ٢٥
.٢٠١٧حزيران/يونيو ١٩كومية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف حنظمات غري متنظيم حلقة دراسية مع 

تعليقا على الورقة املفاهيمية احملكمة اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدى ، أصدرت ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٤ويف .٢٦
احملكمة بشأن املساعدة القانونية حيث أشارت فيه إىل انشغاهلا بشأن تأجيل استعراض نظام قلم اليت أصدرها

موعة من التدابري املؤقتة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية لتلقائي الدفع اوسلطت الضوء على ضرورة التنفيذ العاجل 
على أساس شهري.للزيادة املهنية املتعلقة بتعويض الرسوم املهنية

٢٠١٧حزيران/يونيو ١٩احللقة الدراسية اليت نظمت يف نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية.    وحضرت ٢٧
احملكمة.من جديد احلاجة إىل تنفيذ التدابري املؤقتة احملددة، دون تأثري على موقف قلموأكدت
"بيانا خطيا عن نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وجهت ٢٠١٧آب/أغسطس ١٨.    ويف ٢٨

لدى احملكمة املساعدة القانونية" إىل جلنة امليزانية واملالية (يوجد البيان الكامل على املوقع اإللكرتوين لنقابة احملامني
لكرتوين التايل:على العنوان اإلاجلنائية الدولية

)https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_34693d7558a74cfbb0b8fa6c1d5fc2d5.pdf(.طلبت، ويف هذا البيان
باحرتام من جلنة امليزانية واملالية أن تقدم توصيات إىل الدورة السادسة عشرة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية

بغية تنفيذ التدابري التالية:للجمعية
أن تتخذ مجعية الدول األطراف، يف انتظار االنتهاء من االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية، قرارا (أ)

املنصوص عليها مبوجب نظام املساعدة القانونية احلايل:بشأن الزيادة املهنية لتعويض الرسوم 
حامني وموظفي الدعم، بدون املستحقة للمتعابتلقائيا على أساس شهري مع األالزيادة املهنيةتدفع)١(

؛لداعمةااملستندات إىل تقدمياحلاجة
أو

احملامني وموظفي الدعم، وأن أتعاببدال من ذلك، تدفع الزيادة املهنية مسبقا على أساس شهري مع )٢(
اية العام عملية شكلية؛لداعمةاعملية التحقق من املستندات تكون  اليت تقدم يف 

أن تقوم مجعية الدول األطراف بتعديل هيكل ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية أو القواعد املالية لكيال ميكن (ب)
١٠٤,٣الدولية ختصيص أموال املساعدة القانونية ألغراض أخرى غري املساعدة القانونية عمًال باملادة احملكمة اجلنائيةلقلم 
من خالل عزل امليزانية املخصصة كن حتقيق ذلك بإجراء تعديل على هيكل امليزانية، : مياملاليةوالقواعداملايلالنظاممن 

للمساعدة القانونية باعتبارها ميزانية منفصلة أو كحساب خاص، أو بإدراج تنبيه خاص إىل قلم احملكمة اجلنائية الدولية 
بالنسبة للجنة امليزانية أنسبعتربهاياليتالطريقةكانتأياـ املاليةوالقواعداملايلالنظاملكي خيصص موارد مالية ضمن 

واملالية ومجعية الدول األطراف.
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إىل تقدمي عرض على أساس البيان الذي قدمته. نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةودعت جلنة امليزانية واملالية .   ٢٩
أمام جلنة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، حضر رئيس٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٢وفضال عن هذه الدعوة، يف 

امليزانية واملالية وأكد من جديد الطلبات املذكورة سابقا واحلجج املؤيدة هلا.
-ICC)خالل الدورة التاسعة والعشرين" إىل اجلمعية أعماهلابشأن "الذي قدمته جلنة امليزانية واملالية .   ويف إطار التقرير ٣٠

ASP/16/15)٧(الفقرات نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةعلما بالبيان والعرض الذي قدمته اللجنة، أحاطت ،
ينبغي تقدميها إىل )، و"أوضحت أن أي وثيقة تقدم إىل اجلمعية ميكن أن تكون هلا آثار مالية أو على مستوى امليزانية١٧٧و

ا املقدم إىل جلنة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةكما هو معمول به من قبل - اللجنة للنظر فيها"  من خالل بيا
اختاذ "قرار بشأن أي تعديل على نظام على هيئة اجلمعية بغيةإحالتهاو –٢٠١٧أغسطس/آب ١٨امليزانية واملالية بتاريخ 

).١٨٣املساعدة القانونية" (الفقرة 
نفس البيان والطلبات إىل اجلمعية نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية.   ومن خالل هذه التوصية، تقدم ٣١

بغية البت فيها خالل الدورة السادسة عشرة.

بناء شبكة قوية من المحامين الذين لديهم اهتمام بأعمال المحكمة عبر العالم-دال

مع منظمات حمامني أخرى ٢٠١٦ملناقشات اليت بدأت من تشرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب ا.٣٢
نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، قامت ٢٠١٧آذار/مارس ٢٩. ويف ٢٠١٧خالل عامتواصلت وتكثفت 
ة اجلنائية الدولية. وأعربت كل اجلهات اليت حضرت مقر احملكميفوالدوليةنقابات احملامني الوطنية لبالرتتيب الجتماع 

يف أعماهلا. ومتيز االجتماع اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدى احملكمةاالجتماع عن نيتها الواضحة واإلجيابية لدعم 
بنجاح كبري، حيث مجع جمموعة واسعة من نقابات ورابطات احملامني معا من أجل اختاذ قرار بشأن هيكل للتعاون يف 

وكانت هناك جمموعة واسعة من نقابات ورابطات احملامني ملناقشة قضية "ما هي أفضل وسيلة متاحة أمام املستقبل.
لالتصال بنقابات احملامني األخرى واملشاركة الفعالة معها؟" وكان من بني كمة اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدى احمل

ولنداالذين حضروا ممثلون عن نقابة  احتاد و ، احملامني بالهاي، ونقابة احملامني االحتادية األملانية، ونقابة احملامني 
ونقابة ، أفريقيايفاألعمالقانونمواءمةمنظمة، و واألملانية يف بلجيكاونقابة احملامني باللغة الفرنسية، الدويلاحملامني

نقاباتجملسالتقاليد القانونية املشرتكة، و تاملؤمتر الدويل لنقابات احملامني ذا، و احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
رابطة و ، األمريكيةاحملامنينقابة، و نيوبالد الغال، ونقابة احملامني اجلنائيبإجنلرتا، ونقابة احملامني األوروبيةاحملامني
ى احملكمة اخلاصة بلبنان ونقابة ، ومكتب الدفاع لدالرواندينياحملامنينقابةو األفارقةاحملامنيونقابة، الدوليةاحملامني

حمامي الدفاع املمارسني لدى احملاكم الدولية.
يف نيسان/أبريل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةأصدرت واستنادا إىل نتائج هذا احلدث الناجح، .   ٣٣

نقابات ومنظمات احملامني األخرى إىل دد اإلطار السياسي النتماءحيذي" الماءات، "اإلجراء املتعلق باالنت٢٠١٧
من دستور النقابة.٤٠باملادة ، عمال نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
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دورة تدريبية مفتوحة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، نظمت ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٩.   ويف ٣٤
ألعضائها بفندق ماريوت بالهاي. وبعد اخلطاب الرئيسي الذي ألقاه السيد القاضي جيفري هندرسون، قام أعضاء 

، وفهم التهم ذات الصلة بقضايا احملكمة اجلنائية الدولية.٧٠فاع، وإجراءات املادة النقابة بعروض عن حتقيقات الد

مذكرة تفاهم مع معهد سرياكوزا نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، أبرمت ٢٠١٧.  ويف أيار/مايو ٣٥
دف  معا إىل ومعهد سرياكوزااجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدى احملكمة بصقلية، بإيطاليا. وبناء على هذا االتفاق، 

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية إنشاء برامج مشرتكة، خاصة ذات صلة باحملكمة اجلنائية الدولية. كما أقامت 
أجلمنالعاملحنووموجهاالسنواتمتعددجديداشراكة مع معهد سرياكوزا إلطالق برنامج ميثل إطارا تدريبيا الدولية

باجلرائماملتعلقةالوطنيةوالقضاياالدوليةاجلنائيةاإلجراءاتيفاألساسيةاإلنسانوحقوقالدفاعحقوقومحايةعزيزت
. ويعترب الربنامج جزءا من اجلهد العاملي لتعزيز حقوق الدفاع يف سلسلة العدالة اجلنائية الدولية من خاللالوطنيةعرب

الربنامج بصفة رسيمة بالدورة التدريبية االفتتاحية بشأن "املبادئ األساسية حلقوق ة. وبدأ تخصصمو ابتدائيةدورات
نقابة احملامني لدى . ومع اأيار/مايو مبقر معهد سرياكوز ١٩ـ ١٥الدفاع أما احملاكم الدولية"، اليت ُعقدت ما بني 

، الرابطة الدولية لقانون العقوباتو ، الدويلاحملامنياحتاد ، هناك شركاء آخرون للربنامج وهي احملكمة اجلنائية الدولية
دراسات حول األمن الدويل والتعاون األورويب جبامعة غرونوبل، واملدرسة العليا ، ومركز الاجلنائيةللعدالةالدويلاالحتادو 

اإليطالية للمحاماة.

، عقب عملية شراء مفتوحة، الدوليةنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية.   واختار قلم احملكمة اجلنائية الدولية ٣٦
الدائم املبىنيف قائمة احملامني، الذي ُعقد لفائدة لتنظيم التدريب السنوي الذي تنظمه احملكمة اجلنائية الدولية 

، والذي تقرر أن يتزامن مع اجتماع اجلمعية العامة ٢٠١٧حزيران/يونيو ٢٩إىل ٢٧للمحكمة اجلنائية الدولية من 
وركز تدريب اليوم األول على . ٢٠١٧حزيران/يونيو ٣٠يف نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةالثانية ل

التجرميخلطراملعرضنيالشهود الضعفاء وتدابري احلماية ودور احملامي العامل يف متثيل الشهود الضعفاء واألشخاص
يز خالل اليوم الثاين على إجراءات التعويض لدى احملكمة ، ومساءلة الشهود الضعفاء يف احملكمة. وكان الرتكالذايت

اليوم التدرييب الثالث تضمناجلنائية الدولية. وتقوم متارين املرافعة العملية بدور مهم يف هذه الوحدة التدريبية. و 
ات من داخل احملكمة، وحماضرات قدمها خرباء بشأن إجناز أحسن األدلة وأفضل املمارساحملاكمةجلساتمالحظة 

الدائرة حيث محاية الشهود الضعفاء يف نظام اخلصومة، وحلقة نقاش ملمارسني من ذوي اخلربة، مبا يف ذلك عضو يف 
، بشأن قضايا وشواغل تنشأ عن التدريب.االبتدائية

احملامنينقابةو نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، قامت ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢ويف .    ٣٧
حفل ُنظم يف مباين احملكمة اجلنائية الدولية ، اليت ميثلها رئيسها السيد هنيبال أووايفو، بإبرام اتفاق انتماء خالل األفارقة

ونقابة حمامني نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاتفاق االنتماء هذا أول اتفاق انتماء وقعته بالهاي.  ويعترب 
املتعلق باالنتماءات يف نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةتوصل إىل هذا االتفاق وفقا إلجراء أخرى. ومت ال
ذات االهتمام املتبادل. حول القضايابني النقابتنيكل أساسا لتعاون متواصل وعميق، وسيش٢٠١٧نيسان/أبريل 
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ستعتمد نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةعلى أن مجلة أمور،يف، ٣االنتماء مبوجب مادته فاقوينّص ات
يف املساعدة على تيسري أو خالف ذلك دعم أنشطتها املتعلقة بالتوعية يف مجيع البلدان األفارقةاحملامنينقابةعلى 

لدى االحتاد األفريقي ولدى مجيع املنظمات و األفريقية، سواء كانت دوال أطراف يف نظام روما األساسي أم ال، 
احملامنينقابةو نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاإلقليمية ذات الصلة املمثلة يف البلدان األفريقية. وأعربت 

ما حلضور عدة قضاة للمحكمة يف حفل التوقيع، وخاصة األفارقة سعادة السيدة القاضية جويس ألوويش،عن سعاد
ئيس ر ساجني موناجنغ، وسعادة القاضي هوارد موريسون، اجلنائية الدولية، وسعادة القاضيأول نائبة لرئيسة احملكمة

كمة، والسيد أولوفيمي إلياس، رئيس قلم حمتنيالــــدولينياجلنــــائيتنيللمحكمتــــاملتحــــدةاألمــــمةآليـــقلم حمكمة 
نتا منسراي، ومسؤولون من مكتب املدعي العام وقلم احملكمة ي، والسيدة باملتبقيةاألعماللتصريفاخلاصةسرياليون

لدى احملكمة اجلنائية الدولية.

السيد كرمي خان نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، قام رئيس ٢٠١٧.   وخالل صيف وخريف عام ٣٨
لس التنفيذي املنتخب الشيف ألقىحديثا بتقدمي النقابة يف عدة مؤمترات دولية ونقابات للمحامني. و وأعضاء ا

خالل املؤمتر كلمةالسيد كرمي خان  ألقىيف نيجرييا، و األفارقةاحملامنينقابةخالل املؤمتر السنوي لكلمةشارل تاكو  
الرابطة القانونية ألمم جنوب ئيسر السنوي لنقابة احملامني بسرياليون بفريتاون. ويف آسيا، اجتمع السيد كرمي خان مع 

(السيد أفلينو كروز)، ورئيس نقابة احملامني املتكاملة يف الفلبني (السيد أبدييل دان إليجاه فجاردو)، ورئيس شرق آسيا
ألقى كلمة خالل مؤمتر للمدعني العامني واحملامني ُعقد يندران)، و افورة (السيد غريغوري فيجمجعية احملامني بسنغا

بتيمور ليشيت استضافه املدعي العام سعادة السيد جوزي كسيمنس وترأسه وزي العدل، معايل السيد إيفو فالنت. كما 
للعدالة اجلنائية الذي ُعقد بدكار، يف الدويلخالل مؤمتر اليوم هاليمثّ قام أمني النقابة السيد كسافيي جون كيتا بت

يف حلقة عمل لفائدة املوظفني القضائيني لدى احملكمة أالجندراشياماالداتوالسنغال، وشارك السيد كرمي خان و 
وتشكل هذه األنشطة جزءا من جهود التوعية العليا بإندونيسيا يف املبىن الدائم للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي.

ا  لتعزيز مكانة احملكمة اجلنائية الدولية وإذكاء الوعي واالهتمام نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاليت قامت 
باحملكمة لدى أعضاء املهن القانونية عرب أحناء العامل.

خطة العمل من نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةس ، وقع رئي٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٥.   ويف ٣٩
) نيابة عن النقابة يف الهاي. وتسعى GQUALأجل التكافؤ بني اجلنسني على مستوى التمثيل يف املنظمات الدولية (

ملموسة ملعاجلة محلة تعزيز التكافؤ بني اجلنسني على مستوى التمثيل يف املنظمات الدولية إىل التوعية وحتقيق أعمال 
نقص متثيل النساء على مستوى املناصب القيادية يف اهليئات الدولية. وسبق توقيع خطة العمل من أجل التكافؤ بني 

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية اجلنسني على مستوى التمثيل يف املنظمات الدولية نقاش صوري، شارك فيه رئيس 
صصة لكال اجلنسني استضافته احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة املرأة يف شبكة ، بشأن قضايا احلصص املخالدولية

كل من تمن أجل التكافؤ بني اجلنسني على مستوى التمثيل يف املنظمات الدولية. وقامالقانون الدويل وخطة العمل 
هيئة التحكيم يف هذا النقاش نائبتها، والقاضية كريستني فان دن فاينغريت بدوررئيسة احملكمة اجلنائية الدولية، و 

الصوري.
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السنويستقبالااليف، قام أمني النقابة السيد كسافيي جون كيتا بتمثّيلها ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٥.   ويف ٤٠
والذي استضافته منظمة اليونيسيف يف مكاتبها يف الهاي الهايبلديةالذي تنظمهاحلكوميةغرياملنظماتشبكةل

نقابة احملامني لدى احملكمة املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية اليت هلا وجود يف الهاي. كما شاركت وحضره ممثلو 
جلسة فرعية من بني ثالث جلسات فرعية، ركزت على يف استضافة حتالف احملكمة اجلنائية الدوليةمع اجلنائية الدولية
مسائل قانونية.

اتفاقا مع جامعة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، أبرمت ٢٠١٧.    ويف تشرين األول/أكتوبر ٤١
بشأن مشروع متعدد اجلوانب يركز على مشاركة الضحايا والذي للضحاياالعامالقانويناملستشارمكتبأكسفورد و 

ت إعالمية لفائدة القضاة واملدعني العامني وحمامي سيشمل تنظيم حلقات عمل وحلقة دراسية للخرباء ونشر مذكرا
الدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وتطوير برنامج تدرييب للممثلني القانونيني للضحايا. 

الجنائيةدعم المحكمة الجنائية الدولية وجهود الجمعية من أجل إنجاز نموذج حديث وشفاف للعدالة -هاء

عمًال باملبادئ واملتطلبات املنصوص عليها مبوجب الدوليةاجلنائيةاحملكمةأمامالعدالةجودةيشكل حتسني .    ٤٢
نقابة احملامني لدى احملكمة جزءا من األهداف الرئيسية لأحكام نظام روما األساسي ونصوص أخرى ذات صلة

الدفاعقدرةبمرهونةالدوليةاجلنائيةاحملكمةأمامالعدالةجودة) من دستورها. و ٥(٢عمًال باملادة اجلنائية الدولية
.واستقالليةبفعاليةبأدوارهمضطالعاالعلىضحايا، كأطراف ومشاركني يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدوليةوال

، ذا الدوريف تعزيز قدرة احملامني على القيام اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لدى احملكمة لويكمن اهلدف الرئيسي 
دف مجيع أنشطة احملكمةلدىجيدحنوعلىضحايا الوحماميدفاعالوشواغلآراءعنالتعبرييتمأنوضمان . و

املوجزة يف هذا التقرير أساسا إىل حتقيق هذا اهلدف من خالل إرساء وزيادة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
تطوير هذه النقابة كشريك للمحكمة واجلمعية جدير بالثقة ومستقل من أجل حتقيق أهداف نظام روما األساسي. 

ثيل الضحاياويسهم تعزيز مصاحل وشواغل احملامني وموظفي الدعم يف حتقيق هذا اهلدف عن طريق تعزيز جودة مت
واملدعى عليهم وأشخاص آخرين أمام احملكمة.

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية.   وخالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف، ستنظم ٤٣
وذج نظام كيفية املسامهة اجليدة يف دعم احملكمة اجلنائية الدولية واجلمعية من أجل تعزيز منحدثا جانبيا حول موضوع

واحملاكمة العادلة للضحايا القانونيةاألصولوفقاكمةروما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية، وحتقيق أعلى معايري احمل
بزيادة البحث مع ممثلي احملكمة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةواملدعى عليهم لدى احملكمة. وستقوم 

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية وموظفي الدعم وجهات االتصال لوالدول األطراف مزايا شبكة احملامني
ومشاركتها بصفتها هيئة حمامني مستقلة خالل النقاشات املؤسسية والسياساتية مع هيئات احملكمة.الدولية

باملواصفات املتضمنة يف إعالن الوظيفة الشاغرة رقم امني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةنقابة احمل.   وترحب ٤٤
الوظائف املتوقعة من رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية التايل، اليت تشمل "االتصال والتعاون مع فيما خيص١٣١٢١
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ا قلم احملكمة فيما خيص عمل " واليت تؤكد األمهية نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية احلامسة اليت يقوم 
لس التنفيذي ل تردالذيناملرشحني نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاحملامني وموظفي الدعم. وسيدعو ا

نقابة احملامني اإلجابة على استبيان خطي حول مواضيع ذات صلة بإىل الرتشيح ملنصب قلم احملكمة قائمةيفأمساؤهم
املرشحني إىل توجيه أسئلة متابعة وقضايا أخرى بصفةوأعضائها، وفضال عن ذلك يدعولدى احملكمة اجلنائية الدولية

خصيصا.نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةشخصية مع فريق أنشأته 

أساس الجنسيةعلىنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية: أعضاء ١الجدول 

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةعدد أعضاءالدولة
١٣٨الدول األفريقية

بنن
الكامريون

مجهورية أفريقيا الوسطى
الكونغو

مجهورية الكونغو الدميقراطية

٣
١٨
٥
١

٣٤
مصر

الغابون
غامبيا
غانا

غينيا ـ بيساو

٣
٢
٢
١

١
كوت ديفوار

كينيا
ليربيا
ليبيا

مدغشقر

٣
١٠
١
١
١

مايل
النيجر
نيجرييا
رواندا

السنغال

٦
١
٧
٢

١٠
٣سرياليون

جنوب أفريقيا
السودان

تنزانيا
توغو

٦
١
٢
١

تونس
أوغندا
أوكرانيا

٥
٦
٢

٢٦دول آسيا ـ المحيط الهادئ
كمبوديا

الصني
اهلند

األردن
لبنان

١
١
٣
٢
٨

ماليزيا
فلسطني
الفلبني

سنغافورة
مجهورية كوريا

٤
١
١
١
١

تيمور ـ ليشيت
تركيا

٢
١

١٤أوروبا الشرقيةدول
١أرمينيا
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نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةعدد أعضاءالدولة
كرواتيا
مقدونيا

مجهورية مولدوفا
بولندا

٣
٢
١
١

رومانيا
روسيا
صربيا

٣
٢
١

١٣دول أمريكا الالتينية والكاريبي
األرجنتني

بوليفيا
الربازيل
شيلي

كولومبيا

١
١
٣
١
١

٢٥٤دول أوروبا الغربية ودول أخرى
أسرتاليا
بلجيكا

كندا
الدامنرك

فرنسا

١٠
١٢
٢١
١

٦٠
أملانيا

اليونان
آيرلندا

إسرائيل
إيطاليا

٢١
٤
٥
٢

١٧
هولندا

نيوزيلندا
سلوفاكيا

إسبانيا
السويد

١٣
١
١
٣
٢

سويسرا
اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

٤
٤١
٣٦
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المرفق

خالل الدورة السادسة عشرة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةبيان عن المساعدة القانونية، أدلت به 
لجمعية الدول األطراف

الدولجلمعيةعشرةالسادسةالدورةبأن يعرض على الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةرئيس يتشرف.   ١
من القرار ٦٢بنظام املساعدة القانونية أمام احملكمة. ويقدم البيان مبقتضى الفقرة املتعلق البيان الوارد أدناه األطراف

ICC-ASP/15/Res. 5 اجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةالذي يدعو ٢٠١٦/نوفمربتشرين الثاين٢٤بتاريخ
جرى تقدميه إىل مماثلإىل تقدمي تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطتها. وهذا البيان هو على منوال بيانالدولية

ويف إطار التقرير بشأن أعمال الدورة التاسعة والعشرين . ٢٠١٧آب/أغسطس ١٨واملالية يف جلنة امليزانية
(ICC-ASP/16/15) ،١٧٧(الفقرة الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةجلنة امليزانية واملالية علما ببيان أحاطت (

لدىاحملامنينقابة). واستنادا إىل ذلك، تطلب ١٨٣وأحالته إىل مجعية الدول األطراف الختاذ قرار بشأنه (الفقرة 
اف أن تقّرر ما يلي:اآلن باحرتام من مجعية الدول األطر الدوليةاجلنائيةاحملكمة

الزيادة املهنية لتعويض الرسوم يف انتظار االنتهاء من االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية، فإن (أ)
عليها مبوجب نظام املساعدة القانونية احلايل:املنصوص

الدعم، دفع الزيادة املهنية تلقائيا على أساس شهري مع األتعاب املستحقة للمحامني وموظفي تُ )١(
أو ؛لداعمةااحلاجة إىل تقدمي املستنداتبدون

بدال من ذلك، تدفع الزيادة املهنية مسبقا على أساس شهري مع أتعاب احملامني وموظفي الدعم، وأن تكون          )٢(
اية العام عملية لداعمةاملستندات عملية التحقق من ا ؛شكليةاليت تقدم يف 

أن تقوم مجعية الدول األطراف بتعديل هيكل ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية أو القواعد املالية لكيال ميكن لقلم (ب)
من ١٠٤,٣احملكمة اجلنائية الدولية ختصيص أموال املساعدة القانونية ألغراض أخرى غري املساعدة القانونية عمًال باملادة 

: ميكن حتقيق ذلك بإجراء تعديل على هيكل امليزانية، من خالل عزل امليزانية املخصصة املاليةوالقواعداملايلالنظام
للمساعدة القانونية باعتبارها ميزانية منفصلة أو كحساب خاص، أو بإدراج تنبيه خاص إىل قلم احملكمة اجلنائية الدولية 

بالنسبة للجنة امليزانية أنسبعتربهاياليتالطريقةكانتأياـ املاليةوالقواعداملايلالنظاملكي خيصص موارد مالية ضمن 
واملالية ومجعية الدول األطراف.

أوال.    خلفية
طلبت مجعية ،٢٠١٦-٢٠١٥الفرتةيفالقانونيةاملساعدةلربنامجالحقنياستعراضنينتائجإىلاستنادا.     ٢

سياسة أجور املساعدة القانونية لتعرض على الدول األطراف من احملكمة اجلنائية الدولية أن تقدم "مقرتحات لتعديل 
ا السادسة عشرة يف كانون األول/ديسمرب  قلم احملكمةوأصدر.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٧نظر اجلمعية خالل دور

١٩وعقد حلقة دراسية يف القانونيةاملساعدةلربنامجورقة مفاهيمية عن استعراض احملكمة اجلنائية الدولية مشروع 
تعديالت على إجراء ورقة املفاهيمية على أنه بدال من املقرتحات اليت طلبت وينّص مشروع ال. ٢٠١٧حزيران/يونيو 
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ائية الدولية تقدمي "حتديث على العملية التشاورية" خالل الدورة سياسة أجور املساعدة القانونية، يعتزم قلم احملكمة اجلن
السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف.

الزمينهططخماحملكمة اجلنائية الدولية إىل استعراضقلم الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابة.    ودعت ٣
لدىاحملامنينقابةكما اقرتحت .األطرافالدولمجعيةلتعليماتوفقاواملقرتحاتعملية االستعراض وتسريعاملقصود
بعض التدابري املؤقتة يف انتظار االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية من أجل تنفيذالدوليةاجلنائيةاحملكمة

معا.للدول األطراف. ورُفض الطلبان بالنسبة تكاليفأن ترتتب عنهاسني الوضعية احلالية دونحت
احملكمة اجلنائية الدولية ("تقرير روجرز") بأن .   ويف الوقت نفسه، اعرتف تقرير قدمه خبري استشاري عيّنه قلم ٤

من بني مجيع احملاكم للمحامني وموظفي الدعم أمام احملكمة اجلنائية الدولية هو أدىن مستوىاألجور املدفوعةمستوى 
غريلفرتةمعاجلةدونتظلأنميكنالأن الوضعية احلالية الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةالدولية. وأفادت 

يف اعتبارها ضرورة ضمان استخدام فعال وشفاف للموارد املالية املرصودة يف امليزانية وإذ تضع النقابة.الزمنمنحمددة
ا الدول األطراف، يطلب هذا البيان من الدورة السادسة عشرة جلمعية األطراف للمساعدة القانونية واليت مسحت 

من أجل حتسني مستوى أجور احملامني ١يف الفقرة املشار إليهااختاذ التدابري املؤقتة بشكل فوري ودون تكاليف 
التدابري املؤقتة فورا، يف انتظار انتهاء احملكمة وموظفي الدعم دون زيادة مستوى املساعدة القانونية. وميكن تنفيذ هذه

من االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية احلايل.
ثانيا.      الدفع التلقائي أو المسبق للزيادات المهنية

االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية دون أن روجرز ميكن تنفيذه يف انتظارهناك تدبري حمدد يف تقرير.   ٥
% ١٥% للمحامني و٣٠لزيادة مهنية بنسبة الدفع التلقائيالقانونية وهوتكاليف إضافية يف املساعدة ترتتب عنه

، ٢٠١٧ذار/مارس آ٣١ويف .والشهربالساعةالرسوممعدالتيفاحملسوبةاألتعاب بغية تعويضملوظفي الدعم
دفع زيادة إضافية ال ميكن أن يكون بطريقة هذا التدبري املؤقت أوال على أساس أنرفض قلم احملكمة اجلنائية الدولية

احملكمةلدىاحملامنينقابةللدفع الفعلي لألتعاب. وتعرتض داعمةمستندات ئية وينبغي أن يكون مشروطا بتقدمي تلقا
بكل احرتام على هذ التحليل وتالحظ أن هذا التدبري اقرتح كتدبري فعال من قبل قلم احملكمة نفسه يفالدوليةاجلنائية

ول املساعدة القانونية" الذي ُعرض على الدورة الثالثة عشرة جلمعية الداحملكمة بشأن ُسبل حتسني إجراءات"تقرير قلم 
اجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةومن مث ترى. )ICC-ASP/13/6, par. 7(٢٠١٤أيار/مايو ٢٢األطراف يف 

قرار بشأن السياسة العامة لتنفيذ التدبري املقرتح دون اإلخالل بنظام أن قلم احملكمة يتمتع بسلطة إصدار الدولية
احملامنينقابة. ويف غياب هذا القرار بشأن السياسة العامة، فإن ٢٠١٤املساعدة القانونية القائم، كما اقرتح ذلك عام 

للنظر فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة،  األطراف تطرح اآلن هذه القضية أمام مجعية الدولالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدى
كما أوصت بذلك جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها.

-ICC)ااخلاصالقانونيةاملساعدةبنظاميتعلقفيماالدوليةاجلنائيةاحملكمةلقلمالواحدةالسياسةوثيقة.   تنّص ٦

ASP/12/3)تعويض األعباء ال يدفع تلقائيا: ذلك أن التكاليف حتدد نظام املساعدة القانونية احلايل، على أن، التي
املعوضة جيب أن تكون هلا صلة مباشرة بالتدخل واملشاركة يف إجراءات احملكمة، وهي مشروطة بتقدمي مستندات 
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اية العام. وال مينع هذا احلكم الدفع املسبق للزيادة املهنية للتعويض على أساس داعمة للدفع الفعلي لألتعاب يف 
احملاموندامما، األمركانوأياً شهري باإلضافة إىل األتعاب القانونية والتحقق السنوي من الدفع الفعلي لألتعاب. 

فإنه يتم أخذ كل أو جزء كبري من % يف هولندا)،٥٢(تبلغ الدخلضريبةعنةمسؤولييتحملونالدعموموظفو
أيعلىمربر،تعاب لألالكاملالتعويضبأنافرتاضاالزيادة بغض النظر عن األنشطة اجلانبية األخرى، مما خيلق 

.أخرىبأتعابساساملدونحال،
فيما داعمةندات للزيادة دون احلاجة إىل مست.   ويعترب هذا االفرتاض قويا مبا فيه الكفاية لتربير الدفع التلقائي ٧

باحرتام من مجعية الدول الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابة. ولذلك تطلب خيص الدفع الفعلي لألتعاب
% ملوظفي الدعم وإلغاء ١٥% للمحامني و٣٠بنسبة هنية ملزيادة التلقائي دفع الاألطراف أن تأمر قلم احملكمة ب

االستعراض الكامل لنظام املساعدة القانونية. وبدال من ذلك، إىل حني االنتهاء منداعمةشرط تقدمي مستندات 
األطراف اختاذ قرار بأن تدفع الزيادة املهنية مسبقا من مجعية الدولالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةتلتمس 
.الداعمةستنداتاملمنللتحققشاقةعملية، دون احلاجة إىل القيام بوالشهربالساعةالرسوممعدالتيفوحتتسب

نظام املساعدة وينبغي لذلك أن تتخذ مجعية الدول األطراف قرارا بأنه، إىل حني االنتهاء من االستعراض الكامل ل
اية العام  عملية شكلية. ومن شأن اعتماد هذه احللول القانونية، جيب أن يكون التحقق من املستندات الداعمة يف 

تنفيذ هذين التدبريين البسيطة خفض النفقات البريوقراطية املتصلة باألسلوب احلايل يف التحقق من األتعاب. وينبغي 
ب تكاليف بالنسبة للدول األطراف، اليت ختصص بالفعل هذه املبالغ لتعويض األتعاوال ينجم عنهما أية بأثر فوري، 

للمساعدة القانونية.ضمن امليزانية السنوية املخصصة 
ثالثا.     تفادي إعادة توزيع الموارد المالية الخاصة بالمساعدة القانونية

ا تشمل انعدام الشفافية الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابة.    الحظت ٨ أنه، نظرا ألسباب متعددة (يبدو أ
هلمحيقالذينإال نسبة قليلة من احملامني وموظفي الدعم قمالتوجيهية ذات الصلة باملستحقات)، مل تأو الوثائق

اعن األتعابالزيادة املتعلقة بالتعويضعلىاحلصول ومثة مبلغ  .تلقيها بتاتاعدم أوبالكاملبتلقيهاأو/ وباملطالبة 
كبري من التعويضات املخصصة للمحامني وموظفي الدعم يف إطار نظام املساعدة القانونية، الذي ترصده الدول 
األطراف يف ميزانية كل عام كجزء من امليزانية املخصصة للمساعدة القانونية، ال يصل أبدا إليهم. وإن هذا اجلزء غري 

املتاحة ألرقام الفعلية ميزانية السنة التالية. ويف غياب االدول األطراف وال يضاف إىل املدفوع ال يتم إرجاعه إىل
للجمهور، يفرتض أن اجلزء غري املدفوع من ميزانية املساعدة القانونية يعاد توزيعه لتمويل عمليات قلم احملكمة كل سنة.

متع قلم احملكمة، باعتباره املسؤول اإلداري األول ومبوجب اإلطار القانوين احلايل وهيكل ميزانية احملكمة، يت.   ٩
للمحكمة، بسلطة إعادة توزيع اجلزء غري املستعمل من امليزانية املرصودة للمساعدة القانونية داخل ميزانية قلم احملكمة 

. وكل ما يتطلبه ذلك هو جمرد إعادة توزيع املوارد ضمن املاليةوالقواعداملايلالنظاممن ١٠٤,٣عمًال باملادة 
من قسم دعم احملامني إىل أقسام أخرى، حبيث إن امليزانية املرصودة لدفع الوحدات التنظيمية داخل قلم احملكمة، أي 

أو مجعية الدول أجور املساعدة القانونية تستعمل لنفقات أخرى. وال حيتاج األمر إبالغ ذلك إىل جلنة امليزانية واملالية
األطراف. وهذه الطريقة إلعادة توزيع املوارد تعين أن ميزانية املساعدة القانونية تبدو متضخمة عندما ال توزع يف الواقع 
اية املطاف إىل املدعى عليهم والضحايا والشهود الذين حيصلون على املساعدة  لفائدة احملامني وموظفي الدعم، ويف 
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-كمة اجلنائية الدولية. وإذا مل تصحح هذه احلالة، فإن أي زيادة يف ميزانية املساعدة القانونية القضائية من قبل احمل
ستزيد أساسا من حصة وكمية ميزانية املساعدة القانونية اليت ستكون لقلم -مثل تلك املقرتحة يف تقرير روجرز 

ا قلم احملك مة اجلنائية الدولية ولن تدفع إىل احملامني وموظفي احملكمة سلطة إعادة توزيعها إىل عمليات أخرى يقوم 
الدعم باعتبارهم اجلهات املقصودة لإلفادة من هذه املوارد املالية.

مسألةفإنأعاله،ة املذكورةاملهنيلزيادةبايتعلقفيمااألولالطلبعلىاألطرافالدولمجعيةوافقتماوإذا.   ١٠
املخصصةامليزانيةألننظراتلقائيا،ختففأنينبغيالقانونيةاملساعدةميزانيةمناملدفوعغرياجلزءتوزيعإعادةإمكانية

القانونيةاملساعدة ميزانيةمدفوع من ريغأي جزء للحفاظ علىو .الغرضهلذابالفعلستنفقالقانونيةللمساعدة
مؤقت عاجل ثان، تدبريك، تلتمس نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية باحرتام من مجعية الدول األطراف،  املتبقية

لعام احملكمة اجلنائية الدوليةةيزانيمهـيكلو / أو القانونيةاملساعدة ميزانيةالقواعد اليت تنظم تعديلإجراء أن تقرر 
علىالشفافية إضفاءالقانونية ألغراض أخرى. ومن شأن هذه التدابري املساعدةملنع إعادة ختصيص أموال ٢٠١٨
التمويللتوفريالكفايةفيهمبامرناالنظاميظلأنحلأيضمنيأنويقرتحمتويل املساعدة القانونية للمحكمة. عملية 
اجلنائيةللمحكمةاملاليةبااللتزاماتالوفاءومواصلةمتوقعةغريمصروفاتملواجهةالقانونيةاملساعدةمليزانيةالطارئ
أناحملكمةمنتطلبأناألطرافالدولجلمعيةميكناملثال،سبيلوعلى. القانونيةاملساعدةنظاممبوجبالدولية
.القانونيةاملساعدةتكاليفلتحديدامليزانيةهيكلإطاريفمنفصال" رئيسيابرناجما"تنشئ
لدفعاملخصصةاألموالبنيالقانونيةاملساعدةميزانيةيفواضحامتييزاأيضاالدول األطرافعيةمجتفرضوقد.    ١١

شفافيةحتقيقأجلمنالشهوديساعدونالذينللمحامنياملدفوعةواألتعابالقانونينياملمثلنيوأتعابالدفاعأتعاب 
احللحتديدأجل مناألطرافالدولمجعيةسلطاتاملسألة إىل الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةوحتيل . أفضل

منممولخاصحسابإنشاءأنإىلاألطرافالدولمجعيةانتباهببساطةتوجهو . التكلفةحيثمنوالفعالاألنسب
بعضأيضايقدمقدالقانونية،املساعدةألغراضاملالية،والقواعداملايلالنظاممن٥-٦باملادةعمالاملقررة،األنصبة

.أخرىإىلماليةفرتةمنتسجيلهاأواملنفقةغرياألموالعناإلبالغإمكانيةمثالالكفاءة،حيثمناملزايا
مجعيةإىلوأنشطتهادستورهاعنتقريرتقدميإىلالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةتتطلعوأخريا،.    ١٢

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةتقريربمرفق أيضاهذا البيان و . األطرافالدول

ُقدم التقرير بكل احرتام،
[توقيع]

خانأ.أ.السيد كرمي
(مستشار امللكة)الدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىاحملامنينقابةرئيس 
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