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جمعية الدول األطراف

السادسة عشرةالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

مقترحات تقديملمحكمة عن التقدم المحرز في المستكمل لقرير الت
اعتبارا من عام ر المتعلقة بالمساعدة القانونيةلتعديل نظام األجو 

٢٠١٩

ملخص تنفيذي
ا اخلامسة عشرة، تعتزم احملكمة يف لطلب اجلمعية تلبية -١ األجور مقرتحات لتعديل نظام وضعدور

أن تشكل املقرتحات األساس لعملية املتعلقة باملساعدة القانونية يف أقرب وقت ممكن. وتعتزم احملكمة 
على مشورة اللجنة يف واحلصول بعد ذلك ،٢٠١٨سرة بني الدول األطراف واحملكمة طوال عام تشاور مي

ا الثالثني .٢٠١٩يف عام لتنفيذه حسب االقتضاء، جديد، نظام بغية اعتماد ،دور
ويقدم هذا التقرير موجزا لنتائج عملية التشاور حىت اآلن، وتقريرا عن التقدم الذي أحرزته احملكمة، -٢
. وال ريتقييم اخلبيفعلومات عن العملية املزمع إجراؤها يف املستقبل، واستعراضا موجزا للنقاط الرئيسية وم

. وكما هو املساعدة القانونية باحملكمةيتضمن هذا التقرير مقرتحات ملموسة إلدخال تعديالت على نظام 
أي من االقرتاحات يؤيد بعد سجل أو قيد التطوير ومل يعتمد املالتعديالت ، ال تزال هذه التقريرمبني يف 

.عن العملية املوصوفةجتة النا
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مقدمة-أوال
ا اخلامسة عشرة -١ سّلمت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ("اجلمعية") يف دور

ا أكدت على اليت تبذهلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية" ولكنه"باجلهود
"احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ املساعدة 

. وطلبت )١(واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة"القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة
) "أن تعيد تقييم أداء نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، اجلمعية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"

حسب االقتضاء، مقرتحات إلدخال تعديالت على سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية لتنظر فيها 
ا السادسة عشرة" .)٢(اجلمعية يف دور

ا الثامنة والعشري-٢ أن تبقي اجلمعية احملكمة ن إىل وطلبت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف دور
نتائج املناقشة "، مبا يف ذلك بشأن نظام املساعدة القانونية باحملكمةواللجنة على علم باملشاورات اجلارية

وُقدم تقرير بشأن عملية التشاور إىل اللجنة .)٣("واالقرتاح (االقرتاحات) الناجتة عنها، واألعمال املقبلة
ا التاسعة والع شرين. قبل دور

أحداث كثرية ، وقعت ٢٠١٢يف عام املساعدة القانونية باحملكمةومنذ االستعراض األخري لنظام -٣
الضعف نقاط تحديد نقاط القوة و بذلك للمحكمة . ومسح يف إطار سياسة املساعدة القانونية للمحكمة

.فرصة لتقييمهااليف النظام احلايل وأتاح 
املساواة يف حملكمة ضمان الوفاء مببادئباام املساعدة القانونية ي مقرتحات لتعديل نظوتتطلب أ-٤

أن تقدمي كمة درك احملتو .بطريقة متوازنة ومناسبةواالقتصاد،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعيةاملعاملة، 
ضة يتطلب إجراء مناقشة مستفياملساعدة القانونية باحملكمةمقرتحات حمددة إلجراء تعديالت على نظام 

،مشاورات متعمقة مع اخلرباءاملسجل أجرى ذا السبب، وهلن. حىت اآلاملكتسبة استعراض شامل للخربة و 
تمع املدين ؤدي إليها أي مقرتحات ت. وستتطلب احملامني كجزء من عملية التقييمرابطات و ،واحملامني،وا

اجلمعية، ومن جانب ترتتب عليهاقد ألي آثار ماليةاللجنةهذه املناقشة بدورها دراسة متأنية من جانب 
.واالقتصاد،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعيةاملساواة يف املعاملة، لضمان الوفاء مببادئ 

ا يقدم هذا التقرير معلومات عن عملية و -٥ داء نظام املساعدة القانونية ألاحملكمة التقييم اليت تقوم 
لنتائج عملية التشاور حىت اآلن ومعلومات عن العملية املزمع إجراؤها موجزاالتقرير أيضا ويقدم .)٤(احلايل

مع النظر يف هذه املسألةحاليا وجيري . تعديل النظامت حمددة ليف املستقبل، ولكنه ال حيتوي على مقرتحا
يكفل أن يف وتأمل يف أقرب وقت ممكن تعتزم احملكمة تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية أيضا. و املسجل

وإىل احلصول ، ٢٠١٨عام طوالبني الدول واحملكمة ميسرة عملية تشاور ب، بعد تقدمي املقرتحات، املكت
ا الثالثني بشأن أي آثار مالية بعد ذلك  ت. هذه املقرتحاترتتب على قد على مشورة اللجنة يف دور

حسب ،لقانونيةعلى نظام املساعدة اسيتم إدخاهلا تعديالتأن تعتمد اجلمعية أي واهلدف من ذلك هو 
ا السابعة عشرة،  .٢٠١٩يف عام وأن تنفذ هذه التعديالت االقتضاء، يف دور

تشرين ٢٤-١٦خلامسة عشرة، الهاي، الدورة اجلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية) ١(
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاين/نوفمرب   .٦٤، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5، الثالث، اجلزء ألولا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة...ورة ا...الدالوثائق الرمسية)٢( ، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، اجلزء ألولا
.٨املرفق األول، الفقرة 

)٣(
ICC-ASP/16/5 ، ٢٩الفقرة.

آب/أغسطس ٢٨و ٢٠١٧/يوليه زو مت١١ة للدورة املؤرخة نة السابقستفسارات اللجاليستجيب التقرير أيضا )٤(
٢٠١٧.
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معلومات أساسية- ثانيا
)(د) من نظام روما األساسي احلق يف أن توفر له احملكمة املساعدة ١(٦٧للمتهم مبوجب املادة -٦

لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها. القانونية دون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا مل تكن
بكفاءة وتغطي املساعدة القانونية اليت تتحملها احملكمة مجيع التكاليف الالزمة بطريقة معقولة للدفاع 

وفعالية. وترد التزامات احملكمة فيما يتعلق باحلق يف الدفاع مبزيد من التفصيل يف القواعد والنظم املختلفة 
ص على التزام املسجل بتقدمي الدعم واملساعدة واملعلومات حملامي الدفاع.للمحكمة اليت تنص بوجه خا

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيضا، يف مجلة أمور، على اإلجراءات ٩٠وتنص القاعدة -٧
املتعلقة بكفالة متثيل فعال للضحايا يف إجراءات احملكمة، مبا يف ذلك على حقهم يف احلصول على 

لية لتوفري ممثل قانوين عند افتقارهم إىل املوارد املالية الالزمة لدفع األتعاب.مساعدة ما
، اقرتحت احملكمة يف الدورة الثالثة للجنة نظاما للمساعدة القانونية ٢٠٠٤ويف آب/أغسطس -٨

حد دىند أعنالتكاليف على لإلبقاء مع إيالء العناية الواجبة املعاملة "يرمي إىل كفالة احرتام املساواة يف 
وقدمت عددا املساعدة القانونية باحملكمةنظام نفيذتب، أبلغت احملكمة اجلمعية ٢٠٠٧ويف عام .)٥("ممكن

ويتضمن النظام الذي مت اعتماده بعض العناصر الرئيسية لسياسة املساعدة .من املقرتحات لتعديله
،حقيقات، وتعويض الرسوم املهنيةلتل، وميزانية رئيسي للمساعدةالقانونية احلالية للمحكمة: فريق 

.لدفعاوإجراءات 
، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم مقرتحات لتعديل ٢٠١١كانون األول/ديسمرب ويف-٩

ا االقانونية وأن توفر حدساعدة سياستها املتعلقة بامل مليزانية يف اأدىن من األهداف املالية اليت يتعني الوفاء 
عدل وطلبت اجلمعية إىل املكتب أن يبت يف تنفيذ نظام املساعدة القانونية امل. )٦(٢٠١٢املعتمدة لعام 

يف القضايا املعروضة بالفعل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١بغية تنفيذه اعتبارا من ٢٠١٢آذار / مارس ١قبل 
.املقبلةفضال عن القضاياعلى احملكمة 

فضت أجور احملامني بنسبة ، خُ ٢٠١٢ام وعقب "قرار املكتب بشأن املساعدة القانونية" يف ع-١٠
ن املدفوعات على أساس املرتبات اإلمجالية يف هو أالتخفيضوكان املربر املقدم هلذا . يف املائة تقريبا٢٥

على أساس بالتايل عدلت املدفوعات و .تعويض عن الرسوم املهنيةالمتداخلة معمكتب املدعي العام 
التكاليف وجرى أيضا تعديل النظام لضمان أن تسدد.املدعي العاملنظراء يف مكتبالصافية لرتبات امل

،  ٢٠١٢قبل عام . و الرسوم املهنية تلقائيازيادةبدال من منهاالتحققفقط بعد املتكبدة بالفعل )٧(املهنية
ئة يف املا٢٠وعاونني يف املائة للمحامني واحملامني امل٤٠لزيادة يف الرسوم املهنية كان احلد األقصى ل

يف ٣٠إىل ا احلد األقصى ، اخنفض هذ٢٠١٢واعتبارا من عام .للمساعدين القانونيني ومديري القضايا
.على التوايل، يف املائة١٥املائة و 

نظام املساعدة القانونية لعام إىل دت ن املسلم به على نطاق واسع أن عملية االستعراض اليت أوم-١١
ع جمدية ميسمح بإجراء مناقشات كافية و سذلك كان و . لتشاورأطول لفرتة كانت ستستفيد من ٢٠١٢
تمع املدين،واألوساط القانونية،احملامني واخلرباء قبل تقدمي مقرتحات حمددة إىل اللجنة ،ومنظمات ا

.واجلمعية الستعراضها واعتمادها

،ICC-ASP/3/16، تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب للمتهمني)٥(
٢٠٠٥ارس آذار/م١٥املؤرخة ICC-ASP/4/CBF.1/8؛ وقد مت حتديث املرفق الثاين بالوثيقة ٢٠٠٤آب/أغسطس ١٧

).٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ٣١بتاريخ ICC-ASP/5/INF.1(النسخة العامة 
لد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/10/20)٢٠١١شرة ... اعمسية ... الدورة الالوثائق الر )٦( .ICC-ASP/10/Res.4، ا
، ورسوم نقابة احملامنيبالتمثيل، مبا يف ذلك رسوم يهدف التعويض عن الرسوم املهنية إىل تغطية النفقات املتصلة مباشرة)٧(

.والضرائب،الدوائر، ومصروفات املكاتب، واملعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية
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جاريةالعملية ال- ثالثا
تم،ردا على الشواغل اليت أثارها احملامون-١٢ اليت بأن التعديالت ورابطات احملامني ،ع املدينوا

تدرجييا دون إتاحة الفرصة إلجراء مشاورات متت٢٠١٢املساعدة القانونية يف عام على نظام أدخلت 
احملكمة يف تشرين الثاين/نوفمرب معية إىل طلبت اجل، اآلثار اليت سترتتب عليهابشأن واسعة النطاق جمدية 

وعلى .رباء مستقلنيمع االستعانة خب٢٠١٢لنظام املساعدة القانونية لعام إجراء تقييم شامل ٢٠١٣
قضائيةة دور أول إجنازمنيوماً ١٢٠غضونيفوجه التحديد، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم تقريرا 

.)٨(الوبانغ، أي بعد إجناز مرحلة جرب األضرار يف قضية ملةكا
املتعلق دائرة االستئناف حكمها بشأن قرار الدائرة االبتدائية ، أصدرت ٢٠١٥آذار/مارس ٣ويف-١٣

جرب بشأن قرار الذي أصدرته الدائرة االبتدائية الوعدلت دائرة االستئناف . الوبانغيف قضيةجبرب األضرار 
ألضرار وعرضها على اجلرب وأمرت الصندوق االستئماين للضحايا بإعداد مشروع خطة تنفيذية األضرار 

.للنظراالبتدائيةالدائرة
، ٢٠١٥ذار/مارس آيف الوبانغجرب األضرار يف قضية بشأن حكم دائرة االستئناف صدور بعد و -١٤

املساعدة القانونية باحملكمةنظام لتقييم عمل لعدالة اجلنائية الدويل لالحتاد اقدمه وافق املسجل على اقرتاح 
. وأبلغ٢٠١٥/أكتوبرتشرين األول٢٧يف اجلنائية لعدالةالدويل لالحتاد اتقييم انتهى و . بدون مقابل

سيقدم التوصيات املتعلقة بأية فقط، و للمحكمةتقييمهسيقدم بأنهاحملكمة لعدالة اجلنائيةالدويل لالحتاد ا
.يف موعد الحق، تن وجدإعند الطلب، مقرتحة تعديالت 

،  ٢٠١٥يف عام لوبانغايف قضية جرب األضرار يف ضوء األنشطة القضائية املستمرة يف مرحلة و -١٥
ا الرابعة ،كررت اجلمعية قدم تقريرا عن تقييمها لنظام املساعدة تأن بطلبها إىل احملكمة ،عشرةيف دور

.)٩(لةمكاقضائيةة دور أول إجنازمنيوماً ١٢٠يف غضون ٢٠١٢عام القانونية يف
جرب األضرار يف قضية أنشطة ما كانت بين، ٢٠١٦يف عام املعقودة اخلامسة عشرة ةدور اليف و -١٦

اليت تبذهلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باجلهوداجلمعية "سلمتال تزال جارية، لوبانغا
احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم " و"باملساعدة القانونية

نونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية وتعزيز مبادئ املساعدة القا
"أن تعيد تقييم أداء نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، حسب حملكمةإىل اوطلبت اجلمعية . "واملرونة

ظر فيها اجلمعية االقتضاء، مقرتحات إلدخال تعديالت على سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية لتن
ا السادسة عشرة تقييم نظام ربط يعد يمل املعاد صياغته اجلمعية طلب ومن اجلدير بالذكر أن ".يف دور

.لوبانغابانتهاء مرحلة جرب األضرار يف قضية املساعدة القانونية باحملكمة
٢٠١٥يف عام اجلنائيةالة لعدالدويل لالحتاد افرت البحوث األولية والنظرة العامة اليت قدمها و و -١٧

باحملكمةاملساعدة القانونيةلتقدمي تقييم لنظامبري") اخل("ثان بري مستقل الستعانة احملكمة خبأساسا 
ييم قدم حتليال مقارنا لنظم التقأن تقرير املهم هو . و ينهتحسلتقييم") وتوصيات ملموسةال("تقرير 

احملكمةقلمتنظيمإلعادةيةر اجلاللعمليةدعماً تستعني،أناحملكمةإىلتطلبفيما يتعلق باملساعدة القانونية، [...]")٨(
م عنتقريراً ويقدمونالقانونية،املساعدةنظامعملتقييمإعادةلونيتو مستقلنيرباءخبعمله،وترشيد إىلاستنتاجا
خاصاعتبارهذهالتقييمإعادةإطاريفيُوَىل أنوينبغي. ملةكاقضائيةة دور أول إجنازمنيوماً ١٢٠غضونيفاملكتب

انظرالضحايا". (معالتشاورعلىاحملامنيقدرةذلكيفمبا،ضحاياللنوينالقاللتمثيلالالزمةاملواردالعوز ويف يفللبت
لد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...  .ICC-ASP/12/Res.8)، ا

الثالث،، اجلزء ألوللد اا، (ICC-ASP/14/20)٢٠١٥...عشرةلرابعةورة ا...الدالرمسيةالوثائقظر ان)٩(
ICC-ASP/14/Res.4 (ج)٦، املرفق األول، الفقرة.
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من التوصيات احملددة وامللموسة اليت تستند إىل اوعدداملساعدة القانونية يف حماكم جنائية دولية أخرى 
أرسل اخلبري استبيانات إىل األشخاص املعنيني يف احملكمة اجلنائية ويف معرض التقييم، هذا التحليل. 

ليوغوسالفيا السابقة آلية تصريف أعمال احملكمتني اجلنائيتني الدوليتنيو الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 
علومات لحصول على امللةكمبوديالاكم احملكمة اخلاصة للبنان، والدوائر االستثنائية يف واحملورواندا، 
يف يرد التحليل حماكم دولية أخرى. و النظم القائمة يف مع املساعدة القانونية باحملكمةقارنة نظام الالزمة مل

ة، وحمامني مستقلني عاملني يف رئاسال، وهيئةقلم احملكمةيف تقرير التقييم. والتقى اخلبري أيضا مبوظفني
واملساعدين ،وحماكم أخرى، وأرسل استبيانات إىل احملامنياجلنائية الدولية احملكمة بقضايا دولية 

حاليا يف قضايا معروضة على احملكمة.شاركون أو ييشاركون واومديري القضايا الذين كان،القانونيني
من . و ٢٠١٧ير يف كانون الثاين/ينااملسجل قدم إىل النهائية و تقرير التقييم يف صيغته ووضع -١٨

وفقا لسياسة احملكمة يف جمال املساعدة القانونية تقل كثريا جور األالرئيسية لتقرير التقييم أن االستنتاجات 
وباإلضافة إىل ذلك، الحظ اخلبري أن.وهيئات قضائية دولية أخرىيف حماكم عن أجور املساعدة القانونية 

يف مجيع احملاكم الدولية األخرى اليت أجريت معها مقابالت ألغراض التقييمانوين الرئيسيقالفريق ال
.اكمةاحملايةإىل ، أو بعد ذلك مباشرة،أمام احملكمةألول مرة ملشتبه به مثول اذيشارك يف اإلجراءات من

من طلب موارد إضافية سمح بتسياسة املساعدة القانونية احلالية أن وأشار اخلبري إىل أنه على الرغم من 
والحظ اخلبري أيضا أن كبرية.مواردويتطلب ستغرق وقتا طويال ي، فإن القيام بذلك رئيسيخارج الفريق ال

بأكملها، غالبا ما تكون للقضية اثابتامبلغددالتحقيقات، اليت حتأن ميزانية تبني كمة حىت اآلن احملجتربة 
فعالية، مبزيد من الفيهااالت اليت ميكن إدارة نظام املساعدة القانونيةوحدد اخلبري عددا من ا. غري كافية

دف إىل حتسني نظام و .مما يوفر الوقت واملوارد املساعدة القانونية قدم اخلبري عددا من التوصيات اليت 
بطريقة قتصادواال،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعيةاملساواة يف املعاملة، مبادئكفالة ، مع  باحملكمة

.متوازنة ومناسبة
ولضمان التشاور على أوسع نطاق ممكن، أصدرت احملكمة تعليمات إىل اخلبري بوضع ورقة -١٩

ة املساعدة لتعديل سياسميكن تقدمي مقرتحات تحديد املواضيع اليت بمفاهيمية تستند إىل تقرير التقييم و 
ا.  مايو لمحكمة يف أيار/الشبكي لوقع على امليةفاهيمورقة املالونشر تقرير التقييم و القانونية بشأ

تمع ،واألوساط القانونية،احملامنيواسعة النطاق مع إلجراء مشاورات مها األساس و ،٢٠١٧ ومنظمات ا
اإلجرائية ) من القواعد ١(٢١) و٣(٢٠التزامات املسجل مبوجب القاعدتنينفيذلتواملمارسني ،املدين

ودعي املشاركون املهتمون إىل تقدمي تعليقات مكتوبة إىل احملكمة بشأن كامال.وقواعد اإلثبات تنفيذا
.٢٠١٧أيار/مايو ٣٠ية يف موعد غايته ورقة املفاهيمال

ايومامائدة مستديرة مدحلقة دراسية يف شكل احملكمة عقدت، ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩ويف -٢٠
وتناولت املناقشة السياق األوسع نطاقا فاهيمية. ورقة املالتقرير التقييم واملسائل احملددة يف ملناقشةاواحد

، فضال عن املوارداستخدام الكفاءة يف زيادة فعالية التمثيل القانوين، وحتقيق التوازن بني مبادئ العدالة و ل
اليت تلقتها احملكمة.ات للمناقشة والتعليقرد أدناه موجز يلتقدميها للجمعية. و ت حاوضع مقرت 

م اخلطية اإلضافية يف موعد أقصاه -٢١ ٣وبعد احللقة الدراسية، دعي املشاركون إىل تقدمي تعليقا
يرد أدناه . و ، تلقت احملكمة تسع رسائل مكتوبة قبل احللقة الدراسية وبعدهاإمجاال. و ٢٠١٧متوز/يوليه 

لكي تنظر فيها اللجنة.ة والتعليقات اخلطية موجز للمسائل اليت أثريت أثناء احللقة الدراسي
تمع املدين، من قلم احملكمة، الواردة ، بناء على املدخالت ٢٠١٧آب/أغسطس ٣١ويف -٢٢ وا

للمساعدةمقرتحتني سياستني أعد اخلبري مشروعني أوليني ل، نيواملمارس،احملامنيرابطات، و نيواحملام
لهما إىل قلم احملكمة لكي ينظر فيهما املسجل. وبعد استالم (واحدة للدفاع واألخرى للضحايا) وأرس

ما بقلم احملكمة. وبناء  املشروعني، يف أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر، أجريت مشاورات داخلية بشأ
على التعليقات اخلطية الواردة من املكتب القانوين لقلم احملكمة، وقسم دعم احملامني، ومكتب مدير 

جيري النظر يف هذين املشروعني بقلم احملكمة حاليا  و ضائية، أعد اخلبري مشروعني آخرين. اخلدمات الق
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كما جيري جتميع معلومات إضافية قبل أن يضع املسجل صيغتهما النهائية. ومن املتوقع أن تعرض الصيغة 
، حسب االقتضاء، يف أقرب وقت ممكن.على اجلمعيةالنهائية للسياستني املقرتحتني 

الخطوات المقترحة للمضي قدما-رابعا
املساواة يف املعاملة، الوفاء مببادئتدرك احملكمة أن التقييم السليم لنظام املساعدة القانونية يقتضي -٢٣

وبعد عرض التعديالت املقرتحة، . بطريقة متوازنة ومناسبةواالقتصاد،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعية
. والغرض من ٢٠١٨ات موسعة وميسرة مع الدول يف النصف األول من عام تتوخى احملكمة إجراء مشاور 

دف ضمان  تستخدم احملكمة أفضل الطرق املتاحة أن التشاور مع الدول هو مناقشة مقرتحات احملكمة 
مبادئ العدالة واالستخدام الكفء للموارد، فضال عن حتقيق التوازن يف و ،التمثيل القانوينفعالية لزيادة 
باإلضافة إىل عملية التشاور مع . و ٢٠١٨لكي تنظر فيها اجلمعية يف عام مقرتحات ملموسة تقدمي

تمع املديناملسجل الدول، يتوقع  احملامني رابطاتو ،واملمارسني،أن تتلقى احملكمة تعليقات إضافية من ا
املساعدة القانونية بعد تقدميها إىل اجلمعية.ةاملشروع املقرتح لسياسبشأن 

ستقدمها إىل التوصيات اليت ٢٠١٨وتتوخى احملكمة أن تستند عملية التشاور امليسرة يف عام -٢٤
ا الثالثني بشأن اآلثار املالية املرتتبة على املقرتحات املقدمة من احملكمة. اللجنة يف دور

ةياسمناقشة متعمقة مع مجيع أصحاب املصلحة ساستنادا إىل واهلدف من ذلك هو أن تقدم -٢٥
ا السابعة عشرةساعدة جديدة للم من ،القانونية إىل اجلمعية لكي تعتمدها، حسب االقتضاء، يف دور

.٢٠١٩يف سياق امليزانية املعتمدة لعام ، ٢٠١٩يف عام تنفيذها، إن أمكن، يف بدء أجل ال

٢٠١٧تشاور التي جرت في عام عملية الات أثناء مناقشالموجز -خامسا 
إىل مخس جمموعات ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩الدراسية اليت نظمتها احملكمة يف ت احللقةمسقُ -٢٦

،حتديداالدفاعباملتعلقة املسائل ‘٣’و،االحتياجات من املواردالتعقيد و ‘ ٢’وور،األج‘١’مناقشة: لل
تدبني، املنامنيتعيني احمل، و ٧٠املادةمبوجبالقضايا ‘ ٥’و، حتديدالضحايااباملتعلقة سائل امل‘ ٤’و

.٧٤القاعدة ن املنصوص عليهم يفستشاريوامل
جرز، اخلبري الذي أعد تقرير دوأدار السيد ريتشارد رو هذا احلدث. وأدار القاضي هوارد موريسون-٢٧

السيد فريغال غاينور، احملامي السابق للضحايا يف . وأدار حتديدالدفاعاسائل مب، املناقشة املتعلقة التقييم
فيهمن مبمشاركا، ٤٠احلدث حنو . وحضر هذاحتديداالضحاياسائل مبقشة املتعلقة املنا،احملكمة
ضحايا يف الأو /تهمني واملل يمتثمن ذوي اخلربة يف ن و ن قانونيو احملكمة، وممارسن بو وظفوم،املسجل

يميني والدوليني. احملامني اإلقلون لرابطات مجتمع املدين، وممثلللن و لية، وممثلاحملدوائرالدولية و الاكم احمل
ودعي أيضا إىل املشاركة ممثلون عن حماكم دولية أخرى وأقسام خمتصة ومكاتب مستقلة تابعة للمحكمة. 
ودعي مركز التنسيق التابع ملكتب املساعدة القانونية للحضور. وأعربت عدة دول عن اهتمامها باملشاركة 

يف احللقة الدراسية، وشاركت دولة واحدة يف هذا احلدث.
الرسائل اخلطية اليت وردت قبل يف املناقشات و ريت يف موجز للنقاط الرئيسية اليت أثويرد أدناه -٢٨

أن يشري إىل موافقة املسجل على أي جانب من وجز احللقة الدراسية وبعدها. وليس املقصود من امل
أيضا أن وجز د من امل. وليس املقصو بحثاقرتاح تتقدم به احملكمة ال يزال قيد ال، فأي جوانب املناقشات

وإمنا يهدف إىل تزويد اللجنة ليت أثريت يف املشاورات حىت اآلنيقدم سردا شامال جلميع النقاط ا
ختصيص املوارد.و ورتؤثر بشكل خاص على األجباستعراض عام ألجزاء املناقشة اليت 
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األجور-ألف
تعديل احلاجة إىل اخلبري بشأن ل إليه الذي توصالستنتاجاتوافق واسع يف اآلراء باملشاركون أيد -٢٩

وهيئات يف مكتب املدعي العام ويف حماكم التكافؤ بينها وبني األجور املقابلة لضمان األجور مستويات 
، لألسباب اليت ذكرها اخلبري.لية مماثلةدو قضائية 

لقانونيني ومديري والحظ البعض أن هناك تفاوتا أكرب يف أجور املوظفني املبتدئني، أي املساعدين ا-٣٠
املساواة بني أفرقة الدفاع والضحايا ب" متويل"النقص احلرج يف كن معاجلة ميه القضايا. ورأى املشاركون أن

حماكم جنائية دولية أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، قدم يف األجورمستويات يف احملكمة و األجور مستويات 
األجور، وهي: إجراء مناقشات مع الدولة املضيفة املشاركون عددا من املقرتحات احملددة بشأن مسألة 

قطوع املبلغ املنظام واالنتقال إىل أفرقة الضحايا؛الدفاع و ألفرقة اإلعفاء الضرييب احلق يف للحصول على 
األفرقة القانونية يف عضاء أن مينح املوظفون املبتدئون األبدال من نظام يعتمد على اإلدارة والتحقق؛ أو 

ا موظفو احملكمة  نفس احلقوق ال أعرب املشاركون احملكمة اخلاصة بلبنان. و كما هو احلال يف يت يتمتع 
دفع تلقائيا للنظام اءنشإواقرتح املشاركون هنية.ام احلايل للتعويض عن النفقات املالنظعن قلقهم إزاء 

اية السنة.ومبستندات مؤيدة لطلب دفع عند وعلى أساس شهري بدال من ال لطلب يف 

االحتياجات من المواردو تقييم التعقيد-اءب
رأى املشاركون أن قضايا احملكمة متنوعة للغاية وال حتياجات من املوارد، تعقيد واالالبوفيما يتعلق -٣١

كن استخدام نظام ميهورأى البعض أنالقضية منذ البداية.موحدة لتقييم مدى تعقيدتسمح بوضع صيغة
مرحلة يف أو التحقيقات، ميزانية تقديره على أساس مدى التعقيد، يف املبلغ اإلمجايل، الذي سيتم

ينبغي أن يتضمن مبلغا القانونية ساعدة املشاركون أن أي نظام للممثال. ورأى االستئناف لقضية ما
يف سلفا إدراجها ال ميكن واليت ا يف عبء العمل لزيادات احملتملة اليت ال ميكن التنبؤ احتياطيا حتسبا ل

نظام املساعدة القانونية. وفيما يتعلق لرونة كفالة اململيزانية. ويف ضوء ما تقدم، ركزت املناقشة على ضرورة  ا
تخطيط وتنظيم بمثلي الضحايا شاملة تسمح ملميزانية وضعبأفرقة الضحايا، أيد املشاركون فكرة 

املتاحة.وفقا للمواردالقضية بشكل مناسب اسرتاتيجية 

، والميزانية العامة، وافتراض عوز الضحايااألفرقةشكيل الضحايا: ت-جيم
فيما ، أشار املشاركون إىل أن السوابق القضائية للمحكمة حتديدافيما يتعلق مبسائل الضحاياو -٣٢

بدور الضحايا يف كل مرحلة من مراحل ال تزال قيد التطوير، السيما فيما يتعلق الضحايا شاركةيتعلق مب
جهدا  تتطلب جرب األضرار أن مرحلة لتجربة أثبتت حىت اآلن شاركون أيضا إىل أن ا. وأشار املالدعوى
م، وأشاروا إىل أنه شاركوتبادل امل. كثريةموارد  وبالتايل من أفرقة الضحايا كبريا  تتطلب يف حني ون جتار

لومات االتصال بني احملامني والضحايا للحصول على معمن أكثر كثافة مستويات الدعوى بعض مراحل 
حمدثة كافية والتماس التعليمات كلما طرأت مسائل جديدة، فإنه يلزم حدا أدىن من االتصال املنتظم من 

ايتها  معظم املشاركني أنأكدو (ورمبا بعد ذلك بوقت قصري). بداية مشاركة الضحايا يف اإلجراءات إىل 
وفيما يتعلق يت يتم اختاذها يف امليدان. تبدأ باألنشطة اليف قاعة احملكمةالضحايا بطريقة جمدية ركة مشا

اإلجراءات املتعلقة عوز الضحايا املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة، لوحظ أن افرتاض بالتوصية ب
أكثر مما يعود عليها من مكاسب يف حالة عدم ثبوت العوز، كما لوحظ أنه تحديد العوز تكلف احملكمة ب

شاركني يف القضايا املعروضة على احملكمة من املعوزين.تبني حىت اآلن أن مجيع الضحايا امل
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تشكيل األفرقة وميزانية التحقيقاتالدفاع: -دال
رئيسيفريق مشاركة، اتفق املشاركون مع اخلبري على ضرورة الدفاع حتديداسائل مبفيما يتعلق و -٣٣

ورأى املشاركون أن .اكمةاحملايةإىل و أمام احملكمة ألول مرة ملشتبه به امثول ذكامل يف اإلجراءات من
مرحلة حجم العمل يفا من حيث بسبب خصوصية إجراءااجلنائية الدولية هذا أمر ضروري يف احملكمة 

لوصول إىل لكون للدفاع وسائل تأن احلاجة إىل ونوقشت أيضا . عن األدلةوعند الكشف ما قبل احملاكمة 
اليت تنص على أنه )(ب) من النظام األساسي ١(٦٧باملادة عمال اخلرباء والتكنولوجيا حسب االقتضاء، 

توافق عام يف اآلراء بشأن وجد و ينبغي أن يتاح للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضري دفاعه.
حققني على االستعانة مبمساعدة أفرقة الدفاع وإىل احلاجة إىل زيادة احلد األقصى مليزانية أفرقة الدفاع 

ج ني تدريبا جيدا، حمرتفني ومدرب تفق يللجميع" ال الواحدة يزانية امل"واتفق املشاركون مع اخلبري على أن 
عدالةمع التنوع الكبري يف القضايا املعروضة على احملكمة. وأشري إىل أن نوعية التمثيل القانوين تؤثر على 

ذلك يف جمال مبا يف -الصددتتحملها احملكمة يف هذاكاليف اليت قد التوأن وكفاءة العملية القضائية
اليت تتحملها احملكمة لتوفري نظام جيد املوارد.الفعلية التكاليفاكثري قد تفوق  -اتاحملاكمالعدالة يف 

٧٤وجب القاعدة مب، والخبراء نو ن المنتدبو المحامو ، ٧٠القضايا بموجب المادة -هاء
، ٧٤والتعيينات مبوجب القاعدة ،ني املنتدبنياحملامو ،٧٠املادة مبوجب فيما يتعلق بالقضايا و -٣٤

تدل على احتمال أن تنطوي هذه من النظام األساسي ٧٠املادة مبوجب يف القضايا تجربة أن اللوحظ
ة مما جيعلها كثيفة االستهالك للموارد بوصفها قضايا تستند إىل أدلة معقدوأن عدة متهمني القضايا على 

ميكن بداية ختصيص قدر أقل من أنه يرى اخلبري غري أن ظام األساسي. من الن٥املادة ناشئة مبوجب 
املبلغ عن طريق ختفيض حجم أفرقة املساعدة القانونية وختفيض ٧٠مبوجب املادة املوارد للقضايا 

تحسني فعالية نظام املتاحة لسبل الوناقش املشاركون أيضا االستئناف. يف مرحلة خصص هلذه القضاياامل
.٧٤القاعدة املنتدبني واملستشارين مبوجب الشفافية يف تعيني احملامنيو ،القوائم

___________


