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 عشرةبعة الساالدورة 

 2018كانون األول/ديسمرب   12-5 ،الهاي

مقترحات لتعديل نظام  تقديمتقرير المحكمة عن التقدم المحرز في 
20191اعتبارا من عام األجور المتعلقة بالمساعدة القانونية 

* 

 ملخص تنفيذي
تعديل لتقدم احملكمة اجلنائية الدولية مقرتحاهتا عشرة،  السادسةدورهتا يف لطلب اجلمعية تلبية  -1

تشكيل أساس لعملية تشاور لتعتزم احملكمة تقدمي املقرتحات و . األجور املتعلقة باملساعدة القانونيةنظام 
، بناء على مشورة من اللجنة يف دورهتا الثالثني، 2018رة بني الدول األطراف واحملكمة طوال عام      ميس  

 .حسب االقتضاء، 2019هبدف اعتماد نظام جديد للتنفيذ يف عام 
كبري                                                                   املساعدة القانونية اجلديد للمحكمة على تدوين املمارسة احلالية إىل حد   نظامعمل يوس - 2

وإدخال تعديالت على أساس جتربة احملكمة حىت اآلن. وتتوقع احملكمة أنه من املمكن تنفيذ أي تعديالت 
 .2018القانونية املعتمدة لعام  املساعدةيف إطار ميزانية  2019مقرتحة يف عام 

تعديالت املقرتحة على نظام املساعدة القانونية احلايل على هدفني أساسيني. األول هو ترتكز الو  - 3
لمتهمني، وكذلك لالتأكد من أن احملكمة تؤيد التزامها بضمان حقوق احملاكمة العادلة للمشتبه فيهم و 

صيص املوارد . لذلك تقرتح احملكمة عددا من التدابري الرامية إىل حتسني ختبصورة فعلية ضحاياالمشاركة 
القانونية، مبا يف ذلك من خالل زيادة الرسوم وموارد الفريق. ومن ساعدة لألفرقة القانونية اليت تتلقى امل

قابلها جزئيا تعديالت أخرى يف النظام، عن طريق االنتقال من نظام املبلغ املقطوع تشأن هذه الزيادة أن 
ال الذين هبا أعضاء الفريق يقوم ملراحل اإلجراءات اليت بالنسبة  دفع األجر بالساعةإىل نظام      مثال  احلايل 

 .                                ي نت ظ ر منهم التفر غ للعمل فيها
من البريوقراطية غري الضرورية أو       احلد  بالقانونية إما ساعدة واهلدف الثاين هو حتسني اإلدارة العامة للم - 4
هتدف و خلدمات املقدمة فعال. ا                   دفع األتعاب إال  على ال تسمح بتنفيذ ضوابط مالية أكثر صرامة ب

تقين الذي تقوم به التغيريات املقرتحة يف اإلدارة إىل ضمان توجيه األموال املتاحة قدر اإلمكان حنو العمل ال
                                                      ألفرقة القانونية بدال  من إدارة نظام املساعدة القانونية.ا
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احملكمة تقرتح ، 2019على نظام املساعدة القانونية املقرتحة لتنفيذه يف  اجلمعية                 إن هي مت ت موافقة -5
ميكن يف هذا الشأن إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة،        م فص ل عن كثب وتقدمي تقرير تنفيذ النظام رصد 

 تقييم آثار النظام اجلديد. ه مواصلةد استالمللدول بع

 مقدمة -أوال
األطراف يف نظام روما األساسي )"اجلمعية"( يف دورهتا اخلامسة عشرة                  سل مت مجعية الدول  -1

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

وطلبت  (2)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"( "

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

أن تبقي اجلمعية احملكمة وطلبت جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( يف دورهتا الثامنة والعشرين إىل  -2
نتائج املناقشة "، مبا يف ذلك كمةاملساعدة القانونية باحملبشأن نظام  واللجنة على علم باملشاورات اجلارية

                                          ق دم تقرير عن عملية التشاور إىل اللجنة قبل و  (4)."واالقرتاح )االقرتاحات( الناجتة عنها، واألعمال املقبلة
  (5).دورهتا التاسعة والعشرين

         احرتاما " أوصت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعشرين بأن يكون النظام اجلديد املقرتح للمحكمة "أكثر  - 3
املناقشة، أوصت اللجنة بأن تبذل احملكمة قصارى دون استباق "و  (6)حلدود امليزانية اليت اعتمدهتا اجلمعية.

وميكن حتقيقه يف  ،دون املساس باملساءلة ،من العبء اإلداري                               جهدها لتقدمي إصالح يهدف إىل احلد  
 حدود املوارد املتاحة".

األجور املتعلقة نظام مواصلة تنفيذ يف جبهود احملكمة “ت اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة      أقر  و  - 4
دت على "احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من     أك  و ” باملساعدة القانونية

واملوضوعية والشفافية واالقتصاد أجل دعم وتعزيز مبادئ املساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة 
توصيات اللجنة. وطلبت بأحاطت اجلمعية علما باملعلومات اليت قدمها املسجل و و . واالستمرارية واملرونة"

لتقدمي  هاجهد قصارىاللجنة ]...[ بأن تبذل احملكمة  اجلمعية أن تكون احملكمة "مدركة لتوصية
"، وطلبت كذلك من "احملكمة أن تواصل استعراضها تاحةملاإلصالح الذي ميكن حتقيقه يف حدود املوارد ا

وأن تقدم، حسب االقتضاء، مقرتحات إلدخال تعديالت على سياسة نظام املساعدة القانونية داء أل
 (7)من خالل اللجنة".تنظر فيها اجلمعية كي  ،2018           ، يف مستهل  األجور املتعلقة باملساعدة القانونية

دقيق لنظام املساعدة بتقييم  قامتاجلمعية وتوصيات اللجنة، اعتبارها قرار يف احملكمة إذ تضع  – 5
  .القانونية للمحكمة

                                                 
تشرين  24-16خلامسة عشرة، الهاي، الدورة ا جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية ( 2)

 .64، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، اجلزء ألولاجمللد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016الثاين/نوفمرب  
، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، اجلزء ألول، اجمللد ا(ICC-ASP/15/20)2016خلامسة عشرة...ورة ا...الدالوثائق الرمسية  (3)

 .8املرفق األول، الفقرة 
(4) ICC-ASP/16/5 ، 29الفقرة.  
، الدورة السادسة 2019                                                                                                       ( تقرير حمد ث للمحكمة عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات لتعديالت نظام املكافأة على املعونة القانونية اعتبارا  من 5)

  (.ICC-ASP/16/32) 2017 كانون األول/ديسمرب  14-4عشرة ، نيويورك ، 
 .11، الفقرة ICC-ASP/16/15  الوثيقة (6)

، ICC-ASP/15/5و 101، الفقرة ICC-ASP/14/5. انظر أيضا، 8، الفقرة 1، املرفق ICC-ASP/16/Res.6 القرار  (7)
 احددهت يتال ةالزمنيالفرتة املساعدة القانونية للمحكمة يف غضون  نظاماحملكمة تقدمي نتيجة إعادة تقييم  إىلاليت طلبت فيها اللجنة  99الفقرة 

 اجلمعية.
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 علومات أساسيةم -   ا  ثاني
الدورة الثالثة للجمعية، قدمت احملكمة معلومات مستكملة عن  أثناء، 2004سبتمرب يف أيلول/ - 6

مع املراعاة كان هدفها الرئيسي ]ضمان[ جودة الدفاع “عملية وضع نظام للمساعدة القانونية للمحكمة 
، أبلغت احملكمة اجلمعية عن تشغيل نظام املساعدة 2007ويف عام  (8)ميزانية احملكمة".لقيود الواجبة 

وقدمت عددا من املقرتحات للتعديل. وقد احتفظ النظام املعتمد ببعض العناصر  ،للمحكمةالقانونية 
القانونية احلالية يف احملكمة: فريق قانوين أساسي، وميزانية للتحقيقات، وتعويض ساعدة الرئيسية لسياسة امل

 (9).جورعن الرسوم املهنية وإجراءات األ
اجلمعية إىل احملكمة تقدمي اقرتاح الستعراض نظام املساعدة ، طلبت 2011ديسمرب ويف كانون األول/ -7

 (10)النظام.        فع الية، ودعت احملكمة إىل اقرتاح تدابري لزيادة تعزيز 2012فرباير شباط/ 15القانونية قبل 
 ساعدة يف تنفيذ نظام امل              البريو بالبت  ويف القرار نفسه، كلفت اجلمعية 

 
 القانونية امل
 
 آذار/مارس 1قبل      عد ل             

وكذلك يف  ،على احملكمة      فعال  يف القضايا املعروضة  2012نيسان/أبريل  1هبدف تنفيذه يف  2012
 القضايا املقبلة.

 25                            مت  ختفيض أجور احملامني مبا يناهز   ،2012 عام يف القانونية املساعدة املكتب بشأن قرار بعد - 8
 باألتعابملرتبات يف مكتب املدعي العام اإمجايل  تكرار دفع بسببالتخفيضات              ب  ر ر ت هذه و  (11).املائةيف 

املدفوعات على أساس الرواتب الصافية للنظراء يف مكتب املدعي  تعديلاملهنية. وبالتايل، مت      هام  عن امل
( 12) املهنيةتكاليف ال               حىت ال ت سد د إال العام. كما مت تعديل النظام 

 التحققبعد اليت مت تكبدها بالفعل  
أقصى     ا  حدت الزيادة يف التكاليف املهنية تبلغ ، كان2012قبل عام و           تلقائي ا. الزيادة فيها           ، بدال  من منها

املنسقني و االدعاء يف املائة حملامي  20بنسبةو  ، املعاوننيواحملامني للمحامنيبالنسبة يف املائة  40قدره 
يف املائة على  15يف املائة و 30قدره إىل حد أقصى ه النسبة ، مت ختفيض هذ2012عام ومنذ . اإلداريني
 (13)التوايل.

           اليت أ دخلت  التغيريات بشأنواجملتمع املدين ونقابات احملامني،  وناستجابة للشواغل اليت أثارها احملام - 9
دون إتاحة فرصة إلجراء مشاورات شاملة  2012على نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام  تدرجييا 

إجراء تقييم  2013ذات مغزى بشأن تأثريها العام، طلبت اجلمعية من احملكمة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
وجه  وعلىأدائه. وإشراك اخلرباء املستقلني إلعادة تقييم  2012شامل لنظام املساعدة القانونية لعام 

يوما بعد الدورة القضائية األوىل، أي  120أن تقدم احملكمة تقريرا يف غضون  التحديد، طلبت اجلمعية 
 (14) لوبانغا. حالة يف اتعند انتهاء مرحلة التعويض

                                                 
 4                   تقرير عمال  بالفقرة  -(   نظرة عامة على اجلهود اليت يبذهلا املسجل فيما يتعلق بالدفاع، واملشاركة القانونية للضحايا، وعملية التشاور املتبعة  8) 

نظر (؛ اICC-ASP/3/7، )2004سبتمرب  10 6، الدورة الثالثة، الهاي ، نقابة دولية للمحامني اجلنائينيمن جهة التنسيق بشأن إنشاء 
-ICC، اخليارات املمكنة لكفالة توفري املشورة الالزمة من احملامني للمتهمني                                                      أيضا ، تقرير إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتاحة 

ASP/3/16 بالوثيقة  2رفق ؛ مت حتديث امل2004آب/أغسطس  17، بتاريخICC-ASP/4/CBF.1/8،  مارس آذار/ 15املؤرخة
 (.2006أكتوبر تشرين/ 31، بتاريخ ICC-ASP/5/INF.1ية )النسخة العموم 2005

 من التفاصيل أدناه. لعناصر مبزيدتتم مناقشة كل من هذه ا (9)
 .(4-1، الفقرة ياء )4القرار  ،(ICC-ASP/10/20)  2011العاشرة  الدورة  ...، الوثائق الرمسية ( 10)

-ICC) 2012نوفمرب تشرين الثاين/ 22-14التقرير األول للمكتب عن املساعدة القانونية ، الدورة احلادية عشرة، الهاي ،  (11)

ASP/11/2/Add.1). 

احملامني، ورسوم الغرف، ونفقات املكتب،  أتعاباهلدف من سداد الرسوم املهنية هو تغطية املصروفات املتعلقة مباشرة بالتمثيل، مبا يف ذلك  (12) 
 واملعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والضرائب.

الفقرات    ICC-ASP/12/3 وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص هبا( 13) 
129-138. 
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ل    ب       ، ق  2015مارس لوبانغا يف آذار/حالة ويف أعقاب حكم دائرة االستئناف بشأن التعويضات يف  - 10
( لتقييم أداء نظام املساعدة القانونية التحالفالعدالة اجلنائية الدويل ) حتالفاملسجل اقرتاحا من 

احملكمة التحالف  أبلغو . 2015أكتوبر تشرين األول/ 27يف  التحالفاكتمل تقييم و . ان     باجمل  للمحكمة 
وسيتم تقدمي توصيات بشأن أي تغيريات مقرتحة على النظام عند  ؛أنه لن تقدم سوى تقييمه إىل احملكمة

 إن وجدت، يف وقت الحق.هذا الطلب، 
   ،2015يف عام  لوبانغاحالة  ستمرار األنشطة القضائية يف مرحلة التعويضات يفال              غري أنه نظرا   - 11

كررت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة طلبها بأن تقدم احملكمة تقريرا عن تقييمها لنظام املساعدة القانونية 
(15)يوما بعد الدورة القضائية األوىل. 120يف غضون  2012لعام 

 

لوبانغا، طلبت حالة ، مع استمرار أنشطة التعويض يف 2016عام يف   الدورة اخلامسة عشرةيف - 12
إعادة تقييم أداء نظام املساعدة القانونية وتقدمي مقرتحات، حسب االقتضاء، بتعديل ”إىل احملكمة اجلمعية

ومن  (16)."اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة هافيلكي تنظر القانونية ساعدة سياسة األجور املتعلقة بامل
ونية باحملكمة مل يعد مرتبطا اجلدير بالذكر أن طلب اجلمعية املعاد صياغته لتقييم نظام املساعدة القان

 لوبانغا. حالة بانتهاء مرحلة التعويضات يف
اك إلشر       أساسا  2015يف عام  التحالفمها قد واآلراء الثاقبة اليت ليةألو            ف ر البحوث اوقد و - 13

 ( 17)"(التقييماملساعدة القانونية للمحكمة )"تقرير  نظامتقييم ل (اخلبري"مستقل ثان )"خبري احملكمة 

                                               من ذلك أن تقرير التقييم قدم حتليال  مقارنا  لنظم                حتسينه. واألهم  من أجل توصيات ملموسة تقدمي و
املساعدة القانونية يف احملاكم اجلنائية الدولية األخرى، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 

ان )احملكمة اخلاصة بلبنان(. والدوائر السابقة، وآلية إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية، واحملكمة اخلاصة بلبن
(18).ديااالستثنائية يف حماكم كمبو 

 

ممكن، تعاقدت احملكمة مع اخلبري إلعداد ورقة مفاهيمية تستند نطاق أوسع على  تشاورالولضمان  -14
القانونية. ساعدة إىل تقرير التقييم وحتديد املواضيع اليت ميكن تقدمي مقرتحات بشأهنا لتعديل سياسة امل

. وشكلت هذه 2017                                                                        ن شر تقرير التقييم وورقة املفاهيم على املوقع اإللكرتوين للمحكمة يف مايو/ أيار و 
من أجل  ،واسعة مع احملامي واجملتمع القانوين ومنظمات اجملتمع املدين واملمارسني اتالقواعد أساس مشاور 

القواعد اإلجرائية وقواعد ( من 1) 21و (3) 20 تنيمبوجب القاعد                      املسج ل تنفيذا  تاما  التزام تنفيذ 
 30حبلول  اهيميةورقة املفالعلى احملكمة بشأن  كتابيةعي املشاركون املهتمون لتقدمي تعليقات      ود   .اإلثبات

 .2017مايو يار/أ
 دامت يف شكل مائدة مستديرة عقدت احملكمة حلقة دراسية ، 2017 حزيران/يونيه 19ويف  - 15
حضر احللقة من ضمن من و  .هيميةاملفا ورقةالملناقشة تقرير التقييم والقضايا احملددة يف     ا  واحد    ا  يوم

                                                 
-ICC                         اجملل د األول، اجلزء الثالث،  ،(ICC-ASP/14/20) 2015الرابعة عشرة الدورة  ... الوثائق الرمسية   (15)

ASP/12/Res.4ج(6، الفقرة 4لقرار ، ا(. 

(15    )ICC-ASP/15/Res.5  8، املرفق األول، الفقرة. 
-https://www.iccللمحكمة على العنوان التايل:لكرتوين متاحة على املوقع اإل 16) (

cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf 
إىل اجلهات     ا  حماكم أخرى، أرسل اخلبري استبيانيف تكلفة نفس الحملكمة مع يف املقارنة تكلفة نظام املساعدة القانونية  (17)

وآلية إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  و/أو مكتب الدفاع يف احملكمة اجلنائية أقالم احملكمةذات الصلة يف 
. وباإلضافة إىل ذلك، قام اخلبري بتوزيع استبيان على دياالدولية، واحملكمة اخلاصة بلبنان والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبو 

 .فيهاشاركوا  قدكانوا أو   يف قضايا يف احملكمةيشاركون احملامني واملساعدين القانونيني ومديري القضايا الذين 
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املنسقون و  مساعد قانوينو  وناملساعد ونواحملام ونوالسابق وناحلالي وناحملامو اجلمعية؛  عضو منالدراسية، 
نقابة احملامني يف احملكمة اجلنائية الدولية، ورابطة  والعمل أمام احملكمة؛ وممثل ميارسونالذين  اإلداريون

اإلقليمية والوطنية األخرى، والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية؛ رابطات احملامني الدولية، وال
 مكتبو لمحكمةا قلم لكذ في بما لمحكمةاون من موظفوأخرى  ليةودجنائية  حماكموموظفون من 

السياق األوسع جرت املناقشة يف و لضحايا. ع واللدفام لعاالمحامي امكاتب و ئروالدوا ملعاا لمدعيا
،       فعاال                   املوارد استخداما  زيادة فعالية التمثيل القانوين، وحتقيق التوازن بني مبادئ العدالة واستخدام ل

 ملناقشة والتعليقات.اموجز ويرد أدناه ير مقرتحات لعرضها على اجلمعية. باإلضافة إىل تطو 
                                                                                     ويف أعقاب احللقة الدراسية، د عي املشاركون إىل تقدمي أي تعليقات كتابية إضافية يف موعد أقصاه  - 16

قبل احللقة الدراسية وبعدها. ويرد  كتابيةت احملكمة تسع مذكرات                   . ويف اجملموع، تلق  2017متوز/يوليه  3
 موجز للنقاط اليت أثريت أثناء احللقة الدراسية ويف التعليقات الكتابية ملعلومات اللجنة. أدناه
قلم احملكمة، واجملتمع املدين، إسهامات ، على أساس تقرير التقييم و 2017يف أواخر عام  - 17

ة القانونية واحملامني، ورابطات احملامني، واملمارسني، أعد اخلبري مشروعني منقحني من سياسات املساعد
      ع قدت ا، موبعد استالمهللضحايا(. اآلخر لدفاع و بشأن ا)واحد لكي ينظر فيهما أحيلهما إىل املسجل 

ومكتب احملامي لدفاع ا حماميمشاورات داخلية بشأن املسودات األولية داخل قلم احملكمة ومع مكتب 
وجيري مجع معلومات إضافية قبل  لدى قلم احملكمةقيد االستعراض        حاليا  . وهي العمومي للمجين عليهم

 املسجل.                   أن ت ستكم ل من قبل 

 األساس القانوني -ثالثا

دعوى املتهم يف                                                                 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )"النظام األساسي"( حق      قر  ي -18
إذا مل تتوفر له إمكانيات كافية “خيتاره هو، وأن تتوىل احملكمة انتداب احملامي ودفع أتعابه         يف حمام   جنائية 

يتمثل أحد العناصر األساسية يف اإلجراءات القضائية العادلة يف ضمان توفري و احملامي. ” لدفع أتعاب
مساعدة قانونية للمشتبه به أو املتهم الذي يفتقر إىل وسائل دفع تكاليف املساعدة القانونية يف إطار 

                 يتم  استجواهبم من ( )ج( من النظام األساسي، حيق لألشخاص الذين 2) 55دفاعه. ومبوجب املادة 
من النظام األساسي احلصول على مساعدة  9مبوجب الباب  ،املدعي العام أو السلطات الوطنية طرف

 .تكاليفهاقانونية دون دفع إذا مل تكن لديهم وسائل كافية لدفع 
يقوم نظام املساعدة القانونية يف  (19)، وعلى حنو ما أقرت به اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة - 19

ساسية لضمان التوازن السليم بني اإلدارة الصحيحة للمساعدات القانونية وبني احملكمة على مبادئ أ
 حقوق احملاكمة العادلة خالل إجراءات احملكمة. وقد مت توضيح هذه املبادئ على النحو التايل:

 .عاء                                                                    : يساهم نظام املساعدة القانونية يف حتقيق التوازن بني موارد الدفاع واالد  املعاملة)أ( املساواة يف 
 )ب( املوضوعية: يقوم نظام املساعدة القانونية بتخصيص املوارد على أساس املتطلبات املوضوعية للقضية.

ة دون                                                                                              )ج( الشفافية: يلتزم نظام املساعدة القانونية مبتطلبات الرقابة على امليزانية وتدقيق األموال العام  
 فاع.التدخل يف سرية أو استقاللية احملامي أو أعضاء فريق الد

)د( االستمرارية واملرونة: يوفر نظام املساعدة القانونية آليات مرنة مبا يكفي للتكيف مع احلاالت وجتنب 
 الذي يسيء إىل إقامة العدل. موداجل

                                                 
19
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( من نظام 1) 83املادة  )ه ( االقتصاد: ينبغي تفسري مصطلح "مجيع التكاليف املعقولة الالزمة" يف
كاليف املعقولة والضرورية". ال يغطي نظام املساعدة القانونية سوى التكاليف أنه يعين "مجيع التباحملكمة 

 .بصورة ناجعة وفعالةاملعقولة والضرورية للتمثيل القانوين 
          ، ع ني قلم الئحة قلم احملكمةمن  130واملادة  ،( من النظام األساسي1) 43مبوجب املادة  - 20

ن من نظام يلمستفيدميكن لاملساعدة القانونية للمحكمة. و  احملكمة بأنه اجلهاز املسؤول عن إدارة نظام
ملسجل فيما اليت يتخذها ااإلدارية  للقرارات مراجعة قضائيةاللجوء إىل املساعدة القانونية التابع للمحكمة 

 يتعلق باملساعدة القانونية.
                     ت نشأ معايري وإجراءات  ،القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات( من 1) 21مبوجب القاعدة و  - 21

سجل، تهم، بناء على اقرتاح من املاملمشتبه فيه أو لل، يف نظام قلم احملكمة ،القانونيةلتخصيص املساعدة 
( من 3) 20قانونية، على النحو املشار إليه يف املادة رابطات أو ة، بعد التشاور مع أي هيئة متثيلية مستقل

 .القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن 
 ،اليت تتحمل احملكمة تكاليفها ،تشمل املساعدة القانونية، قواعد احملكمةمن  83مبوجب املادة و - 22

                                                                                            مجيع التكاليف اليت يعتربها رئيس القلم ضرورية، يف حدود املعقول، لكفالة دفاع فع ال وناجع، مبا يف ذلك 
ن الئحة احملكمة، وتكاليف العاملني، م 68دفع أتعاب احملامي ومساعديه على النحو املشار إليه يف البند 

واملصاريف املتعلقة جبمع األدلة، والتكاليف اإلدارية وتكاليف الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية، وتكاليف 
 السفر، وأبدال املعيشة اليومية.

     اليت           القانونية         املساعدة     على       صراحة        األساسي        النظام       ال ي                  نص       ول                  ئن    ،        بالضحايا       يتعلق      فيما  -    23
                           م  ن القواع  د اإلجرائي  ة وقواع  د   (  5 )    90       املادة     فإن  ،                              باعتباره  ا ح  ق  م  ن حق  وق الض  حايا       احملكمة        تدفعها

                                                               جي وز للمج ين علي  ه أو للمج ين عل يهم مم ن يفتق  رون إىل امل وارد الالزم ة ل  دفع  "    ن ه أ     على     تنص        اإلثب ات
            ذل ك املس اعدة                                                                    أتعاب ممثل قانوين مش رتك ختت اره احملكم ة، تلق ي املس اعدة م ن قل م احملكم ة، مب ا يف

  " .                      املالية، إذا اقتضى األمر
                                                   نطاق املساعدة القانونية ال يت ت دفعها احملكم ة فيم ا يتعل ق           حيدد املسجل    (،  2 )    83            ومبوجب البند   -  24  

                 ل   وائح قل   م احملكم   ة   م   ن    3   زء     ، اجل    4       الفص   ل     وف ر      ء. وي                                           بالض   حايا بالتش   اور م   ع ال   دائرة، حس   ب االقتض   ا
                                                                   ( قواع   د قانوني   ة إض   افية وتوجيه   ات لقل   م احملكم   ة بش   أن إدارة نظ   ام املس   اعدة    136   إىل      130         )الل   وائح 

                  القانونية باحملكمة.

  المقترح  -رابعا

                           املمارس  ة القائم  ة إىل ح  د        ص  نيف                                                   وس  تعمل سياس  ة املس  اعدة القانوني  ة اجلدي  دة للمحكم  ة عل  ى ت  -    25
                               تتوق ع احملكم ة أن ه س يكون م ن املمك  ن   و                                           وإدخ ال تع ديالت عل ى أس اس جترب ة احملكم  ة ح ىت اآلن.    ،   كب ري

  .    2018                                                              تنفيذ أي تعديالت يف إطار ميزانية املعونة القانونية املعتمدة لعام
        األول ه و   :                                                                      ترتكز التعديالت املقرتحة على نظام املساعدة القانونية احلايل على هدفني أساس يني  و   -    26

              لمتهم ني، وك ذلك  ل                                                  التزامها بض مان حق وق احملاكم ة العادل ة للمش تبه ف يهم و  ب      احملكمة     تفي         د من أن        التأك  
                                                             . لذلك تقرتح احملكمة عددا من الت دابري الرامي ة إىل حتس ني ختص يص امل وارد            بصورة فعلية       ضحايا  ال       مشاركة 

                       وم  وارد الفري  ق. وم  ن ش  أن      أج  ور   يف       زي  ادة    بال                                                       لألفرق  ة القانوني  ة ال  يت تتلق  ى املس  اعدة القانوني  ة، مب  ا يف ذل  ك 
                                                                                        ه  ذه الزي  ادة أن تقابله  ا جزئي  ا تع  ديالت أخ  رى يف النظ  ام، ع  ن طري  ق االنتق  ال م  ن نظ  ام املبل  غ املقط  وع 

      ال ذين                 هب ا أعض اء الفري ق      يق وم                    ملراح ل اإلج راءات ال يت         بالنس بة                   دف ع األج ر بالس اعة                  احلايل م ثال  إىل نظ ام 
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                                     حتس  ني اإلدارة العام  ة للمس  اعدة القانوني  ة     إىل           اهل  دف الث  اين      يرم  ي   و      .                                  ال ي نت ظ   ر م  نهم التف  ر غ للعم  ل فيه  ا
               دفع األتع اب إال                                                                                إما باحلد  من البريوقراطية غري الضرورية أو بتنفيذ ضوابط مالي ة أكث ر ص رامة ال تس مح ب 

    ق در                                                           هتدف التغيريات املقرتحة يف اإلدارة إىل ضمان توجي ه األم وال املتاح ة  و                    اخلدمات املقدمة فعال.     على 
                                                      ألفرقة القانونية بدال  من إدارة نظام املساعدة القانونية.                  تقين الذي تقوم به ا                  اإلمكان حنو العمل ال

       فرق   ة          وم   وارد األ     أج   ور                                                        لألس   باب املوض   حة أدن   اه، تق   رتح احملكم   ة تع   ديالت تص   اعدية ملس   تويات   و   -  27
                      )كم ا ه و موض ح بالتفص يل                                                   يف ح ني تش مل السياس ات املقرتح ة ع دد ا م ن التغي ريات املهم ة   و          األساسية. 

              جترب  ة احملكم  ة ح  ىت             اس  تنادا  إىل                         بتنفي  ذ املمارس  ة القائم  ة،           ال تق  وم إال                        ، ف  إن بع  ض ه  ذه التغي  ريات       أدن  اه(
                   بكفال   ة حق   وق احملاكم   ة     ه   ا      التزام ب              احملكم   ة بفعالي   ة       وف   اء                                    اآلن. والغ   رض م   ن ه   ذه التغي   ريات ه   و ض   مان 

                                                                         أو امل تهم. وتؤي د املقرتح ات ال  واردة هن ا أيض ا املب دأ األساس ي املتمث ل يف املس  اواة يف                      العادل ة للمش تبه في ه
                                   . وه  ذه التس  ويات ه  ي م  ا جي  ب القي  ام ب  ه                                                     األج  ور مقارن  ة ب  النظراء ذوي الص  لة يف مكت  ب امل  دعي الع  ام  

                                                                                لض   مان وج   ود نظ   ام للمس   اعدة القانوني   ة يع   رتف ب   أن أفض   ل مش   اركة ممكن   ة للض   حايا ي   تم م   ن خ   الل 
                                                                                   التمثي    ل الق    انوين الفع    ال. ويقص    د ب    ذلك ض    مان ختص    يص نظ    ام املس    اعدة القانوني    ة الت    ابع للمحكم    ة 

                              باحملاكم اجلنائية الدولية األخرى.               مناظر على األقل                  للموارد ضمن نطاق 
  ،           فرق  ة م  ثال           وم  وارد األ     أج  ور                                                    ويف ح  ني أن قب  ول مق  رتح احملكم  ة س  يؤدي إىل زي  ادات يف مس  تويات   -    28

                                                                             هذه الزيادات جزئيا بتعديالت أخرى يف النظام. وبالت ايل، ينبغ ي النظ ر إىل املقرتح ات م ن            ميكن تعويض
                     وانب أخرى من النظام.         بالنسبة جل                                                  منظور كلي، مع اعتبار كل تعديل مقرتح للنظام مرتابط ا 

                          أو مرحل    ة م   ن مراح   ل إج    راءات     ط   ور                                   ح أدن    اه، يف ه   ذا املق   رتح، بالنس    بة لك   ل              وكم   ا ه   و موض      -    29
        س اعدة                                                                              كمة، أجريت تع ديالت عل ى امل وارد وإدارهت ا لت وفري أفض ل ق در ممك ن م ن الكف اءة يف توزي ع امل  احمل

                                                                                       القانوني   ة. ونظ   را  لع   دد املتغ   ريات املطبق   ة يف ك   ل مرحل   ة، يص   عب ت   وفري مقارن   ات مباش   رة للتك   اليف م   ع 
                      عل  ى أس  اس املبل  غ املقط  وع                                                                   ال  نظم احلالي  ة واملقرتح  ة. عل  ى س  بيل املث  ال، يف النظ  ام احل  ايل، ت   دفع الرس  وم 

      نظ   ام ل   يف ا             احل   دود العلي   ا                      م   وارد إض   افية تتج   اوز          ي   تم ختص   يص                           النظ   ر ع   ن س   اعات العم   ل، لك   ن       بغ   ض  
                            ويعتم د النظ ام املق رتح عل ى ع دد                                       من خالل طلبات احلصول على م وارد إض افية.   ،                احلايل، بشكل متكرر

                                                                                 م    ن املتغ    ريات املس    تندة إىل مع    ايري موض    وعية، مب    ا يف ذل    ك: مرحل    ة احلال    ة )مرحل    ة م    ا قب    ل احملاكم    ة، 
            املخصص  ة لتل  ك    ،    عنه  ا        امل  دفوع              األعل  ى للس  اعات        احل  د    و                                       واحملاكم  ة، واالس  تئناف والتعويض  ات واحلك  م(؛ 

           م ا إذا ك ان   و                                     كن طلب موارد إضافية خالل تلك املرحل ة؛             ما إذا كان مي  و                              املرحلة وعدد الساعات الفعلية؛ 
       امل دفوع         ب دال  م ن      ا       مقطوع      ا      مبلغ          يتقاض ون                                                    أعضاء الفريق يقيم ون عل ى أس اس التف رغ يف اله اي )وبالت ايل 

                                        ما إذا كان أعضاء الفريق قد ق دموا إعالن ا    و    (؛                                     بدل اإلقامة اليومي عن النفقات الشخصية      ، مثل       الشهري
                                                                    السداد التلقائي لنس بة م ن الرس وم املهني ة؛ و/أو م ا إذا كان ت هن اك م وارد       بشأن         الضريبية           االلتزامات    عن 

                                                          واعت  ربت ض  رورية بع  د حتدي  د درج  ة التعقي  د. وللمس  اعدة يف املقارن  ة،    ،                            إض  افية ملرحل  ة اإلج  راءات املتاح  ة
   ،             ن ه ذه املتغ ريات                                                                        تعمل احملكمة على تطوير أداة حساب املساعدة القانونية اليت تأخذ يف االعتبار كل م 

                                                                                    وميكنه  ا تق  دمي الف  روق بدق  ة ب  ني األنظم  ة احلالي  ة واملقرتح  ة. ويف الوق  ت نفس  ه، تستكش  ف احملكم  ة أيض  ا  
                                                                                        إمكانيات اإلعفاء من ضريبة الدخل وعق ود املس اعدة املؤقت ة العام ة ملس اعدي احملاكم ة وم ديري القض ايا 

                   حملكمة اخلاصة بلبنان.                                              واملساعدين امليدانيني على غرار النظام املستخدم يف ا
   م ا        احملكم ة      ق د م        أدن اه، ت              ج زء م ن اجل زاء                                     علومات فيما يتعلق مبقرتح ات احملكم ة، يف ك ل       وفري امل   ولت  –    30
                          ( التعليق   ات املس   تلمة أثن   اء  3   ؛ )  اء                  ( ملخ   ص لتقي   يم اخل   رب  2                              ( نظ   رة عام   ة عل   ى النظ   ام احل   ايل؛ ) 1   : )   يل   ي

  .   ذلك                    ( اقرتاح احملكمة بشأن 4                عملية التشاور؛ )
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 الفريق األساسي: الدفاع -ألف

  يف                    اإلج  راءات، باس  تثناء       م  د ة      ط  وال      س  ويا                             ، يع ني "الفري  ق األساس  ي" للعم ل                   يف إط ار النظ  ام احل  ايل  -  31
   وال                               إبرام البيان ات اخلتامي ة واحلك م.     فرتيت      ( بني  2 )   ،                                       ( قبل املثول األول أمام الدائرة التمهيدية 1        حالتني: )

                                 تأكيد التهم حىت البيانات اخلتامية.    منذ     إال         تلقائيا     عاون                  يتم توفري احملامي امل
     معظ م   يف       ع اون        احمل امي امل    ت اج                        الفري ق األساس ي املعي اري حي         رغ م ك ون                        الحظ اخلبري، يف تقييم ه، أن ه   -  32

      طلب   ات           بع   د تق   دمي                                                           ، فق   د مت ت   وفري ه   ذه االحتياج   ات وغريه   ا م   ن امل   وارد يف كث   ري م   ن األحي   ان        العملي   ة
                  تربي ر أعض اء الفري ق      ك ان                                              صول على موارد إض افية. وخل ص اخلب ري إىل أن ه حيثم ا                      تستغرق وقتا طويال للح

  .               وليس أكثر تكلفة       فعالية      أكثر         العادي              الفريق األساسي            تعيني أعضاء      يكون    قد                اإلضافيني مربرا ، 
نشر تقرير التقييم وورقة املفاهيم، اتفق            أ جريت بعد احللقة الدراسية التشاورية اليت خالل -33

مبا يف ذلك احملامي  -املشاركون مع تقييم اخلبري على أنه من الضروري وجود فريق أساسي كامل 
ضروري ه أمر حىت هناية احملاكمة. واعترب املشاركون أن فيهللمشتبه ذ املثول األول من – عاوناملشارك/امل

إجراءات احملكمة فيما يتعلق حبجم العمل يف مرحلة ما قبل  يف احملكمة، ال سيما بسبب خصوصية
  احملاكمة وأثناء عملية الكشف.

فريق الدفاع األساسي طوال مدة اإلجراءات. وخالل املراحل اليت ال يتوقع أن  تعينيتقرتح احملكمة  - 34
 جوراألأو أعضاء الفريق اآلخرون على أساس التفرغ، ينبغي دفع عاون يعمل فيها احملامي أو احملامي امل

لنظام احلايل الذي بالنسبة ل               تغيريا  أساسيا  بالتايل يعكس االقرتاح و اعات العمل الفعلية. على س بالساعة
النظام  يف  (20)                                                                لفريق األساسي مبلغ ا شهري ا إمجالي ا بغض النظر عن عدد ساعات العمل.لع فيه     دف     ي  

لكي عدد "املراحل" املتوقعة من العملية القضائية )كما هو موضح أدناه(. وهذا من املقرتح، تزيد احملكمة 
نشاط قضائي، على أساس خربة وقوع راعاة احتمال ملختصيص املوارد يف كل مرحلة أكثر دقة و       ي صبح

كتسبةاحملكمة 
 
     امل
 
                                 ق وقت ا طويال  يف طلب موارد إضافية من العملية اليت تستغر هذا يقلل كما حىت اآلن.     

، ويضمن استمرارية تكوين الفريق، ويساهم يف استخدام موارد وأثناء احملاكمةجلسة اإلقرار للفريق خالل 
العبء من ، ويقلل الذين هم على علم بالقضيةمن خالل االحتفاظ باألعضاء بصورة فعالة الفريق 

 .بشأن طلبات املواردالقرارات                 ما يتم  الطعن يف القضائي عند

                                                 
حاالت ذروة عبء العمل هو التعويض عن                                                   األساس  املنطقي الذي يستند إليه نظام األتعاب اإلمجالية       يتمث ل    (20)

خالل خمتلف مراحل اإلجراءات مع احلفاظ على إمكانية التنبؤ بامليزانية: وبالتايل، حيصل احملامي على نفس  وحاالت قلته
 املبالغ يف املراحل اليت يكون فيها العمل أقل مع العلم أنه يف مراحل مثل مراحل احملاكمة، سيعمل لساعات أطول.
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 القانونية الحالية والمقترحةساعدة المراحل وتخصيص فريق الدفاع األساسي في إطار سياسات الم: 1الجدول 
 مراحل نظام املساعدة القانونية

  احلايل

 خصصاتاحلايل ملنظام ال
 حتديد الساعات/ (21)األساسيللفريق  ةاملقرتحاملخصصات نظام  مراحل نظام املساعدة القانونية املقرتح لفريق األساسيا

للمشتبه فيه مبا يف التمثيل األول  -      حمام   بداية اإلجراءات -
 ذلك املثول األول

 حمام
  مساعد قانوين

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 حمام األول املثول -

 مساعد قانوين

            منس ق إداري

 حمام قرار إقرار التهمإىل  األولاملثول من  -

 حمام مشارك
 مساعد قانوين
            منس ق إداري

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

تنجيز إجراءات اعتماد  ˗
 التهم

 حمام

 حمام مشارك
 قانوين مساعد

            منس ق إداري

 حمام ىل بدء احملاكمةإقرار إقرار التهم  من 

 حمام مشارك
 مساعد قانوين

            منس ق إداري 

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 حمام اإلدالء باملرافعات اخلتامية ˗

 حمام مشارك
 مساعد قانوين

 إداري      منس ق

املرافعات بدء احملاكمة إىل  من  -
 اخلتامية

 حمام

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

حىت  املرافعات اخلتامية -
 النطق  باحلكم

حىت النطق   اخلتاميةاملرافعات من  ˗ حمام
  باحلكم

(22) إصدار احلكم ˗
 

 حمام

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

 حمام

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

ساعة  75 حىتباالشرتاك مع حمام مساعد: 
       شهري ا

 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال

 للمرحلة بأكملها ساعة 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150

 القرار يف دعوى الستئناف -

 

 حمام

 مساعد قانوين

            منس ق إداري

 

)خالل فرتة  1االستئناف، املرحلة  ˗
 اإلحاطة االستئنافية(

االستئناف، املرحلة الثانية )بعد  ˗
إغالق فرتة اإلحاطة االستئنافية 

 وانتظار حكم االستئناف(
 

 حمام

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

 حمام

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 75حمام مساعد و  مساعد قانوينيتقاسم 
            ساعة شهري ا

               واملنس ق اإلداري مساعد قانوين

            ساعة شهري ا 75 

(23)جرب األضرار  ˗  
 حمام 

 حمام مشارك
  مساعد قانوين
            منس ق إداري

 ساعة يف الشهر 50          ساعة، حىت  بال
         ال ي طب ق

 ساعة يف الشهر 50           ساعة، حىت  بال
         ال ي طب ق

                                                 
تعكس   تعاض عن لقب "املساعد القانوين" بعبارة "حمامي احملاكمة"، اليت                                         مبوجب سياسة املساعدة القانونية املقرتحة، سي س(  21)

  يف مكتب املدعي العام. 3-اكمة من الرتبة ف احملوظيفة املنصب وعنوانه، أي ما يعادل حمامي            بشكل أدق  

، حسب احلالة. ويتعلق ختصيص املوارد هنا باحلاالت رب األضرارجباملقرتح أن يتداخل العمل يف إصدار األحكام مع العمل املتعلق  النظامتوقع ي  (22) 
 اليت ال يتداخل فيها العمل يف احلكم مع املراحل األخرى.
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 المجني عليهمالفريق األساسي:  -باء

)يشار  وكيل املدعي العامو              ومنس ق إداري ، يتألف الفريق األساسي من حمام، يف إطار النظام احلايل - 35
. جرب األضرارمرحلة بكامله إال يف يتم تعيني الفريق األساسي ال ، لكن (24)مبساعد قانوين(. هناإليه 

خالل و التهم. اعتماد حىت يتم  دهاملمثل القانوين اخلارجي للضحايا وحعمل ، ياملرحلة التمهيديةخالل 
مرحلة إىل يف الفريق األساسي           ال ي كت مل ، و            منس ق إداري      ي ضاف احملاكمات، أثناء و  اعتماد التهمجلسة 

يف إطار السياسة احلالية للمجين عليهم الفريق األساسي  لتشكيلة. ويرد أدناه توضيح جرب األضرار
 للمحكمة.

                               والنم اذج املختلف ة لتمثي ل الض حية    ،                                                   الحظ اخلبري يف تقييمه أن الفقه القانوين الذي طورت ه احملكم ة  - 6 3
                                   أش   ار إىل أن ج   وذج الفري   ق األساس   ي ال   ذي       لكن   ه  .         د للجمي   ع    وح       م                             جعل   ت م   ن الص   عب التوص   ية ب   نهج 

       فعالي  ة  ب     متثي  ل      وفري                        يوض  ح املتطلب  ات األساس  ية لت               للمج  ين عل  يهم                     ومكت  ب احمل  امي العم  ومي        يس  تخدمه 
                                                                      وأش   ار، عل   ى س   بيل املث   ال، إىل احلاج   ة إىل فري   ق داخ   ل احملكم   ة عق   ب اإلج   راءات وفري   ق    (25 ) .      وكف   اءة

                تعليقات العمالء.   ى   تلق ي                     ميداين يقدم معلومات و 
                                                    الض   حايا، أك   د معظ   م املش   اركني خ   الل عملي   ة التش   اور أن ض   مان                األفرق   ة املعني   ة ب            وفيم   ا يتعل   ق   -   7 3

                      األنش   طة يف املق   ام األول يف                يس   تلزم االض   طالع ب                                         احل   د األقص   ى م   ن مش   اركة الض   حايا يف قاع   ة احملكم   ة 
                ثق ل أعب اء العم ل                                  وم ا بع د احلك م. والح ظ املش اركون أيض ا            التمهيدي ة                           امليدان، وال سيما خالل املراح ل 

           والتأك د م ن      ئه م         تنظ يم آرا  ر        وكليهم          االجتم اع مب                               الض حايا يف بداي ة القض ية م ن حي ث       أفرق ة              الذي تتحمل ه
           ج    رب األض    رار                                                                      ص    حتها واإلب    الغ عنه    ا. وأش    ار املش    اركون إىل أن التجرب    ة أثبت    ت ح    ىت اآلن أن مرحل    ة 

                                     الضحايا من حيث مستوى املوارد املطلوبة.       أفرقة                   تتطلب مسامهة أكرب من 
              س  يتألف الفري  ق   و                    ط  وال م  دة اإلج  راءات.  ل                             املمث  ل الق  انوين اخل  ارجي للض  حايا                 تق  رتح احملكم  ة تعي  ني   -  38

        ( وفري  ق           نس   ق إداري  وم             مس  اعد ق  انوين    ، و                             املمث  ل الق  انوين اخل  ارجي للض  حايا     كم  ة )  احمل               األساس  ي م  ن فري  ق 
         دور ممثل    ي           ي نظ     ر إىل                                                                مي    داين م    ع مس    اعدين مي    دانيني. وميث    ل ه    ذا تغي    ريا  يف األس    اس املنطق    ي لكي    ف

                                                     الرتكي  ز عل  ى املي  دان وعل  ى التواص  ل م  ع الض  حايا. خ  الل مراح  ل         مزي  د م  ن                        الض  حايا يف اإلج  راءات، م  ع 
        أقص ى م ن      د                   ، قد ختضع الرس وم حل                                   من أعضاء الفريق التفر غ للعمل فيها      توق ع                          معينة من اإلجراءات اليت ي  

                           ال   دفاع، فق   د زاد ع   دد املراح   ل      نظ   ام                         . وكم   ا ه   و احل   ال بالنس   بة ل       ش   هريا                          الس   اعات القابل   ة للف   وترة     ع   دد 
                                           ختص  يص توزي  ع أكث  ر دق  ة يس  تند إىل جترب  ة احملكم  ة ح  ىت            لك  ي ي  تم                                   القض  ائية ألغ  راض املس  اعدة القانوني  ة 

     اآلن.

                                                                                                                            
مع  رب األضرارجبقد يتداخل العمل املتعلق و من قبل الدائرة االبتدائية.  اإلدانةبعد  جبرب األضرارأن تبدأ األنشطة املتعلقة مبرحلة يتوقع النظام املقرتح (  (23

 مع املراحل األخرى. جبرب األضرارمل على إصدار األحكام أو الطعون، حسب احلالة. ويتعلق ختصيص املوارد هنا حبالة ال يتداخل فيها العمل املتعلق الع
 ، أعاله.20               ( ا نظر احلاشية 24)
                                                          ، يتألف كما يلي: املرحلة التمهيدية حمام  واحد؛  مساعد قانوين ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم                                     أفاد اخلبري بأن الفريق "العادي"، وفقا    (25) 

اثنان، منسق إداري واحد؛  نان قانونيا؛ مساعدواحد                 (؛ احملاكمة: حمام  خدمات استشارية واحد؛ منسق إداري واحد؛ مستشار ميداين واحد )بعقد 
 2؛ ؛ واحد      حمام  : جرب األضرارمرحلة ؛ واحدمستشار ميداين إداري واحد؛  واحد؛ منسق ؛ مساعد قانوينواحد                  ؛ االستئناف: حمام  واحدمستشار ميداين 

 مستشار ميداين. 1منسق إداري واحد؛ ،ناقانوني انمساعد
 



ICC-ASP/17/4 

11   31-A-151117 

                   المقترحة )الضحايا(  و                ألساسية الحالية      فرةة                : مقارنة بين األ  :  2       الجدول 
 ساعدةاملنظام مراحل 

 القانونية احلايل
الفريق        خمص صات

 األساسي يف النظام احلايل
مراحل نظام املساعدة  القانونية 

 /حتديد الساعات ( 26)نظام املخصصات املقرتحة للفريق األساسي           املقت  ر ح 
إىل  بدء اإلجراءاتمنذ  -

 جلسة اإلقرار  بدء 
 حمام

            منس ق إداري
 اممثل خارجي للضحايا من التعيني حىت إقرار التهم ˗

 أو مساعد قانوين 
            منس ق إداري

 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 ساعة يف الشهر 100          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  
 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

جلسة اإلقرار حىت بدء  ˗
 احملاكمة

 حمام
            منس ق إداري

بدء حىت التهم إقرار من  ˗
 احملاكمة

 خارجي للضحايا اممثل
 أو مساعد قانوين 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 ساعة يف الشهر 100          ساعة، حىت  بال
 ساعة يف الشهر 150          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

من احملاكمة إىل إصدار   ˗
 احلكم

 حمام
            منس ق إداري

حىت  احملاكمةمن بدء  -
 املرافعات اخلتامية

حىت  املرافعات اخلتاميةمن  -
 احلكم  إصدار

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوين 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداين 

  2 ميداين مساعد
 اممثل خارجي للضحايا

 أو مساعد قانوين 
            منس ق إداري

 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150 حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 75،        شهريا  

 حمام منذ احلكم إىل التعويض ˗
            منس ق إداري

 (27)إصدار احلكم  ˗
 1االستئناف  مرحلة ˗
 2مرحلة االستئناف  ˗

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوين 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوين 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوين 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 75          ساعة، حىت  بال

 ساعة يف الشهر 75 حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75 حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر  50 حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 50 حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 ساعة يف الشهر 75  حىت ،       شهريا  

 حمام جرب األضرار مرحلة  ˗

 مساعد قانوين

            منس ق إداري

 

حىت إجراءات جرب األضرار  ˗
 احلكم بالتعويض

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوين 

 إداري      منس ق
 1مساعد ميداين 
 2مساعد ميداين 

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

 ساعة يف الشهر 150،        شهريا  

                                                 
 ( 26 )      

 مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

، حسب احلالة. ويتعلق ختصيص املوارد هنا حبالة ال رب األضرارجبالعمل املتعلق مع إصدار األحكام عمل أن يتداخل يتوقع النظام املقرتح  (27)
 مع املراحل األخرى. جبرب األضراريتداخل فيها العمل املتعلق 
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 ميزانية التحقيق )الدفاع( -جيم 

يورو  73 006تبلغ د كل فريق من أفرقة الدفاع مبيزانية حتقيق أساسية    و     ز      ي   احلايل، نظام مبوجب ال - 39
 ،الغرض من ميزانية التحقيق هو دفاع فعالو  (28)يوما من التحقيق. 90تغطية ألجل ، حالة بأكملهالل

               شاهدا  من مكتب  30 ما متوسطهمن تحديد الشهود احملتملني أو احلصول على أدلة ذات صلة بوذلك 
األعلى مليزانية التحقيق عند الطلب للحصول                                   مبوجب النظام احلايل، ميكن زيادة احلد  و  (29)املدعي العام.

. على سبيل املثال، لكل نظام                                                             على موارد إضافية )انظر أدناه(، وفق ا للشروط املنصوص عليها يف ال
مكتب املدعي العام، ميكن إضافة ما يعادل نصف يوم مليزانية التحقيق. كما ميكن  دعوهشاهد إضايف ي
 السفر على أساس أيام التحقيق اإلضافية. زيادة تكاليف

                                                            للمحكم  ة، الح  ظ اخلب  ري أن ميزاني  ة التحقي  ق األساس  ية البالغ  ة قيمته  ا       احل  ايل      نظ  ام           يف تقييم  ه لل  - 0 4
                        موظف  و احملكم  ة وحماموه  ا عل  ى         ف  اد عن  ه                         ق  د أثبت  ت أهن  ا رق  م تعس  في أ        بأكمله  ا       لقض  ية  ل     ي  ورو     73     006
                 يف كثري من األحيان.              بأنه غري مالئم     سواء    حد 

 (30)، باليوروحسب الفريقبلتحقيقات انفقات مجموع   3الجدول 
  (31 )     املهدي نغودجولو  كاتانغا  لوبانغا  

 16 ,732  11 6،461   17 6،410  25 8،003  احلالة جمموع نفقات التحقيقات حسب

قضوا وقتا طويال يف تقييم ما إذا كانت موارد التحقيق  نيهذا يعين أن موظفي احملكمة واحملام - 41
من العبء اإلداري على احملكمة ويكفل                                                   اإلضافية ضرورية ومعقولة. وأوصى اخلبري بوضع نظام حيد  

ديد أوصى اخلبري بإعادة حتو الدفاع.  فرقةألاجلوهري حنو العمل  ،قدر اإلمكان ،توجيه األموال املتاحة
ر إىل أنه يف إطار النظام احلايل، تشمل امليزانية النفقات الشخصية لفريق ميزانية التحقيق. وأشا
 توظيف اخلرباء الالزمني. وأوصىمن لفريق متكن اتتضمن ميزانية  لكنها الالدفاع، املوضحة أدناه، 

بزيادة حد امليزانية إلجراء التحقيقات وفقا لتقييم التعقيد الذي يستند إىل معايري موضوعية وعلى 
 أساس خربة احملكمة حىت اآلن.

                امليزاني   ة املعت   اد             احل   د األقص   ى يف       زي   ادة                   مث   ة إمج   اع عل   ى ض   رورة       ، ك   ان        التش   اور           وخ   الل عملي   ة   -   2 4
                                      ال   دفاع يف تعي   ني حمقق   ني حمرتف   ني وم   دربني ت   دريبا                                               للتحقيق   ات الدفاعي   ة واحلاج   ة إىل زي   ادة دع   م أفرق   ة

      جيدا.
           لك ل فري ق يف    ،    ي ورو    أل ف      150      ق درها    ،                             "ميزانية حتقيق ات وخ رباء" أساس ية       إتاحة           تقرتح احملكمة   - 3 4

                                             بش     كل أوض     ح خ     ربة احملكم     ة فيم     ا يتعل     ق بتخص     يص امل     وارد     قص     ى   األ                      ك     ل حال     ة. ويعك     س احل     د  
                     النفق ات. وتق رتح احملكم ة                          ض ع ه ذا احل د أق رب إىل متوس ط   و  ب                                  للتحقيقات، لكن ه يقل ل الع بء اإلداري 
                                                 

حمقق مساعد/خبري بتكلفة قدرها  1يورو؛  26 895حمقق حمرتف، بتكلفة قدرها  1يورو على النحو التايل:  73 006(  مت حتديد مبلغ 28)
 يورو لتكاليف السفر. 13000و ال املعيشة اليومية بديورو أل 19970يورو ، و  12141

عضاء الفريق )أي النفقات ألهلم و  ،ساعة ونفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي       عن كل   أو اخلرباء                 مثال ، أجر احملق قني تغطي امليزانية احلالية،  (29)
 الشخصية( فيما يتعلق بأعمال التحقيق.

 

( 3) 83             وفق ا للمادة       ق د ماحلايل، ميكن زيادة ميزانية التحقيق استجابة لطلب ناجح لوسائل إضافية نظام ( مبوجب ال30)
 ووافقت عليه اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة.  ICC-ASP/12/3الوثيقةيورو يف  73 000األعلى البالغ       احلد       و ضع املساعدة القانونية احلايل. وقد نظام من  49                                                                     من اتفاقية روتردام اليت تربرها العوامل ذات الصلة يف احلالة ووفق ا للفقرة 

 ( يف قضية املهدي، مل تكن هناك حماكمة ألن الدائرة قبلت إقرار املتهم بالذنب.31)
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                                                                التحقي   ق اخل   رباء ع   ن النفق   ات الشخص   ية للفري   ق، حبي   ث ال ت   درج س   وى النفق   ات         ميزاني   ة          أيض   ا فص   ل 
       اخل      رباء    و         التحقي      ق               ستش      مل ميزاني     ة           . وبالت      ايل            م      ن امليزاني     ة    بن      د       ه     ذا ال                       املتعلق     ة مبض      مون ال      دفاع يف 

                    املص  روفات الشخص  ية حت  ت      درج               ، والرتمج  ة. وس  ت     رباء                       أو البل  دان الثالث  ة، واخل         احلال  ة                التحقيق  ات يف بل  د 
                                  إدارة امليزاني  ة ال  يت حت  تفظ هب  ا احملكم  ة.               مستش  ار ق  انوين                    )انظ  ر أدن  اه(. ويت  وىل              م  ن امليزاني  ة          بن  د منفص  ل 

     نظ رة                     تقدمي خطة حتقي ق تتض من  ب                                                 املستشار بضمان أن التكاليف املتكبدة معقولة وضرورية     هذا      لز م     سي    و 
                                    ومبج رد موافق ة املس جل عل ى خط ة التحقي ق،    (32 )                               التحقيق واخلرباء والرتمجات املطلوبة.                 عامة على مهام  

                                                                                 ي س    مح للمح    امي بتحم    ل التك    اليف ألداء امله    ام دون موافق    ة فردي    ة، طامل    ا بقي    ت التك    اليف ض    من 
                    م ن امليزاني ة األساس ية      زي د                 أي أم وال مطلوب ة أ  و                                                  امليزانية املعتمدة ومتت تغطيته ا يف إط ار خط ة التحقي ق. 

                                                                                      جي  ب أن ختض  ع ملزي  د م  ن الت  دقيق، وجي  ب أن تك  ون ض  رورية ومعقول  ة، وأن ت  تم املوافق  ة عليه  ا اعتم  اد ا 
                                                                      جزئي ا على مدى كفاءة فريق الدفاع يف إدارة حتقيقه األساسي وميزانية اخلرباء.

 الميزانية الميدانية )الضحايا( -دال 

                                                                      احلايل، يتلقى كل فريق من أعض اء املكت ب اإلقليم ي ميزاني ة للتحقي ق فيم ا يتعل ق      نظام        مبوجب ال  - 4 4
          وخيص    م تعي    ني    (33 ) .       بأكمله    ا      قض    ية  لل     ي    ورو     43     752             ح    د أقص    ى ق    دره      داخ    ل                   بأنش    طته امليداني    ة، 

                         ي  ورو يف الش  هر" م  ن ميزاني  ة    4     047          أقص  ى ق  دره                                           مس  اعد مي  داين "ي   دفع عل  ى أس  اس ك  ل س  اعة حب  د  
     ض  مان        بالت  ايل                                                           لغ  رض م  ن ميزاني  ة التحقي  ق ه  و تيس  ري تواص  ل الفري  ق م  ع الض  حايا و                   التحقي  ق للفري  ق. وا

                                                          احملامي من متثيل آراء الضحايا وشواغلهم بشكل كامل أمام احملكمة.    متكني 
                                                                 من الناحية العملية، غالب ا  م ا كان ت ميزاني ة التحقي ق ه ذه غ ري كافي ة.    ،                     وجد اخلبري يف تقييمه أنه  - 5 4

     س  يتم   و                                               "امليزاني ة امليداني  ة" حبي ث تعك  س غرض ها بش  كل ص حيح.          امليزاني  ة                    اخلب ري بإع  ادة تس مية   ى   أوص   و 
                       ألفرق  ة املمثل  ني الق   انونيني                                                              حتدي  د احل  د األعل  ى م  ن امليزاني  ة امليداني  ة عل  ى أس   اس ك  ل حال  ة عل  ى ح  دة 

     أن   ه       اخلب   ري،   رى   وي                                                       ك   ل حال   ة ويف ك   ل مرحل   ة لتغطي   ة النفق   ات امليداني   ة للفري   ق.                    اخل   ارجيني للض   حايا يف  
  (    ج    ور                                                    أن خيط    ط بدق    ة أك    رب لتك   وين فريق    ه )مب    ا يف ذل    ك ع    بء العم    ل واأل                 للممث    ل الق    انوين     ميك   ن 

       يق  دمها                ط ة عم  ل مفص لة  خب       رهن  ا                        ختص  يص امليزاني ة امليداني ة     كون   س ي  و                              باإلض افة إىل النفق ات امليداني  ة. 
            ( فري    ق املق    ر  1        تك    اليف )  ال                    توض    ح العم    ل املتوق    ع و    ،                                 الض    حايا إىل احملكم    ة يف بداي    ة ك    ل مرحل    ة   و   ممثل    

                     ب دال  م ن إنش اء امل وارد   -                                        ( النفق ات امليداني ة. إن وض ع ميزاني ة عام ة  3 )   ؛               ( الفريق املي داين 2 )   ؛       الرئيسي
               الض  حايا، ويقل  ل        وأفرق  ة                                       م  ن ش  أنه أن خيف  ف الع  بء اإلداري عل  ى احملكم  ة   -                الض  حايا ت  درجييا       فرق  ة  أل

                                  ، ويزيد من كفاءة وفعالية التمثيل.                      من النزاعات حول املوارد
                          لمي   دان تس   مح ملمثل   ي الض   حايا  ل                                                  وخ   الل عملي   ة التش   اور، أي   د املش   اركون فك   رة وض   ع ميزاني   ة   -  48

                                                                                        ب  التخطيط والتنظ  يم املناس  بني الس  رتاتيجية القض  ايا عل  ى النح  و املالئ  م وفق  ا  مل  واردهم املتاح  ة. وأش   ار 
          تم تغطيت ه  ي                                        نش طة أفرق ة الض حايا دون معرف ة بالض بط م ا                                      املشاركون إىل الصعوبة يف التخطيط املسبق أل

                             تم تغطيت   ه وإج   راء واض   ح لنفق   ات  ي                                                  مي   زانيتهم. والح   ظ املش   اركون أن وج  ود قائم   ة ش   فافة مل   ا         بواس  طة

                                                 
املقرتح، عندما تتم املوافقة على مهمة مقرتحة وتكاليفها املتوقعة يف خطة التحقيق، قد يتكبد احملامي نظام يف ال (32)

تكاليف تنفيذ تلك املهمة دون مزيد من التدقيق، طاملا بقيت التكاليف ضمن امليزانية املعتمدة لتلك املهمة. وجيب اإلبقاء 
 ا يف نظام إدارة املعونة القانونية.على إثبات مجيع هذه النفقات من قبل احملامي وخزهن

يف مكتب  4-                                        يوم ا حملقق حمرتف واحد )يقابل حمقق ا برتبة ف  60                                           ( و ضعت هذه امليزانية على أساس ما يعادل أجر 33)
مبيزانية  قلم احملكمةيورو. وحيتفظ  10000وتكاليف سفر تصل إىل  ،     يوم ا 60املدعي العام( وبدل إقامة يومي مدته 

  ستخدمها املمثلون القانونيون.التحقيق لي
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                                                                                       التكاليف املعتمدة من شأنه أن ميك  ن م ن حتس ني التخط يط لعم ل الفري ق وكفاءت ه. واعت ربوا أن ه س يقلل 
       نفقات.          نفقة من ال         يربرون كل      وهم      احملكمة          مع موظفي    ت           وقت التبادال   من 
       لتغطي    ة                                     ة املمثل    ني الق    انونيني اخل    ارجيني للض    حايا   فرق                                      تق    رتح احملكم    ة إنش    اء ميزاني    ة ميداني    ة أل  -  49

                          ألن التح   ديات املرتبط    ة بض    مان        ونظ    را     . ة     واخل   رب    ة                                          التك   اليف املرتبط    ة بعمله   ا املي    داين، وك   ذلك للرتمج    
   إذ   –                    كب  ري م  ن حال  ة إىل أخ  رى                               العم  ل املي  داين ختتل  ف إىل ح  د                                  املش  اركة الكافي  ة للض  حايا م  ن خ  الل

    عل  ى                                                                        عل  ى املوق  ع اجلغ  رايف للض  حايا وت  وزيعهم، والس  ياق السياس  ي واالجتم  اعي للحال  ة، و     ذل  ك       يتوق  ف 
 
 
 اللغ  ات امل
 
              احتياج  ات حال  ة           امليداني  ة         لميزاني  ة  ل      األعل  ى             ختص  يص احل  د        س  يعين  -             ، وم  ا إىل ذل  ك         س  ت عم لة         

                                      " ل ن يك ون م ن الض روري احلص ول عل ى موافق ة                مصروفات العادي ة                 تقرتح احملكمة تعيني "          . وأخريا ،       معي نة
                            القانوني   ة وض   مان إنف   اق م   وارد        س   اعدة                                                     مس   بقة عليه   ا. وه   ذا م   ن ش   أنه زي   ادة كف   اءة وإدارة سياس   ة امل

                                                     الفريق على مضمون التمثيل بدال  من اإلدارة غري الضرورية.

 الموارد اإلضافية -هاء

                         الفري  ق األساس  ي وك  ل بن  د م  ن         ميزاني  ة                      م  وارد إض  افية تتج  اوز              احل  ايل، جي  وز م  نح       نظ  ام       مبوج  ب ال  -  48
                                                                بنود امليزانية تبعا  لطبيعة احلالة، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات.

       "مع  ادل                                                        أعض  اء إض  افيني يف الفري  ق، ي  تم اس  تخدام نظ  ام يطل  ق علي  ه اس  م "      تعي  ني           لتقي  يم طل  ب   -  49
     ،                  وإىل مجع ه ب  "معادك"[        "مع دك"                             ]املش ار إلي ه فيم ا يل ي باملختص ر       كامل"                            املوظف الواحد العامل بدوام  

            ، حي ق للفري ق        "مع ادك"               ضايف؛ ولكل ثالث ة        حمام       عيني  لت                           أن يوز ع "املعادك" املتجم عة   ،     فريق ل ل     جيوز    حبيث 
      النح و                      احلالي ة للمحكم ة، عل ى      واح دة                          النظ ام يف وثيق ة السياس ة ال    ه ذا            إضايف. وي رد               حمام  مشارك       تعيني 
       التايل:

 (؛وجه اهتام 40 معدك )املعدك الواحد =0,025لكل  اهتام يقدمه املدعي العام:  (أ )
معدك )املعدك  0,005                                        لكل شخص يقدم طلبا  للمشاركة يف اإلجراءات:  (ب )

 شخص(؛ 200 = الواحد
لكل جمين عليه أو جمموعة من اجملين عليهم تقبل الدائرة طلب مشاركته أو مشاركتهم يف  (ج )
             جمنيا  عليه(؛ 50 = معدك )املعدك الواحد 0,02القضية: 
معدك )املعدك  0,1صفحة يضيفها إىل ملف القضية سائر املشاركني:  3000لكل  (د )

 صفحة(؛ 30 000 = الواحد
 30 000 = معدك )املعدك الواحد 0,1صفحة يقدمها املدعي العام:  3000لكل  )ه (

 صفحة(.
                                          يؤهله لتعيني موظف إضايف وفقا  للحساب التايل:بالفريق  إن جتمع "املعادك" اخلاصة -70

 لكل معدك واحد: مساعد قانوين واحد؛ (أ )
 معادك: حمام مشارك واحد. 3لكل  (ب )
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         2012-    2014                      موارد إضافية لكل فريق  ب                                     األساسية الحالية في المرحلة التجريبية    ة   فرة  األ     4      لجدول  ا
 غباغبو

 فريق الدفاع
 بليه غوديه
 فريق الدفاع

 نتاغاندا
 الدفاع فريق

 اونغوين
 فريق الدفاع

      حمام   ˗
 مساعد      حمام   ˗
 مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة املوارد
    (2)مستوى  مساعد       حمام   ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوين ˗
 (1)مستوى مساعد قانوين ˗

      حمام   ˗
 مساعد      حمام   ˗
 مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة املوارد
   ( 2)مستوى   مساعد قانوين ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

      حمام   ˗
 مساعد      حمام   ˗
 مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة املوارد
 مساعد       حمام   ˗
   ( 2)مستوى   مساعد قانوين ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

      حمام   ˗
 مساعد      حمام   ˗
 قانوينمساعد  ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة املوارد
 مساعد       حمام   ˗
 مساعد قانوين ˗
 منسق إداري ˗

مع قلم         ت ناق ش و  ،                                  تحقيق أو امليزانية امليدانية كتابة  الفريق يف ميزانية لزيادة ا            ت قدم طلبات  - 50
                                                     . إذا رفض املسجل طلب ا ملوارد إضافية للفريق أو مليزانية                  يضا قراره كتابة  صدر أاحملكمة، الذي ي

ذلك، جيوز للمحامي استئناف القرار  . وبعدمرة ثانية إضافية، جيوز للمحامي طلب مراجعة املسجل
                                                                أمام الدائرة املختصة، اليت تنظر يف األمر وتصدر قرارا  يف سجل القضية.

                                                                                   ويف تقييم  ه للسياس  ة احلالي  ة للمحكم  ة، أوص  ى اخلب  ري أيض  ا بتط  وير النظ  ام احل  ايل لزي  ادة ميزاني  ة   -    51
                                وة عل ى ذل ك، أف  اد اخلب ري ب أن م  وظفي                                                        التحقي ق مبراع اة التعقي دات احملتمل  ة للتحقيق ات الدفاعي ة. وع  ال

                                              لتقي    يم احلاج    ة إىل م    وارد إض    افية ك    ان ش    ديد التعقي    د          "املع    ادك"         أن نظ    ام       ي    روا                 احملكم    ة واملستش    ارين 
                 ، ال   ذي يعتم   د عل   ى         "املع   ادك"                                                      ويس   تغرق وقت   ا ط   ويال ويص   عب فهم   ه. وإض   افة إىل ذل   ك، ف   إن نظ   ام 

                                  ة للعملي   ة اجلنائي  ة. والح  ظ اخلب  ري، عل   ى                                               مع  ايري كمي  ة فق  ط، ال يفس  ر بش   كل ص  حيح اجلوان  ب النوعي  
                                                                                س   بيل املث   ال، أن أح   د ش   هود االدع   اء اإلض   افيني ق   د حيت   اج إىل س   اعة أو ي   وم أو أس   بوع م   ن العم   ل 

                                                                       أوص   ى اخلب  ري بوض   ع نظ  ام ش   فاف لتحدي  د "تعقي   د" احلال  ة م   رة واح  دة، ول   يس ط  وال ف   رتة   و        اإلض  ايف. 
  ،                                       ء اإلداري على ك ال  م ن م وظفي احملكم ة واحمل امني                   ، سيقلل هذا من العب   و             يف تقدير اخلبري   و   .       احملاكمة

ا م   ن الش  فافية يف ختص  يص امل   وارد حي  ث س  يتم تعي   ني املس  تويات وفق   ا للتعقي   د، ب  دال  م   ن                                                                                       وي  وفر مزي  د 
              معرف  ة مس  تويات         إذ ت  تم                            م  ن التخط  يط ألعماهل  ا بش  كل أفض  ل    ة   فرق      ن األ                        التف  اوض بش  كل ف  ردي، ومتك   

                             املوارد لكل مرحلة يف وقت مبكر.
                                 واتف  ق املش  اركون م  ع اخلب  ري عل  ى أن هن  ج         م  ع اخلب  ري      إمج  اع                              وخ  الل عملي  ة التش  اور، ك  ان هن  اك   -    52

      تس اءل      لك ن                                                 تف ق م ع التن وع الكب ري يف القض ايا املعروض ة عل ى احملكم ة.  ي          للجمي ع" ال         الواح دة        يزانية   امل "
                 غة قياس  ية لتقي  يم               ال تس  مح بوض  ع ص  ي   ا          إىل درج  ة أهن         متنوع  ة                                   املش  اركون عم  ا إذا كان  ت قض  ايا احملكم  ة 

                                                                                         مدى تعقيد احلال ة م ن البداي ة. واعت رب ال بعض أن ه ميك ن اس تخدام ص يغة التعقي د يف ميزاني ة التحقيق ات 
       إدراج                                                                             أو، على سبيل املثال، خالل مراحل معين ة م ن القض ية. وعل ى وج ه اخلص وص، اق رتح املش اركون 

                              املتوقع ة يف ع بء العم ل وال يت ال                                                            أحكام يف أي نظام للمساعدة القانوني ة ملراع اة الزي ادات احملتمل ة غ ري
                           ض  مان املرون  ة يف نظ  ام املس  اعدة        ض  رورة                                                ك  ن موازنته  ا مق  دما. ويف ض  وء ذل  ك، رك  زت املناقش  ة عل  ى  مي

           القانونية.
             للغ  رض م  ن أج  ل      الءم  ة           ر كف  اءة وم                    واس  تبداله بتقي  يم أكث           "املع  ادك"                     تق  رتح احملكم  ة وق  ف نظ  ام   و   -    53

       امل   وارد                                                          النظ   ام باملرون   ة الكافي   ة للتكي   ف م   ع اإلج   راءات الدينامي   ة وأن       اتس   ام                     م   وارد إض   افية. ولض   مان 
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    طل  ب       ال  ت                                              لألفرق  ة ب دال  م ن الطلب ات اإلداري  ة، تق رتح احملكم ة أ     وهري                       ق در اإلمك ان حن  و العم ل اجل      تتج ه 
                   ، وأال  مت   ن ح إال                                 )اس  تنادا  إىل جترب  ة احملكم  ة ح  ىت اآلن(         ن العم  ل    دة م              يف مراح  ل حم  د      إال        ض  افية   اإل     وارد   امل  

       الفري ق                 تتج اوز ميزاني ة                                                                       ملدة تلك املرحلة. ومبوجب النظ ام املق رتح، جي وز م نح أفرق ة قانوني ة م وارد إض افية 
                                          لك  ل مرحل  ة، مبوج  ب اإلج  راءات ال  يت يض  عها املس  جل.     د د                       وفق  ا  ملس  توى التعقي  د احمل           العادي  ة       األساس  ي 

                                                                              ج  ل اخت  اذ ق  رار مس  تنري، تت  وخى السياس  ة املقرتح  ة أن يتلق  ى املس  جل م  ذكرات بش  أن م  دى تعقي  د   وأل
                                                              النظ   ر يف أي بيان   ات مقدم   ة م   ن املستش   ار الق   انوين. وجي   وز للمس   جل أيض    ا       علي   ه               املرحل   ة، وس   يكون 

                       م   ن ق    انون حق   وق الس    حب أو      136                                                    طل   ب املش    ورة م   ن مفوض    ي املس   اعدة القانوني    ة، وفق    ا للم    ادة 
                                          ستعانة خببري خارجي لتقدمي رأي، كما هو مطلوب.  اال

                                    املس جل مس توى تعقي د املرحل ة يف غض ون ش هر     حي دد                                       وفيما يتعل ق بالتمثي ل الق انوين للض حايا،   -    54
                         ( إذا ك  ان هن  اك تغي  ري م  ادي                   تص  اعديا أو تنازلي  ا                     . وميك  ن تنق  يح املس  توى )        "املع  ادك"             واح  د بع  د طل  ب 

                الكش ف ع ن األدل ة           ، مبا يف ذل ك         "املعادك"             عبء عمل فريق                                 يف الظروف اليت تؤثر بشكل خطري على
                                                                            م     ن قب     ل االدع     اء. ولض     مان ختص     يص نظ     ام املس     اعدة القانوني     ة للم     وارد عل     ى أس     اس املتطلب     ات 

                                                                  مس  توى تعقي  د املرحل  ة إىل مع  ايري نوعي  ة وكمي  ة مبوج  ب إج  راءات حي  ددها املس  جل.        يس  تند          املوض  وعية، 
     يلي:                              املوارد اإلضافية املخصصة هي كما    أما 

                                                 ضافية لفريق الدفاع األساسي بناء  عل  تعقيد الحاالتاإلموارد ال - 5لجدول ا
 املوارد اإلضافية مستوى تعقيد املرحلة  

 الشيء 1
 1املستوى  واحد،إضايف      حمام   2
 2املستوى  واحد،إضايف      حمام   3
 2املستوى  واحد،إضايف      حمام   4

 تعقيد الحاالتبحسب  ،"المعادك"ضافية لفريق فريق اإلموارد ال - 6لجدول ا
 املوارد اإلضافية مستوى تعقيد املرحلة  

 الشيء 1
 :خالل مجيع املراحل 2

  1املستوى  واحد،إضايف      حمام  
 منسق إداريأو 
 أو

                                                                            ساعات الدوام الكامل لفريق احملكمة خالل املراحل اليت يكون فيها األعضاء عادة  حمدودة 
 بالساعات

 :مرحلة جرب األضرارخالل احملاكمة و  3
  3املستوى  واحد،إضايف      حمام  

 :مجيع املراحل األخرى
 منسق إداريأو  1املستوى  واحد،إضايف      حمام  ساعات دوام كامل لفريق احملكمة إضافة إىل 
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 إدارة نظام المساعدة القانونية -واو
وحيتفظ قلم نظام املساعدة القانونية احلايل للمحكمة بكثافة العمالة. يتسم من الناحية اإلدارية،  - 55

كل من النفقات املقرتحة            يتم  تقدمي  اخلاصة بالتحقيقات واملصروفات الشخصية و  احملكمة مبيزانيات األفرقة
 تسديديقوم موظفو احملكمة خبصمها. ولكي يتم اعتمادها وتقييمها وتصنيفها بصورة فردية، وبعد 

أن النفقات قد مت             دليال  ي ثبت، بصرف النظر عن املبلغ، للتسديدكل طلب   ستلزمليف املهنية، يالتكا
يتطلب كل و على حنو فردي. وتسديدها من قبل موظفي احملكمة تكبدها وتقدميها وتقييمها وتسويتها 

"معادل يطلق عليه اسم                     ، تقييما  مبوجب نظام ميزانية الفريق األساسي اليت تتجاوزطلب من املوارد، 
  املوظف الواحد العامل بدوام كامل" ]املشار إليه فيما يلي باملختصر "معدك" وإىل مجعه ب "معادك"[،

، وأخريا                       تعيني حمام  مشارك  إضايف. ه، حيق ل"معادك"ضايف؛ ولكل ثالثة       حمام  عيني تحبيث جيوز للفريق، 
ق مبوارد الفريق أو ختصيص امليزانية، جيوز للمحامي أن بالنسبة لكل قرار يتخذه قلم احملكمة فيما يتعل

لة بكل من العبء                      عملية صنع القرار حمم  فقرار الدائرة. مراجعة يطلب مراجعة قرار املسجل، وبعد ذلك، 
 اإلداري والقضائي.

خلص اخلبري يف تقييمه إىل أن عدم الكفاءة يف اإلدارة أسفر عن آثار تتعلق باملوارد بالنسبة و  -56
فيما يتعلق بالرصد املايل.                                  أمر مل يضف إال قيمة قليلة إن و جدت للمحكمة واألفرقة القانونية، وهو 

 قيقةد      قاما أررجون يد قلم احملكمة موظفي، وأن رقلوا على       قائما  اليز ال لرصدا منظاأن  لخبيراحظ الو
اإلنفاق  حبصر. ورأى اخلبري أنه يف حني جيب أن تكون احملكمة يف وضع يسمح هلا تبياناال ةقاعد في

على املساعدة القانونية، ويتعني على احملامي أن يتوقع تربير نفقاته وقبول املراقبة املالية من جانب قلم 
أعباء املطالب اإلدارية اليت ب فرقة القانونيةواأل كمةاحمل وموظف                  ه ينبغي أن ي ثق لاحملكمة، فإن هذا ال يعين أن

الحظ أنه، خالفا  وأخريا .إن مل يكن ال شيء القليل إىل عملية املساءلة املاليةال تضيف إال تضيف 
للمحاكم الدولية األخرى املماثلة، ال توجد عقود خدمات قانونية مكتوبة بني أعضاء األفرقة القانونية 

العقود املستخدمة يف احملاكم الدولية األخرى اليت تفصل شروط مشاركتهم والتزاماهتم  لمة تعادواحملك
 .يةالقانون نظام املساعداتاملتبادلة مبوجب 

من العبء      حلد  باوخالل عملية التشاور، أيد املشاركون إىل حد كبري التدابري اليت أوصى هبا اخلرباء  - 57
القانونية. وانتقدوا الطبيعة البريوقراطية للنظام واألعباء املفروضة على طلب األجور ساعدة اإلداري لنظام امل

أيد املشاركون فكرة اعتماد إجراءات خمتلفة للرصد تستند إىل مراحل خمتلفة من و النفقات.      رد  و 
يعمل على اإلجراءات، أي تتطلب خطط عمل للمرحلة التمهيدية، لكن ليس أثناء وجود فريق قانوين 

يومي يف احملاكمة. وأيد املشاركون فكرة تقدمي عقد خدمات قانونية لتوفري قدر أكرب من اليقني  أساس
وموظفي الدعم على احلصول على عقود اإلجيار  القانونيني وظفنياملبشأن شروط املشاركة وتيسري قدرة 

 وحسابات مصرفية مفتوحة يف هولندا.
ن التعديالت املتعلقة بإدارة نظام املساعدة القانونية. يف حني هلذه األسباب، تقرتح احملكمة عددا م -58

أن عددا من املقرتحات سيؤدي إىل خفض البريوقراطية غري الضرورية )مثل االنتقال إىل املدفوعات التلقائية 
على  األجورحمسنة )مثل االنتقال إىل ا ليةلبعض فئات النفقات(، فإن النظام اجلديد يقدم أيضا ضوابط ما

، يف ذلكشمل يخالل مراحل معينة من القضية(. و مقطوع أساس ساعات العمل الفعلية، بدال من مبلغ 
 مجلة أمور:

االعتمادات املوحدة من املوارد الالزمة للفريق األساسي وامليزانية امليدانية  مالئمة)أ( كفالة 
                                    لبات تستغرق وقتا  طويال  وتزيد العبء بط       رهنا                                         البداية بدال  من جعل توفري املوارد الالزمة  منللتحقيقات 

 اإلداري والقضائي؛
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يتم فاملعقد بنظام مبسط يستند إىل تقييم تعقيد مرحلة احلالة؛ "معدك" )ب( استبدال نظام 
                                                                                      ختصيص املوارد وفق ا لكل من التقييم الكمي والنوعي، لكنها لن تكون متاحة إال خالل مراحل حمددة 

 وفقط خالل الفرتة؛
احلايل بنظام إلكرتوين يسمح لكل فريق قانوين مبراقبة الورقي )ج( االستعاضة عن نظام اإلدارة 

تتبع نفقات ميزانيته واألموال املتبقية، وتلقي املبالغ لساعات العمل اخلاصة به وسجالته الشهرية، تقدمي و 
 ؛وكشوف املرتباتاملسرتدة 

 عقد خدمات قانوين معياري؛ إدراج)د( 
                                                                     هو موضح أدناه، دفع بعض املصروفات تلقائيا  )مثل الرسوم املهنية والنفقات  )ه ( كما

 الشخصية( أو تقدمي مبلغ مقطوع ملرة واحدة.

 جوراأل -زاي

 أفرقة الدفاع وأفرقة متثيل اجملين عليهمألعضاء  ةاملناسبجور املبدأ األساسي لتحديد مستوى األ      يعد   -59
نظرائهم يف مرتبات مبعدل يعادل، قدر اإلمكان، املنسقني اإلداريني للحاالت احملامني و مرتبات هو دفع 

املدعي موظفي مكتب املستشارين مع مرتب  أجورومن مث ينبغي أن تتناسب  ( 34)مكتب املدعي العام.
، 3-ف  رتبةيف  مساعد قانوينو ،  -رتبة ف املساعد يف  يام         ي صن ف احمل، و 5-العام من الرتبة ف 

 بجبذ      فع الو ل دعا عفاد نضما لىإ لحاجةا لكذ يعكس. و2-/ف 1-رتبة ف املنسق اإلداري يف و 
. وهذا يعكس أيضا ملعاا لمدعيا مكتب في اءلنظرا مع واةلمساا أمبد على ظلحفاواجيدين  حمامني

وفعالية ، مما حيسن عموما من جودة خربة ومهارة متكافئة  ذويكافئة جتتذب حمامنيتامل األجورفكرة أن 
 إجراءات احملكمة.

، 4-ف، 5-فبالنسبة للرتب واالستحقاقات واملزايا تكافئة مع املرتبات امل األجورإن حتديد  - 60
لألجور املتعلقة  يقع يف صميم املناقشة حول ما إذا كان النظام احلايل 2-/ف 1-رتبة ف أو ، 3-فو 

                                                         حتديد حزمة التعويضات ملوظفي احملكمة وفق ا ملعايري النظام املوحد  يتمو . مناسبالقانونية غري باملساعدة 
يتم توفري و املتحدة من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة.  لألمم

 جمموعة متنوعة من منظمات النظام املوحد لألمم املتحدة )مثل املعاشات التقاعدية و مسامهات التأمني
وما إىل ذلك( كجزء من شروط  ،الصحي( والبدالت )إعانة اإلجيار، منحة التعليم، منحة االستحقاق

املوظفني املدنيني  وضعمت هذه املزايا واالستحقاقات، جزئيا، لتوفري نظام تكافؤ مع    م                اخلدمة. وقد ص  
الوطنيني، من أجل جذب املوظفني من خلفيات جغرافية متنوعة للعمل مع منظمة دولية. بعبارة أخرى، 

 املتحدة إىل التخفيف من أي ميزة ملواطين الدولة املضيفة. مميهدف النظام الذي أقرته اجلمعية العامة لأل
احملامي اخلارجي يف أجر مبدأ التكافؤ نفسه، فإن  ، ذكر اخلبري يف تقييمه أنه رغم تطبيقبالتايلو  -61

                                . ويعود ذلك جزئيا  إىل "اإلضافات" أخرىبدرجة كبرية من حمكمة إىل  ختتلفاحملاكم الدولية املشاهبة 
واالرتقاء املهين واسرتداد الضريبة. وحيدث هذا  قات                                                املتنوعة اليت ت طبق لزيادة الراتب األساسي، مثل النف

احملاكم هي نفسها، يف خمتلف املدعني العامني  مرتبات( 1) كونرغم من  جور يف األ االختالف الكبري
( حزمة التعويضات ملوظفي األمم املتحدة تقررها اجلمعية العامة لألمم املتحدة. والحظ اخلبري أيضا أن 2)

 اثلة.احملاكم الدولية املم األجور يفاخلارجي وأفرقته يف احملكمة أقل كثريا من  امياحمل أجر

                                                 
-ICC، 79، الفقرة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص هبا وثيقة( 34)

ASP/12/3 
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( 1                           أتعابا  لثالث فئات أساسية: )ساعدوه احلايل، يتلقى احملامي اخلارجي ومنظام ومبوجب ال -62
( سداد املصروفات الشخصية. وحتسب الرسوم بالرجوع إىل 3( سداد التكاليف املهنية، )2، )جوراأل

النفقات املهنية تكاليف و الراتب املعادل للنظراء يف مكتب املدعي العام. وتعوض املبالغ املسرتدة عن ال
احملامني، واملعاشات  رابطات، ورسوم مكتباملتعلقة بالتمثيل: على سبيل املثال، إجيار الغرف، ومسامهات 

أدناه، تعويضا عن تكاليف               تتم  مناقشتها ، اليت تكاليف النفقات الشخصية    رد  التقاعدية، والضرائب. و 
 الهاي.وإىل لمحامي ل الرئيسيعمل المكان                  ذهابا  وإيابا إىلالسفر 

 المهنيةتكاليف عن ال تعويضالاألتعاب و  -حاء

                                ، خ فضت أتعاب احملامني بنسبة تقارب 2012يف أعقاب قرار مكتب املساعدة القانونية يف عام  - 63
تربير التخفيضات على أساس أن املدفوعات املستندة إىل إمجايل معادل املرتبات يف  يف املائة. ومت 25

وبالتايل، مت تعديل  (35)املهنية. لتكاليفمكتب املدعي العام تتكرر من خالل منح تعويض عن ا
مت تعديل النظام  للنظراء يف مكتب املدعي العام. كما                   مرت ب األساسي الصايف الاملدفوعات على أساس 

الزيادة                                                    املهنية اليت مت تكبدها بالفعل فقط عند التحقق، بدال  من تكاليف التسديد للتأكد من أنه سيتم 
 40قدره أقصى     ا  حدت الزيادة يف التكاليف املهنية تبلغ ، كان2012قبل عام                  املهنية تلقائي ا.  يف التكاليف

. املنسقني اإلدارينيو االدعاء يف املائة حملامي  20بنسبةو  اونني، املعواحملامني للمحامنيبالنسبة يف املائة 
 يف املائة على التوايل. 15يف املائة و 30إىل حد أقصى قدره ه النسبة ، مت ختفيض هذ2012عام ومنذ 

واملزايا واالستحقاقات       مرت ب من الصعب قياس القيمة املالية الدقيقة لل هاخلبري يف تقييمه بأن      أقر   -64
 ةاملهنيالرتقية  . ومع ذلك، الحظ اخلبري أنلراتب اإلمجايل للعاملني يف مكتب املدعي العامل ةمعادلاجملمعة 

واستحقاقات  مزايا( 1للتعويض عن )    ة  كن كافي، مل تاألساسية الرواتب، باإلضافة إىل تم   د       ق  يتال
الدخل. وباإلضافة إىل ذلك، الحظ على ضريبة ال( 3، )حلساهبم اخلاص ( تكاليف عملهم2املوظفني، )

أفرقة الدفاع وأفرقة متثيل من أعضاء  عضواملهنية لكل  لتكاليفأن عملية حساب املبالغ املسرتدة مقابل ا
تقييمه، "جيب على مجيع  يفو  (36)تستغرق وقتا طويال وقد تؤدي إىل نتيجة غري عادلة. اجملين عليهم

حلساهبم عملهم الذي يكمن وراء ملعاجلة انعدام األمن املايل واالدخار هتم ااحملامني املستقلني إدارة ممارس
الرواتب يف مكتب املدعي . وينبغي التعويض عن هذه التكلفة )جزئيا( خللق تكافؤ مع جمموعة اخلاص

                                       ء تعويض احملامني األفراد مبعدالت خمتلفة وفقا  و العدل أو الكف وال مناملعقول غري . لكن من        العام  
هبدف حتقيق مستوى يعادل  األجورللتكاليف الفعلية املتكبدة. "لذلك أوصى اخلبري بتعديل مستويات 

. وأوصى بأن يتلقى أعضاء الفريق                   مكتب املدعي العام   بشكل معقول حزمة الراتب اخلاص بنظرائهم يف
س ب  زيادة                         املهنية بدال  من احلصول على  التكاليف                             لدور تلقائيا  نفس التعويض عن الذين هلم نفس ا       حت 

ىل اإلنصاف يف القيام بذلك وختفيض العبء اإلداري للمحكمة.     ا  إعلى أساس قابل للسداد، مشري 
وأن  ساعد القانويناملو                        األجور للمنس قني اإلداريني احملكمة مستويات أدىن من درج                   وأوصى أيضا بأن ت  

حتاول احملكمة التوصل إىل اتفاق مع الدولة املضيفة إلعفاء احملامني واخلرباء االستشاريني اخلارجيني من 
 دفع الضرائب على دخلهم يف احملكمة.

                                                 
النقابة، ورسوم ( الغرض من تسديد التكاليف املهنية هو تغطية املصروفات املتصلة مباشرة بالتمثيل، مبا يف ذلك رسوم 35)

 الغرف، ومصروفات املكتب، واملعاشات التقاعدية  والرعاية الصحية  والضرائب.
 

         است مد ت وإن                                                                                     ( يكمن عدم املساواة يف شرط تقدمي احملامي وفريقه دليال  على النفقات للحصول على التعويض، حىت 36)
ل املثال، ال ختتفي املسامهات يف نظام املعاشات، بل                                                          فائدة من النفقات يف وقت الحق. إذ يوض ح اخلبري قائال : "على سبي

                                                                                                       ت سد د املبالغ للمحامي يف وقت الحق؛ فتسمح النسبة املائوية لألجور املدفوعة من قبل حمامي فرنسي أو هولندي يف مكتب 
غرف يسمح هلم "اإلجيار" الذي يدفعه احملامون للواحملاماة اخلاص هبم )بشكل عام( باملشاركة يف أرباح هناية السنة؛ 

بالفعل على فوائد، أمر غري نطوي "مساعدون"، اخل. فتعويض احملامني عن النفقات اليت تهلم باستخدام املكتب وأن يكون 
 منصف بالنسبة للمحامني الذين خيتارون عدم القيام هبذه االستثمارات املهنية ".
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 واحملامني عند مقارنة احملكمة باحملاكم األخرى، لوحظ التفاوت األكرب يف أتعاب احملامنيو  - 65
 أعضاء الفريق اآلخرين أكثر توازنا.تبقى أجور ، يف حني نياملشارك

 37))ةالمهني الترةيةإضافة إل  األجور األساسية  – الشهرية أثناء المحاكمة األجورقارنة م: 2الجدول 
 )باليورو( ةالمهني الترةيةإضافة إل  األجور األساسية  – األجور الشهرية أثناء المحاكمةقارنة م

                  )األةسام المظل لة(

 
 احملامون احملامون املشاركون املساعدون القانونيون/موظفو الدعم اإلداريون/موظفو الدعماملنسقون 

 احملكمة اجلنائية الدولية حاليا  املقرتح يف احملكمة اجلنائية الدولية 
 

 الدوائر اخلاصة  احملكمة اخلاصة بلبنان حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ا 

ليها اخلرباء حصل عوخالل عملية التشاور، توصل املشاركون اىل توافق واسع يف دعم النتائج اليت  -66
           عي العام                                                  لضمان قدر أكرب من التكافؤ مع نظرائهم يف مكتب املد  جور ضرورة ضبط مستويات األ بشأن

البعض وجود  الحظرباء. و ويف احملاكم واهليئات القضائية الدولية املماثلة، وذلك لألسباب اليت أوردها اخل
. واعترب املنسقني اإلدارينيو         االد عاء حمامي تفاوت أكرب يف التكافؤ يف أجور املوظفني املبتدئني، أي 

الضحايا يف املعنية بفرقة األاملشاركون أنه من األفضل معاجلة "النقص الكبري يف التمويل" ألفرقة الدفاع و 
تعديل مستويات األجور ضمن النطاق الذي توفره احملاكم اجلنائية الدولية األخرى. وإضافة إىل باحملكمة 

                                                 
، جوريف األذلك  مبوجب املقرتح، سيتم دمجو .                     أوهيئة قضائية معي نةيف حمكمة  ةص      املخص   ةاملهنيرتقية يف اجلدول، تعكس املنطقة املظللة ال (37)

ت س ب لذلك ال توجد منطقة مظللة واضحة.  مبا و  يف املائة. 40املهين بنسبة رتقية بافرتاض زيادة ال  الدوائر االستثنائيةاألساسي للمحامي يفراتب ال         وحي 
                                                                                          لسابقة تطبق مبلغ ا إمجالي ا لكل نظام مرحلي )باستثناء الطعون(، جيب تطبيق بعض االفرتاضات للسماح أن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ا

مبعدل  عملاليتقاضى أعلى مستوى من األتعاب مقابل ساعات                                                                         مبقارنة معقولة. أوال ، تفرتض أن ت عادل أتعاب احملامي واحملامي املشارك أعلى نسبة 
دفع            بالساعة ي   أجربالساعة أعلى وأدىن تكون أتعاهبم أن        ي فرت ض ،                املنس قني اإلدارينيلمساعدين القانونيني و ساعة يف الشهر. وبالنسبة ل 150

ساعة يف الشهر. ومن الناحية العملية، ميكن للمحامي الرئيسي أن  150مبعدل  -يورو، على التوايل  17،30يورو و  29،20 –ملوظفي الدعم 
 1-الرتب ف لموظفني منلاألساسية جور األ         توص ل إىل أجر. مت ال        تلق اه كاملبلغ اإلمجايل الذي يو ظفي الدعم، وبالتايل، اليت تدفع ملو  األتعابيقرر ما 
 بالنسبة للمحامنيو . رتبةاحملكمة اخلاصة بلبنان من معدالت الراتب يف األمم املتحدة، وذلك باستخدام صايف الرسوم الفردية يف أعلى  يف 3-إىل ف

بنسبة  ةهنيامل الرتقيةباستخدام  الزيادةمت حساب و املساعدة القانونية.  نظام، مت احلصول على أقصى معدالت للساعة مباشرة من نيركاشامل واحملامني
 يف املائة من رفع الضرائب. 40يف املائة و 20

. 
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ذلك، قام املشاركون بصياغة عدد من املقرتحات اخلاصة مبسألة األجور، أي املشاركة يف مناقشات مع 
نظام             ق دما  حنولسريا وأالدولة املضيفة للحصول على إعفاء من الضرائب لفائدة فرق الدفاع والضحايا؛ 

                                                                                               املبلغ اإلمجايل بدال  من نظام يعتمد على اإلدارة والتحقق؛ أو مكافأة صغار أعضاء األفرقة القانونية الذين 
يتمتعون بنفس االستحقاقات اليت يتمتع هبا موظفو احملكمة، بطريقة مماثلة لنظام احملكمة اخلاصة بلبنان. 

اقرتح املشاركون فقد املهنية.  تكاليفايل لتقدمي التعويض عن الالنظام احل ، هوومما يثري القلق بشكل خاص
بناء على الطلب مع توفري التعويض                                                          إنشاء نظام للدفع يتم بشكل تلقائي وعلى أساس شهري، بدال  من 

 املستندات الداعمة، يف هناية العام.
إلداريني وحمامي املنسقني اركني وااحملامني واحملامني املش أتعابمستويات تعديل وتقترح احملكمة  - 67

كافؤ تالومزيدا من  التساوي يف الوسائللضمان  2012عام  نظاماملساعدين امليدانيني مبوجب          االد عاء و
، حيددها األجور( 1ويستند خمطط األجور املقرتح إىل ثالثة عناصر: )مع النظراء يف مكتب املدعي العام. 

( نسبة 2)                             لنظراء يف مكتب املدعي العام،  هبا االذي يتمتع زائد تسوية مقر العمل  صايفالساسي األراتب ال
لتعويض ل، (على التوايل - نيركا/ املشني/املساعدين واحملاميللمنسقني اإلدارينييف املائة إضافية ) 10أو  5

يف  30أو  15( نسبة 3واالستحقاقات، مثل التأمني الصحي ومسامهات املعاشات التقاعدية، )املزايا  عن
للتعويض عن نسبة من على التوايل(،  -)للمنسقني اإلداريني/املساعدين واحملاميني/ املشاركني املائة إضافية 

هتدف هذه املقرتحات إىل ضمان توجيه املوارد على أفضل وجه حنو و وضريبة الدخل.  ةاملهنيالتكاليف 
ة، وضمان قيام احملكمة                                                             لألفرقة القانونية اخلارجية بدال  من إدارة نظام املساعدة القانوني اجلوهريالعمل 

 .      بندا         بندا  تسديدها                                                                              بتوزيع التعويضات على املزايا واالستحقاقات والرسوم املهنية تلقائي ا، بدال  من طلب 

 الشخصية النفقات -طاء

د النفقات الشخصية لألفرقة من ميزانية اإلنفاق اليت توفر     سد                   احلايل للمحكمة، ت  نظام مبوجب ال - 68
ورو لكل آالف ي 3تبلغ املخصصات الشهرية و لتغطية نفقات كل فريق قانوين.             ا  وحمد دا  ثابت    ا  شهري      بدال  

      ، كل  نفقاتالعلى كل  حملكمةتصادق او املبالغ غري املستخدمة إىل األشهر التالية. ويل فريق، وقد يتم حت
منفصلة عن ميزانية التحقيق، وهي ، نفقاتميزانية الإذ إن وختصمها من املخصصات الشهرية.  على حدة،

بأهنا اللوازم املتنوعة  النفقات      ت عرف و السفر.  نفقاتاملتنوعة و  النفقاتمصممة لتغطية فئتني من النفقات: 
امليزانية شمل أمام احملكمة. كما ت            هام  الفريق والنفقات األخرى املتعلقة مب ةاملكتبية وتكاليف الرتمجة واخلرب 

مقر                   ذهابا  وإيابا  مننفقات النقل واإلقامة اليت يتكبدها احملامي واحملامي املساعد )فقط( يف السفر 
 .ومصروفات حمطات السفر                          بدال  من بدل اإلقامة اليومي  ،الرئيسي إىل الهاي ةقاماإلكان م/اإلقامة

م التكاليف املتعلقة مبضمون الدفاع بني     قس                                                الحظ اخلبري يف تقييمه أنه، يف إطار النظام احلايل، ت  و  -69
ميزانية التحقيق وميزانية النفقات، لكن هذه األخرية تغطي أيضا النفقات الشخصية للمحامي. واعترب أن 

وميزانية النفقات إلنشاء تقسيم  قيقنظام املساعدة القانونية سوف يستفيد من إعادة حتديد ميزانية التح
لقة مبضمون الدفاع )يف املقام األول التحقيقات امليدانية، واخلرباء، والرتمجة(،  ( النفقات املتع1واضح بني: )

( النفقات املتعلقة بالنفقات الشخصية البحتة ألعضاء فريق الدفاع )مثل السفر واإلقامة غري املتعلقة 2)و
بني "          غري املوف قاخليار "الفصل أن مينع احملامي من القيام مبا يعتربه هذا (. ومن شأن انيةبالتحقيقات امليد
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احملاكم الدولية املماثلة  على غرار. كما أوصى بأنه، املرتجمبري أو اخل أم أتعابفع مثن اإلقامة الشخصية د
                                                                                        األخرى، ينبغي إضافة املبلغ الشهري تلقائيا  بدال  املوافقة املسبقة أو اإلثبات املطلوب لكل نفقة.

عادة حتديد ميزانية التحقيق )الدفاع( وامليزانية امليدانية )الضحايا( أعاله، تقرتح احملكمة إ وردكما و  -70
تقرتح احملكمة توفري ميزانية النفقات الشخصية، املصممة لتعويض أعضاء و وميزانية النفقات الشخصية. 

بدل الفريق األساسي عن التكاليف الشخصية املرتبطة بالقضية واليت عادة ما يتم تغطيتها من خالل 
 ،على أساس فردي -مثل اإلقامة والطعام والنقل احمللي والتأشريات وتكاليف املطار  -ة اليومي اإلقام

بيد أنه اعتبارا من اليوم الذي ينتقل فيه عضو الفريق األساسي )على                            بدال  من ختصيصها للفريق ككل. 
النحو احملدد يف قسم املوارد البشرية باحملكمة( إىل منطقة الهاي، يتوقف املبلغ الشهري الثابت ويستعاض 

تملة باإلضافة إىل الوفورات احمل يةاإلدار األعمال                                                عنه مبنحة مستحقة ملرة واحدة. ويعكس هذا اخنفاض ا يف 
 من إلغاء التخصيص الشهري.

 قضاياال : 20المادة  -ياء

يف إطار نظام املساعدة القانونية احلايل، ال توجد سياسة حمددة فيما يتعلق بالقضايا املتعلقة  - 71
 من النظام األساسي ) 70باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 
 األفعال اجلرمية امل
 
 (.ة بإقامة العدل    خل                  

بشكل كبري وأهنا تتفاوت حىت اآلن،  70املادة ب         املتعل قة االتاحل         قل ة عدد اخلبري أنه نظرا لالحظ  -72
 من حيث احلجم والتعقيد، ينبغي للمحكمة اتباع هنج مرن فيما يتعلق مبوارد املساعدة القانونية.

 70وجب املادة خالل عملية التشاور، لوحظ أن اخلربة املكتسبة حىت اآلن يف القضايا الناشئة مبو  - 73
تعتمد على أدلة أهنا من النظام األساسي قد أثبتت أن هذه احلاالت قد تشمل متهمني متعددين أو 

من النظام  5املادة  مبوجبتنشأ مثلها مثل احلاالت اليت  كثيفة  مواردتستلزم معقدة، مما جيعلها 
تنشأ  ت اليتحلاالاأنه ميكن ختصيص عدد أقل من املوارد يف بداية            فقد ارت ئي األساسي. ومع ذلك، 

 .70مبوجب املادة 
املادة الناشئة مبوجب لحاالت لالقانونية ختصيص املوارد نظام املساعدة د    د  حيتقرتح احملكمة أن و  -74
من حيث املبدأ، القانونية. و  نظام املساعدةل            نة يف مرفق                                     حالة على حدة، وفقا  لإلجراءات املبي       كل  ،  70

 عادييف املائة من تكاليف فريق  50نسبة  70ينبغي أال تتجاوز تكلفة املساعدة القانونية يف حالة املادة 
 من النظام األساسي. 5يف حالة ناشئة مبوجب املادة 

 العوز -كاف

القانونية، استنادا إىل خربهتا حىت اآلن، وبالتزامن مع اعتماد أي تعديالت على نظام املساعدة  - 75
 تقرتح احملكمة تبسيط إجراءاهتا فيما يتعلق بتقييم عوز املشتبه فيهم واملتهمني.

وفيما يتعلق بالعوز، تقرتح احملكمة تطبيق افرتاض قاصر للمتقدمني بالضحايا. ويف جتربة احملكمة  - 76
ف عملية تقييم معاناة ض على احملكمة تقريبا، من املرجح أن تكل    عر                               حىت اآلن، يف مجيع القضايا اليت ت  

الضحايا أكرب بكثري مما ميكن توفريه من خالل مطالبة الضحايا غري املعوزين باملسامهة بنصيبهم يف تكلفة 
، ةيف إطار هذا االقرتاح، إذا كان لدى املسجل أساس معقول لالعتقاد بأن الضحية غري معوز و التمثيل. 
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 113لعوز، وفقا للمادة حلالة اة من أجل إجراء تقييم أن يطلب من الضحية تقدمي معلومات مالي لهجيوز 
                      ، فقد ي طلب من الضحية ت من ذوي احلاجة. إذا قرر املسجل أن الضحية ليسلوائح قلم احملكمة( من 2)

 املسامهة يف تكلفة التمثيل القانوين.

                                الخطوات المقترحة للمضي  ةد ما   -خامسا 

املساواة يف املعاملة،  لنظام املساعدة القانونية يقتضي الوفاء مببادئتدرك احملكمة أن التقييم السليم  – 77
وبعد عرض التعديالت املقرتحة، . بطريقة متوازنة ومناسبة واالقتصاد ،واالستمرارية ،والشفافية ،واملوضوعية

. والغرض من 2018تتوخى احملكمة إجراء مشاورات موسعة وميسرة مع الدول يف النصف األول من عام 
تستخدم احملكمة أفضل الطرق املتاحة أن لتشاور مع الدول هو مناقشة مقرتحات احملكمة هبدف ضمان ا

للموارد، فضال عن  ؤمبادئ العدالة واالستخدام الكفحتقيق التوازن يف و  ،التمثيل القانوينفعالية لزيادة 
إىل عملية التشاور مع  باإلضافة. و 2018لكي تنظر فيها اجلمعية يف عام تقدمي مقرتحات ملموسة 

رابطات احملامني و  ،واملمارسني ،أن تتلقى احملكمة تعليقات إضافية من اجملتمع املديناملسجل الدول، يتوقع 
 املساعدة القانونية بعد تقدميها إىل اجلمعية.املشروع املقرتح لسياسة بشأن 

ستقدمها إىل التوصيات اليت  2018وتتوخى احملكمة أن تستند عملية التشاور امليسرة يف عام  - 78
 اللجنة يف دورهتا الثالثني بشأن اآلثار املالية املرتتبة على املقرتحات املقدمة من احملكمة.

 ةمناقشة متعمقة مع مجيع أصحاب املصلحة سياساستنادا إىل واهلدف من ذلك هو أن تقدم  -79
من  ،االقتضاء، يف دورهتا السابعة عشرةالقانونية إىل اجلمعية لكي تعتمدها، حسب ساعدة جديدة للم

تتوقع و  .2019يف سياق امليزانية املعتمدة لعام ، 2019يف عام تنفيذها، إن أمكن، يف بدء أجل ال
القانونية  ساعدة يف إطار ميزانية امل 2019احملكمة أنه من املمكن تنفيذ أي تعديالت مقرتحة يف عام 

 .2018املعتمدة لعام 
، تقرتح 2019يف عام  هلتنفيذ ،يف حالة موافقة اجلمعية على نظام املساعدة القانونية املقرتح - 80

بعد و ل عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة،                    ة وتقدمي تقرير مفص                              احملكمة رصد تنفيذ النظام بدق  
 حلفاظ على النظام املقرتح.ما إذا كان ينبغي اتقرر الدول عندئذ         تلق يه، 

____________ 


