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 مجعية الدول األطراف
 

  عشرةادية الدورة احل
  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ – ١٤ ،الهاي

 

  انونيةتقرير املكتب بشأن املساعدة الق

 

  مذكرة من األمانة العامة

ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ يف  ICC-ASP/10/Res.4 من القرار ياء من القسم ٣لفقرة اقتضى مب
٢٠١١رالتقالدول األطراف، مبوجب هذه املذكرة، لنظر اجلمعية م مكتب مجعية  يقداملتعلق  ير

امل يف ويعكس هذا التقرير نتيجة املشاروات غري الرمسية اليت عقدها الفريق الع. املساعدة القانونيةب
  .ع للمكتب مع احملكمة وآخرين من أصحاب املصلحةالتابالهاي 
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 مقدمة  -أوال

 مراجعة تابعةَ الدول األطراف يف دورا العاشرة من احملكمة واملكتب مطلبت مجعيةُ .١
  تقرير بالنتائج للجمعية يف دورا احلاديةمينظام املساعدة القانونية، مبا يف ذلك تطبيقه وتقد

 (1).عشرة

لة اختتام املشاورات اجلارية وتقدمي اقتراح ملراجعة  أيضا من املسجلبت اجلمعيةُوط .٢
لة بتقدمي وقامت املسج. ٢٠١٢فرباير /  شباط١٥نظام املساعدة القانونية إىل املكتب قبل 

 .)ورقة االقتراح (حينهالتقرير املطلوب يف 

 نقّح املساعدة القانونية املختاذ قرار بشأن تنفيذ نظامال  املكتب اجلمعيةُفوضتكما  .٣
ويف اجتماع املكتب . ٢٠١٢أبريل / نيسان١ بغية تنفيذه ابتداء من ٢٠١٢مارس /قبل آذار
الهاي مبسألة العامل يف فريق ال تكليف  مت٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٧قد يف الذي ع

املساعدة القانونية وعالنرويج(ن السيد إرفني هويالند ي (٣يف عدة القانونية لمسالقا منس 
العامل يف فريق الوتبعا لسلسلة من املشاورات غري الرمسية، اعتمد . ٢٠١٢ فرباير/شباط

، إىل جانب مشروع قرار ٢٠١٢مارس / آذار٢١ملساعدة القانونية بتاريخ تقريرا عن االهاي 
 ٢٠١٢س مار/ آذار٢٣ التقرير يف جلسته التاسعة بتاريخ واعتمد املكتب. لينظر فيه املكتب

 مبا يف ذلك ثالثة جوانب ،وضع نظام املساعدة القانونيةتابعة احملكمة ملإىل وأحال القرار 
 ؛املساعدة القانونيةاملرتبط ب؛ وسياسة السفر تفويضاتاألجر يف حالة تعدد ال: ، وهيحمددة

ة  من احملكمفة إىل ذلك، طلب املكتباضوباإل. النشاطالفترات اليت يقل فيها واألجر يف 
وفضال عن ذلك، أشار ". العام للضحايااحملامي جل تعزيز دور مكتب أتقدمي اقتراحات من "

 ".شاملة لنظام املساعدة القانونية ومشاركة الضحايامراجعة "املكتب إىل 

الهاي املكتب بتعيني السفري العامل يف فريق ال أوصى ٢٠١٢مايو / أيار١٥بتاريخ  .٤
  املكتبوأحاط ،امليزانيةتيسري  يف آلية ملساعدة القانونية باايمعنا منسق) سلوفينيا(ليون مارك 

 . ذا التعيني٢٠١٢مايو / أيار٢٩علما يف جلسته املؤرخة يف 

                                                             
(1)

  ICC-ASP/10/Res.4/J  
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 عملية التشاور  -ثانيا

الهاي أربع مشاورات غري رمسية بشأن هذا املوضوع، وذلك العامل يف فريق العقد  .٥
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥بتمرب وس/ أيلول٢٨أغسطس و/ب آ٢٩يوليو و/ متوز٥أيام 
 .تباعا

مع أصحاب املصلحة ) أو باملراسلة(أيضا جلسات غري رمسية ثنائية املنسق عقد و .٦
 مكتب يسئي، ورغرف، وأعضاء الاحملامنيلة واملوظفني يف قسم دعم املسج: تينياملعنيني اآل

زانية واملالية، وممثلي ينة املمي العام للدفاع، ومكتب جلاحملامي العام للضحايا ومكتب احملا
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة (الدول األطراف، وممثلي احملاكم الدولية األخرى 

مدير مكتب  –؛ احملكمة اخلاصة بلبنان حتجاز وقضايا االنونية رئيس مكتب املساعدة القا–
تحالف من ال(ري احلكومية  واملنظمات غ؛)حدة مكتب الدفاع ومشاركة الضحايا، والرئيس

" Redress ردرس"ة، الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، ومنظمة يمة اجلنائية الدولكجل احملأ
)كينياحالة  للضحايا يف ينمجعية احملامني الدولية، واملمثل القانو(، وممثلي احملامني ))تابةًك.( 

تقريرا لة قدمت املسج ٢٠١٢يوليو / متوز٥ خويف املشاورات غري الرمسية بتاري  .٧
وأثناء املناقشة مت . نقَّحاملتعلق بتنفيذ قرار املكتب عن خمطط األجر املالراهن الوضع عن 

يعود ذلك و إىل مدخرات حمدودة فقط، ٢٠١٢أن تلك القرارات ستؤدي يف على كيد أتال
لة قدمت املسج، كىل ذلإوباإلضافة . كتبة اليت اعتمدها املجتدرقاربة املاملبصورة كبرية إىل 

يف أربعة جماالت إضافية من نظام املساعدة تقدميها للمقترحات اليت سيتم متاما خمططا أوليا 
املساعدة القانونية، املرتبط بسياسة السفر و، تفويضاتر يف حالة تعدد الوجاأل(القانونية 

). العام للضحايا وتعزيز دور مكتب احملامي (2)اليت يقل فيها النشاط،الفترات ر يف وجواأل
مبدئيا،، ومنهاعنيةاملرت أغلب الوفود عن دعم املقترحات ويف النقاش الذي تال ذلك، عب ، 

 . دور مكتب احملامي العام للضحايا يف متثيل الضحاياتعزيز اقتراح 

قلم تقرير "ع قام احملكمة تقريره املوسوم  وز٢٠١٢أغسطس / آب١٧بتاريخ و .٨
فع هذا  كما ر(3)".من نظام احملكمة للمساعدة القانونيةجوانب ربعة أاحملكمة التكميلي بشأن 

 ٢٣ املكتب املؤرخ يف ر دورا التاسعة عشرة مبوجب قرالالتقرير إىل جلنة امليزانية واملالية قب
 .٢٠١٢مارس /آذار

ويف . ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩مل مبناقشة التقرير التكميلي بتاريخ افريق العالقام و .٩
، رغم أنه ها كلِّاألربعةااالت رت أغلب الدول عن دعمها لالقتراحات يف بهذه اجللسة ع

مزيد من يف حاجة إىل أصبح واضحا أن االقتراحات املتعلقة مبكتب احملامي العام للضحايا 
ر وفد واحد وقد عب. التوضيح، وأنه ينبغي حتديد االقتراحات كميا فيما يتعلق بأثرها املايل

                                                             
(2)

  (CBF/19/6) لتكميلي لقلم احملكمة عن أربعة جوانب من املساعدة القانونية من التقرير ا٤٠مثلما هو حمدد يف الفقرة  املادة   

(3)
  CBF/19/6  
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ملصاحل املعنيني اآلخرين عن انشغاالت تتعلق بوجه خاص باالقتراحات وبعض أصحاب ا
التغيريات املقترحة إىل أي بأال تؤدي مبكتب احملامي العام للضحايا، وطالبوا بطمأنتهم احلاصة 
ع أو تناستقالليةصاحليف امل از. 

عن جهد معترب يف وضع التقرير كشف ال بد من اإلشارة إىل أن قلم احملكمة و .١٠
قد باشر ، ف واملكتبمبسألة التكلفة كما طالبت به اجلمعيةُأبان عن وعي  وتكميليال

سة لنظام ها للمبادئ املؤس وكان منتبِ،مشاورات مكثفة مع عدد كبري من ذوي املصلحة
يف إعداد التقرير ق املنسكما رحب قلم احملكمة باملشورة اليت أسداها . املساعدة القانونية

 وباإلضافة إىل ذلك، أعلن قلم احملكمة إعداد .ته، وعمل معه بصورة وثيقة ومتابعتكميليال
 .وثيقة وحيدة عن سياسة املساعدة القانونية وهو ما سيزيد النظام شفافيةً

مل افريق العال تسلِّم ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨أثناء املشاورات غري الرمسية بتاريخ و .١١
 (4)"ية ملراجعة نظام احملكمة للمساعدة القانونيةاآلثار املال"وثيقتني من قلم احملكمة ومها 

فيها  قلُّق بالفترات اليت يح املتعلِّاآلثار املالية لنظام احملكمة للمساعدة القانونية املقتر"و
ويف النقاش الذي تال جددت   (5)".للضحاياالنشاط، وتعزيز دور مكتب حمامي الدفاع 
 حتديدها متأن ثالثة من ااالت األربعة اليت الوفود دعمها لإلجراءات اليت اُقترحت بش

سياسة السفر املرتبطة باملساعدة و)  ب؛تفويضاتر يف حالة تعدد الواألج) للمراجعة، وهي أ
غري أن بعض . ر يف الفترات اليت يقل فيها النشاطواألجو)  ج؛)سياسة النفقات(القانونية 

، ال "للضحايامكتب حمامي الدفاع " دور بشأن اآلثار املمكنة لتعزيزقلقٍ الوفود عربت عن 
 إىل أن ما يسمى للضحايامكتب حمامي الدفاع كما أشار .  مسؤوليهسيما فيما يتعلق مبساءلة

(6)."يؤدي إىل عوائق قانونية وعملية معا"من اقتراح تعزيز دوره ميكن أن " ٢باخليار "
 

املساعدة القانونية لعام رات املمكنة يف ميزانية وضع قلم احملكمة تقديرات للمدخو .١٢
٢٠١٣عتمدت اجلمعية اإلجراءات اليت يتضمنها التقرير التكميلي وقامت بتنفيذها فيما لو ا .

 اليومية للمحامي واحملامي املعيشةبدالت بإلغاء دفع اخلاص والعنصر األكثر بروزا هو التقدير 
 مليون ٠,٩ملقترحة حوايل غ املدخرات اوقد تبلُ. املساعد يف فترة مكوثهم يف مقر احملكمة

كما اعتمدها املكتب يوم  (املراجعةجور رسوم األوزيادة على ذلك، يتوقع أن تبلغ . يورو
 يورو، وهو ما سيؤدي إىل ١٧٠,٠٠٠ادخارا إضافيا مقداره ) ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

ورغم أن هذه ليست سوى . ٢٠١٢ للمساعدة القانونية عن مستوى ٢٠١٣اخنفاض ميزانية 
 يف الطريق الصحيح لتنفيذ قرار املكتب عد خطوةًديرات إال أن اقتراحات قلم احملكمة تتق

-ICCالواردة يف قرار اجلمعية تفويض  إىل جانب ال٢٠١٢مارس / آذار٢٣املؤرخ يف 

ASP/10/Res.4ا العاشرةيف دور . 

                                                             
(4)
 CBF 19/28PM01  

(5)
 CBF 19/28PM02  

   ٢٠١٢ سبتمرب ١٧، "ورقة عن مراجعة خمطط املساعدة القانونية"ورقة مكتب احملامي العام للضحايا  (6)
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قة بتعدد والتقديرات املذكورة أعاله يف احلسبان التغيريات املقترحة للسياسة املتعل .١٣
قائمة على  حيث يصعب وضع تقديرات ،سياسة املتعلقة باخنفاض النشاطالوتفويضات ال

 وإن مل تكن ،توقع أن تأيت هذه التغيريات يف نظام املساعدة القانونية مبدخرات إضافيةوي. بينة
اخلاصة ة كما ال تأخذ هذه التقديرات يف احلسبان األثر املايل احملتمل للتدابري املقترح. كبرية

 .للضحايادور مكتب حمامي الدفاع تعزيز ب

وجددت جلنة امليزانية واملالية يف دورا التاسعة عشرة بأن املساعدة القانونية ما  .١٤
وعربت اللجنة عن تأييدها االقتراح املتعلق . ل أحد املسببات الرئيسية للتكاليفزالت تشكِّ

ل دص ب الثاين فيما خيتفويضأقلّ لل رسم إدراجواثنني تفويضني  احملامي يف تفويضحبصر 
دور مكتب تعزيز أما فيما يتعلق مبسألة . الفترات اليت يقل فيها النشاطأجور املعيشة اليومية و
ميكن أن تعترض تنفيذه يف الوقت احلايل عراقيل الحظت اللجنة  فقد للضحاياحمامي الدفاع 

بناء و. جنةه املسألة للدورة القادمة للّوطلبت من قلم احملكمة تقدمي تقرير تكميلي عن هذ
تقليص بأن يتم  باعتماد االقتراحات السابقة وأن تقوم اجلمعيةُبأوصت اللجنة على ذلك، 

وأضافت اللجنة أن هناك .  مليون يورو١,١ قدارمبلغ امليزانية املقترح للمساعدة القانونية مب
 . ودورهللضحايايف موقع مكتب حمامي الدفاع أكثر عادة النظر إلحاجة 

  استنتاجات  -ثالثا

١٥. املتعلقة االقتراحات مل جبهود قلم احملكمة، ويؤيد بوجه خاص افريق العالرحب ي
اخنفاض النشاط،  بعنيةاملسياسة الوتفويضات تعدد ال باخلاصةسياسة الباملعيشة اليومية، ول دبب

، مثلما جاء يف توجيه ٢٠١٣ما يؤدي إىل مدخرات يف ميزانية املساعدة القانونية لعام وهو 
هناك يس مل أنه لاوقد وجد الفريق الع. ICC-ASP/10/Res.4قرار املكتب واجلمعية يف القرار 

 مراقبةحملكمة على اأي عائق قانوين القتراحات قلم احملكمة وأنه ينبغي تنفيذها حاال، وأنه 
 .ملافريق العتقدمي تقرير فصلي عنه للوتأثريها بانتظام 

 زيادةً للضحايامكتب حمامي الدفاع  عين االقتراحات املتعلقة بتعزيز دورميكن أن تو .١٦
مكتب حمامي الدفاع يف استعمال املوارد املتاحة يف احملكمة نفسها، أي موارد موظفي 

يف املؤسساتية اليت ميلكها والقدرة على تعيينه الفعلي مع النفاذ عرفة  بالنظر إىل املللضحايا
 ٨٠وتنص املادة . احلايلاحملكمة فقه قد سبق أن لقيت قيمةُ هذا االقتراح الدعم من و. احلال

مكتب من نظام احملكمة الداخلي، كما مت تعديله مؤخرا، على إمكانية تعيني حمامي من ) ١(
نا إىل يوم ه فقد مت تعيينللضحاياوكما أشار إليه مكتب حمامي الدفاع . للضحاياحمامي الدفاع 

 . حالة خمتلفة٦٥ال قانونيا يف  ممثِّهذا

يف قضية املدعي العام ضد قالت وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن الدائرة االبتدائية الثانية  .١٧
رغم أن الضحايا أحرار يف اختيار املمثل  ":"ماتيو نغودجولو شوي"و" جريمان كاتانغا"

 اليت  واللوجستية الكبريةليةالقانوين إال أن هذا احلق خيضع للقيود العملية واملالية واهليك
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 من القواعد ال ٩٠املادة "الدائرة االبتدائية الرابعة حكمت بأن كما أن  (7)،"تواجهها احملكمة
ثلهم ضمن للضحايا حقا مطلقا يف ت(8) ."من اختيارهم قانوين وكيلٌأن مي

 

 وأصحاب املصلحة املعنيني فبعض الدول األطراعبرت فقد  ،سبقوبالرغم مما   .١٨
مكتب حمامي الدفاع دور تعزيز   من أنم الرمسية عن قلقهغرياجللسات وعملية التشاور ثناء أ

 قد تتقاطع القضائية أوالدعوى عدالة  يفو أنوعية التمثيل القانوين قد يؤثر يف  للضحايا
يتعلق بالتدابري  فيما مسائل االستقاللية واملساءلة والتنافس غري الضروري أو تتنازع املصاحل

ال ميكن التوصل إىل توافق بشأن ويف الوقت احلايل . للضحايامبكتب حمامي الدفاع اصة اخل
 .للضحايامكتب حمامي الدفاع تعزيز دور 

من األمهية مبكان التذكري باألمهية األساسية لنظام املساعدة القانونية لضمان عدالة و .١٩
انوين ذي نوعية وعلى درجة  قاإلجراءات القضائية وحقوق املدعى عليهم والضحايا يف متثيلٍ

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن أية مراجعة لنظام املساعدة القانونية ال بد أن . كبرية من املهنية
 مبا يف ذلك مبدأ احملاكمة العادلة الذي (9)، املبادئ املؤسسة للمساعدة القانونية وتعززهادعمت

لوسائل املالية واملادية لعلى أنه مساواة حسابية  يفهم، فيما يتعلق باملوارد املالئمة، الينبغي أ
 . وأيضا بسبب اختالفاا العملياتية،الدعاء والدفاعتوضع حتت تصرف ااألخرى اليت 

 ،أيضا  وخالل االجتماعات الثنائية،ملافريق العال غري الرمسية يف أثناء املشاوراتو .٢٠
رق لفل مبا أن بعضها خيضع ،طع تتقاانونيةن العديد من جوانب املساعدة القأأصبح واضحا 

وقد . وانب ال تتعلق بالضرورة بامليزانيةوهذه اجل. يسريلتاملعنية باالهاي العاملة يف ) األخرى(
إلعادة النظر يف نظام املساعدة " جةرمتد"انتقدت بعض الوفود أيضا ما اعتربته مقاربة 

بالتعاون مع احملكمة –  العاملايفريق الهتفويض والنتيجة أنه مت اقتراح تعديل . القانونية
 "شاملة"جراء مراجعة إل -أو مساعدة حمتملة من خرباء خارجيني/وجلنة امليزانية واملالية و

نظام املساعدة القانونية يف  )هيكلية(تنظيمية  تغيرياتإعداد القانونية، بلنظام املساعدة 
ية عشرة للجمعية وفقا للقرار الذي نا يف الدورة الثاهاعتماد ،إذا لزم األمر ،ليتمواقتراحها 

.  للمساعدة القانونية الذي أشار إىل مراجعة شاملة٢٠١٢مارس /اختذه املكتب يف آذار
عن  انونيةوبالتزامن مع ذلك، ينبغي أن تقوم احملكمة بإعداد وثيقة وحيدة لسياسة املساعدة الق

يت ميكن أن تعتمدها اجلمعية يف مبا يف ذلك التعديالت ال( القائمة نونيةسياسة املساعدة القا
يف أقرب وقت ) أدناهكما مفصل (ن مراجعة شاملة تقرير عإىل جانب ) دورا احلادية عشرة

لة بغية أوبعدها يقوم املكتب مبناقشة املس،  وتقدميه للمكتب للنظر فيهسألةاملهذه ممكن ملرافقة 
قَإمتام إعداد اقتراحات تة للجمعية عشرثانيةم إىل الدورة الد. 

                                                             
  ICC-01/04-01/07-1328, 22 July 2009 ،"ل القانوين املشترك للضحايا يتعلق بتنظيم التمثيأمر" (7)

  ICC-02/05-03/09-337, 25 May 2012، رقم )الدائرة التمهيدية الرابعة" (قرار بشأن التمثيل القانوين املشترك "(8)

(9)
 ICC-ASP/3/16  
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يف اقتراح تعديالت  يفاملهمة الرئيسية ملثل هذه املراجعة الشاملة ن كمتينبغي أن و .٢١
فعالية التمثيل القانوين وكفاءته ونوعيته ، ومنها  مبادئ احملاكمةتدعم انونيةنظام املساعدة الق

 .ومهنيته إىل جانب ضمان اجلدوى املالية للمخطط

هذه املراجعة ينبغي أن تنظر غري الرمسية اليت متت واستناد إىل نتيجة املشاورات  .٢٢
أثر املسائل ، إىل ما تنظُر إليه، من بني انونيةلنظام املساعدة القالتنظيمية الشاملة أو 

 :آليات التيسري األخرىتفويضات لكل واجلوانب اآلتية، مع إدراكها 

امي العام يار تعزيز دور مكتب احمللدراسة إمكانية إجياد طرق لتنفيذ خ  )أ(
للضحايا كما ورد يف التقرير التكميلي وأوعز به املكتب بدون عوائق قانونية وال عملية 

لة واالستقاللية وتنازع املصاحل واملساواة يف التمثيل القانوين قضايا املساءوباهتمام خاص ب
  .عموما

  :اجلوانب املتعلقة بالتعاون  )ب(

تأسيس مبا يف ذلك (ع احملكمة التعاون بني الدول األطراف متعزيز طرق ل
لتحديد األصول اليت توجد ) أو تعزيزه ق وطنية مالئمة للتعاون مع احملكمةيهة تنسجلدور 

م أو مت همني أو مدانني وجتميدها بصورة مباشرة أو غري مباشرة بني يدي أشخاص مشتبه
يضا من قبيل وألغراض ألخرى أ(ومصادرا ووضعها حتت التصرف لتغطية نفقات دفاعهم 

 جيدا وأن ا طلبات احملكمة للتعاون إعدادإعدادأن يكون تضمن بينما ، )تعويض الضحايا
  .  بصورة مالئمةتكون حمددة

  :اجلوانب املتعلقة بإدارة احملاكمة  )ج(

النظر يف ترتيب القضايا حسب درجة تعقيدها ودفع مبالغ   )١(
ا أفضل ن ختطيطما يضموهو (نية وفق ذلك جزافية للمساعدة القانو

  ).للوقت واإلنفاق
  ).  آجال الدعوى(النظر يف طول مراحل حماكمة الشخص   )٢(

  :اجلوانب املتعلقة بالعوز  )د(

  .تقليص عتبة العوز  )١(    
  .أخذ أصول أفراد األسرة الشركاء يف احلسبان عند حتديد العوز  )٢(
  .املتهمالنظر يف طرق لزيادة تعزيز عملية إقامة الدليل على عوز   )٣(

  :اجلوانب املتعلقة باحملامي  )ه(

  .النظر يف الفائدة من إقامة آلية مستقلة ملراقبة األداء وآثارها املالية
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مزيد من التحليل لدور مكتب احملامي العام للضحايا ومكتب احملامي العام   )و(
والتقـاطع   ومسائل االستقاللية ،للدفاع مع تركيز خاص على نوعية التمثيل القانوين ومهنيته       

 واحترام حقوق كل ، واالقتصاد، وإمكانية تنازع املصاحل،غري الضروري مع حمامني خارجيني
  .من املدعى عليهم والضحايا
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  مرفق

  دراجها يف قرار امليزانيةإلمشروع فقرات 

اإلجراءات وحقوق املدعى عليهم عدالة األمهية اجلوهرية لنظام املساعدة القانونية لضمان  بتذكّرإذ 
   .والضحايا ونوعية التمثيل القانوين ومهنيته

احلاجة إىل مراجعة نظام املساعدة القانونية للحفاظ على مبادئ املساعدة القانونية وهي  على إذ تؤكد
  (1) واالقتصاد،، واالستمراريةُ، والشفافيةُ، واملوضوعيةُ،احملاكمةُ العادلة

 تعزيز سلطة احملكمة ومكانتها دة القانونية هو زيادةُأن املقصود من هذه املراجعة لنظام املساع ترىإذ 
  بوصفها جهازا قضائيا جنائيا دوليا فعاال وكفؤا،

طلب من احملكمة واملكتب متابعة مراجعة نظام املساعدة  الذي يICC-ASP/10/Res.4قرارها  إىل إذ تشري
  ؛انونيةالق

  (2) للمحكمة؛انونيةربعة لنظام املساعدة الق األوانبر قلم احملكمة التكميلي عن اجل بتقريعلماحتيط إذ  .١

  ؛٢٠٠١مارس / آذار٢٣ كما اعتمدها املكتب بتاريخ نقّحة احملكمة إىل متابعة تنفيذ سياسة األجور املتدعو .٢

األجر يف حالة تعدد التمثيل؛ ) أ: ب اعتماد االقتراحات مثلما وردت يف التقرير التكميلي فيما يتعلق تقرر .٣
 (3)يقل فيها النشاط،األجر يف الفترات اليت ) ؛ جانونيةعدة القالسفر املرتبطة باملسا) نفقات(سياسة ) ب

 من احملكمة اختاذ كافة اخلطوات الالزمة بغية تنفيذ هذه االقتراحات بأسرع وقت ممكن، وتقدمي وتطلب
  عشرة؛مليزانية واملالية قبل الدورة الثانيةتقرير للجنة ا

 وتقييمه وتقدمي تقرير بذلك ٣ و٢قرتني داء يف تنفيذ االقتراحات الواردة يف الف األ احملكمة إىل مراقبةتدعو .٤
 للمكتب؛

 وثيقة وحيدة للسياسة املتعلقة بنظام املساعدة ،٢٠١٣مارس / آذار١ حبلول ،دع من احملكمة أن تتطلب .٥
 (4)؛انونيةاعدة الق عن املراجعة الشاملة لنظام املس٢٠١٣أبريل / نيسان١ تقرير حبلول ميوتقدانونية الق

 على أساس هذه الوثيقة الوحيدة للسياسة وتقدمي تقرير للمحكمة عن املراجعة الشاملة –املكتب فوض ت .٦
 ، ليتم واقتراحهاانونيةعلى نظام املساعدة الق) هيكلية(ة يميظنتغيريات تعداد  إل– انونيةلنظام املساعدة الق

                                                             
    .١٦ة  الفقر(ICC-ASP/3/18) ٢٠٠٤... الدورة الثالثة ... الوثائق الرمسية  (1)
(2)
 CBF/19/6  

(3)
  .CBF/19/6 من التقرير التكميلي لقلم احملكمة عن األوجه األربعة لنظام املساعدة القانونية ٤٠هو حمدد يف الفقةر ما لمث 

(4)
  (ICC-ASP/11/2) عن املساعدة القانونية  ي من تقرير فريق عمل الها٢٢ إىل ٢٠ما ورد يف الفقرات من لمث 
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ة للجمعية، مبا يف ذلك اقتراح تدابري لزيادة تعزيز فعالية نظام اعتمادها يف الدورة الثانية عشر ،عند اللزوم
 .، حسب االقتضاءانونيةاملساعدة الق

 . قيد النظرانونية من احملكمة واملكتب اإلبقاء على نظام املساعدة القتطلب .٧

____________ 


