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  تقرير تكميلي أعده قلم احملكمة بشأن أربعة جوانب
  ∗∗∗∗ للمحكمةةنيمن نظام املساعدة القانو

 

اقترح الستعراض نظام املساعدة    "استجابة القتراح قدمه قلم احملكمة بعنوان         -١
/  كـانون األول   ٢١ املـؤرخ    ICC-ASP/10/Reas.4القانونية للمحكمة وفقاً للقرار     

، طلب مكتب مجعية    ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥وهو االقتراح املؤرخ    " ٢٠١١ديسمرب  
إىل احملكمـة   )١(٢٠١٢مـارس  / آذار٢اته بتاريخ  الدول األطراف، يف مقرره وتوصي    

تقدمي تقرير إىل جلنة امليزانية واملالية لتنظر فيه يف دورا التاسعة عشرة يتناول املسائل              
  :األربع التايل ذكرها

  األجور يف حالة تعدد الواليات بالنسبة ألعضاء الفريق القانوين؛  )أ(  
  نية فيما خيص السفر؛السياسة املتعلقة باملساعدة القانو  )ب(  
  األجور اليت تقدم أثناء املراحل اليت تنخفض فيها األنشطة بقدر كبري؛  )ج(  
إمكانية تعزيز دور مكتب احملامي العام للضحايا يف حاالت التمثيـل             )د(  

 .القانوين املشترك

وعلى إثر هذا الطلب الذي قدم، باشر قلم احملكمة مشاورات موسعة وفقـاً               -٢
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات جلمع اآلراء واملالحظات اليت         ) ٣(٢٠للقاعدة  

يبديها أصحاب املهنة القانونية وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني قبل أن يقدم قلم             
أبريل رسالة مـن مـسجلة      / نيسان ٢٠وهلذا الغرض وجهت بتاريخ     . احملكمة تقريره 

ت متلقية داخلية وخارجية تشمل املنظمات      احملكمة تتضمن مقترحات أولية إىل جها     
غري احلكومية واملكاتب املعنية التابعة حملاكم األمم املتحدة املخصصة ونقابات احملامني           
اإلقليمية والدولية ومكاتب معنية باألمر داخل احملكمة مبا فيها مكتب احملامي العـام             

 حمـامي الـدفاع     وقسم مشاركة وتعويض الضحايا وقسم حمامي دعم الدفاع ومجيع        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .Add.1 وCBF/19/6صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   ∗
)١(  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2012-Bureau-9-D-23Mar2012.pdf].  
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واملمثلني القانونيني للضحايا املهتمني بالقضايا املرفوعة أمام احملكمة وكافة احملـامني           
وطرحت الرسـالة القـضايا     . )٢(الذين قبلت احملكمة إدراج أمسائهم يف قائمة احملامني       

األربع املدرجة أعاله وطلبت احلصول على معلومات واقتراحات مـن اموعـات            
وأُعطي املتلقون  . صوص مشاريع اخليارات املبوبة حتت كل عنوان مدرج       املستهدفة خب 

 من أجل تقدمي معلومام وصياغة اقتراحات ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠مهلة متتد لغاية    
 رداً استجابة للنداء    ١٥وتلقى قلم احملكمة ما جمموعه      . إضافية إن هم رغبوا يف ذلك     

  .الذي توجه إليه خبصوص التشاور
لومات والتوصيات اليت وردت كانت حمل استعراض دقيق ونظر فاحص          واملع  -٣

وينبغـي  . يف معرض صياغة وحتديد املقترحات النهائية لقلم احملكمة املوجزة أدنـاه          
التشديد على أن االقتراحات ذات الشأن واملالحظات املبداة أوجبت القيام بإعـادة            

  .لتشاورخليارات األصلية اليت قدمت ألغراض عملية ايف انظر 
واملقترحات املقدمة يف هذا التقرير استرشدت مببادئ توفري التكلفة فضالً عن             -٤

متطلبات احملاكمة العادلة املرعية اليت منها املساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة واليت            
ول الذي  ث هذا امل  ،تشكّل مقوماً أساسياً بالنسبة لألشخاص الذين ميثلون أمام احملكمة        

م الوفاء باحلاجة ملا يكفي من املوارد لتوفري التمثيل القانوين الفعـال واـدي              يستلز
للمشتبه فيهم ولألشخاص املتهمني وللضحايا املشاركني يف اإلجـراءات القـضائية           

. من البنود الـواردة يف الئحـة احملكمـة        ) ١(٨٣املعروضة على احملكمة وفقاً للبند      
 األفرقة القانونية للدفاع والضحايا على حـد        واملقترحات املقدمة تنطبق كذلك على    
  .سواء ما مل يرد النص على خالف ذلك

واملقصود من هذا التقرير أن يوفر إضافة إىل النصوص الراهنة الـيت حتكـم                -٥
املساعدة القانونية وله أثره يف نظام املساعدة القانونية احلايل فقط فيما يتصل بـالبنود              

  :األربعة التالية حمل العالج
  األجور املقدمة يف حالة تعدد الواليات  )أ(  

خالل سنوات وجود مؤسسة قضائية دولية دائمة كاحملكمة اجلنائية الدولية،            -٦
موكالً يف دعوى   ميكن أن تنشأ حاالت فيها ميكن أن يختار احملامي الذي ميثل بالفعل             

ثله نفس احملامي   معروضة على احملكمة اختياراً حراً من قبل موكل آخر يرغب يف أن مي            
وتنشأ االعتبارات املالية حني تتبني احملكمة أن كال املـوكلني يف هـذا             . أمام احملكمة 

السيناريو مها موكالن معوزان ومثل هذا السيناريو ووجه فعالًُ على صعيد احملكمـة             
حيث أن هناك مثاالً قائماً جتسده القضية املشتركة املتعلقة بالنائب العام ضد عبد اهللا              
بندا أباكر نوران وصاحل حممد جربو جاموس حيث اختار السيدان بندا وجربو حبرية             

وقد قبل احملامي املختار اختيارمهـا وهـو يـضطلع اآلن           . احملامي نفسه لكي ميثلهما   
والتكاليف ) والية لتمثيل السيد بندا وأخرى لتمثيل السيد جربو       (بواليتني يف آن معاً     

ملها احملكمة مبقتضى خمطط املساعدة القانونية للمحكمة       املنجرة عن متثيل كليهما تتح    
  .وفقاً للقرار الصادر عن املسجلة والقاضي بإعالن كال املتهمني معوزين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لالطالع على قائمة بكافة املتلقني انظر املرفق ذه الوثيقة  )٢(
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٧-        طرح مسألة ما إذا كانـت نوعيـة        عالوة على ذلك، ويف حاالت كهذه ت
ر التمثيل القانوين ستتضرر على حنو ال خيدم مصلحة املوكلني حبكم أن احملامي مـضط         

إىل تقسيم وقته بني القضيتني وهو تقسيم يثري اعتبارات مهمة تتعلق باألسس املنطقية             
  . لواليتني متزامنتني

ويف الظروف العادية، إذا ما اختار شخص غري معوز حمامياً لتمثيله مع علمه               -٨
جيداً بأن احملامي مكلف بالدفاع يف قضية أخرى أمام احملكمة فهذا أمر خيص املوكل              

وباملثـل  . املعوز وعليه هو اآلخر أن يواجه ويقبل النتائج املترتبة علـى قـراره            غري  
للمسجلة أن متارس الرقابة على تسديد أتعاب احملامي وتعيني هذا األخري يف حـاالت              

  .ا نظام املساعدة القانونية للمحكمةموجود واليتني متزامنتني ينطبق عليه
من نظام روما   ) د)(١(٦٧لة يف املادة    إن احلق يف حرية اختيار احملامي متأص        -٩

وقلم احملكمة ملتزم   . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات    ) ٢(٢١األساسي والقاعدة   
مـن  . التزاماً راسخاً ذا املبدأ وطريقة عمله متثلت حىت اآلن يف الوفاء ذا االلتـزام             

ئمة ميكن أن حيدد هذا     ويف الظروف املال   )٣(ناحية أخرى ال يعترب هذا احلق حقاً مطلقاً       
وهذا وفقـاً   . احلق حينما ال يكون عمل كهذا تعسفياً ومن باب املعقول القيام بذلك           

للسلطات األساسية احمللية منها والدولية على حد سواء ووفقـاً كـذلك لألحكـام             
 )٤(الصادرة عن هيئة رئاسة احملكمة املكرسة هلذا املبدأ يف السوابق القضائية للمحكمة           

يتمثل يف احلالة   ما   االستثناءات املرخص ا للحق يف االختيار احلر للمحامي          ومن بني 
 وباملثل ينبغي أال يغرب عـن       )٥(اليت يكون فيها الشخص احملتاج لتمثيل قانوين معوزاً       

املسؤولية األولية عن إدارة نظام املساعدة القانونية يقع على كاهل مسجل           "البال أن   
شراف على خمطط املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة        احملكمة ويندرج يف ذلك اإل    

 بعبارة أخرى ال يقيـد      )٦("وحتديد املسائل ذات الصلة باألهلية وتعيني أو إسناد حمام        
احلق يف االختيار احلر للمحامي أيدي املسجلة يف احلاالت اليت يترتب فيهـا علـى               

من (ة للمحكمة أثار مالية غري معقولة   الواليات املتزامنة مبقتضى نظام املساعدة القانوني     
األتعاب اليت يتقاضاها لقاء عملـه      يشكل  احملامي يتلقى مبلغاً مالياً مضاعفا      حيث أن   

  .خطر أن مصاحل املوكلني قد تتضررأيضاً فيما هناك ) املتفرغ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,Archbold International Criminal Courts: Practiceخان وآخـرون،  انظر على سبيل املثال   )٣(

Procedure & Evidence, 3rd ed. (Sweet & Maxwell) (“Archbold”), at pages 1568 ff.  
)٤(  See e.g. Presidency, “Reasons for the ‘Decision on the ‘Application for Review of Decision 

of the Registrar’s Division of Victims and Counsel dated 2 January 2008 not to Admit Prof. Dr. 

Sluiter to the List of Counsel“, ICC-Pres.-RoC72-01-8-10, 10 July 2008; Presidency, “Decision on 

the ‘Demande urgente en vertu de la Regle 21-3 du Réglement de procédure et de preuve’ and on 

the ‘Urgent Request for the Appointment of a Duty Counsel’ filed by Thomas Lubanga Dyilo 

before the Presidency on 7 May and 10 May, respectively,” ICC-01/04-01/06-937, at para. 25.  
 See also Archbold, at pages 1568 ff. See. من نظام روما األساسي) د)(١(٦٧انظر أيضاً املادة   )٥(

similarly, Prosecutor v. Hadžihasanović et al., Case no. IT-01-47-PT, (26 March 2002); Prosecutor 

v. Blagojević et al., Case no. IT-02-60-PT, (9 December 2002); Prosecutor v. Akayesu, Case no. 

ICTR-96-4-A, 1 June 2001, at para. 61-62.); Prosecutor v. Dusko Knezevic, Case no. IT-95-4-

PT/IT-95-8/1-PT, (6 September 2002); Jean Kambanda (Appellant) v. the Prosecutor, Case no. 

ICTR-97-23-A, 19 October 2000, at paras. 12 ff.  
 Case/filing no. ICC-01/04-01/06-937, 29، املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوهيئة الرئاسة،   )٦(

June 2007, para. 16.  
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ستعمد احملكمة إىل النظر يف جتارب وسياسات احملاكم اجلنائيـة الدوليـة            فيما  و  -١٠
 تبقى احملكمة مع ذلك مؤسسة مستقلة متامـاً وهلـا           ،السترشاد يف هذا املضمار   األخرى ل 

ويالحظ قلم احملكمة يف هذا الصدد أن الواليات        . سياساا وخصائصها الفريدة يف نوعها    
 )٧(يوغوسالفيا السابقة لاملتزامنة قد سمح ا يف بعض املناسبات يف احملكمة اجلنائية الدولية            

من التوجيه املتعلق بتكليف حمام للدفاع يرافع أمـام احملكمـة           ) أ(١٥دة  ومع ذلك فإن املا   
اجلنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدة وهو حكم سارٍ يف الظـرف الـراهن يقيـد                

  .تكليف حمام بالدفاع عن أكثر من مشتبه به واحد أو متهم واحد
لقانوين الفعال ومراعاة حـق     وسعياً وراء إرساء سياسة قوامها تأمني التمثيل ا         -١١

 التوفري يف التكاليف اليت يتحملها نظام املساعدة       ضمان  كذلك  و للمحامي   االختيار احلر
. القانونية للمحكمة، يقترح قلم احملكمة قصر الواليتني املتزامنتني على حالتني ال أكثـر            

م احملكمـة   ووضع سقف لعدد احلاالت اليت ميكن أن يعين فيها احملامي للمرافعـة أمـا             
 ١٨-١٦مفصلة يف الفقـرات  (ة باإلضافة إىل ما يحتمل حتقيقه من وفورات يف التكلف    (

من شأن ذلك أن يضمن احترام االلتزامات جتاه املوكلني دون انشغال وال عبء             و) أدناه
يضاف ومن خالل التقليل من احلوافز املالية املالزمة لتعدد الواليات وإثناء احملامني عـن         

  .ة يف عدد من القضايا يزيد على ما ميكن االضطالع به بصورة معقولةاملرافع
  عملية التدقيق  ‘١‘  

مثلما متت اإلشارة أعاله، وعلى حنو ما تربزه املعلومات املسترجعة املتلقاة قد            -١٢
يكون ملثول احملامي نفسه يف أكثر من قضية أثناء املرافعة أمام احملكمة آثار سلبية على               

واإلجراءات القضائية املتبعة باحملكمة اجلنائية     .  القانوين املنصوص عليها   جودة التمثيل 
 الدولية، هي بطبيعتها إجراءات معقدة والتعاطي مع هذه اإلجراءات بشكل فعال وجمد

يستأثر جبانب كبري مـن طاقـة       ) املوكلني(وميثل على النحو األفضل مصاحل املوكل       
ادياً لنشوء أي حالة ميكن أن يقوض فيها تعدد         وتف. احملامي ويتطلب تفانيه بشكل تام    

" التضارب الثالثـي  "الواليات نوعية التمثيل يقترح قلم احملكمة اعتماد وتنفيذ منوذج          
تضارب ‘ ٢‘تضارب املصاحل؛   ‘ ١‘: عند النظر يف حالة تنطوي على التمثيل املزدوج       

يف قضيتني يف آن واحد اجلدول الزمين وجاهزية والتزام احملامي الذي يرغب يف املرافعة         
التضارب فيما يدفع من أجور يف إطـار نظـام          ‘ ٣‘أثناء املداوالت أمام احملكمة، و    

املساعدة القانونية للمحكمة بالنظر إىل املبادئ اليت أوعزت ا الدول األطـراف إىل             
، وفيما يتعلق بالتضاربني األولني   .  يف اإلدارة احلصيفة للنظام    اإلتباعاملسجل والواجبة   

سيعمد قلم احملكمة إىل اختاذ احليطة الواجبة ويدقق يف املسألة قبل أن يأذن بوالية ثانية               
على اعتبار أن هذا ضمان لكفالة اتفاق الوالية اإلضافية مع النصوص ذات العالقـة              
وأن هذه الوالية لن تضر حبقوق ومصاحل املوكلني املعنيني أو تسفر عن تعطيل وتأخري              

ء من هذه العملية، سيجري قلم احملكمة اتصاالت مباشـرة مـع            وكجز. املداوالت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

من نظام التوجيه املتعلق بتكليف حمامي دفاع يرافع أمام احملكمة اجلنائية الدوليـة             ) ز(١٦املادة    )٧(
. ليوغوسالفيا السابقة التابعة لألمم املتحدة ينظّم كيفية العمل بالواليات املتزامنة باحملكمـة املـذكورة             

حمام بالدفاع على أكثر من مشتبه به واحـد أو          ال ينبغي أن يكلف     : "على ما يلي  ) ز(١٦وتنص املادة   
إذا تلقى كل متهم مشورة قانونية مستقلة من لدن املقرر ووافق كالمها خطيـاً              ‘ ١‘متهم واحد اللهم    

أن يقتنع املسجل بعدم وجود أي تضارب حمتمل أو فعلي يف املصاحل أو يف اجلدول الزمين املقـرر                  ‘ ٢‘و
  ".و ال يضر بدفاع أي من املتهمني وبسالمة اإلجراءات القانونيةوبأن تكليف احملامي على هذا النح
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املوكلني املعنيني وحيصل على موافقام الضرورية وموافقة الدوائر املعروضـة عليهـا       
وهذا النهج املقترح يشبه املمارسة املتبعـة يف احملكمـة          . املسألة قبيل التعيني النهائي   

أما القرار النهائي الذي     )٨(واليات املتزامنة يوغوسالفيا السابقة بصدد مسألة ال    لالدولية  
بشأن اإلذن أو عدم اإلذن بالتعيني ميكن الطعن فيه عـن طريـق             يتخذه قلم احملكمة    

أما . املراجعة القضائية أمام الدائرة املعنية وتكون املسألة عندئذ مسألة اجتهاد قضائي          
نصف املمكن أن يتوقـع     التضارب الثالث والذي يناقش أدناه فله عالقة بالتعويض امل        

  .احملامي احلصول عليه لقاء خدماته يف إطار الوالية الثانية
  األجر املدفوع لقاء الترافع يف القضية الثانية  ‘٢‘  

 يورو الذي يدفع شهرياً علـى سـبيل         ٨ ٢٢١إن األجر احلايل املتمثل يف        -١٣
 نطـاق نظـام     األتعاب القانونية املستحقة للمحامي عن كل قضية يترافع فيهـا يف          

املساعدة القانونية اجلديد للمحكمة يقوم على أساس افتراض أن احملامي يكفل الوفاء            
وهذه السياسة رمست أخـذاً     . بالتزاماته بالعمل املتفرغ للقضية اليت عين للترافع فيها       

بعني االعتبار مصاحل املشتبه م واملتهمني والضحايا مث من أجل التربير املعقول للمبلغ             
  .جلزايف الذي يتقاضاه احملامي شهرياًا

وجتدر مالحظة أن قلم احملكمة، بفضل ما استخلصه مـن الـدروس مـن                -١٤
التجارب والتحديات اليت مرت ا احملاكم املخصصة، سعى إىل إدماج أجور احملامني            
اخلارجيني واألعضاء يف الفرق التابعة هلم يف صلب ما هو مطبق ومعمول به داخـل               

معاملتهم على قدم من املساواة مع غريهم من موظفي احملكمة ما أمكن عمل            احملكمة و 
واملرتبات اخلاصة  . ذلك يف حدود تدبري نظام للمساعدة القانونية ممول متويالً عمومياً         

بأفراد الفرق اخلارجية يف إطار نظام املساعدة القانونية للمحكمة حمددة مبـا يوافـق              
موظفو احملكمة الذين يؤدون مهامـاً مـضاهية وهـذه          املرتبات الصافية اليت يتلقاها     

إجناز املرتبات حمددة بصورة آلية عند الدرجة اخلامسة من الرتبة ذات الصلة منذ بداية              
 -وتنبغي املالحظة يف هذه السياق أن التشكيلة اخلاصة بكل فريـق            . الفريق لواليته 

رتبات الفرق التابعة ملكتب     هي مماثلة مل   -ومن مث استحقاقات أفراده املرتبطة باملرتب       
  .املدعي العام اليت تنهض بأعمال قضايا متعددة يف آن واحد تقوم احملكمة بالنظر فيها

ويرى قلم احملكمة، باعتباره املدير الذي يتوىل تدبري نظام مساعدة قانونيـة              -١٥
يف  يورو للمحامي الذي ميثل      ٨ ٢٢١ممول متويالً عمومياً، أن دفع مبلغ إضايف قدره         

يف الدعاوي  ) أو جمموعة من املوكلني يف حالة الضحايا       (ياًآن واحد موكالً معوزاً ثانٍ    
اليت تنظر فيها احملكمة ال يتفق مع مبدأ اإلدارة احلصيفة لنظام املساعدة القانونية على              

 خاصة يف احلاالت اليت حيتاج فيهـا كـل          )٩(حنو ما تشترطه مجعية الدول األطراف     
نوين املطبق يف اإلجراءات القضائية الرئيسية للمحكمـة اجلنائيـة          شخص التمثيل القا  

الدولية ال من طرف واحد بل من طرف فريق من احملامني ومن املهنيني اآلخرين ذوي               
  .االختصاص الذين يسامهون يف متثيل احلالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .املرجع نفسه  )٨(
التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن خيارات تأمني حمام يوفر الـدفاع الكـايف               انظر    )٩(

 .١٦، الفقرة (ICC-ASP/3/16) لألشخاص املتهمني
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ويقدر قلم احملكمة أن حتمل املسؤولية عن قضيتني حالة استثنائية وتلقي على              -١٦
ولذلك يقترح قلم احملكمة األخذ بالترتيب التايل حني        . احملامي بواجبات إضافية  عاتق  

يكون احملامي الذي كلفه موكل بالدفاع عنه لدى احملكمة يعـني لتمثيـل موكـل               
  :يف قضية ثانية) موكلني(

  ١اجلدول رقم 
  القضية الثانية  القضية األوىل  

  ) يورو شهريا٤ً ١١٠,٥( يف املائة ٥٠  ) يورو شهريا٨ً ١٢٢( باملائة ١٠٠  أتعاب احملامي

هذا هو األجر الشهري اجلملي الذي يتلقاه احملامي يف إطار نظام املـساعدة               -١٧
القانونية للمحكمة كأتعاب قانونية لقاء اضطالعه بواليتني متزامنتني وهذا امـوع           

ورو  ي ٤ ١١٠,٥٠ يورو يف الشهر وهو ميثل وفراً شهرياً مقداره          ١٢ ٣٣١,٥٠قدره  
  . يورو١٦ ٤٤٢مقارنة باملبلغ الكلي ألتعاب مضاعفة قدرها 

وتستغرق حالة مطروحة على احملكمة يف املتوسط قرابة اخلمـس سـنوات              -١٨
وعلى هذا النحو إذا ما مت اعتماد هذه الصيغة املقترحة فـإن            . دورا كاملة لتستويف  

ساعدة القانونية طيلة مدة    جمموع الوفورات اليت ستتحقق مليزانية احملكمة املكرسة للم       
  :القضيتني
  . يورو٢٤٦ ٦٣٠ = ٤ ١١٠,٥٠ × ٦٠  

باإلضافة إىل ذلك، لن يكون هناك مربر لتسديد تعويض عن األعباء املهنيـة          ١٩
  .يف القضية الثانية إذا ما كان احملامي يتلقى بالفعل تعويضاً يف إطار القضية األوىل

ات القضائية يف قضية قبل انتهاء اإلجراءات  ويف احلالة اليت تنتهي فيها اإلجراء       -٢٠
  .يف القضية الثانية فعندها يعود األجر املدفوع يف القضية الثانية إىل مستواه الكامل

ويقترح قلم احملكمة تطبيق اخلفض التناسيب نفسه بالنسبة ألتعاب بقية أعضاء             -٢١
 إضـايف حمتمـل يف      الفريق الذي يعين للعمل يف قضيتني متزامنتني مما يسفر عن وفر          

  .التكاليف بالنسبة لنظام املساعدة القانونية للمحكمة
وقلم احملكمة يوصي بوضع هذا املقترح موضع التطبيق الفوري بالنسبة لكافة             -٢٢

  .الواليات املتزامنة
  النفقات  )ب(  
  خلفية: النظام الراهن  ‘١‘      

 ٤ ٠٠٠غها اجلـزايف    يوفر نظام املساعدة القانونية القائم عالوة شهرية مبل         -٢٣
ويتم ترحيل املبالغ اليت ال تستخدم إىل الـشهر         . يورو لتغطية نفقات كل فريق قانوين     

  ).األشهر املقبلة(املقبل 
والعالوة اليت متثل مبلغاً منفصالً عن االعتماد الذي يخصص يف امليزانية ألجل    -٢٤

:  فئتني من النفقات مها    التحقيق بالنسبة لكل فريق قانوين الغرض األساسي منها تغطية        
غري تلك اليت توفرها    (املعدات املكتبية   النثرية  تشمل املصروفات   . املصروفات والسفر 
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وتكاليف الترمجة ذات الصلة باملواد الواردة بلغـة أجنبيـة تولـدت عـن              ) احملكمة
خبري قد ال يـدعى لـإلدالء       التحقيقات والتكاليف ذات الصلة باستئجار مستشار       

م احملكمة فضالً عن نفقات معقولة أخرى يتكبدها الفريق بصورة مباشرة           بشهادته أما 
  .ترتبط بواليته يف إطار احملكمة

عالوة على ذلك، ويف إطار نظام املساعدة القانونية احلايل، حيق للمحـامي              -٢٥
أن يتلقى بدل   ) مثل حالة الرزنامة القضائية   (وللمحامي املساعد، رهناً ببعض الشروط      

 على حنو ما حتدده جلنة اخلدمة املدنيـة الدوليـة   )١٠(يومي اجلاري به العمل  اإلعاشة ال 
التابعة لألمم املتحدة وذلك طيلة املدة اليت يبقاها احملامون يف مقر احملكمـة وجيـري               

 اليت تدفع من العالوة الشهرية اليت كذلك تغطية تكاليف السفر ذهاباً وإياباً إىل الهاي  
ضافة إىل بدل اإلعاشة اليومي، حيق للمحامي وملساعد        وباإل.  يورو ٤ ٠٠٠مقدارها  

احملامي استرجاع مصاريف احملطة النهائية، وهي عبارة عن مبلغ ثابت يدفع للمسافرين     
حمطة األرتال  /يف إطار سياسة احملكمة يف جمال األسفار يغطي تكاليف النقل من املطار           

حملامي الذي يستعمل سيارته    وا. إىل الفندق أو الشقة أو غري ذلك من أماكن السكن         
الشخصية يف السفر إىل مقر احملكمة حيق له استعادة ما يتكبده من نفقـات برتيـن                

باإلضافة إىل ذلك ميكن على أساس استثنائي ورهنـاً  . السيارة يف الرحلة اليت يقوم ا 
بإذن  مسبق صادر عن قلم احملكمة، أن يسترد أعضاء آخـرون تـابعون للفريـق                

طة النهائية فضالً عن تكاليف رحلتهم األصلية إىل الهاي لكي ميكنـهم            مصاريف احمل 
االنضمام إىل الفريق شريطة أن يأذن احملامي حتديداً بتلك املصاريف اليت تقيد علـى              

وميكن أن تسدد باالعتماد على خمصـصات النفقـات         . خمصصات النفقات الشهرية  
فر األفرق القانونية لزيارة مشتبه م      الشهرية التكاليف املعقولة اليت تتكبد يف جمال س       

  .أو متهمني بوحدة االحتجاز باحملكمة
 يورو ال يوفر بـصورة مباشـرة        ٤ ٠٠٠واملخصص الشهري البالغ قدره       -٢٦

استئمانياً لفائدم وتستخدم   مبلغاً  لألفرق القانونية بل حيتفظ به قلم احملكمة باعتباره         
 معقولة الزمة للتمثيل القـانوين الفعـال   أمواله عندما تكون هناك مصاريف ضرورية  

وحاملا حتصل املوافقة، يقوم قلم احملكمة خبصم . والكفؤ يوافق عليها مسبقاً قلم احملكمة
  .التكاليف املتكبدة من املخصص الشهري

وبدل اإلعاشة اليومي وكذلك مصاريف احملطة النهائية اليت يتم تغطيتـها يف              -٢٧
 السفر يقصد ا تغطية تكاليف موظفي احملكمة حينمـا          إطار سياسة احملكمة يف جمال    

وهذه البعثات املؤقتة تكون ملدد . يقومون برحالت يف إطار بعثات خارج مقر احملكمة     
وقد أظهرت التجربة العملية أن تطبيق املـستحقات        . قصرية من الزمن حبكم طبيعتها    

 تطبيقاً آلياً على حالـة      )ومصاريف احملطة النهائية  (ذات الصلة ببدل اإلعاشة اليومي      
 يـسهم يف تكبـد      - اللذين يبقيان ملدد طويلة يف الهاي        -احملامي واحملامي املساعد    

وعلى حني أن بـدل     . تكاليف ال معقولة يتحملها نظام املساعدة القانونية للمحكمة       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدمها وكاالت معينة إىل مقرات العمل يف مجيع    يتحدد بدل اإلعاشة اليومي على أساس بيانات        )١٠(
وهناك مبلغ إضايف   . ومعدل بدل اإلعاشة اليومي مرتبط بالفنادق واملطاعم التجارية احلسنة        . أحناء العامل 

يدخل يف بدل اإلعاشة اليومي لتغطية      ) من متوسط كلفة الفندق والوجبة الغذائية     ( يف املائة    ١٥مقداره  
  ).كراميات، كلفة غسل الثياب لوازم النظافة وما إىل ذلكاإل(النفقات النثرية 
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اإلعاشة اليومي عن كل يوم يبقاه املرء يف الهاي خيتلف اختالفاً بسيطاً من شهر آلخر    
وبالنـسبة لـشهر    .  يورو عـن اليـوم الواحـد       ٢٧٠ال أنه باقٍ يف مستوى حنو       إ

  . يورو٢٧١,٧٣ كان املعدل اليومي يف حدود ٢٠١٢أغسطس /آب
تطبيق بدل اإلعاشة اليومي على حالة احملامي واحملامي املساعد هو الـدافع            إن    -٢٨

م املـساعدة القانونيـة     القوي الرتفاع التكاليف اليت تقيد على امليزانية اليت يوفرها نظا         
.  يـورو  ٤ ٠٠٠للمحكمة  وهو السبب الرئيسي يف استنفاد املخصص الشهري البالغ           

عن كل  الً  ويتلقى احملامي واحملامي املساعد، يف ظل النظام القائم، بدل إعاشة يومي كام           
وأظهـرت  . يوم يقضيانه يف املوقع يف الهاي من أجل مسائل هلا صلة بالعمل باحملكمة            

ة أن السياسة املتبعة حالياً يف جمال األسفار واملطبقة يف ظل نظام املساعدة القانونية              التجرب
للمحكمة تشجع على ظهور ممارسة ناشئة قوامها اختيار احملامي الستئجار حمل مناسب            

ومها يقومان على هـذا     . أو العثور على ترتيبات معيشة أقل كلفة بدل البقاء يف الفندق          
ت يف مصروفات السفر الفعلية وينعمان مع ذلك باملبـالغ الـيت مل   النحو بتحقيق وفورا 

  .تستخدم من بدل اإلعاشة اليومي التلقائي باعتبار ذلك دخالً إضافياً
ساعد مبقر احملكمـة    احملامي امل وعلى سبيل املثال، إذا طُلب من احملامي ومن           -٢٩

ها، يتمثل مكسبهما   يف الهاي ألجل حماكمة بعين    ) أو شهران ( يوماً   ٦٠احلضور ملدة   
  :يف تلك الفترة يف ظل نظام املساعدة القانونية الراهن فيما يلي

  ٢اجلدول رقم 

  

  رسوم قانونية

بدل إعاشة يومي ملدة    
  * يوما٦٠ً

حمسوب على أساس   (
معدل بـدل إعاشـة     

أغـسطس  /لشهر آب 
٢٧١,٧٣: ٢٠١٢ 

  )يورو يف اليوم

  
ــاليف  ــصم التك خ

 )١١(الفعلية التقريبيـة  
قضيهما ملدة شهرين ي  

الفرد يف مدينة الهاي    
ــسكن، ( ــسفر، ال ال

  )١٢(اموع  )والوجبات الغذائية
   يورو١٠ ٨٣٢  احملامي

) ×٢(  
   يورو٣٢ ٩٦٨   يورو٥ ٠٠٠   يورو١٦ ٣٠٤

احملامي 
  املساعد

   يورو٨ ٩٦٥
) ×٢(  

   يورو٢٨ ٩٦٤   يورو٥ ٠٠٠   يورو١٦ ٣٠٤

  النظام املقترح  ‘٢‘    
على نظام املخصص الشهري للنفقات مع إجـراء        يقترح قلم احملكمة اإلبقاء       -٣٠

واعتماد مثل هذا النهج يتمشى بشكل أفضل       . خصم وتغيريات أخرى يرد بياا أدناه     
مع االحتياجات احلقيقية للفرق القانونية واجلانب املتعدد األغراض مليزانية التـصرف           

 نفقات مهمـة    ساعداحملامي امل اليت تشمل كذلك، باإلضافة إىل نفقات سفر احملامي و        
  .أخرى ضرورية تتكبدها الفرق القانونية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا اخلصم التقرييب هو مبلغ أقصى يقوم على أساس تكلفة معيشة معقولة يف مدينـة الهـاي                   )١١(
  .واتفاقات استئجار ووثائق داعمة أخرى تتعلق بالسكن وفرها لقلم احملكمة أعضاء فريق بعينه

  .ميكن أن يدفع لقاء األعباء املهنيةال يشمل هذا املبلغ أي تعويض   )١٢(
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لقد أثبتت التجربة أن ميزانية اإلنفاق احلالية والسياسة املتعلقة بنفقات السفر             -٣١
وبدل اإلعاشة اليومي املطبقة على الفرق القانونية اخلارجية حباجة إىل إعادة هيكلتها            

  .لتحقيق الكفاءة االقتصادية
 يورو وحتديـد    ٤ ٠٠٠مة خفض املخصص الشهري البالغ      يقترح قلم احملك    -٣٢

وعلى حني أن األموال اليت ال تستخدم خالل        .  يورو ٣ ٠٠٠سقف شهري له أقصاه     
إىل األشهر املقبلة الستخدامها لن تستعاد املبـالغ املطالـب       ترحيلها  شهر بعينه ميكن    

كم يف ميزانيـة    باستردادها إذا ما هي جتاوزت السقف الشهري أو االحتياطي املتـرا          
  . اإلنفاق

هذا التخفيض املقترح سيخفض يف حد ذاته خمصص النفقات السنوي لكل             -٣٣
 يورو ويتحقق على هذا النحو وفر سـنوي         ٣٦ ٠٠٠ يورو إىل    ٤٨ ٠٠٠فريق من   

 ١٧وهكذا فإن تطبيق التغيريات املقترحة على       .  يورو عن كل فريق    ١٢ ٠٠٠قدره  
لظرف الراهن يف نطاق اإلجراءات القانونية للمحكمة       فرقة قانونية خارجية عاملة يف ا     

من ومستفيدة من نظام املساعدة القانونية سيكون الوفر السنوي اإلمجايل الذي يتحقق         
 مببلغ  ه يف إطار هذا البند وحد     ٢٠١٣مليزانية املساعدة القانونية للمحكمة عام      ورائه  

  . يورو٢٠٤ ٠٠٠ يورو أو ١٢ ٠٠٠ × ١٧
سيكون الرقم احملدد مـن الوفـورات       (أ نفسه يف قادم األعوام      وسيطبق املبد   -٣٤

خاضعاً للتغيريات يف عدد الفرق القانونية املؤهلة للحصول علـى مزايـا املـساعدة              
). االقتراحات املقبلة املتعلقة بامليزانية   ضمن  القانونية ويف إطار االفتراضات ذات الصلة       

لبدل اإلعاشة اليومي ومصاريف احملطـة      عالوة على ذلك، يقترح إلغاء التطبيق اآليل        
ومثلما تقدم شرحه، يفسر التسديد     . األخرية يف ظل نظام املساعدة القانونية للمحكمة      

ساعد يف املوقع يف احملامي املاآليل لبدل اإلعاشة اليومي عن كل يوم يكون فيه احملامي و 
عدة القانونيـة   الهاي بالدرجة األوىل التكاليف املشطة اليت يتحملها نظـام املـسا          

  .للمحكمة وهي تفتقر ملا يربرها تربيراً كافياً بوصفها تكاليف متكبدة بالفعل
وعملياً سيعين النهج املقترح أنه فيما ستتواصل تغطية تكاليف سفر احملـامي              -٣٥

جواً أو براً عن طريق القطـار أو الـسيارة          (واحملامي املساعد ذهاباً وإياباً إىل الهاي       
 يورو لن   ٣ ٠٠٠وذلك بفضل خمصص النفقات الشهرية البالغ       )  ذلك اخلاصة وما إىل  

يستخدم من اآلن فصاعداً بدل اإلعاشة اليومي حلساب مستحقات احملامي واحملـامي            
وتكاليف السكن وغري ذلك من املصاريف ذات الصلة       . املساعد عن اإلقامة يف الهاي    

 الرمسي وهي املصاريف الـيت      بإقامة احملامي واحملامي املساعد يف الهاي ضمن العمل       
 يورو ٣ ٠٠٠تراها املسجلة ضرورية فستتم تغطيتها بواسطة مبلغ شهري أقصى قدره 

وكما تقدمت اإلشارة   . حني يقدم دليل يثبت أن مثل هذه التكاليف قد محلت بالفعل          
إىل ذلك، فإن املصاريف اليت تتجاوز هذا احلد الشهري أو االحتياطي املتراكم لـن              

اسطة نظام املساعدة القانونية للمحكمة رهناً بطلب حيظى بالقبول مبوجـب           تغطى بو 
  .من الئحة احملكمة) ٣(٨٣البند 
باإلضافة إىل ذلك، سيواصل قلم احملكمة ممارسته احلالية املتمثلـة يف عـدم               -٣٦

إمكانية استرداد احملامي واحملامي املساعد للتكاليف اليت يتكبداا لقـاء إقامامـا يف             
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هاي إذا ما كانت مثل هذه التكاليف تتحملها مؤسسة قضائية أخـرى أو كيـان               ال
فيما يقوم قلم احملكمة بالتحري الواجب يف هذا الصدد على أن يبقـى             . قضائي آخر 

  .العبء على عاتق احملامي إبالغ قلم احملكمة بأنه يتلقى متويالً من مصدر ثالث
فورات كبرية تتحقـق بطريقـة      واحلل املقترح سيسفر، فيما حيتمل، عن و        -٣٧

منصفة ومعقولة وتتناغم مع جتربة النظام املعمول به واالحتياجات الفعليـة للفـرق             
سيضمن عدم اإلضرار بالفرق القانونية     كما أن نظام املبلغ اجلزايف الشهري       . القانونية

ولو كان نظامـاً ميكـن      (من جراء توخي نظام املبلغ اجلزايف الذي يدفع مرة واحدة           
األمر الذي رمبا ال يستجيب على النحو الـوايف         ) زيزه مببلغ إضايف يف مرحلة الحقة     تع

ملتطلبات من النفقات الفعلية اليت تتكبدها الفرق القانونية أو بالنظر لطول اإلجراءات            
والنظام املقترح، بإلغائه بـدل اإلعاشـة اليـومي اآليل        . القضائية يف أية قضية بعينها    

يف حمطة السفر لن تسفر فيما حيتمل عن وفورات كبرية فيما يتم            واملصروفات النثرية   
التشجيع على اتباع نظام أكثر حصافة الستخدام الفـرق القانونيـة ملخصـصات             

وختليص النظام من مدفوعات    . املصروفات يف ظل نظام املساعدة القانونية للمحكمة      
 تستخدم ألغراض النفقات بدل اإلعاشة اليومي اآليل حيرر ميزانية اإلنفاق الشهرية اليت

احلقيقية والفعلية اليت يتكبدها الفريق والالزمة من ناحية املعقول للتمثيـل القـانوين             
ويف إطار النظام املقترح، سوف يؤمن املخصص الشهري البالغ قدره          . الفعال والكفؤ 

 يورو للفريق القانوين مصدراً للتمويل ميكنه استخدامه لتغطية املـصروفات           ٣ ٠٠٠
الزمة وحيض احملامي واحملامي املساعد على التحكم يف تكاليف سفرمها وما يتـصل             ال

  .بذلك من املصروفات يف حدود السقف الشهري املقرر
وقلم احملكمة يوصي باملبادرة الفورية بوضع هذا املقترح موضـع التطبيـق              -٣٨

لقائمـة وهـي    باالسترداد واليت قدمتها الفرق ا    ذات الصلة   العالقة  باستثناء الطلبات   
ولن ميس املقترح اجلهات املستفيدة احلاليـة       . طلبات سيظل يطبق عليها النظام احلايل     

من نظام املساعدة القانونية للمحكمة حيث إنه ال خيل وال يعرقل دفـع             ) أو املقبلة (
الالزمة املعقولة على حنو ما تحدده املسجلة ضماناً لتمثيل قانوين فعـال            "املصاريف  

  .من الئحة احملكمة) ١(٨٣ بالبند عمالً" وكفؤ
  املراحل اليت تتدىن فيها األنشطة إىل حد كبري: األجور  )ج(  

القضية يشهد فيها عبء العمل امللقى على عـاتق         " حياة"هناك حاالت يف      -٣٩
الفرق القانونية اليت تضطلع باإلجراءات يف دعوى مطروحة على احملكمـة اخنفاضـاً             

لنظام املساعدة القانونية الذي ميول من األمـوال العامـة ال           واإلدارة احلكيمة   . كبرياً
ـ    ة تلقـي  لميكن، من ناحية املعقول، أن يسمح ألفراد الفرق القانونية اخلارجية مبواص

أجورهم الكاملة على أساس املبلغ اجلزايف فيما عبء العمل املتصل بفتـرة النـشاط              
  .ال ميكن أن يربر ذلك) يف الواقع أو قانوناً(املخفض 

واألمثلة غري احلصرية على الفترات اليت يكون فيها النشاط منخفضاً تـشمل          -٤٠
الفترة ما بني البيانات اخلتامية اليت تلقى أثناء احملكمة وقرار الدائرة؛ ووقف اإلجراءات             
وتعليقها أو حاالت تأخري متطاول أخرى أثناء اإلجراءات القضائية وفترة االنتظار اليت      

  .تماد التهم من قبل الدائرة التمهيديةتلي الطعن يف اع
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ويوصي قلم احملكمة بأن يكون املوقف يف احلاالت اليت ينخفض فيها مستوى          -٤١
النشاط يف اإلجراءات القضائية اخنفاضا كبرياً أن يتوقف دفع األجور على أساس املبلغ        

على حـني   و. اجلزايف لفائدة أعضاء الفريق مبوجب نظام املساعدة القانونية للمحكمة        
 ما عدا يف احلاالت اليت يقوم -ينبغي االحتفاظ بتركيبة الفريق أثناء اإلجراءات العادية   

 يكون - ٢٩، الفقرة ICC-ASP/6/4فيها احملامي بالتصرف وفقاً ملا هو وارد يف الوثيقة   
األجر الذي يدفع لكل عضو يف الفريق يف مجيع احلاالت قائماً على أساس الساعات              

لغاية املبلغ األقـصى    ) باملقابل لألجر الشهري اجلزايف اآليل الذي يدفع      (عمل  الفعلية لل 
الثابت الشهري املساوي ملا يدفع لكل عضو يف الفريق مبقتضى نظام املساعدة القانونية 

ويتم الدفع بعد استعراض مفصل لكشف احلضور واالنـصراف الـذي           . للمحكمة
 املنجز وفقاً ملا تتطلبه املرحلة يف القضية        يقدمه كل عضو يف الفريق فيما يتعلق بالعمل       

 بتقيـيم مـا إذا      ،استعراض كشف احلضور واالنصراف   عند  وتقوم احملكمة،   . وقتئذ
كانت هناك أسس كافية بالنسبة ملا اضطلع به أعضاء الفريق من عمـل ذي صـلة                

ـ            . بامللف األمر وجيوز لقلم احملكمة أن يتشاور مع الدائرة ومع أعضاء الفريق املعنيني ب
. لتحديد ما إذا كانت متطلبات القضية يف تلك املرحلة تربر العمل املنجز واملفـوتر             

ويقـع  . وليس بالضرورة دفع أجر خالل هذه املراحل لكل عضو من أعضاء الفريق           
الفريق املعين عبء إثبات احلاجة     ) أعضاء(على عاتق احملامي املكلف بالقضية وعضو       

  .رضي قلم احملكمةلعمل كل عضو من األعضاء مبا ي
وعملياً وحاملا تنشأ مرحلة من مراحل القضية خالل اإلجراءات يف الوقـت              -٤٢

الذي ينخفض فيه مستوى النشاط وبعد قيام قلم احملكمة بإجراء املشاورات الالزمـة             
مع جهات تشمل الدائرة املعنية أو هيئة الرئاسة يعمد القسم ذو الصلة التـابع لقلـم                

أو املمثل القانوين الـذي    / احملامي و  بإبالغ -حمامي دعم الدفاع      وهو قسم  -احملكمة  
يضطلع بكامل املسؤولية عن إدارة الفريق بأن قلم احملكمة سيوقف املدفوعات املتعلقة            

 سـتدفع   اًبالفترة قيد النظر وأنه عوضا عن ذلك وابتداًء من تلك اللحظـة فـصاعد             
م االضطالع به لكفالـة التمثيـل       املكافآت على أساس الساعة بالنسبة للعمل الالز      

 يوماً وفقـاً    ٣٠وتتمثل فترة اإلشعار يف     ). املوكلني(القانوين الفعال والكفؤ للموكل     
للممارسة الراهنة اليت يتبعها قلم احملكمة بشأن مرحلة األنشطة املخفضة يف قضية من             

ملـساعدة  القضايا أو تغيري يف مرحلة اإلجراءات القضائية يسفر عن تغيري يف نطـاق ا             
وهذا سيمكن احملامي من اختاذ أي تدبري الزم يف هذا الصدد           . القانونية الواجبة التطبيق  

تزويد قلم احملكمة باملزيد من املعلومات أو الدعوة إىل إعادة النظر يف أي             مبا يف ذلك    
من الئحة احملكمة أو    ) ٣(٧٣قرار ذي شأن بطلب توفري مسائل إضافية مبوجب البند          

من ) ٤(٨٣ألة، عند االقتضاء، إىل الدائرة املعنية الستعراضها يف إطار البند           إحالة املس 
لغ بعالوة على ذلك فإن أي إمكانية لتغيري حيدث يف نظام األجور سي           . الئحة احملكمة 

على النحو الواجب إىل احملامي حلظة تكليفه من قبل الدوائر املعنية التابعة لقلم احملكمة              
  . الوثائق اليت تعرض على احملامي غداة تعيينهوسيدون ذلك التكليف يف

أوهلما أنـه سـيؤمن إدارة    . وهذا النهج سوف ميكن من حتقيق هدفني اثنني         -٤٣
نظام املساعدة القانونية للمحكمة إدارة حكيمة تسفر عن حتقيق وفر يف التكاليف اليت             

ركيبة الفريق  وثانياً هي جتنب مواجهة وضع حيدث فيه اختالل يف ت         . تتكبدها احملكمة 
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فيما يتوفر ضمان التسديد على     ) املوكلني( أن يضر مبصلحة املوكل      هالقانوين من شأن  
أساس معايري موضوعية لقاء عمل الزم مت االضطالع به فعالً أو مثة ما يربر االضطالع 

.  أثناء فترات النـشاط املـنخفض      - على حنو ما يتحقق منه ويقره قلم احملكمة          -به  
رحة متكن، عملياً، األفرق من مواصلة أداء أية مهمة هلا صلة بالقضية مع             والصيغة املقت 

تأمني تغطية املساعدة القانونية لألنشطة اليت هي الزمة من وجهة نظر املعقول للتمثيل             
  .من الئحة احملكمة) ١(٨٣القانوين الكفؤ والفعال على حنو ما يأذن به البند 

ية بالنسبة ألعضاء الفريق الذين حيدد قلم       وتسديد التعويض عن األعباء املهن      -٤٤
أهليتهم لتلقي مثل هذا التعويض سيتم تكييفها بالتناسب على النحو الـذي            احملكمة  

  . يعكس التغيريات يف األجور أثناء مراحل النشاط املنخفض
وقلم احملكمة يوصي بالتنفيذ الفوري هلذا املقترح حبق أي فريق جديد وحبق              -٤٥

هدت اخنفاضاً يف النشاط املتعلق ا زمن اعتماد املقترح وبالنسبة للفرق           القضايا اليت ش  
  .القائمة حينما تصل القضية إىل مرحلة جديدة من مراحل اإلجراءات القضائية

  ام مكتب احملامي العام للضحايا بدور معززيإمكانية ق  )د(  
من القواعـد  ) ١(٩٠يستذكر قلم احملكمة املبدأ األساسي اسد يف القاعدة         -٤٦

اإلجرائية وقواعد اإلثبات والقائل بأن الضحايا هم، يف األحوال العادية، أحـرار يف             
وفيما يتعلق بالدور الذي يؤديه مكتب احملامي العام للضحايا  . اختيار ممثليهم القانونيني  

: ةتقرير احملكمة بشأن املساعدة القانوني  "يبدأ قلم احملكمة بإعادة تأكيد موقفه احملدد يف         
أن  أي   )١٣("اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمـة         

اً يف متثيل الضحايا يف اإلجراءات      زمسألة ما إذا كان ينبغي أن يؤدي املكتب دوراً معز         
القضائية أمام احملكمة هو قرار قضائي أوالً وقبل كل شيء خاصة فيما يتعلق باجلانب              

التمثيل القانوين املشترك وفقاً للتكليف الذي تنص عليه النصوص القانونية          منه املتصل ب  
  .املعنية اليت تضعها احملكمة

ويشري قلم احملكمة باإلضافة إىل ذلك إىل أنه، لكي حيظى مكتب احملامي العام    -٤٧
متثيل الضحايا يف اإلجراءات القـضائية أمـام        أو دور حصري يف     /للضحايا بامتياز و  

وبـالنظر إىل النظـام   . إدخال تعديالت ذا املعىن على الئحة احملكمةينبغي  احملكمة،  
قلـم احملكمـة   فإن اختاذ القانوين احلايل الذي حيكم تعيني املمثلني القانونيني للضحايا   

يشكل جتـاوزاً   عدة القانوين   موقفاً حمدداً من هذه القضية يف سياق تنقيحه لنظام املسا         
صالحيات املسجلة ويكون على غري اتفاق مع األحكام الصرحية الواردة يف النصوص            ل

القانونية للمحكمة اليت تضع مسألة تعيني مكتب احملامي العـام للـضحايا لتمثيـل              
  .القتضاء ضمن نطاق السلطات احلصرية املنوطة بالقضاةالضحايا عند ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا : تقرير احملكمة بشأن املساعدة القانونية  )١٣(
انظر أيضاً التقرير   . ٣٢ و ٣١، الفقرتان   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٥،  ICC-ASP/8/25أمام احملكمة،   

متثيـل  " اجلوانب القانونية واملالية لتمويل الضحايا    : شأن املساعدة القانونية  احملدث الذي أعدته احملكمة ب    
يوليـه  / متـوز ٣٠، ICC-ASP/9/9الضحايا أمام احملكمة، واملقارنة بني احملامي الداخلي واحملامي الدويل،    

٢٠١٠.  
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كمة يف القضايا اليت تزمع فيها الدائرة تعيني ممثلني قانونيني          ور قلم احمل  دوإن    -٤٨
يف ذلك مصاحل الضحايا الذين هم      حتدوها  متشاركني هو جمرد مساعد للدائرة املعنية       

حباجة إىل متثيل قانوين عن طريق توفري املعلومات ذات الصلة على أساس كل قـضية               
تشاور قلم احملكمة مع الضحايا قبـل      وي. على حدة لتمكني الدائرة من التعيني املستنري      

وتتم كـذلك مـشاورة     . تقدمي أي توصية إىل الدائرة بشأن التمثيل القانوين املشترك        
أقسام أخرى تابعة لقلم احملكمة وكذلك املنظمات القانونية احمللية وغريها يف املنطقـة             

م على أساس   اليت يوجد فيها الضحايا وأية توصية بشأن التمثيل القانوين املشترك تقو          
الوقائع بعد تقييم دقيق لبارامترات القضية القانونية والوقائعية وللمعلومات املتاحة لقلم       

ن أي حكم يتعلـق  إالئحة احملكمة فيف بيد أنه إذا ما مل تتوفر أحكام صرحية   . احملكمة
ءات بالدور املعزز املسند ملكتب احملامي العام للضحايا باعتباره املمثل القانوين لإلجرا          

. القضائية أمام احملكمة هي مسألة منوطة بقضاة احملكمة وال دخل لقلم احملكمة فيهـا             
واهلامش الذي يتمتع به قلم احملكمة حمدود جداً وهو يتمثل يف أفـضل األحـوال يف                

  .التوصية بتعيني حمام عام للدفاع عن الضحايا يف القضايا املالئمة لنظر القضاة
 اهتمام اجلمعية بالدور املعزز ملكتب احملامي العـام         ويالحظ قلم احملكمة أن     -٤٩

ولئن كان قلم   . بالدرجة األوىل من اعتبارات الوفر يف التكاليف      حاً   مستو )١٤(للضحايا
احملكمة من حيث املبدأ ال يعارض الدور املعزز ملكتب احملامي العام للضحايا يف جمال              

مة صوب إمناء دور املكتب املذكور      يف السياسة العا  أن تغيرياً   متثيلهم، فهو يؤكد على     
يشكل خروجاً كبرياً عن النظـام   سباعتباره املمثل القانوين املتميز واحلصري للضحايا       

وهو ينطوي  . الذي استنبط أصالً لتمثيل الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة         
ب كذلك  على سلسلة من االعتبارات والتبعات الواجب دراستها دراسة دقيقة والواج         

أال ترتكز حصراً على حوافز التوفري يف التكاليف خاصة وأن مفهوم التمثيل القـانوين           
احلصري للضحايا بواسطة مكتب احملامي العام للضحايا يكون أقل تكلفة إمنا هو، يف             

أكثر منه ثابت ويتطلب املزيد من الدراسـة الدقيقـة          هذه املرحلة، مفهوم افتراضي     
ذا كانت وفورات هامة يف التكاليف ستتحقق عن طريق الدور        والتمحيص للتأكد مما إ   

ومثلما تبينـه املبـادئ     . مبكتب احملامي العام للضحايا   الذي يناط   املمتاز أو احلصري    
 فإن مسألة حقوق ومـشاركة      )١٥(واإلجراءات اليت وضعت لتطبق على التعويضات     

القانوين مسألة آخذة يف    الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة ومن مث متثيلهم          
وسوف تواصل احملكمة الرصد عن كثب هلذه العملية املتواصلة واملتطورة بغية           . التطور

مجع كافة املعايري املوضوعية الالزمة من أجل اإلعالم األفضل فيما يتعلق بأفضل سبيل             
للعمل والقيام يف الوقت املناسب بتوفري حساب أكثر واقعية للوفورات املـسقطة يف             

  .التكاليف وسائر التبعات الناشئة عن الدور املعزز املنوط مبكتب احملامي العام للضحايا
واملهنة القانونية وكذلك اتمع املدين عبرا عن اعتراضهما الواضـح علـى              -٥٠

الدور املعزز املبالغ فيه أو احلصري الذي يسند إىل مكتب احملامي العام للـضحايا يف               
واألسباب اليت سيقت لتربير هذا     . جراءات القضائية أمام احملكمة   متثيل الضحايا يف اإل   

  :االعتراض تشمل ما يلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أعاله١انظر احلاشية   )١٤(
)١٥(  ICC-01/04-01/06-2904 ٢٠١٢أغسطس / آب٧، املؤرخ.  
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 اخلارجي ال يتمشى مع اإلطار القـانوين احلـايل          أن استبعاد احملامي    )أ(  
الناظم للتمثيل القانوين للضحايا؛ إذ أن للضحايا احلق يف االختيار احلر ملن يدافع عنهم        

؛ وحىت يف حالـة التمثيـل       )عد اإلجرائية وقواعد اإلثبات   من القوا ) ١(٩٠القاعدة  (
من الئحـة   ) ٢ (٧٩البند  (القانوين املشترك جيب أن تؤخذ آراء الضحايا يف االعتبار          

وميكن للضحايا الطعن يف اختيار املمثل القانوين املشترك الذي تعينه احملكمة           ) احملكمة
  ؛)من القواعد اإلجرائية) ٤(٩٠القاعدة (

من الئحة احملكمة واملتمثلة    ) ٢(٨٠طة القضاة املستمدة من البند      وسل  )ب(  
يف تعيني مكتب احملامي العام للضحايا على أساس كل قضية على حدة حبـسب مـا        

  ؛)١٦(إن هم أجربوا على تعيني املكتب املذكور يف كل قضيةستصادر يستنسب 
مثيل القانوين  واستبعاد أو احلد من دور احملامني اخلارجيني يف جمال الت           )ج(  

للضحايا ال يؤدي إىل حتقيق أهداف نظام روما األساسي وال إجنـاز عامليتـه وال إىل    
  تعزيز مبدأ التكامل؛

ومنح التمثيل إىل مكتب احملامي العام للضحايا حصراً باعتباره حقـاً           )د(  
ستكون له تبعات على مستوى التكلفة نظراً ألن املكتب سيضطر إىل توظيف موظفني 

يني يف الهاي ويف امليدان إلدارة التمثيل القانوين لكافة الضحايا املـشاركني يف             إضاف
كما سيتطلب املكتب مرافق إضافية لتأمني سرية وكفاية الفـصل          . إجراءات احملكمة 

وزيادة نامجة يف التكاليف ميكن أن تكون       . فيما بني شىت القضايا اليت يتناوهلا املكتب      
  باهظة؛

ي من قبل مكتب احملامي العام للضحايا سينتج عنـه          والتمثيل احلصر   )ه(  
  .فتنشأ عن ذلك تكاليف إضافيةالتعاطي معها تنازع يف املصاحل يتعني على املكتب 

ورد مكتب احملامي العام للضحايا على الدعوة املوجهة من قلـم احملكمـة               -٥١
ه أن ميثل متثيالً    للتشاور يستشف منه أن املكتب يتفق مع املفهوم القائل بأنه ال ينبغي ل            

وقد دافع عن النظام املخـتلط      . حصرياً الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة      
  :فعرب عن وجهة النظر التالية بالقول

إن التآزر الذي ينشأ عن التعاون بني التمثيل الداخلي والتمثيل اخلارجي يكون            [...] 
 صعيد التناول الفعال الذي يفي      علىبل حتى   ذا بال ال من حيث الوفر يف التكاليف         

يف مناسـبات  بـين  واملكتب يرى يف الواقع ومثلما سبق له أن    . باحتياجات الضحايا 
  .عديدة أن اجلمع بني احملامني الداخليني واحملامني اخلارجيني هو منوذج أمثل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـع  [قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا  انظر على سبيل املثال قرار الدائرة االبتدائية الثالثة يف            )١٦(
 أن للدائرة أن تعني مكتب املدعي العام للضحايا حمامياً فإن مثل من الئحة احملكمة يذكر) ٢(٨٠أن البند 

نة احمليطة بالضحية املفردة وال يعترب بأي       هذا التعيني يعترب قائماً على أساس استثنائي اقتضه الظروف املعي         
حال من األحوال قاعدة تتبع يف جمال تعيني ممثل قانوين مشترك على سبيل املثال لعدد ال بأس بـه مـن    

وتؤكد الدائـرة على أن األمر منوط بالدائرة وهي اليت تعني احملـامي مـن              . الضحايا يف قضية بعينها   
[...] من الئحة احملكمـة     ) ٢(٨٠ قانونياً للضحايــا تطبيقاً للبند      مكتب احملامي العام للضحايا ممثالً    

)ICC-01/05-01/08-1005 ٢٩ و٢٨، الفقرتان.(  
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ووضع املكتب تقديراً باملوارد اإلضافية الالزمة له ليتمكن من متثيل كافـة               -٥٢
. فني يف اإلجراءات القضائية الراهنة اليت ينتظر االضطالع ـا أمـام احملكمـة             املوظ

  :التقديرات هي اآليت ذكرهاو

  ) يورو١٣٤ ١٠٠(  ٤-ف  واحد
  ) يورو٢٩٩ ٩٠٠ = ٢× يورو ١٠٠ ٩٠٠(  ٣-ف  اثنان

  ) يورو٩١ ٨٠٠(  ١-ف  واحد
  ) يورو٩١ ٨٠٠(  ١-ف  واحد

  ) يورو٥٤٧ ٦٠٠(    اموع

تب أن تكاليف املوظفني اإلضافية هذه لن تزيد يف املستقبل إذا           ويتصور املك   -٥٣
.  أكثر من ست قضايا يف آن واحد على احملكمة يف أي وقت من األوقـات     ضرعمل ت 

  عالوة على ذلك وباإلضافة إىل تكاليف املوظفني اإلضافية يرتأي املكتب االضطالع          
وسـينجزها  ) االت يف أفريقيا  يف خمتلف بلدان احل   ( بعثة يلزم أداؤها إىل امليدان       ٢٦ب 

موظف واحد أو موظفان يف بعض احلاالت من املكتب ألغراض منـها االجتمـاع              
والتكـاليف التقديريـة املـسقطة      . باملوكلني الضحايا وإجناز العمل التحقيقي الالزم     

  :بالنسبة للوجود امليداين مثلما يعرضها املكتب هي على النحو التايل

  .*١٨٢ ٠٠٠) = لشخص يورو ل٣ ٥٠٠( بعثة ٢٦  
هذا التقدير يقوم على أساس متوسط تكلفة لبعثة شخص واحد مدة أسبوع واحد إىل              *   

  . يورو٣ ٥٠٠مبقدار ) تشمل السفر وبدل اإلعاشة اليومي(البلدان األفريقية 

وقد توىل قلم احملكمة االستعراض الدقيق لكافة املعلومات املـسترجعة الـيت      -٥٤
ملكتب احملامي العام للضحايا، مبـا يف       ) أو احلصري (ور املعزز   تلقاها حول مسألة الد   

واستناداً إىل التقييم واملشاورات الـيت  . ذلك املسامهة الشاملة اليت يقدمها املكتب ذاته    
أي (متت حىت تارخيه، وبعد األخذ يف االعتبار البارامترات املوضوعية ذات العالقـة             

ا الضحايا وعناصر حتميل التكلفة وما إىل       تضارب املصاحل ووجهات النظر اليت يبديه     
يوصي قلم احملكمة باإلبقاء على نظام ذي شقني على حنو ما هو قائم حاليـاً               ) ذلك

وهو النظام الذي يقضي بإشراك مكتب احملامي العام للضحايا واحملامني اخلـارجيني            
اءات يف متثيل الضحايا على صـعيد اإلجـر       ) أو الفنيني (وأعضاء الفريق ذوي الصلة     

والصيغة اليت تصمم بدقة وجتمع بني هـذه العناصـر الداخليـة            . القضائية باحملكمة 
واخلارجية ميكن أن تسفر عن وفر يف التكاليف ومتثيل قانوين أمثل بالنسبة للـضحايا              

وعلى هذا النحو ميكن توخي النهج املتمثل يف معاجلة كل قضية علـى             . أمام احملكمة 
ثال تعيني موظف قانوين أقدم تابع ملكتب احملامي العام         حدة حبيث ميكن على سبيل امل     

للضحايا تتوفر فيه معايري القبول إلدراج امسه يف قائمة احملامني لدى احملكمة ليكـون              
رئيساً موعة التمثيل القانوين للضحايا ويتيسر له تكوين فريقه من احملامني اخلارجيني            

). ١اخليـار   ) دين امليدانيني من بلد احلالة    مثل املساع (ومن غريهم من الفنيني األكفاء      
وميكن تصور خيار مقابل حيث يتم تعيني حمام خارجي لـريأس التمثيـل القـانوين               
للضحايا ويشكل فريقه األساسي من بني األعضاء التابعني ملكتـب احملـامي العـام              

). ٢ اخليـار ) (إن كانوا موجودين وراغبني يف العمل بالصفة اليت عينوا ا         (للضحايا  
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وكال اخلياران سببان يف توفري التكاليف من حيث أن أجور عضو واحد أو أكثر من               
 اأعضاء الفريق القانوين الذي يؤمن التمثيل القانوين موعة من الضحايا ستـستوعبه           

امليزانية القائمة املخصصة ملكتب احملامي العام للضحايا باملقابل ملا يشكل عبئاً يقيـد             
  .املساعدة القانونية للمحكمةعلى حساب ميزانية 

 الذي ينطوي على املساعدة اليت يقدمها إىل احملكمـة          ١ونفذ بالفعل اخليار      -٥٥
على هذا النحو ويف أي وقت تشاء الدائرة واستناداً إىل     . حمام خارجي أو موظف دعم    

بارامترات موضوعية ميكن للدائرة أن توجه أمرها إىل قلم احملكمـة أو إىل مكتـب               
ي العام للضحايا بتعيني موظف دعم خارجي يسهل إبالغ وجهات نظر ومهوم            احملام

الضحايا ويساعد احملامي على التمثيل الكامل آلراء ومهوم الضحايا أمام الدائرة وأمام            
 قيام الـدائرة بتعـيني      قضية املدعي العام ضد غباغبو    وكمثال على ذلك يف     . احملكمة

لضحايا واألمر الذي أصدرته بتعـيني موظـف        مكتب احملامي العام للضحايا لتمثيل ا     
والعوامل . ميداين يدفع أجره يف إطار نظام املساعدة القانونية بغية تسهيل عمل احملامي           

الواجب أن تراعى يف هذا الصدد ميكن أن تشمل املوارد املتاحة ملكتب احملامي العـام               
ر فيها القضية ذلـك     للضحايا واحلاجة إىل تطويع تشكيلة الفرق يف احلاالت اليت ترب         

مثل احلالة اليت يتم فيها قبول عدد إضايف من الضحايا للمشاركة يف القضية ويكلف              (
وإن أي قرار لتعيني احملـامي اخلـارجي أو         ). م املمثل القانوين الذي عينته احملكمة     

موظف الدعم سيقوم على أساس معايري موضوعية يف القضية املطروحـة اجلـائز أن              
وم الضحايا فيما يتعلق بتمثيلهم القانوين واالطالع على شؤون بلـد           تشمل آراء ومه  

احلالة وموقع وعدد الضحايا وطبيعة الضرر الذي حلق بالضحايا الذين ميكنهم املطالبة            
عالوة على ذلك وإذا ما قامت الدائرة بتعـيني مكتـب           . بأخصائي حلماية كرامتهم  

اً فإن األمر يكون متروكاً للمكتب لتعـيني        احملامي العام للضحايا ممثالً قانونياً مشترك     
  .أي موظف إضايف أو طلب مساعدة إضافية

واخليار الثاين وهو املتمثل يف حمام خارجي يعني لتمثيل جمموعة من الضحايا              -٥٦
  :ويعاضده موظفون تابعون ملكتب احملامي العام للضحايا سيعود بالفوائد التالية

جي، وخاصة احملامني الذين ينتمـون إىل       التأكد من أن احملامي اخلار      )أ(  
  بلد احلالة، ميثل الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛

سيتيسر للممثلني القانونيني االستفادة من املعرفة املؤسـسية الـيت            )ب(  
اكتسبها مكتب احملامي العام للضحايا ومن جتاربه وخرباته فيما يتصل ذه املمارسـة       

  أمام احملكمة؛
لدعم األفرق يف أي حلظة دومنا      جاهزين  املوظفون املدربون   كون  سي  )ج(  

وهذا عنصر قد تكون له قيمته      . حاجة إىل تعيني أو تدريب موظفني لألفرق اجلديدة       
البالغة يف احلاالت اليت يكون فيها املمثل القانوين للضحايا معيناً ملدة قصرية قبيل انعقاد 

  جلسات االستماع؛
يف وسع فرد من أفراد مالك مكتب احملامي العام للضحايا          قد يكون     )د(  

دعم أكثر من فريق واحد يف نفس الوقت وخاصة أثناء املراحل القليلة النشاط مـن               
  اإلجراءات القضائية سيتاح املزيد من املرونة؛
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من شأن هذا الترتيب أن يستغين عن نظام املساعدة القانونية لتمويل             )ه(  
يق القانوين فال يبقى مع ذلك سوى وظيفة احملامي الرئيـسي           وظيفتني يف صلب الفر   

ووظيفة الدعم امليداين الواجب متويلهما من املساعدة القانونية رهناً بالقواعد واللوائح           
واستناداً إىل األرقام املتعلقة بنظام املساعدة القانونية احلايل ميكن لترتيب من           . السارية

  :هذا القبيل أن حيقق وفراً يصل إىل
 يورو يف الشهر يف شكل رسوم تتعلق مبساعد قانوين          ٤ ٨٨٩  ‘١‘    

  واحد ؛
  . يورو يف الشهر يف شكل رسوم ملدير قضية٣ ٩٧٤  ‘٢‘    

ويشدد قلم احملكمة على أن هناك، ضمن اإلطار القانوين احلايل، مرونة كافية         -٥٧
م خمتلط على   للضحايا يف نظا  وفرصة لتشجيع املزيد من مشاركة مكتب احملامي العام         

 خيارين قابلني للحياة    ٢ واخليار   ١وعلى هذا النحو يكون اخليار      . حنو ما تقدم وصفه   
ومن شأن قلم احملكمة أن يوصي يف معرض        . رهناً بالظروف احمليطة بكل قضية بعينها     

اقتراحه مرشحني ملهمة ممثلني قانونيني، مكتب احملامي العام للضحايا استناداً إىل كل            
دة بغية حتقيق وفر يف التكاليف وحيثما يرى أن ذلك من شأنه خدمـة              قضية على ح  

  .مصاحل الضحايا وإقامة العدل يف أي قضية من القضايا اليت تطرح
ويالحظ قلم احملكمة باإلضافة إىل ذلك أن التعديالت املدخلة على الئحـة              -٥٨

 الذي حيكم   ٨١احملكمة اليت اعتمدت مؤخراً قد أدخلت عدد من التغيريات على البند            
ومن أهم هذه التغيريات الصيغة املمكن      . للضحاياالوالية املنوطة مبكتب احملامي العام      

على سبيل املثال   . تفسريها مبعناها الواسع على أساس أا م والية وقدرات املكتب         
جيوز أن يشتمل املكتـب  "تنص على أنه ) ٣(٨١وعلى حني أن الصيغة السابقة للبند       

ينص احلكم اجلديد على " ٧٨ والبند ٢٢فر فيه املعايري احملددة يف القاعدة      على حمام تتو  
وبالفعـل  . تتوفر فيه بعض االشـتراطات    " يضم حمامياً واحداً على األقل    "أن املكتب   

خيول التعديل اجلديد قانوناً املكتب بتعيني حمامني أقدمني إضافيني تتوفر فيهم معـايري             
امني على أساس االحتياجات مما يـسمح باالضـطالع         املقبولية لإلدراج يف قائمة احمل    

  .)١٧(بقضايا إضافية
واحلقيقة هي أن التغيريات اجلديدة املدخلة على الئحة احملكمة فيما خيـص              -٥٩

والية مكتب احملامي للضحايا ال تقيد بل تيسر االشتراك األقوى للمكتب حني يتعلق             
  .للمحكمةاألمر بتمثيل الضحايا يف اإلجراءات القانونية 

ويف اخلتام يشدد قلم احملكمة من جديد على أن فرصة اللجوء األكثر انتظاماً               -٦٠
احملامي العام للضحايا من أجل االشتراك املباشر يف متثيل الـضحايا علـى             ىل مكتب   إ

صعيد اإلجراءات القانونية للمحكمة قائم بالفعل يف اإلطار القانوين احلايل، ولن يتردد            
 التوصية بتعيني مكتب احملامي العام للضحايا أو موظف عامل فيه حني            قلم احملكمة يف  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

على مكتب احملامي العام للضحايا أن يؤمن       : " من الئحة احملكمة على ما يلي      ٥-٨١ينص البند     )١٧(
  ".كتب القيام بدور املمثل القانوين سنوات حينما يطلب من امل١٠تعيني حمام تتوفر فيه خربة ال تقل عن 
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تربر وقائع القضية املعروضة ذلك التعيني مع األخذ بعني االعتبار مـصاحل الـضحايا              
  .واالعتبارات املتعلقة بالوفر يف التكلفة

  االستعراض املتواصل والشامل لنظام املساعدة القانونية للمحكمة  )ه(  
انطلقت أوىل أنشطة احملكمة اليت تطلبت دفع مبالغ من نظام املساعدة       منذ أن     -٦١

القانونية للمحكمة، وقلم احملكمة يرصد بعناية أداء هذا النظام ليتأكد من ناحية مـن              
أنه يدار حبكمة من منظور اإلنفاق املايل املسؤول ومن ناحية أخرى للتأكد مـن أن               

ة القانونية هي كافية ومعقولة لتحقيق التمثيل       األموال اليت تتاح يف إطار نظام املساعد      
واملشاورات العديدة اليت أجريت بـشأن نظـام املـساعدة          . القانوين الكفؤ والفعال  

أنشطة احملكمة تربهن على    القانونية للمحكمة والتغيريات اليت أدخلت عليه منذ بداية         
ذي بقي فيـه واعيـاً      أن قلم احملكمة قد توخى سبيالً استباقياً ومقتصداً يف الوقت ال          

بضرورة أن تكون هناك أموال كافية مرصودة تـؤمن للمـشتبه فـيهم املعـوزين               
ولألشخاص املتهمني حقهم يف حماكمة منصفة وال يقوضها االفتقار إىل ما يكفي من             
املوارد وأن يتوفر كذلك للضحايا املعوزين املوارد املطلوبة ملمارسة حقهم يف املشاركة    

  .ضائية مشاركة تتسم بالكفاءةيف اإلجراءات الق
وبين قلم احملكمة منذ البداية أن نظام املساعدة القانونية للمحكمة ليس نظامـاً               -٦٢

جامداً بل هو نظام حي خاضع للرصد املتواصل والفحص الدقيق ومصمم علـى النحـو              
ة والدروس املستخلص . الذي يعكس اخلربة املكتسبة من تطبيق النظام على الصعيد العملي         

حىت اليوم قد أفضت إىل إدخال تغيريات على النظام أسفرت عن الزيادة يف التمويـل يف                
). مثل ميزانية التحقيـق   (املواضع اليت بينت املمارسة فيها أن املوارد اإلضافية هلا ما يربرها            

 املستندة هي األخرى     -وهناك تغيريات أخرى، مبا فيها اجلولة األخرية للتغيريات املقترحة          
 سعت لتخليص نظام املساعدة القانونية من       -ىل الدروس املستخلصة من التجربة العملية       إ

. بعض اجلوانب اليت تبين يف املمارسة العملية أا غري مالئمة من منظور الفعالية االقتصادية             
احملكمة مرتاح لكون هذه القضايا العالقة عوجلت يف اجلولة األخرية من املقترحـات             وقلم  

  .٢٠١٢لة بنظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام ذات الص
وجهود قلم احملكمة عملياً تبني بوضوح أا كانت ترمي يف مجيع األوقـات               -٦٣

 ألداء متثيل ، من وجهة النظر املعقول   ،إىل توفري أفرقة قانونية تتوفر هلا املوارد الضرورية       
 معايري موضوعية مبا يتفق مـع       قانوين فعال وكفؤ يستند إىل االحتياجات الفعلية وإىل       

. النصوص القانونية والسياساتية السارية اليت حتكم نظام املساعدة القانونية للمحكمة         
وحتلى قلم احملكمة كذلك بالثبات يف االعتراض على الطلبات املقدمة مـن الفـرق              

قـائق  القانونية بشأن املوارد اإلضافية اليت روئي أا غري معقولة حينما مل تـربر احل             
ولعل ما ردت به املسجلة على العديـد مـن          . املوضوعية املتوفرة منح موارد إضافية    

الطلبات املتعلقة باالستعراض احلكيم لقراراا يف حاالت كهذه تشكل دليالً ملموساً           
  .)١٨(على موقف قلم احملكمة توخي االقتصاد يف التكلفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٨(  Samples of such public filings (excluding  confidential observations) for the period 
between May 2011 to June 2012 alone include, inter alia: ‘Registrar’s Observations on the 
“Urgent Request by the Victims’ Representative pursuant to regulation 83(4) of the 
Regulations” dated 1 June 2012’ ( ICC-01/09-01/11-424); —‘The Registrar's Observations on 
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ضع وسيظل خيضع للرصـد     واملؤكد أن نظام املساعدة القانونية للمحكمة خي        -٦٤
والفحص يف ضوء التجارب اجلديدة اليت تكتسب عملياً وأن التغـيريات اإلضـافية             

واستناداً إىل التجربة الواسـعة     . ستدخل على هذا النظام حني يكون هناك ما يربرها        
النطاق وإىل الرصد الدائم لنظام املساعدة القانونية منذ أوىل األنشطة القضائية الـيت             

 يف هذه املرحلـة  -ا احملكمة ميكن القول بكل أمانة أن مجيع البنود املهمة   اضطلعت  
 اليت استلزمت التصحيح، وخاصة التصحيح من منظور توفري         -من التغيريات املقترحة    

يستثىن من ذلك االستعراض الـشامل للكيفيـة        (التكاليف، قد مت حتديدها وعالجها      
 للضحايا املعـوزين يف اإلجـراءات القـضائية         املثلى إلدارة تكاليف التمثيل القانوين    

ويعتقد قلم احملكمة أن اجلهود اليت بذهلا طيلة الشطر األكرب من العقد قد             ). للمحكمة
اختذت شكل االستعراض الشامل لنظام املساعدة القانونية وتولدت عنـها تغـيريات            

قتصاد يف الوقت   مهمة جعلت نظام املساعدة القانونية للمحكمة فعاالً وأكثر وعياً باال         
  .الذي ظل فيه يليب االحتياجات احلقيقية ملستخدميه النهائيني

وسيواصل قلم احملكمة رصد وتقييم نظام املساعدة القانونية يف ضوء الدروس             -٦٥
املستخلصة من خمتلف اإلجراءات املتبعة يف احملكمة وسيسعى إىل حتديـد اـاالت             

الت اليت ميكن فيها أن يتحقق وفر ما مبا يتفق مع           اإلضافية اليت حتتاج إىل حتسني واحلا     
  .ICC-ASP/10/Res.4رغبات مجعية الدول األطراف كما مت التعبري عنها يف القرار 

ولقلم احملكمة خطط م املستقبل القريب بتوحيد مجيـع وثـائق اجلمعيـة               -٦٦
 عن املبـادئ    املختلفة يف وثيقة واحدة تتصل بنظام املساعدة القانونية للمحكمة فضالً         

  .التوجيهية السياساتية الداخلية ذات الصلة

                                                                                                                                                                      
the "Notification regarding the Legal Representation of Participating Victims in these Appeals 
Proceedings" dated 19 March 2012’ ( ICC-01/09-02/11-412);— ‘Observations of the Registrar 
on the "Corrigendum to Request for the Review of the Scope of Legal Assistance" dated 4 April 
2011’ (ICC-01/04-01/10-102);— ‘Observations du Greffier relatives aux requêtes ICC-01/04-
01/07-3304-Conf-Exp du 5 juin 2012 et ICC-01/04-01/07-3305 du 8 juin 2012 déposées 
respectivement par les conseils de M. Mathieu Ngudjolo Chui et M. Germain Katanga’ (ICC-
01/04-01/07-3306); —‘Observations du Greffier sur' la « Requête de la Défense stu' le champ de 
l'aide judiciaire » déposée par Maître Emmanuel Altit le 13 janvier 2012’ ( ICC-02/11-01/11-28-
Red) ; —‘Registrar's Submissions under Regulation 24bis of the Regulations of the Court in 
relation to Trial Chamber I's Decision ICC-Ol/04-01/06-2800’ (ICC-01/04-01/06-2812); —
‘Observations of the Registrar pursuant to Regulation 24 bis of the Regulations of the Court on 
the "Requête de la Défense sollicitant le réexamen de la décision du  Greffe du 22 juillet 2011 
relative à l'aide judiciaire accordée à M. Thomas Lubanga" dated 19 August 2011’ (ICC-01/04-
01/06-2793); —‘Observations in accordance with the “Order on the submission of Observations 
by the Registrar on the “Application of the Victims’s Representative pursuant to Article 83 of 
the Regulations dated 27 March 2012 (ICC-01/09-01/11-408); — “Observations du Greffier 
relatives a la “Demande d’examen d’une décision du Greffier relative a une demande de mission 
du représentant légal (Norme 83 du Règlement de la Cour)” datée du 6 avril 2012 et la Demande 

complémentaire ICC-01/04-01/07/3269, du 13 avril 2012 (ICC-01/04-01-07-3270).  
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  األولاملرفق 

  قائمة باجلهات اليت استشريت من أشخاص ومكاتب ومنظمات  

  رواندا التابعة لألمم املتحدةل احملكمة اجلنائية الدولية -رابطة حمامي الدفاع   -١
نائيـة الدوليـة    رابطة حمامي الدفاع الذين ميارسون مهنتهم أمام احملكمـة اجل           -٢

  ليوغوسالفيا السابقة
   العرباحتاد احملامني  -٣
  منظمة العفو الدولية  -٤
   بلجيكا-حمامون بال حدود   -٥
   فرنسا-حمامون بال حدود   -٦
  ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية  -٧
  جملس احملامني التابع لالحتاد األورويب  -٨
  وروبية حملامي الدفاع اجلنائيالرابطة األ  -٩

  احتاد احملامني يف أوروبا  -١٠
  االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان  -١١
  حقوق اإلنسان أوالً  -١٢
  نقابة احملامني املشتركة بني البلدان األمريكية  -١٣
  الرابطة الدولية للمحامني الشبان  -١٤
  رابطة احملامني الدولية  -١٥
  جلنة احلقوقيني الدولية  -١٦
  نقابة الدفاع اجلنائي الدولية   -١٧
  الرابطة الدولية حملامي الدفاع اجلنائي  -١٨
  احتاد احملاميات الدويل  -١٩
  االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن القانونية  -٢٠
  الرابطة القانونية آلسبا واحمليط اهلادي  -٢١
  احتاد احملامني لعموم أفريقيا  -٢٢
  منظمة ريدرس الدولية  -٢٣
  اد الدويل للمحامنياالحت  -٢٤
   األمريكي-احتاد احملامني اإليبريي   -٢٥
  املبادرات النسائية من أجل العدالة اجلنسانية  -٢٦
  هيومان رايتس وتش  -٢٧
  مكتب الدفاع، احملكمة اخلاصة بلبنان  -٢٨
  وحدة مشاركة الضحايا، احملكمة اخلاصة بلبنان  -٢٩
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  باحملكمة اجلنائية الدولية لروانداقسم إدارة شؤون حمامي الدفاع واالحتجاز،   -٣٠
مكتب املساعدة القانونية ومسائل االحتجـاز، احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة              -٣١

  ليوغوسالفيا السابقة
  مكتب احملامي العام للدفاع، احملكمة اجلنائية الدولية  -٣٢
  مكتب احملامي العام للضحايا، احملكمة اجلنائية الدولية  -٣٣
  يض الضحايا، احملكمة اجلنائية الدوليةقسم مشاركة وتعو  -٣٤
   احملكمة اجلنائية الدولية-قسم دعم الدفاع   -٣٥
 مت قبول   - ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠ لغاية   - ٤٢٨مجيع احملامني البالغ عددهم       -٣٦

  إدراجهم بقائمة أمساء احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
  . املعروضة على احملكمةمجيع احملامني يتدخلون اآلن يف القضايا  -٣٧
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  املرفق الثاين

  اآلثار املالية املترتبة على استعراض نظام املساعدة القانونية للمحكمة  

أسفر االستعراض الشامل لنظام املساعدة القانونية الذي أجراه قلم احملكمة يف            -١
 حبر هذه السنة، عن حدوث ختفيضات أولية يف مبلغ املساعدة القانونيـة املـدرج يف              

واجلزء األول مـن    .  مليون يورو  ١,٥ حددت مببلغ يصل إىل حنو       ٢٠١٣ميزانية عام   
، اقترح إجراء ختفيضات    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣االستعراض، الذي أقره املكتب يوم      

وهذه التخفيضات مت بالفعل إدراجهـا يف امليزانيـة         .  مليون يورو  ٠,٤تصل إىل حنو    
على حنو ما هو وارد يف امليزانية الربناجميـة          ٢٠١٣املقترحة للمساعدة القانونية لعام     

باإلضافة إىل ذلك، وتلبية للطلب الذي قدمه املكتب، قدم قلم          . ٢٠١٣املقترحة لعام   
احملكمة تقريراً إضافياً يتضمن تدابري مقترحة جديدة تتعلق بأربعة من جوانب نظـام             

ري يف دورـا املقبلـة،      فإن اعتمدت اجلمعية هذه التداب    . املساعدة القانونية للمحكمة  
قدرت احملكمة أنه ميكن أن تنتج عن هذه التدابري ختفيـضات إضـافية يف ميزانيـة                

وتنبغـي  .  مليون يـورو   ١,١ مقدارها حنو    ٢٠١٣املساعدة القانونية املخصصة لعام     
اإلشارة إىل أن وفورات إضافية قد تتحقق يف املستقبل بفضل تطبيق التدابري املقترحة،             

  .كمة ليست حالياً يف وضع يسمح هلا بتقديرها كمياًبيد أن احمل
ويوضح اجلدوالن الواردان أدناه اآلثار املالية املترتبة على االستعراض الـذي             -٢

  .أجراه قلم احملكمة وتناول نظام املساعدة القانونية

الت املدخلة على نظام املـساعدة القانونيـة    على التعدي٢٠١٣اآلثار املالية املترتبة يف نظام املساعدة القانونية لعام     -١اجلدول 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣كما أقره املكتب يوم 

ميزانية املساعدة القانونيـة      
 باالسـتناد إىل    ٢٠١٣لعام  

ICC-ASP/6/4 

التخفيضات الناجتـة عـن     
التعديالت الـيت اقترحهـا     

  املكتب
  

ميزانية املـساعدة القانونيـة     
  ٢٠١٣املقترحة لعام 

  ٣ ١١٧ ٤٥٠,٥٠  ١٩٠ ١٥٩,٥٠  ٣ ٣١٣ ١٩٨,٠٠  الدفاع
  ٤ ٠١٠ ٠٧٢,٠٠  ٢٣٢ ٧٧٦,٠٠  ٤ ٢٤٢ ٨٤٨,٠٠  الضحايا
  ٧ ١٢٧ ٥٢٢,٥٠  ٤٢٢ ٩٣٥,٥٠  ٧ ٥٥٦ ٠٤٦,٠٠  اموع

التقرير اإلضايف الذي أعده قلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة من نظام           " التقديرية املترتبة على     اآلثار املالية اإلضافية    -٢اجلدول 

  "القانونية للمحكمةاملساعدة 

  

ميزانية املساعدة 
القانونية املقترحة لعام 

٢٠١٣  

التخفيض يف 
معدل اًإلنفاق 

 الشهري
إلغاء بدل اإلعاشة 

 *اليومي
تعدد 

  الواليات

مراحل 
األنشطة 
  املنخفضة

دور 
مكتب 
احملامي 

العام 
  للضحايا

ميزانية املساعدة 
 ٢٠١٣القانونية لعام 

  بعد التخفيضات
  ٢ ٦٠٨ ٤٥٠,٥٠  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ٤٤٠ ٠٠٠,٠٠  ٦٩  ٠٠٠,٠٠  ٣ ١١٧ ٤٥٠,٥٠  الدفاع

  ٣ ٤٤٨ ٠٧٢,٠٠  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ٤٦٠ ٠٠٠,٠٠  ١٠٢ ٠٠٠,٠٠  ٤  ٠١٠ ٠٧٢,٠٠  الضحايا
  ٦ ٠٥٦ ٤٢٢,٥٠        ٩٠٠ ٠٠٠,٠٠  ١٧١ ٠٠٠,٠٠  ٧ ١٢٧ ٥٢٢,٥٠  اموع

هر من بدل اإلعاشة اليومي يف مدينة الهاي اخلاص باحملامني واحملامني املساعدين ذوي االسـتحقاق               وفورات تقديرية تستند إىل متوسط ستة أش      *  
  .٢٠١٣أثناء املراحل القضائية املرتآة لعام 

  ــــــــــــ


