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 0202 تشرين الثاين/نوفمرب 02-02الهاي 

 

 األول لقلم المحكمةالثالثي التقرير 
 بشأن مراقبة المساعدة القانونية وتقييم أدائها

 مقدمة -والأ

 ICC-ASP/11/Res.1يعرض املسجل هذا التقرير مبوجب القرار  -0
الذي اعتمدته مجعية الدول  (1)

 األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا احلادية عشرة حيث، من بني أمور أخرى:

طلبت من احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( مواصلة تنفيذ سياسة األجور  ( أ)
 0200آذار/مارس  02)"املكتب"( يف  (2)تمده املكتبعلى النحو الذي اع نقحةامل

 )"قرار املكتب"(؛

قررت اعتماد املقرتحات الواردة يف "التقرير التكميلي الذي أعّده قلم احملكمة و  ( ب)
فيما  (3)بشأن أربعة جوانب من نظام املساعدة القانونية للمحكمة" )"التقرير التكميلي"(

تعدد التوكيالت؛ و)ب( سياسة األسفار املتصلة األجر الذي يدفع يف حالة بيتعلق )أ( 
باملساعدة القانونية )نفقاهتا(؛ و)ج( األجر الذي يدفع خالل الفرتات اليت تشهد اخنفاضا 

                                        
 ن صدر سابقا بعنواCBF/20/2. 

الوثاااائق الر ياااة جلمعياااة الااادول األطاااراف يف نظاااام روماااا األساساااي للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة، الااادورة احلادياااة عشااارة،  (1)
-ICCاجلااااااال الثالااااااث ألاااااا ،  لااااااد األول.، اجمل(ICC-ASP/11/20) 0200تشاااااارين الثاااااااين/نوفمرب  00-4الهاااااااي، 

ASP/11/Res.1 4-2، القسم حال، الفقرتان. 
(2) ICC-ASP/11/Res.1.املرفق ، 
 (.ICC-ASP/11/43التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة لنظام املساعدة القضائية للمحكمة ) (3)
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وطلبت من احملكمة اختاذ كافة التدابري الالزمة بغية تنفيذ املقرتحات بأسرع  ،يف النشاط 

بل انعقاد دورهتا قياانية واملالية )"اللجنة"( وأجنع ما ميكن، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جلنة امل
 العشرين.

تنفيذ املقرتحات املذكورة يف الفقرتني )أ( رصد األدال يف ىل إدعت احملكمة و  )ج(
 وتقدمي تقرير عن ذلك إىل احملكمة كل ثالثة أشهر. هو)ب( أعاله وتقييم

تقييم هنا تقريرا عن م احملكم قلقدم ال سيما النقطتان )ب( و)ج( أعاله، ي ،عمال بذلك القرارو  -0
من تاريخ اعتماد األول اإلطار الامين . ويغطي هذا التقرير الثالثي وتنفيذمها قرار املكتب والتقرير التكميلي

 .0202قرار املكتب إىل هناية شباط/فرباير 

 تنفيذ قرار المكتب بشأن المساعدة القانونية -ثانيا

 0202شباط/فرباير  02إىل  0200ل نيسان/أبري 0لتقرير: اإلطار الامين ل

نيسان/أبريل  0لتنفيذه بتاريخ  0200آذار/مارس  02مت تبليغ قرار املكتب إىل املسجل بتاريخ  -2
خمطط املساعدة القانونية إطار . وقام املسجل بتبليغ القرار إىل كل الفرق القانونية العاملة يف 0200

لتقرير مت اإلطار الامين لنب القرار يسري عليها. ويف املعنية كلما كان أحد جوا قللمحكمة وأبلغ الفر 
 كما هو مبني أدناه.أمام احملكمة  معروضة حاليا تنفيذ قرار املكتب يف مخس حاالت 

 حةنق  المتعا  األ، القسم جيم ،1تنفيذ التذييل  -ألف

الفرق اليت مت أثر فوري فيما يتعلق بنقح نظام األجور امله ينبغي أن يكون لنص قرار املكتب على أن -4
تغيريات يف الفرق القانونية خالل أي مرحلة من بالو  0200أبريل نيسان/ 0يينها أمام احملكمة بعد تع

إضافية أيضا، اإلجرالات، سوال نتيجة لتعويض األعضال فرادى أو كل الفرق ويف حالة تعيني فرق مراحل 
 ونيني.هذا اجلانب من قرار املكتب يف حالة فريقني قانوقد مت تنفيذ 

على فريق مساعد قانوين واحد مت تعيينه يف  نّقحاملاألتعاب نظام  يف حالة كوت ديفوار، مت تطبيق -5
يورو  20582،22داره ق، ما أدى إىل توفري يف التكلفة مضحايااليف سياق متثيل  0200حايران/يونيه 

افية بلغت ضإىل جانب وفورات ( إ0200مرب سول/ديألإىل كانون ا 0200)من حايران/يونيه 
 .0202يورو يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  00442،22

أدى التطبيق الناجح  حيثمت حتقيق وفورات إضافية نتيجة تطبيق التعديالت يف نفس احلالة،  -8
قانوين  ( من النظام املايل للمحكمة إىل منح موارد إضافية إىل فريق دفاع يف شكل مساعد  2) 22للبند 
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على األجر الشهري لعضو الفريق املعني نقح . ومت تطبيق النظام امل0200يران/يونيو حا  8إضايف يوم  

يورو  0،442022. ومت توفري مبلغ 0200يورو يف  20582،22وفورات مقدراها أدى إىل حديثا ما 
 .0202إضايف يف شهر كانون الثاين/يناير 

 ّقحةمنالتعا  نفيذ األ، الجزء دال، تأجيل ت1باء: تنفيذ التذييل 

على الفرق اليت  نقحنظام األجور امل"يسري من القسم أل  من قرار املكتب  0عمال بالفقرة  -7
أو تغيريات يف ذلك  ة. وأي فرق جديدالتهم أو جلسة احملاكمةجلسة قد بلغت مرحلة  ان قضاياهو تك

من ذلك  0ل من القسم دال من التذيي 5." وشددت الفقرة نقحم األجور املاظستخضع للتنفيذ الفوري لن
، لقضية مل 0200/أبريل نيسان 0ختصص، ابتدال من تاريخ : "فيما يتعلق بالفرق اليت هالقرار على أن

احملاكمة. وإىل أن حيني وقت احملاكمة اليت مل تعاب إال مع انطالق األتسري تنطلق حماكمتها بعد، لن 
 تنطلق بعد، ختضع الفرق إىل نظام أجور احملكمة املوجود."

يف حالة كينيا فيما يتصل بفريق دفاع ومت تنفيذها تلك اجلوانب اخلاصة يف قرار املكتب َسَرت  -2
 واحد وممثلني قانونيني مشرتكني لفرق الضحايا.

يورو.  800057،22إىل وفورات تقدر حبوايل  0200 يفق الدفاع، أدى التنفيذ يفيما يتعلق بفر  -9
ق بفريق الدفاع املعين لشهري كانون الثاين/يناير نب املتعلااجلا من تكلفة تنفيذ هذالوفورات وتبلغ 

 يورو. 020488،22حوايل  0202وشباط/فرباير 

 0200يف عام ني لفرق الضحايا، بلغ جمموع الوفورات ني املشرتكَ ني القانوني  فيما يتعلق باملمثلَ   -02
رات بلغت إىل وفو نقح أدى تنفيذ نظام األجور امل ،يورو. وباإلضافة إىل ذلك 880808،22حوايل 

 (4).0202يورو لشهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  70202،22

 نق حةالمتعا  أللء، التنفيذ التدريجي ها، الجزء 1تنفيذ التذييل  -جيم

                                        
مت تنفيذ قرار املكتب مرتني فيما يتعلق باملمثلني القانونيني املشرتكني لفرق الضحايا. أوال، كان الفريقان قد تقدما يف  (4)

ما نتج عنه وفورات  0200حايران/يونيه  00ما نتج عنه تنفيذ األعبال القانونية املنقحة بأثر يسري ابتدال من احملاكمة، 
يورو. وقد مت تنفيذه للمرة الثانية نتيجة قرارات الدائرة االبتدائية  880808،22من كال الفريقني حبوايل  0200يف 

فرقهم يف  تعينيال ممثَلني قانونيني مشرتَكني جديدين للضحايا )مت اخلامسة، وهو ما أنشأ طرائق غري مسبوقة وعني  فع
 تاريخ الحق( لتتم مساعدهتم جائيا من مكتب احملامي العام للضحايا.
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، 0200نيسان/أبريل  0ابتدال من  ا،ه مت ختصيصيتق اللق بالفر عمبوجب قرار املكتب، فيما يت  -00 

إىل أن تنتهي اإلجرالات أمام سري فإن نظام أجور احملكمة القائم سي احملاكمة سارية فيهامل تال لقضايا 
رالات أمام غرفة االستئناف د أن تبدأ اإلجر وأن تعرض القضية أمام غرفة االستئناف. ومبج دائرة االبتدائيةال

 ال من قرار املكتب.ه، القسم 0ريان ترتيبات األجور االنتقالية الواردة يف التذييل سيبدأ 

رية الكونغو الدميقراطية إىل خضع فريق دفاع واحد فقط يف حالة مجهو اإلطار الامين للتقرير أثنال  -00
يف اإلجرالات أمام  نقحةاملعبال كما وردت يف التنفيذ التدرجيي لألعبال  أل " من جدول األ قسم"ال

اليت عبال ملعدل األ "أل  قسمالالامنية يف "فرتة العن عبال ال ببنود القرار، خيضع دفع األماالستئناف. وع
مت حتديدها وفق نظام املساعدة القانونية قبل دخول القرار حيا التنفيذ. والنتيجة أن تنفيذ القرار يف هذه 

الفريق ا أن فورات فيما يتعلق هبذه القضية مباملرحلة مل يؤد إىل أية وفورات. ومن املتوقع أن يتم حتقيق الو 
ضع لإلجرالات أمام غرفة االستئناف. وسيتم جدول الدفع الذي و  يف  "جيم"و "بالالقسمني "يتقدم إىل 

 ك يف التقارير الثالثية مستقبال.إيراد أي من هذه املبالغ وفق ذل

 المهنيةعباء دال: تنفيذ نظام التعويض المؤقت الخاص باأل

أعضال فريق الدفاع والضحايا مت حساهبا على أساس أعبال كما أشار إليه قرار املكتب فإن  -02
"التقرير بشأن عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقرتحات تنفيذه" الذين  إطار معدل إمجايل يف 
بينما يعمل التسويات". وفضال عن ذلك، "الذي يطلق عليه أيضا  (ICC-ASP/6/4)كان سائدا آنذاك 
مبلغا فإهنم يتلقون ، فرادى أم باالشرتاك مع آخرين يف احملكمة، وهم يديرون مكتب حماماة، أعضال الفريق

يف  42دفع رهنا ببعض الشروط وإىل حد أقصى قدره  وهو ما مت ،املهنيةعبال إضافيا للتعويض عن األ
املهنية عبال لتعويض عن األلمؤهلني عاونني . ويف املمارسة كان أغلب احملامني واحملامني املعبالاملائة من األ

عضال الفرق وقرر مواصلة سداد نسبة ألشهريا افية ت دفع صوحصلوا عليها. وقد حدد قرار املكتب مبالغ 
املؤهلني،  املؤقتاملداومة واحملامي امي حمو  عاونحامي واحملامي املللم اومدده املهنيةعبال مئوية حمددة من األ

 إىلعاون وميكن أن يتلقى احملامي واحملامي املإىل جانب املساعدين القانونيني واملكلفني بتسيري امللفات. 
ا قد املهنية اليت يتم تكبدها فعال، بينمعبال فيما يتعلق بالتعويض عن األ امهبايف املائة من أتع 22غاية 

 يف املائة من أتعاهبم. 05إىل غاية  واملكلفون بتسيري امللفات حيصل املساعدون القانونيون

ملتلقيها املؤهلني والنظر يف تعويض الصافية دفع األتعاب يف حاليا تنفيذ هذا التعديل  ريوجي -04
ع العاملة يف إطار خمطط الدفا و لضحايا الفرق اجلديدة لاملهنية يف هناية العام بنسب منخفضة لكل عبال األ

، قلم احملكمةتأكد أن بعد أن يلن يتم سدادها إال بعد و األجور املنقح. وهذه االستحقاقات ليست آلية 
، من أن التعويض قابل دعمة يف هناية العام الذي يتعلق به طلب التعويضالطلب والوثائق املبعد استعراض 
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الذين  الفريقأعضال ن م. وإىل اليوم، مل يتلق قلم احملكمة أية طلبات للتعويض عن تكالي  مهنية للدفع  

يف ذلك ذه املسألة مبا ديثا هل. ويف التقارير املستقبلية سيقدم قلم احملكمة حتنقحيعملون يف ظل النظام امل
 فورات اليت مت حتقيقها مقابل النظام القدمي.و ي مت سداده والذا للمقارنة عن التعويض المأرقا

 تنفيذ التقرير التكميلي -ثالثا 

  0202شباط/فرباير  02إىل  0202كانون الثاين/يناير   0لتقرير: اإلطار الامين ل

م املساعدة القانونية للمحكمة وفقا ردا على اقرتاح قلم احملكمة املعنون ب "اقرتاح ملراجعة نظا -05
شباط/فرباير  05املؤرخ يف "، 0200كانون األول/ديسمرب   00املؤرخ يف  ICC-ASP/10/Res.4للقرار 
من احملكمة تقدمي تقرير إىل  0200آذار/مارس  00ه وتوصياته املؤرخة يف املكتب يف قرار ، طلب 0200

 ن املسألة التالية، من بني أمور أخرى:اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة عشرة بشأ

 ؛الذي يدفع ألعضال الفريق القانوين يف حالة تعدد التوكيالتاألجر  ( أ)

 باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛فيما يتعلق والسياسة  ( ب)

 واألجر الذي يدفع خالل الفرتات اليت تشهد اخنفاضا يف النشاط. )ج(

 دع منب املبينة أعاله وعن الدور املاملتعلق باجلوا (5)عرض قلم احملكمة التقرير التكميليو  -08
اللجنة تبعا للتشاور مع اجلمعيات القانونية والشركال اخلارجيني. ومت على ملكتب احملامي العام للضحايا 

. وطلبت 0200اعتماد التقرير التكميلي يف الدورة احلادية عشرة للجمعية يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب 
من احملكمة أن تدرج يف تقريرها الثالثي تقييمها ألدال تنفيذ التغيريات النامجة عن التقرير  اجلمعية أيضا
 مة أن يقدم املالحظات اآلتية ردا على ذلك الطلب احملدد.كويسر قلم احمل  (6)التكميلي.

ضال فرقهم الذين يباشرون عاحملامني وأ كلمرب أبلغ قلم احملكمة  سكانون األول/دي  00بتاريخ  -07
احملكمة بأن اجلمعية اعتمدت التقرير التكميلي يف دورهتا احلادية عشرة. ومت تقدمي كل أمام اليا إجرالات ح

دخلت على نظام املساعدة القانونية ما يتعلق بالتغيريات اليت أ  فيالتفاصيل الضرورية يف نفس املراسلة 
 .0202كانون الثاين/يناير   0للمحكمة الذي سيدخل حيا التنفيذ بتاريخ 

 األجر في حالة تعدد التوكيالت –ألف 

                                        
(5) ICC-ASP/11/43 

الوثائق الر ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية عشرة،   (6)
-ICCاجلال الثالث أل ،  لد األول.، اجمل(ICC-ASP/11/20) 0200تشرين الثاين/نوفمرب  00-4هاي، ال

ASP/11/Res.1 ،4، القسم هال. 
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مت تنفيذ هذا اجلانب من التقرير التكميلي ألول مرة عندما طلب أحد حمامي الدفاع من قلم  -02 

ين يستفيدان من خمطط احملكمة املتعلق ي دفاع آخرَ احملكمة تعيني عضو يف الفريق كان معينا أصال يف فريقَ 
باعتباره مساعدا قانونيا لفريق ثالث باشر  0202كانون الثاين/يناير ليبدأ العمل يف   ،باملساعدة القانونية

اإلجرالات أمام احملكمة. ورفض قلم احملكمة الطلب عمال بالتعديالت ذات الصلة اليت أدخلها التقرير 
جل احلد من تدخل أعضال الفرق يف أكثر من قضيتني من أوما يرتبط بذلك من منطق وتفكري التكميلي 
 متاامنتني.

 سياسة النفقات المتعلقة بالمساعدة القانونية –باء 

وباملثل، قام قلم احملكمة بالتنفيذ الكامل للسياسة اجلديدة املتعلقة باملساعدة القانونية فيما يتعلق  -09
  0 لتقرير بنياإلطار الامين لحاليا اإلجرالات أمام احملكمة. ويف باشرون دفاع للضحايا ي ة عشر فريقبسبع
يورو من التكالي  يف نظام  240222،22مت توفري  فقط 0202شباط/فرباير  02و/يناير الثاين نكانو 

 40222،22املساعدة القانونية للمحكمة، نتيجة الخنفاض النفقات الشهرية املمنوحة للفرق القانونية من 
االخنفاض يف التخصيص الشهري إىل وفورات مبقدار سيؤدي يورو. و  20222،22يورو إىل 

 .0202يورو يف  0240222،22

اليومي من قامة ألغى قلم احملكمة أيضا الدفع اآليل لبدل اإل 0202كانون الثاين/يناير   0بتاريخ  -02
يورو كحد أقصى  20222،22وسيتم سداد  (7)هام إىل مدينة الهاي.املتعلقة باملمياانية النفقات الشهرية 

الصلة بالايارات إىل الهاي من احملامي واحملامي ذات  جه اإلنفاق األخرىو فيما يتعلق باإلقامة والنفقات وأ
يرى املسجل أهنا ضرورية بصورة معقولة، على أساس تقدمي و ر ية يف زيارة عمل اللذين يكونان املساعد 

ل حاليا بوضع اللمسات األخرية على جويقوم املس دليل على أن هذه التكالي  قد مت تكبدها فعال.
بدقة ما هي البنود اليت ستتم تغطيتها وكم سيتم سداده مبقتضى النظام  التوجيهات الداخلية اليت حتدد

دد املسجل أية حاليومي مطبقا. ويف التقارير املستقبلية سيقامة بدل اإلاآليل لدفع الحيث مل يعد  ،اجلديد
هذا اجلانب اجلديد يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة وسيقدم مالحظات عن فعال  تجتنوفورات 
 ى ذات صلة.أخر 

 األجر الذي يدفع خالل الفترات التي تشهد انخفاضا في النشاط –جيم 

إىل اليوم مل يكن هناك نشاط قضائي  0202كانون األول/يناير   0ذ نيشري قلم احملكمة إىل أنه م -00
التقرير  نتقرير بشأن هذا اجلانب مإعداد كبري أو آلية حتريك أخرى. وبنال عليه، ليس هناك ما يوجب 

 تكميلي يف هذه املرحلة.ال

                                        
 بغض النظر عن طلبات التعويض اليت تقدمها الفرق املوجودة، اليت سيسري عليها النظام السابق.  (7)
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نظام املساعدة القضائية للمحكمة إىل الرقابة والفحص الصارمني من  بخيضع تنفيذ كل جوان -00 

 املسجل.

ارب والدروس جدة القانونية وتقييمه يف ضول التيواصل قلم احملكمة مراقبة تطبيق نظام املساع -02
 ك عن استنتاجاته إىل اللجنة واجلمعية.تبعا لذل اجرالات أمام احملكمة وسيقدم تقرير اإلاملستقاة من 

 قلم المحكمة ذات الصلةتعزيز قدرة  –رابعا 

كما متت اإلشارة إليه أثنال عروض قلم احملكمة إىل فريق عمل الهاي بشأن املناقشات املتعلقة  -04
بري على باملساعدة القضائية سيكون لتنفيذ االقرتاحات الواردة يف التقرير التكميلي )وقرار املكتب( أثر ك

باَلغ فيها أصال لقسم دعم احملامي. وينبغي االهتمام بايادة الدعم للموارد البشرية يف القسم حىت 
 
املوارد امل

تليب الطلبات اليت ترد إليها لكفالة استمرار التسيري القوي لنظام املساعدة القانونية للمحكمة والتقدمي 
 األمثل للخدمة.

____________ 


