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المقدمة

أولا-
-2

طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،بقرا ها  ICC-ASP/11/Res.1الذي اعتمدته يف

دو هتا احلادية عشرة ،من احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أن تقدِّم إىل املكتب وإىل جلنة امليزانية واملالية
("اللجنة") ،حبلول األول من آذا /ما س  ،0223وثيقة سياسة واحدة فيما يتعلق بنظام املساعدة
القانونية ("هنج احملكمة بشأن املساعدة القانونية").
-0

إن هنج احملكمة بشأن املساعدة القانونية هو الصيغة احمليَّنة ملقتضيات جمموع القرا ات ذات الصلة

الصاد ة حىت األن عن اجلمعية بشأن مسألة املعونة القانونية ،اليت ترد قائمتها يف املرفق األول ،وما جيب
تطبيقه من األحكام القانونية الناظمة للمساعدة القانونية كما يُنص عليها يف الصكوك القانونية للمحكمة
واملبادئ التوجيهية الداخلية لقلم احملكمة وإجراءات العمل القياسية املعمول هبا .وجلميع هذه الغايات

واألغراض متثِّل الوثيقة احلالية نسق عمل احملكمة فيما يتعلق باملساعدة القانونية.
-3

لكن قلم احملكمة ِّ
يذكر بأن نظامها فيما يتعلق باملساعدة القانونية ،كما يشا إليه يف وثائق منها

التقرير التكميلي الذي َّ
أعده قلم احملكمة بشأن أ بعة جوانب لنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
("التقرير التكميلي") 1ليس قالب ا جامدا بل منظومة حية ،يُستمر على صدها وتفحصها وسبكها
أو حتسينها ،جلعلها جت ِّسد اخلربة املكتسبة من إعماهلا .وهذا يعين أنه ،إذا كان هنج احملكمة بشأن
توجه احملكمة العام فيما يتعلق باملساعدة القانونية ،فقد
املساعدة القانونية نافذا باعتبا ه وثيقة مرجعية ِّ
تبِّي ّ
جيري يف املستقبل تنفيذ تعديلت جديدة هلذا النهج يف سياق مراجعته.

ثانيا -منطلق نظام المساعدة القانونية والمبادئ الناظمة له
ألف-

منطلق نظام المساعدة القانونية
 -1يُعمل يف احملكمة بنسق شامل للمساعدة القانونية يتحقَّق به التوازن بِّي متطلبات متثيل املوِّكلِّي
املخصصة لنظام مساعدة قانونية عمومي
وفعاالا وناجعا والقيود املتعلقة بامليزانية
َّ
املعوزين متثيلا قانونيا كافيا َّ
التمويل .وميثل نظام املساعدة القانونية النافذ ناجتا غري مباشر للمشاو ات املستفيضة والكثرية اليت أجراها
قلم احملكمة وفقا للقاعدة  )3(02من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ("القواعد اإلجرائية").
-5

وقد أُ سي هنج احملكمة األول فيما يتعلق باملساعدة القانونية إثر تشاو مباشر مع أكثر

من  52خبريا ،بينهم عدد من شركاء احملكمة اخلا جيِّي ،وهياات مستقلة متثل املهنة القانونية واحملاكم
2

"تقرير تكميلي أعده قلم احملكمة بشأن أ بعة جوانب من نظام املساعدة القانونية للمحكمة"

).(ICC-ASP/11/43
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املخصوصة ،وجهات أخرى ،وذلك يف سريو ة بدأت يف كانون الثاين/يناير  .0223ويضاف إىل ذلك أن
مسؤويل احملكمة تولوا مهام استطلعية لدى الرابطات الوطنية وبلدان يُعمل فيها بنظم داخلية اسخة
للمساعدة القانونية ،مثل اململكة املتحدة ،بغية وضع نسق شامل للمساعدة القانونية خاص باحملكمة.
وقد نظَّمت احملكمة يف تشرين األول/أكتوبر  0223حلقة تدا س للمحامِّي ،غدت منذئذ حدث ا سنوي ا،
حضرها أكثر من  12خبريا وممثلا لرابطات احملامِّي قدَّموا تعقيبات وملحظات َّ
مكنت قلم احملكمة من
صوغ مقرتح بشأن نظام احملكمة األول للمساعدة القانونية ومن عرضه على اللجنة يف آب/أغسطس
.0221
-6

وواظب قلم احملكمة على مراقبته الدائبة لنظام املساعدة القانونية بغية جتسيد االحتياجات الفعلية

للمنتفعِّي به .ومل تكد تنقضي تسعة أشهر على الشروع يف أوىل الدعاوى أمام احملكمة حىت باد ت ئيسة
قلم احملكمة تلقائيا إىل إجراء مراجعة ألداء نظام املساعدة القانونية بغية اقرتاح تعديلت له على اجلمعية
يُرمى منها إىل حتسِّي هنج احملكمة بشأن املساعدة القانونية استنادا إىل اخلربة املكتسبة.
-1

كما انطوت عملية املراجعة اليت أُجريت يف عام  0221على تشاو شامل آتى إسهامات من

حمامِّي مد جِّي على قائمة حمامي احملكمة اليت أنشأها قلمها ويتوىل استدامتها ،قدَّموا ملحظات على
عمل النظام القائم ،وال سيما احملامون يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو .2ووزع قلم احملكمة
و قة عمل أولية على عدد من الشركاء – الداخليِّي واخلا جيِّي – وتلقى أجوبة مفيدة من عدة ابطات
للمحامِّي ،منها الرابطة الدولية للمحامِّي والرابطة اجلنائية الدولية .3وأخذ قلم احملكمة باملزيد من العرب
املستخلصة من احملاكم املخصوصة ،واضطلع العاملون فيه مبهمات يف لندن (اململكة املتحدة) ومد يد
(إسبانيا) لتبادل اخلربات مع املؤسسات املسؤولة عن إدا ة برامج املساعدة القانونية ،وعقد يف األونة
األخرية لقاءات مع جهات منها شركاء خا جيون ملناقشة املقرتحات يف مقر احملكمة بتا يخ
 03شباط/فرباير  .40221وقد أُخذت باالعتبا عند اإلمكان مجيع املسامهات ،فانطوى التقرير النهائي
الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف على إضافة موا د جديدة وأُدخلت به تغيريات ذات شأن على
النظام القائم.5

0

انظر قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو (القضية .)ICC-01/04-01/06

3
"تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية واقرتاحات بتعديله" ،الوثيقة
 ،ICC-ASP/6/4املؤ خة ب  32أيا /مايو "( ،0221التقرير عن تعديل النظام") ،الفقرة .06
1

املرجع السابق الذكر ،الفقرة .01

5

املرجع السابق الذكر ،الفقرة  09وما يليها .قصا ى القول إنه مت بالتعديلت اجلديدة توفري واتب أعلى جلميع أعضاء

خمصصات مليزانية التحقيق اخلاصة باجملين عليهم على وجه التحديد؛
األفرقة القانونية؛ ومد ميزانية التحقيق مبزيد من األموال؛ وتوفري َّ
4
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ويُعمل منذ كانون الثاين/يناير  0222بالنظام املعدَّل املعتمد .ومت ب "قرا املكتب بشأن املساعدة

القانونية" 6الذي صد فيما بعد ("قرا املكتب") املؤخ ب  03آذا /ما س  ،0220األخذ بتعديلت هامة
هامة لنسق دفع األجو يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة .وعملا بذلك القرا باشر قلم
احملكمة تشاو ا إضافي ا فيما يتعلق بأ بعة من جوانب نظام املساعدة القانونية ،بالتوافق مع العرب املستخلصة
من تطبيقه ،وقدَّم تقريرا تكميلي ا إىل اللجنة .وقد اعتمدت اجلمعية يف دو هتا احلادية عشرة التقرير
التكميلي بصيغته املقدَّمة دون أن تُدخل عليه أية تعديلت.7

باء-

المبادئ الواجبة التطبيق
-9

تنظِّم املبادئ التالية تطبيق نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة 2وما يصد عن قلم احملكمة

من قرا ات ذات صلة .وتنطبق هذه املبادئ املبيَّنة أدناه على د اسة وإدا ة املساعدة القانونية املقدَّمة إىل
املعوزين من املدعى عليهم ومن اجملين عليهم املشاكِّي يف اإلجراءات أمام احملكمة عدا املبدأ "( 2التساوي
يف الوسائل") الذي ال ينطبق إال على املعوزين من املدعى عليهم.
المبدأ  | -1التساوي يف الوسائل :جيب أن يُسهم نظام املدفوعات يف استدامة التوازن بِّي موا د
ووسائل املتهمِّي وموا د ووسائل االدعاء؛
المبدأ  | -2املوضوعية :يتم بنظام املدفوعات ختصيص املوا د على أساس متطلبات القضية ال على
أساس املتطلبات احملدَّدة ذاتيا؛
المبدأ  | -3الشفافية :يتم تنظيم وإعمال نظام املدفوعات على حنو يفي مبتطلبات املراقبة واملراجعة
املؤدى وال باستقلل أعضاء
بسرية العمل َّ
على صعيد امليزانية يف جمال إدا ة األموال العامة دون إخلل ّ
األفرقة القانونية؛
المبدأ  | -4االستمرا ية واملرونة :جيب أن يهيئ نظام املدفوعات آلليات تتسم بقد من املرونة يكفي
للتكيف مع احلاالت كلما قامت بغية احليلولة دون أي شلل يضر مبصاحل سري العدالة على النحو
الواجب؛

وإضافة املزيد من العاملِّي إىل تشكيلة الفريق املعين باملرحلة التمهيدية يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة؛ ووضع نظام
مفصل ،جيب على احملامِّي اتّباعه لتربير طلبات املوا د اإلضافية استنادا إىل معايري موضوعية.
نسقي َّ
6

قرا املكتب بشأن املساعدة القانونية ).(ICC-ASP-2012

1

التقرير التكميلي ،املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية .2

2

"تقرير مق ّدم جلمعية الدول األطراف بشأن اخليا ات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن املتهمِّي" ،الوثيقة

 ،ICC-ASP/3/16املؤ خة ب  21آب/أغسطس  ،0221الفقرة .26
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المبدأ  | -5االقتصاد :ال تُسد بنظام املساعدة القانونية ،وفق ا للنصوص القانونية للمحكمة ،وعلى
وجه التحديد املادة  )2(23من الئحة احملكمة ،إال التكاليف اليت يُعترب أهنا ضرو ية يف حدود املعقول
من أجل فعالية وجناعة التمثيل القانوين.

جيم-

األساس القانوني الرئيسي
 -22تنص املادة  )2(13من نظام وما األساسي على إنشاء قلم احملكمة باعتبا ه اجلهاز املسؤول عن
اجلوانب غري القضائية إلدا ة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها .وتند ج إدا ة نظام املساعدة القانونية اخلاص
باحملكمة ضمن إطا اختصاص ئيس القلم ويتاح للمنتفعِّي من نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
التماس املراجعة القضائية للقرا ات اإلدا ية اليت يتخذها ئيس القلم بشأن املساعدة القانونية.
 -22وعلى غرا اجتهاد احملاكم املخصوصة أكدت دوائر احملكمة وهياة ئاستها أن " ئيس قلم احملكمة
هو من تناط به املسؤولية الرئيسية عن إدا ة نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة ،مبا يف ذلك إشراف
احملكمة على هذا النظام [.9"]...
 -20وتكثر يف النصوص القانونية للمحكمة ،مبا يف ذلك صك تأسيسها ،األحكام الناظمة لنظام
ويبِّي فيما يلي أهم ما حيظى باالهتمام من هذه األحكام.
املساعدة القانونية اخلاص باحملكمةَّ .
 -23حتدد املادتان ()0(55ج) و()2(61د) من النظام األساسي األسس القانونية اليت حتق استنادا
إليها املساعدة القانونية لألشخاص املزمع أن يستجوهبم املدعي العام ،أو أن تستجوهبم السلطات الوطنية
مبوجب الباب التاسع من النظام األساسي ،وللمتهمِّي ،أو ،إذا مل يكن للشخص املعين مساعدة قانونية،

صص مساعدة قانونية له ،يف كل حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك ،دون أن ترتتب عليه أي
ُخت َّ
مدفوعات يف مثل هذه احلالة إذا مل تتوفر له املوا د الكافية لتحملها.
 -21وتنص القاعدة  )2(02من القواعد اإلجرائية على أن يتم يف الئحة احملكمة حتديد املعايري
واإلجراءات اخلاصة بتقدمي املساعدة القانونية ،وذلك استنادا إىل اقرتاح من ئيس قلم احملكمة ،إثر
مشاو ات مع أي هياة مستقلة متثل احملامِّي أو الروابط القانونية ،كما يشا إليه يف القاعدة  )3(02من
القواعد اإلجرائية.
 -25أما فيما يتعلق بتطبيق نظام املساعدة القانونية ،فإن البند  23من الئحة احملكمة هو النص
األكثر سدادا من حيث توفري اإل شادات ذات الصلة اللزمة لقلم احملكمة .وينص هذا البند على ما يلي:

9
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( )2تشمل املساعدة القانونية اليت تتحمل احملكمة تكاليفها مجيع التكاليف اليت يعتربها ئيس
القلم ضرو ية ،يف حدود املعقول ،لكفالة دفاع فعَّال وناجع ،مبا يف ذلك دفع أتعاب احملامي ومساعديه
على النحو املشا إليه يف البند  62من الئحة احملكمة ،وتكاليف العاملِّي ،واملصا يف املتعلقة جبمع
األدلة ،والتكاليف اإلدا ية وتكاليف الرتمجة التحريرية والرتمجة الفو ية ،وتكاليف السفر ،وأبدال املعيشة
اليومية.
( )0حيدد ئيس القلم نطاق املساعدة القانونية املقدَّمة إىل اجملين عليهم اليت تتحمل احملكمة
تكاليفها ،وذلك بالتشاو مع الدائرة حبسب االقتضاء]...[ .
 -26أما األساس القانوين ل "حتديد اإلمكانيات" فيوفِّره ئيسيا البند  21من الئحة احملكمة ،الذي
ينص على ما يلي:
( )2عندما يطلب الشخص أن تدفع احملكمة تكاليف املساعدة القانونية ،يقوم ئيس القلم
بتحديد إمكانيات الشخص الطالب وما إذا كان سيُدفع له ما يسد كل أو بعض تكاليف املساعدة
القانونية؛
( )0تشمل إمكانيات الشخص الطالب اإلمكانيات من مجيع األنواع اليت يتمتع هبا بصو ة
مباشرة أو بصو ة غري مباشرة أو تكون له حرية التصرف هبا ،مبا يف ذلك ،على سبيل الذكر ال احلصر،
الدخل املباشر ،واحلسابات املصرفية ،واملمتلكات العقا ية أو الشخصية ،ومعاشات التقاعد ،واألسهم أو
السندات أو األصول األخرى ،لكن ال تشمل أي تعويضات عائلية أو اجتماعية مستحقة له .وعند تقييم
هذه اإلمكانيات ،يراعى كل عمليات نقل الشخص الطالب للممتلكات اليت قد ُجترى ويعتربها ئيس
القلم ذات صلة ،وظاهر منط عيش الشخص الطالب .ويأذن ئيس القلم بسد النفقات اليت يطلبها
الشخص الطالب شريطة أن تكون معقولة وضرو ية.
فيبِّي اإلجراء الذي جيب أن يتّبعه ئيس القلم للبت يف شأن
 -21أما البند  25من الئحة احملكمة ِّ
طلبات املساعدة القانونية .وينص هذا البند على ما يلي:
املبِّي يف الئحة قلم احملكمة ،يبت ئيس القلم يف طلب دفع احملكمة
( )2وفقا لإلجراء َّ
لتكاليف املساعدة القانونية ،وذلك خلل شهر ابتداءا من تا يخ إيداع الطلب أو يف غضون شهر من
تا يخ انقضاء األجل َّ
وُيطر الشخص الطالب بقرا ئيس القلم مع بيان
احملدد وفقا للئحة قلم احملكمةُ .
مرب اته القانونية والتعليمات بشأن طلب إعادة النظر فيه .وجيوز لرئيس القلم ،حبسب مقتضى احلال ،أن
ِّ
يتخذ قرا ا مؤقتا بدفع تكاليف املساعدة القانونية.
( )0جيوز لرئيس القلم أن يعيد النظر يف قرا ه دفع تكاليف املساعدة القانونية إذا اتضح أن
الوضع املايل للشخص املستفيد من هذه املساعدة القانونية خمتلف عن الوضع املذكو يف الطلب أو قد
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وُيطر الشخص املعين بأي قرا تعديلي وبأسباب اختاذه
طرأ عليه تغيري منذ تا يخ إيداع الطلبُ .
وبالتعليمات الواجب اتباعها لطلب إعادة النظر فيه.
( )3جيوز لألشخاص املشا إليهم يف الفقرتِّي الفرعيتِّي  2و 0أن يطلبوا من اهلياة الرئاسية
إعادة النظر يف القرا ات املذكو ة يف هاتِّي الفقرتِّي يف غضون  25يوم ا ابتداءا من تا يخ اإلخطا بالقرا

املعين .ويكون القرا الذي تتخذه اهلياة الرئاسية يف هذا الشأن هنائي ا.
()1

هن ا بالفقرة  5من القاعدة  02من القواعد اإلجرائية ،جيوز لرئيس القلم ،إذا كانت

احملكمة قد دفعت تكاليف املساعدة القانونية واتضح فيما بعد أن املعلومات اليت قُدِّمت إىل ئيس القلم
بشأن إمكانيات الشخص املعين غري صحيحة ،أن يطلب إىل اهلياة الرئاسية إصدا أمر باسرتداد األموال
اليت أنفقتها احملكمة من الشخص املستفيد من املساعدة القانونية .كما جيوز لرئيس القلم أن يطلب
مساعدة الدول األطراف املعنية لتنفيذ هذا األمر.
 -22ويهيئ القسم الثالث من الفصل الرابع من الئحة قلم احملكمة (البنود  232إىل  236منها) لقلم
احملكمة مزيدا من األسس واإل شادات القانونية بشأن إدا ة نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة.
 -29وفيما ُيص مستحقات اجملين عليهم املتصلة باملساعدة القانونية ،ال ينص النظام األساسي بصريح
العبا ة على توفري املساعدة القانونية اليت تدفع احملكمة تكاليفها مبثابة حق للمجين عليهم لكن
القاعدة  )5(92من القواعد اإلجرائية تنص على أنه "جيوز [للمجين عليه] أو [اجملين عليهم] ممن يفتقرون
إىل املوا د اللزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين مشرتك ختتا ه احملكمة ،تل ّقي املساعدة من قلم احملكمة ،مبا يف
ذلك املساعدة املالية ،إذا اقتضى األمر" [التشديد باخلط املائل مضاف هنا]
 -02أما فيما ُيص نطاق املساعدة القانونية الواجب تقدميها فإن البند  )0(23من الئحة احملكمة
يقتصر على النص على أن "حيدد [ ئيس القلم] نطاق املساعدة القانونية املقدَّمة للمجين عليهم والواقعة
على نفقة احملكمة ،بالتشاو مع الدائرة حسبما يكون مناسبا" .وقصا ى القول إن األساس القانوين لسد
تكاليف التمثيل القانوين للمجين عليهم ال يضاهي من حيث وضوح حتديده األساس القانوين لسدها فيما
ُيص الدفاع .بيد أن اخلربة املكتسبة من اإلجراءات أمام احملكمة بينت أنه جيب على احملكمة ،سهرا على
مما سة اجملين عليهم احلقوق املمنوحة هلم ضمن اإلطا القانوين للمحكمة مما سة فعلية ،أن تتكفَّل بتوفري
موا د املساعدة القانونية للمعوزين من اجملين عليهم.

ثالثا -البت في شأن اإلعواز
 -02إن نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة العمومي التمويل ي ُسد تكاليف التمثيل القانوين
للمعوزين – أي من يفتقرون إىل كل أو بعض اإلمكانيات الكافية لتحمل هذه التكاليف – ويتكفَّل
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بتلقِّي املنتفعِّي املعوزين موا د كافية لسد مجيع التكاليف اليت يعتربها ئيس القلم ضرو ية يف حدود املعقول
لتمثيلهم متثيلا قانوني ا فعلي ا ناجع ا على النحو املنصوص عليه يف البند  23من الئحة احملكمة.
 -00إن حتديد مبادئ ومعايري البت يف شأن اإلعواز يرد يف التقرير عن حتديدها "ألغراض تقدمي
املساعدة القانونية (عملا بالفقرة  226من تقرير جلنة امليزانية واملالية املؤخ  23آب/أغسطس
")0221

10

وتكملته املتمثلة يف تعديل املبادئ الناظمة لتحديد اإلعواز ،الوا د يف املرفق األول بالتقرير

عن سري عمل نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة واقرتاحات تعديله.11

ألف-

المبادئ التي يقوم عليها تقدير اإلعواز

12

 -03يستند تقدير اإلعواز يف احملكمة إىل عدة مبادئ هامة .وفيما يلي بيان هذه املبادئ:
المبدأ  | -1يقوم النظام على معايري موضوعية حلساب اإلمكانيات املتاحة للشخص الذي يطلب أن
تدفع احملكمة تكاليف املساعدة القانونية املراد تقدميها إليه ومقدا النفقات املقبولة ،فيتم بذلك تقليص
احتمال اخلطأ يف تقدير هذه اإلمكانيات وهذه النفقات ،إذا مل يتم به تفاديه13؛
المبدأ  | -2يتيح النظام للشخص الذي يطلب املساعدة القانونية أن يفي بالتزاماته حيال من يعوهلم.
ض ِّمنت استما ة املعلومات املالية (املرفق الثاين) ،اليت تُعترب االستما ة النموذجية لتقدمي طلبات
ولذلك ُ

يبِّي فيها الشخص الذي يطلب أن تدفع احملكمة تكاليف
املساعدة القانونية ،عدة خانات جيب أن ِّ
املساعدة القانونية املراد تقدميها إليه مهنة من يعوهلم ،و واتبهم ،وسائر موا د دخلهم ،لتمكِّي قلم احملكمة
من حساب مقدا ما يقع على عاتق الشخص الطالب من التزامات حياهلم ،إن ُوجدت؛

مصممة تصميما ِّ
ميكن الشخص الذي ينشد املساعدة القانونية من إعلم
إن استما ة املعلومات املالية َّ
قلم احملكمة على حنو سليم بدخله واألصول اليت بتصرفه أو بتصرف األشخاص الذين تضمهم أسرته.
ويتمثَّل الغرض من هذا اإلعلن يف إلزام الشخص الذي ي ّدعي اإلعواز بأن يتعاون كل التعاون مع قلم
احملكمة يف سريو ة الت حقيق بغية سرعة إجناز املرحلة األولية من التحقيق املايل ،ما يتيح لرئيس قلم احملكمة
14
ت يف االستحقاق إجيابيا ،بتحديد
البت بصو ة مؤقتة يف االستحقاق ،يف غضون شهر  ،والقيام  ،إذا بُ َّ
َّ

22
"تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة القانونية (عملا بالفقرة  226من تقرير جلنة
امليزانية واملالية املؤخ  23آب/أغسطس  ،")0221الوثيقة  ،ICC-ASP/6/INF.1املؤ خة ب  32أيا  /مايو .0221
22

"التقرير عن تعديل النظام" ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،3الصفحة .25

20

املرجع املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،22الفقرات  2إىل .22

23

املرجع السابق الذكر ،الفقرة .2

21

الئحة احملكمة (الوثيقة  ICC-BD/01-03-11اليت اعتمدها قضاة احملكمة يف  06أيا /مايو  ،)0221البند )2(25؛

الئحة قلم احملكمة (الوثيقة  ICC-BD/03-01-06-rev.1اليت بدأ نفاذها يف  6آذا /ما س  ،)0226البند .230
3-A-040613

9

ICC-ASP/12/3

مقدا إسهام احملكمة يف حتمل تكاليف التمثيل القانوين للشخص املعين .ويتثبَّت احملقِّق املايل من
املخصصة
املعلومات املعنية بغية تقييم طلب املساعدة القانونية على حنو سليم وتفادي استخدام األموال
َّ
للمساعدة القانونية بصو ة ال موجب هلا15؛
المبدأ  | -3يتسم النظام أيض ا باملرونة ،إذ يتيح مراعاة كل التغيريات اليت قد تطرأ على الوضع املايل
للشخص املعين أو ملن يعوهلم ،وذلك إيفاءا مبقتضيات اإلنصاف16؛

المبدأ  | -4مث إنه مت تفادي اتسام النظام بالتعقيد املفرط على حنو ِّ
ميكن قلم احملكمة من هتياة آلية
بسيطة وشاملة يف آن معا تفي كل الوفاء باملبادئ اآلنفة الذكر ،وذلك لتسهيل اإلحاطة
بالنظام وإدا ته.17

باء-

حساب اإلمكانيات المالية للشخص الذي َّ
يدعي اإلعواز

-1

ممتلكات الشخص الذي َّ
يدعي اإلعواز
 -01عندما تقدَّم استما ة الطلب ،18جيب أن ُجيرى تقدير لقيمة ممتلكات الشخص املعين أو من
يعوهلم ،عدا األصول اليت يُعترب أهنا ضرو ية لسد نفقات عيشهم املعتادة ،وذلك لتحديد اإلمكانيات اليت
بتصرف هذا الشخص .ومن ذلك على اخلصوص:
()2

يُستبعد منزل الشخص من عداد اإلمكانات اليت بتصرفه ،مبقدا ما يُعترب معقوالا يف ضوء

وحتسب القيمة املعترب أهنا معقولة على النحو التايل:
احتياجات معوليه الذين يقيمون يف هذا املنزلُ .19

حيدده جهاز
حتدده هياة اإلسكان يف املكان الذي يقوم فيه املنزل ،أو ِّ
ُيصم ُمق َّد اإلجيا الشهري ،كما ِّ
ضرييب مستقِّل ،من بدل املعيشة الشهري الذي يستحق دفعه للمعولِّي الذين يعيشون يف املنزل فعلا.20
مقد قيمة اإلجيا من َّ
ملقدم الطلبُُ ،يصم َّ
مقد
ويضاف إىل ذلك أنه ،عندما يكون املنزل ملك ا ِّ

25
وفقا للقاعدة  )5(02من القواعد اإلجرائية" ،إذا ّادعى الشخص بأنه معوز مث اتضح الحقا [أنه] ليس معوزا [فيجوز] لدائرة
احملكمة اليت تنظر يف القضية آناذ إصدا أمر باسرتداد أتعاب احملاماة".
26

املرجع املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،22الفقرة .22

21

املرجع السابق الذكر ،الفقرة .22

22

املرفق األول.

29
وفق ا للمرفق األول بالوثيقة ( ICC-ASP/6/4التقرير عن تعديل النظام) ،يستند قلم احملكمة يف حساباته ،عند تقييم
احتياجات من يعوهلم مقدِّم الطلب ،إىل املصاد التالية البيان ،مرتَّبةا حبسب األولوية :اإلحصائيات الرمسية املتعلقة بنفقات املعيشة يف
بلد إقامة كل من املعولِّي املعنيِّي؛ اإلحصائيات الرمسية الصاد ة عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ اإلحصائيات األخرى املتصلة بنفقات
املعيشة يف مكان إقامة املعولِّي؛ معدَّل بدل املعيشة اليومي الذي حتدِّده جلنة اخلدمة املدنية الدولية لفرتات اإلقامة اليت تزيد عن شهر.
02

10

املرجع املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،22الفقرة (23أ).
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احتياجات املعولِّي الذين يعيشون يف هذا املنزل؛ فإذا زادت قيمة اإلجيا عن احتياجات هؤالء األشخاص
فإن الفا ق بينهما يعامل باعتبا ه أصوالا هي بتصرف مقدِّم الطلب.21
( )0يُستبعد من عداد اإلمكانيات اليت بتصرف الشخص الذي يدَّعي اإلعواز أثاث بيت
عائلتة الرئيسي وما فيه من ممتلكاته ،عدا البنود الفاخرة ذات القيمة الفائقة ،ومنها على سبيل الذكر ال
احلصر جمموعات املقتنيات الفنية أو التحف .ويتوىل خبري معتمد تقدير قيمة هذه البنود.
()3

يُستبعد من عداد اإلمكانيات اليت بتصرف الشخص الذي يدَّعي اإلعواز ما أقصاه اثنتان

من املركبات اآللية العائدة له .أما قيمة املركبات اليت يُعترب أهنا متثِّل إمكانيات هي بتصرفه فيجري تقديرها

يتيسر ،أو مبساعدة من خبري معتمد .22وال تُستبعد من احملتسبات عند البت
وفق ا ألي جدول مسي قد َّ
يف اإلعواز أي مركبة يرى قلم احملكمة أهنا باذخة أو ذات طابع تفاخري.23

( )1يُد ج ضمن اإلمكانيات اليت بتصرف الشخص الذي يدَّعي اإلعواز مجيع أصوله املالية
األخرى ،مبا فيها العقا ات اليت ميلكها واألصول اليت جرى نقلها إىل شخص آخر بغية إخفائها ،ومن
هذه األصول ،على سبيل الذكر ،األسهم والسندات واحلسابات املصرفية .وتُستثىن من ذلك التعويضات
العائلية أو االجتماعية اليت حتق للشخص الذي يدَّعي اإلعواز.
ُ -05حتدَّد قيمة شهرية جلميع األصول املد جة يف الفقرات ( )0و( )3و( )1أعله على النحو التايل
البيان:
املبِّي يف البند ( )2أعله
(أ) يف حالة العقا اتُ ،حيسب ُمق َّد اإلجيا الشهري ،على النحو َّ
فيما يتعلق مبنزل الشخص املعين؛
(ب) فيما ُيص سائر األصول ،تقسم القيمة اإلمجالية َّ
املقد ة على  ،62أي على مقدا فرتة
اندثا القيمة املأخوذ هبا فيما ُيص هذه األصول.
 -06ال تؤخذ باحلسبان األصول اليت ميلكها من يعوهلم الشخص الذي يدَّعي اإلعواز إال لتبِّي وجود
التزامات حياهلم واقعة على عاتق هذا الشخص وحتديد مقدا هذه االلتزامات ،وال جيوز اعتبا ها
إمكانيات هي بتصرفه ،شريطة التقيد بالفقرة الفرعية ([ )1من الفقرة  ]01أعله من هذا القسم الذي
يتناول حساب إمكانياته املالية.
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-2

التزامات الشخص الذي َّ
يدعي اإلعواز
 -01إن التزامات الشخص الذي يدَّعي اإلعواز حيال من يعوهلم ُحتسب بصو ة شهرية .ووفقا للمرفق
األول بالوثيقة ( ICC-ASP/6/4التقرير عن تعديل النظام) ،يستند قلم احملكمة يف حساباته ،عند تقييم
مقدم الطلب ،إىل املصاد التالية ،مرتبة حبسب األولوية :اإلحصائيات الرمسية
احتياجات من يعوهلم ِّ
املتعلقة بنفقات املعيشة يف بلد إقامة كل من املعولِّي املعنيِّي؛ اإلحصائيات الرمسية الصاد ة عن جلنة
اخلدمة املدنية الدولية؛ اإلحصائيات األخرى املتصلة بنفقات املعيشة يف مكان إقامة املعولِّي؛ معدَّل بدل
حتدده جلنة اخلدمة املدنية الدولية لفرتات اإلقامة اليت تزيد عن شهر.
املعيشة اليومي الذي ِّ
 -02عندما تزيد قيمة ُمق َّد اإلجيا الشهري 01ملنزل أي من هؤالء األشخاص املعولِّي عن بدل املعيشة
الشهري:05
(أ)

إذا كان املنزل ملكا للشخص املعول املعين فيجوز خصم اإلجيا الشهري من بدل املعيشة

اليومي هلذا املعول ،وغريه من املعولِّي املقيمِّي يف نفس املنزل عند االقتضاء ،على أن ال يزيد املبلغ
املخصوم عن  222يف املاة من بدل املعيشة اليومي .ويلحظ يف هذا الصدد أنه ،فيما ُيص املنزل العائد
لشخص معولُُ ،يصم ُمق َّد اإلجيا من ُمق َّد احتياجات الشخص املعين (وعند اللزوم من احتياجات
سائر األشخاص املعولِّي املقيمِّي معه) على أن ال جياوز املبلغ املخصوم ُمق َّد قيمة هذه االحتياجات06؛
(ب) إذا كان املنزل ملك ا للشخص الذي يدَّعي اإلعواز فإن الفرق يؤخذ يف احلسبان باعتبا ه

أصوالا هلذا الشخص.

-3

المقدار الشهري لإلمكانات التي بتصرف م ّدعي اإلعواز
ُ -09حيسب املقدا الشهري لإلمكانيات اليت بتصرف الشخص الذي يدَّعي اإلعواز بطرح مقدا
املبِّي أعله يف القسم الفرعي املتعلق ب "ممتلكات الشخص
التزاماته من مقدا أصوله حمسوب ِّي على النحو َّ
الذي يدَّعي اإلعواز" .ويُستخدم مقدا اإلمكانيات هذا للبت يف شأن اإلعواز بغية منح املساعدة
القانونية اليت تدفع احملكمة تكاليفها.

جيم-

تحديد تكاليف التمثيل القانوني التي يجب أن تدفعها المحكمة
 -32إن منطلق البت يف اإلعواز يتمثَّل يف أن الشخص الذي يدَّعي به يُعترب غري معوز ،ويُرفض طلبه،

إذا زاد املقدا الشهري لإلمكانيات اليت بتصرفه عن الكلفة الشهرية للدفاع عنه فيما ُيص مرحلة

12

01

حاشية ال تنطبق على النص العريب.

05

حاشية ال تنطبق على النص العريب.
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اإلجراءات األكثر كلفة ،أي مرحلة احملاكمة ،عندما يكون عدد أعضاء الفريق القانوين الذي يتوىل متثيله
قد بلغ حده األقصى .ومن ناحية أخرى ،إذا كان املقدا الشهري لإلمكانيات اليت بتصرفه [صفرا أو]
أقل من الصفر فيُعرتف بأنه معوز إعوازا كاملا ،أي أن احملكمة تدفع مجيع التكاليف ذات الصلة طبق ا
للبند  23من الئحة احملكمة.
 -32وتُتوخى احليطة يف تناول مسألة اإلعواز اجلزئي :فكون توقع مدة اإلجراءات متع ّذ ا عمليا جيعل
الفعال يتمثَّل يف تقدير
حساب جممل تكاليفها تنطحا ملهمة تنطوي على جمازفة بالغة .فاحلل املنصف و َّ
ُيصصها قلم احملكمة أي:
هذه التكاليف لكل مرحلة من املراحل اليت تتغري وفقها مقادير األموال اليت ِّ
املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستاناف .ويضاف إىل ذلك أنه ،خلل االثين عشر شهرا
املخصصات
األوىل من مدة اإلجراءات ،يُد ج ضمن كلفة الدفاع واحد على اثين عشر من جمموع
َّ
للتحقيقات .وإذا كان املقدا الشهري لإلمكانيات اليت بتصرف املدَّعي باإلعواز كافيا لسد تكاليف
التمثيل القانوين خلل واحدة أو أكثر من واحدة من هذه املراحل ،كما يتم حسابه يف النظام الذي
حدَّده قلم احملكمة املشا إليه آنفا ،فل يُعرتف باإلعواز فيما ُيص املرحلة أو املراحل املعنية .وإذا مل يكن

املقدا الشهري لإلمكانيات املتوفرة كافيا لسد هذه الكلفة فيدفع الشخص املعين هذا املقدا لفريق الدفاع

بصو ة شهرية وتُسهم احملكمة بدفع باقي التكاليف.01

دال-

السمات الخاصة لتقدير إعواز المجني عليهم
 -30ما من متييز بِّي الدفاع واجملين عليهم يف حتديد مقدا اإلمكانيات املالية مبوجب البند  21من
الئحة احملكمة عندما يتعلق األمر بأنواع اإلمكانيات اليت تؤخذ يف احلسبان وبطبيعة التقييم.
ويتعِّي على مجيع طاليب املساعدة القانونية أن يوقِّعوا على إعلن يأذنون مبوجبه لقلم احملكمة بأن
-33
َّ
حيقِّق يف موا دهم املالية .وعندها يُبت يف األمر أوليا باالستناد إىل أحوال الشخص الطالب الظاهرة (كأن
يكون طفلا أو أن يعيش يف خميم للنازحِّي) ،ما قد يُفضي إىل اعتبا ه معوزا أو اعتبا أنه ينبغي أن يقدِّم
مزيدا من املعلومات لتمكِّي ئيس قلم احملكمة من البت عن علم يف شأن إعوازه.02

 -31جيري قسط من التقييم الفردي الطابع إلمكانيات كل جمين عليه ،لكن احملكمة ال تطلب من كل
صلة وال سيما عندما يظهر جلي ا أن من املستبعد أن يكون
جمين عليه أن ميأل استما ة معلومات مالية مف َّ
بوسع اجملين عليه اإلسهام يف تكاليف متثيله القانوين.
01

املرجع املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،22الفقرات  29إىل .06

02

"تقرير أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية :اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة"،

الوثيقة  ،ICC-ASP/8/25املؤ خة ب  5تشرين األول/أكتوبر  ،0229الفقرة .21
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 -35وقد أيدت هياة ئاسة احملكمة هذا املنحى ،إذ وجدت أنه يتوافق مع اإلطا القانوين احلايل الذي
ينظِّم نسق املساعدة القانونية فيما يتعلق باجملين عليهم .ويشا بصو ة خاصة إىل أن هياة ئاسة احملكمة
وجدت أن ئيس قلم احملكمة يعمل وفق ا لإلطا القانوين إذ ُُيضع اجملين عليهم إىل تقييم مايل استنادا إىل
إمكانياهتم الفردية مراعي ا يف الوقت نفسه وضعهم اخلاص ،بدالا من العمل على أساس افرتاض أهنم

معوزون .09واإلطا القانوين املشا إليه يتمثَّل يف البند  21من الئحة احملكمة والبند  230من الئحة قلم
احملكمة ،اللذين ال جييزان األخذ بقرينة اإلعواز أخذا كاملا.
 -36وتتمثَّل تبعات تطبيق هذا اإلجراء يف أنه ،عندما ُُيلص إىل عدم إعواز واحد أو أكثر من واحد
من جمموعة جمين عليهم ميثِّلها ممثل قانوين مشرتك ،تقيَّم حال هؤالء اجملين عليهم غري املعوزين على أساس

معِّي من التكاليف ال على سد التكاليف برمتها.32
قد هتم على سد جزء َّ

 -31وقصا ى القول إن تقييم إعواز اجملين عليهم للبت يف شأن استحقاقهم املساعدة القانونية جيري
على أساس تقييم مايل أويل يستند إىل إمكاناهتم الفرديةَّ .
وتقد إمكانيات اجملين عليه املند ج يف عداد
جمموعة من اجملين عليهم استنادا إىل قد ته على سد اجلزء الذي ُيصه من تكاليف متثيل اجملموعة املعنية،
أي على سد مقدا مرتبط بعدد املند جِّي يف عداد هذه اجملموعة.

رابع ا -موارد المساعدة القانونية :تشكيل أفرقة الدفاع/التمثيل القانوني وميزانية
التحقيق
ألف  -تشكيل أفرقة الدفاع
 -32يتم بنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة توفري املوا د لسد تكاليف أفرقة الدفاع عن املتهمِّي
وأفرقة متثيل اجملين عليهم استنادا إىل مفهوم الفريق األساسي.

-1

أفرقة الدفاع :تشكيلها
 -39توفَّر لفريق الدفاع العامل يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة موا د حمسوبة لفريق
يتعِّي فيهما على احملامِّي أن يعملوا
أساسي .ويعمل هذا الفريق األساسي طيلة اإلجراءات باستثناء فرتتِّي َّ

09

Reasons for the Decision on the “Request for Review of the Registrar’s Decision of 28 March

مسوغات القرا بشأن "طلب إعادة النظر يف قرا ئيس قلم
ِّ ( ”… 2008 on the Application for Legal Assistance
احملكمة الصاد يف  02آذا /ما س  0222فيما يتعلق باستخدام املساعدة القانونية  22 ،)"...شباط/فرباير ،0229
).(ICC-01/04-559
32

14
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آحادا .وهاتان الفرتتان مها :الفرتة املمتدة من تا يخ بدء مرحلة التحقيق يف الدعوى حىت تا يخ املثول أمام
الدائرة التمهيدية ،والفرتة املمتدة من تا يخ اإلدالء باملرافعات اخلتامية حىت تا يخ النطق باحلكم.32

منسق إدا ي
 -12ويتألف فريق الدفاع القانوين األساسي من حمام واحد ومساعد قانوين واحد و ِّ
واحد.30

 -12ويتم تلقائي ا خلل املرحلة االبتدائية توفري موا د إضافية على شكل أموال لدفع أتعاب احملامي
املشا ك .وحيق للمحامي املشا ك أن يبدأ تدخله يف إطا الفريق حاملا يُتخذ قرا هنائي فيما يتعلق باعتماد

التهم .33ويهيئ ذلك للمحامي املشا ك الوقت الكايف للطّلع على ملف القضية قبل بدء احملاكمة.31

وتوفَّر املوا د لتدخل احملامي املشا ك يف إطا الفريق حىت االنتهاء من اإلدالء باملرافعات اخلتامية يف
القضية.35
منسق إدا ي
 -10ويعاد بالفريق إىل تشكيلته الرئيسية (أي تألفه من حمام واحد ومساعد قانوين واحد و ِّ
واحد) فو الوصول يف القضية إىل مرحلة االستاناف.36

املتغري لفريق الدفاع يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص
َّ -13
ويبِّي يف الرسم البياين التايل التشكيل ِّ
باحملكمة على مدى اإلجراءات:
الرسم البياني  :1تشكيل فريق الدفاع األساسي لكل مرحلة من مراحل اإلجراءات

32
30

التقرير عن تعديل النظام ،املذكو فيما تق ّدم ضمن احلاشية  ،3الفقرة .09
املرجع السابق الذكر ،الفقرة .30

33
جتيز تعديلت الئحة احملكمة اليت بدأ نفاذها يف  09حزيران/يونيو  0220تعيِّي احملامي املشا ك بعد مثول الشخص الصاد
أمر بالقبض عليه أو حبضو ه مبوجب املادة  52من النظام األساسي مثوله األول عملا بالقاعدة  202من القواعد اإلجرائية ،كما جتيز
سد احملكمة تكاليف هذا التدخل يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص هبا عندما ُُيلص إىل أن الشخص املعين معوز .لكن هذا
االستثناء من القاعدة ليس تلقائي ا ،وميكن تطبيقه ،حبسب احلالة ،بناءا على طلب ،وهو يستلزم أساس ا يستند إليه (انظر البند  23من
الئحة احملكمة .(ICC-BD/01-03-11 :ويف املرحلة األوىل يعود لرئيس قلم احملكمة تقدير ما إذا كان الطلب وجيه ا وما إذا كان
مرب ا من حيث اجلوهر.
تدخل احملامي املشا ك بعد املثول األول َّ
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31

املرجع السابق الذكر ،الفقرة (30ب).

35

انظر القاعدة  210من القواعد اإلجرائية.

36

التقرير عن تعديل النظام ،املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،3املرفق الرابع.
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املثول

بداية
اإلجراءات

األول

حمام

تنجيز إجراءات
اعتماد التهم

حمام
مساعد قانوين
منسق إدا ي
ِّ

حمام
حمام مشا ك
مساعد قانوين
منسق إدا ي
ِّ

اإلدالء باملرافعات
اخلتامية

حمام

النطق
باحلكم

القرا يف دعوى
االستاناف

حمام
مساعد قانوين
منسق إدا ي
ِّ

 -11جيوز للمحامِّي أن يطبِّقوا مبدأ املرونة اليت يتسم هبا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
لتسخري املوا د لتنظيم الفريق على حنو ُيدم مصاحل املوِّكل املعوز على أفضل وجه ويتوافق مع االستعمال
احلصيف ألموال املساعدة القانونية .فاملوا د اليت يتم توفريها يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص
باحملكمة ملساعد قانوين واحد ميكن االستعانة هبا على سبيل املثال لتوظيف عدة أعضاء يف الفريق تُدفع
هلم أجو شهرية أقل من َّ
املعدل املنصوص عليه يف النظام ،شريطة أن ال جياوز مقدا املدفوعات الشهرية
احلد األقصى.31
 -15إن مستحقات املساعدة القانونية اليت تدفع احملكمة تكاليفها ال تشمل من حيث املبدأ الدعاوى
املقامة أمام احملاكم الوطنية استنادا إىل املادة  59التماسا حلكم بشأن إجراءات إلقاء القبض يف الدولة

احملتجز فيها.32

-2

أفرقة الدفاع :ميزانية التحقيق
 -16توفَّر لكل فريق من أفرقة الدفاع يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة ميزانية للتحقيق
تبلغ  13 226يو وات لكي تُستخدم للقضية برمتها .ويتوىل احملامي إدا ة هذه امليزانية ،اليت حيتفظ هبا
قلم احملكمة مبثابة أمانة من أجل فريق الدفاع املعين .وهتيئ هذه امليزانية للفريق القانوين املوا د املالية اللزمة
إلجراء عمليات التحقيق يف امليدان على حنو فعَّال.
 -11وتُتح َّمل هبذه امليزانية مجيع النفقات املتصلة مبتطلبات فريق الدفاع يف جمال عمليات التحقيق،
وختصم منها هذه التكاليف بناءا على ذلك .ومن هذه التكاليف األتعاب الساعيَّة اليت تُدفع للمحققِّي
ُ
احملرتفِّي وللخرباء الذين يُكلَّفون مبهمات للفريق من أجل االضطلع بالعمل التحقيقي يف امليدان؛
31
املرجع السابق الذكر ،الفقرة  .33يف هذه احلاالت يسهر ئيس القلم على التيقن من أن أعضاء الفريق املعنيِّي وافقوا طوعا
على الرتتيب لدفع األجو املكيَّف على هذا النحو.
32
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ونفقات السفر ،وبدل املعيشة اليومي جلميع أعضاء الفريق فيما يتصل بالعمل التحقيقي امليداين اجملرى
يف عِّي املكان.
املخصص للدفاع من أجل عمليات التحقيق على أساس
 -12وقد ُحدِّد مبلغ ال  13 226يو وات
َّ
ما يعادل أتعاب  92يوما حملقق حمرتف (ما يناظر أجر حمقق يف مكتب املدعي العام من الرتبة ف،)1-
وأجر خبري للفرتة ذاهتا (يناظر أجر حمقق مساعد يف مكتب املدعي العام من الرتبة خ ع ،)5-ومقدا
بدل املعيشة اليومي للفرتة ذاهتا ( 02 912يو وا) ،وتكاليف السفر ( 23 222يو و) .وتُعترب هذه
امليزانية ميزانية أساسية تسد احتياجات الدفاع يف جمال التحقيق ،مثل ما يستلزمه متييز األشخاص الذين
ميكن أن يدلوا بشهاداهتم والتوصل إىل قرا فيما يتعلق باإلدالء هبا ،واحلصول على أدلة سديدة فيما
ُيص شهود إدعاء يبلغ متوسط عددهم .32
 -19وجتوز زيادة ميزانية عمليات التحقيق تلبية لطلب حظي بالقبول للحصول على إمكانيات إضافية
ترب ذلك عوامل سديدة يف القضية املعنية ،وال سيما يف
عملا بالبند  )3(23من الئحة احملكمة ،عندما ِّ
احلاالت واألوضاع التالية:
(أ)

يضاف  2.5يوم من أيام التحقيق لكل شاهد إضايف يستدعيه مشا ك آخر؛

املخصصات لسد تكاليف السفر َّ
باملعدل التايل البيان:
(ب) تزاد
َّ
’‘2

حلة وطنية/إقليمة لكل عشرة أيام من عمليات التحقيق اإلضافية؛

’‘0

حلة عاملية لكل ثلثِّي يوما من أيام عمليات التحقيق اإلضافية.

 -52ومثة عوامل أخرى قد يكون هلا أثر على عمل أفرقة التحقيق ،ما قد يؤثِّر بدو ه على احتياجاهتم.
ويراعي قلم احملكمة ذلك عندما يقيِّم الطلبات الرامية إىل احلصول على موا د حتقيق إضافية.

باء -

تشكيل أفرقة تمثيل المجني عليهم

-1

المقدمة
 -52تراعي املبادئ اليت تقوم عليها املساعدة القانونية املقدَّمة إىل اجملين عليهم أن متثيلهم القانوين
ينطوي على عنصرين كلمها من األمهية مبكان .وأحد هذين العنصرين هو متثيل مصاحل املوِّكلِّي أمام
احملكمة ،من خلل احلضو الشخصي خلل اجللسات وإيداع الوثائق الكتابية .وثاين هذين العنصرين هو
التواصل مع املوِّكلِّي ،مبا يف ذلك املثابرة على إعلمهم باملستجدات ،واحلصول منهم على تعليمات،
وتبِّي مصاحلهم بغية التمكن من متثيلهم بصو ة فعَّالة أمام احملكمة .إن هذا العنصر الثاين ميس لب
مشاكة اجملين عليهم يف الدعوى ،ما يستلزم منهم استدامة التواصل املنتظم مع حماميهم .كما إن خمتلف
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دوائر احملكمة شدَّدت يف قرا اهتا على أمهية املثابرة على إعلم اجملين عليهم باملستجدات يف القضايا
املرفوعة إىل احملكمة .ويقتضي هذا االختلف قسط ا من تكييف نسق املساعدة القانونية سهرا على مت ّكن
املمثلِّي القانونيِّي للمجين عليهم من حتقيق هذين األمرين بصو ة كاملة.
 -50ولان كانت املبادئ اليت يقوم عليها نسق املساعدة القانونية فيما ُيص اجملين عليهم مماثلة بوجه
عام للمبادئ اليت يقوم عليها هذا النسق فيما ُيص الدفاع عن املتهمِّي ،فثمة بعض االختلفات بِّي
تعِّي مراعاهتا يف وضع مفهوم نظام املساعدة القانونية للمجين عليهم ويف إعمال هذا النظام.
احلالتِّي ت َّ
وتتأتى هذه االختلفات عن اختلف الدو الذي يؤديه اجملين عليهم يف اإلجراءات ،وعن كون اجملين
عليهم أكثر عددا وكون أماكن وجودهم اجلغرافية أبعد ،وعن ضرو ة متكِّي ممثليهم القانونيِّي من استدامة
التواصل املنتظم معهم.
 -53كما إن تصميم وتنفيذ نسق املساعدة القانونية فيما ُيص اجملين عليهم واكبا تطو قرا ات احملكمة
اليت حتدد نطاق مشاكة اجملين عليهم يف اإلجراءات .واستجابت قرا ات هذه الدوائر ،بدو ها ،لتزايد
أعداد اجملين عليهم الذين طلبوا املشاكة يف اإلجراءات.
ص ألول مرة على هنج املساعدة القانونية للمجين عليهم يف التقرير عن تعديل النظام،39
 -51لقد نُ َّ
الذي اعتمدت به اجلمعية املوا د األساسية الذي جيب توفريها للممثلِّي القانونيِّي للمجين عليهم خلل
اإلجراءات االبتدائية وإجراءات جرب األضرا أمام احملكمة .ويف ذلك الوقت مل يوضع هنج خاص باملرحلة
التمهيدية ،وذلك لعدم وجود سوابق اسخة واجتهاد ثابت بشأن اإلجراءات املتعلقة مبشاكة اجملين عليهم
عول عليها تعويلا كافيا يف هذا الصدد.
وعدم وجود معلمات ي َّ

-2

أفرقة تمثيل المجني عليهم :تشكيلها
 -55بعد عقد أ بع جلسات من جلسات اعتماد التهم ،40زادت د جة إمكان التنبؤ بنطاق املساعدة
القانونية .واعتُمد فيما ُيص تشكيل األفرقة اليت متثل اجملين عليهم يف املرحلة التمهيدية من القضية،
حبسب طبيعة ونطاق املشاكة اليت تأذن هبا دوائر احملكمة ،هنج يقضي بأن يتألف الفريق املعين من حمام

منسق إدا ي خلل اجللسة اليت جيري فيها اعتماد التهم فعلا .وعليه فإن املوا د
يعمل مبفرده ويضاف إليه ِّ

خلل املرحلة التمهيدية تسد بوجه عام تكاليف حمام واحد حيضر جلسات استعراض احلال ،ويضطلع
منسق إدا ي
وحيضرها ،ويضاف إليه ِّ
مبهمات للتشاو مع موِّكليه ،ويقوم بالتحضري جللسة اعتماد التهم ُ
خلل الفرتة اليت تكتنف عن كثب جلسة اعتماد التهم.
39

التقرير عن تعديل النظام ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،3الفقرة .55
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منسق
 -56املوا د املخصَّصة للمرحلة االبتدائية ت ُسد تكاليف فريق أساسي يتألف من حمام واحد و ِّ
إدا ي واحد ،ميكن أن يُقلَّص قده أو يزاد حبسب تقدير ئيس قلم احملكمة يف ضوء إجراءات املشاكة
الفعلية اليت تقر ها دوائر احملكمة ويف ضوء غري ذلك من العوامل ذات الصلة.41

 -51املوا د املخصَّصة ملرحلة جرب األضرا  :تضاف إىل املوا د املتاحة لألفرقة القانونية اليت متثل اجملين
عليهم موا د تكميلية تتمثل يف مساعد قانوين واحد بناءا على ما يستنسبه ئيس قلم احملكمة و هنا
باملراقبة اليت متا سها الدائرة املعنية .وحيسب مقدا املوا د املتوقَّعة يف هذه املرحلة على أساس افرتاض أن
املمثل القانوين للمجين عليهم يؤدي دو ا طليعيا يف اإلجراءات ،ويقدَّم طلبات موِّكليه وفقا للمادة  15من
النظام األساسي .وبالنظر إىل أنه ليس هناك حىت تا ُيه من قضية متت فيها دو ة اإلجراءات برمتها
مبا فيها مرحلة جرب األضرا  ،وإىل أن لدى الدائرة كم طائل من اخليا ات ضمن اإلطا الذي حتدده املادة
 15من النظام األساسي ،فإن النهج خلل مرحلة جرب األضرا يقضي ،أخذا يف االعتبا للمصاعب اليت
تعرتض وضع افرتاضات يف ظل عدم توفر أية خربة يف هذه املرحلة ،بأنه ينبغي حاليا أن يكون هناك فريق

منسق إدا ي واحد ،وميكن أن يُزاد قده أو يقلَّص حبسب
أساسي َّ
مكون من حمام واحد وقانوين واحد و ِّ
تقدير ئيس قلم احملكمة.
ويبِّي يف الرسم البياين التايل تشكيل أفرقة املمثلِّي القانونيِّي للمجين عليهم يف إطا نظام
َّ -52
املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة على مدى اإلجراءات.
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التقرير عن تعديل النظام ،املذكو فيما َّ
تقدم ضمن احلاشية  ،3الفقرة  ،55واملرجع املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية ،02

الفقرة .22
3-A-040613

19

ICC-ASP/12/3

الرسم البياني  :2تشكيل فريق الممثلين القانونيين للمجني عليهم لكل مرحلة من مراحل الدعوى

بداية
جلسة اعتماد التهم

بداية
اإلجراءات

حمام

-3

حمام
منسق إدا ي
ِّ

املرحلة
االبتدائية

حمام
منسق إدا ي
ِّ

النطق
باحلكم

حمام
منسق إدا ي
ِّ

مرحلة
جرب األضرا

حمام
مساعد قانوين
منسق إدا ي
ِّ

أفرقة تمثيل المجني عليهم :تشكيل أفرقة التمثيل القانوني المشتركة
 -59وفقا للبند  )2(22من الئحة احملكمة جيوز للدائرة ،إثر استشا ة ئيس قلم احملكمة ،أن ِّ
تعِّي ممثلا
قانونيا للمجين عليهم يف احلاالت اليت تقتضي فيها مصاحل العدالة ذلك .ويف احلاالت اليت تعتزم فيها
الدائرة تعيِّي ممثلِّي قانونيِّي مشرتكِّي ،يقتصر دو قلم احملكمة على مساعدة الدائرة املعنية مسرتشدا
مبصاحل اجملين عليهم احملتاجِّي إىل متثيل قانوين من خلل توفري معلومات سديدة حبسب احلالة بغية متكِّي
الدائرة من القيام عن علم بتعيِّي املمثلِّي .وعند اإلمكان يستشري قلم احملكمة اجملين عليهم قبل أن يقدم
أي توصية إىل الدائرة يف شأن التمثيل القانوين املشرتك .كما تستشا فيه أقسام أخرى من أقسام قلم
احملكمة وكثريا ما تستشا فيه منظمات قانونية حملية وغريها من املنظمات العاملة يف مناطق وجود اجملين
عليهم .وتستند كل توصية تقدَّم بشأن التمثيل القانوين املشرتك إىل الوقائع ،بعد أن جيرى تقييم دقيق
جلميع املعطيات القانونية والوقائعية للقضية واملعلومات املتوفرة لدى قلم احملكمة.
 -62وعليه فإن القرا ات اليت تتخذها الدوائر بشأن التمثيل القانوين املشرتك تؤثر على مقدا املوا د
الواجب إتاحتها لسد تكاليف األفرقة القانونية ،وبالتايل يستعِّي قلم احملكمة مبعطيات موضوعية عديدة
لتحديد مقدا املوا د الواجب توفريها من أجل متثيل اجملين عليهم على حنو فعَّال وناجع .ومن املعطيات
اليت ينظر فيها قلم احملكمة ،على سبيل الذكر ال احلصر ،عدد اجملين عليهم وأماكن وجودهم وحاهلم من
حيث اإلعواز ،واملرحلة املعنية من مراحل اإلجراءات ،والطلب احملدَّد من جانب الدائرة املعنية،
واحتياجات الفريق على وجه التحديد ،واستعداد مكتب احملامي العام للمجين عليهم للتدخل/أو تقدمي
املساعدة ،وإمكان قيامه بذلك .وكذلك يستشري قلم احملكمة ،عند اللزوم ،الدائرة املعنية ،ومكتب احملامي
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العمومي للمجين عليهم ،واملمثل القانوين املشرتك ،واجملين عليهم ،بغية التوصل إىل قرا مستنري بشأن
نطاق وبنية الدعم الواجب تقدميه إىل الفريق القانوين.
 -62وجيري تنسيق وثيق لتدبر املساعدة القانونية املقدمة إىل اجملين عليهم وإىل الدفاع سهرا على
االتساق يف التنفيذ .ووفقا للقاعدة  )6(92من القواعد اإلجرائية جيب أن يتمتع املمثل القانوين للمجين
عليهم باملؤهلت َّ
احملددة يف القاعدة  )2(00من هذه القواعد .وجيب أن يتمتع حمامو اجملين عليهم بنفس
املؤهلت اليت يتمتع هبا حمامو الدفاع ،وذلك للتكفل بتمثيلهم على حنو فعال .وعليه فإن دفع أجو
األفرقة القانونية يف إطا نظام املساعدة القانونية فيما يتعلق باألتعاب والنفقات جيري بوجه عام على نفس
األساس الذي يستند إليه يف حالة أفرقة الدفاع.10

-4

أفرقة تمثيل المجني عليهم :الموارد المتاحة تيسيرا للتواصل مع المجني عليهم
قدمة الوا دة يف اجلزء باء املتعلق بتشكيل أفرقة متثيل اجملين عليهم ،تتسم املثابرة على
تبِّي امل ِّ
 -60كما ِّ
إعلم اجملين عليهم باملستجدات بأمهية حامسة  -وتلكم فكرة أكدهتا الدوائر على حنو متكر .43
واستُحدثت وظيفة املساعد امليداين لغرض يتمثل على وجه التحديد يف مساعدة املمثل القانوين للمجين

عليه ،حبسب احلالة ،على "[تسهيل إبلغ آ اء] ومهوم الضحايا [ومساعدة] احملامي على التمثيل الكامل

آل اء ومهوم الضحايا أمام الدائرة" .44كما إن املساعدين امليدانيِّي يساعدون ،بقد املستطاع وضمن
حدود البنية املتوفرة للمعونة القانونية ،املمثل القانوين املشرتك يف املثابرة على إعلم موِّكليه بتقدم
اإلجراءات وفق ا للمادة  25من مدونة قواعد السلوك املهين للمحامِّي.45
 -63أما فيما ُيص مؤهلت املساعدين امليدانيِّي فينبغي على وجه التفضيل ،عملا باجتهاد احملكمة،
أن تكون هلم علقة اسخة باملعنيِّي من اجملين عليهم ،وأن يكونوا ذوي "مراس يف جمال التوعية أو دعم
اجملين عليهم" وإملام يف جمال عمل احملكمة16؛ وأن يكون بوسعهم التواصل مع اجملين عليهم بلغة
10
خمصص ا شهري ا مقدا ه  3 222يو و ،مع
تتقاضى أفرقة متثيل اجملين عليهم يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة َّ
العلم بأن املقدا الشهري لألجر حيدَّد بقرا كما يف حالة أفرقة الدفاع .لكن جتد اإلشا ة إىل أنه ،إذا كان أجر املمثلِّي القانونيِّي
للمجين عليهم وأعضاء أفرقتهم ُحيسب على أساس مبلغ حد أقصى شهري مقطوع ،فإن طرائق الدفع تستند إىل العدد الفعلي
لساعات العمل على القضايا الذي يقوم قلم احملكمة مبراجعته وإقرا ه.
13

أمر بشأن تنظيم التمثيل القانوين املشرتك للمجين عليهم (الوثيقة  )ICC-01/04-01/07-1328مؤخ ب  00متوز/يوليو

0229؛ مقرتح متثيل اجملين عليهم متثيلا قانوني ا مشرتك ا (الوثيقة  )ICC-01/09-02/11-214مؤخ ب  5آب/أغسطس 0222؛ مقرتح
متثيل اجملين عليهم متثيلا قانوني ا مشرتك ا (الوثيقة  )ICC-02/05-03/09-203اعتُمد مبوجب القرا  ICC-02/05-03/09-209املؤخ
ب  1أيلول/سبتمرب .0222
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التقرير التكميلي ،الفقرة .55

15

الوثيقة  ،ICC-01/04-01/07/1328املؤ خة ب  00متوز/يوليو  ،0229الفقرة (21أ).

16

الوثيقة  ،ICC-02/09-01/11-214املؤ خة ب  5آب/أغسطس  ،0222الفقرة .)3(31
21
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يفهموهنا .11وبالنظر إىل طبيعة عمل املساعدين امليدانيِّي املشاهبة لطبيعة عمل اخلرباء 12فإن واتبهم تدفع
ساعي حبيث ال يزيد املبلغ املتقاضى شهري ا عن حد أقصى مقدا ه  1 211يو واُُ ،يصم من
على أساس
ّ

املخصصة للفريق.
امليزانية
َّ

-5

فريق تمثيل المجني عليهم :ميزانية التحقيق
املخصصة لفريق متثيل اجملين عليهم  13 150يو وا لكل مدة اإلجراءات ،مبا فيها
 -61تبلغ امليزانية
ّ
مرحلة جرب األضرا  .وقد ُحدِّدت هذه امليزانية على أساس ما يكافئ أتعاب  62يوم ا حملقق حمرتف (ما
يناظر أجر حمقق يف مكتب املدعي العام من الرتبة ف ،)1-وبدل املعيشة اليومي للفرتة ذاهتا (25 212

يو وا) وتكاليف السفر ( 22 222يو و) .وحيتفظ قلم احملكمة مبيزانية التحقيق مبثابة أمانة لكي
يستخدمها املمثل القانوين للمجين عليهم.
 -65ويواصل قلم احملكمة مراقبة موا د املساعدة القانونية اللزمة لتمثيل اجملين عليهم متثيلا قانونيا ف َّعاالا
وناجعا يف مجيع مراحل اإلجراءات ،كما يواصل تعديل مقادير هذه املوا د حبسب اللزوم.

خامسا -اإلمكانيات اإلضافية
 -66كما أشري إليه آنف ا ،يقضي البند  )3(23من الئحة احملكمة بأنه جيوز للشخص الذي يتلقَّى
مساعدة قانونية تدفع احملكمة تكاليفها أن ِّ
يقدم بنفسه أو من خلل حماميه إىل ئيس قلم احملكمة طلب ا
للحصول على "إمكانيات إضافية ُمتنح له وفق ا لطبيعة القضية" .واملوا د اإلضافية ال ُمتنح تلقائي ا .فيجب
يتعِّي عليهما أن
أن يطلبها على وجه التحديد حمامي الدفاع أو املمثل القانوين للمجين عليهم ،اللذان َّ
يقدما إىل ئيس قلم احملكمة التماس ا مدعَّم ا للحصول على إمكانيات إضافية.
ِّ
 -61وميكن أن تُستأنف أمام الدائرة املعنية القرا ات اليت يتخذها ئيس قلم احملكمة دا على ما يقدَّم
مبوجب البند  )3(23من الئحة احملكمة من طلبات للموا د اإلضافية ،وذلك بالتماس إعادة النظر يف
هذه القرا ات قضائيا عملا بالبند  )1(23من الئحة احملكمة.19

11

الوثيقة .ICC-01/04-01/07-1328

12

الوثيقة .ICC-ASP/8/25

19
حدَّدت هياة ئاسة احملكمة معيا ا إلعادة النظر القضائية يف القرا ات اإلدا ية الصاد ة عن ئيس قلم احملكمة – يف شأن
املساعدة القانونية أو غريه من الشؤون – يتطابق مع معيا مشابه مطبَّق يف احملاكم املخصوصة التابعة لألمم املتحدة ،كما يليَّ :
"يذكر

بأن إعادة النظر القضائية يف قرا ات ئيس قلم احملكمة تتعلق بصلح اإلجراء الذي يكون ئيس القلم قد توصل عن طريقه إىل قرا
معِّي وبنتيجة القرا املعين  .وهي تنطوي على النظر فيما إذا كان ئيس القلم :تصرف دون أن يكون له اختصاص يف املوضوع ،أو
َّ
يتوخ يف تصرفه اإلنصاف من الناحية اإلجرائية ،أو تصرف تصرف ا غري متناسب ،أو أخذ يف
ا تكب خطأ من الناحية القانونية ،أو مل َّ
احلسبان عوامل غري ذات صلة ،أو مل يأخذ يف احلسبان عوامل ذات صلة ،أو خلص إىل استنتاج ما كان ألي شخص ذي حس سليم
22
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معِّي
 -62وبالنظر إىل تعذ التنبؤ على وجه الدقة مباهية املوا د اإلضافية اليت قد حيتاج إليها أي فريق َّ
املخصصة
معِّي خلل اإلجراءات فقد ُوضع قانون حسايب يتيح تغري مقدا املوا د اإلضافية
يف أي وقت َّ
َّ

ألفرقة الدفاع لكي تواكب ما قد يطرأ خلل القضية من تقلبات طائلة أحيان ا.

ترب ختصيص املوا د اإلضافيةَّ ،
قد قلم احملكمة عددا من
 -69ودون استبعاد معطيات أخرى قد ِّ
املعطيات على حنو غري شامل وقام بتحديدها كميا بغية التوصل إىل مكافاات من شأهنا أن تتيح
للمحامِّي أن يوظِّفوا مساعدين إضافيِّي ،تُدفع أجو هم من صندوق احملكمة اخلاص بالطوا ئ .واعتُمدت
وحدة هلذا الغرض هي "معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل" [املشا إليه فيما يلي باملختصر

"معدك" وإىل مجعه ب "معادك"] ،أي ما يناظر مقدا العمل الذي يؤديه عضو فريق يعمل على أساس
التفرغ الكامل:
(أ)

لكل وجه اهتام يقدمه املدعي العام 2.205 :معدك (املعدك الواحد =  12وجه اهتام)؛

(ب) لكل شخص يقدم طلب ا للمشاكة يف اإلجراءات 2.225 :معدك (املعدك
الواحد =  022شخص)؛
(ج) لكل جمين عليه أو جمموعة من اجملين عليهم تقبل الدائرة طلب مشاكته أو مشاكتهم يف
القضية 2.20 :معدك (املعدك الواحد =  52جمني ا عليه)؛
(د)

لكل  3222صفحة يضيفها إىل ملف القضية سائر املشاكِّي 2.2 :معدك (املعدك

الواحد =  32 222صفحة)؛
(ه )

لكل  3222صفحة يقدمها املدعي العام 2.2 :معدك (املعدك الواحد = 32 222

صفحة).
 -12إن جتمع "املعادك" اخلاصة بالفريق يؤهله لتعيِّي موظف إضايف وفق ا للحساب التايل:
(أ)

لكل معدك واحد :مساعد قانوين واحد؛

(ب )

لكل  3معادك :حمام مشا ك واحد.

املتجمعة لفريقه على النحو الذي يراه مناسب ا بغية تعيِّي
يوزع "املعادك"
 -12وجيوز حملامي الدفاع أن ِّ
ِّ
أعضاء إضافيِّي يف الفريق ملصلحة موِّكله ،وذلك ضمن حدود املوا د اإلضافية املمنوحة.

يُعمل عقله بشأن املسألة املعنية أن يتوصل إليه" :انظر  ،الفقرة  26من قرا هياة الرئاسة الصاد يف  02كانون األول/ديسمرب 0225
(الوثيقة  ،)ICC-PresRoC72-02-5الذي ترد تكملة له يف قرا ها الصاد يف  01تشرين الثاين/نوفمرب ( 0226الوثيقة (ICC-
0222
متوز/يوليو
22
يف
الصاد
والقرا
01؛
الفقرة
،01/04-01/06-731Conf
(الوثيقة  ،(ICC-Pres-RoC72-01-8-10الفقرة 02؛ والقرا بشأن "طلب إعادة النظر يف قرا ئيس قلم احملكمة الصاد يف 05
آب/أغسطس  0222بشأن طلب املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة" (الوثيقة .)ICC-RoC85-01/08-4
3-A-040613
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 -10إن اختيا "املعدك" مبثابة وحدة عمل توخي ا للمرونة يف تعيِّي أعضاء األفرقة اجلدد يتماشى مع
النهج العام املعتمد يف وثيقة "منوذج قد ات احملكمة" .إنه يضفي على النظام املرونة اللزمة للستجابة
امللئمة للحتياجات الفعلية ألفرقة الدفاع وألفرقة متثيل اجملين عليهم عندما تظهر خلل الدعوى مع
ضمان املوضوعية اللزمة يف الوقت نفسه.
 -13بيد أن حدوث زيادة مفرطة يف قد الفريق بسبب جتمع "املعادك" اخلاصة به قد جيعل العبء املايل
غري متناسب مع االحتياجاب الفعلية ،ما قد يثري مشكلت على صعيد إدا ة الفريق ويؤيت عباا مفرطا
تتحمله املوا د املالية للمحكمة .ولذا فإن قلم احملكمة يضع يف هذه احلاالت القصوى حدا للموا د
املتغرية اليت ميكن ختصيصها.
اإلضافية ِّ
 -11مث إن مبدأ تغري املوا د اإلضافية تبع ا للمعطيات اآلنفة البيان يقوم على أساس افرتاض مسبق مفاده
أنه يعاد النظر يف املوا د عندما تتقلص املعطيات املعنية أو ال يعود هلا أثر على عبء العمل الواقع على
عاتق أفرقة الدفاع يف مرحلة معيَّنة من مراحل الدعوى .ففيما ُيص املعطى املتمثل يف "وجه االهتام" ،على
املخصصة للقضية إذا ُعدِّل خلل الدعوى ،تعديلا يناظر واحدا أو أكثر
سبيل املثال ،جيري تقليص املوا د
َّ

معِّي من "املعادك".
مرب ا لعدد َّ
من واحد من "املعادك" ،أمر بإلقاء القبض يتضمن عددا من التهم اعتُرب ِّ

وعلى نفس املنوال يعاد ،يف حالة املعطى املتمثل يف "الشخص الذي يقدم طلب ا للمشاكة يف اإلجراءات"،

املتغرية املمنوحة يف إطا هذا املعطى حاملا تكون الدائرة قد أصد ت قرا ها بشأن طلبات
النظر يف املوا د ِّ
ختصص يف إطا سائر املعطيات فقد يستمر توفريها إىل حِّي
املتغرية اليت َّ
املشاكة .أما املوا د اإلضافية ِّ
اإلدالء باملرافعات اخلتامية أمام الدائرة االبتدائية.
يتعِّي أن يطلبها احملامي على وجه
املتغرية بصو ة تلقائية .ف َّ
 -15ويُفرتض أن ال ُمتنح املوا د اإلضافية ِّ
يرب احلاجة إليها.
التحديد ،كما َّ
يتعِّي عليه أن ِّ
 -16وكما بُ ِِّّي آنفا يف هذا القسم ،جيوز أيضا للمجين عليهم أن يقدموا ،من خلل ممثليهم القانونيِّي،
طلبا للحصول على موا د إضافية عملا بالبند  )3(23من الئحة احملكمة .وعلى غرا الطلبات املماثلة
اليت ترد من الدفاع ،يقوم ئيس قلم احملكمة مبراجعة هذه الطلبات وينظر فيها حبسب احلالة وباالستناد إىل
معايري موضوعية وإىل االحتياجات الفعلية للفريق املعين .وميكن النظر يف إمكانية توفري موا د إضافية لفريق
التمثيل القانوين يف احلاالت التالية البيان ،على سبيل الذكر ال احلصر :عندما يزيد عدد اجملين عليهم يف
اجملموعة عما متوسطه  ،52مثلا؛ عندما تستتبع إجراءات جرب األضرا ضرو ة طلب تدابري محائية عملا
باملادة  )2(93من النظام األساسي؛ عندما تقر الدائرة أهنا ستبت يف شأن مقدا أي تعويض؛ عندما
يتعلق األمر بتكاليف متصلة بالتشاو مع موِّكلي الفريق خلل احملاكمة بغية املثابرة على إعلمهم ونشدان
تعليماهتم.
24
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سادس ا -األجور :أفرقة الدفاع وأفرقة تمثيل المجني عليهم
ص ِّمم مث ُح ِّسن الحق ا إثر
 -11كما سبق بيانه ،كان نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة قد ُ
مشاو ات مع أصحاب املصلحة املعنيِّي .وبتا يخ إعداد وثيقة النهج هذه ،كان قلم احملكمة يطبِّق نظامِّي
لدفع األجو على النحو احملدَّد يف التقرير ذي العنوان "التقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية
للمحكمة واقرتاحات بتعديله" ،52وقرا املكتب .وباإلضافة إىل ذلك يؤخذ يف التقرير التكميلي بنظام
جديد لدفع األجو يف حاالت تعدد التوكيلت ضمن إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
وخلل املراحل اليت تشهد اخنفاض ا ملحوظ ا يف األنشطة.
 -12وتسري جداول األجو املبيَّنة يف الوثائق املذكو ة على أفرقة الدفاع وعلى أفرقة متثيل اجملين عليهم
العاملة يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة.

ألف-

دفع أجور أعضاء األفرقة بموجب التقرير عن تعديل النظام

51

 -19إن أجو أعضاء مجيع األفرقة احملدَّدة ضمن تعديلت عام ُ 0221حسبت وفقا للراتب اإلمجايل

الداخل يف حساب املعا التقاعدي للموظف يف الد جة اخلامسة 50من د جات الرتبة املناسبة ضمن
مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،تبعا جلدول الرواتب املعمول به يف منظومة األمم املتحدة

الذي أُقر يف خريف عام .0226
ويبِّي اجلدول التايل نسق األجو لعضو كل فريق قانوين خا جي.
ِّ -22
الجدول  :1نسق دفع األتعاب المستند إلى الراتب اإلجمالي .األجور بحسب التقرير عن تعديل
النظام
الراتب اإلمجايل األساسي (باليو وات)

احملامي/املمثل القانوين للمجين عليهم
احملامي املشا ك
املساعد القانوين
املنسق اإلدا ي
ِّ
احملقق احملرتف*
اخلبري*
52

املرجع املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية .12

52

املرجع السابق الذكر.

22 230
2 965
6 223
1 210
2 965
1 211

50
ُاختذت من البداية الد جة اخلامسة أساس ا حلساب أجو أعضاء األفرقة ،ويعزى ذلك جزئي ا إىل أن موظفي احملكمة حيصلون
على زيادة يف الد جات لقاء كل سنة يعملون خلهلا يف احملكمة لكن أعضاء األفرقة اخلا جيِّي الذين قد يعملون على قضية معيَّنة
لسنوات عديدة ال يتمتعون مبزايا مناظرة.
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* تُدفع األتعاب الشهرية للمحققِّي احملرتفِّي واخلرباء وفقا للمعلومات املقدَّمة يف اجلدول

.0

 -22إن املقادير املبيَّنة يف اجلدول أعله تُدفع شهريا مبثابة أتعاب ألعضاء األفرقة .وباستثناء احملقق
احملرتف واخلبري ،يقوم دفع أجو سائر أعضاء األفرقة على افرتاض أن كل عضو من أعضاء األفرقة يضمن
التفرغ للقضية اليت ُع ِِّّي هلا .وقد مي من وضع هذا النهج القائم على دفع مبالغ مقطوعة إىل مراعاة
مصاحل املشتبه هبم واملتهمِّي واجملين عليهم ،يف املقام األول ،وإىل التربير املعقول لنسق الدفع على أساس
مبالغ مقطوعة ،يف املقام الثاين.
الجدول  :2األتعاب التي تُدفع شهري ا للمحقيين المحترفين والخبراء
احملقق احملرتف

 32يو و يف الساعة ،حبد أقصى مقدا ه
 099يو و يف اليوم ،حبد أقصى مقدا ه
 2 965يو وا يف الشهر

باء-

اخلبري

 21يو و يف الساعة ،حبد أقصى مقدا ه
 235يو و يف اليوم ،حبد أقصى مقدا ه
 1 211يو وا يف الشهر

األجور َّ
المعدلة التي تدفع ألعضاء األفرقة عمالا بقرار المكتب
 -20يؤخذ يف قرا املكتب بتعديلت جديدة لنظام دفع أجو املساعدة القانونية .وحبسب التعديلت
املعنية يؤخذ بنظام حلساب األجو على أساس صايف األتعاب ال على أساس إمجاليِّها .ويتوقف تنفيذ
هذه التعديلت اجلديدة على حتقق بعض الشروط (الوا د تفصيلها الحقا يف الوثيقة احلالية).

-1

تحديد راتب أساسي صاف
 -23مت حتديد املبلغ اإلمجايل لألتعاب ،مبوجب التقرير عن تعديل النظام ،على أساس مراعاة ضرو ات
تتصل بأمو منها فرض ضريبة على أتعاب احملامِّي/أو مسامهاهتم يف صندوق املعاشات التقاعدية ،وأ يد
به أيضا التكفل بد جة من التكافؤ بِّي احملامِّي وأعضاء مكتب املدعي العام ،حبيث يتحقق املزيد من
إعلء شأن مبدأ تكافؤ القوى.
 -21بيد أن تنفيذ نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة عملي ا َّبِّي أن االستناد إىل األجر اإلمجايل
املبِّي
مرب ا ،إلحداثه ازدواج ا يف املدفوعات جراء منح تعويض عن األعباء املهنية على النحو َّ
مل يكن َّ
أدناه .فالفرق بِّي الراتب اإلمجايل والراتب الصايف للموظف الذي تستخدمه احملكمة يعادل جمموع احلسوم
الواجبة التطبيق على موظفي احملكمة ،اليت ليست مبلئمة ومتثِّل ازدواج ا إىل جانب النظام السا ي على
تبِّي أن مبلغ الضريبة الذي يدفعه احملامون على األجو اليت يتقاضوهنا يف إطا
احملامِّي املستقلِّي .كما إنه َّ
املبِّي فيما يلي .وبالتايل
نظام املساعدة القانونية ميكن أن يُستعاد من خلل نسق تعويض األعباء املهنية َّ
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فإن االستناد إىل إمجايل األتعاب مل يعد يُعترب معيا ا سديدا أو معقوالا ،فيجب أن يُستبدل به يف احلاالت
والقضايا املقبلة نسق قائم على أساس صايف األتعاب حبسب الشروط املبيَّنة يف قرا املكتب.

 -25وترد يف اجلدول  3أدناه تفاصيل النظام املعدَّل لدفع األجو على أساس نسق قائم على صايف
53
ُقر مبوجب قرا املكتب .كما يرد يف العمود األخري من اجلدول ،إىل اليسا ،
األتعاب على النحو الذي أ َّ

املبلغ اإلمجايل املستحق لكل عضو من أعضاء األفرقة ممن حيق هلم تقاضي التعويض عن األعباء املهنية
وأثبتوا أهنم َّ
تكبدوا مثل هذه األعباء لسد كل الضرائب وغريها من األعباء ذات الصلة املستحقة التسديد

بفعل تدخلهم أمام احملكمة يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص هبا .ويشمل هذا املبلغ اإلمجايل العام
النسبة املاوية املذكو ة تعويضا عن األعباء املهنية .
الجدول  :3النسق المعدَّل لألتعاب محسوبة على أساس صافي الراتب األساسي
الفاة

صايف الراتب األساسي
(باليو وات)

احلد األقصى للنسبة املاوية ( )%احلد األقصى اإلمجايل الذي
يُدفع شهرياا (باليو وات)
اليت تُدفع تعويضاا عن األعباء

8 221

32

22 621

حمام مشا ك

9 659

32

9 213

مساعد قانوين

4 886

25

5 600

منسق إدا ي
ِّ

3 674

25

1 512

حمام

 -26وال يسري هذا النظام املعدَّل لدفع األجو (على أساس دفع صايف األتعاب الشهرية) إال على
أعضاء الفريق القانوين املبيَّنة فااهتم أعله .فهو ال ينطبق على أجو احملققِّي احملرتفِّي وال على أجو
اخلرباء.
 -21ويسري النظام املعدَّل لدفع األجو على احملامِّي املناوبِّي واحملامِّي املخصوصِّي املعيَّنِّي وفق ا
للنصوص الواجبة التطبيق من بِّي النصوص القانونية للمحكمة.
 -22إن احملامِّي املناوبِّي واحملامِّي املخصوصِّي يعيَّنون وفقا للبندين  13و 16من الئحة احملكمة.
وُيصم عادة ما يُدفع
وحبسب تعريفهم يكون تعيينهم حمدودا من حيث املدة ومن حيث النطاقُ .
املخصصات
للمحامِّي املناوبِّي واحملامِّي املخصوصِّي الذي يتدخلون يف اإلجراءات أمام احملكمة من
َّ

53
"اقرتاح إلعادة النظر يف نظام املساعدة القانونية اخلاص باحلكمة وفق ا للقرا  ICC-ASP/10/Res.4الصاد يف  02كانون
األول/ديسمرب  ،"0222بتا يخ  25شباط/فرباير  ،0220يف تقرير فريق الهاي العامل بشأن املساعدة القانونية املؤخ ب 03
آذا /ما س  ،0220امللحق الثاين.
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لنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة العمومي التمويل .51وعندما تُتح َّمل أجو احملامِّي املناوبِّي
واحملامِّي املخصوصِّي يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة ،يطبَّق نسق الدفع التايل البيان.
 -29فيما يتعلق باألجو  ،يُدفع للمحامي املناوب واحملامي املخصوص:
(أ)

 26.53يو و يف الساعة ،55حبد أعلى مقدا ه؛

(ب)  619يو وا يف اليوم ،حبد أعلى مقدا ه؛
(ج)  2 002يو وا يف الشهر.

 -92ومبقتضى هنوج احملكمة فيما يتعلق بدفع أجو احملامِّي املناوبِّي واحملامِّي املخصوصِّي – للعمل
املضطلع به يف امليدان أو يف مقر احملكمة – يُدفع مبلغ يسد تكاليف السفر؛ ومبلغ لقاء نفقات السكن؛

ومبلغ مقطوع لقاء النفقات النثرية يف حمطات السفر؛ وتكاليف التأشريات وتكاليف التطعيم عند

االقتضاء؛ واألتعاب القانونية لقاء العمل املضطلع به فعلا واملرتبط على حنو مباشر بالغرض من املهمة
والوالية احملدَّدة للمحامي املناوب.
 -92وال يُدفع للمحامي مبقتضى هنج احملكمة أجر على شكل أتعاب قانونية عن الوقت الذي يقضيه

فيما يتصل بتأكيد استعداده لتويل املهمة أو االلتزامات التمهيدية ذات الصلة .فاملدفوعات مبقتضى هذا
النهج تقتصر عادة على األتعاب القانونية عن فرتة االضطلع باملهمة يف امليدان وتشمل على سبيل

االستثناء أعمال التحضري للمهمة.
 -90وباإلضافة إىل األتعاب القانونية ،حيق للمحامي املناوب واحملامي املخصوص أن يتقاضيا تعويض ا
عما يتكبدانه يف حدود املعقول من النفقات اإلضافية خلل تنفيذمها واليتهما املشمولة مبنحة احملكمة،
شريطة أن ال تزيد هذه التكاليف عن حدها الشهري األقصى املشمول بالتخصيصات البالغ 3 222
يو و .ويُ َّزود احملامي املناوب واحملامي املخصوص بالوثائق والنماذج ذات الصلة لكي يتسىن دفع

يزودان هبا هي كشف ساعات العمل،
مستحقاهتما عند إجناز تدخلهما .والنماذج ذات الصلة اليت َّ
واستما ة تعويض النفقات ،واستما ة املعلومات املصرفية اللزمة.

51
املرب االستعانة بنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة لدفع أجو احملامِّي املناوبِّي واحملامِّي
مثة حاالت ال يكون فيها من َّ
يعِّي فيها احملامي املناوب
املخصوصِّي .ويشا مثلا إىل حالتِّي من هذه احلاالت ،على سبيل الذكر ال احلصر :أوالمها احلالةُ اليت َّ
ملساعدة مشتبه به غري معوز من أجل مثوله األول أمام احملكمة؛ وثانيتهما حالةُ الشخص غري املعوز الذي يستجوبه مكتب املدعي
ويعِّي حمام مناوب ملساعدته عملا باملادة  55من نظام وما األساسي.
العامَّ ،
55

يطبَّق هذا املقدا عندما يعمل احملامي يف مكان إقامته؛ أما عندما يقوم احملامي مبهمة للعمل خا ج مكان إقامته ،فيُدفع له

املقدا اليومي.
28
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-2

تطبيق النظام َّ
المعدل لدفع األجور
 -93حيدد قرا املكتب طريقة تطبيق النظام َّ
املعدل لدفع األجو  .فنظام دفعها املعدَّل يف عام 0220
الفعال وأمهية احملاكمات العادلة؛ وشواغل
يراعي عوامل عدة ،منها ضرو ة التكفل بالتمثيل القانوين َّ
أصحاب املصحلة املعنيِّي ،وال سيما املسائل املتصلة باإلنصاف اليت قد تضر بسلمة اإلجراءات
القضائية؛ وما خلصت إليه مجعية الدول األطراف يف دو هتا العاشرة إذ أعلنت أنه ما من عوائق قانونية
لتطبيق النظام املعدَّل لدفع األجو على القضايا القائمة واألفرقة احلالية.
 -91ومن الناحية العملية أخذ قرا املكتب بثلثة أنساق ئيسية لسريو ة تطبيق نظام دفع األجو
املعدَّل يف عام  ‘2’ :0220التطبيق الفو ي ‘0’ ،التطبيق اآلجل ‘3’ ،التطبيق التد جيي.

(أ)

التطبيق الفوري
 -95اعتبا ا من األول من نيسان/أبريل  ،0220يطبَّق النظام املعدَّل لدفع األجو تطبيقا فو ياا على
(أ) األفرقة اجلديدة اليت تعمل للدفاع أو التمثيل أمام احملكمة( ،ب) أي تعديلت لتشكيل األفرقة خلل
أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ،سواء عن طريق تبديل أحد أعضاء األفرقة أو تبديل األفرقة برمتها أو
تعيِّي أعضاء إضافيِّي فيها .ويُ َّنوه إىل أن التعديل الذي يشمل عضوا معيَّنا من أعضاء الفريق جيب أن ال

يؤثِّر على سائر أعضاء الفريق من حيث دفع األجو  ،إال إذا تغري تشكيل الفريق برمته.
(ب) التطبيق اآلجل

 -96فيما يتعلق باألفرقة اليت تعمل ،حبلول األول من نيسان/أبريل  ،0220يف إطا قضايا ل ّما تبدأ
املبِّي يف املادة  )2(62من النظام األساسي ،ال يطبَّق النظام املعدَّل
فيها جلسة اعتماد التهم ،على النحو َّ
املبِّي
لدفع األجو إال عندما تبدأ هذه اجللسة .وحىت ذلك احلِّي ختضع أجو أعضاء الفريق لنظام األجو َّ
يف اجلدول  2أعله .ولتحديد الفرتة ذات الصلة ،يتمثل العنصر احلاسم األمهية يف تا يخ بدء املرحلة
الشفوية من مداوالت جلسة اعتماد التهم.
 -91فيما يتعلق باألفرقة اليت تعمل ،حبلول األول من نيسان/أبريل  ،0220يف إطا قضايا ل ّما تبدأ
فيها أوىل جلسات احملاكمة ،ال يطبَّق النظام املعدَّل لدفع األجو إال عندما تبدأ هذه اجللسة .وحىت ذلك
املبِّي يف اجلدول  2أعله .ولتحديد
احلِّي ختضع أجو أعضاء األفرقة العاملِّي يف إطا القضية للنسق َّ
الفرتة ذات الصلة ،يتمثل العنصر احلاسم األمهية يف تا يخ بدء املرحلة الشفوية من مداوالت جلسة
احملاكمة.
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(ج) التطبيق التدريجي
 -92فيما يتعلق باألفرقة اليت تكون ،حبلول األول من نيسان/أبريل  ،0220عملت يف قضايا جتري
املبِّي يف اجلدول  2أعله إىل حِّي إجناز هذه اإلجراءات أمام
فيها احملاكمة ،يطبَّق نسق دفع األجو َّ
الدائرة االبتدائية ونظر دائرة االستاناف يف القضية .وعندما تبدأ اإلجراءات أمام دائرة االستاناف ،يطبَّق
املبِّي أدناه.
نسق انتقايل لدفع األجو  ،على النحو َّ
 -99تنطوي اخلطوة األوىل على تقدير الوقت اللزم إلجناز نظر دائرة االستاناف يف القضية .ويتوىل قلم
ويتعِّي عليه أن يستشري يف ذلك هياة الرئاسة واألفرقة املعنية،
احملكمة املسؤولية عن عملية التقدير هذهَّ ،
حبسب االقتضاء .ويُقسم الوقت َّ
املقد على هذا النحو إىل ثلثة أشطا متساوية (ألف ،باء ،جيم)،
متتابعة زمنيا ،بدءا من اليوم الذي تكون فيه مجيع اإلجراءات ذات الصلة أمام الدائرة االبتدائية قد أُجنزت.
ولكل من هذه األشطا نسقه اخلاص فيما يتعلق بدفع األجو :
(أ)

املبِّي يف اجلدول 2؛
يطبَّق على الشطر ألف نظام دفع اإلجو َّ

(ب) تطبَّق على الشطر باء مقادير أتعاب تراوح بِّي مقادير األتعاب املعدَّلة ومقاديرها حبسب
املبِّي يف اجلدول  2أعله؛
نظام دفع األجو َّ
املبِّي يف اجلدول  3أعله.
(ج) تطبَّق على الشطر جيم مقادير األجو املعدَّلة ،على النحو َّ
 -222وجتري عند انتهاء القضية تسوية الفروق بِّي فرتة الوقت املتوسط اليت َّ
قد ها قلم احملكمة والفرتة
الفعلية اليت استغرقتها اإلجراءات ،حبيث تُعاجل أية مدفوعات مزيدة أو منقوصة.

جيم-

اعتبارات تكميلية بشأن األجور
 -222عملا بطلب من مكتب مجعية الدول األطرافُ 56دعيت به احملكمة إىل مواصلة تطوير نظام
املساعدة القانونية فيها ،قدَّم قلم احملكمة مقرتحاته يف التقرير التكميلي 51الذي اعتُمد بالقرا
 ICC-ASP/11/Res. 1املؤخ ب  00تشرين الثاين/نوفمرب  .0220ومثة بِّي أ بعة عناصر التقرير

التكميلي اليت اعتُمدت عنصران يتناوالن املسائل املتصلة بدفع أجو األفرقة العاملة يف إطا نظام
املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة .ويتعلق هذان العنصران( :أ) باألجو اليت تُدفع يف حالة تعدد
التوكيلت( ،ب) باألجو اليت تُدفع عن الفرتات اليت ينخفض فيها مقدا األنشطة.

30

56

قرا املكتب ،املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية  ،6املرفق.

51

التقرير التكميلي ،املذكو فيما تقدَّم ضمن احلاشية .2
3-A-040613

ICC-ASP/12/3

-1

األجور التي تُدفع في حالة تعدد التوكيالت
 -220وفقا للتقرير التكميلي وملبادئ احلصافة يف تدبر نظم املساعدة القانونية العمومية التمويل ،يُقصر
عدد التوكيلت املتزامنة على ما ال يزيد عن قضيتِّي .واعتبا ا من األول من كانون الثاين/يناير 0223

يعِّي حمام ،سبق أن اختا ه موِّكل معوز ليمثِّله يف
يسري الرتتيب التايل فيما يتعلق باألتعاب عندما َّ

اإلجراءات أمام احلكمة ،ليمثِّل موِّكلا (موِّكلِّي يف قضية ثانية) .ويسري نظام األتعاب ذاته على احملامي
املناوب واحملامي املخصوص اللذين قد يعملن بأكثر من توكيل واحد يف اإلجراءات أمام احملكمة.
الجدول  :4أتعاب المحامين
القضية األوىل

القضية الثانية

أتعاب احملامي  2 002( %222يو وا يف الشهر)  1 222.5( %52يو وات يف الشهر)

 -223ميكن أن تقوم ،يف حياة احملكمة اجلنائية الدولية باعتبا ها مؤسسة قضائية دولية دائمة ،أوضاع
ُيتا فيها شخص يريد أن ميثَّل أمام احملكمةُ ،حَّر االختيا  ،إيكال مهمة متثيله أمامها إىل حمام ميثِّل
بالفعل يف اإلجراءات أمامها موِّكلا آخر .وتقوم اعتبا ات مالية إذا وجد ئيس قلم احملكمة أن كل املوِّكلِّي
املتصو ة معوز .كما تثا يف هذه احلاالت اعتبا ات هامة أيضا بشأن مدى وجاهة
يف هذه احلالة
َّ
التوكيلت املتزامنة ،وذلك نظرا إىل ما إذا كانت جودة التمثيل القانوين ال تتأثر على حساب املوِّكلِّي
يقسم احملامي وقته بِّي قضيتِّي.
بسبب وجوب أن ِّ
 -221والعادة أنه ،إذا حدث أن اختا شخص غري معوز حمامي ا ميثِّله وهو عامل كل العلم بأن احملامي
يتعِّي
املعين منخرط يف قضية أخرى أمام احملكمة فذلك أمر يعود حق ا للموِّكل غري املعوز املعين ،الذي َّ
عليه أيض ا أن يواجه نتائج قرا ه ويقبلها .أما حاالت تعدد التوكيلت اليت تند ج ضمن إطا نظام
املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة فيجوز لقلم احملكمة أن ميا س فيها املراقبة على عمليات دفع أجو
احملامي وعلى تعيينه.
 -225لقد أ ست املادة ()2(61د) من النظام األساسي والقاعدة  )0(02من القواعد اإلجرائية احلق
يف اختيا احملامي حبرية .ويلتزم قلم احملكمة كل االلتزام هبذا املبدأ ،ويؤكد منو ُال عمله على هذا الصعيد
حىت اآلن التزامه هذا .لكن احلق املعين ليس حقا مطلقا .52فقد تقتضي ظروف معيَّنة احلد من هذا احلق،
عندما يكون احلد منه غري تعسفي وحصيفا .وتقضي بذلك األسانيد الراسخة ،على الصعيدين الدويل
52
انظر على سبيل املثال :خان وآخرون،
( Evidenceحماكم أ تشبولد اجلنائية الدولية :املما سة ،واإلجراءات ،واألدلة) ،الطبعة الثالثة )(Sweet & Maxwell
)” ،(“Archboldالصفحة  2562وما يليها.
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والوطين ،وأحكام هياة ئاسة احملكمة ،اليت تُرسي هذا املبدأ ضمن اجتهاد احملكمة .59واحلالة اليت يكون
فيها الشخص احملتاج إىل التمثيل القانوين معوزا تند ج يف عداد احلاالت اليت جيوز أن ِّ
تشكل استثناءا من

حق اختيا احملامي حبرية .62كما ينبغي أن يوضع يف االعتبا أن األمر يعود ل " ئيس قلم احملكمة املنوطة به
املسؤولية األوىل عن إدا ة نظام املساعدة القانونية فيها ،مبا يف ذلك اإلشراف على نسق املساعدة القانونية
اليت تقدمها احملكمة والبت يف الشؤون املتصلة مبؤهلت احملامِّي وتعيينهم وانتداهبم" .62وبعبا ة أخرى ،ال

احلق يف اختيا احملامي حبرية يدي قلم احملكمة ،كما يف احلالة اليت تستتبع فيها التوكيلت املتزامنة يف
يقيِّد ُ
إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة آثا ا مالية غري مناسبة (من حيث أن احملامي ذاته يتقاضى

مبلغِّي مقطوعِّي شهريِّي كاملِّي يُدفعان له مبثابة أتعاب مهيَّأة للعمل على أساس التفرغ الكامل)،
وتنطوي أيض ا على خطر إمكان اإلضرا مبصاحل املوِّكلِّي.
 -226لقد وضع قلم احملكمة هنجا ُحتد به التوكيلت املتزامنة مبا ال يزيد عن قضيتِّي وذلك إلعمال
منحى يف هذا اجملال يضمن ،باإلضافة إىل إمكان حتقيقه وفو ات لصاحل نظام املساعدة القانونية اخلاص
باحملكمة ،فعالية التمثيل القانوين ويراعى به احلق يف اختيا احملامي حبرية .فاحلد من عدد القضايا اليت
ميكن أن يُعهد فيها بالتمثيل أمام احملكمة إىل احملامي ذاته يساعد ،باإلضافة إىل إمكان حتقيقه وفو ات يف
التكاليف ،على التكفل بالوفاء بااللتزامات جتاه املوِّكلِّي دون تشتت الذهن يف القضايا اإلضافية وحتمل

عباها ،ويتم به ،من خلل ختفيض احلوافز املالية على تويل أمر قضايا عديدة ،تثبيط احملامِّي (وسائر
أعضاء الفريق املهتم بقضية معيَّنة) عن تويل أمر عدد من القضايا يزيد ع ّما ميكن تناوله يف حدود املعقول.
 -221ف يمكن أن تكون إلمكانية تويل احملامي نفسه التمثيل أمام احملكمة يف أكثر من قضية واحدة
عواقب وخيمة على جودة التمثيل القانوين املوفَّر .فإجراءات احملكمة ،بطبيعتها ذاهتا ،تتسم بالتعقيد ،ما
59
انظر على سبيل املثال :هياة الرئاسة" ،مرب ات القرا بشأن ’طلب إعادة النظر يف قرا قسم اجملين عليهم واحملامِّي التابع
لرئيس قلم احملكمة الصاد يف  0كانون الثاين/يناير  0222القاضي بعدم قبول إد اج الربوفسو الدكتو سلوتر يف قائمة احملامِّي‘"
(الوثيقة  ICC-Pres.-RoC72-01-8-10املؤ خة ب  22متوز/يوليو )0222؛ هياة الرئاسة" ،قرا بشأن ’طلب عاجل مقدَّم مبوجب
القاعدة  )3(02من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات‘ و ’طلب عاجل لتعيِّي حمام مناوب‘ قدَّمهما توماس لوبانغا دييلو أمام هياة
الرئاسة يف  1أيا /مايو  0221و 22أيا /مايو  ،0221على الرتتيب" (الوثيقة  ،)ICC-01/04-01/06-937الفقرة .05
62
انظر املادة ()2(61د) من النظام األساسي .انظر أيض ا أ تشبولد ( ،)Archboldالصفحة  2562وما يليها .وانظر
كذلك :قضية املدعي العام ضد حجيحسنوفتش ) )Hadžihasanovićوآخرين ،الوثيقة  06( IT-01-47-PTآذا /ما س
)0220؛ قضية املدعي العام ضد بلغوجيفتش ) )Blagojevićوأخرين ،الوثيقة  9( IT-02-60-PTكانون األول/ديسمرب
)0220؛ قضية املدعي العام ضد أكايسو ) ،)Akayesuالوثيقة  2( ICTR-96-4-Aحزيران/يونيو  ،)0222الفقرتان  62و60؛
IT-95-4-PT/IT-95-8/1-PT
قضية املدعي العام ضد دوسكو كنيزيفيتش ) ،)Dusko Knezevicالوثيقة
( 6أيلول/سبتمرب )0220؛ ودعوى استاناف جان كامباندا ) (Jean Kambandaضد املدعي العام ،الوثيقة ،ICTR-97-23-A
( 29تشرين األول/أكتوبر  ،)0222الفقرة  20وما يليها.
62

هياة الرئاسة ،قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو ،الوثيقة  09 ،ICC-01/04-01/06-937حزيران/يونيو ،0221
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جيعل خوضها بنجاعة وفعالية ومتثيل مصاحل املوِّكلِّي على أفضل وجه يستلزمان من احملامي طاقة مجّة
وتفاني ا تام ا .والتقاء قيام وضع قد يُضّر فيه تعدد التوكيلت جبودة التمثيل ،يطبِّق قلم احملكمة عند النظر
يف حالة من حاالت متثيل أكثر من موِّكل واحد يف الوقت ذاته منواالا منوذجي ا قائم ا على متييز "ثلثة أنواع

من التنازع" ‘2’ :تنازع املصاحل؛ ’ ‘0التنازع يف جدول مواعيد عمل احملامي الذي يود أن يتوىل قضيتِّي
أمام احملكمة يف آن مع ا ،واستعداده لذلك ،وا تباطاته الزمنية؛ ‘ ’3التنازع على صعيد املدفوعات يف إطا
نظام احملكمة للمساعدة القانونية بالنظر إىل املبادئ اليت توعز الدول األطراف إىل ئيس قلم احملكمة
باتّباعها توخي ا للحصافة يف إدا ة هذا النظام .وفيما يتعلق بالنوعِّي األولِّي من التنازع ،يقوم قلم احملكمة
قبل اإلذن بالتوكيل الثاين بالتثبت الذي يقضي به "مبدأ العناية الواجبة" ،وذلك مبثابة إجراء ام إىل
التكفل بكون التوكيل اإلضايف متطابق ا مع النصوص ذات الصلة ولن يضر حبقوق ومصاحل املوِّكلِّي أو
يؤدي إىل حاالت انقطاع وتأخري يف اإلجراءات .وُجيري قلم احملكمة يف إطا هذه السريو ة مشاو ات
مباشرة مع املوِّكلِّي املعنيِّي ليحصل على موافقتهما الضرو ية ،ومع الدوائر املعروضة عليها القضايا املعنية
قبل تنجيز التعيِّي .ومياثل هذا املنحى املما سة املعمول هبا يف احملكمة الدولية ليوغسلفيا السابقة التابعة
لألمم املتحدة بشأن مسألة التوكيلت املتزامنة .60وجيوز الطعن يف القرا النهائي الذي يبت به ئيس قلم
احملكمة فيما إذا كان يأذن بالتعيِّي وذلك بطلب مراجعة قضائية هلذا القرا أمام الدائرة املعنية ،وعندها
تغدو املسألة شأن ا خاضع ا لتقدير القضاة.
 -222ويتصل النوع الثالث من التنازع بالتعويض املنصف الذي ميكن للمحامي املعين أن يتوخى تقاضيه
لقاء اخلدمات اليت يؤديها يف إطا التوكيل الثاين .فاملقدا احلايل البالغ  2 002يو وا الذي يُدفع شهريا
للمحامي مبثابة أتعاب قانونية عن كل قضية يف إطا نظام احملكمة اجلديد للمساعدة القانونية حمسوب

يعِّي من أجلها .وقد ُمي من وضع هذا
على أساس افرتاض أن احملامي يضمن التفرغ الكامل للقضية اليت َّ
النهج إىل مراعاة مصاحل املشتبه هبم واملتهمِّي واجملين عليهم ،يف املقام األول ،وإىل التربير املعقول لدفع

مبالغ مقطوعة للمحامي ،يف املقام الثاين.
 -229وينبغي التنويه إىل أن قلم احملكمة ،إذ استخلص العرب من خربة احملاكم املخصوصة واملصاعب اليت
واجهتها ،سعى إىل دمج أجو احملامِّي اخلا جيِّي وأفرقتهم باألجو الواجبة الدفع ضمن احملكمة ،وإىل
معاملتهم أسوة مبوظفي احملكمة بقد املستطاع ضمن حدود إدا ة نظام املساعدة القانونية العمومي
التمويل .كما ُحدِّدت مبالغ واتب أعضاء األفرقة اخلا جية العاملِّي يف إطا نظام املساعدة القانونية
اخلاص باحملكمة حبيث تقابل صايف الرواتب اليت يتقاضاها موظفو احملكمة الذين يضطلعون مبهام مكافاة،
فثُبِّتت مقاديرها تلقائيا حبيث تناظر الد جة اخلامسة ضمن الرتبة املعنية اعتبا ا من بداية التوكيل .وينبغي
60
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التنويه يف هذا الصدد إىل أن تشكيل كل من األفرقة – وبالتايل الرواتب املستحقة ألعضائه – مياثل
تشكيل األفرقة العاملة يف مكتب املدعي العام ،الذين يعملون يف الوقت ذاته على عدة قضايا معروضة
على احملكمة.
 -222ويرى قلم احملكمة ،بصفته مديرا لنظام املساعدة القانونية العمومي التمويل ،أن دفع مبلغ إضايف
مقد اه  2 002يو وا حملام ميثِّل يف الوقت ذاته موِّكلا معوزا ثانيا (أو جمموعة من املوِّكلِّي املعوزين يف حالة
اجملين عليهم) يف اإلجراءات أمام احملكمة ال يتطابق مع مبدأ اإلدا ة احلصيفة لنظام املساعدة القانونية كما
طلبته مجعية الدول األطراف ،63وال سيما عندما يكون كل شخص حمتاج إىل متثيل قانوين من األشخاص
املشاكِّي يف اإلجراءات الرئيسية أمام احملكمة يستفيد فيما ُيص هذه اإلجراءات ال من خدمات حمام
واحد بل من خدمات فريق من احملامِّي وغريهم من املهنيِّي املختصِّي الذين يساعدون يف التمثيل يف
القضية املعنية.
املبِّي يف اجلدول  1إمنا ُحدِّد استنادا إىل التعليل الوا د أعله.
اجملزأ َّ
 -222واألجر َّ
 -220ويف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة يسري التخفيض التناسيب ذاته على سائر
عِّي للهتمام بقضيتِّي يف آن معا.
األفرقة اليت تُ َّ
 -223ويضاف إىل ذلك أنه ال يُدفع للمحامي (وال لغريه من أعضاء الفريق املعين) التعويض عن األعباء

املهنية يف إطا القضية الثانية إذا كان بالفعل يتقاضى تعويض ا عن هذه األعباء يف إطا القضية األوىل.

 -221وإذا انتهت اإلجراءات يف إحدى القضيتِّي قبل أن تنتهي يف األخرى فإن األجو فيما ُيص
القضية األخرى تعاد إىل مقدا ها الكامل.

-2

دفع األجور في مراحل انخفاض مقادير األنشطة
 -225يقوم نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة على افرتاض أن احملامِّي أو أعضاء الفريق املعين
يتكفلون بالتفرغ للقضية اليت تُسند إليهم .وبناءا على ذلك تُدفع ألعضاء األفرقة القانونية اخلا جية أجو

كاملة على شكل مبالغ مقطوعة.

 -226إن اإلدا ة احلصيفة لنظام املساعدة القانونية العمومي التمويل ال جتيز استمرا أعضاء الفريق على
يرب ذلك عبءُ العمل الواقع على عاتقهم خلل فرتة
تقاضي مبالغ األجو املقطوعة الكاملة عندما ال ِّ
اخنفاض األنشطة .واعتبا ا من األول من كانون الثاين/يناير  ،0223يتمثل املوقف الذي يُتخذ تلقائيا،
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يف احلاالت اليت تشهد فيها األنشطة يف اإلجراءات أمام احملكمة اخنفاض ا كبريا ،يف الكف عن دفع مبالغ
األجو املقطوعة ألعضاء األفرقة يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة.
 -221ومن األمثلة على فرتات اخنفاض األنشطة يشا على سبيل الذكر ال احلصر إىل الفرتة بِّي اإلدالء
باملرافعات اخلتامية أمام احملكمة ونطق الدائرة بالقرا ؛ وفرتات إيقاف اإلجراءات أو تعليقها أو سائر فرتات
التأخري الطويل فيها؛ وفرتة االنتظا بعد استاناف قرا الدائرة التنفيذية القاضي باعتماد التهم.
 -222وعند اخنفاض النشاط يف اإلجراءاتُ ،حتدَّد أجو احملامي وكل عضو من أعضاء الفريق يف مجيع
احلاالت املنظو فيها على أساس عدد الساعات املعمول خلهلا فعلا ،على أن ال جياوز املبلغ املدفوع
شهري ا حدا أقصى يساوي السقف َّ
احملدد لكل فاة يف إطا نظام احملكمة القانوين.
مفصلة لكشوف ساعات العمل اليت يقدمها كل عضو من أعضاء الفريق
 -229ويتم الدفع بعد مراجعة َّ
تبيانا للعمل املضطلع به فعلا كما تستلزمه متطلبات املرحلة املعنية من مراحل اإلجراءات يف القضية .وعند
مرب ات كافية إلخنراط أعضاء
مراجعة كشوف ساعات العمل ،يقوم قلم احملكمة بتقييم ما إذا كانت هناك ِّ
األفرقة على حنو معقول يف العمل على ملف القضية .وميكن أن يستشري قلم احملكمة الدائرة املختصة
ترب االضطلع بالعمل املعين
وأعضاء األفرقة املعنيِّي لتبِّي ما إذا كانت متطلبات القضية يف الفرتة املعنية ِّ
املطالب بأجره.
 -202وخلل فرتات اخنفاض األنشطة هذه ال يتقاضى كل عضو من أعضاء الفريق أجرا بالضرو ة .ويقع
على عاتق احملامي املسؤول عن القضية وعلى عاتق عضو الفريق املعين عبء تبيان احلاجة إىل عمل هذا
العضو ،على حنو يقتنع به ئيس قلم احملكمة.
 -202وعلى الصعيد العملي يقوم القسم املختص من أقسام قلم احملكمة – أي قسم دعم احملامِّي –
حاملا تبدأ مرحلة من مراحل اإلجراءات تشهد خلهلا األنشطة اخنفاضا ،وبعد أن يكون قلم احملكمة قد
أجرى املشاو ات اللزمة مع الدائرة املختصة أو هياة الرئاسة أو غريمها من اجلهات ،بإخطا احملامي و/أو
املمثل القانوين الذي يتوىل املسؤولية العامة عن تدبر شؤون الفريق بأن قلم احملكمة سيوقف املدفوعات عن
الفرتة املعنية مستعيض ا عنها بدءا من ذلك الوقت فصاعدا بأجو تسدَّد بصو ة ساعيّة عن العمل الضرو ي

فعالية وجناعة متثيل املوِّكلِّي .ويبلغ أجل اإلخطا  32يوم ا تقوميي ا وفق املما سة اليت
املضطلع به سهرا على ّ
يعمل هبا قلم احملكمة حالي ا فيما ُيص فرتات اخنفاض النشاط يف القضية ،أو االنتقال إىل مرحلة أخرى
من مراحل اإلجراءات ،على حنو يفضي إىل تغري نطاق املساعدة القانونية الواجب تقدميها .وذلك ِّ
ميكن
احملامي من اختاذ ما قد يلزم من تدابري ذات صلة ،مبا يف ذلك تقدمي املزيد من املعلومات إىل قلم احملكمة،
أو دعوته إىل إعادة النظر يف القرا املعين ،أو طلب إمكانيات إضافية مبوجب البند  )3(23من الئحة
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احملكمة ،أو إحالة األمر عند االقتضاء إىل الدائرة املختصة لكي تعيد النظر فيه مبوجب البند  )1(23من
الئحة احملكمة .ويضاف إىل ذلك أن التفاصيل املتعلقة بإمكان طروء هذا التغري يف نظام دفع األجو تُب لغ
على النحو املناسب إىل احملامِّي عند تعيينهم ،خلل أول دو ة توجيه تعقدها هلم األجهزة املعنية من
يزودون هبا عند تعيينهم.
أجهزة قلم احملكمة ،وتُد ج يف وثائق التوجيه اليت َّ

دال-

إجراءات دفع األتعاب القانونية
يقدم احملامون ،قبل كل مرحلة من مراحل
 -200خطة العمل :وفق ا للبند  231من الئحة قلم احملكمةِّ ،
اإلجراءات أو كل ستة أشهر ،خطة عمل تُرفع إىل ئيس قلم احملكمة لكي يقرها ،وميكن أن يُستشا
يف ذلك مفوضو املعونة القانونية عملا بالبند  236من الئحة قلم احملكمة .وتُد ج يف خطة العمل هذه

وفعاالا يف كل
تفاصيل مجيع األنشطة اليت يرى احملامي أهنا األنسب لتمثيل موِّكله (موِّكليه) متثيلا ناجع ا ّ

مراحل اإلجراءات .ويُقصر استعمال هذه املعلومات على استخدام ئيس القلم هلا داخلي ا يف تدبر نظام

السرية .وعند هناية كل مرحلة من مراحل اإلجراءات –
املساعدة القانونية وهي تعامل بأقصى د جة من ّ
أو هناية فرتة ستة أشهر إذا حلت قبل انتهاء مرحلة اإلجراءات املعنية – يقدم احملامي إىل قلم احملكمة
تقريرا عن تنفيذ خطة العمل.
 -203طريقة دفع األتعاب :جتري عملية دفع األتعاب يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة
بصو ة شهرية بناءا على تقدمي كشوف ساعات العمل اململوءة على النحو الواجب واملمهو ة كل منها
بتوقيع العضو املعين من أعضاء الفريق وبتوقيع احملامي (يقع على عاتق احملامي أيض ا واجب مراجعة
كشوف ساعات العمل اليت ختص غريه من أعضاء فريقه وأن يوقِّعها).
 -201وتُطلب كشوف ساعات العمل قبل أن جيري الدفع وذلك على الرغم من أن األجو يف إطا
نظام الدفع املعمول به يف احملكمة تُدفع على أساس مبلغ حد أقصى مقطوع لكل فاة من األشخاص
مبوب باألنشطة اليت يضطلع هبا
الذين يتقاضوهنا .وكشوف ساعات العمل هي يف الواقع سجل أو بيان َّ
كل عضو من أعضاء الفريق خلل فرتة الشهر املنشود الدفع عنها .وتتيح هذه الكشوف لقلم احملكمة
ضموا على أساسها إىل الفريق القانوين
التيقن من أن أعضاء األفرقة يقدمون بالفعل خدماهتم املهنية اليت ُ

وحتفظ من أجل أعمال التدقيق الداخلي
وذلك قبل صرف املدفوعات .كما إن هذه الكشوف تُطلب ُ
واأل شفة .وجيري عادة حتويل املبالغ املعنية إىل احلسابات املصرفية ألعضاء الفريق خلل أسبوعِّي إىل
ثلثة أسابيع من تقدمي هذه الكشوف بعد قيام األقسام املعنية يف قلم احملكمة بأعمال التجهيز اللزمة.
 -205ويُدفع للمحامي واحملامي املشا ك  15باملاة من األتعاب الشهرية عند تلقي كشف ساعات العمل

املقدَّم كل شهر .أما نسبة ال  05باملاة الباقية فتُدفع عند هناية كل مرحلة من مراحل اإلجراءات أو كل
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ستة أشهر ،بعد تدا س تنفيذ اخلطة اليت يقّرها ئيس القلم يف بادئ األمر .وال يطبَّق هذا اإلجراء املتمثل
اجملزأ إال على احملامي واحملامي املشا ك وال يسري على سائر أعضاء الفريق .ويُعفى احملامي
يف الدفع َّ
اجملزأ يف الفرتة املمتدة من التا يخ الفعلي لبدء
واحملامي املشا ك أيض ا من تطبيق اإلجراء املتمثل يف الدفع َّ
احملاكمة ،الذي حتدده الدائرة االبتدائية ،إىل حِّي اإلدالء باملرافعات اخلتامية.

هاء-

المنازعات بشأن األتعاب
 -206يقضي البند  235من الئحة قلم احملكمة بأن يتخذ ئيس القلم قرا ا بشأن أي منازعة فيما ُيص
حساب األتعاب ودفعها أو تعويض النفقات يف أقرب وقت ممكن ،وأن ُُيطر احملامِّي بذلك .وجيوز
للمحامِّي أن يطلبوا إىل الدائرة املختصة النظر يف أي قرا يُتخذ يف هذا الشأن يف غضون  25يوم ا تقوميي ا

بدءا من تا يخ اإلخطا به.

واو-

حظر اقتسام األتعاب
 -201تنتهج احملكمة هنجا ال جييز أي تسامح فيما ُيص فعلة اقتسام األتعاب يف حاالت حتمل احملكمة
مجيع تكاليف املساعدة القانونية .وميثِّل كل انتهاك قد يُرتكب إساءة سلوك مبوجب مدونة قواعد السلوك

املهين للمحامِّي وُيضع احملامي الذيي يرتكبه إلجراءت تأديبية مبوجب هذه املدونة.

 -202وعملا باملادة  00من املدونة املذكو ة يوقِّع كل حمام يعمل يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص
باحملكمة تعهدا بأن ال يقبل أي شكل من أشكال األجر من أي مصد آخر غري هذا النظام وأن ال ينقل
أي جزء من األتعاب املتقاضاة لقاء متثيل موِّكل وال أن يُقرض جزءا منها أو أي أصول أخرى أو أموال إىل

املوِّكل ،أو أقا به ،أو معا فه ،أو أي شخص ثالث أو منظمة للموِّكل مصلحة شخصية فيها.

سابعا -التعويض عن األعباء المهنية
 -209باإلضافة إىل األتعاب حيق ألعضاء األفرقة الذين يشغِّلون مكتبا ملما سة املهنة القانونية آحادا
أو بالتشا ك مع غريهم ،عندما يعملون يف احملكمة ،أن يتقاضوا مبلغا إضافيا لتعويض أعبائهم املهنية،

يُدفع هلم حبد أقصى مقد اه  12يف املاة من األتعاب .61واألعباء اليت حيق التعويض عنها جيب أن تكون

على صلة مباشرة بالعمل املضطلع به يف اإلجراءات أمام احملكمة.

61
"تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليا ات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن األشخاص
املتهمِّي ( :)ICC-ASP/3/16حتديث للمرفق  : 0تفاصيل املدفوعات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية"،
 32تشرين األول/أكتوبر  ،0226الفقرة 5؛ "تقرير بشأن سري عمل احملكمة اخلاص باملساعدة القضائية ومقرتحات بتعديله" (ICC-
 ،)ASP/6/4املرفق الثامن.
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 -232إن التعويض عن األعباء املهنية مهيَّأ لسد التكاليف املتصلة بتشغيل مكتب قانوين ،ودفع أجو
الكتبة والشركاء اخلا جيِّي عند اللزوم ،واالشرتاك يف ابطات احملامِّي ،مما ميكن أن يزداد يف حالة التعيِّي
يف احملكمة ،واملسامهات يف نظام الضمان االجتماعي ،ونظام املعاشات التقاعدية ،ونظام التأمِّي الصحي
اليت يشا ك فيها احملامي ،مبا يف ذلك تكاليف االستشفاء الدويل فيما ُيص البلدان اليت تشهد د جة عالية
من املخاطرة.
 -232ويقتصر دفع هذا التعويض على املرحلة االبتدائية أو على املرحلة التمهيدية ومرحلة االستاناف
ترب القيود املفروضة على برنامج عمل احملكمة وجود احملامي يف مقرها لفرتة جتاوز ال  25يوما.65
عندما ِّ
 -230مت تكميل النظام اآلنف الذكر للتعويض عن األعباء املهنية بقرا املكتب الذي أُخذ فيه بتعديلت
ذات شأن على هذا البند من املدفوعات يف إطا نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة .ويظل النسق
اآلنف البيان للتعويض عن األعباء املهنية نافذا وواجب التطبيق على بعض القضايا القائمة اليت تنظر فيها
احملكمة لكن مجيع أعضاء األفرقة القانونية اجلدد ُيضعون ،اعتبا ا من نيسان/أبريل  ،0220لنسق
املبِّي يف قرا املكتب والوا دة تفاصيله فيما يلي.
التعويض َّ
 -233ونتيجة لقرا املكتب ،جيري حساب أجو أعضاء األفرقة على أساس صايف الراتب األساسي
احملدَّد وفقا للجدول  3أعله ،زائدا مقدا ا عاما إمجاليا لسد كل الضرائب أو األعباء اإلضافية املماثلة
املستحقة الدفع على أعضاء األفرقة املعنيِّي .ويشمل هذا املبلغ العام نسبة التعويض عن األعباء املهنية
املشا إليها يف اجلدول .3
 -231وجيوز أن يتقاضى احملامون واحملامون املشاكون واحملامون املخصوصون واحملامون املناوبون تعويض ا
عن األعباء املهنية أقصاه  32يف املاة من صايف الراتب األساسي مبثابة تعويض عن جمموع األعباء
(مبا فيها املسامهات يف نظام التقاعد واملسامهات يف نظام التأمِّي الصحي) املتصلة صلة مباشرة بالتمثيل
القانوين أمام احملكمة .ومتثل هذه النسبة ترجيحا يهيِّئ للمحامِّي يف هناية املطاف ما ال يقل عن معادل
الراتب اإلمجايل للعاملِّي يف مكتب املدعي العام من الفاة املناظرة .وجيوز أيضا أن يتقاضى املساعدون
املنسقون اإلدا يون هذا التعويض حبد أقصى مقدا ه  25يف املاة من صايف الراتب األساسي،
القانونيون و ِّ
وبنفس الشروط السا ية على احملامِّي.
 -235وال حيق للمحققِّي املهنيِّي واالخصائيِّي التعويض عن األعباء املهنية 66وذلك لسببِّي ئيسيِّي؛
متول من ميزانية عمليات التحقيق ،وثانيهما أن هذه امليزانية ستقلَّص تقليص ا طائلا إذا
أوهلما أن أتعاهبم َّ
طُبقت عليهم أي نسبة ماوية تعويضية.
65
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 -236ويضاف إىل ذلك أن احملامي أو عضو الفريق املوَّكل توكيلِّي يف آن مع ا ،والذي يتقاضى بالفعل
التعويض عن األعباء املهنية يف إطا القضية األوىل ،ال يسري عليه دفع هذا التعويض يف إطا القضية
الثانية.61
املقر أنه حيق هلم تقاضيه تعديلا تناسبيا
 -231ويُعدَّل دفع تعويض األعباء املهنية ألعضاء األفرقة َّ
لتجسيد التغيريات يف األجو خلل املراحل اليت تنخفض فيها أنشطة أفرقة التمثيل القانوين اخنفاضا
طائلا ،وذلك حاملا يبدأ العمل بنسق األجو اليت تُدفع خلل هذه الفرتات.62

املعوض عنها صلة مباشرة بالتدخل
 -232إن تعويض األعباء ال يُدفع تلقائي ا وجيب أن تكون للتكاليف َّ
يف اإلجراءات أمام احملكمة واملشاكة فيها .وهو مشروط بأن تُب رز (يف هناية السنة املطالب بالتعويض
تبِّي دفع األعباء املعنية فعلا ف ِّ
تمكن قلم احملكمة من تبِّي ما إذا كان
فيما ُيصها) أدلة/وثائق داعمة ِّ

الشخص املعين يستحق التعويض و ِّ
متكنه ،إذا كان يستحقه ،من حساب مقدا ه الواجب دفعه مستعين ا

مبعايري موضوعية مثل اإلحصائيات الوطنية إذا توفَّرت .ويتناسب هذا املقدا مع املبالغ املتقاضاة يف إطا
نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة وتراعى يف حسابه الظروف اخلاصة .وعند اللزوم جيوز لرئيس قلم
احملكمة أن يطلب مشو ة مفوضي املعونة القانونية.

ثامن ا -النفقات
 -239يهيئ نظام املساعدة القانونية لدفع بدل شهري مقطوع ثابت املقدا لسد نفقات كل فريق
املخصص الشهري الذي يوفَّر لألفرقة
قانوين .69واعتبا ا من األول من كانون الثاين/يناير  ،0223يبلغ
َّ

12
املخصص الشهري البالغ
رحل املبالغ غري املنفقة إىل الشهر التايل (األشهر التالية) .و َّ
 3 222يو و  .وتُ َّ

 3 222يو و ال يوفَّر مباشرة ألفرقة التمثيل القانوين بل حيتفظ به قلم احملكمة مبثابة أمانة ،لكي يُستخدم
الفعال والناجع يقرها قلم
عندما تُتكبد نفقات ضرو وية يف حدود املعقول من أجل التمثيل القانوين َّ
املخصص الشهري.
احملكمة مسبقا .وعندما تُ َّقر تكاليف النفقة املعنيةُ ،يصمها قلم احملكمة من
َّ

66

قرا املكتب ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،6امللحق الثاين ،الفقرة .50

61

التقرير التكميلي ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،2الفقرة .29

62

املرجع السابق الذكر ،الفقرة .11

69

املخصص الشهري السابق الذي كان يوفَّر لألفرقة بلغ  1 222يو و :انظر الوثيقة  ،ICC-ASP/3/16املؤ خة ب 21

آب/أغسطس  ،0221املرفق 0؛ والوثيقة  ،ICC-ASP/5/INF.1املؤ خة ب  32تشرين األول/أكتوبر  ،0226الصفحتان  3و1؛
والوثيقة  ،ICC-ASP/4/CBF.1/8املؤ خة ب  25آذا /ما س  ،0225الصفحتان  0و.3
12

الوثيقة [ ،ICC-ASP/11/20اجمللد األول ،الصفحتان  03و01؛ والتقرير التكميلي ،الوا د ذكره فيما تقدم ضمن احلاشية

 ،2الفقرة .30
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 -212إن هذا املبلغ األقصى ،املنفصل عن ميزانية التحقيق اليت توفَّر لكل فريق قانوين ،مهيأ يف املقام
األول لسد فاتِّي من النفقات :النفقات املتنوعة ونفقات السفر .وتشمل النفقات املتنوعة اللوازم املكتبية،
(غري ما توفره احملكمة منها بالفعل) ،وتكاليف ترمجة املواد اليت تُنشأ بلغة أجنبية يف إطا عمليات
التحقيق ،والنفقات املعقولة اليت يتكبدها الفريق فيما يتصل باملهمة اليت يضطلع هبا أمام احملكمة .كما
املخصص للنفقات الشهرية عندما تُلتمس مشو ة خبرية متهيدية أو فتاوى يف التمثيل
جيوز أن يُستخدم
َّ
القانوين .لكن إذا أُقرت استشا ة خبري – يف جمال الدفاع أو غريه من اجملاالت – وطلبت منه الدائرة أن
تحمل مبدفوعات من امليزانية اليت ختصصها هلذا الغرض وحدة
يديل بشهادة فإن تكاليف أتعابه ونفقاته تُ َّ

اجملين عليهم والشهود.12

املصروفات اليت يتكبدها احملامون واحملامون املشاكون للنقل إىل الهاي
 -212وتُسد من ميزانية النفقات
ُ
تكاليف سفر احملامي واحملامي
املخصص للنفقات الشهرية البالغ  3 222يو و
ومنها .وبينما تُسد من
َّ
ُ

املشا ك إىل الهاي ومنها (بالطائرة ،أو بالقطا  ،أو باملركبات الشخصية ،إخل) فل يطبَّق االحتساب

التلقائي ملدفوعات بدل املعيشة اليومي واملصا يف النثرية يف حمطات السفر لتحديد مبلغ مستحقاهتما عن
إقامتهما يف الهاي.10
 -210وتُسد ،يف حدود املقدا الشهري األقصى البالغ  3 222يو و ،تكاليف سكن احملامي واحملامي
املشا ك يف الهاي وغريها من النفقات ذات الصلة بإقامتهما فيها ضمن إطا مهمتهما الرمسية ،اليت
يعتربها قلم احملكمة ضرو ية يف حدود املعقول ،وذلك عند تقدمي ما يثبت أن هذه التكاليف قد تُكبِّدت
فعلا.
تعوض للمحامي واحملامي املشا ك تكاليف إقامتهما يف الهاي إذا حتملتها بالفعل أية مؤسسة
 -213وال َّ
أو كيان قضائي آخر .ولان كان قلم احملكمة يقوم بالعناية الواجبة يف هذا الصدد فإن عبء إعلمه بأن
احملامِّي يستفيدون من متويل من مصد ثالث يقع على عاتقهم.
 -211أما سائر أعضاء الفريق فليسوا مشمولِّي بتعويض هذه النفقات ألنه يُفرتض أهنم يعملون بصو ة
أساسية يف مقر احملكمة.

املخصص الشهري ال يوفَّر لألفرقة القانونية مباشرة ،بل حيتفظ به قلم احملكمة مبثابة أمانة ،لكي
 -215و َّ
يُستخدم لسد نفقات تُعترب ضرو ية يف حدود املعقول تُتكبد من أجل التمثيل القانوين الفعَّال والناجع
املخصص
ويقرها قلم احملكمة مسبق ا .وعندما يتم إقرا تكاليف النفقات املعنيةُ ،يصمها قلم احملكمة من
َّ
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التقرير عن تعديل النظام ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،3الفقرة .52

10

التقرير التكميلي ،املذكو فيما تقدم ضمن احلاشية  ،2الفقرة .31
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الشهري ،أي مبا ال جياوز على أية حال  3 222يو و يف الشهر .ولان كان جيوز ترحيل األموال غري
تعوض أية نفقات يُطالب هبا إذا فاق مقدا ها َّ
احلد األقصى
املنفقة إىل األشهر املقبلة إلنفاقها خلهلا ،فل َّ

الشهري أو املبالغ االحتياطية املتجمعة يف ميزانية النفقات ،إال بناءا على طلب يقدَّم مبوجب البند )3(23
من الئحة احملكمة فيحظى بالقبول.

مفوض المعونة القانونية
تاسعاَّ -
مفوض املعونة القانونية ،ما ميثل جتديدا بالقياس إىل
 -216إن النصوص القانونية للمحكمة هتيئ لوظيفة َّ
احملاكم املخصوصة التابعة لألمم املتحدة اليت مل يسبق أن ُوجدت فيها مثل هذه الوظيفة .ووفقا
يعِّي ئيس القلم ثلثة مفوضِّي للمعونة القانونية لكي يعملوا
للبند  )2(236من الئحة قلم احملكمةِّ ،
لفرتة ثلث سنوات ،غري قابلة للتجديد.
 -211ويتمثل دو مفوضي املعونة القانونية يف إسداء املشو ة إىل ئيس قلم احملكمة فيما يتعلق بإدا ة
األموال اليت ختصصها اجلمعية للمساعدة القانونية اليت تتحمل احملكمة تكاليفها .وهلذه الغاية تناط هبوالء
املفوضِّي مهمة تقييم أداء النظام اجلا ي إعماله فيما يتعلق باملساعدة القانونية اليت تدفع احملكمة
تكاليفها؛ واقرتاح تعديلت تُدخل على النظام؛ والقيام بناءا على طلب احملامِّي أو طلب ئيس القلم بتبِّي

ما إذا كانت املوا د اليت تطلبها األفرقة القانونية يف خطة عملها ضرو ية يف حدود املعقول من أجل متثيل

موِّكليهم متثيلا فعَّاالا وناجع ا.
 -212وليست املشو ة أو التوصيات اليت يقدمها مفوض (مفوضو) املعونة القانونية ملزمة لرئيس قلم
احملكمة.
 -219وليس مفوضو املعونة القانونية موظفِّي يف احملكمة وإمنا يُطلب منهم أن يؤدوا وظائفهم حبسب
اللزوم بصو ة خمصوصة .وجيب عليهم أن يضطلعوا مبهامهم باستقلل تام مولِّي العناية الواجبة ملقتضيات
السرية.

3-A-040613
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المرفق األول
قائمة الوثائق ذات الصلة السارية أحكامها على نظام المساعدة القانونية
الخاص بالمحكمة
ICC-ASP/3/16

 21آب/أغسطس 0221

تقرير مق ّدم جلمعية الدول األطراف بشأن اخليا ات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن املتهمِّي

ICC-ASP/4/CBF.2/3

 32آب/أغسطس 0225

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليا ات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن األشخاص املتهمِّي
( )ICC-ASP/3/CBF.2/3حتديث للمرفق  :0تفاصيل املدفوعات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/4/CBF.1/8

 25آذا /ما س 0225

تقرير مقدم جلمعية الدول األطراف بشأن اخليا ات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب عن األشخاص املتهمِّي
( )ICC-ASP/3/16حتديث للمرفق  :0تفاصيل املدفوعات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية (سبق أن صد
باعتبا ه الوثيقة  ICC-ASP/4/CBF.1/8وتصويبها )Corr.1

ICC-ASP/5/INF.1

تقرير مق ّدم من قلم احملكمة بشأن االجراءات الرمسية لتقييم و قابة نظام املساعدة القانونية للمحكمة

تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية واقرتاحات بتعديله

ICC-ASP/6/CBF.1/1

 32تشرين األول/أكتوبر 0226
 09آذا /ما س 0221

تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دو هتا الثامنة

ICC-ASP/6/2

 09أيا /مايو 0221

تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية واقرتاحات بتعديله (سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة
 ICC-ASP/6/CBF.1/1واإلضافة إليها )Add.1

ICC-ASP/6/4

 32أيا /مايو 0221

تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة القانونية (عملا بالفقرة  226من تقرير جلنة امليزانية
واملالية املؤ خ  23آب/أغسطس ( )0221سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة )ICC-ASP/4/CBF.1/2

ICC-ASP/6/INF.1

 32أيا /مايو 0221

تقرير عن املوا د امللئمة إلجراء التحقيقات املالية يف إطا برنامج املساعدة القانونية للمحكمة (سبق أن صد باعتبا ه
الوثيقة )ICC-ASP/7/CBF.1/1

ICC-ASP/7/4

 06أيا /مايو 0222

تقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطا احملاكم اجلنائية الدولية

ICC-ASP/7/12

 29آب/أغسطس 0222

تقرير يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطا احملاكم اجلنائية الدولية

ICC-ASP/7/23

 32تشرين األول/أكتوبر 0222

ICC-ASP/7/24

 5تشرين الثاين/نوفمرب 0222

تقرير احملكمة عن الزيا ات األسرية لألشخاص احملتجزين املعوزين

ICC-ASP/8/3

 6أيا /مايو 0229

تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية :اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة (سبق أن
صد باعتبا ه الوثيقة )ICC-ASP/8/CBF.1/2

ICC-ASP/8/4

 6أيا /مايو 0229

تقرير احملكمة عن اجلوانب املالية إلنفاذ التزام احملكمة بتمويل الزيا ات األسرية للمحتجزين املعوزين (سبق أن صد باعتبا ه
الوثيقة )ICC-ASP/8/CBF.1/7

ICC-ASP/8/9

 6أيا /مايو 0229

تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية :مناذج بديلة لتقييم العوز (سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة )ICC-ASP/8/CBF.2/8

ICC-ASP/8/24

 5تشرين األول/أكتوبر 0229

تقرير أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية :اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة (سبق أن صد
باعتبا ه الوثيقة (ICC-ASP/8/CBF.2/13

ICC-ASP/8/25

 5تشرين األول/أكتوبر 0229

تقرير املكتب عن املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا

ICC-ASP/8/38

 02تشرين األول/أكتوبر 0229

تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية (للدفاع) :أساليب بديلة لتقييم العوز

ICC-ASP/8/39

 02تشرين األول/أكتوبر 0229

التقرير املؤقت الذي أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية /مناذج بديلة لتقييم العوز (سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة
)ASP/8/CBF.1/3

ICC-

ت قرير حمدَّث أعدته احملكمة عن املساعدة القانونية :اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة ،املقا نة
بِّي احملامِّي الداخليِّي واحملامِّي اخلا جيِّي (سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة (ICC-ASP/9/CBF.1/11
تقرير احملكمة بشأن استصواب وضع عتبات مطلقة ألغراض تقييم العوز (سبق أن صد باعتبا ه

الوثيقة (CBF/16/4

القرا ( ICC-ASP/10/Res.4القسم ياء) ،اجللسة العامة التاسعة
تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية
تقرير تكميلي أع ّده قلم احملكمة بشأن أ بعة جوانب من نظام املساعدة القانونية للمحكمة (سبق أن صد باعتبا ه الوثيقة
 CBF/19/6واإلضافة إليها )Add.1
التقرير األول للمكتب بشأن املساعدة القانونية
القرا ( ICC-ASP/10/Res.1القسم حاء) ،اجللسة العامة الثامنة
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ICC-ASP/9/9

ICC-ASP/10/4

 32متوز/يوليو 0222
 21حزيران/يونيو 0222

ICC-ASP/10/20

 02كانون األول/ديسمرب 0222

ICC-ASP/11/2

 03تشرين األول/أكتوبر 0220

ICC-ASP/11/43

 2تشرين الثاين/نوفمرب 0220

ICC-ASP/11/2/Add.1

 2تشرين الثاين/نوفمرب 0220

ICC-ASP/11/20

 02تشرين الثاين/نوفمرب 0220

3-A-040613
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الملحق الثاني
استمارة طلب المساعدة القانونية
المحكمة الجنائية الدولية

استبيان الوضع المالي
الجزء األول :التعريف بالشخص الطالب
 -1بيانات عامة
السم العائلي:

السم الشخصي:

السماء األخرى (بما فيها

اسم األب:

األلقاب ،والسم عند الولدة

فيما يخص النساء):
تاريخ الولدة
مكان الولدة
الجنسية (الجنسيات) عند الولدة
الجنسية الحالية
رقم جواز السفر أو وثيقته
رقم بطاقة الهوية الوطنية ،إن ُوجدت
الجنس

أنثى

الوضع العائلي

عازب(ة) □

اللغات

اللغة (اللغات) األم:
اللغات األخرى:

يرجى ذكر مكان وجودك الحالي

العنوان (مبا فيه اسم البلد و قم اهلاتف):

3-A-040613

□ذكر □
متزوج(ة) □

منفصل(ة) □

مطلق(ة) □

أ مل(ة) □
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إذا كنت متزوجا (متزوجة) ،فاذكر(ي) المعلومات التالية:

اسم (الزوجة)* الزوج

عمرها (عمره)
عنوانها (عنوانه)
رقم هاتفها (هاتفه) ،إن ُوجد
عنوان بريدها (بريده) اإللكتروني ،إن ُوجد
مهنتها (مهنته)ُ /شغلها ( ُشغله)
تسمية وظيفتها (وظيفته)

راتبها (راتبه) اإلجمالي
صافي راتبها (راتبه)
اسم رب عملها (عمله)
اسم المشرف عليها (عليه)
عنوان البريد اإللكتروني لرب عملها (عمله) /

المشرف عليها (عليه) ،إن ُوجد
عنوانها (عنوانه) البريدي
رقم هاتفها (هاتفه) ،إن ُوجد

 -3إذا كنت مطلق ا(مطلقة) فاذكر(ي) المعلومات التالية:
اسم زوجتك** (زوجك) السابق (السابقة)

عمرها (عمره)
عنوانها (عنوانه)
رقم هاتفها (هاتفه) ،إن ُوجد
عنوان بريدها (بريده) اإللكتروني ،إن ُوجد
مهنتها (مهنته)ُ /شغلها ( ُشغله)

*
**

منفصلة.
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 -4الولد أو المعُ ُولون
نعم □

هل لك من ولد ؟

ال □

إذا أجبت باإليجاب فيرجى ذكر المعلومات التالية عن أبنائك وبناتك
علقة القرىب

االسم

العمر

املهنة/الشغل

العنوان/اهلاتف/عنوان الربيد اإللكرتوين

-1
-2
-3
-4
-5
-9
-7

 -5صفة الالجئ (الالجئة)
نعم □

هل لك صفة الالجئ (الالجئة)؟

ال □

إذا أجبت باإليجاب فيرجى تقديم المعلومات التالية:
 -2مىت غاد ت بلدك األصلي آخر مرة؟

…………………………………………………

 -0ما هو البلد الذي منحك صفة اللجئ (اللجاة)؟

…………………………………………………

 -3مىت ُمنحت صفة اللجئ (اللجاة)؟

…………………………………………………

 -1ما هو البلد الذي أصد لك آخر جواز سفر أو وثيقة سفر؟

…………………………………………………

 -5يرجى تقدمي سائر ما قد يتوفر من البيانات املفيدة املتعلقة
بوضعك بصفتك الجا ا (الجاةا)

…………………………………………………

هل أنت بصدد نشدان صفة الالجئ (الالجئة) في بلد ما؟

نعم □

ال □

إذا أجبت عن هذا السؤال باإليجاب فيرجى تقديم كل ما قد

يتوفر من البيانات ذات الصلة ،بما في ذلك اسم البلد،

وأسباب طلبك صفة الالجئ (الالجئة) ،والمرحلة التي قُطعت
في الحصول عليها
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ضم ورقات إضافية عند
الجزء الثاني :بيان األصول المالية (ترجى اإلجابة عن جميع األسئلة – تُ َ
اللزوم)
 -1آخر عنوان لك قبل القبض عليك أو تقديمك إلى المحكمة:
العنوان الكامل
القيمة المقدَّرة لمسكنك (إذا كان ملك ا لك)
إيجاره الشهري (إذا كان مستأجرا)
عدد الغرف

مبلغ فاتورة الكهرباء والماء الشهرية
الراتب الشهري للمستخ َدمين المنزليين

سائر النفقات المتصلة بالبيت واألُسرة

 -2األشخاص الذين يعيشون في بيتك
عالقة القربى

السم

العمر

العنوان/الهاتف/عنوان البريد اإللكتروني

شغل
المهنة/ال ُ

-1
-2
-3
-4
-5
-9
-7
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 1-3آخر وظيفة شغلتها إثر مغادرتك ____________________
شغل
ال ُ

(

اسم البلد)

تسمية الوظيفة
الفترة التي شغلت خاللها الوظيفة

من (الشهر/السنة)
……………………….

إىل (الشهر/السنة)
………………………….

الراتب اإلجمالي
صافي الراتب
اسم رب عملك
اسم المشرف عليك
العنوان البريدي لرب عملك/المشرف
عليك( ،إن ُوجد)
العنوان البريدي
رقم الهاتف
أسباب تركك الوظيفة
معلومات أخرى

 2-3الوظيفة السابقة
شغل
ال ُ
تسمية الوظيفة
الفترة التي شغلتها خالل الوظيفة

من (الشهر/السنة)
…………………

إىل (الشهر/السنة)
................................

الراتب اإلجمالي
صافي الراتب
اسم رب عملك
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اسم المشرف عليك
عنوان البريد اإللكتروني لرب
عملك/المشرف عليك ،إن ُوجد
العنوان البريدي
رقم الهاتف ،إن ُوجد
أسباب تركك الوظيفة
معلومات أخرى

 3-3الوظيفة األسبق
شغل
ال ُ
تسمية الوظيفة
الفترة التي شغلتها خالل الوظيفة

من (الشهر/السنة)
…………………

إىل (الشهر/السنة)
...........................

الراتب اإلجمالي
صافي الراتب
اسم رب عملك
اسم المشرف عليك
عنوان البريد اإللكتروني لرب
عملك/المشرف عليك ،إن ُوجد
العنوان البريدي
رقم الهاتف ،إن ُوجد
أسباب تركك الوظيفة
معلومات أخرى
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 -4الشخص (األشخاص)/المسؤول (المسؤولون) عن إدارة أموالك و/أو المؤسسات المسؤولة عن إدارتها:
رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني

اسم وعنوان الشخص/المؤسسة

الفترة
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)...............................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)...............................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)...............................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)...............................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)...............................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)................................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)................................
من (الشهر/السنة) ...............................
إىل (الشهر/السنة)................................

 -5بياناتك المصرفية
رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني

اسم المصرف وعنوانه

رقم الحساب ومبلغ األموال المتوفرة فيه

 -9قيمة سائر أصولك المالية:
النوع
اإليجارات

ما يعود لك
شخصي ا

ما يعود لزوجتك

(زوجاتك)/لزوجك

ما يعود لألشخاص المذكورين

في الجدول الوارد في البند 2

ريع الممتلكات العقارية
المعاشات التقاعدية
التعويضات التأمينية
الفوائد المصرفية
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الفوائد عن القروض

والمستثمرات
َ

األسهم والسندات في الشركات
الخاصة والمؤسسات التابعة

للدولة

غير ذلك

 -7قيمة سائر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة:
النوع

ما يعود لك

ما يعود لزوجتك

ما يعود لألشخاص المذكورين

شخصيا

(لزوجاتك)/لزوجك

في الجدول الوارد في البند 2

البيوت
األراضي
المباني التجارية
السيارات
الشاحنات
المركبات األخرى
الممتلكات األخرى

 -1اجملوهرات

 -2األجهزة املنزلية
 -3األجهزة اإللكرتونية
 -4األجهزة الكهربائية
 -5سائر املمتلكات

هل أنت بصدد الحصول على تركة؟ إذا أجبت
باإليجاب فيرجى تبيان طبيعة التركة المعنية

وقيمتها التقريبية
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 -8اذكر أسماء وعناوين أشخاص  ،غير أفراد عائلتك واألشخاص الذين يعيشون في بيتك ،يستطيعون تأكيد
صحة البيانات َّ
المقدمة في هذا اإلعالن
السم

العنوان الكامل

1
2
3
4
5
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إع ـالن
أعلم أن بياين هذا ُيضع لتحقق جيريه ئيس قلم احملكمة وأن أي إغفال أو بيان زائف فيه قد يفضي
املعِّي لتمثيلي أو إىل اعتبا ي ملزم ا بدفع كل
حبسب تقدير ئيس قلم احملكمة إما إىل سحب احملامي َّ
أو بعض أجر احملامي؛
وهبذا اإلعلن آذن لرئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية أو ملن ميثله بدخول بيتي دون قيود ،وباالطّلع
بصو ة كاملة على البيانات المتعلقة بالوظائف التي سبق أن شغلتها ،وحساباتي المصرفية ،وعلى أية
معلومات مالية أخرى ذات صلة من أجل البت فيما إذا كان حيق أن تدفع احملكمة تكاليف املساعدة
القانونية َّ
إيل؛
املقدمة ّ
إيل من
وبتوقيعي على هذا اإلعلن ،آذن لرئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية أو ملن ميثله ،دون أن يلجآ ّ
جديد ،بأن جيريا كل ما قد يلزم من االستفسا ات لدى املؤسسات املالية ودوائر التسجيل العقا ي
أو املؤسسات املماثلة بغية تقييم أي ممتلكات ،عقا ية أو شخصية ،تعود يل قانوني ا أو انتفاعي ا ،اآلن
أو يف أي وقت مقبل ،لتحديد مقدا إسهامي يف تكاليف متثيلي القانوين يف إطا برنامج املساعدة
القانونية اخلاص باحملكمة؛
وقد مت إعلمي بأنه ال جيوز يل الرجوع عن هذا اإلذن .إين أعطيه حبرية من دون أن أخضع ألي تأثري
تعسفي أو إكراه أو إجبا أو قسر؛
وهبذا اإلعلن أقر بأن فض مساعدة ئيس القلم يف هذا الشأن على حنو سريع وتقدمي أي بيان غري
صحيح واإلقدام على أي إغفال جسيم ميكن أن يفضي إىل تأخري اختاذ القرا بشأن منحي مدفوعات
تكاليف املساعدة القانونية اليت تتحملها احملكمة ،تأخريا ال تتحمل احملكمة أي مسؤولية عنه .كما أقر بأن
هذا الرفض أو تقدمي البيانات املغلوطة أو اإلغفال اجلسيم ميكن أن يفضي إىل إعادة النظر يف القرا
املؤقت القاضي مبنحي مدفوعات تكاليف املساعدة القانونية اليت تتحملها احملكمة؛
إين أفهم وأقبل أنه جيوز لرئيس قلم احملكمة ،إذا تعهد بدفع تكاليف متثيلي القانوين ،أن يطلب ،عملا
بالبند  )2(21من الئحة احملكمة ،إسهاما ماليا مين اآلن أو يف أي وقت مقبل إذا بلغه أين أملك املوا د
اليت تتيح يل دفع هذه املسامهة ،أو أين احتزت هذه املوا د؛
وهبذا أعلن أنين ،يف حالة منحي مدفوعات جزئية لسد تكاليف املساعدة القانونية ،وفق ا للبند )2(21
سأقدم للفريق القانوين جزءا من املبلغ املدفوع يل كما يقر ه ئيس قلم احملكمة؛
من الئحة احملكمةِّ ،
يتعِّي علي أن أسا ع إىل إعلم ئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية بكل التغريات
وهبذا جيري إعلمي بأنه َّ
يتعِّي علي بسبب عدم إبلغي هذه التغريات إليه أن أعيد كل مبلغ
اليت قد تطرأ على وضعي املايل ،كما َّ
املساعدة القانونية الذي تكون احملكمة قد دفعته يل؛
52

3-A-040613

ICC-ASP/12/3

وأشهد بشريف أن مجيع املعلومات املقدمة يف هذا اإلعلن كاملة ودقيقة؛
سأعوض احملكمة عن مجيع األموال اليت تكون قد
وهبذا أعلن أنين ،إذا كانت هذه املعلومات غري دقيقةِّ ،
دفعتها يل دون موجب لدفعها.
______________________________

_______________________________

(التا يخ)

(التوقيع)

إن مجيع املعلومات واملوا د املذكو ة يف هذه االستما ة ستُستخدم من أجل تبِّي ما إذا كان الشخص الذي
يطلب املساعدة املالية من احملكمة يستحقها .وجيوز أن يتم إبلغ هذه املعلومات إىل الدائرة اليت تتناول
القضية يف أي وقت عملا بالفقرة  5من القاعدة  02من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
____________
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