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Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 عشرةثانية الدورة ال
 0223 نوفمرب/تشرين الثاين 08 – 02 ،الهاي
 

 كمةالثاني لقلم المح الربع سنويالتقرير 
 *تقييم أدائهابشأن مراقبة المساعدة القانونية و 

 مقدمة  -أوال
بشأن مراقبة املساعدة  كمةلقلم احملاألول  الربع سنويالتقرير ب، وقد أحاط علما املسجليقدم  -2

  بالقرار الثاين عمال الربع سنويالتقرير  ،(2)األول"( الربع سنوي)"التقرير  القانونية وتقييم أدائها
ICC-ASP/11/Res.1  إىل قلم احملكمة نبغي أن يقدم ووفقا هلذا القرار، ي .(0)ين"(الثا الربع سنوي)"التقرير

 مواصلة مراقبة املساعدة القانونية وتقييم أدائهاتقريرا عن "( كتب)"املمكتب مجعية الدول األطراف 
 مبا يلي: ، يف مجلة أمور، فيما يتعلق وتنفيذها،

ه املتعلق باملساعدة القانونية املؤرخ الذي اعتمده املكتب بقرار  املساعدة القانونية املعدلنظام  )أ(
 ؛(3))"قرار املكتب"( 0220آذار/ مارس  00
التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة لنظام " مبوجبرتحات املعتمدة املق )ب(

 الذي األجرفيما يتعلق بثالثة جوانب، هي: )ألف( ( 4)باحملكمة" )"التقرير التكميلي"( املساعدة القضائية 
ر الذي ( األجباملساعدة القانونية؛ و)جيمالنفقات املتعلقة و)باء( سياسة  واليات؛يدفع يف حالة تعدد ال

 يدفع خالل الفرتات اليت تشهد اخنفاضا يف النشاط.

                                                           
 .CBF/21/2صدر سابقا بوصفه الوثيقة  *
(2 )

ICC-ASP/12/2  0223حزيران/يونيه  4املؤرخ. 
 
(0)

ة الدولية، الدورة احلادية عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي 
، ICC-ASP/11/Res.1 ،اجلزء الثالث ألف ،لد األول، اجمل(ICC-ASP/11/20) 0220تشرين الثاين/نوفمرب  24-00

 .4و 3 القسم حاء، الفقرتان 
(3)  ICC-ASP/11/2/Add.1 . 
 2املؤرخ    (ICC-ASP/11/43)باحملكمة  عدة القضائيةالتقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة لنظام املسا( 4)

 .0220تشرين الثاين/نوفمرب 
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اإلطار يف الثاين تقييم وتنفيذ قرار املكتب والتقرير التكميلي  الربع سنويلتقرير اغطي هذا وي -0
 .0223 وأيار/ماي 32ىل إ 0223 آذار/مارس 2من  الزمين التايل:

 تنفيذ قرار المكتب بشأن المساعدة القانونية  -ثانيا
 0223أيار/مايو  32إىل  0223ار/مارس ذآ 2: الفرتة املشمولة بالتقرير

تسليم ونقل أحد  ربأنه مت خالل الفرتة املشمولة بالتقري ب علمابداية، حييط قلم احملكمة املكت -3
 4يف املشتبه به طلب قوقه القانونية، ووفقا حل .(5)هماد الذين سبق صدور أمر بالقبض علياألفر 

قرارا وأصدر املسجل . املستحقة له املساعدة القانونيةتكاليف ع فأن تدمن احملكمة  0223نيسان/أبريل 
احملكمة من الئحة  2-85قاعدة وفقا لل (6)0223 أبريلنيسان/ 20به يف عوز املشتبه ا بشأن مؤقت
 أضفىاحملكمة و أمام لتمثيله يف الدعوى  ياه حمامباملشتبه ن الئحة قلم احملكمة. وعني م 3-230دة عوالقا
استنادًا إىل املرحلة ومت بعدئذ، . 0223أبريل نيسان/ 06التعيني يف هذا لرمسي على الطابع الم احملكمة ق

. ونتيجة هلذه بهمثيل القانوين للمشتبه ضمان التلتشكيل فريق قانوين أساسي التمهيدية للمحاكمة، 
أبريل نيسان/ 20حملكمة اعتبارا من باالقانونية تبلورت األعباء اإلضافية على ميزانية املساعدة التطورات، 
هذه التكاليف غري املتوقعة لتغطية  لطوارئاصندوق ل املطلوبقلم احملكمة اإلخطار . وقدم 0223

 .0223الية لمساعدة القانونية يف السنة املل
وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله، جتدر اإلشارة إىل تطور آخر رتب آثارا على ميزانية املساعدة  -4

 (7)األوىل الدائرة التمهيديةاستجاب قرار الفرتة املشمولة بالتقرير، . ففي 0223يف عام  حملكمةباالقانونية 
لطلب احملامي   وآخرينالقذايفاإلسالم املدعي العام ضد سيف ضية قيف  0223أبريل نيسان/ 27ؤرخ امل

التمثيل القانوين للمتهم، السيد سيف اإلسالم  امي العام للدفا  االنسحاب منكتب احملالرئيسي مب
استجابة احملكمة. و الئحة من  2-76اعدة قبالقانوين عمال التمثيل التوىل ليخارجي  حمامتعيني و القذايف، 

قرر قلم احملكمة، اعدة القانونية من سلسداد تكاليف املقانونية حمامي املساعدة الاملقدم من طلب لل
نظام املساعدة املنصوص عليها يف ددة احمللمعايري لمؤقتًا تغطية تكاليف التمثيل القانوين وفقا احملكمة 

 طلبقلم احملكمة ويقضائية لقرار الراجعة من الدائرة امل احملامي املعني اآلنويلتمس القانونية للمحكمة. 
القانونية ميزانية املساعدة يف تكاليف إضافية إىل فريق قانوين. وأدت هذه التطورات لتشكيل موارد إضافية 

إضافية إذا تكاليف حملكمة باالقانونية تتكبد ميزانية املساعدة من احملتمل أن و . 0223عام يف حملكمة با
 القضائية املقدم من احملامي.لطلب املراجعة الدائرة استجابت 

                                                           
  . ICC-01/04-02/06، القضية رقموسكو نتاغنداباملدعي العام ضد  (5) 
على له انونية قاملساعدة البتقدمي   بوسكو نتاغندا املقدم من السيدب طلالقرار املسجل بشأن ’املرجع نفسه "تسجيل  (6)

 .0223نيسان/أبريل  20املؤرخة ،   ICC-01/04-02/06-48 ة رقمقيث"، الو ‘ احملكمةنفقة 
 القرار بشأن طلب االنسحاب"، الوثيقة رقم" قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف  وعبد اهلل السنوسي، (7)

ICC-01/11-01/11-311 0223نيسان/أبريل  27ة املؤرخ.  
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املكتب فيما يتعلق باحلاالت قرار بتنفيذ  قلم احملكمة قامالفرتة املشمولة بالتقرير، يف هكذا، و  -5
ما يتعلق قرار املكتب والتقرير التكميلي في، كما قام بتنفيذ (8)حالياهذا القرار اخلمس اليت ينطبق عليها 

 بالقضيتني اجلديدتني املشار إليهما أعاله، بالتفصيل املبني أدناه.

 ور المعدلةألجباالمتعلق التذييل األول   منالجزء جيم تنفيذ  -ألف

نظام التابعة لجور املعدلة فيما يتعلق باحلاالت التالية التنفيذ الفوري لألقرار املكتب على ينص  -6
 :0220نيسان/أبريل  2اعتبارا من  املساعدة القانونية

 )الفترة المشمولة بالتقرير( 2212نيسان/أبريل  1بعد التي يتم تشكيلها األفرقة  -1

مت تشكيله أن تنفيذ هذا اجلانب من قرار املكتب على فريق الدفا  الذي إىل لم احملكمة ق شريي  -7
هورية الكونغو  مجاحلالة يف املتعلقة بللدعوى مل يف املرحلة التمهيدية علل بالتقريرهبذا رتة املشمولة فالمؤخرا يف 
 .أدناه 2اجلدول اليف، على النحو املبني يف التك يف توفوراحقق  (9)الدميقراطية

  المهنية األعباء باستثناء  ،: مجموع األجور الشهرية لتشكيل فريق الدفاع في المرحلة التمهيديةـ1الجدول 

فريق الدفا  العامل يف احلالة يف 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

مةاجلداول الشهرية العا  
 لألجور يف النظام القدمي

 )باليورو(

 اجلداول الشهرية العامة
املعدل املألجور يف النظ  
 )باليورو(

 املدفوعات الفعلية
 يف آذار/مارس
 )باليورو(

ملدفوعات الفعليةا  
 يف نيسان/أبريل على أساس

 تناسيب مع تاريخ البداية لكل عضو
 )باليورو(

ملدفوعات الفعليةا  
 يف أيار/مايو على أساس

ة لكل عضوتناسيب مع تاريخ البداي  
()باليورو  

 11, 880 2 20, 183 3 غري متوافر 11, 880 2 11, 238 01 احملامون

 11, 228 4 11, 003 6 املساعدون القانونيون
 غري متوافر

 
448 ,66 

 

8 444 ,61 

 

 11, 874 3 11, 278  4 مديرو القضايا
 غري متوافر

 
 غري متوافر

 
8 667 ,87  

 جممو  التكاليف الشهرية لنظام
 11, 124 07 11, 207 80 املساعدة القانونية

 غري متوافر
 

3 473 ,37 03 883 ,47 

مجموع الوفورات في الشهر 
 الواحد

 

 
4 377 يورو 3 279 يورو  00,   ,44 

مجموع الوفورات في الثالثة  
 أشهر

 

يورو 44  422 ,00 

 

97 324 يورو*   ,74 

سوبا على أساس تناسيب ملراعاة التواريخ الفعلية لبدء العمل تعكس الوفورات مقدار األجور حم حتذير للقارئ:* 
ناسبية اليت كانت تمستمد من أعلي األرقام ال ووأيار/مايو، على التوايل، وه أبريلألعضاء الفريق قي شهري نيسان/

ة ور الشهريستنطبق يف ظل النظام القدمي لألجور. واعتبارا من اآلن، ستعكس األجور املدفوعة املقدار الكامل لألج
 مبوجب نظام األجور املعدل.   الواجبة الدفع

                                                           
املمثلني  أعاله، 2احلاشية املشار إليه يف ، سنوي األولالربع  التقريرشار إليها بالتفصيل يف املمس، تشمل احلاالت اخل (8)

، لدفا قي اريكوت ديفوار؛ وفالة يف  كينيا والثالث يف احليف  الة الثالثة يف أفرقة الضحايا، الذين يشارك إثنان منهم يف احل
 .حالة يف كوت ديفوارواآلخر لل كينيايف  الة أحدمها للح

 املرجع نفسه. (9)
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ة بالتقرير المكتسبة من تطبيق : تصوير بياني للوفورات )باليورو( في الفترة المشمول2الجدول 
 ول األجور في النظام المعدل بالمقارنة بالنظام القديم*جد

 

حمسوبا على أساس تناسيب ملراعاة التواريخ الفعلية لبدء تعكس الوفورات مقدار األجور  حتذير للقارئ:* 
وهو مستمد من أعلي األرقام  العمل ألعضاء الفريق قي شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، على التوايل،

اسبية اليت كانت ستنطبق يف ظل النظام القدمي لألجور. واعتبارا من اآلن، ستعكس األجور املدفوعة التن
 جور الشهرية الواجبة الدفع مبوجب نظام األجور املعدل.املقدار الكامل لأل

 التغييرات في األفرقة القانونية  -2

أي طبيق النظام املعدل على تإىل احملكمة  التذييل األولاجلزء جيم من اجلانب الثاين من يدعو  -8
أحد تعاضة عن نتيجة لالسسواء ، الدعوىمرحلة من مراحل يف أي نونية األفرقة القايف  ات تتمتغيري 

قلم احملكمة إىل ويشري  .إضافيةأفرقة  شكيلوكذلك يف حالة ت، األعضاء يف الفريق أو عن الفريق بالكامل
فورات و إىل ال، و (22)األول الربع سنويالتقرير  يفبالتفصيل الوارد ضمن هذه الفئات  ان ندرجسيناريوهني ي

أدناه  3املبني بالتفصيل يف اجلدول على النحو ، (22)عليهما ن تطبيق التعديالت اجلديدةعاملستمرة الناجتة 
 الفرتة املشمولة بالتقرير.فيما يتعلق ب

                                                           
يتعلق السناريوهان باحلالة يف كوت ديفوار حيث مت تطبيق نظام األجور املعدل على مساعد قانوين واحد مت تعيينه يف  (22)

يف سياق التمثيل القانوين للضحايا، ومساعد قانوين آخر مت تعيينه تلبية للطلب املقدم من أحد أفرقة  0220حزيران/يونيه 
حزيران/يونيه  6( من الئحة احملكمة الذي حاز القبول يف 3)83 قاعدةه بإمكانيات إضافية مبوجب الديالدفا  لتزو 
0220    . 

 يورو.  0 448822لكل سيناريو   0223يبلغ الوفورات يف آذار/مارس ونيسان/أبريل  (22)

05222 

02222 

25222
222 

22222 

5222 

 صفر

201122 22 

22.122 1. 
 اجملمو  الشهري للنظام القدمي  

 اجملمو  الشهري للنظام املعدل      القدميميي

22.1.2 . 92.125 2 

 آذار/مارس  نيسان/أبريل  أيار/مايو
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 التغييرات في األفرقة القانونية علىالنظام المعدل  طبيق: ت.الجدول 

اليت انطلقت يف  -احلالة يف كوت ديفوار 
 0220 حزيران/يونيه 

 جداول األجور السابقة
 )باليورو(

 عدلةجداول األجور امل
 )باليورو(

 مساعد قانوين 
 22, 889 4 22, 223 6 )فريق الضحايا(

 مساعد قانوين 
 22, 889 4 22, 223 6 )فريق الدفا (

جممو  التكاليف الشهرية يف ميزانية املساعدة 
 22, 778 9 22, 006 20 القانونية

 آذار/مارس 1مجموع الوفورات من 
 .221أيار/مايو  1.إلى 
 

 
   يورو 2 22122.     

 

 ة الحاليةالربع سنويالتغييرات في األفرقة القانونية أثناء الفترة  -. 

 ، مل يعد(20)0223أبريل نيسان/ 27الصادر من الدائرة يف أعاله، عمال بالقرار  ذكر كما -9
م حمايني مت تع، السيد سيف اإلسالم القذايف، و بهلمشتبه امي العام للدفا  ثمثال لكتب احملالتابع ملاحملامي 

 ()د(2)67ادة تعيني حمام من اختياره مبوجب املقه يف حلحبرية  تهمثيله القانوين إىل حني ثمارسخارجي لت
بالطعن يف اإلجراءات املتعلقة  يفهنائياً إىل حني الفصل ظام روما األساسي )"النظام األساسي"(، أو نمن 

 وتركت ،(23)لسيد القذايفالتمثيل القانوين لة سألالنظر يف مبإعادة الدائرة عندئذ قوم القبول، حيث ست
مكتب احملامي العام أثارهتا اليت ، من احملكمة املساعدة القانونية دفع تكاليفمسألة الفصل يف  الدائرة

 .(24)للدفا  يف طلبه األّويل، لقلم احملكمة
ذايف شخصيا طلبا ونظرًا للظروف اخلاصة للسيد القذايف واحتجازه يف ليبيا، مل يقدم السيد الق -22

رمسيا للحصول على تكاليف املساعدة القانونية من احملكمة. وبناء على ذلك، مل يتمكن املسجل من 
من الئحة احملكمة. ويشري قلم احملكمة مع ذلك إىل  84املتهم وفقا للقاعدة موارد اختاذ قرار قاطع بشأن 

ذايف ال يزال باحلبس االنفرادي، وإىل الظروف اخلاصة للقضية، وعلى وجه اخلصوص إىل أن السيد الق
 S/RES/1970) بتجميد أمواله 0222صدور أوامر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف عام 

حتديد  يضفي حتديا عمليا على (، ضمن صكوك قانونية أخرى، ثما S/RES/2009و S/RES/1973و
، نظرا ألوامر يف مجيع األحوالبه بسهولة، و  ومن الناحية العملية، ال ميكن الوصول إىل املشتبه .موارده

اتبعت احملكمة  قد. و أموالهالتجميد، ال ميلك املشتبه به يف الوقت احلاضر القدرة على التصرف حبرية يف 
مبادئ  وضعتو مبالغ مؤقتة ، حيث قدمت (25)بيري مببا غومبو -نفس املنطق من قبل يف قضية جان

 .تلك املبالغ تبه هبم واسرتدادموجودات املش مناسبة لرصد توجيهية 

                                                           
 أعاله. 22نظر احلاشية ا (20)
 .02نفسه ، الفقرة  ملرجعا ( 23)
 .02، الفقرة نفسه  ملرجعا  (24)
 .ICC-01/05-01/08-1007-Red  القضية رقم ،با غومبومب بيري -املدعي العام ضد جان (25)
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ويف القضية قيد البحث، حرصا على حسن سري العدالة وضمان حق السيد القذايف يف التمثيل  -22
القانوين كأحد املشتبه هبم املتورطني يف إجراءات احملكمة وفقا للنظام األساسي والنصوص القانونية املعمول 

ثنائية أن يتحمل مؤقتًا تكاليف التمثيل القانوين للسيد القذايف هبا يف احملكمة، قرر قلم احملكمة بصفة است
 إىل حني تقييم موارده القابلة للتصرف واختاذ قرار بشأن عوزه.

إذا تبني يف هناية املطاف أن السيد القذايف ليس سينطبق، كذلك، يشري قلم احملكمة إىل أنه  -20
ألغراض  (26)با غومبومب بيري -ي العام ضد جانقضية املدعق تطبيقه يف بمعوزا، نفس النظام الذي س

 اسرتداد األموال.
ونتيجة ملا سلف، ينطبق نظام األجور املنصوص عليه يف قرار املكتب على القرار املؤقت مبنح  -23

املساعدة القانونية للسيد القذايف على نفقة احملكمة. وملا كانت الدائرة قد عينت حمامي السيد القذايف 
أجرا على نظام املساعدة القانونية للمحكمة من الئحة احملكمة، فإنه يستحق وفقا ل 76دة عمال بالقاع

يورو شهريا )األجر املعدل(، حمسوبا وفقا للمعدالت  8 002822أساس ساعات العمل حبد أقصى يبلغ 
عن   يورو يف اليوم الواحد. ويراقب قلم احملكمة 649822يورو يف الساعة و 86853املطبقة على أساس 

كثب اآلثار املرتتبة على التكاليف الناشئة عن القرار املذكور للدائرة وسيواصل تقدمي تقاريرعن تنفيذ القرار 
الذي اختذه املكتب بشأن هذا التطور اجلديد. ويف هذا الصدد، يكرر قلم احملكمة أن احملامي املعني قدم 

كمة، طلبا إلعادة النظر يف قرار املسجل الذي من الئحة احمل 4-83إىل الدائرة املعنية، عمال بالقاعدة 
 رفض فيه منحه موارد إضافية مبوجب نظام املساعدة القانونية باحملكمة.

حملكمة باالقانونية من احملتمل أن تتكبد ميزانية املساعدة وكما ذكر من قبل يف هذا التقرير،  -24
 ة املقدم من احملامي.لطلب املراجعة القضائيالدائرة تكاليف إضافية إذا استجابت 

 التنفيذ المؤجل لألجور المعدلةالمتعلق ب التذييل األول الجزء دال من تنفيذ -باء
ينطبق نظام األجور  ... "من اجلزء ألف من  التذييل األول لقرار املكتب،  2وفقا للفقرة    -25

احملاكمة. وختضع أي أفرقة إقرار التهم أو جلسات إىل جلسات قضاياها نتقل تاملعدل على األفرقة اليت 
من اجلزء دال من التذييل  5جديدة أو تغيريات فيها للتنفيذ الفوري لنظام األجور املعدل". وأكدت الفقرة 

، 0220نيسان/أبريل  2األول هلذا القرار على أنه "فيما يتعلق باألفرقة اليت يتم ختصيصها، اعتبارا من 
، تنطبق األجور املعدلة عند بدء جلسات احملاكمة فقط. ويف لقضية مل تبدأ فيها جلسات احملاكمة بعد

  املرحلة السابقة لبدء احملاكمة، ختضع هذه األفرقة لنظام األجور احلايل يف احملكمة".
األول، مت تنفيذ اجلوانب احملددة لقرار املكتب يف  الربع سنويرير قتر بالتفصيل يف الوكما ذك -26

على النحو  (27)أفرقة الضحايايف  ركنيامشبفريق واحد للدفا  وثمثلني قانونيني احلالة يف كينيا فيما يتعلق 
 أدناه:   4املبني باجلدول 

                                                           
(26)

  .ICC-01/05-01/08  القضية رقم ،با غومبومب بيري -املدعي العام ضد جان 

وفورات و. وبلغت اليور  62 057822 وفورات تقدر بنحوإىل  0220يف عام  تنفيذال أدىفريق الدفا ، فيما يتعلق ب (27)
 فرباير يف كانون الثاين/يناير وشباط/يناملع فريق الدفا ب فيما يتعلقمن القرار  هذا اجلزء تنفيذ الناشئة عن يف التكاليف

الوفورات يف عام بلغت أفرقة الضحايا،  يف نيرتكشوفيما يتعلق باملمثلني القانونيني امل. يورو 23 466822حنو   0223
 فربايركانون الثاين/يناير وشباط/ تنفيذ النظام املعدل يف ىيورو. وباإلضافة إىل ذلك،  أد 66 606822حنو  0220
 يورو. 7 228822ورات بلغت إىل وف 0223
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 التقدم في مرحلة المحاكمة: 2الجدول 
 اليت  -ألفرقة القانونية العاملة يف احلالة يف كينياا

 0220يف حزيران/يونيه  بدأت عملها
 اجلداول السابقة لألجور

 )باليورو(

 لألجور املعدلة  اولجلدا
 )باليورو(

 11, 141 84 11, 728 31 فريق الدفا 

 11, 381 84 11, 412 30 فريقا الضحايا

 جممو  الوفورات الشهرية
 

 11, 102 7   )فريقا الضحايا(

)فريق الدفاع(    6  748 ,11 

آذار/مارس إلى  1مجموع الوفورات من 
 .221أيار/مايو 1.

 00, 044        حايا()فريقا الض يورو 94 

(         )فريق الدفاعيورو  90  992 ,00 

 
، جلسات إقرار التهم أو جلسات احملاكمةأي فريق إىل نتقل ي ويف الفرتة املشمولة بالتقرير، مل -27

 وبالتايل ال توجد معلومات إضافية لإلبالغ عنها فيما يتعلق هبذا اجلانب احملدد من قرار املكتب.

  ور المعدلةالمتعلق بالتنفيذ التدريجي لألج من التذييل األول هاءيذ الجزء تنف -جيم

، 0220نيسان/أبريل  2اعتبارا من  باألفرقة اليت يتم ختصيصها، فيما يتعلققرار املكتب عمال ب -28
نية أمام اإلجراءات القانو للقضايا اليت تكون حماكماهتا جارية، ينطبق النظام احلايل لألجور إىل حني انتهاء 

، دائرة االستئنافأمام  جراءات. ومبجرد البدء يف اإلدائرة االستئنافعرض الدعوى على و  االبتدائية الدائرة
تنطبق الرتتيبات املتعلقة باألجور االنتقالية املنصوص عليها يف اجلزء جيم من التذييل األول من قرار 

 املكتب.
الة احللدفا  يف من أفرقة افريق واحد فقط ضع حاليا خي، األول الربع سنويالتقرير  يفذكر كما و  -29
 األجور  دولمن ج للجزء "ألف" -ماثيو نغودجولو تشويعن الدفا   –مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 

طوات واختذ قلم احملكمة اخل .اإلجراءات أمام دائرة االستئنافيف  لألجور املعدلةلتنفيذ التدرجيي املتعلق با
مع هيئة مشاورات حاليا ، وجيري من قرار املكتبمن التذييل األول  تنفيذ اجلزء هاءبفريق اللغ بأو  ،الالزمة
جلداول األجور  تدرجييالتنفيذ القبل  إلجراءات أمام دائرة االستئنافللتحديد الطول املتوقع الرئاسة 

 املنصوص عليها يف قرار املكتب. وسيتم هذا التحديد يف القريب العاجل.
هذه وفورات يف  دداحملاجلانب نتج عن تنفيذ قرار املكتب يف هذا تيجة لذلك، بينما مل ونت -02

حتقيق وفورات يف هناية األمر الرئاسة، هيئة رهنا بنتائج املشاورات اجلارية مع ، قلم احملكمةيتوقع املرحلة، 
دائرة ات أمام عند انتقال الفريق إىل اجلزأين باء وجيم من جدول املدفوعات الذي وضع لإلجراء

املقبلة إىل ة الربع سنويالتقارير . وسيواصل قلم احملكمة مراقبة احلالة بانتظام وسيشري يف االستئناف
 الوفورات احملققة.
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 لتعويض عن األعباء المهنيةتنفيذ النظام المعدل ل -دال

على حسبت  عضاء أفرقة الدفا  وأفرقة الضحاياألاملستحقة األتعاب أفاد قرار املكتب بأن  -02
"التقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية كان ينطبق عندئذ مبوجب  الذيعدل اإلمجايل املأساس 

]تقرير[ باسم " أيضا املعروف (ICC-ASP/6/4) للمحكمة اجلنائية الدولية واقرتاحات لتعديله"
ميارسون مهنة معينة، وحدهم أو باالشرتاك مع غريهم،  يتلقون الذين  األفرقةكان أعضاء و ". تعديالتال

 ،بشروط معينة، رهنا املهنيةاألعباء  هم عنتعويضالرسوم لعالوة على ا إضافي امبلغأثناء عملهم باحملكمة 
مدفوعات صافية شهرية ألعضاء على قرار املكتب  نص. و يف املائة من الرسوم 42حبد أقصى يبلغ 

ذلك ليشمل احملامني، واحملامني توسيع نطاق و من األعباء املهنية  معينةدفع نسبة اصلة مو  وقرراألفرقة، 
ومبوجب املؤهلني.  املساعدين القانونيني ومديري القضايا، فضال عن امني املخصصنياحملو املساعدين، 

يف  32ىل حبد أقصى يصل إ ةلغ إضافيابماحلصول  عدل، جيوز للمحامني واحملامني املساعديننظام املال
جيوز حصول م للتعويض عن األعباء املهنية اليت يتكبدوهنا فعالـ، بينما هاملستحقة علي رسومالاملائة من 
املستحقة  رسوماليف املائة من  25لغ إضافية حبد أقصى يصل إىل ابم القضايا ي ومدير نين القانونيياملساعد

 م.هعلي
كمة طلبا واحدا للتعويض عن األعباء املهنية من ثمثل الفرتة املشمولة بالتقرير، تلقى قلم احمل يفو  -00

املساعدة  نظاموفقا ل املعدل لألجور ومؤهل مبوجب النظام ك يعمل يف احلالة املتعلقة بكينيارت قانوين مش
يف املائة من الرسوم املستحقة  32مبالغ إضافية حبد أقصى يصل إىل القانونية للمحكمة للحصول على 

األول،  الربع سنويوكما ذكر يف قرار املكتب ويف التقرير املتكبدة. املهنية األعباء  تعويضه عن من أجل
واملستندات الداعمة  احملكمة مبراجعة الطلب قلمستحقاقات ليست تلقائية وال تدفع إال بعد قيام الهذه ا
لم احملكمة بتقييم وتأكده من أن  التعويض املطلوب يقابل تكاليف متكبدة فعال. ويقوم قمراجعة كاملة له 

هذا الطلب حاليا، وستقدم التقارير املقبلة معلومات حمدثة عن التطورات يف هذه املسألة، مبا يف ذلك 
األرقام املقارنة للتعويضات املدفوعة والوفورات احملققة نتيجة لتنفيذ النظام اجلديد باملقارنة مع النظام 

 .السابق

األول؛ ومبزيد من  الربع سنويمن التقرير  24الواردة يف الفقرة يشري قلم احملكمة إىل مالحظاته و  -03
التحديد، يشري قلم احملكمة إىل أنه ينفذ حاليا النظام اجلديد للتعويض عن األعباء املهنية يف هناية العام 
 على مجيع أفرقة الضحايا والدفا  العاملة مبوجب النظام املعدل. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه

إىل القائمة احلالية للحاالت اليت تدخل يف نطاق  (28)أضيفت يف الفرتة املشمولة بالتقرير حالتان جديدتان
النظام اجلديد للتعويض عن األعباء املهنية. وكما ذكر من قبل، لن يتم استعراض ومنح التعويض عن 

اء األفرقة املؤهلني، ويف مجيع األعباء املهنية، عند وجود ما يربره، إال بناء على طلبات حمددة من أعض
األحوال، سيتم الدفع يف هناية السنة فقط. ويف التقارير املقبلة، سيقدم قلم احملكمة معلومات حمدثة عن 
هذا اجلانب من قرار املكتب، مبا يف ذلك األرقام املقارنة للتعويضات املدفوعة والوفورات احملققة مقارنة 

 بالنظام القدمي.

                                                           
، واملدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وآخرين،  ICC-01/04-02/06رقم  املدعي العام ضد نتاغندا، القضية (28)

 .  ICC-01/11-01/11القضية رقم 
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 لتقرير التكميليتنفيذ ا -ثالثا
 0223أيار/مايو  32إىل  0223ار/مارس ذآ 2: الفرتة املشمولة بالتقرير

ة الربع سنويطلبت اجلمعية إىل احملكمة أيضا أن تقدم يف تقاريرها كما ذكر يف املقدمة أعاله،  -04
قلم احملكمة تنفيذ  . ويواصل(19)تقييما عن أداء احملكمة فيما يتعلق بالتغيريات الناشئة عن التقرير التكميلي

 اجلوانب املعتمدة من التقرير التكميلي على املسائل التالية:
 ؛والياتيدفع يف حالة تعدد ال األجر الذي)أ( 
 باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛ ( السياسة فيما يتعلق)ب

 )ج( األجر الذي يدفع خالل الفرتات اليت تشهد اخنفاضا يف النشاط.
لتنفيذ هذه اجلوانب من التقرير استجابة كمة أن يقدم املالحظات التالية احملويسر قلم  -05

 التكميلي.

 الذي يدفع في حالة تعدد الواليات  األجر -ألف

عندما األوىل،  ،املشمولة بالتقرير يف حالتنيتقرير التكميلي خالل الفرتة الهذا اجلانب من أثري  -06
يف  العاملني أحد األعضاء ينيعالطابع الرمسي على تكمة اضفاء قلم احمل إىل (02)دفا الحمامي حد أطلب 
ليعمل يف نفس بصفته مساعدا قانونيا يستفيد من نظام املساعدة القانونية للمحكمة الدفا  الذي فريق 
. وكانت احلالة الثانية عندما مت أيضا القانونية من املساعدة أمواال يتلقى الصفة يف فريق ثانبنفس الوقت 
قواعد من ال 74املادة مبوجب األشخاص الذين يدلون بشهادهتم  أحد احملامني املنتدبني ملساعدة تعيني

 .(02)والية ثانيةنفس العمل يف الوقت ب نفس للقيام يفوقواعد اإلثبات اإلجرائية 
اليت تتعدد فيها االت احلسياسة التعامل مع ، قام املسجل بتنفيذ الة األوىلحلاستجابة لو  -07
"عملية التدقيق " املشار إليها  -العناية الواجبة املتعلقة بتزاماته مبراعاة اليات تنفيذا كامال، فقام أوال الوال

قد حبثت التقرير التكميلي أبرزها  الثالثة اليتالتناز  مواطن لضمان أن  -( 20لفقرة ايف التقرير التكميلي )
هذه تضمنت و  .تعينيالإضفاء الطابع الرمسي على  قبلعلى الشواغل ذات الصلة  غلبالت د متقأنه و بعناية 

من نظام املساعدة القانونية للمحكمة الفريقني املعنيني اللذين يستفيدان ضمان أن  ،العملية، يف مجلة أمور
أو  اعرتاض ماليس لديهيف عملية التعيني، و  قدمايوافقان على املضي هنما مبا سلف وأعلم تام  ىعل

قانوين يف كال الساعد عمل املي ألن -التمثيل القانوين أو تضارب املصاحل وعية فيما يتعلق بن -خماوف 
ك الطابع الرمسي على تعيني املساعد القانوين وحدد ل. وأضفى قلم احملكمة بعد ذواحد  الفريقني يف وقت
رجو  جى الير طال  على مزيد من التفاصيل، الول. قرار املكتب والتقرير التكميليوفقا ل (00)أجره )أتعابه(

 .أدناه 5اجلدول  إىل 

                                                           
 أعاله. 4التقرير التكميلي، انظر الفقرة  (29)
 أعاله. 5انظر الفقرة  (02)
 م، القضية رقواملدعي العام ضد مببا،  (ICC-01/04-01/07)رقم  املدعي العام ضد كاتنغا، القضية (02)
 (ICC-01/05-01/08)  . 
يورو شهريا وفقا  0 444852شرة بلغت يورو شهريا، ثما أدي إىل وفورات مبا 0 444852 احلد األقصى لألجر  (00)

 لنظام األجور املعدل.
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: تنفيذ الجانب من التقرير التكميلي المتعلق بتعدد الواليات: المساعد القانوني الذي 9الجدول 
في آن واحد  يعمل في فريقين للدفاع  

املساعد القانوين الذي يعمل يف فريقني   
يف آن واحد يف احلالة يف مجهورية الكونغو   

 الدميقراطية

ية األوىل األجر للقض
٪ 222احملدد بنسبة   

 )باليورو( 

الثانيةاألجر للقضية   
٪ 52احملدد بنسبة   
 )باليورو(

 األجر الشهري للمساعد القانوين
 52, 444 0 22, 223 6 )النظام املعدل(

 مجموع الوفورات الشهرية
 

يورو  * . ..0 ,92 

يورو  4 889822كتب الذي حيدد أجر املساعد القانوين مببلغ * تبني األرقام الوفورات الشهرية الناجتة عن تنفيذ قرار امل
للقضية الثانية بالنسبة ذ اجلانب من التقرير التكميلي املتعلق بتعدد الواليات الذي خيفض األجر يشهريا باالقرتان مع تنف

 ٪.  52بنسبة 

  على مزيد من طالالولونفذت السياسة باملثل يف حالة احملامي املنتدب واألجر املستحق له.  -08
 .أدناه 6اجلدول  رجو  إىل يرجى الالتفاصيل، 

حامي المنتدب: تنفيذ الجانب من التقرير التكميلي المتعلق بتعدد الواليات: الم.الجدول   

 احملامي املنتدب

 تعيني األول للاألجر 
٪ 222احملدد بنسبة   

 )باليورو( 

الثاينتعيني للاألجر   
٪ 52احملدد بنسبة   
 )باليورو(

الشهري األجر    
النظام املعدل(ب)  2 880 ,11 4 001 ,61 

 مجموع الوفورات الشهرية
 

*  61, 001  يورو 4

الربع سنويةمجموع الوفورات   * *  61, 330  يورو 08

و يور  8 002822مببلغ امي املنتدب تبني األرقام الوفورات الشهرية الناجتة عن تنفيذ قرار املكتب الذي حيدد أجر احمل **
للقضية الثانية بالنسبة ذ اجلانب من التقرير التكميلي املتعلق بتعدد الواليات الذي خيفض األجر يشهريا باالقرتان مع تنف

 ٪.  52بنسبة 

  بالنفقات المتصلة بالمساعدة القانونية علقالسياسة فيما يت -باء

 يف ملتصلة باملساعدة القانونيةفيما يتعلق بالنفقات اقلم احملكمة تنفيذ السياسة اجلديدة  يواصل -09
. فريقا 28البالغ عددها  مجيع أفرقة الدفا  وأفرقة الضحايا العاملة حاليا يف القضايا املعروضة على احملكمة

نظام اخنفضت تكاليف ، 0223مايو أيار/ 32و 0223مارس آذار/ 2يف الفرتة املشمولة بالتقرير بني و 
نتيجة لالخنفاض يف خمصصات النفقات يورو  54 222822 مبقدار   املساعدة القانونية للمحكمة

االخنفاض يف سيؤدي يورو . و  3 222822يورو إىل  4 222822 قانونية منلألفرقة الالشهرية املمنوحة 
. )يذّكر قلم احملكمة بأن 0223يف عام  023 222822تبلغ حتقيق وفورات إىل املخصصات الشهرية 

الزيادة . وترجع 0223يورو يف عام  024 222822تبلغ حتقيق وفورات التقرير الربع سنوي األول توقع 
إىل إضافة قضيتني يف  -يورو  023 2282يورو إىل  024 222822من  – يف هذا التقريراملذكورة 

 الفرتة املشار إليها أعاله ، ثما أدى إىل زيادة االستحقاقات من املساعدة القانونية(.
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نذ تنفيذ التقرير التكميلي عمليا، ومبزيد من التحديد منذ إلغاء الدفع ويالحظ قلم احملكمة أنه م -32
التلقائي لبدل اإلقامة اليومي، مل تتجاوز األفرقة القانونية حىت اآلن احلد األقصى احملدد للمخصصات 

امني يورو ألغراض اإلقامة واملصروفات األخرى املرتبطة بقيام احملامني واحمل 3 222822الشهرية الذي يبلغ 
املساعدين بزيارات معتمدة لألعمال الرمسية إىل الهاي. وتعاجل النفقات املرتبطة بإقامة احملامني واحملامني 

 املساعدين على أساس التكاليف املتكبدة فعال، وعند تقدمي الوثائق الداعمة الالزمة.
الداخلية املفصلة اليت تبني  ايل الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهيةيف الوقت احلويعد قلم احملكمة  -32

بالتحديد البنود القابلة للسداد يف النظام اجلديد الذي مل يعد يسدد املدفوعات املتعلقة ببدل اإلقامة 
 اليومي تلقائيا.

سياسة النفقات املتصلة باملساعدة القانونية يف وسيواصل قلم احملكمة الرصد الوثيق لتنفيذ  -30
لكن عن كيفية استجابة  ،ليس عن الوفورات يف التكاليف فقط، دمي تقاريرقتالتقرير  التكميلي من أجل 

 ألفرقة القانونية.للنفقات الالزمة لالنظام اجلديد 

 األجر الذي يدفع خالل الفترات التي تشهد انخفاضا كبيرا في النشاط  -جيم

شطة قضائية ن أنوحىت اآل 0223كانون الثاين/يناير   2يالحظ قلم احملكمة أنه مل توجد منذ  -33
 تستوجب النظر يف هذا اجلانب احملدد من التقرير التكميلي.  ىذات صلة أو أسباب أخر 

ومع ذلك، يشري قلم احملكمة إىل حدوث تطورات مؤخرا يف احلالة يف دارفور، مجهورية السودان،  -34
مساعدة قانونية من  . ويتقاضى هذا احملامي(03)حيث أبلغ حمامي الدفا  الدائرة بوفاة أحد املتهمني

احملكمة. وقدم قلم احملكمة إىل الدائرة املختصة مالحظاته بشأن اإلخطار وأوصى بوقف اإلجراءات 
، ويقوم قلم احملكمة حاليا مبساعدة احملكمة على التأكد من الوفاة (04)املتعلقة هبذا املتهم وتعليق الدعوى

املناسب القرار الالزم بشأن املساعدة القانونية املقدمة  املفاجئة للمشتبه به. وسيتخذ قلم احملكمة يف الوقت
 للفريق، وسيقدم تقريرا عن  هذه املسألة يف إخطاراته املقبلة.

ويواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة القانونية يف ضوء اخلربات والدروس  -35
أن أموال املساعدة القانونية توفر متثيال قانونيا  للتأكد من –املكتسبة من الدعاوى املعروضة على احملكمة 

من املعونة القانونية تدار حبكمة. للكافة وفعاال للمستفيدين من النظام، وكذلك لضمان أن املوارد املتاحة 
يزانية واملالية واجلمعية عن النتائج اليت سيتوصل إليها ملسيواصل قلم احملكمة بالتايل تقدمي تقارير إىل جلنة ا

 مالحظات يف هذا الشأن.و 

                                                           
تاريخ بجربو جاموس"  صاحل حممد دفا  بشأن وفاة السيدالاإلشعار املقدم من من " العامة"النسخة املنقحة  (03)

 .0223نيسان/أبريل  ICC-02/05-03/09-466-Red ،03، الوثيقة رقم "0223نيسان/أبريل  02
 صاحل حممد دفا  بشأن وفاة السيدالاإلشعار املقدم من من " العامةبشأن "النسخة املنقحة  كمةقلم احمل ( مالحظات04)

 "0223نيسان/أبريل  03 (ICC-02/05-03/09-466-Redالوثيقة رقم ) "0223نيسان/أبريل  02جربو جاموس" بتاريخ 
(ICC-02/05-03/09-473) 0223أيار/مايو  7، بتاريخ. 
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 تعزيز القدرات ذات الصلة بقلم المحكمة  -رابعا
كما ذكر يف العروض اليت قدمها قلم احملكمة للفريق العامل يف الهاي يف املناقشات اليت جرت  -36

يف بشأن املساعدة القانونية، وكما هو مبني يف التقرير الربع سنوي األول، ال يزال تنفيذ املقرتحات الواردة 
التقرير التكميلي )وقرار املكتب( يؤثر بدرجة كبرية على املوارد املنهكة أصاًل لقسم دعم احملامني )القسم 
املسؤول عن تنفيذ وإدارة نظام املساعدة القانونية بقلم احملكمة(. وعليه، يكرر التقرير الربع سنوي الثاين 

دواما بغية تلبية مطالبه اليومية املتزايدة وضمان  الدعوة إىل زيادة املوارد البشرية للقسم على أساس أكثر
 .تقدمي اخلدمات بأفضل وجه

___________ 


