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جمعية الدول األطراف

عشرةثانية الدورة ال
٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٨–٢٠،الهاي

بشأن مراقبة المساعدة القانونية كمةلقلم المحالثالثالربع سنويالتقرير 
*٢٠١٣منذ نفاذ التعديالت وحتى نهاية آب/أغسطس ييم أدائهاوتق

مقدمة-أوال
بشأن مراقبة كمةلقلم احملوالثايناألولينيالربع سنو ينالتقرير ب، وقد أحاط علما املسجليقدم -١

على ،)٢("الثاينالربع سنويالتقرير "و،)١(األول"الربع سنوي("التقرير املساعدة القانونية وتقييم أدائها
اليت تدعو احملكمة إىل مراقبة وتقييم تنفيذ ICC-ASP/11/Res.1لقرارمن ا٤لفقرة باعمالو،التوايل)

مكتب مجعية الدول وتقدمي تقرير عن ذلك إىلنظام املساعدة القانونية املعدلاملقدمة بشأنقرتحاتامل
املالية ("اللجنة") يف نة امليزانية و ، وكذلك بناء على طلب جل)٣(كل ثالثة أشهر("املكتب")األطراف 

يبلغ املكتب واللجنة بنتائج و )لث"الثاالربع سنويالتقرير سنوي الثالث ("ع، تقريره الرب)٤(عشرين
ما يلي: ، يف مجلة أمور،وتنفيذوتقييم رصده املتواصل ملراقبة 

اره املتعلق باملساعدة القانونية الذي اعتمده املكتب بقر املساعدة القانونية املعدلنظام (أ)
؛)٥(("قرار املكتب")٢٠١٢آذار/ مارس ٢٢املؤرخ 

التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن"مبوجبرتحات املعتمدة لمقاجلوانب الثالثة ل(ب)
ي الذاألجرهي: (ألف) و ، )٦(باحملكمة" ("التقرير التكميلي")اجلوانب األربعة لنظام املساعدة القضائية 

ر الذي يدفع خالل الفرتات اليت ) األج؛ و(جيمالنفقاتو(باء) سياسة واليات؛يف حالة تعدد اليدفع 
تشهد اخنفاضا يف النشاط.

.CBF/21/19صدر سابقا بوصفه الوثيقة *
)١ (

ICC-ASP/12/2.
)٢(

ICC-ASP/12/50.
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية عشرة، الهاي، )٣(

، ICC-ASP/11/Res.1، اجلزء الثالث ألف،لد األول)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢فمرب تشرين الثاين/نو ٢٢-٤
.٤و٣القسم حاء، الفقرتان 

)٤(
ICC-ASP/12/5 ٨٤، الفقرة.

)٥ (
ICC-ASP/11/2/Add.1.
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يفتقييم وتنفيذ قرار املكتب والتقرير التكميليالثالث املتعلق بالربع سنويلتقرير اغطي هذا وي-2٢

وتشمل الوفورات يف .٢٠١٣آب،أغسطس ٣١ىل إ٢٠١٢نيسان/أبريل ١من اإلطار الزمين التايل: 
تقديرات يف احلاالت ، على النحو الوارد يف هذا التقرير،أيضاظام القدميملساعدة القانونية باملقارنة بالنا

اليت، يف مجلة أمور، دفعت فيها أجور أعضاء األفرقة أو احملامني املنتدبني واحملامني املخصصني مبوجب 
فرتة املشمولة بالتقرير. المل يقدموا بعد الكشوف الزمنية للعمل الذي قاموا به خاللالنظام املعدل ولكن

تنفيذ قرار المكتب بشأن المساعدة القانونية- ثانيا
٢٠١٣أغسطس /آب٣١إىل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١من : الفرتة املشمولة بالتقرير

١اعتبارا من هتنفيذل،٢٠١٢مارس ار/آذ٢٣يف أعالهاملكتب بقرارأبلغ قلم احملكمة املسجل -٣
القانونية نظام املساعدةمبوجب اليت تعمل القانونيةاألفرقة مجيع احملكمةوأبلغ قلم .٢٠١٢أبريل نيسان/

هذا القرار تنطبق عليهامنجوانب حمددةكانت كلماذات الصلةكما أبلغ األفرقة القرار  بللمحكمة
أمام حاليااملعروضة احلاالتالعديد منيفقرار املكتبمت تنفيذ، التقريرالفرتة املشمولة بويف .بالتحديد
.كما هو مبني أدناهاحملكمة،

ور المعدلةألجباالمتعلق التذييل األول منالجزء جيم تنفيذ -ألف

بأثر فوري جور املعدلة ألجدول اتنفيذ قرار املكتب على من التذييل األولمناجلزء جيم ينص -٤
.٢٠١٢نيسان/أبريل ١اعتبارا من ، نظام املساعدة القانونيةالتابعة لاحلاالت التالية على 

٢٠١٢/أبريل نیسان١بعد التي تم تشكيلها األفرقة - ١

م يتسلقام أحد األفراد الذين صدر أمر بالقبض عليهم بربع سنوي الثاين، اليف التقرير ذكركما -٥
٤يف من احملكمة قوقه القانونية، طلب املشتبه به حلوفقا و .)٧(٢٠١٣مارس يف آذار/ا يطوعنفسه 
أبريل نيسان/١٢أصدر املسجل يفو املساعدة القانونية. أن تسدد تكاليف ٢٠١٣أبريل نيسان/
ا قرارا مؤقتمن الئحة قلم احملكمة ٣-١٣٢من الئحة احملكمة والقاعدة ١- ٨٥قاعدة وفقا لل)٨(٢٠١٣
يفقلم احملكمة، وأضفى تعيني حمام لتمثيله يف اإلجراءات أمام احملكمةبشتبه به امل. وقام املشتبه بهبعوز 
أساسيفريق قانوين الطابع الرمسي على هذا التعيني. ومت بعد ذلك تشكيل ٢٠١٣أبريل نيسان/٢٦

تكبدت . ونتيجة هلذه التطورات، حاكمةللمالتمهيدية رحلة املللمشتبه به يفلضمان التمثيل القانوين
وقدم قلم ،٢٠١٣أبريل نيسان/١٢من تكاليف إضافية اعتبارا القانونية للمحكمة ةميزانية املساعد

التكاليف غري املتوقعة للمساعدة القانونية يف السنة لتغطية صندوق الطوارئ الالزم إىل إلخطار ااحملكمة 
فريق عدل على ألجور املتطبيق نظام انتيجة لاإلضافية تكاليف هذه الواخنفض مقدار . ٢٠١٣املالية 

.أدناه٢و ١الدفاع الذي أنشئ حديثا، مما أدى إىل وفورات يف التكاليف على النحو املبني يف الشكلني 

١املؤرخ (ICC-ASP/11/43)باحملكمة التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة لنظام املساعدة القضائية) ٦(
.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 

.ICC-01/04-02/06رقم نتاغندا، القضيةبوسكواملدعي العام ضد)٧(
املرجع نفسه، "تسجيل "قرار املسجل بشأن طلب املساعدة القانونية على نفقة احملكمة املقدم من السيد بوسكو ) ٨(

.٢٠١٣نيسان/أبريل ١٢، ICC-01/04-02/06-48نتاغندا" الوثيقة رقم 
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تنفيذ جدول األجور المعدل على فريق الدفاع العامل في المرحلة التمهيدية للمحاكمة -١الشكل 
في الحالة في جمهورية الكونغو الشعبية

مجهورية الكونغو يف الة املعين باحليف فريق الدفاع الثاين أيضا عضو يف فريق نتاغاندا) ال(املعين قانوين الساعد امليعمل مالحظة: 
قانوين الساعد املاملدفوع هلذا يعكس مقدار األجرنظام املساعدة القانونية للمحكمة (لوبانغا). و املستفيدة من الدميقراطية 

املتعلق مع تنفيذ التقرير التكميلي يورو، باالقرتان ٨٨٩٤مببلغ قانوين الساعد املأجر الذي حيدد رار املكتب تنفيذ قبالتايل 
هدفعالذي كان من الواجب الكاملاألجر يف املائة من ٥٠بنسبةحالة الثانية املدفوع لليقلل األجر بالواليات املتعددة، و 

أدناه).٢٧و٢٦تنيذلك (انظر أيضا الفقر لاخالف

الشهرية في األجور في النظام المعدل مقارنة بالنظام القديمبياني للوفوراتتمثيل : ٢الجدول 
(باليورو) 

)( )( )( )(

3,486.14 2,645.82

10,832
8,221

10,832
8,2211,124.24

449.56

6,113

2,444.5

6,113

2,444.5

1,120

913.56

4,872

3,974

1,065.44

4,041.44

4,733

)(

التغييرات في األفرقة القانونية- ٢
عدل املاحملكمة أن تنفذ النظامجيم من التذييل األول من( ب) من اجلزء ٣الفقرة الفرعية تطلب -٦

أعضاء أحد ستبدال ال، نتيجة دعوىأي مرحلة من مراحل الاألفرقة القانونية يف بعد أي تغيريات يف 
من قرار املكتب انب إضافية. وقد مت تنفيذ هذا اجلأفرقةيف حالة تعيني وكذلك ، بأكملهق يأو الفر ق فريال

يورو٥٩٢,٩٤٥٨

يورو١٢٦,٣٦٨٨

يورو١٠٦٫٨٨٥

يورو١٩٩١٤

(قرار املكتب)الوفورات

يورو٣٠٥,٨٨١٩

يورو٨١٤,١٤٤٦: وناحملام• 
يورو٥٧٦,٢٢٢٥: ساعد القانوينملا• 
يورو٧٣٦,٠٠١٥مدير القضايا: • 

يورو٥٢٩,٨٢٣٥: وناحملام• 
يورو*٢٢٧,٥٦١٠: ساعد القانوينملا• 
يورو٨٣٥,٥٦١٢مدير القضايا: • 

٢٠١٣جمموع الوفورات من نيسان/أبريل إىل أيار/مايو • 
٢٠١٣مجموع الوفورات من حزیران/یونیه إلى آب/أغسطس •

يونيه/يوليه/
)حالياأغسطس(

يونيه/يوليه/
أغسطس(قدمي)

امليزانية يف النظام  ونية يف القانللمساعدة التكاليف العامة 
السايق

املعدلامليزانية يف النظامالقانونية يف للمساعدة التكاليف الفعلية  

عن قرار املكتبالوفورات الناجتة 
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، وفريق احلالة يف كوت ديفواروى املتعلقة بالتمهيدية للدعرحلة امليف يعمالن نيفريقني قانونيبفيما يتعلق 4

.الدميقراطيةمهورية الكونغواملتعلقة جبيف احلالة التمهيدية للدعوى رحلة امليف واحد يعمل قانوين 
املتعلقة احلالة علىالأو األجور املعدل ، مت تطبيق نظام سنوي األولربع اليف التقرير ذكر كما و -٧

يف سياق التمثيل القانوين ٢٠١٢/يونيهيف حزيرانهنيعيواحد مت تين مساعد قانو علىكوت ديفوار ب
استجابة لطلب املسجل الذي اختذه قرار الفريق الدفاع عمال بمت تعيينه يف للضحايا، ومساعد قانوين آخر 

إضافية.التزويد بإمكانيات 
احلالة يف مجهورية املعين بالدفاع يف فريق مساعد قانوين إضايف احملكمة أيضا إىل تعيني قلم ويشري -٨

استجابة املسجل بناء على القرار الذي اختذه ، ٢٠١٣يونيو حزيران/٦اعتبارا من )٩(الكونغو الدميقراطية
إضافية.لطلب التزويد بإمكانيات 

يف الفرتة املشمولة بالتقرير اليت حتققت لوفورات لأدناه موجزا ٣يف الشكل ويقدم قلم احملكمة -٩
.أعالهاملشار إليها يف الفقرتني اجلديدة تعيينات الثالثة عدل على اليق النظام املتطبنتيجة ل

تنفيذ النظام المعدل في التغييرات في أفرقة الدفاع والضحايا في الحالة في كوت :٣الشكل 
(باليورو)في الفترة المشمولة بالتقريرة راطيفوار والحالة في جمهورية الكونغو الديمقيد

41,772.17
30,750 30,565

14,500 18,339
9,500

90,676.17

54,750

11,522.32

9,215.22 11,054.60

8,841.15
10,425.06

8,337.66

33,001.98

26,394.03

17,320

13,852

17,320

13,852

10,671.1

8,333.45
9,227.4

28,231.95

)كوت دیفوار(فویق الضحایا - أجر المساعد القانوني )كوت دیفوار(فریق الدفاع - أجر المساعد القانوني

التغييرات في أحد األفرقة القانونية- ٣
١٧عمال بالقرار الصادر من الدائرة املختصة يف سنوي الثاين، ربع اليف التقرير ذكر كما -١٠

مكتب احملامي العام للدفاع ميثل املشتبه به السيد سيف اإلسالم القذايف ومت مل يعد ، ٢٠١٣أبريل نيسان/

.ICC-01/04-02/06رقم نتاغندا، القضيةبوسكواملدعي العام ضد)٩(

عليةتكاليف ف
١/٤/٢٠١٢منذ 

عامــةتكاليف 
١/٤/٢٠١٢منذ 

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٨/٢٠١٣-٦(
٢٠١٣

تكاليف عامة
)٨/٢٠١٣-٦(

٨٨/٢٠١٣٨//
٢٠١٣-

٥/٢٠١٣

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٥/٢٠١٣-١(
٢٠١٣

تكاليف عامة
)٥/٢٠١٣-١(

٢٠١٢
تكاليف فعلية

٢٠١٢
تكاليف عامة
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مبوجب ه حبرية اختيار تعيني حمام من قه يف حلنفسه إىل حني ممارسته بقانوين الهمثيلتحمام خارجي لتعيني 
بالطعن يف اإلجراءات املتعلقة يفإىل حني الفصل ظام روما األساسي، أو نمن )(د)١(٦٧ادة امل

الدائرةوتركت،لسيد القذايفلالتمثيل القانوينسألة القبول، حيث ستقوم الدائرة عندئذ بإعادة النظر يف م
مكتب احملامي العام للدفاع يف اليت ، من احملكمةاملساعدة القانونيةسداد تكاليفمسألة الفصل يف 

طلبه األّويل، لقلم احملكمة.
ونظرًا للظروف اخلاصة للسيد القذايف واحتجازه يف ليبيا، مل يقدم السيد القذايف شخصيا طلبا -١١

للحصول على تكاليف املساعدة القانونية من احملكمة. وبناء على ذلك، مل يتمكن املسجل من رمسيا 
من الئحة احملكمة. ويشري قلم احملكمة إىل الظروف ٨٤املتهم وفقا للقاعدة موارد اختاذ قرار قاطع بشأن 

، وإىل حىت اآلنالسيد القذايف باحلبس االنفراديوجود لقضية، وعلى وجه اخلصوص إىل ذه ااخلاصة هل
٢٠١١جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف عام الصادرة من وامر بناء على األجتميد أمواله

)S/RES/1970وS/RES/1973وS/RES/2009( ومن الواضح، يف هذه الظروف، أنه ال ميكن يف الوقت .
يف إىل املشتبه به بسهولة، و من الناحية العملية، ال ميكن الوصول موارد السيد القذايف. و حتديد احلاضر 

قد. و أموالهالقدرة على التصرف حبرية يف ألوامر التجميد،جةتين، حالياال ميلك املشتبه به مجيع األحوال
وضعت يف نفس و مبالغ مؤقتة ، حيث قدمت )١٠(اتبعت احملكمة نفس املنطق من قبل يف قضية مببا غومبو

.تلك املبالغبه واسرتدادموجودات املشتبهالوقت مؤشرات مناسبة لرصد 
ويف القضية قيد البحث، حرصا على حسن سري العدالة وضمان حق السيد القذايف يف التمثيل -١٢

ية أن يتحمل مؤقتًا تكاليف التمثيل القانوين للسيد القذايف 
إىل حني تقييم موارده القابلة للتصرف واختاذ قرار بشأن عوزه.

سينطبق، كذلك، يشري قلم احملكمة إىل أنه -١٣
ألغراض )١١(با غومبومببيري-عام ضد جانقضية املدعي الق تطبيقه يف بمعوزا، نفس النظام الذي س

اسرتداد األموال.

ونتيجة ملا سلف، ينطبق نظام األجور املنصوص عليه يف قرار املكتب على القرار املؤقت مبنح -١٤
لسيد القذايف لااملساعدة القانونية للسيد القذايف على نفقة احملكمة. وملا كانت الدائرة قد عينت حمامي

أجرا على نظام املساعدة القانونية للمحكمة من الئحة احملكمة، فإنه يستحق وفقا ل٧٦عمال بالقاعدة 
يورو شهريا (األجر املعدل)، حمسوبا وفقا للمعدالت ٢٢١٨ساعات العمل حبد أقصى يبلغ أساس

واعرتض قلم احملكمة على يورو يف اليوم الواحد. ٦٤٩يورو يف الساعة و٨٦,٥٣أساس املطبقة على
ب املقدم من احملامي لتشكيل فريق للدفاع يف هذه املرحلة من الدعوى على أساس أنه ال حاجة إىل الطل

٣٠متثيل قانوين كفء وفعال فيها وأيدت الدائرة هذا املوقف متاما. بيد أنه عمال بقرار الدائرة الصادر يف 
األجر املستحق للمساعد اللغوي. ، قدم احملامي طلبا لتزويده باملوارد الالزمة لسداد)١٢(٢٠١٣متوز/يوليه 

ويراقب وعند إعداد هذا التقرير، كان قلم احملكمة يدرس هذا الطلب يف ضوء القرار الصادر من الدائرة. 

.ICC-01/05-01/08-1007-Redالقضية رقم،با غومبومببيري-املدعي العام ضد جانانظر)١٠(

.ICC-01/05-01/08القضية رقم،با غومبومببيري- املدعي العام ضد جان)١١(

)١٢(ICC-01/11-01/11-390-Conf-Exp.
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قلم احملكمة عن كثب اآلثار املرتتبة على التكاليف الناشئة عن القرار املذكور للدائرة وسيواصل تقدمي 6

وأدى تنفيذ . يف تقاريره الربع سنوية املقبلةاملكتب بشأن هذا التطور عن تنفيذ القرار الذي اختذه تقارير
قرار املكتب يف هذه  احلالة إىل الوفورات التالية منذ تعيني احملامي.

تنفيذ النظام المعدل في التغييرات في الفريق القانوني المعني بالحالة في ليبيا في الفترة :٤الشكل 
(باليورو)المشمولة بالتقرير

2013
Generic cost
(04.2013 -
05.2013)

2013
Actual cost
(04.2013 -
05.2013)

2013
Generic cost
(06.2013 -
08.2013)

2013
Actual cost
(06.2013 -
08.2013)

Generic cost
since 17 April

2013

Actual cost
since 17 April

2013

19,668.16 14,927.25

32,496
24,663

52,164.16

39,590.25
4,740,91

7,833

12,573.91

أجر المحامین  الوفورات 

تعيين المحامين المنتدبين والمحامين المخصصين- ٤

أدناه الوفورات اليت حتققت نتيجة لتنفيذ اجلزء جيم من التذييل األول املتعلق ٥يبني الشكل -١٥
ير بالذكر أن هذا يف الفرتة املشمولة بالتقرير. ومن اجلدبني واحملامني املخصصنياحملامني املنتدبتعيني 

فيها بعد قدم تالشكل يبني الوفورات الفعلية عالوة على الوفورات التقديرية يف احلاالت اليت مل 
االستمارات اخلاصة بساعات العمل.

تكاليف فعلية
١٧/٤/٢٠١٣منذ 

تكاليف عامة
١٧/٤/٢٠١٣منذ 

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٨/٢٠١٣-٦(

٢٠١٣
امةتكاليف ع

)٨/٢٠١٣-٦(

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٥/٢٠١٣-٤(

٢٠١٣
تكاليف عامة

)٥/٢٠١٣-٤(
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في الفترة المحامين المنتدبين والمحامين المخصصينتنفيذ النظام المعدل على :٥الشكل
(باليورو)المشمولة بالتقرير

2012
Generic

cost

2012
Actual cost

2013
Generic

cost
(01.2013 -
05.2013)

2013
Actual cost
(01.2013 -
05.2013)

2013
Generic

cost
(06.2013 -
08.2013)

2013
Actual cost
(06.2013 -
08.2013)

Generic
cost since 1
April 2012

Actual cost
since 1 April

2012

142,396.61 129,602.97

84,364
55,807.6

107,801.3
69,488.1

334,561.91

238,535.67
12,793.64

20,335.41
25,981.7

59,110.75

المخصصین- أجور المحامین المنتدبین الوفورات 

التنفيذ المؤجل لألجور المعدلةالمتعلق باألولالتذييل منالجزء دالتنفيذ-باء

ينطبق نظام األجور ..."قرار املكتب، من من اجلزء ألف من  التذييل األول ١وفقا للفقرة -١٦
لتهم أو جلسات احملاكمة. وختضع أي أفرقة إقرار اإىل جلسات قضاياها نتقل تاملعدل على األفرقة اليت 

من اجلزء دال من التذييل ٥جديدة أو تغيريات فيها للتنفيذ الفوري لنظام األجور املعدل". وأكدت الفقرة 
، ٢٠١٢نيسان/أبريل ١األول هلذا القرار على أنه "فيما يتعلق باألفرقة اليت يتم ختصيصها، اعتبارا من 

ت احملاكمة بعد، تنطبق األجور املعدلة عند بدء جلسات احملاكمة فقط. ويف لقضية مل تبدأ فيها جلسا
املرحلة السابقة لبدء احملاكمة، ختضع هذه األفرقة لنظام األجور احلايل يف احملكمة".

، مت تنفيذ اجلوانب احملددة لقرار املكتب يف لسابقةاةالربع سنويرير اقتر بالتفصيل يف الوكما ذك-١٧
على النحو املبني أفرقة الضحايايف ركنيامشكينيا فيما يتعلق بفريق واحد للدفاع وممثلني قانونيني احلالة يف

أدناه: ٦شكلبال

تكاليف فعلية
١/٤/٢٠١٢منذ 

تكاليف عامة
١/٤/٢٠١٢منذ 

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٨/٢٠١٣- ٦(

٢٠١٣
تكاليف عامة

)٨/٢٠١٣-٦(

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٥/٢٠١٣-١(

٢٠١٣
عامةتكاليف 

)٥/٢٠١٣-١(
٢٠١٢

تكاليف عامة
٢٠١٢

تكاليف فعلية

املخصصني- أجور احملامني املنتدبنيالوفورات
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فورات في األجور و تمثيل بياني لل- إلى مرحلة المحاكمة في الحالة في كينيا نتقال اال:٦الشكل8

نة بالنظام القديم (باليورو)خالل الفترة المشمولة بالتقرير في ظل النظام المعدل مقار 

2012 -
Generic cost

2012 - Actual
cost

2013 -
Generic cost

(01.2013 -
05.2013)

2013 - Actual
cost

(01.2013 -
05.2013)

2013 -
Generic cost

(06.2013 -
08.2013)

2013 - Actual
cost

(06.2013 -
08.2013)

Generic cost
since 1 April

2012

Actual cost
since 1 April

2012

205,318
161,977.63 153,910

113,244 92,346 72,120

451,574

347,341.63

204,222.78

172,114
143,740

111,122.47
91,632.62

71,056.26

439,595.4

354,292.73

65,671.15

66,327.52

40,802.36

172,801.03

أجور فریق الدفاع أجور فریقین للضحایا  الوفورات 

ور المعدلةالمتعلق بالتنفيذ التدريجي لألجمن التذييل األولهاءتنفيذ الجزء -جيم
، ٢٠١٢نيسان/أبريل ١اعتبارا من باألفرقة اليت يتم ختصيصها،فيما يتعلققرار املكتب عمال ب-١٨

اإلجراءات القانونية أمام للقضايا اليت تكون 
، دائرة االستئنافأمام جراءات. ومبجرد البدء يف اإلدائرة االستئنافعرض الدعوى على و االبتدائيةالدائرة

ن التذييل األول من قرار مهاءتنطبق الرتتيبات املتعلقة باألجور االنتقالية املنصوص عليها يف اجلزء 
املكتب.

يف الة احللدفاع يف من أفرقة افريق واحد فقط خيضع حاليا ، األولالربع سنويالتقرير يفذكر كما و -١٩
األجور دولمن جللجزء "ألف"-ماثيو نغودجولو تشويعن الدفاع –مجهورية الكونغو الدميقراطية 

طوات واختذ قلم احملكمة اخل.اإلجراءات أمام دائرة االستئنافيف ةلألجور املعدللتنفيذ التدرجيي املتعلق با
مع هيئة مشاورات حاليا ، وجيري من قرار املكتبمن التذييل األول تنفيذ اجلزء هاءبفريق البلغ أو ،الالزمة

ر جلداول األجو تدرجييالتنفيذ القبل إلجراءات أمام دائرة االستئنافللتحديد الطول املتوقع الرئاسة 
املنصوص عليها يف قرار املكتب. وسيتم هذا التحديد يف القريب العاجل.

تكاليف فعلية
١/٤/٢٠١٢منذ 

تكاليف عامة
١/٤/٢٠١٢منذ 

٢٠١٣
تكاليف فعلية

)٨/٢٠١٣-٦(

٢٠١٣
تكاليف عامة 

)٨/٢٠١٣-٦(

٢٠١٣
فعليةتكاليف

)٥/٢٠١٣-١(

٢٠١٣
تكاليف عامة

)٥/٢٠١٣-١(

٢٠١٢
تكاليف فعلية

٢٠١٢
تكاليف عامة
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هذه املرحلة، وفورات يف دداحملاجلانب نتج عن تنفيذ قرار املكتب يف هذا تونتيجة لذلك، بينما مل -٢٠
ر عند الرئاسة، هيئة رهنا بنتائج املشاورات اجلارية مع ، قلم احملكمةيتوقع 

. دائرة االستئنافانتقال الفريق إىل اجلزأين باء وجيم من جدول املدفوعات الذي وضع لإلجراءات أمام 
املقبلة إىل الوفورات احملققة.ة الربع سنويالتقارير وسيواصل قلم احملكمة مراقبة احلالة بانتظام وسيشري يف 

لتعويض عن األعباء المهنيةتنفيذ النظام المعدل ل-دال

تلقى قلم احملكمة طلبا واحدا للتعويض عن األعباء املهنية ع سنوي الثاين، كما ذكر يف التقرير الرب-٢١
نظاموفقا لاملعدل لألجور ومؤهلمبوجب النظامك يعمل يف احلالة املتعلقة بكينيارت من ممثل قانوين مش

يف املائة من الرسوم ٣٠إىل مبالغ إضافية حبد أقصى يصل املساعدة القانونية للمحكمة للحصول على 
الربع سنويوكما ذكر يف قرار املكتب ويف التقرير املتكبدة. املهنية األعباء تعويضه عن من أجلاملستحقة 

واملستندات احملكمة مبراجعة الطلبقلمستحقاقات ليست تلقائية وال تدفع إال بعد قيام الاألول، هذه ا
وتأكده من أن  التعويض املطلوب يقابل تكاليف متكبدة فعال. ويقوم قلم مراجعة كاملة الداعمة له 

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

.النظام السابق

األول؛ ومبزيد من الربع سنويمن التقرير ١٤يشري قلم احملكمة إىل مالحظاته الواردة يف الفقرة و -٢٢

لعاملة مبوجب النظام املعدل. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه على مجيع أفرقة الضحايا والدفاع ا
إىل القائمة احلالية للحاالت اليت تدخل يف نطاق )١٣(أضيفت يف الفرتة املشمولة بالتقرير حالتان جديدتان

ومنح التعويض عن يتم استعراض سالنظام اجلديد للتعويض عن األعباء املهنية. وكما ذكر من قبل، 
من أعضاء األفرقة املؤهلني.ذات الصلة املقدمة طلبات البناء على ذلك عند وجود ما يربرء املهنيةاألعبا

تنفيذ التقرير التكميلي- ثالثا
٢٠١٣آب/أغسطس٣١إىل ٢٠١٣/يناير ثاينكانون ال١: الفرتة املشمولة بالتقرير

ة الربع سنويأن تقدم يف تقاريرها طلبت اجلمعية إىل احملكمة أيضا كما ذكر يف املقدمة أعاله، -٢٣
. ويواصل قلم احملكمة )١٤(عن أداء احملكمة فيما يتعلق بالتغيريات الناشئة عن التقرير التكميليتتقييما

تنفيذ اجلوانب املعتمدة من التقرير التكميلي على املسائل التالية:
؛نيةألعضاء األفرقة القانو والياتيدفع يف حالة تعدد الاألجر الذي(أ) 
باألسفار املتصلة باملساعدة القانونية؛) السياسة فيما يتعلق(ب

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

، واملدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وآخرين، ICC-01/04-02/06رقم املدعي العام ضد نتاغندا، القضية)١٣(
.ICC-01/11-01/11القضية رقم 

أعاله.٦التقرير التكميلي، انظر الفقرة )١٤(
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لتنفيذ هذه اجلوانب من التقرير التكميلي.استجابة كمة أن يقدم املالحظات التالية ويسر قلم احمل-10٢٤

ة تعدد الواليات الذي يدفع في حالاألجر-ألف

عندما ألول مرة تقرير التكميلي الهذا اجلانب من كما ذكر يف التقرير الربع سنوي األول، نفذ -٢٥
من احلاصلني لدفاع ني لفريقيف العاملنيأحد األعضاءينيعتقلم احملكمة من دفاع الحمامي حد أطلب 

يف مساعدا قانونيا ٢٠١٣نون الثاين/يناير اعتبارا من كامن نظام املساعدة القانونية للمحكمة على أجر 
. وقد رفض قلم احملكمة االستجابة هلذا يشارك يف اإلجراءات أمام احملكمةلثيف فريق ثانفس الوقت 

الطلب بناء على التعديالت ذات الصلة اليت أدخلت مبوجب التقرير التكميلي وبناء على املنطق واحلكمة 
قضيتني يف وقت واحد.ر من ثأن يشارك أعضاء األفرقة يف أكوجبها مبمن هذه التعديالت اليت ال جيوز 

وأثري هذا اجلانب بعد ذلك يف مناسبتني، على النحو املبني بالتفصيل يف التقرير الربع سنوي الثاين. -٢٦
ينيتعأن يضفي الطابع الرمسي على قلم احملكمة من أحد حمامي الدفاع وكانت املناسبة األوىل عندما طلب 

نظام املساعدة القانونيةلدفاع ومن املستفيدين من لفريقيف فعال العاملنياملساعدين القانونيني من حد أ
بنفس الصفة ويف نفس الوقت يف فريق ثان يتلقى أيضا أمواال من املساعدة القانونية. وكانت املناسبة 

٧٤املادة مبوجب األشخاص الأحد احملامني املنتدبني ملساعدة مت تعيني عندما الثانية 
.)١٥(والية ثانيةنفس العمل يف بللقيام الوقت نفس يفوقواعد اإلثبات قواعد اإلجرائية من ال
قلم احملكمة بإضفاء الطابع القانوين على التعيينني وفقا لقرار املكتب والتقرير التكميلي. انظر قام و -٢٧

أدناه.٨و٧الشكلني 

عد القانوني المعين في فريقين للدفاع في آن واحد في الحالة في جمهورية : المسا٧الشكل 
الكونغو الديمقراطية

يورو شهريا باالقرتان مع ٨٨٩٤أجر املساعد القانوين مببلغ * الوفورات الشهرية الناجتة عن تنفيذ قرار املكتب الذي حيدد
٪.  ٥٠للقضية الثانية بنسبة بالنسبة بتعدد الواليات الذي خيفض األجر ذ اجلانب من التقرير التكميلي املتعلق يتنف

.واملدعي العام ضد مببا، (ICC-01/04-01/07)رقم املدعي العام ضد كاتنغا، القضية)١٥(

يورو١١٣,٠٠٦ الوفورات الشهرية 
يورو*668.503

انونيأجر المساعد الق

األجر للقضية األولىجدول األجور المعدل للقضية الثانية

الوفورات الشهرية
*يورو٦٦٨,٥٠٣

يورو١١٣,٠٠٦ يورو٤٤٤,٥٠٢
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: تمثيل بياني للوفورات الناتجة عن تنفيذ المقترحات الواردة في التقرير التكميلي فيما ٨الشكل 
يتعلق بأجر المساعد القانوني المعين في فريقين للدفاع

ولالطالع نفذت هذه السياسة باملثل فيما يتعلق بتعيني احملامي املنتدب واألجر ذي الصلة. وقد-٢٨
أدناه.١٠و٩على مزيد من التفصيل، انظر الشكلني 

٢٠١٣
تكاليف فعلية ووفورات

٢٠١٣
تكاليف عامة

تكاليف فعلية
)٨/٢٠١٣-٦(

تكاليف عامة
)٨/٢٠١٣-٦(

تكاليف فعلية
)٥/٢٠١٣-١(

تكاليف عامة
)٥/٢٠١٣-١(

 الناجتة عن تنفيذ التقرير التكميليالوفوراتأجور القضية الثانيةأجور القضية األوىل
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تنفيذ الواليات المتعددة، تعيين وأجر المحامي المنتدب: ٩الشكل 12

يورو شهريا٢٢١٨مببلغامي املنتدب جر احملاحلد األقصى ألي حيدد* الوفورات الشهرية الناجتة عن تنفيذ قرار املكتب الذ
ذ اجلانب من التقرير التكميلي املتعلق بتعدد الواليات الذي يباالقرتان مع تنفيورو يف النظام القدمي) ٨٣٢١٠(بدال من 

٪.  ٥٠للقضية الثانية بنسبة بالنسبة خيفض األجر 

أجر المحامي المنتدب العامل في واليتين في الفترة : تمثيل بياني للوفورات في١٠الشكل 
المشمولة بالتقرير

يورو١١٣,٠٠٦ الوفورات الشهرية 
يورو*668.503

حامي المنتدبأجر الم

األجر للتعيين األولللتعيين الثانيالمعدل رو األججدول 

الوفورات الشهرية
يورو*٧٢١,٥٠٦

يورو٢٢١,٠٠٨احلد األقصى  احلد األقصى
رويو ١١٠,٥٠٤

٢٠١٣
تكاليف عامة

٢٠١٣
تكاليف فعلية 
ووفورات

تكاليف فعلية
)٨/٢٠١٣-٦(

ف عامةتكالي
)٨/٢٠١٣-٦(

كاليف فعليةت
)٥/٢٠١٣-١(

تكاليف عامة
)٥/٢٠١٣-١(

  الوفورات الناجتة عن تنفيذ التقرير التكميلي  أجور القضية الثانيةأجور القضية األوىل
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سياسة النفقات المتصلة بالمساعدة القانونية-باء

مجيع أفرقة الدفاع يفاجلديدة نفقات املتصلة باملساعدة القانونيةالسياسة تنفيذ بقلم احملكمة قام -٢٩
، على النحو املبني فريقا١٨البالغ عددها قة الضحايا العاملة حاليا يف القضايا املعروضة على احملكمةوأفر 

يورو يف عام ٠٠٠٢١٣وسيؤدي ختفيض املخصصات الشهرية إىل وفورات تبلغ . ١١يف الشكل 
٢٠١٣.

الثاني/يناير كانون١: الوفورات في مخصصات النفقات الشهرية لألفرقة القانونية منذ ١١الشكل 
٢٠١٣

ويالحظ قلم احملكمة أنه منذ تنفيذ التقرير التكميلي عمليا، ومبزيد من التحديد منذ إلغاء الدفع -٣٠
التلقائي لبدل اإلقامة اليومي، مل تتجاوز األفرقة القانونية حىت اآلن احلد األقصى احملدد للمخصصات 

ألغراض اإلقامة واملصروفات األخرى املرتبطة بقيام احملامني واحملامني يورو ٠٠٠٣الشهرية الذي يبلغ 
املساعدين بزيارات معتمدة لألعمال الرمسية إىل الهاي. وتعاجل النفقات املرتبطة بإقامة احملامني واحملامني 

على أساس التكاليف املتكبدة فعال، وعند تقدمي الوثائق الداعمة الالزمة.يف الهاي املساعدين 
قلم احملكمة الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الداخلية املفصلة اليت تبني بالتحديد البنود وضع و -٣١

القابلة للسداد يف النظام اجلديد الذي مل يعد يسدد املدفوعات املتعلقة ببدل اإلقامة اليومي تلقائيا.
تصلة باملساعدة القانونية يف التقرير  سياسة النفقات املوسيواصل قلم احملكمة الرصد الوثيق لتنفيذ -٣٢

لكن عن كيفية استجابة النظام ،ليس عن الوفورات يف التكاليف فقط، دمي تقاريرتقالتكميلي من أجل 
ألفرقة القانونية.للنفقات الالزمة لاجلديد 

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

شطة قضائية ذات وحىت اآلن أن٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١كمة أنه مل توجد منذ يالحظ قلم احمل-٣٣
ويكرر قلم احملكمة تستوجب النظر يف هذا اجلانب احملدد من التقرير التكميلي. ىصلة أو أسباب أخر 

بوفاة احلالة يف دارفور، مجهورية السودان، حيث أبلغ حمامي الدفاع الدائرةمالحظاته بشأن التطورات يف
.ويقوم قلم احملكمة حاليا مبساعدة احملكمة على التأكد من الوفاة املفاجئة للمشتبه به. )١٦(أحد املتهمني

٢١تاريخ بجربو جاموس" صاحل حممددفاع بشأن وفاة السيدالاإلشعار املقدم من من "العامة"النسخة املنقحة )١٦(
.٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٣، ICC-02/05-03/09-466-Red، الوثيقة رقم "٢٠١٣نيسان/أبريل 

المبلغ الفعلي المخصص 
شهريا لألفرقة القانونية في 

ظل النظام القديم

المبلغ الفعلي المخصص 
شهريا لألفرقة القانونية في 

ظل النظام القديم

الوفورات
إلى٦/٢٠١٣من 

٨/٢٠١٣

الوفورات
إلى ١/٢٠١٣من 

٨/٢٠١٣

يورو٠٠٠٤ يورو٠٠٠٣يورو٠٠٠٥٤يورو٠٠٠١٣٧
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وسيتخذ يف الوقت املناسب القرار الالزم بشأن املساعدة القانونية وسيواصل قلم احملكمة رصد هذه املسألة 14

راته املقبلة.املقدمة للفريق، وسيقدم تقريرا عن  هذه املسألة يف إخطا

الوفورات التي تحققت منذ دخول التعديالت حيز النفاذ-رابعا
حييط قلم احملكمة املكتب وجلنة امليزانية واملالية علما بأنه يواصل مراقبة وتقييم أداء وتنفيذ، يف مجلة -٣٤

واردة يف التقرير املعدل املعتمد مبوجب قرار املكتب وكذلك املقرتحات النظام املساعدة القانونيةأمور،
أدناه يف الفرتة املشمولة ١٤و١٣و١٢التكميلي، مما أدى إمجاال إىل الوفورات املبينة يف األشكال 

بالتقرير.   

(باليورو)٢٠١٢نيسان/أبريل ١مجموع الوفورات الناتجة عن تنفيذ قرار المكتب منذ :١٢الشكل 

Savings 2012 Savings from
01.2013 to 05.2013

Savings from
06.2013 to 08.2013

Detailed savings
since 1 April 2012

Total savings

5,106.88 14,199 19,305.8810,671.10 8,333.45 9,227.4
28,231.95

4,740.91
7,833

12,573.91
65,671.15 66,327.52 40,802.36

172,801.03

12,793.64
20,335.41

25,981.7

59,110.5

292,023.5

Teams appointed after 1 April 2012 Changes in legal teams Changes to a legal team
Deferred implementation Duty - Ad hoc counsel appointments Total savings

جمموع الوفورات

التغيريات يف األفرقة القانونية
جمموع الوفورات

التغيريات يف األفرقة القانونية
املخصصني- تعيني احملامني املنتدبني 

١/٤/٢٠١٢األفرقة املعينة بعد 
التنفيذ املؤجل

جمموع الوفورات الوفورات من 
٥/٢٠١٣- ١
٥/٢٠١٣إلى 

٦/٢٠١٣الوفورات من 
٨/٢٠١٣إىل 

الوفورات بالتفصيل
١/٤/٢٠١٢منذ 
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كانون ١منذ مقترحات التقرير التكميلي مجموع الوفورات الناتجة عن تنفيذ :١٣الشكل
(باليورو)٢٠١٣يناير /الثاني

: مجموع الوفورات واألعباء اإلضافية الناتجة عن تنفيذ المقترحات الواردة في قرار ١٤الشكل 
(باليورو)٢٠١٣كانون الثاني/يناير ١منذ ميلي لتقرير التكوا٢٠١٢نيسان/أبريل ١المكتب منذ 

Savings 2012 Savings 2013 Detailed savings Total savings

89,135.89

202,887.63

292,023.52

151,338.06

151,338.06

443,361.58

Implementation of the Decision of the Bureau Implementation of the proposals of the Supplementary Report Total savings

٨/٢٠١٣إىل ٦لوفورات من ا١/١/٢٠١٣بالتفصيل منذ لوفوراتاجمموع الوفورات
٢٠١٣

٢٠١٣/ ٥إىل ١لوفورات من ا

١/٤/٢٠١٢صصني املعينني بعد أفرقة احملامني واحملامني املنتدبني واملخالقانونيةنفقات املساعدةجمموع الوفورات

٢٠١٢الوفورات  ٢٠١٣الوفورات  بالتفصيلالوفورات جمموع الوفورات

 تنفيذ قرار املكتبجمموع الوفورات تنفيذ مقرتحات التقرير التكميلي
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نظام املساعدة القانونية يف ضوء اخلربات والدروس نفيذتو ويواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم -16٣٥

قانونية توفر متثيال قانونيا للتأكد من أن أموال املساعدة ال–املكتسبة من الدعاوى املعروضة على احملكمة 
من املعونة القانونية تدار حبكمة. للكافة وفعاال للمستفيدين من النظام، وكذلك لضمان أن املوارد املتاحة 

ة عن النتائج اليت يزانية واملالية واجلمعيملجلنة ااملكتب و سيواصل قلم احملكمة بالتايل تقدمي تقارير إىل و 
يف هذا الشأن.هحظاتمالكما سيقدم سيتوصل إليها  

تعزيز القدرات ذات الصلة بقلم المحكمة-خامسا
كما ذكر يف العروض اليت قدمها قلم احملكمة للفريق العامل يف الهاي يف املناقشات اليت جرت -٣٦

ات ، ال يزال تنفيذ املقرتحسابقنيالنيالربع سنويينبشأن املساعدة القانونية، وكما هو مبني يف التقرير 
يؤثر بدرجة كبرية على املوارد املنهكة أصًال لقسم دعم احملامني. لواردة يف التقرير التكميلي وقرار املكتبا

الدعوة إىل زيادة املوارد البشرية للقسم على أساس أكثر دواما بغية لثوعليه، يكرر التقرير الربع سنوي الثا
.للمستفيدين النهائينيأفضل وجهتلبية مطالبه اليومية املتزايدة وضمان تقدمي اخلدمات ب

____________


