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 الثالثة عشرةالدورة 
 4172 ديسمرب/األول كانون 71 - 8، نيويورك

 

 1عن المساعدة القانونيةلقلم المحكمة  السابعتقرير ربع السنوي ال

 موجز

يتناول هذا التقرير، املعد لتقدميه إىل مكتب مجعية الددول األردراو وإىل النةندة، األن دلة الدا مدة  
 ملا يني: ، وخاصةاملتعنقة مبراقبة وتقييم األداء التنفيذي

آذار/مددار   44ااتمدددم مكتددب مجعيددة الدددول األرددراو    كمددانظدداا املسدداادق القانونيددة املددنق  ،   ( )أ
  2؛4174

املقرتحات الواردق   التقرير املعنون "تقرير تكميني أاّدم قنم احملكمة ب أن أربعة جوانب ]لنظداا   ( )ب
املقرتحدات الدا ااتدمددت ايمدا يتعند   )"التقرير التكميني"( ، وهدي 3املساادق القانونية لنمحكمة"

هذم اجلوانب هي: )ألف( األجر الذي يدددا  ادن كدض ق دية   حالدة تعددود التدوكيالت؛ بثالثة من 
)جددديم( األجدددر الدددذي يدددددا  خدددالل واملسددداادق القانونيدددة؛ بنفقدددات نظددداا  السياسدددة املتعنقدددةو)بددداء( 

 املراحض الا ت هد اخنفاضاً   الن اط.
الددا تددددايه ايهددا احملكمددة إىل  ICC-ASP/11/Res.1مدن القددرار  2ويدقدد ا هددذا التقريددر امدداًل بددالفقرق  

مراقبددة وتقيددديم تنفيدددذ املقرتحدددات املتعنقدددة مبراجعدددة نظدداا املسددداادق القانونيدددة وإىل تقدددد  تقريدددر ادددن ذلددد  إىل 
وهدذا التقريدر هدو   ICC-ASP/11/20.4مكتب مجعية الدول األرراو انه أسا  ربد  سدنوي ربقداً لنقدرار 

                                                           
 .4172كانون األول/ديسمرب   7    أمانة مجعية الدول األرراورد إىل و   7
 .ICC-ASP/11/2/Add.1لوثيقة ا  4
 .ICC-ASP/11/43لوثيقة ا  3
لوثا   الرمسية جلمعية الدول األرراو   نظاا روما األساسي لنمحكمة اجلنا ية الدولية، الدورق احلادية ا  2

ألف، القرار -(، اجملند األول، اجلزء ثالثاً ICC-ASP/11/20) 4174ت رين الثاين/نوامرب  44-2ا رق، الهاي، 
ICC-ASP/11/Res.1 2و 3، الفقرتان ‘حاء’، الفرع. 
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P
age 2 اب  املقد ا من قندم احملكمدة. وبنداء انده هدذا التقريدر، سدتقّدا احملكمدة تقريرهدا األول التقرير رب  السنوي الس

)النسدةة املسدبقة، الفقدرق  4172حزيران/يونيده  77املدرر    ICC-ASP/13/5سنوي تلبيقاً لنقرار  النصف
سددداادق (، الدددا أوصددد  ايهدددا النةندددة بدددالتوقف ادددن تقدددد  تقدددارير ربددد  سدددنوية إليهدددا ادددن تلدددور نظددداا امل12

 القانونية، بض أن تقد ا التقارير إليها انه أسا  نصف سنوي مبناسبة انعقاد دورتيها السنويتني.
. وقددددد وصددددض مبندددد  4172أينول/سددددبتمرب  31متوز/يوليدددده إىل  7ويغلددددي هددددذا التقريددددر الفددددرتق مددددن  

، إىل 4173 كددانون األول/ديسددمرب  37إىل  4174نيسددان/أبريض  7الواددورات املتحققددة، خددالل الفددرتق مددن 
، كان مبن  4172آذار/مار   37إىل  4174نيسان/أبريض  7يورو. وخالل الفرتق من  151 213344
حزيران/يونيدده  31إىل  4174نيسددان/أبريض  7. وخددالل الفددرتق مددن يددورو 7 150 135354 الواددورات هددو

ين/يندداير إىل كددانون الثا  7يددورو. وخددالل الفددرتق مددن  7 204 308... ، وصددض مبندد  الواددورات إىل4172
يددورو. وايمددا يتعندد  بددالفرتق  174 540320، كددان مبندد  الواددورات املتحققددة هددو 4172حزيران/يونيدده  31
. يووورو 393 0.868.، كدان مبندد  هدذم الواددورات هدو 4172أينول/سددبتمرب  31متوز/يوليده إىل  7مدن 

م الوادددورات هدددو ، اكدددان حةدددم هدددذ4172أينول/سدددبتمرب  31إىل  4174نيسدددان/أبريض  7أمدددا الفدددرتق مدددن 
 .يورو 1 50. 06868.
 

 8618 أيلول/سبتمبر 36إلى  تموز/يوليه  1حققة في الفترة من تجدول يبين الوفورات الم

 (مبن  الواورات )باليورو جوانب نظاا املساادق القانونية 

07 327311 4174نيسان/أبريض  7ين  بعد األارقة الا اد   

. 3383.. التغيريات   األارقة  

75 000311 خاصة حاالت متثيض  
70 108310 تعيني احملامني املناوبني  

35 453311 املنق  نظاا األجور  تنفيذإرجاء   

44 815311 تلبيقاً تدرجيياً  املنق  تلبي  نظاا األجور   

7 744315 التعويض ان األاباء املهنية  

35 323311 تعدد التوكيالت  

.0 111311 والتكاليف العامةالنفقات   

740 512311 11املقامة مبوجب املادق  الدااوىاملساادق القانونية     

393 0.868. المجموع  
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age 3  مقدمة -أولا 

ب أن مراقبة  5لقنم احملكمةالسابقة الستة التقارير رب  السنوية ب إذ حييط انماً إن قنم احملكمة،  -7
 القرارمن  ‘حاء’ من الفرع 2 واماًل بالفقرق وتقييم األداء هبذا ال أن، تنفيذ نظاا املساادق القانونية

ICC-ASP/11/Res.1 الا تداو احملكمة إىل مراقبة تنفيذ املقرتحات املتعنقة مبراجعة نظاا املساادق ،
القانونية وتقييم األداء هبذا ال أن وإىل تقد  تقرير ان ذل  إىل مكتب مجعية الدول األرراو 

ان املكتب والنةنة  إىلالساب  تقريرم رب  السنوي يقدا اآلن  6كتب"( انه أسا  رب  سنوي،)"امل
نظاا املساادق  أ()ما يني: بصورق خاصةأمور منها تنفيذ مجنة راقبة وتقييم مب أن لته املستمرق املتعنقة

 ب(و) ؛7املكتب"()"قرار  4174 آذار/مار  44 املرر ر املكتب كما ااتدِمد بقرا  املنق  القانونية 
  نظاا]لتقرير تكميني أاّدم قنم احملكمة ب أن أربعة جوانب "املقرتحات الواردق   التقرير املعنون 

املقرتحات الا ااتدمدت ايما يتعن  بثالثة من  ، وهي8)"التقرير التكميني"( "املساادق القانونية لنمحكمة
السياسة  )ألف( األجر الذي يددا  ان كض ق ية   حالة تعدود التوكيالت؛ و)باء( هذم اجلوانب هي:
 األجر الذي يددا  خالل املراحض الا ت هد اخنفاضاً   الن اط. )جيم(و؛ املتعنقة بالنفقات

بالتوقف ان ، 4172حزيران/يونيه  77املرر    ICC-ASP/13/5وقد أوص  النةنة،   قرارها  -4
تقارير رب  سنوية إليها ان تلور نظاا املساادق القانونية، بض أن تقد ا التقارير إليها انه أسا  تقد  

أول  4172  كانون األول/ديسمرب وستقدِّا احملكمة  9نصف سنوي مبناسبة انعقاد دورتيها السنويتني.
 10 تقرير نصف سنوي تلبيقاً هلذا القرار.

. والواورات املذكورق هي 4172أينول/سبتمرب  31متوز/يوليه إىل  7ويغلي هذا التقرير الفرتق من  -3
 مل تدقد ا بعد. بيانات سااات العمض الالزمة حلساب املداواات بعضتقديرات ألن 

 تنفيذ قرار المكتب -ثانياا 

نيسان/أبريض  7بقصد تنفيذم ااتبارًا من  4174آذار/مار   43جرى اإلخلار هبذا القرار    -2
 .يرد أدنام. وقد ندفذ القرار كما 4174

                                                           
 الوثيقة  5

CBF/20/2 ؛ والوثيقة 4173شباط/ارباير  41، املررخةCBF/21/2 ؛ 4173متوز/يوليه  71، املررخة
؛ 4172شباط/ارباير  71، املررخة CBF/22/2؛ والوثيقة 4173آب/أغسلس  41، املررخة CBF/21/19والوثيقة 
 .4172متوز/يوليه  48، املررخة CBF/23/3؛ والوثيقة 4172نيسان/أبريض  71، املررخة CBF/22/17والوثيقة 

-ICCمن القرار ‘ ءحا’من الفرع  2و 3ألف، الفقرتان -، اجملند األول، اجلزء ثالثاً ICC-ASP/11/20الوثيقة   0

ASP/11/Res.1. 
 الوثيقة  1

ICC-ASP/11/2/Add.1. 
 الوثيقة ،املساادق القانونية لنمحكمة  نظاا]لتقرير تكميني أاّدم قنم احملكمة ب أن أربعة جوانب "  8
 ICC-ASP/11/43، 7  4174ت رين الثاين/نوامرب. 
 .12، النسةة املسبقة، الفقرق ICC-ASP/13/5الوثيقة   .
متوز/يوليه  CBF/23/3 ،48لتقرير رب  السنوي الساد  لقنم احملكمة ب أن املساادق القانونية، الوثيقة ا  71

 .4، الفقرق 4172
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age 4 من التذييل األول لقرار المكتب: نظام األجور المنقَّح‘ جيم’تنفيذ الجزء  -ألف 

 8618نيسان/أبريل  1بعد  المعيَّنةاألفرقة  -1

، رنبًا لنحصول انه املساادق القانونية 11أحد امل تبه ايهم ا، قد4173يض نيسان/أبر  2   -5
 40وأضفه قنم احملكمة    4173.12نيسان/أبريض  74ومدنح  هذم املساادق بصفة مرقتة   

يكّمنه  أساسي،اأدن ئ اند ٍذ اري   .اللاب  الرمسي انه تعيني حمامي هذا امل تبه ايه 4173نيسان/أبريض 
حزيران/يونيه  78وذل  حىت  بقرار املكتبواقًا جلدول األتعاب الوارد  يددا  أجرم مسااد قانوين إضا 

، انتقن  الق ية إىل مرحنة احملاكمة مما كان مربِّراً لتةصيص أموال لدا  أجور ااتماد التهموم  . 4172
 14يورو. 47 251وتبن  الواورات املتحققة ايما يتعن  هبذا الفري   13حماٍا معاون.

مكتب املست ار القانوين  اين  الدا رق التمهيدية الثانية، 4173كانون األول/ديسمرب   4و   -0
ويتنقه هذا املكتب الدام من مساادْين قانونينْي  15.نتاغاندالكي ميّثض ال حايا   ق ية  العاا لن حايا

التوكيالت تعّدد وقد ردبق  القوااد املتعنقة ب. 4172كانون الثاين/يناير   4  امليدان جرى تعيينهما   
. وتبن  الواورات املتحققة   هذم احلالة لوبانغاحماميًا   ق ية أي ًا انه مسااد من املساادين يعمض 

 16يورو. 1 322
  و  17.غباغبولتمثيض ال حايا   ق ية  مكتب املست ار القانوين العاا لن حاياوقد ادنيِّ أي ًا  -1

وكان  الواورات الناجتة ان  واقًا لننظاا املنق  . أحد املساادين القانونينيادني ، 4174حزيران/يونيه 
 .يورو 1 322ذل  لنفرتق امل مولة بالتقرير هي 

رنب امل تبه ايه احلصول انه املساادق القانونية،  18(،Blé Coudé) كوديهبنيه  و  ق ية  -8
 قاا باختيار. وقد 4172نيسان/أبريض  42امدنح  له هذم املساادق بصفة مرقتة مبوجب القرار املرر  

واقًا لنةدول  وستددا  أجورهم مجيعاً حماميه الذي سيتنقه املساادق من مسااد قانوين ومدير ق ية، 
                                                           

 .ICC-01/04-02/06الوثيقة  ،‘بوسكو نتاغاندا’املداي العاا ضد ق ية   77
 .ICC-01/04-02/06-48الوثيقة   74
 .يورو 0141لنفرتق امل مولة بالتقرير هي الواورات املرتبلة بتعيني احملامي املعاون   73
يورو(، وباحملامي املعاون  72 311..7ي مض هذا املبن  الواورات املرتبلة بالفري  األساسي )  72
يورو(. وبالنظر إىل أن  7 442311متعددق ) توكيالتيورو(، ومبسااد قانوين كان يعمض   سياق  0 141311)

، اإن الواورات الوحيدق املسة نة ترج  إىل تلبي  قرار 4172متوز/يوليه  . املسااد القانوين قد ترك الفري   
 يورو . 2 .88يورو  ونظاا الدا  اجلديد ] 0 773املكتب ب أن األتعاب )أي الفارق بني نظاا الدا  القد  ]

 .4173كانون األول/ديسمرب   ICC-01/04-02/06-160 ،4الوثيقة   75
يورو خبصوص كض مسااد من  7 442املنق   إىل حتقي  واورات شهرية تبن  يردي تلبي  النظاا   70

تعيني فعض يورو لنفرتق امل مولة بالتقرير. والواورات املتحققة ب 1 322املساادين القانونيني، مبا يبن  جممواه 
الدا رق هذا القرار  الق ايا املةتنفة الا اختذت لكي ميّثض ال حايا   مكتب املست ار القانوين العاا لن حايا
 خترج ان نلاق هذا التقرير. امنيات احلساب هذمب أهنا هي أكرب بكثري من ذل  ولكن 

 .22، الفقرق 4174حزيران/يونيه  ICC-02/11-01/11-138 ،2الوثيقة   71
 . ICC-02/11-02/11الوثيقة  ،‘شارل بنيه كوديه’املداي العاا ضد ق ية   78
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age 5   72 ..7، تصض الواورات املتحققة إىل 4172أينول/سبتمرب  31متوز/يوليه إىل  7و  الفرتق من   .املنق 

يتنقه هو و  19  الق ية نفسها لتمثيض ال حايا مكتب املست ار القانوين العاا لن حايايورو. وقد ادنيِّ 
وهو يعمض  4172متوز/يوليه  1تعيينه ااتباراً من  تنفيذاملساادق   الوق  احلاضر من مسااد قانوين بدأ 

الواورات  اإن، 4172أينول/سبتمرب  31  سياق تعدد التوكيالت. و  الفرتق املمتدق بني هذا التاريخ و
 3 014) القد  واجلديد والفارق بني نظامي الدا يورو(  1 334املتحققة نتيةًة لتعدد التوكيالت )

 يورو. 77 112 تبن يورو( 
 يورو. 07 327وهكذا تكون الواورات املتحققة أثناء الفرتق امل مولة هبذا التقرير هي  -.

 القانونية في األفرقة التغييرات -8

 املنق  من التذييض األول إىل تنفيذ النظاا  ‘جيم’)ب( من اجلزء 3 الفراية تدداه احملكمة   الفقرق -71
 نتيةةً  إجراء أي تغيريات   ت كيض األارقة القانونية خالل أي مرحنة من مراحض اإلجراءات، إما اِقب
 .ايها جدد أا اء تعيني أو كامنة أارقة تبديض أو األارقة أا اء آحاد لتبديض
املوجهة إىل السيد غباغبو، أصبح  لدى الدااع موارد إضااية لدا   ااتماد التهماقب قرار و  -77

هذا  من   الفرتق املمتدق. والواورات املتحققة 4172حزيران/يونيه  74أجور حماا معاون ااتبارًا من 
، أدبن  4172أينول/سبتمرب  31و   20يورو. 1 383..4 تبن  4172أينول/سبتمرب  31إىل التاريخ 

تباراً من تاريخ أول جنسة   احملاكمة سيدلب   نظاا األجور املنق   انه مجي  أا اء الفري  الدااع بأنه اا
 القد . الدا انه أسا  نظاا  أجورهمكانوا يتنقون   نالذي
من التذييض األول انه مدير الق ية )الذي تددا  أجورم واقًا لننظاا ‘ جيم’وردب  أي ًا اجلزء  -74

يورو  4 0.2لفري  ميّثض ال حايا   ق ية كاتانغا. وقد بنغ  الواورات املرتبلة هبذم الوظيفة  21 املنق  (
 4172.22أينول/سبتمرب  31 حىت
وبعد الت اور م  حمامي السيد كاتانغا، أااد قنم احملكمة النظر  4172متوز/يوليه  1 وااتبارًا من -73

املعاون ومبعامنة الفري  انه أسا  نظاا املداواات  بسحب أموال من أجض احملامي 23  املوارد املعنية
                                                           

 . 4172حزيران/يونيه  ICC-02/11-02/11-83 ،77الوثيقة   .7
، حدسب  الواورات انه أسا  النسبة إىل األياا الا كان ايها 4172ايما خيص شهر حزيران/يونيه   41

يورو   8 05.يوماً( وبأن أدخذت   احلسبان املداواات ال هرية مبوجب النظاا القد  ] .7التوكيض ساريًا )
يورو  7 414383واورات يبن  جممواها حتقي  يورو ، مما ينتج انه  0 50.ديد ]باملقارنة م  النظاا اجل

يورو متّثض الواورات املتحققة  0 141يورو(. وجيب أن يد او إىل هذا املبن   2 215311 -يورو  5 011383)
 8 05. ]، حمسوبة انه أسا  الفارق بني النظاا القد 4172خالل الفرتق من متوز/يوليه إىل أينول/سبتمرب 

 )ادد ال هور(. 3يورو م روباً    4 .11يصض إىل مبن   وهو مايورو ،  0 50.يورو  والنظاا اجلديد ]
كانون   41اقب شغور الوظيفة    4173ت رين الثاين/نوامرب  47ادني هذا ال ةص     47

 .4173األول/ديسمرب 
 يورو. 8.8إىل حتقي  واورات شهرية قدرها  املنق  أدى االنتقال من نظاا األجور القد  إىل النظاا   44
ا من الدااع )إشعار من الدااع بوقف االستئناو املقد ا ضد   43 ذ هذا القرار بعد سحب استئناو مقد  اختد
 Jugement rendu en application de l’article 74 du‘‘)من النظاا األساسي 12احلكم الصادر، تلبيقًا لنمادق ’
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age 6  القا م انه األن لة امل لن  هبا اعاًل   الق ية وليس انه أسا  املبن  اإلمجايل املقلوع الذي كان

يددا  سابقاً، وذل  لفرتق أولية قدرها ثالثة أشهر. و  هناية تن  الفرتق، روجع  هذم املسألة   ضوء 
   الق ية. وال توجد واورات تدذكر هنا.التلورات الالحقة 

وبناء انه ذل ، اإن الواورات املتحققة نتيةًة لننظاا املنق   امللب   بالنظر إىل التغيريات   األارقة  -72
 .يورو . 3383..القانونية هي 

 فرادى حالت التمثيل -3

ريثما تدقي م إمكانياته ويددت ةذ قرار املساادق القانونية بصفة مرقتة  السيد سيف اإلسالا القذا  مدن  -75
. وايما يتعن  بالفرتق امل مولة هبذا التقرير، أسفر تلبي  القرار املعين ان ه من حيث اإلاوازتب أن حال

  يورو. 1 833حتقي  واورات قدرها 
فة مرقتة رهنًا باستيفاء شروط معينة وتنق  أي ًا السيدق سيمون غباغبو املساادق القانونية بص -70

وهي شروط حتدد األتعاب املهنية مببن   ،4172نيسان/أبريض  0حمددق   قرار قنم احملكمة املرر  
 .يورو 1 833يورو. وبنغ  الواورات املتحققة   هذم الق ية  8 447
الفرتق امل مولة هبذا  يورو أثناء 75 000ووّلدت حالتا التمثيض املفردتان هاتان واورات بنغ   -71

 التقرير.

 صينتعيين المحامين المناوبين والمحامين المخصَّ  -8

من أجض اإلجراءات الا تدباشير مبوجب املادق  املرتبلة بتعيني حماا مستقض 24أما الواورات املتوق عة -78
 .يورو 1 833311اتبن   11
حمامني  تسعةاألول انه  التذييضمن  ‘جيم’اجلزء  ردب  ،التقرير امل مولة هبذا الفرتقخالل و  -.7

وايما يتعن  بالفرتق امل مولة بتقرير رب  السنة  25يورو. 8 777310 ، مما وّلد واورات قدرهامناوبني
  صورهتا النها ية. قد ويضع   الالزمة حلساب املداوااتاملفتقدق بيانات سااات العمض اإن الساب ، 

يورو. وسيقدا قنم احملكمة   تقريرم القادا، حسب ال رورق،  842وتبن  الواورات الناجتة ان ذل  
  التفاصيض املتعنقة بأي واورات إضااية.

                                                                                                                                                    

Statut’الوثيقة 4172نيسان/أبريض  1 رق االبتدا ية الثانية   (، ان الدا ،ICC-01/04-01/07-3497 45، املررخة 
( وكذل  بعد سحب استئناو آخر مقدا من مكتب املداي العاا )إشعار بوقف االستنئاو 4172حزيران/يونيه 

ا رق االبتدا ية الثانية بتاريخ ، ان الد12نمادق لاملقدا من مكتب املداي العاا ضد حكم اإلدانة الصادر، تلبيقًا 
حزيران/يونيه  ICC-01/04-01/07-3498 ،45، الوثيقة ‘جريمان كاتانغا’ايما يتصض بق ية  4172آذار/مار   1

4172.) 
. وسًتعرض   التقرير القادا بيانات سااات العمض الالزمة حلساب املداواات مل يقدا احملامون بعد بعض  42

 تتحق  وتكون مرتبلة بتعيني حماا مستقض.أي واورات إضااية قد 
الوحيد املنتظر  بيان سااات العمضقد خيتنف   النهاية هذا املبن  اختالاًا رفيفًا   انتظار ورود   45

 ومعاجلته. وسيوّض  قنم احملكمة هذا الوض    التقرير القادا حسب ال رورق.
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age 7 41-  26يورو. 70 108310وتصض الواورات املرتبلة بتعيني احملامني املناوبني إىل 

 المنقَّح نظام األجور تنفيذاألول: إرجاء  التذييلمن  ‘دال’تنفيذ الجزء  -باء

 مبهمة متثيض ال حايا    انه اري  الدااع ان السيد سان  وانه اريقي الدااع املكنفنْي  ردبق ، -47
من قرار املكتب.  28‘دال’من التذييض  5والفقرق  27من التذيض األول‘ ألف’من اجلزء  7كينيا، الفقرق 

 29.يورو 35 453ويصض جمموع الواورات املتحققة خالل الفرتق احلالية امل مولة بالتقرير إىل 

 المنقَّح األجور نظامالتدريجي ل تطبيقالاألول:  التذييلمن  ‘هاء’الجزء  تنفيذ -جيم

، ق ايا 4174نيسان/أبريض  7اماًل بقرار املكتب ايما يتعن  باألارقة املسنيد إليها، ااتبارًا من  -44
جتري ب أهنا احملاكمة، سيدلب   نظاا األجور احلايل   احملكمة حىت االنتهاء من اإلجراءات املنظور ايها 

ن  اإلجراءات مرحنة االستئناو، ومىت دختكون الق ية   مرحنة االستئناو. و أماا الدا رق االبتدا ية 
 من التذييض األول من قرار املكتب.‘ هاء’تدلب   الرتتيبات املوضواة لألجور كما هي معروضة   اجلزء 

وكان قنم احملكمة قد قّدا   التقرير الساب  تفاصيض ان التنفيذ التدرجيي لنظاا األجور املنق    -43
وان الدا  الزا د ان احلد  30احلالة   مجهورية الكونغو الدميقراريةايما يتعن  بفري  دااع آخر   إرار 

يورو من املقرر أن يرّدم الفري  املعين. وقد استعيد هذا املبن  بالكامض. وسيةري    44 815311ملبن  
 .لوبانغاالتقرير القادا تناول احلالة ايما يتعن  بالفريقني املسرولنْي ان متثيض ال حايا   ق ية 

                                                           
 تقد  بعضالقياا حىت اآلن برات احملتمنة بسبب ادا يتعن  هذا املبن  بكض من الواورات الفعنية والواو   40

 .بيانات سااات العمض الالزمة حلساب املداواات
املسنيدق  الق ايا تبن  الا األارقة انه املنق   األجور نظاا سيلب ... ]"تنص هذم الفقرق انه ما يني:   41
رى ما أو جديدق أارقة من يدن أ قد ما كضو . احملاكمة جنسة أو التهم ااتماد جنسة إليها  األارقة   تغيريات من جيد

 ". املنق   األجور لنظاا الفوري لنتلبي  سية  
 أبريض/نيسان من األول من ااتباراً  إليها، يدعهد الا األارقة خيص ]ايما"تنص هذم الفقرق انه ما يني:   48

 جنسة تكون اندما إال املنق حة األتعاب مقادير تلب  لن ،بعد احملاكمة جنسة ايها تبدأ مل بق ية ،4174
 األجور لنظاا الق ية هذم مبثض املعنية األارقة ستة   ،احملاكمة جنسة بدء مواد وحىت. ادقدت قد احملاكمة
 ".حالياً  احملكمة   به املعمول

واحد  حدسب  الواورات املتعنقة بأارقة الدااع انه أسا  اري  مكون من حماٍا واحد ومسااد قانوين  .4
ومدير ق ية واحد. وحساب الفارق بني نظاا الدا  القد  وجدول الدا  املنق   يبنّي حتّق  وار شهري قدرم 

يورو. وهذا املبن  ال  72 ..7يورو، مما جيعض الواورات املتعنقة بالفرتق امل مولة بالتقرير احلايل تبن   2 133
مي املعاون، الا ستددرج   جزء التقرير املتعن  بتناول تعدد يأخذ   احلسبان الواورات املتحققة   أجر احملا

التوكيالت. وايما خيص الواورات املتحققة ب أن الفريقنْي املمثننْي لن حايا )كض منهما يتألف من حماٍا واحد 
ويدتوص ض  يورو لنفرتق امل مولة بالتقرير احلايل. 47 152يورو شهرياً، أي  1 178ومدير ق ية واحد(، اإهنا تبن  

سيب، ايما يتعن  هبذين الفريقني، الفارق بني نظاا املداواات القد  واجلدول املنق  .  إىل هذا الرقم بأن حيد
 .ICC-01/04-01/06الوثيقة  ،‘توما  لوبانغا ديينو’املداي العاا ضد ق ية   31
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age 8 المهنية األعباء عن بالتعويض يتعلق فيما المكتب قرار تنفيذ -لدا 

ويتلنب تقد  وثا    31  هذا التعويض م روط باستيفاء شروط صارمة تتعن  بأهنية استحقاقهداْ  -42
وقد ادحص  أربعة رنبات أثناء الفرتق امل مولة بالتقرير. ورداض اثنان من هذم اللنبات، وقدا  داامة.

معنومات حمد ثة   هذا  أحد احملامني استئناااً أماا الدا رق ضد قرار قنم احملكمة. وستدقد ا   التقرير القادا
بينما مت االنتهاء من معاجلة  ،معن قاً الصدد. أما اللنب الثالث، الذي تلّنب معنومات إضااية، امازال 

 32يورو. 7 744315اللنب الراب . وتبن  الواورات املتحققة نتيةًة لذل  

 تنفيذ مقتضيات التقرير التكميلي -ثالثاا 
لتنفيذ رنب  مجعية الدول األرراو من احملكمة أن تددرج   تقاريرها رب  السنوية تقييمها  -45

الذي يددا  ألا اء األارقة األجر  أ()أال وهي  ،33النامجة ان مقت يات التقرير التكميني التغيريات
األجر  ج(و) املساادق القانونية؛السياسة املتعنقة مبصرواات  ب(و) القانونية   حالة تعدد التوكيالت؛

 الذي يددا  خالل املراحض الا ت هد اخنفاضاً كبرياً   الن اط.

 يُدفع في حالة تعدد التوكيالتاألجر الذي  -ألف

دااع  ادرض    التقارير السابقة حاالت شىت لتعّدد التوكيالت. وقد مشن  احلالة األوىل حمامي -40
 كان يعمض بالفعض   34تعيني ا و جديد   اريقه إضفاء اللاب  الرمسي انه احملكمةرنب من قنم 

هنا بالنظر إىل أن  ميكن ذكرهاوكما ذدكر سابقاً، ال توجد واورات   35مسااداً قانونياً   اري  دااع آخر.
وكان  احلالة . 4172متوز/يوليه  .مل تعد تنلب  ااتبارًا من  القوااد املنظمة حلاالت تعّدد التوكيالت

. ومل تتأت ان 36يتوىل مسرولية مساادق ال هود   سياق ق ية ثانيةكي حماا مناوب  الثانية تتعن  بتعيني 
  ميكن ذكرها هنا نظراً إىل أن توكيض هذا احملامي قد أدهني بالفعض. ذل  أية واورات

كان يعمض   37وتوجد حالة ثالثة لتعدد التوكيالت انلوت انه حماٍا معاون   إرار الوض    كينيا -41
38بالفعض مساادًا قانونيًا ضمن اري  آخر   إرار الوض    مجهورية الكونغو الدميقرارية.

بالنظر إىل و  

                                                           
، ICC-ASP/12/3وثيقة السياسة الواحدق املتعنقة بنظاا املساادق الق ا ية املعمول به   احملكمة، الوثيقة   37
 .738-.74، الفقرات 4173حزيران/يونيه  2
مبوجب داعها يدتوص ض إىل هذا املبن  حبساب الفارق بني دا  الرسوا املهنية مبوجب نظاا الدا  القد  و   34

  املا ة( من املبن  املسرتد امللب   انه  47بأن تدرخذ   احلسبان النسبة املئوية )أكرب قنياًل من اجلدول املنق  ، و 
 احملامي   احلالة  الراهنة.

 .1احلاشية  ،الذي سب  ذكرم ،انظر التقرير التكميني  33
 .ICC-01/04-02/06 رقمق ية املد اي العاا ضد بوسكو انْتاغندا،   32
 .ICC-01/04-01/06 رقم، توما  لوبانغا ديينواملد اي العاا ضد ق ية   35
مبا يبيري ب-ق ية املد اي العاا ضد جان؛ وICC-01/04-01/07 رقمنغا، اتاق ية املد اي العاا ضد جريمان ك  30

 .ICC-01/05-01/08 رقم، غومبو
ICC-01/09-01/11.  رقمق ية املد اي العاا ضد جوشوا أراب سان ،   31
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age 9 ( ناشئة ان ال  املا ة من األتعاب   الق ية  711ترتيبات املداواات الا بد  ايها   احلالة الراهنة

 يورو. 75 7.0351، اإن الواورات املتحققة تبن  الثانية( الق ية  املا ة    51و 39  كينيا ض الو 
قياا مكتب املست ار القانوين العاا ووقع  أي ًا حالة أخرى من حاالت تعدد التوكيالت اقب  -48

لن حايا )وهو يعمض كممثض م رتك لن حايا   ق ية ناشئة ان احلالة   مجهورية الكونغو الدميقرارية( 
 711وقد حددد األجر كما يني: نسبة  40بتعيني مسااد قانوين واحد لنعمض أي اً كمحاٍا   اري  آخر.

  املا ة من األتعاب ملن يعمض مساادًا قانونياً  51و 41ة األوىل  املا ة من األتعاب لنمحامي   الق ي
 يورو. 1 333351وتبن  الواورات املتحققة  42  الق ية الثانية.

وأخرياً، اإن النظاا الساري املتعن  بتعّدد التوكيالت قد ردبِّ  أي ًا انه ا وين من أا اء اري   -.4
يورو. وسيقوا قنم احملكمة  74 873311واورات قدرها ، مما وّلد ICC-01/09-01/13  الق ية 

 باإلبالغ ان أي واورات أخرى تن أ ان وجود تعّدد لنتوكيالت   الق ية الواحدق.
 يورو ايما خيص تعّدد التوكيالت. 35 323311وأدى التنقي  إىل توليد واورات قدرها  -31

 بنفقات المساعدة القانونية السياسة المتعلقة -باء

أارقة لتغلية نفقات  املرصود 43املقلوعاإلمجايل رب  قنم احملكمة التدابري املتعنقة بالبدل ال هري  -37
 تعمض   إرار نظاا املساادق القانونية خالو أارقة الدااع الا تعمض   الق ية اريقاً  43قانونية اددها 

ICC-01/09-01/13 44 اإلمجايل البدل  خفض. وبتلبي  هبااملتعنقة تفاصيض الواورات م أدناقد ا الا ست
خالل الفرتق امل مولة  45يورو .0 111 قدرهاتسىن حتقي  واورات  ،املقلوع الذي تتقاضام هذم األارقة

 .التقرير هبذا

                                                                                                                                                    
بيري بيمبا -ق ية املد اي العاا ضد جان؛ وICC-01/04-01/07 رقمق ية املد اي العاا ضد جريمان كاتانغا،   38

 .01/06-01/04 رقم، غومبو
 يورو. 0 50.أن يكون احلد األقصه لألجر ال هري الساري انه احملامي املعاون هو  ينص القرار انه  .3

 .ICC-01/04-01/06 رقمضد توما  لوبانغا ديينو، ق ية املد اي العاا ضد   21
، يكون احلد األقصه لألجر ال هري الساري انه املمثننْي القانونينْي املنتمينْي إىل الفري    هذم احلالة  27

 يورو   ال هر )باستبعاد األتعاب املهنية( مبوجب النظاا القد . 71 834نفسه هو 

يورو    2 .88ال هري الساري انه املسااد القانوين   هذم احلالة هو يكون احلد األقصه لألجر   24
   املا ة. 51ال هر امالً هبذا القرار. وخيّفض التقرير التكميني األجر ايما يتعن  بالق ية الثانية بنسبة 

  خفِّض هذا املبن  و يورو.  2 111 هوكض اري  ل املةصصكان البدل ال هري   ،القد مبوجب النظاا   23
 .لنفري  الواحد يورو 3 111التقرير التكميني إىل 

البدل   حني أن جمموع يورو   ال هر،  7 111البدل املداوع جمموع ايما خيص هذم األارقة، يبن    22
رو اماًل يو  3 111 مببن د دِّ حد  قد 5ايما يتعن  بالدااوى املراواة مبوجب املادق األارقة األخرى  امللب   انه

 مبقت يات التقرير التكميني.
، اإن البدل ال هري لن يدلب   انيه إال ابتداء 4172بالنظر إىل أن اريقاً واحداً قد أدن ئ   حزيران/يونيه   25

سيب الواورات املتحققة كما يني: )]  يورو(. ₓ 44  ₓ 3 + )7111يورو  7111من هذم النقلة الزمنية. وحتد
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 دفع خالل الفترات التي تشهد انخفاضاا في النشاطاألجر الذي يُ  -جيم 

 هذا اجلانب من جوانب التقرير التكميني. تنفيذ  مل حتدث تلورات ق ا ية تدلنِ  -34

من نظام روما  66بموجب المادة في الدعاوى المقامة قة حقَّ تالوفورات الم -رابعاا 
 األساسي

حددد جدول املساادق القانونية  ،ICC-01/09-01/13  سياق اإلجراءات الا تباشير   الق ية  -33
يورو   ال هر الواحد )األتعاب مستبعيدًا منها األاباء املهنية( زا دًا مبن   8 524لنفري  الواحد مببن  

يورو   ال هر لتغلية النفقات. وقد تنّقه أربعة أشةاص م تبه ايهم املساادق القانونية   هذم  7111
القانونية   هذم الق ية واقًا لنمعامل امللب قة انه الدااوى املراواة املساادق حدسب  الق ية. وإذا 
من نظاا روما األساسي أثناء املرحنة التمهيدية، اإن تكاليف الدااع لكض اري  ستبن   5مبوجب املادق 

يورو لتغلية النفقات العامة. ولذل   3111لألتعاب، و 46يورو 71 182يورو   ال هر، و 41 182
 47يورو. 740 512ورات، املتحققة أثناء الفرتق امل مولة هبذا التقرير، قد بنغ  اإن الوا
، قد 4172آيار/مايو  41  قرار مرر   48ويود قنم احملكمة أن ي ري إىل أن ر اسة هيئة احملكمة، -32

وجب نف إىل اري  الدااع ان السيد بيمبا   سياق الداوى املراواة مبأمرت ر يس قنم احملكمة بتقد  سد 
وذل  ملدق أربعة أشهر، تددار واقًا لنظاا املساادق القانونية وتكون باملبن  الذي يدعتربي  11،49املادق 

مناسباً، ويدرد بالكامض. وهكذا خدصص هلذا الفري  نفس القدر من األموال املةصص لكض اري  من 
نفاً، اإن قنم احملكمة مل كض سد األارقة املذكورق أاالم   هذم الق ية. ونظرًا إىل أن هذم األموال ت 

أينول/سبتمرب  41نف   يدرجها   التقرير. بيد أنه جتدر مالحظة أن قنم احملكمة قد أوقف هذم السد 
4172. 

 حققة منذ بدء نفاذ التعديالتتالوفورات الم -خامساا 
مراقبة وتقييم تنفيذ نظاا  ق   جمالاملستمر  أن لتهاملكتب والنةنة بأن  يدبن يود قنم احملكمة أن  -35

وكما  4174 آذار/مار  44قرارم املرر  بله املكتب   احملكمة، كما اد   املساادق القانونية املعمول به

                                                           
أثناء املرحنة التمهيدية واماًل بقرار  5بتكاليف الدااع   الدااوى املراواة مبوجب املادق  هذا املبن يتعن    20

 3 12.يورو(، ومدير ق ية واحد ) 2 .88يورو(، ومسااد قانوين واحد ) 8 447املكتب، أي: حماٍا واحد )
 يورو(.

يورو،  38 708هي   ICC-01/09-01/13التكاليف ال هرية لندااع املنلبقة انه األارقة األربعة   الف ية   21
يورو لفرتق الثالثة أشهر امل مولة  772 512يورو . وسيكون هذا املبن   2ₓ[524 8+7111أي بعبارق أخرى: 

يورو   ال هر لألارقة األربعة،  81 330هبذا التقرير. ولو ردب  قرار املكتب والتقرير التكميني ألصب  املبن  هو 
 يورو لفرتق الثالثة أشهر امل مولة هبذا التقرير. 427 118أي بعبارق أخرى 

28  ICC-RoC85-01/13-21-Corr-Red  ،74  4172حزيران/يونيه. 
2.  ICC-01/09-01/13. 
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 7،   الفرتق املمتدق من قد مكن   التقرير التكميني،  املدرجةتنفيذ املقرتحات  ان رري ادِّل  

. ويدقد ا بيان يورو 393 0.868.  واورات بنغمن حتقي  ، 4172أينول/سبتمرب  31إىل متوز/يوليه 
 الوارد أدنام.  اجلدول تفصيني لذل  

 8618أيلول/سبتمبر  36إلى تموز/يوليه  1حققة في الفترة من تجدول يبين الوفورات الم

 (مبن  الواورات )باليورو جوانب نظاا املساادق القانونية 

07 327311 4174نيسان/أبريض  7ين  بعد األارقة الا اد   

. 3383.. التغيريات   األارقة  

75 000311 ارادى حاالت التمثيض  

70 108310 تعيني احملامني املناوبني  

35 453311 املنق  نظاا األجور  تنفيذإرجاء   

44 815311  املنق  نظاا األجور التدرجيي لتلبي  ال  

7 744315 التعويض ان األاباء املهنية  

35 323311 تعدد التوكيالت  

.0 111311 النفقات وغريها من التكاليف  

740 512311 11املقامة مبوجب املادق  الدااوىاملساادق القانونية     

393 0.868. المجموع  

 
كانون األول/ديسمرب   37إىل  4174نيسان/أبريض  7قق    الفرتق من حتالواورات الا و  -30

 أما. يورو 151 213344بنغ  قد ، نتيةة لتلبي  شىت جوانب قرار املكتب والتقرير التكميني، 4173
 اإن هذم الواورات قد بنغ ، 4172آذار/مار   37إىل  4174نيسان/أبريض  7ايما خيص الفرتق من 

، أدت 4172حزيران/يونيه  31إىل  4174نيسان/أبريض  7و  الفرتق من  يورو. 7 150 135354
  7. وايما يتعن  بالفرتق من يورو 1 808 .99980 بن  جممواهاهذم التعديالت إىل حتقي  واورات 

. أما الفرتق يورو 174 540320، بنغ  هذم الواورات 4172حزيران/يونيه  31كانون الثاين/يناير إىل 
و  الفرتق  .يورو 393 0.868. ، اقد بنغ  الواورات4172أينول/سبتمرب  31ه إىل متوز/يولي 7من 
. و  يورو 7 710 3.2351 ، بنغ  الواورات4172أينول/سبتمرب  31كانون الثاين/يناير إىل   7من 

، بنغ  هذم الواورات 4172أينول/سبتمرب  31إىل  4174نيسان/أبريض  7الفرتق من 
 .يورو 1 50. 06868.

 والدرو يواصض قنم احملكمة مراقبة وتقييم تلبي  نظاا املساادق القانونية   ضوء اخلربق املكتسبة و  -31
هذم إسهاا انه ضمان  من أجض العمض ليس اقطاحملكمة، الا تباشرها جراءات اإلاملستةنصة من 
إدارق املساادق القانونية  ضمان أي اً التمثيض القانوين الفعال والناج  بض حتقي     اعالةاألموال بصورق 

 .تتسم باحلرصاملمولة من األموال العامة إدارق 
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املتعنقة باحلاجة إىل تعزيز قسم نفسها يود قنم احملكمة أن يكرر اإلشارق إىل االاتبارات  وأخريا -38 

 دام احملامني الذي يتعامض م  حةم امض متزايد ناشئ ان تنفيذ ورصد وتقييم التعديالت املدخينة انه
 نظاا املساادق القانونية   ظض قدر حمدود بالفعض من املوارد الب رية.

____________ 


