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عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٢٦- ١٨،الهاي

كانون –(تموز/يوليو المساعدة القانونيةتقرير قلم المحكمة نصف السنوي األول عن 
)٢٠١٤األول/ديسمبر 

الملخص العام
م يف هذا التقرير نصف السنوي األول إىل مكتب مجعية الدول األطراف وإىل اللجنة عرض عن يُقدَّ -١

ا يف جمال مراقبة وتقييم مدى  التنفيذ، أي:األنشطة الدائمة املضطلع 
آذار/مارس ٢٢يف املكتب، الذي اعُتمد بالقرار الذي اختذه عدَّلاملالقانونيةتنفيذ نظام املساعدة (أ)

؛٢٠١٢١
تنفيذ املقرتحات الواردة يف التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن أربعة جوانب لنظام املساعدة القانونية (ب)

األجر الذي يدفع عن كل قضية يف حالة تعدد التوكيالت؛ : ألف)٢للمحكمة ("التقرير التكميلي")
األجر الذي يدفع خالل املراحل اليت تشهد اخنفاضًا يف فيما يتعلق بالنفقات؛ جيم)املتَّبعةالسياسة باء)

النشاط.
يأيت يف أعقاب التقارير ربع السنوية اليت قدمها قلم احملكمة استنادًا إىل إن هذا التقرير نصف السنوي -٢

، تطبيقاً للتوصيتني التاليتني الصادرتني عن جلنة امليزانية ICC-ASP/11/Res.1من القسم حاء من القرار ٤الفقرة 
:٣واملالية

، بل أن تُقدم إليها تقارير القانونيةإليها عن تطور آلية املساعدة ربع سنوية رير اأن ُيكّف عن تقدمي تق(أ)
دورتيها السنويتني؛نصف سنوية مبناسبة 

بشأناحملكمة بالتقدم على صعيد املداوالت املتعلقة باملقرتحات الواردة يف تقرير قلم احملكمة هاأن تُعلمب)
.٤القانونيةسبل حتسني اإلجراءات يف جمال املساعدة 

. وقد بلغت ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىتمتوز/يوليو ١املمتدة من يشمل التقرير احلايل الفرتةو -٣
يورواً ٥٢٦,٤٦٧١٢، تضاف إىل املقدار البالغ اً يورو ٥١٨,٤٦٧٨٧الوفورات اليت حتققت خالل هذه الفرتة 

 ُصِدر باعتباره الوثيقة الذي سبق أن أCBF/24/2.
.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة ١
.ICC-ASP/11/43الوثيقة ٢
.٧٤لفقرة ، اICC-ASP/13/5الوثيقة ٣
.٧٤، الفقرة ICC-ASP/13/20؛ والوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو ٢٢املؤرخة بـICC-ASP/13/6الوثيقة ٤
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أي ما جمموعه ، ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠حىتكانون الثاين/يناير ١عن الفرتة املمتدة من 
األول/ديسمرب كانون٣١حىتكانون الثاين/يناير ١من الوفورات يف الفرتة املمتدة من يوروًا ٠٤٤,٩٢٥٠٠١

كانت قد القانونيةر قلم احملكمة بأن الوفورات املتأتية عن التعديالت اليت أدخلت على املساعدة . ويذكِّ ٢٠١٤
٣١حىت٢٠١٢نيسان/أبريل ١فيما خيص الفرتة املمتدة من يورواً ٤٧٣,٢٢٧٥٠بلغت
١يف الفرتة املمتدة من يوروًا ٥١٨,١٤٢٥٠٢. وقد بلغت هذه الوفورات ٢٠١٣األول/ديسمرب كانون

.٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٣١حىت ٢٠١٢نيسان/أبريل 
وينطوي هذا التقرير أيضًا على سرد مقتضب ملبادرات احلوار اليت أجراها قلم احملكمة واليت أتاحت أموراً -٤

.اإلعداد لتقييم نظام املساعدة القانونية املقبل طبقاً لقرارات اجلمعيةبصفة خاصة منها 

تى تموز/يوليو ح١الفترة الممتدة من فيما يخصجدول تلخيصي بالوفورات التي تحققت 
٢٠١٤األول/ديسمبر كانون٣١

الوفورات (باليوروات)جوانب نظام املساعدة القانونية
٢٠١٢٤٦٨,٠٠١٢٣نيسان/أبريل ١األفرقة اليت ُعينت بعد 

٤٤٢,٠٠١٧التغريات اليت جرت ضمن األفرقة
٣٣٢,٠٠٣١حاالت التمثيل اخلاصة
٣٤٩,٢٢٣٨تعيني احملامني املناوبني

٥٠٦,٠٠٧٠عدَّلاآلجل لنظام األجور املالتطبيق 
٨٧٥,٧٠٢٢عدَّلالتطبيق التدرجيي لنظام األجور امل

٣٥١,٥٤٢٣التعويض عن األعباء املهنية
١٨٦,٠٠٦٩توكيالت التمثيلتعدد 

٠٠٠,٠٠١٣٨النفقات العامة
٧٠٠٠٨,٠٠٢٥٣اإلجراءات املقامة مبوجب املادة إطاريفاملساعدة القانونية

٥١٨,٤٦٧٨٧المجموع
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مةمقدِّ -أوالً 
، وتطبيقًا للقرار ٥إن قلم احملكمة، إذ حييط علمًا بسبعة تقاريره ربع السنوية السابقة-١

ICC-ASP/11/Res.1 الذي يدعو احملكمة إىل مراقبة وتقييم تنفيذ املقرتحات املتعلقة بتعديل نظام )،٤(الفقرة
، ٦املساعدة القانونية وتقدمي تقارير عن ذلك إىل مكتب مجعية الدول األطراف ("املكتب") بصورة ربع سنوية

ينطوي ذا الذي تقريره نصف السنوي األول هإىل املكتب واللجنة ، يقدم ICC-ASP/13/5من القرار ٧٤وللفقرة 
على عرض عما يلي:

ا يف جمال مراقبة مستوى التنفيذ وتقييمه(أ) تنفيذ نظام املساعدة أ)، أي:األنشطة الدائمة املضطلع 
تنفيذ ؛ ب)٧("القرار")٢٠١٢آذار/مارس ٢٢مبوجب قرار املكتب املؤرخ بـقّر ، كما أُ عدَّلالقانونية امل

التكميلي الصادر عن قلم احملكمة فيما يتعلق بأربعة جوانب لنظام املساعدة التقرير املقرتحات املقدمة يف 
، بصيغتها اليت اعتمدت، فيما خيص ثالثة جوانب، ٨("التقرير التكميلي")القانونية املعمول به يف احملكمة

فيما يتعلق املتَّبعةالسياسة األجر الذي يدفع عن كل قضية يف حالة تعدد التوكيالت؛ باء)وهي: ألف)
حل اليت تشهد اخنفاضاً يف النشاط؛األجر الذي يدفع خالل املرابالنفقات؛ جيم)

املؤرخة ICC-ASP/13/6الوضع فيما يتعلق مبقرتحات قلم احملكمة الواردة يف الوثيقة (ب)
.٢٠١٣أيار/مايو٢٢بـ

.٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٣١متوز/يوليو حىت ١التقرير احلايل الفرتة املمتدة من يشمل و -٢

تنفيذ قرار المكتب-ثانياً 
. وقد طُبق على النحو ٢٠١٢نيسان/أبريل ١بغية تنفيذه يف ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣بالقرار يف رُأخطِ -٣

التايل.

معدَّلمن قرار المكتب: نظام األجور ال١تنفيذ الجزء جيم من التذييل -ألف 

٢٠١٢نيسان/أبريل األفرقة التي عينت بعد األول من -١

أن يستفيد من املساعدة القانونية، فُمِنحت له هذه ٩طلب أحد املشتبه فيهم، ٢٠١٣نيسان/أبريل ٤يف -٤
تعيني حمامي هذا املشتبه فيه عن أعلن قلم احملكمة . وقد ٢٠١٣١٠نيسان/أبريل ١٢املساعدة مؤقتًا بقرار مؤرخ بـ

؛ الوثيقة ٢٠١٣متوز/يوليو١٠املؤرخة بـCBF/21/2؛ الوثيقة ٢٠١٣شباط/فرباير ٢٧املؤرخة بـCBF/20/2الوثيقة ٥
CBF/21/19؛ الوثيقة ٢٠١٣آب/أغسطس ٢٠املؤرخة بـCBF/22/2؛ الوثيقة ٢٠١٤شباط/فرباير ١٠املؤرخة بـCBF/22/17

٣املؤرخة بـICC-ASP/13/41؛ الوثيقة ٢٠١٤متوز/يوليو ٢٨املؤرخة بـCBF/23/3؛ الوثيقة ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧املؤرخة بـ
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

لد األول، اجلزء ثالثاً ICC-ASP/11/20الوثيقة ٦ ٣، القسم حاء، الفقرتان ICC-ASP/11/Res.1ألف؛ الوثيقة -، ا
.٤و
.ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة ٧
، ICC-ASP/11/43الوثيقة،"م احملكمة بشأن أربعة جوانب [لنظام] املساعدة القانونية للمحكمةقل"تقرير تكميلي أعده ٨

.٢٠١٢/نوفمربتشرين الثاين١املؤرخة بـ
.ICC-01/04-02/06، ذات الرقم املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغنداقضية ٩
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مدفوع األجر، حبسب جدول إضايفز مبساعد قانوينمعزَّ أساسي . مث تشكل فريق ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦يف 
. وبعد اعتماد التهم، انتقلت القضية إىل مرحلة ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٨األجور الوارد يف القرار، وذلك حىت 

لتحمل . كما إن الفريق استفاد من موارد إضافية ١١احملاكمة، ما برر ختصيص أموال لسد أجور حمام معاون
تشرين ١٧أتعاب مساعد قانوين إضايف وفقًا لقرار أصدرته الدائرة االبتدائية السادسة شفويًا يف تكاليف 

متوز/يوليو ١. وقد بلغت الوفورات احملققة فيما خيص هذا الفريق خالل الفرتة املمتدة من ٢٠١٤١٢األول/أكتوبر 
تشرين األول/أكتوبر حىت ١املمتدة من . ويف الفرتةاً يورو ٤٥٠٢١مبلغًا مقداره ٢٠١٤أيلول/سبتمرب٣٠حىت 
فخالل الفرتة املشمولة . ١٣يورواً ٨٩٨٢٣بلغت الوفورات اليت مت حتقيقها ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

يورواً.٣٤٨٤٥بالتقرير احلايل بلغت الوفورات احملققة 
مكتب احملامي العمومي للمجين ١٤اْنتاغندايف قضيةعينت الدائرة، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢يف و -٥

ين عليهم. ورُِفد مكتب احملامي العمومي للمجين علي يف نيعمالهم بقانونِيْني مساعَدْين اثنني عليهم لكي ميثل ا
وطُبقت مقتضيات تعدد التوكيالت على أحد هذين . ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢امليدان، مت تعيينهما يف 
. وقد بلغت الوفورات احملققة خالل الفرتة ١٥لوبنغاضية قيعمل أيضًا بصفة حمام يف القانونيني املساعدين ألنه

عن الفرتة املمتدة من ١٨يورواً ٣٤٤٧الوفوراتوبلغت. ١٧يورواً ١٦٣٤٤٧املشمولة بالتقرير ربع السنوي السابق
ذا التقرير يوروًا يف الفرتة ٦٨٨١٤و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١األول/أكتوبر حىت تشرين١ املشمولة 

نصف السنوي.
ين عليهملوران اْغبغبويف قضية ُعني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم أيضًا و -٦ . ١٩لكي ميثل فيها ا

بلغت الوفورات النامجة عن هذا و . عدَّليتقاضى أجوره وفقاً للنظام امل٢٠١٢وُعني قانوين مساعد يف حزيران/يونيو 
ري من لربع األخل٢١يورواً ٦٧٢٣. وبلغت ٢٠يورواً ٣٤٤٧املشمولة بالتقرير ربع السنوي السابق التعيني للفرتة 

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١لفرتة املمتدة من يورواً يف ا٠١٦١١، و٢٠١٤عام 

.ICC-01/04-02/06-48الوثيقة ١٠
ذا التقرير ١١ يورواً.٠٢٧٦بلغت الوفورات املتصلة باحملامي املعاون خالل الفرتة املشمولة 
-ICC"، الوثيقة "أسباب إعادة النظر يف قرار رئيس قلم احملكمة بشأن موارد الدفاعالدائرة قرارها يف الوثيقة املعنونة عللت١٢

ُخصصت للفريق موارد تناظر تكاليف مساعد القرار،. وتطبيقاً هلذا ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٩، املؤرخة بـ01/04-02/06-389
يوروًا يف الشهر). وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير بلغت الوفورات احملققة من هذا الباب ٨٨٩٤إضايف وفقًا جلدول األجور اجلديد (

يورواً.٦٧٢٣
ضايف إيورواً)، ومساعد قانوين ٠٢٧٦يورواً) وحمام معاون (١٩٩١٤من وفورات متصلة بفريق أساسي (يتألف هذا املبلغ١٣

يورواً).٦٧٢٣(٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٧وفقاً للقرار الشفوي الصادر يف 
.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢، املؤرخة بـICC-01/04-02/06-160الوثيقة ١٤
بتعدد التوكيالت هذا مأخوذة باحلسبان يف جزء التقرير املتصل بدفع األجور يف حالة تعدد التوكيالت.الوفورات املتصلة ١٥
، املؤرخة ICC-ASP/13/41، الوثيقة املساعدة القانونيةتقرير قلم احملكمة ربع السنوي السابع عن ١٦

.٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٣بـ
يوروًا للفرتة ٣٤٤٧يوروًا لكل من املساعدين القانونيني، أي ٢٢٤١تبلغ شهريًا تطبيق النظام املعدَّل وفورات يؤيت١٧

ذا التقرير. أما الوفورات احملققة بفضل تعيني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم يف خمتلف القضايا اليت قررت فيها  املشمولة 
ا ال يندرج ضمن إطار اهلدف من التقرير احلايل.الدائرة اليت تنظر يف هذه القضايا ذلك فهي أعلى بكثري، لكن ح سا

يورواً للفرتة املمتدة ٣٤٤٧يورواً لكل من املساعدين القانونيني، أي ٢٢٤١شهرياً يؤيت تطبيق النظام املعدَّل وفورات تبلغ ١٨
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١من 
.٤٤، الفقرة ٢٠١٢حزيران/يونيو ٤، املؤرخة بـICC-02/11-01/11-138الوثيقة ١٩
.٧، الفقرة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣، املؤرخة بـICC-ASP/13/41الوثيقة ٢٠
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بقرار مؤرخ ، طلب املشتبه فيه املساعدة القانونية، فُمنحت له هذه املساعدة مؤقتاً ٢٢اْبليه كوديهويف قضية -٧
فاختار حماميه، الذي رُِفد مبساعد قانوين ومبنسق معين بتدبر األدلة والدفوع. واعتباراً . ٢٠١٤نيسان/أبريل ٢٤بـ

نظر إىل انسحاب احملامي السابق بالو ، ٢٠١٤٢٣كانون األول/ديسمرب ١١أياعتماد التهم،اختاذ قرارمن تاريخ
ُخصِّصت للفريق موارد إضافية وضرورة تزويد الدفاع بالوسائل الالزمة إلعداده للمحاكمة دون تأخري غري مربر، 

كل املدفوعات الواجب تسديدها ألعضاء هذا الفريق وفقًا جلدول وتسدد  لسد تكاليف أتعاب حمام معاون. 
بلغت الوفورات احملققة على ، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١ويف الفرتة املمتدة من .عدَّلاألجور امل

١يف الفرتة املمتدة من ٢٤يوروات٢٠٨١٦يورواً. وبلغت ١٩٩١٤صعيد املوارد املوفرة هلذا الفريق األساسي 
فرتة املشمولة بالتقرير احلايل.يوروات لل٤٠٧٣٠، و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت 

ين -٨ ويف الوقت نفسه ُعني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم يف القضية نفسها لكي ميثل فيها ا
ويف ، يعمل يف إطار تعدد التوكيالت. ٢٠١٤متوز/يوليو ٧يف نيِّ وقد رُِفد هلذه الغاية مبساعد قانوين عُ . ٢٥عليهم

الدفع تعدد التوكيالت هذا وتطبيق نظامتطبيق مقتضياتكانت الوفورات الناجتة عن ،  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠
يف الفرتة املمتدة من ٢٦يوروات٠٠٥١١يوروات. وبلغت ٠٠٤١١اجلديد نظامه السابق و 

لفرتة املشمولة بالتقرير يف ايوروات ٠٠٩٢٢، و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١األول/أكتوبر حىت تشرين١
احلايل.

يورواً.٤٦٨١٢٣وهكذا بلغت الوفورات احملققة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل -٩

التغيرات التي حصلت ضمن األفرقة-٢

مبناسبة  عدَّلب) من اجلزء جيم من التذييل األول، إىل بدء تطبيق النظام امل٣ُدعيت احملكمة، يف الفقرة -١٠
كان سواء أكان تبديًال لعضو يف فريق أو أفرقة أوكل تغري حيصل يف األفرقة يف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات، 

تغيرياً للفريق أو األفرقة بصورة كاملة، أو كان تعييناً ألعضاء جدد يف األفرقة.
لدفع أجور حمام معاون منذ ارد إضافية يتمتع الدفاع مبو ، اعتماد التهم ضد لوران اْغبغبوقرار وبناء على -١١
بلغت الوفورات ، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠. ويف الفرتة املمتدة من هذا التاريخ حىت ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٢

متوز/يوليو حىت ١يوروًا حتققت يف الفرتة املمتدة من ٠٢٧٦منها ٢٧يورواً ٢٩٩,٨٣٧احملققة 

يوروًا للفرتة املمتدة من ٦٧٢٣، أي الواحدالقانوينللمساعديورواً ٢٢٤١شهرياً يؤيت تطبيق النظام املعدَّل وفورات تبلغ ٢١
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١األول/أكتوبر حىت تشرين ١

.ICC-02/11-02/11، ذات الرقم املدَّعي العام ضد شارل اْبليه كوديهقضية ٢٢
.ICC-02/11-02/11-186قرار اعتماد التهم املوجهه إىل شارل اْبليه كوديه، الوثيقة ٢٣
يورواً، وتضاف إليها الوفورات املتصلة باحملامي املعاون، البالغة ١١٩١٤تبلغ الوفورات احملققة فيما خيص الفريق األساسي ٢٤

يورواً).٩٥٦٦–يورواً ٩٦٥٨يوروات (٠٠٩٢
.٢٠١٤حزيران/يونيو ١١، املؤرخة بـICC-02/11-02/11-83الوثيقة ٢٥
. وستبلغ x٣] x٥٠/١٠٠يورواً ٨٨٩٤يورواً، أي [٣٣٣,٥٧يؤيت تطبيق مقتضيات تعدد التوكيالت وفورات مقدارها ٢٦

) من باب تطبيق نظامي األجور القدمي واجلديد.x٣يورواً] ٨٨٩٤–يورواً ١١٣١٦يورواً ([٦٧٢٣هذه الوفورات 
) مع مراعاة املدفوعات ١٩، ُحِسب مبلغ الوفورات بالتناسب مع عدد أيام صالح التوكيل (٢٠١٤فيما خيص حزيران/يونيو ٢٧

يوروًا (أي ٢٧٢,٨٣١، ما آتى مبلغًا مقداره يورواً]٩٥٦٦يورواً] مقابل النظام اجلديد [٩٦٥٨القدمي [الشهرية وفق النظام 
يورواً، ميثل الوفورات احملققة يف الفرتة املمتدة من ٠٢٧٦يوروات). وجيب أن يضاف إليه مبلغ مقداره ٤٠٥٤–يورواً ٦٧٧,٨٣٥

يورواً] واملبلغ ٩٦٥٨وبًا على أساس الفارق بني املبلغ الذي يؤتيه تطبيق النظام القدمي [، حمس٢٠١٤سبتمرب/أيلولمتوز/يوليو حىت 
(عدد األشهر).٣، مضروباً بـيوروات٠٠٩٢يورواً]، أي ٩٥٦٦الذي يؤتيه تطبيق النظام اجلديد [
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تشرين ١فيما خيص الفرتة املمتدة من ٢٨يورواً ٠٢٧٦احملققة وبلغت الوفورات . ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠
لفرتة املشمولة بالتقرير احلايل. يف ا٢٩يورواً ٠٥٤١٢و، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١األول/أكتوبر حىت 

على مجيع أعضاء الفريق بدءاً من جلسة احملاكمة األوىل.عدَّلوسيطبق نظام األجور امل
تبعاً الذي يتقاضى أجره كما إن اجلزء جيم من التذييل األول طُبق على املنسق املعين باألدلة والدفوع -١٢

٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠وحبلول . كاتنغايف فريق للتمثيل القانوين للمجين عليهم يف قضية ٣٠عدَّلللنظام امل
ذا البند قد بلغت  ٢٠١٤ربع األخري من عام ال. أما فيما خيص ٣١يورواً ٦٩٤٢كانت الوفورات احملققة املتصلة 

متوز/يوليو حىت ١يورواً. وهكذا تكون الوفورات احملققة يف الفرتة املمتدة من ٦٩٤٢فقد بلغت الوفورات احملققة 
يورواً.٣٨٨٥قد بلغت ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٣١
، النظر يف كاتنغاكمة، بعد التشاور مع حمامي السيد أعاد قلم احمل٢٠١٤متوز/يوليو ٧بدءًا من و -١٣

، ساحباً األموال اخلاصة مبحام معاون ومطبقاً على الفريق، بدل املبلغ املقطوع الذي كان يطبق حىت ذلك ٣٢املوارد
ا فعال ضمن إطار القضية، وذلك لفرتة أولية مقدارها ثالثاحلني، نظام  ة الدفع القائم على األنشطة املضطلع 

اية هذه الفرتة  ا القضية. وما من أشهر. ويف  أعيد تدارس املسألة بالنظر إىل التطورات الالحقة اليت شهد
ا. وفورات يفاد 

إثر التغريات اليت طرأت ضمن األفرقة بلغت عدَّلإن الوفورات اليت حتققت بفضل تطبيق النظام امل-١٤
يورواً ٧٢١٨، وبلغت أيضًا ٢٠١٤٣٣أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١يوروًا للفرتة املمتدة من ٧٢١٨

متوز/يوليو ١لفرتة املمتدة من يف ايورواً ٤٤٢١٧. وينتج عن ذلك وفورات مقدارها ٢٠١٤ربع األخري من عام لل
.٢٠١٤ل/ديسمرب كانون األو ٣١حىت 

حاالت التمثيل الخاصة-٣

صدر قرار حىت أمكن تقييم إمكاناته املالية و املساعدة القانونيةاستفاد سيف اإلسالم القذايف مؤقتًا من -١٥
إال املوارد هذا املشتبه فيه ظر يف ظروف القضية أنه لن ُمينح بعد أن ناحملكمة بشأن إعوازه. وقد رأى رئيس قلم 

يورواً] واملبلغ الذي يؤتيه تطبيق ٩٦٥٨احتسب هذا املبلغ على أساس الفارق بني املبلغ الذي يؤتيه تطبيق النظام القدمي [٢٨
تشرين األول/أكتوبر ١(عدد األشهر الواقعة يف الفرتة املمتدة من ٣، مضروبًا بـيوروات٠٠٩٢يورواً]، أي ٩٥٦٦النظام اجلديد [

).٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت 
يورواً، كما يشار إليه ٢٧٢,٨٣١، البالغة ٢٠١٤يونيو ال تؤخذ باحلسبان يف هذا املبلغ الوفورات اليت حتققت يف حزيران/٢٩

.)ICC-ASP/13/41من تقرير قلم احملكمة ربع السنوي السابع (١١يف الفقرة 
، مع العلم بأن الوظيفة املعنية شغرت يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١مت تعيني الشخص املعين يف ٣٠
.٢٠١٣األول/ديسمرب كانون٢٠
يورواً يف الشهر.٨٩٨االنتقال من نظام الدفع القدمي إىل نظام الدفع املعدَّل وفورات بلغ مقدارها آتى ٣١
اء دعوى االستئناف ضداختذ هذا القرار إثر سحب الدفاع لدعوى استئناف كان قد قدمها ٣٢ القرار ’(إخطار الدفاع بإ

-ICC-01/04، الوثيقة ‘من النظام األساسي٧٤تطبيقًا للمادة ٢٠١٤نيسان/ابريل ٧الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية يف 

(إخطار بوقف االدِّعاء ) وسحب مكتب املدَّعي العام دعوى استئناف أخرى ٢٠١٤حزيران/يونيو ٢٥، املؤرخة بـ01/07-3497
فيما يتعلق جبريمان كاتنغا ٢٠١٤آذار/مارس ٧لدعوى االستئناف ضد حكم اإلدانة الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية الصادر يف 

).٢٠١٤حزيران/يونيو ٢٥، املؤرخة بـICC-01/04-01/07-3498، الوثيقة ٧٤وفقاً للمادة 
٣٠حزيران/يونيو حىت ١٢يوروًا عن الفرتة املمتدة من ٩٩٣,٨٣٩أفيد يف التقرير ربع السنوي السابع بوفورات مقدارها ٣٣

متوز/يوليو حىت ١ية االقتصار على تبيان الوفورات احملققة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل (املمتدة من . وبغ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
يومًا من شهر حزيران/يونيو، أي ١٨)، جيب أن ُيطرح من هذا املقدار مبلغ متناسب مع ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

يورواً.٧٢١٨ة به هنا هو يورواً. ولذا فإن املبلغ الواجب اإلفاد٢٩٢,٨٣١
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ا املدفوعات حملام له  تى تطبيق القرار يف الفرتة وآمن باب األتعاب طبقًا لنظام الدفع اجلديد. اليت جيب أن تسد 
وبلغت الوفورات احملققة .يورواً ٨٣٣٧وفورات بلغت ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١من املمتدة 

قد يف الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل لوفورات احملققة وبذا تكون ا، ٢٠١٤يوروًا للربع األخري من عام ٨٣٣٧
يورواً.٦٦٦١٥بلغت 

وفق بعض الشروط الكتابية اليت وردت يف مؤقتًا املساعدة القانونيةسيمون اْغبغبو أيضًا من تاستفادو -١٦
الالزمة لدفع أجور حمام املوارد الذي ال يهيئ إال لدفع ، ٢٠١٤نيسان/أبريل ٦قرار رئيس قلم احملكمة املؤرخ بـ

وذلك من باب األتعاب. وعلى غرار الوفورات ،يورواً ٢٢١٨وفق النظام اجلديد، أي الشهرييتقاضى أجره
، بلغت الوفورات احملققة يف هذه احلالة ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١احملققة يف الفرتة املمتدة من 

كون يبالتايل . و ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١لفرتة املمتدة من يف ايورواً ٨٣٣٧
ذا التقرير جمموع  .يورواً ٦٦٦١٥قد بلغ الوفورات اليت حتققت خالل الفرتة املشمولة 

يورواً يف الفرتة املمتدة من ٣٣٢٣١وهكذا فإن حاليت التمثيل اخلاصتني هاتني قد آتيتا وفورات مقدارها -١٧
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ز/يوليو حىت متو ١

تعيين المحامين المناوبين والمحامين الخصوصيين-٤

٣٤بلغت الوفورات املقدرة٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١فيما خيص الفرتة املمتدة من -١٨

يورواً. وقد ُسجل نفس ٨٣٣٧مبلغًا مقداره ٧٠املتصلة بتعيني حمام مستقل يف اإلجراءات املقامة مبوجب املادة 
. وعليه فإن ٢٠١٤يوروًا باعتباره جمموع الوفورات احملققة خالل الربع األخري من عام ٨٣٣٧املقدار البالغ 

متوز/يوليو حىت ١لفرتة املمتدة من يف ايوروًا ٦٦٦١٥الوفورات احملققة يف إطار هذا البند بلغت ما جمموعه 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
ذا التقرير-١٩ حماميًا مناوباً، ما آتى ١٤طُبق اجلزء جيم من التذييل األول على ، وخالل الفرتة املشمولة 

تشرين األول/أكتوبر ١من يوروًا حتققت يف الفرتة املمتدة٤٢٥,٤٦١٦يورواً: ٦٨٣,٢٢٢٢وفورات مقدارها 
ميثل الوفورات احملققة ٣٦يورواً ٢٥٧,٧٦٦، تضاف إىل مبلغ مقداره ٢٠١٤٣٥كانون األول/ديسمرب ٣١حىت 
.٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١الفرتة املمتدة من خالل

ذا التقرير احملامني املناوبني خالل الفرتة بلغت الوفورات املرتبطة بتعيني وهكذا -٢٠ املشمولة 
يورواً.٣٤٩,٢٢٣٨

لـّما تُنجَّز معاجلة بعض كشوف ساعات عمل احملامي. وسيُبني يف التقرير القادم على وجه الدقة مبلغ كل وفورات إضافية قد ٣٤
تتحقق فيما يتعلق بتعييم احملامي املستقل.

العمل فيما خيص التعيينات اليت بدأ سريان قد يطرأ على هذا املبلغ تغري طفيف، بعد تنجيز معاجلة بعض كشوف ساعات ٣٥
. وسيبني قلم احملكمة الوضع فيما خيص هذه النقطة يف تقريره املقبل، عند اللزوم.٢٠١٤مفعوهلا يف كانون األول/ديسمرب 

عات يورواً، لكن يتبني بعد معاجلة كشوف سا١١١,٧٦٨) مببلغ قدره ١٩أفيد يف التقرير ربع السنوي السابع (الفقرة ٣٦
يورواً. وخيصم هذا املبلغ من ٨٥٤١يورواً، ما يتأتى عنه فارق مقداره ٢٥٧,٧٦٦عمل كانت عالقة أن الوفورات احملققة فعالً بلغت 

مبلغ الوفورات املبينة يف التقرير احلايل.
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معدَّلتنفيذ الجزء دال من التذييل األول: التطبيق اآلجل لنظام األجور ال-باء

على دفاع من القرار ٣٨من اجلزء دال٥والفقرة ٣٧من اجلزء ألف من التذييل األول١مت تطبيق الفقرة -٢١
ين عليهم يف احلالة يف كينيا. السيد سنْ  وبلغت الوفورات اليت حتققت فيما خيص غ وعلى فريقني مكلفني بتمثيل ا

ين عليهم  . ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١خالل الفرتة املمتدة من يورواً ٢٥٣٣٥الدفاع وا
تشرين األول/أكتوبر حىت ١من يورواً) يف الفرتة املمتدة٢٥٣٣٥املقدار (وحققت وفورات بلغت نفس 

للفرتة املمتدة من ٣٩يوروات٥٠٦٧٠. وبالتايل فإن الوفورات احملققة بلغت ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١

معدَّلتنفيذ الجزء هاء من التذييل األول: التطبيق التدريجي لنظام األجور ال-جيم 

سُيستمر على تطبيق نظام األجور احلايل حىت تنتهي إجراءات املرحلة االبتدائية وتنتقل القضية إىل مرحلة -٢٢
قد عينت يف قضية جتري ٢٠١٢نيسان/أبريل ١االستئناف، طبقًا جلوانب القرار املتعلقة باألفرقة اليت كانت يف 

فستطبق مىت بدأت ،زء هاء من التذييل األول للقرارفع األجور، املعلن عنها يف اجلاحملاكمة فيها. وأما طرائق د
مرحلة االستئناف.

معلومات تفيد بالتنفيذ التدرجيي لنظام األجور ، ٤٠قد قدم قلم احملكمة، يف تقريره ربع السنوي السابقو -٢٣
وبدفع مبلغ يزيد عن املستحقات ٤١فيما خيص فريق دفاع آخر يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةعدَّلامل

قلم كما اختذفريق املعين عوض هذا املبلغ بصورة كاملة.  لأن ايورواً، وتشري إىل ٨٧٥,٧٠٢٢زيادة مقدارها 
ين عليهم يف احلالة يف مجهورية  احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل تدابري إلعالم فريقي الدفاع عن ا

الذي آتى دفع ما يزيد عن املبلغ املستحق زيادة مقدارها عدَّلالكونغو الدميقراطية بتطبيق نظام األجور امل
قلم احملكمة سيبني الوضع ُيستعد عند إعداد الوثيقة احلالية فإن ان هذا املبلغ مل ك. ولئن  اً يورو ٨٨٠,٤١١٩

بشأن هذه املسألة يف تقريره نصف السنوي املقبل. وبالتايل ما من وفورات تتعني اإلفادة عنها فيما خيص الفرتة 
فورات . وهذا يعين بعبارة أخرى أن الو ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١املمتدة من 

من باب التطبيق التدرجيي لنظام ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١احملققة يف الفرتة املمتدة من 

ها إىل جلسة اعتماد التهم تلك الفرق اليت ستقدم قضايا[على] هذه الفقرة تنص حتديداً على "أن هذا النظام سيتم تطبيقه ٣٧
الفوري لنظام األجور املنقح". [خاضعة للتطبيق]تكون جديدة [أو أعضاء جدد فيها] فرق وأيأو [احملاكمة]. 

لقضية تكون فيها هاختصيصيتم، ٢٠١٢نيسان/أبريل ١يبني يف هذه الفقرة ما يلي: "بالنسبة إىل الفرق [اليت]، اعتباراً من ٣٨
يف مثل هذه رقَ حىت ذلك الوقت [...] فإن الفِ و املنقح [سيطبق بعد] بداية [احملاكمة]. ]األجور[نظام [فإن] [احملاكمة] مل تبدأ بعد، 

احلالة تكون خاضعة لنظام أجور احملكمة احلايل". 
إن الوفورات املتعلقة بأنشطة الدفاع حسبت على أساس فريق مؤلف من حمام ومساعد قانوين ومنسق معين باألدلة والدفوع. ٣٩

يورواً، أي ٧٣٣٤ويؤيت حساب الفرق بني مقتضيات نظام الدفع القدمي وجدول األجور املعدَّل وفورات شهرية مقدارها 
حلايل. وال يشمل هذا املبلغ الوفورات املرتبطة بأجور احملامي املعاون: فهذه األجور ُضمت إىل يورواً للفرتة املشمولة بالتقرير ا٣٩٨٢٨

اللذين األرقام الواردة يف جزء التقرير املتعلق بتعدد التوكيالت الوارد فيما يلي. أما فيما يتعلق بفريقي التمثيل القانوين للمجين عليهم (
يورواً ٨٩٨أي –ومنسق معين باألدلة والدفوع –ورواً من الوفورات الشهرية عن كل حمام ي٦١١٢أي –يتكون كل منهما من حمام 

ذا ١٠٨٤٢يوروًا يف الشهر، أي ٠١٨٧من الوفورات الشهرية لكل شخص) فتبلغ الوفورات احملققة  يوروات للفرتة املشمولة 
ساب مبوجب نظام الدفع القدمي واحلساب مبوجب جدول األجور التقرير. وقد ُحصل على هذا املبلغ حبساب الفرق بني ما يؤتيه احل

املعدَّل، وذلك هلذين الفريقني.
.٢٦، الفقرة ICC-ASP/13/24الوثيقة ٤٠
.ICC-01/04-01/06، ذات الرقم املدَّعي العام ضد توماس لوبنغا دييلوقضية ٤١
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أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١تتألف فقط من الوفورات احملققة خالل الفرتة املمتدة من عدَّلاألجور امل
يورواً.٨٧٥,٧٠٢٢، أي ٢٠١٤

المكتب فيما يتعلق بتعويض األعباء المهنيةتطبيق قرار -دال 

يرية. وقد ُنظر يف أربعة طلبات رب وإلبراز املستندات الت٤٢دفع هذا التعويض خيضع لشروط أهلية صارمةإن -٢٤
فُرفض منها طلبان، فقدم أحد احملامني طعنًا أمام الدائرة . ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠ومتوز/يوليو ١للتعويض بني 

بعض اإليضاحات اإلضافية، يف قرار قلم احملكمة، فُرفض هذا الطلب. كما ُجنِّز تناول طلب آخر كان يستلزم 
من األتعاب. وقد بلغت %١٥وتبني أن الطالب يفي بشروط استحقاق تعويض األعباء املهنية بنسبة تنوف عن 

خالل الفرتة يورواً ١٢٢,٧٥١احملققة املتأتية عن تطبيق املقتضيات املتعلقة بتعويض األعباء املهنيةالوفورات
يف ٤٤يورواً ٢٢٨,٧٩٢٢. وبلغت الوفورات احملققة ٢٠١٤٤٣أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١املمتدة من 

علمًا بأن هذا املبلغ يشمل ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١الفرتة املمتدة من 
ن الوفورات احملققة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل تبلغ إمبالغ التسويات املسددة عن أشهر سابقة. وبالتايل ف

.٤٥يورواً ٣٥١,٥٤٢٣

تنفيذ مقتضيات التقرير التكميلي-ثالثاً 
كانت اجلمعية قد طلبت إىل احملكمة أيضًا أن تدرج يف التقارير ربع السنوية تقييمًا لتنفيذ التعديالت -٢٥

يف املتَّبعة السياسة األجور اليت تدفع يف حالة تعدد التوكيالت، باء)، أي: ألف)٤٦النامجة عن التقرير التكميلي
.تشهد اخنفاضاً يف النشاطاألجور اليت تدفع عن الفرتات اليت جمال النفقات، جيم)

األجور التي تدفع في حالة تعدد التوكيالت-ألف 

اليت قدمها قلم توكيالت يف التقارير ربع السنوية السابقة السبعة التعددذكرت حاالت خمتلفة من حاالت -٢٦
،  ٤٧جديد يف فريقهعضو على تعينيفخصت احلالة األوىل حمامياً طلب إىل رئيس قلم احملكمة أن يصدِّق احملكمة.

. وملا كان هذا اجلمع بني عدة توكيالت قد ٤٨كان من قبل يشغل بالفعل منصب مساعد قانوين يف فريق آخر
ا.وفوراتفما من ٢٠١٤متوز/يوليو ٩انتهى يف  أما احلالة الثانية فخصت حمامياً مناوباً، سبق أن تتعني اإلفادة 

اوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما ٤٢ -ICC، الوثيقة يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 

ASP/12/3١٣٨حىت ١٢٩، الفقرات ٢٠١٣حزيران/يونيو ٤، املؤرخة بـ.
ُحصل على هذا املبلغ حبساب الفرق بني مبالغ املدفوعات تعويضاً عن األعباء املهنية بني نظام الدفع القدمي وجدول األجور ٤٣

%) للتعويض املطبق على احملامي يف احلالة احلالية.٢١النسبة املئوية (ما ينوف عن املعدَّل، مع مراعاة نفس
، بلغت الوفورات احملققة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١يف الفرتة املمتدة من ٤٤

راة يف الفرتة املمتدة من ٦٧٧,٩٩١٦ فيبلغ مقدارها ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١يورواً. أما التسويات ا
يورواً.٥٥٠,٨٠٥

يشمل هذا املبلغ تعويضات األعباء املهنية اليت دفعت حملام يعترب قلم احملكمة فيما خيصها، بالنظر إىل املعلومات املتيسرة ٤٥
ا إىل حد معقول ستصرف يف مستقبل قريب. وسيبني عل ى وجه الدقة يف التقرير نصف والتباحث الذي جرى مع احملامي املعين، أ

السنوي املقبل أي تباين قد يطرأ الحقاً.
الواردة أعاله.٨احلاشية التقرير التكميلي، املذكور يف ٤٦
.ICC-01/04-02/06، ذات الرقم املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغنداقضية ٤٧
.ICC-01/04-01/06، ذات الرقم املدَّعي العام ضد توماس لوبنغا دييلوقضية ٤٨
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ا يف هذه . وملا كان توكيل هذ٤٩يف قضية أخرىُعنيِّ  ا احملامي قد انتهى فما من وفورات حمققة يتعني اإلفادة 
احلالة أيضاً.

سبق أن ُعني مساعداً قانونيًا يف فريق آخر من ، ٥٠ومثة حالة ثالثة ختص حماميًا مساعدًا يف احلالة يف كينيا-٢٧
ا (وبالنظر إىل . ٥١اليت تتوىل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاألفرقة % ١٠٠طريقة الدفع اليت تقرر العمل 

% من األتعاب يف احلالة األخرى)، بلغت الوفورات احملققة يف الفرتة املمتدة ٥٠و٥٢من األتعاب يف قضية كينيا
. وبلغت الوفورات احملققة ٥٣يورواً ١٩٦,٥١٥مبلغًا مقداره ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١من 

وهكذا . ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١فرتة املمتدة من يف اليورواً ١٩٦,٥١٥
كانون ٣١متوز/يوليو حىت ١الفرتة املمتدة من خالليوروًا ٣٩٣٣٠ما مقدارهالوفورات بلغت هذه 

.٢٠١٤األول/ديسمرب 
متصرفًا بصفته (للمجين عليهممثة أيضًا حالة تعدد للتوكيالت تتأتى عن تعيني مكتب احملامي العمومي و -٢٨

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) مساعدًا قانونيًا يتدخل ممثًال مشرتكًا للمجين عليهم يف قضية منبثقة عن احلالة
من األتعاب للعمل بصفة حمام يف القضية % ١٠٠. وقد ُحددت األجور كما يلي: ٥٤بصفة حمام ضمن فريق آخر

املتأتية عن . وقد بلغت الوفورات ٥٦للعمل بصفة مساعد قانوين يف القضية األخرىمن األتعاب % ٥٠و، ٥٥األوىل
.٥٧يورواً ٦٦٧١٤لفرتة املشمولة بالتقرير احلايل يف اذلك 
-ICC-01/09كما إن نظام تعدد التوكيالت طُبق على عضوين من أعضاء فريق يعمل يف القضية -٢٩

٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١يورواً يف الفرتة املمتدة من ٨١٣١٢، ما آتى وفورات بلغت 01/13

، املدَّعي العام ضد جان بيري مببا غومبو، وقضية ICC-01/04-01/07، ذات الرقم املدَّعي العام ضد جريمان كاتنغاقضية ٤٩
.ICC 01/05-01/08ذات الرقم 

.ICC-01/09-01/11، ذات الرقم املدَّعي العام ضد جوشوا آراب سْنغقضية ٥٠
، املدَّعي العام ضد توماس لوبنغا دييلوقضية ، و ICC-01/04-01/07، ذات الرقم كاتنغاجريماناملدَّعي العام ضد قضية ٥١

.ICC-01/04-01/06ذات الرقم 
يورواً ألجر احملامي املعاون الواجب التطبيق.٩٥٦٦يضع القرار حداً أعلى مقداره ٥٢
الوفورات املتأتية عن الفرق بني احلساب مبوجب نظام الدفع القدمي ملستحقات احملامي ‘١’تتوزع الوفورات احملققة كما يلي: ٥٣

يوروات شهريًا من الوفورات؛ ٠٠٩٢أي –يورواً) ٩٥٦٦يورواً) واملستحقات مبوجب جدول األجور املعدَّل (٩٦٥٨املعاون (
= ٢يورواً/١١٣٦% من الفرق بني املستحقات مبوجب نظام الدفع القدمي للمساعد القانوين (٥٠بة الوفورات املتأتية عن نس‘٢’

يورواً من الوفورات ٦١٢أي -يورواً) ٤٤٤,٥٢= ٢يورواً/٨٨٩٤يورواً) واملستحقات مبوجب جدول األجور املعدَّل (٠٥٦,٥٣
د التوكيالت وفق جدول األجور املعدَّل لوظيفة املساعد القانوين، أي الوفورات املتأتية عن تطبيق مقتضيات تعد‘٣’الشهرية؛ 

يورواً.٤٤٤,٥٢= ٢يورواً /٨٨٩٤
.ICC-01/04-01/06، ذات الرقم املدَّعي العام ضد توماس لوبنغا دييلوقضية ٥٤
يوروًا يف الشهر (دون ٨٣٢١٠نفسه للفريق تطبيق على املمثلْني القانونيْني يف هذه القضية يبلغ األجر األقصى الواجب ال٥٥

احتساب األعباء املهنية) وفقاً للنظام القدمي.
يوروًا يف الشهر بالنظر إىل القرار. ومبقتضى ٨٨٩٤األجر األقصى الواجب الدفع للمساعد القانوين يف هذه القضية يبلغ ٥٦

لقضية الثانية.% فيما خيص دفع األجور ل٥٠التقرير التكميلي خيفض هذا املبلغ بنسبة 
يوروًا يف الفرتة ٣٣٣,٥٠٧، و٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١يوروًا يف الفرتة املمتدة من ٣٣٣,٥٠٧أي ٥٧

، مع العلم بأن الوفورات املرتبطة بتطبيق مقتضيات تعدد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١املمتدة من 
احلسبان هنا ما دامت الوفورات املرتبطة بوظيفة املساعد القانوين قد أخذت يف االعتبار يف جزء التقرير املتعلق التوكيالت أخذت يف

.٢٠١٢نيسان/أبريل ١باألفرقة اليت عينت بعد 
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وقد . ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١يف الفرتة املمتدة من ٥٨يورواً ٣١٣١١و
يورواً.١٢٦٢٤بلغت الوفورات احملققة يف الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل 

وفورات آتت التعديالت اليت أُدخلت على نظام املساعدة القانونية يف حالة تعدد التوكيالت وعليه فإن-٣٠
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١يورواً يف الفرتة املمتدة من ١٨٦٦٩مقدارها 

القانونيةالسياسة الخاصة بالنفقات في إطار المساعدة -باء 

فريقًا يتدخلون يف ٢٣لسد نفقات ٥٩ص شهري مقطوع املبلغطبق قلم احملكمة التدابري املتعلقة مبخصَّ -٣١
، اليت ترد فيما يلي املبالغ ٦٠ICC-01/09-01/13إطار املساعدة القانونية، باستثناء األفرقة العاملة يف القضية 

يورو مبثابة وفورات ٠٠٠٦٩ص أتاح توفري الدقيقة للوفورات اليت حتققت فيما خيصها. إن تقليص هذا املخصَّ 
مبثابة وفورات ٦١يورو٠٠٠٦٩، و٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ٣١املمتدة من حتققت يف الفرتة 

، أي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١حتققت يف الفرتة املمتدة من 
الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل.يفيورو ٠٠٠١٣٨

النشاطتشهد انخفاضاً فيوضع األجور في الفترات التي -جيم 

مل يربر الواقع القضائي تطبيق هذا اجلانب من مقتضيات التقرير التكميلي.-٣٢

من نظـام رومـا ٧٠الوفورات المحققة في إطار اإلجراءات المقامة بموجب المادة -رابعا 
األساسي

، ُحدد مدى املساعدة القانونية مببلغ مقداره ICC-01/09-01/13إجراءات القضية إطار يف-٣٣
يورو شهريًا لسد تكاليف ٠٠٠١اً يف الشهر (األتعاب دون احتساب األعباء املهنية) زائديوروًا ٥٤٢٨

ا ضرورية لضمان الدفاع الفعال والناجع.النفقات املعترب  وقد استفاد أربعة مشتبه فيهم من إىل حد معقول أ
املساعدة القانونية مؤقتًا يف هذه القضية، ريثما تتم التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة. فلو كانت هذه 

من نظام روما ٥املطبقة على اإلجراءات املقامة مبوجب املادة املعطياتاملساعدة القانونية حسبت وفق نفس 
يوروًا يف الشهر، أي ٠٨٤٢٠تكاليف الدفاع عن كل فريق لبلغتلة االبتدائية األساسي خالل املرح

املشمولة بالتقرير قد بلغت الوفورات احملققة خالل الفرتة و يورو للنفقات. ٠٠٠٣تعاب ولأل٦٢يورواً ٠٨٤١٧

الفريق (تعيني شهد هذا املبلغ اخنفاضاً طفيفاً بالقياس إىل املبلغ اخلاص بربع السنة السابق، وذلك بسبب تعديل جرى ضمن ٥٨
عضو جديد ال تنطبق عليه مقتضيات تعدد التوكيالت).

يورو يف ٠٠٠٣يورو. وقد ُخفض هذا املبلغ إىل ٠٠٠٤كان املخصَّص الشهري لكل فريق مبوجب النظام القدمي يبلغ ٥٩
الشهر لكل فريق مبقتضى التقرير التكميلي.

يف الشهر، يف حني ُحدد مبلغها تطبيقًا ملقتضيات التقرير التكميلي يورو٠٠٠١فيما خيص هذه األفرقة تبلغ النفقات ٦٠
.٥يورو فيما خيص األفرقة األخرى العاملة يف إطار اإلجراءات املقامة مبوجب املادة ٠٠٠٣مبقدار 

.x٣] x٢٣يورو) ٠٠٠٣–يورو ٠٠٠٤حتسب الوفورات على النحو التايل: [(٦١
خالل املرحلة التمهيدية من اإلجراءات ٥يف الدفاع فيما خيص اإلجراءات املقامة مبوجب املادة إن هذا املبلغ يقابل تكال٦٢

يورواً).٩٧٤٣يورواً)، منسق معين باألدلة والدفوع (٨٨٩٤يورواً )، مساعد قانوين (٢٢١٨وتطبيقاً للقرار: حمام (
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أيلول/سبتمرب ٣٠متوز/يوليو حىت ١يوروات يف الفرتة املمتدة من ٥٠٤١٢٦(٦٣يوروات٠٠٨٢٥٣احلايل 
كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت ١يوروات يف الفرتة املمتدة من ٥٠٤١٢٦، و٢٠١٤
٢٠١٤(.

، ٢٠١٤٦٤أيار/مايو ٢٠يف قرارها املؤرخ بـأمرت، وعالوة على ذلك ينبغي التذكري بأن هيئة الرئاسة قد -٣٤
مببا (الذي اعترب غري معوز) ملدة أربعة أشهر يف إطار اإلجراءات لفًا لدفاع السيد رئيس قلم احملكمة بأن يدفع سُ 

ا وفقًا لنظام وأن ؛ ويفرتض أن تبلغ هذه السلف مبلغًا يعترب مناسباً، ٧٠٦٥املقامة مبوجب املادة  تدار شؤو
صت لكل ليت ُخصِّ األموال امبلغ املساعدة القانونية، وأن يردها املشتبه فيه بأكملها. وعليه فإن الدفاع ُزوِّد بنفس 

يوروًا يف الشهر (األتعاب دون احتساب األعباء ٥٤٢٨، أي من األفرقة السابقة الذكر العاملة يف نفس القضية
٢٠يورو يف الشهر للنفقات. وقد كفَّ قلم احملكمة عن دفع هذه السلف يف ٠٠٠١، زائدًا )املهنية

ت فيه طلب الدفاع أن ُمتدد فرتة دفعها عند انتهاء ، وذلك بقرار من هيئة الرئاسة رفض٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
األربعة أشهر. وبالنظر إىل طبيعة األموال اليت جيب أن تُرد إىل احملكمة فيما بعد فإن هذه السلف ال تؤخذ 

باالعتبار يف التقرير احلايل.

الوفورات المحققة منذ بدء نفاذ التعديالت-خامساً 
ملراقبة وتقييم برنامج املساعدة القانونية بذهلااليت داوم علىهوداجليُعلم قلم احملكمة املكتب واللجنة بأن -٣٥

وكما ُعدل ببدء نفاذ املقرتحات الواردة يف ٢٠١٢آذار/مارس ٢٢للمحكمة، كما عدله املكتب بالقرار املؤرخ بـ
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١تدة من التقرير التكميلي، أتاحت له أن حيقق، يف الفرتة املم

، يبنيَّ توزعها يف اجلدول أدناه.يورواً ٥١٨,٤٦٧٨٧وفورات بلغت 

كانون األول/ديسمبر ٣١تموز/يوليو حتى ١جدول تلخيصي للوفورات المحققة في الفترة الممتدة من 
٢٠١٤

جوانب نظام املساعدة القانونية

الوفورات
٣٠–متوز/يوليو ١

٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

الوفورات
٣١–تشرين األول/أكتوبر١

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٤

34162 ٢٠١٢61نيسان/أبريل ١األفرقة اليت عينت بعد  127

8اليت جرت ضمن األفرقةالتغيريات 7218 721

66615 15حاالت التمثيل اخلاصة 666

٦٦14تعيني احملامني املناوبني 090,7624 258,46

١٦٨تبلغ ICC-01/09-01/13ذات الرقمقة العاملة يف القضيةالتكاليف الشهرية للدفاع مبقدارها الساري على أربعة األفر ٦٣
٣١متوز/يوليو حىت ١لفرتة املمتدة من وفيما خيص ايورو (النفقات)]. ٠٠٠١يوروًا (األتعاب) + ٥٤٢٨[٤xيورواً، أي: ٣٨

التقرير التكميلي لكان هذا املبلغ يوروات. فلو طُبق القرار ومقتضيات ٠٠٨٢٢٩بلغ هذا املقدار ، ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول
يورواً لستة األشهر املشمولة بالتقرير احلايل.٠١٦٤٨٢يورواً يف الشهر ألربعة أفرقة، أي ٣٣٦٨٠

.٢٠١٤حزيران/يونيو ١٢، املؤرخة بـICC-RoC85-01/13-21-Corr-Redالوثيقة ٦٤
.ICC-01/09-01/13ذات الرقمالقضية٦٥
يورواً. وبعد إجراء التسوية الالزمة تبني أن املبلغ ٧٦٨,٧٦١٦مقدارهالتقرير ربع السنوي السابع مبلغيفاحلسبان يف ُأخذ ٦٦

للتقرير احلايل ٣٦يوروًا املذكور يف احلاشية ٨٥٤١مبلغيوروًا (بعد خصم ٠٩٠,٧٦١٤االعتبار هو يف الفعلي الذي جيب أخذه 
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جوانب نظام املساعدة القانونية

الوفورات
٣٠–متوز/يوليو ١

٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

الوفورات
٣١–تشرين األول/أكتوبر١

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٤

253 25335 35عدَّللنظام األجور املاآلجلالتطبيق

22عدَّلالتطبيق التدرجيي لنظام األجور امل 875,70

22,7522 11األعباء املهنيةعن تعويض ال 228,79

34333 35تعدد توكيالت التمثيل 843

000 00069 69النفقات العامة

504 504126 ٧٠126اإلجراءات املقامة مبوجب املادة إطاريفاملساعدة القانونية 

601,25 917,21397 389*المجموع

قد طرأ اخنفاض طفيف على هذا املبلغ بعد تسوية بعض و يوروًا يف التقرير ربع السنوي السابع. ٨٦٨,٤٣٩٣أفيد باملقدار البالغ *
احلايل الوفورات الفعلية لكل جانب من جوانب املساعدة القانونية.املدفوعات. ويبني اجلدول 

يدرك قلم احملكمة أن الوفورات النامجة عن التعديالت اليت أدخلت على نظام املساعدة القانونية كانت و -٣٦
مبلغاً ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١حىت ٢٠١٢نيسان/أبريل ١قد بلغت فيما خيص الفرتة املمتدة من 

نيسان/أبريل ١يوروًا يف الفرتة املمتدة من ٠٣٥,٥٢٠٥٦١يورواً. وبلغت الوفورات ٤٧٣,٢٢٧٥٠اره مقد
نيسان/أبريل ١يوروًا يف الفرتة املمتدة من ٩٩٩,٦٨٤٦٢١بلغت . و ٢٠١٤آذار/مارس ٣١حىت ٢٠١٢
كانون الثاين/يناير ١يف الفرتة املمتدة من يورواً ٥٢٦,٤٦٧١٢وبلغت . ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠حىت ٢٠١٢
كانون ١الفرتة املمتدة من يفيوروًا ٥٢٦,٤٦٧١٢فالوفورات احملققة تبلغ . ٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠حىت 

٣١متوز/يوليو حىت ١يف الفرتة املمتدة منيورواً ٥١٨,٤٦٧٨٧و، ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠الثاين/يناير حىت 
٣١كانون الثاين/يناير حىت ١الفرتة املمتدة من يفيورواً ٠٤٤,٩٢٥٠٠١أي ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
كانون األول/ديسمرب ٣١حىت ٢٠١٢نيسان/أبريل ١. ويف الفرتة املمتدة من ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

.يورواً ٥١٨,١٤٢٥٠٢بلغت الوفورات احملققة ٢٠١٤
وسيواصل قلم احملكمة مراقبة وتقييم تطبيق نظام املساعدة القانونية على ضوء اخلربات والعرب املستخلصة -٣٧

ال للتكفل بأن األموال املعنية تسهم فعًال يف متثيل قانوين فعال وناجع من اإلجراءات املقامة أمام احملكمة، 
باألموال العمومية تدار املمولةساعدة القانونية املذكور فحسب بل أيضًا للتكفل بأن املللمستفيدين من النظام 

إدارة حصيفة.

ــــــي الوثيقــــــة -سادساً  ــــــواردة ف ــــــم المحكمــــــة ال ــــــق بمقترحــــــات قل الوضــــــع فيمــــــا يتعل
ICC-ASP/13/6٢٠١٤أيار/مايو ٢٢المؤرخة بـ

القاضية بـ"حتديد السبل بناء على التوصية الواردة يف تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة امليزانية واملالية -٣٨
)، قدم رئيس قلم احملكمة تقرير ١٣٧، الفقرة ICC-ASP/12/15الكفيلة بتحسني اإلجراءات القائمة" (الوثيقة 

حيث عرض ) ICC-ASP/13/6قلم احملكمة بشأن وسائل حتسني اإلجراءات يف جمال املساعدة القانونية (الوثيقة 
ا الثانية والعشرين علماً سلسلة من التدابري اليت ميكن أن يكون هل ذا املنحى؛ وأخذت اللجنة يف تقرير دور ا أثر 

التقرير ربع السنوي السابع، والذي يقابل مبلغ تسوية الوفورات اليت ال ختص الفرتة من١٩يوروًا املذكور يف الفقرة ٨٢٤ومبلغ
املشمولة بالتقرير احلايل).



ICC-ASP/14/2

14 2-A-040515

)، وأعربت عن حتفظات ٧٤، الفقرة ICC-ASP/13/5(الوثيقة "عمًال حتضريياً أساسياً "ذا التقرير، الذي اعتربته 
).٧٣بشأن بعض املقرتحات الواردة فيه (الفقرة 

وال سّيما يف أفق إعادة التقييم اليت واصل قلم احملكمة مباحثاته مع احملامني، ، ٢٠١٤عام وعلى مدى-٣٩
املرفق األول، ، ICC-ASP/12/Res.8سيتعني إجراؤها بعد "إجناز الدورات القضائية األوىل الكاملة" (الوثيقة 

ج).-٦الفقرة 
عمل قلم احملكمة يف هذا متيز على اخلصوص بتطورين حامسي األمهية فيما خيص ٢٠١٤حقًا إن عام -٤٠

ال: مراجعة البنية الداخلية لقلم احملكمة، اليت قد ميكن أن متس جوانب جوهرية لتنظيمه وللخدمات اليت  ا
يقدمها للدفاع وللمجين عليهم، واملراجعة الداخلية لنظام املساعدة القانونية.

لسياسة املوضوعة له، بصورة كاملة مع ايتطابقوقد اعترب مكتب املراجعة الداخلية أن إعمال النظام -٤١
توازن بني العمل الكثيف املتأيت عن عبء هناك عدم وعاين أنه، كما أشارت إليه احملكمة يف تقاريرها السابقة، 

صة للقسم ، واملوارد املخصَّ ٢٠١٢العمل الناشئ عن هذا النظام، وال سّيما إثر اإلصالحات اليت أُدخلت يف عام 
قد اقرتح املكتب بعض التوصيات بغية تبسيط النظام، وهي توصيات ضمن قلم احملكمة. و كلف باإلدارةامل

أخذت يف احلسبان يف عملية التفكري اجلاري حاليًا بشأن إعادة تنظيم عمل قلم احملكمة ويف إطار مشاوراته مع 
الشركاء اخلارجيني، مبن فيهم احملامون وغريهم من ممثلي املهنة القانونية.

وقد هيأت احللقة الدراسية دون اإلقليمية األوىل للمهنة القانونية اليت نظمها قلم احملكمة يف داكار -٤٢
الفرصة للتناقش مع احملامني يف أمور منها على األخص اخليارات املقدمة ٢٠١٤بالسنغال يف تشرين األول/أكتوبر 

ا مع ممثلي احملاكم إىل اجلمعية يف التقرير ومجع املالحظات. وقد تعني على قلم احمل كمة أن يتباحث يف املسائل ذا
اخلاصة، وحمامي املنظمات غري احلكومية وممثليها، وال سّيما أثناء احللقة الدراسية اليت عقدت يف مقر احملكمة يف 

.٢٠١٤ولقاء مكتيب الدفاع الذي جرى يف الهاي يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦
ن ناحية أخرى يتعني على قلم احملكمة أن خيترب املساعدة القانونية يف إطار دعاوى املساس بإقامة وم-٤٣

العدالة خالل املرحلة التمهيدية (بإعادة نظره يف املوارد املعتربة إىل حد معقول ضرورية للدفاع يف هذه احلاالت) 
تاوى قانونية ضمن إطار الشهادات اليت جترِّم املناوبني الذين يدعون إىل إصدار فاحملامني دفع أتعاب ونظام 

إن هذه القضايا أتاحت اختبار بعض من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٧٤للقاعدة صاحبها وفقًا 
أخرى تستلزم معاجلتها يف إطار املساعدة املقرتحات املقدمة يف التقرير. وهي قد سلطت الضوء أيضًا على مسائل 

واسعة مع جهات منها على األخص ممثلو احملاكم اخلاصة.القانونية مشاورات 
ُيستشف من املداوالت واملالحظات اليت استلمت من ممثلي املهنة القانونية أن املقرتحات املقدمة يف و -٤٤

مشاورات أوسع بغية ضمان استمرار املساعدة القانونية على تلبية متطلبات التقرير تستلزم مناقشات أعمق و 
تلبية أفضل.التمثيل القانوين اجليد وضرورة اإلدارة احلصيفة واملبسطة لنظام املساعدة القانونية يف احملكمة 

دمت إىل اجلمعية إن قلم احملكمة حييل إىل االعتبارات املعروضة يف تقاريره ربع السنوية السابقة اليت ق-٤٥
بالفعل بعبء للغاية رة تعزيز قدرات قسم دعم احملامني، الذي ينهض، مبوارده البشرية احملدودة واملكتب بشأن ضرو 

ويزيد من مدى إحلاح هذا التعزيز أنه عمل زائد نتيجة تنفيذ ومراقبة وتقييم تعديالت برنامج املساعدة القانونية. 
ذي على حنو ينخرطأن يف سياق اإلصالح املعتزم لربنامج املساعدة القانونية يف احملكمة سيتعني على هذا القسم 

شاورات واسعة مع احملامني وأعضاء املهنة القانونية ويف صوغ مقرتحات لقلم مستنطوي علىيف السريورة اليت شأن
يف آن معاً.احملكمة 
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