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3 May 2018 

ARABIC 

Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 عشرة بعةالساالدورة 

 2018كانون األول/ديسمرب  12-5 ،الهاي

 نظام تقرير عن أداء
 2017في  لمحكمةبا المساعدة القانونية  

    ملخص تنفيذي

يقدم هذا التقرير السنوي األول عن تنفيذ نظام املساعدة القانونية بناء على طلب جلنة امليزانية  -1
 واملالية.

اليت تعترب يف حدود ، قدم برنامج املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية املوارد 2017يف  - 2
على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي  لتمثيل املدعى عليهم والضحايا،املعقول ضرورية 

 والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، فضال عن القرارات املعتمدة يف الدوائر.

 ألداء ميزانية برنامج املساعدة القانونية. صورة شاملةيقدم هذا التقرير  -3

                                                 
  صدر سابقا يف الوثيقة  CBF/30/6 
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 مقدمة -أوال

باحملكمة اجلنائية لتزام ال                                                                  هذا التقرير بناء على طلب جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، امتثاال         ي قد م -1
    ICC-ASP/11/Res.1.(1) مبوجب القرار بتقدمي التقاريرالدولية )"احملكمة"( 

 من أجل الدفاعساعدة القانونية الم  -       ثانيا  

يورو الستخدامها يف  3528 290مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( ميزانية قدرها  اعتمدت -2
. ويقدم اجلدول التايل مقارنة بني االفرتاضات اليت 2017لدفاع يف عام من أجل ااملساعدة القانونية 

 .احملكمة أماموضعت بشأهنا هذه امليزانية والتطورات الفعلية يف القضايا املعروضة 

                                                 
  

  2012الثاين/نوفمرب   تشرين 22-14عشرة، الهاي،  احلادية الدورة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية ( 1)
(ICC-ASP/11/20)،اجمللد األول، اجلزء الثالث ، ICC-ASP/15/Res.5 6، الفقرة حاء، القسم. 

لقلم احملكمة  واحدة حملكمة. انظر وثيقة السياسة الالقانونية باساعدة مجيع املصطلحات الواردة يف هذه الوثيقة يف سياق سياسات امل        ت ستخدم  (2)
 .ICC-ASP/12/3حملكمة، باظام املساعدة القانونية فيما يتعلق بن
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 (2)والتطورات الفعلية 2017لدفاع في عام من أجل اقارنة االفتراضات المستخدمة في ميزانية المساعدة القانونية : م1الجدول 
     التطورات الفعلية االفرتاضات 

 / املدعى عليهةالاحل
 باليورو2017امليزانية املعتمدة  3املرحلة  األشهر املرحلة  األشهر

يف  *النفقات
 باليورو2017

 العادية امليزانية
 نقديالتدفق ال باليورو

  231 580 231 580 129 250 5جرب األضرار  12 4 ت      ق  ل ص  12 وبانغال

  136 067 136 067 129 250 جرب األضرار  12  ت      ق  ل ص 12 كاتانغا

 180 070 729 409 909 479 622 400 اكمةحملا 12 6    اكمةاحمل 12 نتاغاندا

  247 500 247 500 296 500 االستئناف 12 االستئناف 12 (5 بيمبا )املادة

 144 174 70 554 214 728 50 000 7االستئناف 12 االستئناف 6 (70بيمبا )املادة 

 129 482 88 301 217 783 82 122 االستئناف 12 االستئناف 6 كيلولو   

 93 769 87 012 180 781 82 122 االستئناف 12 االستئناف 6 مانغيندا 

 118 241 89 603 207 844 82 122 االستئناف 12 االستئناف 6 باباال

 87 906 91 008 178 914 82 122 االستئناف 12 االستئناف 6 آريدو

  78 000 78 000 0 00 التحضري 12 التحضري 12 باندا

  439 545 439 545 487 500 اكمةاحمل 12 اكمةاحمل 12 إل غباغبو

  525 260 525 260 542 400 احملاكمة 12 احملاكمة 12 بليه غوديه

 17 0692 36 240 206 932 0 00 جرب األضرار  12 دون حماكمة . املهدي

  641 255 641 255 542 400 احملاكمة 12 احملاكمة 12   اوجنوين

  276 674 276 674 400 000   8       واحملامي املخصص حمامي الدفاع املكلف

 924 333 3 768 013 4 692 342 3 528 188  المجموع

 للتغيري.       وع رضة ،راجعة      غري م   ،على أرقام أولية 2017عام  يف يعتمد اإلنفاق *

                                                 
 

إليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة. وتتضح  يشري مصطلح "املرحلة" إىل "خمتلف مراحل اإلجراءات"، على النحو املشار (( 3
 القانونية.نظام املساعدة من  58الفقرة  يف  2والرسم البياين  ،43الفقرة  الوارد يف 1حل املختلفة يف الرسم البياين املرا

النشاط يف إجراءات احملكمة إىل حد كبري، مما يقلل من استحقاقات املساعدة القانونية، على النحو املبني يف الفصل ينقص يشري إىل مرحلة   (4)
 .حملكمةبانظام املساعدة القانونية من  2-جيم  -السادس 

 القانونية. نظام املساعدةمن  57كما هو موضح يف الفقرة   جرب األضرارمرحلة  (5) 

 ساعدةمن سياسة امل 1 -ألف  -والبيانات اخلتامية )الفصل الرابع اعتماد التهمالنهائي بشأن كم احملاكمة إىل الفرتة بني احلتشري مرحلة  ( (6
 القانونية(.

مجيع اخنفضت أنشطة  ،  017تشرين الثاين/نوفمرب  15تشري مرحلة االستئناف إىل الفرتة بني احلكم والقرار النهائي بشأن االستئناف. ومنذ ( 7)
ظام املساعدة فيما يتعلق بنلقلم احملكمة  واحدة وثيقة السياسة المن وثيقة  121-115، وفقا للفقرات 70االت املنصوص عليها يف املادة احل

 .القانونية باحملكمة
إلجراء املقابالت، مبوجب املادة ، حمامني هم، من        موظ فا   92، مت تعيني واحملامي املخصص عتمد حملامي الدفاعيورو امل ألف 400بفضل مبلغ    (8)

من القواعد اإلجرائية  74( من نظام روما األساسي، ومستشارين قانونيني ملساعدة الشهود، حسب تعليمات خمتلف الدوائر مبوجب املادة 2) 55
 .يف املائة 69،16يورو  مبعدل تنفيذ قدره  276 674وقواعد اإلثبات. وبلغت النفقات النهائية يف هذا الصدد 
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واحملامي  حمامي الدفاع املكلفلدفاع، مبا يف ذلك          املخص صة للميزانية لل التنفيذ النهائي          بلغ معد   - 3
بعد استيعاب التكاليف اإلضافية اليت تعزى إىل قرارات  (9)يف املائة، 105،3، ين أعالهاملذكور  املخصص

الدوائر، فضال عن الفروق بني افرتاضات امليزانية والتطورات الفعلية، األمر الذي يتطلب موارد إضافية يف 
إتاحة بعد طلب           مت  تلق يه ،يورو 926 200           مبلغ  قدره معدل التنفيذ         ي راعى يفكما العديد من احلاالت.  

 صندوق الطوارئ للحصول على املساعدة القانونية للدفاع.الوصول إىل 

 يتأموال املساعدة القانونية اليت قدمتها احملكمة للدفاع يف حال بشأناللجنة ستفسار افيما يتعلق بو  - 4
متابعة على  القذايف وباندا، يؤكد قلم احملكمة أنه مت توفري األموال للدفاع عن السيد باندا من أجل احلفاظ

مل يتم دفع أي أموال للدفاع عن السيد سيف اإلسالم و  (10) ق.                 مر التوقيف املعل  أل    ا  نظر  حمدودة للقضية
لكلتا احلالتني للسبب مبالغ مالية         ، ط لبت 2018القذايف يف غياب أي طلب من هذا القبيل. ويف عام 

 باندا.حالة املذكور أعاله، مع مراعاة تعيني حمام يف 

 المساعدة القانونية للضحايا  -       ثالثا  

م يف املساعدة القانونية للضحايا يف             كي ت ست خد  يورو  1 000 800اعتمدت اجلمعية ميزانية تبلغ  - 5
عليها هذه امليزانية والتطورات       و ضعت نة بني االفتراضات اليت ر. ويقدم اجلدول أدناه مقا2017عام 

 .الفعلية يف القضايا املعروضة على احملكمة

 والتطورات الفعلية 2017القانونية للضحايا لعام ساعدة مقارنة االفتراضات المستخدمة لميزانية الم: 2الجدول 

     التطورات الفعلية االفرتاضات 

 / املدعى عليهةالاحل
 11املرحلة  األشهر املرحلة  األشهر

امليزانية املعتمدة 
 باليورو2017

يف  *اإلنفاق
 CF باليوروالعادية  امليزانية باليورو2017

  238 582 238 582 262 300 جرب األضرار  12         ق  ل صت   12 12وبانغال

  251 840 251 840 262 300 جرب األضرار  12  ت      ق  ل ص 12 كاتانغا

 20 235 335 179 355 414 300 000 االستئناف 12 االستئناف 12 بيمبا 

 174 655 22 017 196 672 0 00 جرب األضرار  12 دون حماكمة 0 املهدي

 200 688 53 321 254 009 128 000 احملاكمة 12 احملاكمة 12   اوجنوين

    50 000   احلالة 

 395 578 900 939 1 296 517 1 002 8000  المجموع

               وع رضة للتغيري. ،          غري م راجعة ،على أرقام أولية 2017يعتمد اإلنفاق يف عام  *
                                                 

 -2018فرباير شباط/ 15يف  نظام ساب الفعلي، على أساس مدفوعات -يشري هذا إىل معدل تنفيذ امليزانية املعتمدة وإمجايل اإلنفاق  (9) 
 لمساعدة القانونية للدفاع.ل
 .188فقرة ال  33( ، ص. ICC-ASP/16/15تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين )  (10) 

 فريقان من املمثلني القانونيني للضحايا. (( 11
يشري مصطلح "املرحلة" إىل "خمتلف مراحل اإلجراءات"، على النحو املشار إليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة.  ( 12)

 القانونية.نظام املساعدة من  58الفقرة  يف  2والرسم البياين  ،43الفقرة  الوارد يف 1حل املختلفة يف الرسم البياين وتتضح املرا
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بعد استيعاب  (13)يف املائة، 90،7ملساعدة القانونية للضحايا ابلغ معدل التنفيذ النهائي مليزانية  - 6
التطورات  إىل ومن ناحية أخرىمن ناحية، عزى إىل الفروق بني افرتاضات امليزانية                         التكاليف اإلضافية اليت ت  

معدل          ي راعى يفكما . حسب االقتضاء، والتخصيصات الفعلية من املوارد اإلضافية ألفرقة التمثيل القانوين
صندوق الطوارئ للحصول على إتاحة الوصول إىل بعد طلب           مت  تلق يهيورو  425 260           مبلغ  قدره التنفيذ

 املساعدة القانونية للضحايا.

 االستنتاجات -       رابعا   

وبلغ معدل التنفيذ اإلمجايل مليزانية املساعدة القانونية يف كل من امليزانية العادية واألموال الواردة بعد  - 4
 (14)يف املائة. 101،8الوصول إىل صندوق الطوارئ 

 952مبلغ          مت  تقييدمن جمموع النفقات املخصصة للمساعدة القانونية لكل من الدفاع والضحايا،  - 5
 لى صندوق الطوارئ.عيورو  1 319 911يورو على امليزانية العادية و 4 668

يقوم املسجل حاليا بإعداد سياسة جديدة للمساعدة  (15)اجلمعية، اليت منحتهاويف أعقاب الوالية  - 6
القانونية، مبساعدة خبري استشاري، وسيبدأ بعد ذلك املشاورات املطلوبة مع الدول األطراف ورابطات 

 احملامني واملنظمات غري احلكومية.

____________ 

                                                 
 -2018فرباير شباط/ 15يف  نظام ساب الفعلي، على أساس مدفوعات -يشري هذا إىل معدل تنفيذ امليزانية املعتمدة وإمجايل اإلنفاق  ( 13)
 لمساعدة القانونية للدفاع.ل
               وع رضة للتغيري. ،          غري م راجعة ،يعتمد اإلنفاق على أرقام أولية (14) 

املرفق ، ICC-ASP/15/Res.5 ، اجمللد األول، اجلزء الثالث،(ICC/ASP/15/20)  2016  عشرة اخلامسة الدورة ،...الوثائق  ( 15)(  15) 
 .8، الفقرة األول

 
 


