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 تقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار

  الدوليةاحملاكم اجلنائية

 

 "، دعت مجعية الدول األطراف احملكمة اجلنائية الدولية إىل ICC-ASP/6/Res.2 من قرارها  ١٣يف الفقرة  -١
آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم ثا يتناول شىت را حمدأن تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة تقري

  ".اجلنائية الدولية بغية تقييم أثر شىت هذه اآلليات يف امليزانية، يف مجلة أمور
  
وتلبية هلذا الطلب، أجرى قلم احملكمة حتليال لنظم املساعدة القانونية مبا يف ذلك املوارد املخصصة ألفرقة  -٢

 سؤاال اعتربأا األفيد واألكثر عالقة باملوضوع بغية ١٥ استبيانا يتضمن دأعو )٢( وحتديد مفهوم العوز)١(الدفاع
  .تقدمي تقرير شامل عن أي نظام ميكن للجمعية أن تتخذ قرارا مستنريا بشأنه

  
ائية الدولية اآليت ، قام قلم احملكمة بتوجيه االستبيان املذكور إىل احملاكم اجلن٢٠٠٨مايو / أيار٢٨   و يف  -٣

 التابعة ااحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة التابعة لألمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواند: ذكرها و هي
و مت يف وقت الحق، تلقي . اكم الكمبوديةلألمم املتحدة، احملكمة اخلاصة لسرياليون و الدوائر االستثنائية يف احمل

ت اململوءة و جرى استعراضها و أُعد تقرير يقوم على أساس األجوبة املقدمة مشفوعا بأية معلومات االستبيانا
 . أخرى ذات عالقة باملوضوع

  
  مالحظات متهيدية   -أوال 

   القانونية حمدودة حبكم حداثة عهد احملكمةتتنبغي اإلشارة إىل أن اخلربة العملية اليت تنم عنها اإلجراءا -٤
 –قضية واحدة يف مرحلة احملاكمة وقضية أخرى :  يف الظرف الراهن وهيالقضايا املطروحة عليها حمدودية عددو

ة األخرية تتعلق مبشتبه قضيالهي اآلوىل اليت يتعدد فيها املتهمون انتهت بشأا جلسات اعتماد التهم منذ أمد قصري و
 .ةالتمهيديتالدائرة  مثُل ألول مرة أمام  وبه نقل منذ عهد قريب

  
بالنظر إىل حمدودية هذه اخلربة، ال ميكن يف الظرف الراهن تعيني أية معايري ائية بالنسبة للقضايا اليت تثار و -٥

 والذي أدى إىل إدخال تعديالت ٢٠٠٧مستقبال باستثناء تقييم نظام املساعدة القانونية الذي أجرته احملكمة يف عام 

                                                
مت حتديثه  ICC-ASP/3/16 (تقرير مجعية الدول األطراف عن اخليارات لتأمني سبل الدفاع املالئمة للمتهمني) ١(

-ICC نظام املساعدة القانونية للمحكمة واقتراحات بتعديله، عملوتقرير بشأن طرق ) ICC/ASP/5/inf.1مبوجب

ASP/6/4  
 من تقرير جلنة امليزانية و املالية ١١٦عمال بالفقرة (  لعوز ألغراض املساعدة القانونيةتقرير عن مبادئ و معايري حتديد ا) ٢(

  .   ICC-ASP/6/INF.1، )٢٠٠٤أغسطس /  آب١٣املؤرخ 



ICC-ASP/7/12 
Page 3 

  

و الحظت  )٣(" هيكال سليما لنظام املساعدة القانونية"يها بوصفها تشكلحظيت مبوافقة جلنة امليزانية و املالية عل
، بإضافة موارد بشرية إضافية وفقا ءربط تركيبة الفريق مبرحلة احملاكمة و القيام، عند االقتضا" كذلك أناللجنة

املساعدة القانونية الذي احملكمة رصد أداء نظام  وتواصل )٤(". جلملة حمددة من الربامترات الكمية يبدو أمرا  معقوال
تعتد به إذا ما ومىت ما اقتضت الضرورة باقتراح إدخال تعديالت إضافية لتأمني حق املشتبه به أو املتهم يف دفاع 

مع احلفاظ على سالمة نظام املساعدة القانونية الذي يديره املسجل و تأمني الرقابة   على "ة  واجلدوىءمتسم بالكفا
 . ) ٥(" انونية من جانب اللجنة  ومجعية الدول األطرافتكاليف املساعدة الق

  
كما ينبغي مراعاة االختالفات حني . و ينبغي وضع ما تقدم ذكره يف احلسبان حني النظر يف هذا التقرير -٦

ومشاركة الضحايا .  اليت ختتص ا  احملكمةتتقارن إجراءات سائر احملاكم اجلنائية الدولية اليت استعرضت باإلجراءا
يف تلك اإلجراءات توضح على النحو األفضل حقيقة كهذه و هناك أمثلة أخرى من بينها التحديات اليت ينطوي 

  و تبني اجلداول أدناه حجم العمل املتولد عن  ) ٦(.عليها الواجب امللقى على جانب األطراف بالكشف عن األدلة
ق السرية املقدمة من طرف واحد أو اليت عليها ختم أما الوثائ. هذه القضايا وذلك يف سياق الوثائق العامة فحسب

  .فهي ليست مشمولة

 املدعي العام ضد توماس لوبنغا ديالو: جمموع الوثائق العامة اليت أودعها الدفاع يف قضية: ١اجلدول

  للوثائق املودعة   املئويةالنسبة الوثائق املودعة القضايا

 ١٨,٥٥ ٧٧  ىاءات الدعوبطلبات الضحايا املشاركة يف إجراملتعلقة 

 ٥,٥٤ ٢٣ وا بالقبولحظبطرائق مشاركة الضحايا الذين املتعلقة 

 ٦١,٤٥ ٢٥٥  األدلةقضايا ذات عالقة بالكشف عن

 ٨٥,٥٤ ٣٥٥ اموع اجلزئي

 ١٤,٤٦ ٦٠ قضايا أخرى

 ١٠٠ ٤١٥ اموع

                                                
، ك الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورق الوثائ)٣(

، الد )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية (  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧-نوفمرب/اين تشرين الث٣٠
  .٨٠، الفقرة ١الثاين، اجلزء باء 

  .املرجع نفسه ) ٤(
  .٨٢ املرجع نفسه ، الفقرة )٥(
ة على عدم الكشف عن أدلة الرباءة القرار املتعلق بالعواقب املترتب:"٢٠٠٨يونية / حزيران١٣الدائرة االبتدائية األوىل، ) ٦(

 وطلب تأجيل مقاضاة املتهم فضال عن مجلة من القضايا األخرى ٥٤من املادة ) ه(٣مبقتضى االتفاقات املربمة طبقا للفقرة 
 . ICC-01/04-01/06-1401)٢٠٠٨ ة يوني/اليت أثريت  أثناء اجتماع استعراض احلالة املنعقد يف حزيران
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 العام ضد توماس لوبنغا ديالواملدعي :  الوثائق العامة اليت أودعها الدفاع يف قضيةجمموع:٢اجلدول 

  للوثائق املودعة املئويةالنسب الوثائق املودعة القضايا

 ٢١,٣٥ ١٩  ىبطلبات الضحايا املشاركة يف إجراءات الدعواملتعلقة 

 ٤,٤٩ ٤ وا بالقبولظبطرائق مشاركة الضحايا الذين ح املتعلقة 

 ٤٢,٧٠ ٣٨ األدلةقضايا ذات عالقة بالكشف عن 

 ٦٨,٥٤ ٦١ اجلزئياموع 

 ٣١,٤٦ ٢٨ قضايا أخرى

 ١٠٠ ٨٩ اموع

 جمموع الوثائق العامة اليت أودعها الدفاع يف قضية املدعي العام ضد جرمان كاتنغا و آخرين: ٣اجلدول 

  للوثائق املودعة املئويةالنسبة الوثائق املودعة القضايا

 ٥,٥٨ ١٣  ىوبطلبات الضحايا املشاركة يف إجراءات الدع املتعلقة 

 ٨,٥٩ ٢٠ وا بالقبولظبطرائق مشاركة الضحايا الذين ح املتعلقة 

 ٤٥,٩٢ ١٠٧  األدلةقضايا ذات عالقة بالكشف عن 

 ٦٠,٠٩ ١٤٠ اموع اجلزئي

 ٣٩,٩١ ٩٣ قضايا أخرى

 ١٠٠ ٢٣٣ اموع

  كاتنغا و آخرينجرمان املدعي العام ضد: جمموع الوثائق العامة اليت أودعها الدفاع يف قضية: ٤اجلدول 

  للوثائق املودعة املئويةالنسبة الوثائق املودعة القضايا

 ١٠,١٧ ٦  ىبطلبات الضحايا املشاركة يف إجراءات الدعو املتعلقة 

 ٦,٧٨ ٤ وا بالقبولظبطرائق مشاركة الضحايا الذين ح املتعلقة 

 ٤٥,٧٦ ٢٧ ألدلةقضايا ذات عالقة بالكشف عن ا

 ٦٢,٧١ ٣٧ ياموع اجلزئ

 ٣٧,٢٩ ٢٢ قضايا أخرى

 ١٠٠ ٥٩ اموع

 
 ١٤٣١ويف القضايا املتعلقة بلوبنغا وكاتنغا وآخرين، بلغ جمموع عدد الوثائق املودعة يف كل قضية  -٧

يبلغ متوسط ما يودع , على هذا النحو. على التوايل)  وثيقة عامة٢٣٣منها ( ٦٨٣و)  وثيقة عامة٤١٥منها (وثيقة
  وثيقة وحني تكون مقدمة من األطراف أو من مشاركني غري الدفاع البد من أن ينظر فيها٢,٥يا من الوثائق يوم

وهذه الوثائق تضاف إىل عدد ال حصر له من الوثائق األخرى اليت كشف عنها .  و عناية   الدفاع نفسه بكل دقة
 .املدعي العام للدفاع و اليت هي غري مدرجة يف ملف القضية
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 الواردة أعاله بأن املسائل املميزة للمحكمة و منها على سبيل املثال طلبات املشاركة و توضح اجلداول -٨
الواردة من الضحايا و طرائق مشاركة الضحايا الذين حيظون بالقبول و املسائل املتعلقة بالكشف عن األدلة و ما إىل 

وعلى حني أن املقارنة بني . الدعوىذلك هي الداعي ملعظم ما يودعه الدفاع و غريه من املشاركني يف إجراءات 
 و كأا تؤشر إىل تناقص العمل الذي تستوجبه هذه القضايا يستحيل يف هذه املرحلة املبكرة  من       القضايا تبدو

  .مراحل تطور احملكمة التنبؤ بأي درجة من درجات التقني مبا إذا كان هذا االجتاه سيتواصل مستقبال
  
 أن يف هذه املرحلة املبكرة من تطور القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية و جتدر اإلشارة كذلك إىل -٩

هناك العديد من األحكام الواردة يف النظام األساسي للمحكمة و قواعدها والئحتها املفتوحة للتأويالت وهي حباجة 
  و املشاركني مبن فيهم الدفاع وهذا بدوره يتطلب جهدا إضافيا من جانب مجيع األطراف. إىل أن تبت فيها الدوائر

تزيد من الصعوبة اليت تواجه على صعيد تقييم كيفية تغري اللخوض يف هذه املسائل املطروحة حملّ اجلدل كما أ 
عبء عمل أفرقة الدفاع يف املستقبل وزمن ذلك التغري ومىت ستثور حالة من األحوال املماثلة إما بسبب ظروف 

 .حىت اآلن أو بسبب قرارات اختذت يف السابق هي حباجة إىل إعادة النظر فيهاجديدة تطرأ مل يتنبأ ا 

  
و مبا أن حتديد مستوى العوز يرتبط حتما بتكاليف املساعدة القانونية من املنطقي أن جيري أوال استعراض  -١٠

ل حمكمة اجلنائية الدولية نتائج املقارنة بني املوارد املخصصة لكل كل برنامج من برامج املساعدة القانونية يف املاد ك
 .مث تبني بعد ذلك اآلثار اليت املترتبة على هذه املوارد يف حتديد العوز

  
  ثانيا    املوارد املخصصة   

إن نطاق املوارد املخصصة يف إطار املساعدة القانونية داخل مجيع احملاكم اجلنائية الدولية اليت استعرضت  -١١
وما قام به الحقا املديرون . ل الذي يقتضيه التمثيل القانوين الكفء و الفعالهومثرة تقييم للعمل الالزم و املعقو

 .املختصون من رصد ألداء الربنامج أفضى إىل استعراض متواصل لكل برنامج

  
       ونظام املساعدة القانونية املعمول به راهنا يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة اعتمد يف عام     -١٢

قامت و  ) ٧(.وهو يشتمل على خمططني اثنني ويستأثر مبكون خاص قائم بذاته بالنسبة ملرحلة ما قبل احملاكمة٢٠٠٦
 و عمدت إىل حتويله من ٢٠٠٤ باستعراض برنامج املساعدة القانونية اخلاص ا يف ااحملكمة اجلنائية الدولية لرواند

مبلغ إمجايل عن كل مرحلة وذلك لتغطية القضايا املتعلقة نظام للدفع  على أساس الساعة الواحدة إىل نظام دفع 
 و الدوائر االستثنائية يف احملاكم نأما احملكمة اخلاصة لسرياليو. بفرادى املتهمني و القضايا املشتركة عند انطباق احلال

تريا أي داع الستعراض لكمبودية اللتان ال تتمتعان بنفس القدر من اخلربة اليت تتمتع ا احملاكم املخصصة، فهما مل 
 . برناجميهما للمساعدة القانونية

                                                
  : اخلاص بالدفاع يف مرحلة ما قبل احملاكمة املدرج على االنترنت على املوقع التايلانظر نظام الدفع ) ٧(

http://www.un.org/icty/legaldoc-e/basic/counsel/payment_pretrial.htm.)  ١٠  إليه يفآخر رجوعمت 
  ).  ٢٠٠٨يولية /متوز
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و بالنظر إىل اخلربة اليت , كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، جا استباقيا،و احملكمة اجلنائية الدولية توخت  -١٣
من تلقاء نفسها، إدخال تعديالت عديدة و هي ملتزمة , اكتسبتها من الدعوى األوىل اليت نظرت فيها اقترحت

 املرتدة من األطراف والتغدية ممارسة التقصي هذه آخذة بعني االعتبار يف مجلة أمور،كفاءة استخدام املوارد مبواصلة
يف مواجهة الطعون اليت ) الدوائر( و املشاركني يف اإلجراءات القانونية و اإلشارات و األوامر الواردة من الدائرة

بشأن أي قرار آخر يستدعي ختصيص  أو )٨(ملزيد من املوارديتقدم ا  الدفاع ضد قرارات املسجل بشأن طلبات ا
 )٩(.افيةضموارد إ

  
  قة تركيبة األفر-ألف

تكون املساعدة القانونية مضمونة، يف حالة احملكمة اجلنائية الدولية، ابتداء من اللحظة اليت ينقل فيها املتهم  -١٤
 الوثائق ذات العالقة باملوضوع الداعمة لطلبه، وحيثما يطلب املتهم مساعدة قانونية وفور تلقي مجيع. إىل عهدا

وقد تأخذ هذه املساعدة . يعلن املسجل عن أن املتهم معوز مؤقتا رهنا بنتيجة حتقيق شامل ودقيق يف وضعيته املالية
ناء واث,  خالل املدة القصرية اليت تسبق مثول املتهم أول مرة أمام الدائرة)١٠( تؤدى إىل الدفاعأتعابالقانونية شكل 

ذات املثول ألول مرة وأية مذكرات قانونية ذات عالقة باملوضوع يلزم إيداعها و تكون ناشئة عن اجللسة املكرسة 
. وميضي املتهم من بعد ذلك، يف تعيني حمام ميثله طيلة املدة اليت تستغرقها الدعوى أمام احملكمة. ملثول املتهم أول مرة

 .املوكل- التابع له على أفضل حنو يوفر املساعدة القانونية الالزمة للمتهمالفريقو يتحمل الدفاع مسؤولية  تشكيل 

  
، ومدير )٢-ف(ومساعدا قانونيا برتبة ) ٥-برتبة ف(وعلى هذا النحو يتكون فريق أساسي يشمل حماميا  -١٥

عض منها لغرض الدعوى، وميكن تعزيز هذا الفريق أثناء الدعوى مبوارد إضافية تتم إتاحة  الب) ١-ف(حالة برتبة
بشكل تلقائي، مثل احملامي املعاون، و بشىت األوجه وفقا للربامترات اليت ميكن أن تؤثر يف عبء العمل امللقى على 

      )١١(.عاتق الدفاع
 

                                                
 ،)"٤ (٨٣شأن طلب مقدم من الدفاع عمال بالبند قرار ب"،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢انظر الدائرة التمهيدية األوىل،  )٨(

ICC-01/04-01/06-460.  
بأن يتاح بشكل دائم   " ( املسجل، أمرا إىل٢٠٠٦  أغسطس / آب٤وجهت الدائرة التمهيدية يف قرارها املؤرخ  )٩(

اد التهم فيما خيص وجمانا مترجم شفوي فرنسي ملساعدة توماس لوبنغا ديالو وفريق الدفاع لغرض اجللسة املكرسة العتم
يولية / متوز٤ و ٣قرار متخذ بناء على طلبات الدفاع يف ":الوثائق الواردة يف القضية و املتاحة باللغة االنكليزية فقط 

٢٠٠٦ ، ICC-01/04-01/06-268 والفقرة قبل األخرية من النص االنكليزي٨،الصفحة ،.  
إذا احتاج شخص ما إىل مساعدة قانونية عاجلة ومل يكن :" نصها من الئحة احملكمة و٣٧ من البند ٢ انظر الفقرة  )١٠(

هناك حمام معني لذلك أو يف حال غياب حماميه جيوز للمسجل أن يعني أحد احملامني املناوبني ،أخذا يف االعتبار دغيات 
 مجيع األشخاص الذين وقد طبق هذا البند يف حالة." الشخص فيما يتعلق بالقرب اجلغرايف للمحامي واللغات اليت يتكلمها

  . نقلوا حىت اآلن إىل عهدة احملكمة
  انظر الوثيقة)١١(
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وختتلف تركيبة أفرقة الدفاع باختالف االختصاص الذي خيضع للتحليل و املرحلة اليت وصلت اليها  -١٦
 يطرأ تغيري على برنامج حيث ، بعض احلاالت يفملساعدة القانونية املطبق، والدعوى قيد النظر، و نظام تسديد ا

واملراحل املختلفة اليت متر ا الدعوى، مثل مرحلة التحقيق و املرحلة السابقة للمحاكمة، ومرحلة . املساعدة القانونية
دولية اليت مت تقصيها وذلك حسب احملاكمة ومرحلة االستئناف، ختتلف اختالفا طفيفا بالنسبة للمحاكم اجلنائية ال

 ).انظر املرفق األول(النصوص اإلجرائية السارية ضمن كل حمكمة 

  
 أدناه  يبني النظام املزدوج الذي تستخدمه احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف  5و اجلدول -١٧

 .   وتشعب القضية املطروحة) ولانظر املرفق األ(حتديد تركيبة الفريق رهنا باملرحلة اليت بلغتها الدعوى
  

  السابقة اتركيبة األفرقة  يف إطار نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفي: ٥اجلدول   

)١٢(درجة التعقيد املرحلة الشوط )١٣(تركيبة الفريق   

 حمام  ١  ما قبل احملاكمة

موظف دعم+ حمام   ٢   

األولاملستوى  ٣  ) أشهر٢,٥(حمام معاون+ وظفا دعم م+ حمام     

) أشهر٤(حمام معاون+ موظفي دعم ٣+حمام املستوى الثاين     

) أشهر٥,٥(حمام معاون+ موظفي دعم٥+ حمام املستوى الثالث    

موظف دعم+حمام معاون+حمام املستوى األول  احملاكمة  

  موظفي دعم٣+حمام معاون+حمام املستوى الثاين  

الثاملستوى الث     موظفي دعم٥+حمام معاون+ حمام 

  ملوظفي الدعم٤٥٠+  ساعة للمحامي١٠٥٠ املستوى األول  االستئناف

  ساعة ملوظفي الدعم ٦٠٠+  ساعة بالنسبة للمحامي١٤٠٠ املستوى الثاين   

  ساعة ملوظفي الدعم٩٠٠+  ساعة بالنسبة للمحامي٢١٠٠ املستوى الثالث  

 موظفي ٣ائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، يتألف الفريق األساسي من حمام و من  اجلنةويف حالة احملكم -١٨
 الذي يعني حرية توزيع املوارد اليت ختص على النحو الذي يو للمحام. دعم مبن فيهم املساعدين القانونني و احملققني

                                                
) أ(بالغ الصعوبة قيادي؛ و يستند التقييم إىل ما يلي ) ٣(صعب جدا، و) ٢(صعب، ) ١: (املستويات الثالثة هي) ١٢(

 ما إذا كانت القضية تثري ) ج(ه؛ عدد و طبيعة التهم املوجهة إلي) ب(العسكري؛-مركزاملتهم يف التسلسل اهلرمي السياسي

درجة تعقيد ) ه(؛ )النطاق اجلغرايف للقضية (متعددةما إذا كانت القضية تنطوي على ختصصات ) د(مسائل جديدة أخرى؛ 
 و قد أُخذت هذه العوامل بعني. و الوثائق املعنية        عدد ونوع الشهود املعنيني) و(احلجج القانونية و الوقائعية املعنية؛ 

 مبا يف ذلك وضع تقدير كمي، حيث ما يكون ذلك عمليا، ٢٠٠٧االعتبار يف التعديالت اليت اقترحتها احملكمة يف عام 
  .    ٤٥ و ٣٥ ن، الفقرتاICC-ASP/6/4انظر الوثيقة : العمل املترتبءلعب

ن و األمر موكول للمحامي يف والنظام يف حد ذاته مر. هذه التشكيلة هي احلد النظري األدىن الذي تضعه احملكمة) ١٣(
  . تشكيل الفريق الذي يراه مناسبا و ذلك يف حدود األموال املخصصة
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وال ميكن تعيني حمام . واحد  وحمقق ثنان اأو معاونان قانونان  اثنان وحمققانواحديراه مناسبا أي تعيني معاون قانوين 
معاون يف مرحلة ما قبل احملاكمة و مرحلة االستئناف إال بشروط بينما ال ميكن حبسب نظام املساعدة القانونية 

أن يكون جزءا من الفريق أثناء ) ن يف احملاكم املخصصةويشار إليه حمام معا(للمحكمة أن يكون احملامي املساعد
 .مرحلة احملاكمة

 
 التفاوض على ختولهأما النظام املتبع يف احملكمة اخلاصة لسرياليون فيعطي املتهم الرئيسي سلطات واسعة  -١٩

تركيبة األفرقة و األجور اليت تدفع لألعضاء فيها و هذا يشكل األساس لعقد اخلدمات القانونية الذي يربم مع 
ويتجلى هذا يف .  أفضت إىل معاجلة القضايا بشكل خمتلفوالتجربة اليت مرت ا احملكمة اخلاصة لسرياليون. احملامي

 عدد خمتلف من احملامني و معاوين يعني هلِِؤالء ،متهمني متعددينينظر فيها يف شأن حقيقة أن بعض القضايا اليت 
وهناك حالة .  دوالر أمريكي يف الشهر الواحد٢٥٠٠٠احملامني و ان كان هناك سقف ال ميكن جتاوزه و يتمثل يف 

اصة استثنيت من هذه القاعدة و متثلت يف قضية املدعي العام ضد شارلز كانكاي تايلور حيث حدد السقف عند خ
وعادة ما يسند لكل فريق مساعد قانوين واحد و لكن للمتهم الرئيسي أن . ألف دوالر أمريكي ٧٠ ٠٠٠مستوى

 . إذا ما رأى ضرورة لذلكآخرينيوافق على إضافة مساعدين قانونني 

 
ق قانوين كامل فور إلقاء القبض على ياملقابل، تقوم الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية بتعيني فرب -٢٠

 ومستشار ٥-وكالمها برتبة ف) أحدمها كمبودي و اآلخر أجنيب(املتهم ويتشكل هذا الفريق من حماميني معاونني
 الدفاع ةذا النظام يتطابق مع تركيبة أفرقوه). ١-برتبة ف( ومدير حالة كمبودي) ٣- فةبتبر(قانوين أجنيب 

مبوجب نظام املساعدة القانونية للمحكمة، يتقاضى (للمحكمة أثناء مرحلة احملاكمة باستثناء تصنيف حمام من احملامني
واملستشار )  وجيب أن تتوفر فيه مواصفات القبول يف قائمة احملامني٤-احملامي املساعد أجر موظف برتبة ف

  .) باحملكمة٢-قى املساعدون القانونيون أجر موظف فيتل(القانوين
  
    أجور أعضاء الفريق   -باء

  

فقبيل كل مرحلة من مراحل . يقوم نظام املساعدة القانونية للمحكمة على أساس املبلغ اإلمجايل الشهري -٢١
قدم خطة عمل ت املرحلة قائمة يتوجب على احملامي أن يراإلجراءات ومرة كل ستة أشهر من بعد ذلك إذا استم

وتفصل خطة العمل هذه مجيع األنشطة .  من الئحة قلم احملكمة١٣٤مفصلة إىل املسجل ليوافق عليها طبقا للبند 
 و فعاال يف كل مرحلة من مراحل االيت يرى احملامي أن من املناسب االضطالع ا بغية متثيل موكله متثيال كفء

 على داخل قلم احملكمة يف إدارة برنامج املساعدة القانونية وتعامل واملعلومات املقدمة يقتصر استخدامها. ىالدعو
أو بعد انقضاء ستة أشهر أيهما -ويف اية كل مرحلة من مراحل اإلجراءات. بأقصى درجة من درجات السرية

 . يقدم احملامي تقريرا عن تنفيذ خطة العمل إىل قلم احملكمة-أسبق

  
نونية يف سبيل العمل املضطلع به فعال يف إطار القضية املعروضة، ولضمان استخدام أموال املساعدة القا -٢٢

يقوم قلم احملكمة باستعراض خطة العمل والتقرير األنف الذكر باالستناد إىل كشوف  العمل الشهري اليت يقدمها 
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 ٦رحلة أو مرة كل اية امل(واعتبارا من اية كل مرحلة وحىت اية املراحل الوسيطة املوصوفة أعاله . أعضاء الفريق
واثق ميتلقى كل عضو من أعضاء الفريق  مرتبا يف شكل مبلغ إمجايل شهري ) أشهر حبسب أيهما يكون السابق

وهذا النظام . للمرتب الذي يتقاضاه يف الوظيفة اليت يشغلها ضمن الفريق بعد جتهيز الكشوف األنفة الذكر املقدمة
مها توفري متثيل قانوين كفء و فعال بالنسبة لألشخاص املعوزين و كفالة قائم على أساس الوفاء مببدأين أساسيني و 

 .صرف أموال املساعدة القانونية للمحكمة بأمانة و حكمة

 
 أعضاء الفريق حمافظا على صالحيته  تعينيوتبقى هذه املدفوعات ثابتة طيلة الدعوى شريطة أن يبقى -٢٣

نشاط القضائي يف مستواه األدىن أو غري قائم كما يف حالة انتظار وتسدد األموال حىت يف األوقات اليت يكون فيها ال
جعل أفرق الدفاع تشعر بأا جزء من احملكمة جبعل جدول املدفوعات (و املنطق الكامن وراء ذلك هو . صدور قرار

 املدفوعات اليت و اضفاء الصبغة النظامية على() اخلاص م مشاا للجدول املستخدم بالنسبة األفراد ميالك احملكمة؛
و التخفيف من العبء امللقى على الدفاع املتمثل يف تسديد أجور أعضاء الفريق ) ج(تسدد ألعضاء  فريق  الدفاع؛

و تبسيط إدارة املدفوعات الدورية املقدمة ) د(و تفادي حدوث نزاعات تتعلّق بالدفع بني احملامي و أعضاء الفريق؛
واألجر املدفوع لكل عضو من . أيضا التعويل على تلقيهم مبلغا ثابتا كل شهرلشىت أعضاء  الفريق، الذين ميكنهم 

 )١٤(.أعضاء الفريق حدد يف نفس معدل أجور األفرق العاملة يف مكتب املدعي العام

  
وعلى حني اعتمدت الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية هذا النهج نفسه، حتولت احملكمة اجلنائية  -٢٤

 من النظام القائم على أساس الساعة إىل النظام القائم على أساس املبلغ اإلمجايل، وهو نظام يواصل الدولية لرواندا
حساب األجور على أساس الساعة ولكنه ينطوي على طريقتني خمتلفتني مها مبلغ أقصى حبسب املرحلة أثناء املرحلة 

يتميز هذا النظام األخري، باإلضافة إىل ذلك، و. التمهيدية ومرحلة االستئناف وخمصص يومي أثناء مرحلة احملاكمة
 .  يف مقر احملكمة أو يف مكان خارجهابتطبيقه بشكل خمتلف يتوقف على ما إذا كان العضو املعين يف الفريق موجود

 األجور املدفوعة يف إطار النظام القائم على أساس الساعة باحملكمة اجلنائية الدولية لروندا: ٦اجلدول 

لسعر بالساعةا عضو الفريق األجور حبسب احلد األقصى  احلد األقصى الشهري 
 الشهري  

 ١١٠-٩٠ احملامي 
شهريا/ ساعة١٧٥  ةدوالرات أمرييكي  دوالر ١٩ ٢٥٠-١٥ ٧٥٠ 

 أمريكياا

قبل احملاكمة) كمجموع(  ساعة ٢٥٠  أمريكيا ا دوالر٨٠   دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠ 
شهريا/ ساعة١٧٥: أثناء احملاكمة   احملامي املعاون   شهريا١٤ ٠٠٠ 
أثناء مرحلة االستئناف ) كمجموع( ساعة٣٥٠    دوالر أمريكي٢٨ ٠٠٠ 

        املساعدون القانونيون
)٣(وحملققون  شهريا/ ساعة١٠٠  دوالرا أمريكيا ٢٥    دوالر أمريكي٢٥٠٠ 

 

                                                
تنبغي اإلشارة إىل أن احتماالت شىت أخذت بعني االعتبار يف .  ، املرفق السادسICC/ASP/6/4انظر الوثيقة   )١٤(

ة باعتبار أن عليهم أن يرتبوا لتسديد ما يلزم من تأمني حتديد الدرجة املناسبة ملرتب أعضاء فريق الدفاع وهي الدرجة اخلامس
من ناحية أخرى من اجلائز أن هؤالء األعضاء سيعملون ضمن فريق طيلة سنوات متعددة دون استحقاق . و معاش تعاقدي

  .أي زيادة يف األجور
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احملكمة اجلنائية الدولية لرواند   حدود األجور القصوى مبوجب نظام املبلغ اإلمجايل املعمول به يف  : ٧اجلدول   

 دوالر ٢٢٠ ٠٠٠ -١٨٠ ٠٠٠ احملامي مرحلة ما قبل احملاكمة 
)حبسب اخلربة ( أمريكي   

  دوالر أمريكي ١٦٠ ٠٠٠ احملامي املعاون  

)٣(حمققني +مساعد  قانوين     دوالر أمريكي١٥٠ ٠٠٠ 

 دوالر ٥٣٠ ٠٠٠ -٤٩٠ ٠٠٠ جمموع املرحلة  
  دوالر أمريكي٨٨٠-٧٢٠ احملامي  احملاكمةمرحلة

  دوالر أمريكي٦٤٠ احملامي املعاون 

 

 مبقر احملكمة يف اليوم

)٣(حمققني+مساعد  قانوين   دوالر امريكي٦٠٠ 

  دوالر أمريكي٥٥٠-٤٥٠ احملامي 

  دوالر أمريكي٤٠٠ احملامي املعاون 

 

بعيدا عن مقر احملكمة، يف 
 اليوم

)٣(حمققني +مساعد  قانوين   دوالر أمريكي٣٧٥ 

 دوالر ١٨٧ ٠٠٠-١٥٣ ٠٠٠ احملامي مرحلة االستئناف
  دوالر أمريكي١٣٦ ٠٠٠ احملامي املعاون  

)٣(حمققني +مساعد  قانوين     دوالر أمريكي١٢٧ ٥٠٠ 

 دوالر ٤٥٠ ٥٠٠ -٤١٦ ٥٠٠ جمموع املرحلة  

 
ة ليوغسالفيا السابقة اهليكل املتعلق بدفع املبلغ اإلمجايل على مرحلة احملاكمة تطبق احملكمة اجلنائية الدولي -٢٥

وتشدد على أن املبالغ املسددة للفريق شهريا ال تقابل املخصصات الشهرية القائمة على أساس ساعات العمل، بل 
االستئناف، وفقا ملستوى التشعب تقابل سلفات املبلغ اإلمجايل اليت تتحدد، بالنسبة ملرحلة ما قبل احملاكمة ومرحلة 

  .الذي جيري تقييمه،وبالنسبة ملرحلة احملاكمة وفقا للفترة التقديرية اليت تستغرقها القضية و تشعب هذه املرحلة
 

أما األجور اليت تسدد للمحامي وللمحامي املعاون باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة فهي مشاة  -٢٦
  .٨د مبوجب نظام املساعدة القانونية للمحكمة املبني يف اجلدول ملا هوحمد
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أساس األجور اليت تدفع حملام يف إطار نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية لروندا: ٨اجلدول   

نائية الدوليةاحملكمة اجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة    

السابعة الدرجة ٥-ف مستوى األجور   الدرجة اخلامسة٥-ف 

 الطرائق

 يف املائة  من املرتب األساسي         ٧٥  
 اإلمجايل بالنسبة للمرحلة السابقة للمحاكمة  

 يف املائة من املرتب األساسي اإلمجايل  ١٠٠
  بالنسبة ملرحلة احملاكمة  

املرتب األساسي يف املائة من ١٠٠  

 االجراءات  القانونية طيلة ) ١٥( اإلمجايل 
 بأسرها

 

" )تكاليف املكتب(" يف املائة من األجر ٤٠ أعباء مهنية  
 يف املائة من األجر احملدد ٤٠إىل حد أقصاه 

   شرط تقدمي اإلثبات 

 احملامي

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ التاريخ املرجعي لألجر

  الدرجة اخلامسة٤-ف  السا بعة الدرجة٤-ف مستوى األجر

 الطرائق
 يف املائة من املرتب األساسي اإلمجايل ١٠٠

 طيلة الترافع

 يف املائة من املرتب األساسي اإلمجايل ١٠٠
 طيلة الترافع

)تكاليف املكتب( يف املائة من األجر٤٠ أعباء مهنية  
 يف املائة من األجر ٤٠إىل حد أقصى قدره 
 املرتب شرط اإلثبات

 احملامي املعاون

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ التاريخ املرجعي لألجر

 
 ٣٠٠٠األجر املعمول به باحملكمة  اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بالنسبة ملوظفي الدعم حمدد مبقدار و -27

.  ساعة يف الشهر الواحد١٥٠ يورو لساعة العمل الواحدة ومبعدل ٢٠يورو استنادا إىل سعر قدره   

 
غ اإلمجايل الذي خيصص لكل قضية يقوم على أساس متوسط طول املرحلة قيد وتنبغي اإلشارة إىل أن املبل -28

ويف حالة النظامني املعمول ما يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية . النظر
اك امكانية أن خيصص قلم لرواندا وحني تواجه مرحلة متطاولة حيث يكون الدفع حمسوبا على أساس مبلغ إمجايل هن

ويف حالة احملكمة، هناك إمكانية بتعديل تركيبة الفريق بشكل يفي باالحتياجات الفعلية . احملكمة موارد إضافية
 الراهن يعترب أحكم الظرفوهذا يف . )١٦(للتمثيل الكفء و الفعال، كما هو وارد يف النصوص القانونية للمحكمة

ج يتبع إىل أن ي ١٧(من اخلربة يف تطبيق املساعدة القانونية وعندها ميكن أن يعاد النظر يف املسألةكتسب املزيد(.  

                                                
: نية للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يليتتمثل طرائق دفع أجور احملامي و احملامي املعاون يف إطار نظام املساعدة القانو) ١٥(

 يف املائة من املرتب األساسي اإلمجايل الذي يدفع شهريا أثناء مرحلة احملاكمة ومرحلة االستئناف على أن تدفع نسبة ٧٥
سجل،  أشهر بعد أن يستعرض تنفيذ خطّة العمل اليت أقرها أصال امل٦ يف املائة املتبقية يف اية كل مرحلة أو مرة كل ٢٥

تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية " انظر: و يسدد املرتب كامال أثناء مرحلة احملاكمة. أي االحتمالني هو األسبق
     .  ٦٣ الفقرةICC-ASP/6/4  ،٢٠٠٧مايو / ايار٣١املؤرخ " للمحكمة واقتراحات بتعديله

 . من الئحة احملكمة٨٣ من البند ٣انظر الفقرة )  ١٦(

    ")االستمرارية("، الفقرة الفرعية الرابعة ١٦الفقرة ،  ICC-ASP/3/16 انظر )١٧(
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 لسرياليون ، يتمتع الدفاع مبرونة أكرب يف التفاوض على أجور األعضاء الذين اخلاصةويف حالة احملكمة  -٢٩

هذه املفاوضات باملعايري ويسترشد يف . يشكلونة مع اجلهة الرئيسية القائمة بالدفاع يف إطار عقد خدمات قانونية
  :  أدناه٩الوارد ذكرها يف اجلدول 

  احملكمة اخلاصة لسرياليونأجر أعضاء الفريق يف: ٩جلدول ا 

  دوالر أمريكي عن كل جلسة حيضرها ٥٠٠ دوالرات أ أمريكية للساعة الواحدة و١١٠ احملامي

  عن كل جلسة حيضرها دوآلرا٣٥٠ دوالرا  أمريكا للساعة الواحدة و٩٠ احملامي املعاون

  دوآلرا للساعة الواحدة٣٥ املساعد القانوين

  دوالر يف الشهر١٠٠٠ احملققون الوطنيون

  باألمم املتحدة ٤- و موظف ف٣-تسدد هلم أجور تعادل اجر موظف من فئة ف احملققون الدوليون

 
مشابه للنظم املعمول ا يف احملاكم وميكن للمحكمة أن تنظر، مستقبال، يف تنفيذ نظام قوامه مبلغ مجايل   -٣٠

املخصصة أثناء املرحلة السابقة للمحاكمة ومرحلة االستئناف حاملا يتيسر إجراء تقييم معقول ملتوسط املدة اليت 
واألخذ بدرجة املرونة نفسها . تستغرقها قضية ما وخباصة حجم مشاركة الضحايا يف املرحلة السابقة للمحاكمة

ظام  احملكمة اخلاصة لسرياليون يترتب عليه انتداب موظفني إضافيني إلدارة كل عقد من عقود املتوخاة يف إطار ن
 ا من شأنه أن تترتب عليه آثار مالية دون أن تكون هناك بالضرورة ضمانة للحداخلدمات القانونية إدارة سليمة مم

ساعدة القانونية املعمول به باحملكمة ظام املنل،   من ناحية أخرى وكما تقدم ذكره. من ميزانية املساعدة القانونية
 امليزانية يالئمهامش من املرونة يتيح للمحامني امكانية أن حيددوا اهليكل املناسب للفريق الذي يشكلونه وفق ما 

  . املتوفرة
  

   تعويض األعباء املهنية-جيم

 األعباء املتمثلة يف األتعاب القانونية يتم التعويض، يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، عن -٣١
. يدية و مرحلة احملاكمةهرحلة التم يف املائة أثناء املرحلتني الثانية و الثالثة من امل٤٠بدفع مبلغ جزايف يتمثل يف 

لية بدفع  ويف احملكمة اجلنائية الدوةلكمبودياوباملقابل يسمح النظامان املعمول ما يف الدوائر االستثنائية يف احملاكم 
 وينبغي أيضا أن يوضع نصب األعني أن ٠هذه األتعاب بنسبة تصل إىل أربعني يف املائة فقط إذا قدمت اإلثباتات

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تعوض مثل هذه األتعاب حبكم أا ال توفر أية مكاتب دائمة ألفرقة 
 . احملكمة اجلنائية الدوليةالدفاع التابعة هلا وذلك خالفا ملا تفعله

 
واألسس املنطقية اليت يقوم عليها تسديد احملكمة لألعباء   املهنية يرد تفصيلها يف التقرير املرفوع إىل مجعية  -٣٢

  والقاعدة هي أن قلم احملكمة يقوم )١٨(.الدول األطراف واملتعلق خبيارات تأمني املوارد املالئمة للدفاع عن املتهمني

                                                
)١٨(  ICC-ASP/3/16  ٢٢ و٢١الفقرتان.  
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االيصاالت، وما ( يف املائة من الرسوم القانونية املدفوعة باالعتماد على مستندات وثائقية ٤٠صاه بتحديد سقف أق
وحاملا تتحدد تلك النسبة املئوية، يصبح املبلغ تلقائيا . كبدتت هي ذات صلة باألتعاب املهنية الفعلية اليت) إىل ذلك

 .ضاها عضو الفريق يتقا اليت جورمستحق الدفع كل شهر أثناء مرحلة احملاكمة ويضاف إىل األ
 

 دوالر أمريكي للمحامي يف ٢٠٠٠ويشتمل النظام املعمول به باحملكمة اجلنائية الدولية  لرواندا على دفع  -٣٣
أما الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية فهي تدخل مجيع . اية كل مرحلة على سبيل التعويض عن األعباء املهنية

 . تدفع لقاء األعباء املهنية يف األجر املدفوع للمحاميالتعويضات اليت 

  
    نفقات أخرى-لدا

يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية، تكون البعثات إىل مقر احملكمة اليت يضطلع ا احملامي واحملامي املعاون  -٣٤
لفريق فيتوقع منهم أما بقية أعضاء ا.  يورو الذي املخصص لنفقات الفريق٤٠٠٠داخلة يف املبلغ الشهري وقدره 

أداء أعماهلم يف املكاتب اليت توفرها هلم احملكمة باملقر، وفيما عدا  اجرة السفر إىل الهاي يف بداية تعيينهم وعند 
 سوى ال يعوض على صعيد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  وايته اليدفع هلم أي تعويض إضايف

 احملاكم اجلنائية األخرى اليت جرى استعراضها ال تضع ا احملامي واحملامي املعاون بينماتكاليف البعثات اليت يضطلع 
 تخضع كافة البعثات لتدقيق وموافقة قلم احملكمة أو مكتب أا لبعثات أعضاء الفريق كل اىل مقره، مع سقفأي 

 . االقتضاءالدفاع حبسب

  
 يف مجيع احملاكم اجلنائية الدولية يف قيام القسم املختص وفيما يتعلق بترمجة الوثائق، تتمثل القاعدة العامة -٣٥

التابع لقلم احملكمة بترمجة كافة الوثائق الضرورية، وهذا هو الشأن بالنسبة للدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية و 
ت إضافية مطلوبة ألعضاء  تغطي تكلفة أية ترمجاااحملكمة اخلاصة لسرياليون، بيد أن احملكمة اجلنائية الدولية لرواند

فريق الدفاع حني تقوم جهات خارجية ذه الترمجة كما  ميكن أن تستخدم موارد احملكمة اجلنائية الدولية 
ليوغسالفيا السابقة يف غرض ترمجة الوثائق اليت ستعرض على احملكمة بوصفها أدلة وهناك ترمجات أخرى ميكن أن 

وبالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية  ختصم مثل هذه . اليت تتلقاها األفرقةتسدد من خمصصات املساعدة القانونية 
 . يورو٤٠٠٠النفقات من البدل الشهري السابق الذكر و قدره 

  
    التحقيقات -هاء

 يوم عمل بالنسبة حملقق  ٩٠تضع امليزانية يف احملكمة اجلنائية الدولية حدا أقصى للتحقيقات يتمثل يف  -٣٦
) ١-يدفع أجره على أساس أجر موظف برتية ف(ومستشار) ٤-ساس أجر موظف برتبة فيدفع أجره على أ(

 ٣٣٩٧٠ شاهدا باإلضافة إىل مبلغ ٣٠بالنسبة لقضية يكون فيها عدد املشاركني يف اإلجراءات القضائية ميثلون 
ددة حاليا مببلغ وجمموع امليزانية املكرسة للتحقيق واملخصصة لكل فريق حم. يورو خمصص للسفر و للبدل اليومي
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، وأقرا اللجنة، مشلت زيادة يف عدد الشهود ٢٠٠٧ يف عام ةوالتعديالت الين اقترحتها احملكم.   يورو٧٣٠٠٠
 ) ١٩( .باعتبار الزيادة من مجلة املعايري اليت ميكن أن تسمح بتخصيص مبالغ إضافية لفائدة فريق الدفاع

  

ودية املبدأ نفسه الذي تتوخاه احملكمة اجلنائية الدولية وقد وتتوخى الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمب -٣٧
 )٢٠(.ميزانية تكرس للتحقيقات اخلاصة بكل فريق   عمدت إىل وضع 

 
 ألفرقة الدفاع حمققا وطنيا وحمققا دوليا تدفع أجورمها كرسم مقداره وتوفر احملكمة اخلاصة لسرياليون -٣٨

وتصدر املوافقة على بعثات التحقيق عن  )٢١(٤-يف رتبة ف دوالر أمريكي يف الشهر وحمقق دويل يوظف ١٠٠٠
 .مكتب الدفاع وفقا الحتياجات كل فريق

 
 السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية ا  النظامان املعمول ما يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفييدرجو  -٣٩

ص حمددة تعىن ؤالء يف حد ذام ويتعني ولذلك ليست هناك أية نصو.  مجلة املساعدين للدفاعيف حمققني الرواند
والنظامان يوفران . على الدفاع أن خيتار الكيفية اليت يشكل ا فريقه، كأن يستغين عن مساعد قانوين أو حمقق واحد

 .ما يلزم من  بعثات التحقيق حبسب كل حالة على حدة دون أن تكون هناك حدود قصوى حمددة سابقا

 
الوقت الراهن، أن امليزانيات احلالية املخصصة للتحقيقات تكفي فيما يفترض لتغطية ومن رأي احملكمة يف  -٤٠

احتياجات فريق الدفاع يف جمال التحقيق ولكن اذا ما أظهرت التجربة خالف ذلك فسيلتمس من اجلمعية أن تدخل 
 . التعديالت ذات الصلة باملوضوع

 
   مكتب الدفاع ااينيقدمها املساعدة اليت -واو

، قرر قضاة احملكمة اجلنائية الدولية تأسيس مكتب حمام للدفاع ااين مستقل يؤدي دورا ٢٠٠٤ عام يف -٤١
داعما ألفرقة الدفاع اليت تترافع أمام احملكمة من خالل تزويدها مبساعدة قانونية يؤديها موظفون قانونيون 

محام خمصص ميثل مصاحل الدفاع أثناء متخصصون باإلضافة  إيل إمكان قيام الدائرة بتعيني املكتب املذكور ك
 . املراحل األولية من التحقيق، أو قيام أعضاء املكتب املؤهلني بوصفهم حمامني جمانبني يف ظروف  حمددة

  
وصفوة القول ان .  من الئحة احملكمة٧٣وعمل املكتب أيضا بوصفه ممثال ملصاحل الدفاع تطبيقا للبند  -٤٢

الفجوة املؤسسية التقليدية بني املدعي العام وبني الدفاع وهو يتميز بكفاءته وجود هذا املكتب يساعد على تضييق 
ومبا أن جهات الدفاع . العالية يف املسائل البحثية ذات الصلة بالقانون اجلنائي الدويل لغرض الدفاع عند الضرورة

ام روما األساسي إىل جانب اخلارجية ال تكون يف مجيع األحوال على اطالع على العناصر اليت ينفرد بإيرادها نظ
التطور املطرد الذي يسجل على  صعيد السوابق القضائية للمحكمة فإا رمبا حتتاج إىل وقت إضايف للوقوف على 

                                                
   .٤٣، الفقرة ICC-ASP/6/4انظر) ١٩(
   .باملبالغمل تبلغ احملكمة ) ٢٠(
  . من رعايا ليبرييا وحمقق دويلمت تزويد فريق الدفاع الذي يرافع عن شارلز تيلور مبحقق من رعايا سرياليون وحمقق) ٢١(
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ومكتب حمامي الدفاع ااين يساعد على التوسع يف هذه العملية من خالل إعداد دالئل عملية . مجيع هذه اجلوانب
 ذات العالقة باملوضوع وبشأن ةستباقية ألفرقه الدفاع بشأن مجيع السوابق القضائيللمحامني و تقدمي املشورة اال

 كما ) ٢٢(.التشريعات فيسهل على هذا النحو على فريق الدفاع أن يقدم نتائج أعماله بشكل أسرع وعلى حنو مركز
فاع حني تقوم احملكمة يشارك مكتب الدفاع ااين يف أفرقة العمل الداخلية من أجل أن يترافع عن مصاحل الد

 . بصياغة السياسات واالستراتيجيات اليت ميكن أن تؤثر على عمل الدفاع أمام احملكمة

  
مث أن احملكمة اخلاصة لسرياليون كانت تعترب رائدة يف هذا اال حني أحدثت مكتب الدفاع التابع هلا  -٤٣

القضايا املتعلقة بالدفاع ويقوم بتوفري املساعدة ويتمتع املكتب باختصاص شامل لكافة . وعلى رأسه احملامي الرئيسي
وتقوم احملكمة اجلنائية الدولية، على النقيض من ذلك، بوزع هذه . اإلدارية و اللوجستية والقانونية املوضوعية

الوظائف على وحدتني منفصلتني مها قسم دعم الدفاع الذي يوفر أمورا منها املساعدة اللوجستية واإلدارية وتقوم 
 املكرسة للمساعدة القانونية وترتب لتدريب احملامني بالنيابة عن املسجل، ومكتب حمامي الدفاع ااين ةدارة امليزانيبإ

وحتديد املهام على هذا النحو يكفل ملكتب حمامي الدفاع ااين استقالليته . الذي يعىن باملساعدة القانونية املوضوعية
 ٧٧ من البند ٢كمة على الصعيد اإلداري فحسب كما هو منصوص عليه يف الفقرة الكاملة يف اطار التبعية لقلم احمل

 . من الئحة احملكمة

  
وبرنامج املساعدة القانونية، يقوم )  وأجانبكمبوديني(وباإلضافة إىل إدارة قائمتني موجودتني باحملامني -٤٤

بتوفري الدعم ألفرقة الدفاع وهو دعم قسم دعم الدفاع التابع للدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية أيضا 
وتغطي املساعدة املوضوعية البحوث والتحليالت القانونية، والتدريب على القوانني . موضوعي وإداري يف آن معا

اليت تطبقها الدوائر والربامج املناسبة على حني تشمل املساعدة اإلدارية انتداب املستشارين القانونني ومديري 
احملامي املعاون ويوفر،شأنه كشأن قسم دعم الدفاع التابع للمحكمة،  حيزا مكتبا و تسهيالت مببىن القضايا ملساعدة 

 .اإلدارة بالدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية

  
وكما أشري اليه آنفا، فإن قسم دعم الدفاع ومكتب حمام الدفاع ااين املستقل منفصالن انفصاال كليا عن  -٤٥

ة وعلى خالف مكتب الدفاع ااين باحملكمة اخلاصة لسرياليون فهما ال يشتركان يف أية مهام بعضيهما باحملكم
ويعمل . متداخلة وميزانيتهما حمددتان و موضوعتان بشكل منفصل وتتوافقان مع الوالية املميزة بوضوح لكل منهما

يد أجورهم وهم يقدمون مساعدة يف مكتب مدير الدفاع ااين موظفون تابعون للمحكمة وهي اليت تقوم بتسد
 ألفرقة الدفاع واحملامني الذين تعينهم احملكمة -و املشورة القانونيتان    وبعبارة أدق البحوث -قانونية موضوعية

باإلضافة إىل ذلك، تقتضي الضرورة أن يكون ملكتب حمامي الدفاع . جمانا واحملامني املخصصني العاملني لدى احملكمة

                                                
تنبغي اإلشارة، يف هذا الصدد، إىل أن بإمكان أفرقة االدعاء أن تفيد من البحوث القانونية اليت يقدمها اليه قسم  )٢٢(

املشورة القانونية وقسم االستئناف يف مكتب املدعي العام  واعترفت مؤخرا الدائرة التمهيدية األوىل باحلاجة إىل مثل هذه 
 لكل فريق من  أفرقة الدفاع ااملساعدة املقدمة من مكتب حمامي الدفاع ااين وقد أمرت هذا املكتب بأن ينتدب موظف

 ١٠األمر الشفوي املؤرخ  (  يف قضية كاتنغا ضد نغودجولواعتماد التهموذلك لغرض توفري مساعدة متواصلة أثناء جلسة 
  .) احملضر احلريف٢٠٠٨ يةيون/حزيران
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لكايف من املوظفني وذلك ليمكنه االمتثال لقرارات احملكمة اليت عينت هذا املكتب بوصفه احملامي ااين العدد ا
املخصص أثناء مرحلة النظر يف احلالة، لتلبية طلبات الضحايا على سبيل املثال وللعناية باإلشعارات املتعلقة بالصندوق 

 ٥٦نوعها لتلقي الشهادات منصوص عليها يف املادة االستئماين أو لتمثيل مصاحل الدفاع يف ظل  فرصة فريدة من 
ويف حالة كهذه ال يقوم املكتب بتوفري أي دعم ألي حمام خارجي يدفع أجره من املساعدة . من النظام األساسي

ويف هذا الصدد قررت الدائرة التمهيدية األوىل تعيني . القانونية ولكنه يتصرف، يف الواقع بوصفه حماميا قائما بذاته
ليكون حماميا خمصصا يعىن بطلبات مشاركة الضحايا يف حالة ) وليس حماميا خارجيا(كتب حمامي الدفاع ااينم

 كما ان مكتب حمامي الدفاع ااين عني حماميا خمصصا يف حالة روندا ٢٣رمجهورية الكونغو الدميقراطية وحالة دارفو
 .ورية إفريقيا الوسطى اذا ما شارك الضحايا يف اإلجراءاتوميكن أيضا أن يعني بنفس هذه الصفة بالنسبة حلالة مجه

 
و ميزانية املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة، واليت يصممها وينفذها قسم دعم الدفاع، ختصص موارد  -٤٦

ن هو مؤهل للحصول على مساعدة قانونية من ملللمحامي اخلارجي وألعضاء الفريق التابعني له وذلك ليكفل 
لطلبات متتعه بدفاع كفء و فعال يف اإلجراءات أمام احملكمة طبقا للنصوص القانونية اليت وضعتها أصحاب ا

وجتدر اإلشارة من ناحية أخرى إىل أن املساعدة القانونية املوضوعية اليت يقدمها مكتب حمامي الدفاع ااين . احملكمة
 من الئحة احملكمة هي عامل من ٧٧يه يف البند يف حدود الوالية املنوطة باحملكمة على حنو ما هو منصوص عل

 ٢٠٠٧العوامل اليت أخذا احملكمة بعني االعتبار يف  اقتراح التعديالت املدخلة على نظام املساعدة القانونية يف عام 
 ٣رة يف اعتباره عند البت يف الطلبات املتعلقة بتوفري موارد إضافية عمال بالفق ويأخذها املسجل أيضا كقاعدة عامة

وجتدر اإلشارة من ناحية أخرى إىل أن مدى املساعدة اليت ييقدمها املكتب ألفرقة .  من الئحة احملكمة٨٣من البند 
الدفاع مقيدة بضرورة تاليف التضارب يف املصاحل هذا التضارب الذي ميكن أن يشل قدرته على الوفاء بأي جانب 

 . ٧٧من جوانب الوالية املنوطة به مبوجب البند 

  
يورد املرفق الثاين مقارنة بني النفقات الكلية لكل قضية تعرض على كل حمكمة من احملاكم اجلنائية الدولية  -٤٧

تأيت يف املرتبة ) ١ ٣٢٠ ٢١٨(اليت متّ تقصيها، وتربز هذه املقارنة أن التكاليف اليت تكبدا احملكمة اجلنائية الدولية 
 . ااجلنائية الدولية لرواندالثانية بعد التكاليف اليت تكبدا احملكمة 

  
   حتديد عوز املتهمني -ثالث

يف سبيل أن تتوفر ملن هم غري قادرين على تسديد أجور متثيلهم قانونا املوارد الكافية اليت  جتهد احملكمة   -٤٨
 ويقوم نظام املساعدة. وعبء اإلثبات ملقى على عاتق األشخاص الذين يدعون العوز. تتالءم وإمكانيام املالية

                                                
طلب  خيص مشاركة الضحايا والتمثيل  قرار يتعلق بطلبات املمثل القانوين لذوي الطلبات بشأن عملية تقدمي"   )٢٣(

قرار : " وهذاا القرار ووفق عليه يف وقت الحق يف حالة دارفور .ICC-01/04-374، ٢٠٠٧ آب أغسطس ١٧" القانوين
  إىل a/0021/07, a/0023/07:  شاركة بوصف أصحاا ضحايايتعلق باحلد الزمين لتقدمي املالحظات املتعلقة بطلبات امل

a/0033/07 و a/0035/07  إىل  a/0038/07 ٢٠٠٧أغسطس /  آب٢٢، "وبشأن جتديد احلد املتعلق بالصفحات ،
ICC-02/05-9 .
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القانونية املعمول به يف احملكمة على أساس التقييم املنصف و املوضوعي للمبلغ اإلمجايل ملوجودات صاحب الطلب 
 الناتج ميكن أن يستخدم بصورة جزئية أو كلية ضمقارنة باملبلغ اإلمجايل ملا عليه من اخلصوم وما إذا كان الفائ

تقرير عن املبادئ و املعايري "العوز الذي تتوخاه احملكمة واردة يفوتفاصيل حتديد . لتسوية تكاليف املساعدة القانونية
 من تقرير جلنة امليزانية واملالية ١١٦عمال بالفقرة "(اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة القانونية

 )٢٤(")تقرير عن حتديد العوز("  )٢٠٠٤أغسطس / آب١٣ يف خاملؤر

  
 للتعبري عن اخليار الذي احتفظت به احملكمة ٢٠٠٧يف عام تعديالت  والالتوضيحاتو أضيفت  بعض  -٤٩

وذلك بغرض توضيح النص لتأمني النظر الدقيق واهلادف يف بعض : فيما يتعلق باألساس لتقييم تكاليف املعيشة
أو األشخاص الذين يعيلهم، ولبيان أن /املوجودات ذات الصلة بأماكن اإلقامة اليت ميلكها صاحب الطلب و

 ) ٢٥(.سيارات الفخمة أو امللفتة لألنظار ال ميكن أن تستبعد من حتديد الدخل املتاح لالستعمالال

 
 أن من األمهية مبكان أن يراعي حساب مستوى عوز ملتمسي املساعدة القانونية ةو تعتقد احملكم -٥٠

م يتمتع به قبيل نقله إىل بيد أن هذا اليعين اإلبقاء على مستوي معيشي متعود عليه كان املته. احتياجات املعالني
، تنادي ٢٠٠٧ املتعلقة باملساعدة القانونية لعامالوثيقةووجهة النظر اليت تبنتها احملكمة، واليت يرد شرحها يف . احملكمة

باستخدام بيانات موضوعية يف تقييم احتياجات املعالني لضمان اتسام النظام بالعدل يف الوقت الذي تنفذ فيه بنود 
وكما هو منصوص عليه يف هذا التقرير، تعتزم احملكمة توخي ج شامل يف نظرها . كمة تنفيذا حكيماميزانية احمل

للموجودات باستثناء ما من هذه املوجودات ميكن تربيره تربيرا معقوال بوصفه يفي بااللتزامات اليت على صاحب 
 :الية يف حدود بارامترات معينةوينص النظام القائم على أن تستثىن املوجودات الت. الطلب جتاه معاليه

 مسكن رئيسي إذا ما رئيت معقولية ذلك على ضوء احتياجات املعالني الذين يقيمون فيه؛: املسكن •

األساسي منه املوجود يف البيت الذي تسكنه األسرة على أن ال يكون من نوع األثاث : األثاث •
 الفخم أو من النوع العايل القيمة؛

 رتانحد أقصاه سيا: السيارات •

 مجيعها إذا كانوا مستحقني هلا: املزايا األسرية أو االجتماعية •

 .مجيعها: املوجودات اليت ميلكها املعالون •

  
مث إن مجيع املوجودات األخرى ذات الصلة باملمتلكات والسندات و األسهم واحلسابات املصرفية وما اىل  -٥١

 من التقرير ٣غة املتعلقة ذا احلساب يف الصفحة ذلك اليت ميلكها صاحب الطلب تدرج يف حتديد العوز وترد الصي
  )انظر أعاله(عن حتديد العوز

  

                                                
)٢٤  (ICC-ASP/6/INF.1..  
  " املرفق األولICC-ASP/6/4 ,ه تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة واقتراحات بتعديل)  "٢٥(
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وعلى صعيد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وفقا للسياسة اليت يتوخاها قلم احملكمة يف حتديد  -٥٢
حد كبري بالعملية اليت تتوخاها مدى ما يقوى عليه املتهم من دفع ألجور احملامي فإن عملية حتديد العوز شبيهة  إىل 

املشتبه به على بيع موجوداته اليت تعترب أساسية بالنسبة ملعيشته /أالّ يكره املتهم) أ: (احملكمة وتسعى لضمان ما يلي
. يسهم يف تكاليف الدفاع عن نفسه) ب(اليومية؛ وإذا كان مالكا ملوجودات استثنائية القيمة أو له دخل عال فانه

ل املتاح لصاحب الطلب وبعد  تتوخاه احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حيدد أوال الدخوالنظام الذي
وتستخدم احملاكم اجلنائية . أو معاليه يسهم يف أي مبلغ  متبق من تكاليف الدفاع/خصم تكاليف معيشة أسرته و

 . الدولية األخرى اليت كانت حمل استعراض نفس املبادئ األساسية يف حتديد العوز

 
يف املرفق الثالث وهي تربز أوجه الشبه وترد املعلومات اليت مت احلصول عليها من هذا االستعراض  -٥٣

 .واالختالف بني شىت النظم

 
باإلضافة إىل ذلك، يتضمن املرفق الرابع استعراضا لإلحصاءات املتاحة املتعلقة بتكاليف املعيشة من دول  -٥٤

نقل، يف ميع املصاريف ذات الصلة بالسكن والجبشىت تدل على أنه جرى، على املستوى احمللي، األخذ بعني االعتبار 
وهذا يسمح لنظام املساعدة القانونية الذي تتوخاه احملكمة . مجلة أمور، حبسب الشخص أو حبسب األسرة املعيشية

 .ن استثناء أية موجودات متاحةموجودات لصاحب الطلب دومجيع بأن يراعي قيمة 

 
لدولية ليوغسالفيا السابقة وهو ويقترح أن تتبىن احملكمة نظاما مماثال للنظام الذي تتوخاه احملكمة اجلنائية ا -٥٥

أو األشخاص الذين يعيلهم فهو يعمل على /نظام و ان كان  سيتسبب يف ختفيض مستوى معيشة صاحب الطلب و
بيد أنه ال يتوقع من احملكمة أن جتهد يف سبيل احلفاظ على نفس مستوى . التقليل إىل أدىن حد من ذلك االخنفاض

عاليه وهو املستوى الذي كانوا يتمتعون به قبل اعتقال صاحب الطلب ونقله أو م/معيشة أسرة صاحب الطلب و
 .  التهم املنسوبة إليهةالحقا إىل احملكمة ملواجه

 
وعلى حني تبدو العتبة اليت حددا احملكمة للعوز مبالغا فيها ألول وهلة، ينبغي أن ال يغرب عن األذهان  -٥٦

اللجنة سلمت بالفعل، كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك، بأن نظام و. أن حتديدها مرتبط بتكاليف الدفاع أمامها
واملوارد املسندة يف . املساعدة القانونية املقترح سليم البنية بالقياس للقضايا وطبيعة اإلجراءات املتوخاة  أمام احملكمة

م احملكمة و بالتايل إطار هذا النظام تشكل احلد األدىن الضروري لضمان دفاع كفء وفعال للمتهم املشتبه به أما
 . البد من أن يرتبط مستوى العوز بنظام األجور املتوخى

 
وهذا باألساس هو املبدأ نفسه الذي تبنته احملاكم اجلنائية الدولية األخرى مع وجود اختالفات طفيفة يف  -٥٧

 ١٠ ٠٠٠شخص معوزا كليا يف  تتمثل العتبة اليت دوا يعترب الافبحسب نظام احملكمة اجلنائية الدولية لرواند. تطبيقه
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بعد طرح ما عليه من اخلصوم؛ فان هو جتاوز هذه العتبة اعترب معوزا جزئيا أو 

 ةعلى صعيد احملكم و.غري معوز رهنا بالتكاليف املتوقعة للمساعدة القانونية طيلة املدة اليت تستغرقها اإلجراءات
 . يقوم احملامي الرئيسي بتحديد هذه العتبةاخلاصة لسرياليون 
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ويف النظام املعمول به يف الدوائر االستثنائية باحملاكم الكمبودية يشبه حساب املوجودات واخلصوم  -٥٨
احلساب الذي تستخدمه احملكمة ولكن يف حالة العوز اجلزئي تسدد اهليئات االستثنائية املذكورة كامل الكلفة فيما 

 . املتهم/ بتسديد التكاليف بعد اية احملاكمة إذا ما أدين املشتبه بهحتتفظ بسلطة األمر
 

 ااملتهمني الذين مثلوا أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواند/ومن األمهية مبكان مالحظة أن مجيع املشتبه م -٥٩
ممن مثلوا أمام احملكمة اخلاصة  يف املائة ٩٠واهليئات االستثنائية يف احملاكم الكمبودية اعتربوا معوزين كليا؛ واعترب 

لسرياليون معوزين كليا والعشرة يف املائة الباقون معوزين جزئيا؛ وتبني يف حالة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
  . معوزون جزئيا٢٧,٩١ يف املائة ممن مثلوا أمامها هم معوزون و ٥٩,٩٦السابقة أن 

 مني املعوزين الذين مثلوا أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  النسبة املئوية من املته: ١٠اجلدول رقم 

 نوع العوز النسبة املئوية من املتهمني 

 عوز كلّي ٥٩,٦٩

 عوز جزئي ٢٧,٩١
 

التدقيقات اليت متت وتعرض احملكمة يف املرفق اخلامس ، أمثلة جديدة حلساب العوز، آخذة بعني االعتبار  -٦٠
 وذلك لتمكني اجلمعية من أن تقيم احلاجة إىل إدخال تعديالت إضافية عليهالتعديالت اليت أدخلت  و النظاميف 

 .ممكنة
  

   خامتة   -ارابع

، لتقدم إىل الدول األطراف آلية للمساعدة القانونية رسعت احملكمة، منذ أن بدأت عملها يف هذا املضما -٦١
وبالرغم من التسويات اليت . يود املالية اليت تواجهها املؤسسةيتوفر فيها ما يلزم من توازن بني حقوق الدفاع والق
 مثل تكافؤ وسائل الدفاع يف وضعه املبادئ اليت استلهمت فإنأدخلت على مر السنوات على العمل ذا النظام، 

 .يةواملوضوعية والشفافية واالستمرارية واالقتصاد مل يطرأ عليها أي تغيري كبري ومازالت هي أركانه األساس
  

وان نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة ميثل مقوما أساسيا من مقومات التزامها مببدأ احملاكمة  -٦٢
العادلة كما هي حمددة يف نظام روما األساسي، ومع أن من السابق جدا ألوانه إجراء استعراض متعمق حتلت احملكمة 

ظامها للمساعدة القانونية نظاما مطبقا حبكمة و يفي على الدوام باليقظة وعملت بدأب على أن يكون ن
وسوف تواصل احملكمة رصد أداء برناجمها للمساعدة . باالحتياجات احلقيقية املترتبة على الدعاوي املرفوعة اليها

 .   ذكرهاالقانونية وتثابر من اجل أن يوفر هذا النظام متثيال قانونيا كفئا وفعاال وفقا ملبادئها األساسية اليت تقدم
 

مث إن األساس الذي بين عليه حساب العوز على صعيد احملكمة قوامه احلاجة ألن تؤخذ بعني االعتبار  -٦٣
التزامات األشخاص الذين يلتمسون مساعدة قانونية فيما يتعلق مبعاليهم وهذه مسألة يتم حتليلها مبنتهى العناية و 

 .بشكل ممنهج
 

  .       معلومات قيمة وكافيةو يؤمل أن يوفر هذا التقرير للجمعية -٦٤
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 املرفق األول

  القائمة أمام احملاكم اجلنائية الدولية تمراحل اإلجراءا
)ألغراض املساعدة القانونية(  

                                                                                                                                                           احملكمة اجلنائية الدولية 

.  من النظام األساسي٥٥ من املادة ٢فقط بالنسبة للمقابالت يف إطار الفقرة   مرحلة التحقيق             

                                                    ابتداء من املثول ألول مرة ولغاية القرار املتعلق باعتماد التهم                  املرحلة التمهيدية       
.    

   .ابتداء من رفع القضية إىل الدائرة االبتدائية من جانب الرئاسة ولغاية النطق باحلكم يف الدائرة االبتدائية  املرحلة االبتدائية       

. ستئنافية واىل أن تصدر هذه الدائرة احلكمابتداء من نقل ملف القضية إىل الدائرة اال املرحلة االستئنافية      . 

  السابقةااحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفي

  املرحلة التمهيدية       

 .ابتداء من تعيني احملامي واىل اليوم التايل لقيام املتهم بالرد على االام: املثول أول مرة : املرحلة األوىل •

إذا كان تاريخ عرضها هو ( واىل أن يقوم احملامي بعرض خطة عمل ) يوما٩٠حبد أقصاه (ة املرحلة األوىلابتداء من اي :املرحلة الثانية •
 ).الالحق

 .ابتداء من اية املرحلة الثانية و إىل  أن تبدأ احملاكمة :املرحلة الثالثة •

  املرحلة االبتدائية      

  االستئنافيةاملرحلة 

 اوانداحملكمة اجلنائية الدولية لر

  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦٢القاعدة  املثول ألول مرة

 .بعد املثول أول املرة ولغاية صدور احلكم النهائي املرحلة االبتدائية

 .ابتداء من صدور احلكم النهائي عن الدائرة االبتدائية إىل أن تصدر الدائرة االستئنافية قرارها املرحلة االستئنافية

 )٢٦()لقضية معروضة على حمكمة جنائية دولية)أجور الفريق(تكاليف موحدة(  كمة اخلاصة لسرياليوناحمل

  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦١القاعدة  املثول أول مرة

 . ول مرة ولغاية صدور احلكم النهائيألبعد املثول  املرحلة االبتدائية 

 .احلكم النهائي عن الدائرة االبتدائية إىل أن تصدر الدارة االستئنافية قرارهاابتداء من صدور  املرحلة االستئنافية

 الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية 

بعرض ملف أويل وذلك من خالل  يقوم يذاليقوم قضاة التحقيق باعتماد التهم اليت يوجهها املدعي العام  مرحلة التحقيق
يتوىل قضاة التحقيق إصدار قرارات تتعلق مبسائل ميكن أن تكون حمل طعن أمام كما .  ومجع األدلةاتستجواباال

 اعتمدت من جديد فان ،الدائرة التمهيدية والتهم اليت يتم اعتمادها عادة ما تكون موضوع طعن أمام الدائرة االبتدائية
 . ملف القضية إىل الدائرة االبتدائيةأحيل

 . مهيدية على مرحلة التحقيق من خالل إحالتها لقرارات تتعلق باملسائل حمل الطعنتشرف الدائرة الت املرحلة التمهيدية

  القضية من قضاة التحقيق وجتري احملاكمةملفتلقي الدائرة االبتدائية ت  املرحلة االبتدائية

ن الدائرة االبتدائية و الطعون املوجهة إىل تنظر دائرة احملكمة العليا يف كافة الطعون املوجهة إىل القرارات الصادرة ع املرحلة االستئنافية
 .  أو بالرباءةةاألحكام الصادرة باإلدان

                                                
 يربمه مع هذا  احملامي، الذيإن احملكمة اخلاصة لسرياليون تتيح للمحامي الرئيسي يف إطار عقد اخلدمات القانونية ) ٢٦(

وترى ).  دوالر يف الشهر٧٠ ٠٠٠ إىل ٣٠ ٠٠٠من ( هامشا كبريا فيما يتعلق باملوارد املخصصة لكل فريق من األفرقة
  .نائية أن من األفضل استبعاد هذه املمارسة من املقارنةاحملكمة اجل
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 املرفق الثاين 

لقضية تعرض )  أجور الفريق(التكاليف املوحدة  

)٢٧( حمكمة جنائية دولية�على كل  

  

  :مالحظات

  

 األخرى اليت تتكبدها  إىل األجور اليت تدفع ألعضاء الفريق القانوين؛ أما املصاريفيشري اجلدول أدناه -١
فهي غري مدرجة يف هذا اجلدول ) منها على وجه اخلصوص البعثات اليت تضطلع ا االفرقة إىل مقر احملكمة(األفرقة

  ).  أعاله٢٥ و ٢٤انظر الفقرتني ( بسبب الصعوبة اليت تواجه يف إجراء مقارنة ميكن الوثوق ا 

  
 شهرا ومرحلة ١٨ شهرا ومرحلة ابتدائية مدا ١٢ية مدا وهذه األرقام حمسوبة على أساس مرحلة متهيد -٢

 . شهرا١٢االستئناف ومدا 

 
وتدرج امليزانية اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  -٣

عمول به باحملكمة جزءا من رزمة وهي أتعاب تشكل يف نظام املساعدة القانونية امل. األتعاب اليت تصرف للمحققني
والذي (وإذا ما أضيف هذا املبلغ اإلمجايل املكرس  للتحقيقات .  يورو٧٣ ٠٠٦يصل مقدارها إىل ما جمموعه 

 ٢٢٤إىل اموع أعاله بلغت التكاليف املتكبدة على صعيد اإلجراءات ما مقداره ) يشمل كافة بعثات التحقيق
  . يورو١ ٣٩٧

                                                
إن احملكمة اخلاصة لسرياليون تتيح للمحامي الرئيسي يف إطار عقد اخلدمات القانونية اليت يربمها مع احملامي، هامشا  )٢٧(

وترى احملكمة أن ). هر دوالر يف الش٧٠ ٠٠٠ إىل ٣٠ ٠٠٠من ( كبريا فيما يتعلق باملوارد املخصصة لكل فريق من األفرقة
  .من األفضل أن تستبعد هذه املمارسة من املقارنة
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 املرحلة 
جلنائية الدولية احملكمة ا

 ليوغسالفيا السابقة
 احملكمة احلنائية الدولية لرواندا

الدوائر االستثنائية 
يف احملاكم 
 الكمبودية

احملكمة اجلنائية 
 الدولية

 يورو)٢٨(٥٢٣ ٦٤٠ ) شهرا١٢(املرحلة التمهيدية 
٥٣٠ ٠٠٠  

 *دوالر أمريكي

٣٤٠ ٢٧٢  
  يورو

٢٩(٥١١ ٠٩٢ (

  يورو

٣١٣ ٨٠٠  
 يورو

 يورو)٣٠( ٧٣٣  ٢٦٦ ) شهرا١٨( بتدائية املرحلة اال

٣١(  ٦٧٤ ٤٢٥ 

 دوالر   )
 *أمريكي

٤٣٢ ٩٩٦  
  يورو

٧٦٦ ٦٣٨  
  يورو

٦٩٦ ٦١٨  
  يورو

 ) شهرا١٢( مرحلة االستئناف
  يورو)٣٢(٢٢٦ ٢٠٠ 

٤٥٠ ٥٠٠ 
 *دوالر امريكي

٢٨٩ ٢٣١  
  يورو

٥١١ ٠٩٢  
  يورو

٣١٣ ٨٠٠  
  يورو

  يورو١ ٦٥٤ ١٠٦ اوع
١ ٦٥٤ ٩٢٥ 
 *مريكيدوالر أ

١ ٠٦٢ ٣٧٨ 
 يورو

١ ٧٨٨ ٨٢٢ 
 يورو

١ ٣٢٤ ٢١٨ 
 يورو

  .٢٠٠٨ ة يولي/ متوز٣٠ يورو يف ٠,٦٤٢ = دوالر أمريكي ١ : الصرف التايل سعر مت التحويل على أساس* 

 
 

                                                
احملامي [٦٤٠٤٨]+ احملامي[٢٧٦٣٨٥(: ٣ على أساس مستوى التشعب ٣املرحلة ]+ ٢املرحلة [ يورو٤٠ ٧٠٧  )٢٨(

  .٥٢٣ ٦٤٠ =)]املساعدون [١٤٢٥٠٠]+ املعاون
 ٣- باحملكمة و ف٢-ف( ما خيص املساعدة القانونية عداة   حسبت األجور بتوخي نفس املستوى املتوخى باحملكم )٢٩(

  . يورو يف الشهر٣٩٠ ٨= ٥ الدرجة ٣- وعلى أساس املبدأ نفسه، أي ف) بالدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية
 ٧٣٣ ٢٦٦)=املساعدون واحملققون( يورو ٢٧٠ ٠٠٠)+ احملامي املعاون (٢٠٩ ٦١٠ )+احملامي( يورو ٢٥٣ ٦٥٦   )٣٠(

  .يورو
  .  يوم عمل خارج مقر احملكمة١٩٨+  يوما إضافيا مبقر احملكمة٣٤+ يوما مكرسا جللسات االستماع ١٧١ )٣١(
 ٩٠٠: موظف الدعم+ ة يورو لساعة العمل الواحد٩٧ ساعة مبعدل ٢ ١٠٠:  املبلغ اإلمجايل الشامل ألجور احملامي)٣٢(

  . يورو لساعة العمل الواحد٢٥ساعة مبعدل 
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  املرفق الثالث

  تقييم العوز الذي أجرته شىت احملاكم اجلنائية الدولية اليت استعرضت 

  املوجودات -١

  . الكيفية اليت تعامل ا املوجودات يف حساب الدخل املتاح لطالب املساعدة القانونيةيلخص اجلدول التايل
 .هذا يعين أن األصل املشار اليه داخل يف حساب عوز صاحب الطلب: نعم
 

وناحملكمة اخلاصة لسريالي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املوجودات  الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية 

 نعم املسكن

 معه ونهو حمل السكىن الرئيسي لصاحب الطلب وزوجه واألشخاص الذين يقيم: نعم
عادة؛ وعادة ما يكون املكان الذي يقيم فيه صاحب الطلب لو مل يكن حمتجزا لديها 

 يقيمة مسكن األسرة الرئيسبيد أن احملكمة ال تأخذ بعني االعتبار . داخال يف احلساب
الذي يزيد عن احلاجات املعقولة لصاحب الطلب، ولزوجته ولألشخاص الذين يقيمون 

وحمل السكىن الرئيسي يتجاوز االحتياجات املعقولة لصاحب الطلب ولزوجته . معه عادة
ولألشخاص الذين يقيمون معه عادة إذا ما كانت قيمته أكرب من متوسط قيمة املرتل 

 .  يف املنطقة اليت يقع فيهااألسري

 املسكن الرئيسي ال يدخل يف احلساب  نعم

 نعم األثاث 

إن األثاث املوجود يف حمل السكىن الرئيسي لألسرة الذي ميلكه صاحب الطلب : ال
 واألشخاص الذين يقيمون معه عادة وهو األثاث الذي حيتاجه، من ناحية املعقول هوزوج

لذين يقيمون معه عادة يستبعد من احلساب إال إن صاحب الطلب وزجه واألشخاص ا
أمكن اعتبار هذا األثاث فاخرا وعايل القيمة بأن يشمل، على سبيل الذكر للحصر، 

 لوحات كبار الرسامني واألثاث العتيق وما إىل ذلك  

 ال يدخل يف احلساب نعم
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وناحملكمة اخلاصة لسريالي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املوجودات  الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية 

 نعم تالسيارا

لصاحب الطلب اليت  رئيسيةال يف االعتبار فقط السيارات األسرية ةتضع احملكم: نعم
 قيمتها االحتياجات لصاحب الطلب وزوجه واألشخاص الذين يقيمون معه زتتجاو
الرئيسية تزيد عن االحتياجات املعقولة لصاحب الطلب ) السيارات(والسيارة. عادة

ولزوجه ولألشخاص الذين يقيمون معه عادة إذا ما كانت قمينتها جمتمعة تزيد على قيمة 
 توسطة يف الدولة اليت تقيم فيها أسرة صاحب الطلبالسيارة امل

 أن تكون هذه ةنعم، شريط
 ملكا لصاحب الطلب)السيارات(السيارة

 . السيارة الرئيسية ال تدخل يف احلساب

 نعم موجودات أخرى

املسكنني الثاين والثالث، (تأخذ احملكمة بعني االعتبار كافة املوجودات غري املنقولة : نعم
األسهم أو السندات أو احلسابات (أو املوجودات املنقولة ) طع األراضيوالشقق و ق

البنكية اليت ميلكها صاحب الطلب وزوجه واألشخاص الذين يقيمون معه عادة 
املرتبات واألجور والعموالت؛والدخل التجاري بعد طرح املصاريف املعقولة؛ (والدخول

ت احلكومية غري مدفوعات الرعاية والدخل االستثماري و املعاشات التقاعدية، والبدال
 من التأمني على احلوادث وعلى املرض أثناء ةاالجتماعية وغري ذلك من املستحقات املتأتي

العمل، والنفقات وما هو يف حكمها؛ واملدفوعات املنتظمة اليت تسدد على أساس الرهون  
 ).     وما يتأتى  من عقود البيع أو القروض واجلعالة

ودات اليت هلا قيمة مادية مثل املوج. نعم.
النقود والدخل املتأيت من املوجودات املنقولة 

 . وغري املنقولة

املوجودات اليت هي على ملك الزوجني و 
املعدات املستخدمة يف التجارة و املوجودات غري 

 .     املتاحة ال تدخل يف احلساب

املوجودات اليت 
 هي ملك للمعالني

 نعم

بعني االعتبار موجودات ودخول األشخاص الذين يقيم معهم تأخذ احملكمة : نعم
صاحب الطلب عادة، أي األفراد الذين يعيشون مع صاحب الطلب أو الذين كانوا 
سيعيشون  معه لو مل يكن حمتجزا، والذين يشترك معهم صاحب الطلب يف األموال؛ أي 

عين واألشخاص اآلخرين  الشخص املبنيأن هناك أدلة تفيد االشتراك يف املوارد املالية 
 .الذين يشكلون  وحدة مالية قائمة بذاا

السؤال الذي يطرح يتمثل يف معرفة ما إذا 
كان صاحب الطلب له معالني و ما إذا كان 
هؤالء املعالون،  يعملون إن وجدوا لفائدة 
جهة عامة أو خاصة سواء على املستوى 

 .الوطين أو املستوى الدويل

 

األسرة "ليت ليست جزءا منموجودات املعالني ا
 .ال تدخل يف احلساب" املعيشية
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  االلتزامات-٢

 الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية  احملكمة  اخلاصة لسرياليون احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  االلتزامات

 أساس احلساب
ليا لتحديد العوز تتمثل يف العتبة املعتمدة حا

 . دوالر أمريكي١٠٠٠٠

تستثىن مجيع اخلصوم الثابتة من الدخل املتاح 
الرهون العقارية، القروض، (لصاحب الطلب

مبا ) الديون، التأمني مبختلف ضروبه، الضرائب
يف ذلك مصاريف املعيشة التقديرية اليت 

 أي تكاليف املعيشة -يتحملها صاحب الطلب
تحملها صاحب الطلب وزوجه احملتمل أن ي

ومعالوه واألشخاص الذين يقيمون معه عادة  
طيلة الفترة اليت يقدر أن صاحب الطلب 

 .سيكون فيها على ذمة احملكمة الدولية

ل أو موجودات املشتبه به أو املتهم وحيسب املبلغ على أساس دخ
مقسومة على املصروف الشهري املتوسط لألسرة املعيشية 

به به مبا يشمل السكىن ومصاريف املعيشة مضروبا يف املشت/للمتهم
املدة اليت يرى احملامي الرئيسي أن صاحب الطلب بإمكانه أن يدفع 

 الذي م على أساس الوقت الالزاملدةتقدر هذه . أجر احملامي
  اخلاصة لسرياليون  ةسيكون فيه  املعين باألمر ماثال أمام احملكم

. لة االبتدائية ومرحلة االستئنافطيلة املرحلة التمهيدية واملرح
واملبلغ الذي يتبقى يف اية هذه احلسابات هو املبلغ الذي 

املشتبه به يف /يستخدمه احملامي الرئيسي لتحديد ما إذا كان املتهم
وضع يسمح له بدفع أجرة حمام لغاية انتهاء الفترة املقدرة اليت 

 اخلاصة ةكم لتمثيل قانوين أمام احمل الطلبحيتاج طيلتها صاحب
 .   لسرياليون

حيسب املبلغ على أساس الفترة 
 .التقديرية للمحاكمة

 املتهمون/املشتبه م املتهمون/املشتبه م املتهمون/املشتبه م املتهمون/املشتبه م األشخاص املعنيون
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  ز حتديد العو-٣

 الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية  احملكمة  اخلاصة لسرياليون لية ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدو احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  حتديده

 الصيغة املستخدمة
 آالف ١٠تتمثل العتبة يف 

 .دوالر أمريكي

يستند قلم احملكمة إىل جمموع ما ميلكه الشخص من دخول وموجودات يف حساب دخله املتاح 
املدرجة يف اجلدول أعاله هناك فئات من " املوجودات" وصفها حتتواستنادا إىل املوجودات الوارد

قيمة امللكية اآليلة إىل ) أ: (وهذه الفئات هي اآليت ذكرها. املوجودات تستبعد من احلساب
صاحب الطلب من املسكن األسري الرئيسي يف حدود ما يعترب من وجهة النظر املعقول، أن 

  زوجه واألشخاص الذين يقيمون معه عادة؛املسكن ضروري بالنسبة لصاحب الطلب و
 احلدود اليت تعترب، من وجهة النظر  اىل السيارة الرئيسية لألسرة يف سهم صاحب الطلب) ب(

املعقول، أن هذه السيارة ضرورية بالنسبة لصاحب الطلب ولزوجه ولألشخاص الذين يقيمون 
  معه عادة؛

و وزوجه واألشخاص الذين يقيمون معه سهم صاحب الطلب من املوجودات اليت ميلكها ه) ج(
  عادة واليت هي موجودات غري متاحة بيسر؛

 أو فائق ا ما يعترب من هذا األثاث فاخرااألثاث املوجود يف املسكن الرئيسي لألسرة ما عد) د(
  القيمة؛

سهم صاحب الطلب يف املعدات الالزمة ملهنته وسهم الزوج واألشخاص الذين يقيمون معه ) ه(
  ما يعترب من هذه املعدات من وجهة النظر املعقول ضروريا بالنسبة هلؤالء؛عادة و

  ما يتلقاه صاحب الطلب من مدفوعات حكومية على سبيل الرعاية االجتماعية؛) و(
  إرادات أطفال صاحب الطلب ) ز(
 الطلب ومعاليه الذين يقيمون  صاحب ايراداتومصاريف إعاشة زوجأالنفقات اليت تبذل ) ح(

  .ادةمعه ع
 ومصاريف معيشة أسرة املتاح وكذلك التقديرية من الدخل بطرح اخلصومويقوم قلم احملكمة 

واملبلغ املتبقي . طلبها متثيله أمام احملكمة اجلنائيةتصاحب الطلب و معاليه أثناء الفترة التقديرية اليت 
 .ميثل املسامهة الواجب أن يقدمها صاحب الطلب يف دفاعه

تخدمة يف حساب الدخل تتمثل الصيغة املس
املوجودات : املتهم فيما يلي/املتاح للمشتبه به

املتوفرة مطروحا منها التكاليف التقديرية 
إلعاشة معايل صاحب الطلب الذين يقيمون 

الذين يعتمدون عليه أثناء الفترة اليت / معه عادة
تبدأ من اللحظة اليت يصدر فيها احملامي الرئيسي 

فترة املقدرة اليت سيستغرقها قراره ولغاية اية ال
 . التمثيل القانوين لصاحب احملكمة

تقدير جمموع تكلفة احملاكمة و تقدير 
  املتهمني طيلة الفترة وايراداتموجودات 

  .نفسها
تقييم ما إذا كان املتهم قادرا على تسديد 

 .  تكلفة احملاكمة بكاملها

إذا كان املعين باألمر معوزا جزئيا، تقوم حيدد احملامي الرئيسي العتبة الواجب أن تطبق ما يؤخذ بعني االعتبار، كما تقدم ذلك، هو الرصيد الباقي لصاحب الطلب من جمموع ما له من تطبق التوجد يف الواقع صيغة صيغة  حتديد العوز 
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 الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية  احملكمة  اخلاصة لسرياليون لية ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدو احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  حتديده

بالنظر إىل املصاعب اليت تواجه  إن وجد
يف مجع املعلومات عن 
موجودات املتهمني  خاصة من 

 .  الدول األعضاء

مع س، موجودات ودخول بعد طرح املوجودات والدخول اليت هي مستبعدة من املوجودات األسا
اليت  صاحب الطلب وأفراد أسرته املعيشية على مدى الفترة ا؛ متوسط املصاريف اليت يتكبدهطرح

  .  تدفع احملكمة أجرهحيتاج فيها حملام
 

لتبني ما إذا كان املتهم أو املشتبه به معوزا 
ها ويف احلاالت اليت يكون في. جزئيا أو كليا

املشتبه به قادرا على تسديد جزء من /املتهم
تكاليف الدفاع عن نفسه ولكنه ال يستطيع 
الوفاء بكامل تكاليف حماكمته عندها يفترض 

وعلى هذا النحو يطلب منه . أنه معوز جزئيا
املسامهة يف الوفاء باألتعاب القانونية فيما تقوم 

وجتدر اإلشارة . احملكمة اخلاصة بتغطية الفارق
 أنه بالرغم من إعالن احملامي الرئيسي أن إىل

متهما من املتهمني معوز جزئيا إال أن احملكمة 
. مل تتلق أي مسامهة من هذا الفرد حىت اآلن
وحيسب الدخل املتاح باالستناد إىل مستوى 
العتبة احملددة وحيدد بالتناسب مع تكاليف 

دخل املتاح مطروحا منه الاحملاكمة مثال ذلك 
اليف اإلمجالية للمحاكمة هو ما يعترب عتبة التك

مسامها للنسبة املئوية اليت تطبق على املتهم أو 
.       املشتبه به  

الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية 
بتسديد مبلغ األتعاب كامال، وبوسع 
احملكمة أن تأمر بتسديد النفقات عند 

 .    احملاكمة إذا ما أدين املتهماختتام
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 املرفق الرابع

 املصادر اإلحصائية الوطنية و اإلقليمية

 فقط على املواقع على االنترنت املتاحة بلغة من لغات االختياربالنسبة هلذه املمارسة، وقع : ملحوظة
يتعلق باملعاهد أو الوحدات اليت مل و تغدو احملكمة ممتنة لو تلقّت معلومات إضافية من أي دولة طرف يف ما . احملكمة

  .     تذكر فضال عن توافر أي إحصائيات ذات عالقة باملوضوع

املعاهد أو الوحدات اإلدارية الوطنية: ١اجلدول   

 الدول نوان املوقع على االنترنتع

http://www.cso-af.net/cso/index.php?page=1&language=en أفغانستان 

http://www.instat.gov.al/ ألبانيا 

http://www.ons.dz/IN_DEX1.htm اجلزائر 

http://www.indec.mecon.ar/ األرجنتني 

http://www.armstat.am/en/ أرمينيا 

http://www.abs.gov.au/ استراليا 
http://www.statbel.fgov.be بلجيكيا 

http://www.cso.gov.bz/ بيليز 

http://www.bhas.ba/eng/Default.asp البوسنة و اهلرسك 

http://www.ibge.gov.br/english/ الربازيل 

http://www.nsi.bg/Index_e.htm بلغاريا 

http://www.nis.gov.kh/ كمبوديا 

http://www.statistics-cameroon.org/ كامرون 

http://www.statcan.ca كندا 

http://www.stat-centrafrique.com/ الوسطىمجهورية إفريقيا  

http://www.inseed-tchad.org/ تشاد 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/home_eng.php?lang=eng شيلي 

http://www.stats.gov.cn/english/index.htm الصني 
http://www.cnsee.org/ الكونغو 

http://www.ins.ci/ كوت ديفوار 

http://www.dzs.hr/default_e.htm كرواتيا 

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/DMLstatistics_en/DMLstatistics_en قربص 

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home اجلمهورية التشيكية 

http://www.dst.dk/HomeUK.aspx الدمنارك 
http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Statistics_%20Faroe_Islands  جزر فارو(الدامنرك (  

http://www.ministere-finances.dj/statist.htm جيبويت 
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 الدول نوان املوقع على االنترنتع

http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/fdl/tst12e?action=&lname= مصر 

http://www.stat.ee/?lang=en استونيا 
http://www.statsfiji.gov.fj/ فيجي 

http://www.stat.fi/index_en.html فنلندا 

ttp://www.stat.gov.mk/english/glavna_eng.asp 
مجهورية مقدونية اليوغسالفية 

 السابقة

http://www.insee.fr/fr/default.asp فرنسا 
http://www.stat-gabon.ga/Home/Index1.htm غابون 

http://www.csd.gm/ غامبيا 

http://www.statistics.ge/index.php?plang=1 جورجيا 

http://www.destatis.de أملانيا 

http://www.statistics.gr/main_eng.asp اليونان 

http://www.stat-guinee.org/ غينيا 
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,119919&_dad=portal&_schema=PORTAL هندوراس 

http://www.statice.is/ أيسلندا 

http://www.bps.go.id/index.shtml اندونيسيا 
http://www.cso.ie/ أيرلندا 

http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141 إسرائيل 

http://www.istat.it/english/ ايطاليا 
http://www.statinja.com/ جامايكا 

http://www.stat.go.jp/english/index.htm اليابان 

http://www.dos.gov.jo/dos_home/home_e.htm األردن 
http://www.csb.gov.lv/?lng=en التفيا 

http://www.cas.gov.lb/Newsrep_en.asp لبنان 

http://www.bos.gov.ls/ ليستو 
http://www.stat.gov.lt/en/ ليتوانيا 

http://www.statec.public.lu لكسمبورغ 

http://www.instat.mg/ دغشقرم  

http://www.nso.malawi.net/ مالوي 
http://www.statistics.gov.my/ اماليزي  

http://www.planning.gov.mv/en/ جزر القمر 

http://www.nso.gov.mt/ مالطا 
http://www.ons.mr/ موريتانيا 

http://www.gov.mu/portal/site/cso موريشيوس 

http://www.statistica.md/index.php?lang=en مولدوفا 
http://www.ine.gov.mz/Ingles موزانبيق 

http://www.cbs.gov.np/ نيبال 
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 الدول نوان املوقع على االنترنتع

http://www.cbs.nl/en-GB/default.htm هولندا 

http://www.stats.govt.nz/default.htm نيوزلندا 
http://www.stat-niger.org/ النيجر 

http://www.nigerianstat.gov.ng/ نيجرييا 

http://www.ssb.no/english/ النرويج 

http://www.moneoman.gov.om/index.asp عمان 

http://www.statpak.gov.pk/ باكستان 

http://www.nso.gov.pg/ بابوا غينيا اجلديدة 

http://www.census.gov.ph/ الفلبني 

http://www.stat.gov.pl/english/ بولندا 

http://www.ine.pt ربتغالال  

http://www.nso.go.kr/eng2006/emain/index.html مجهورية كوريا 

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.en.do رومانيا 

http://www.gks.ru/eng/ االحتاد الروسي 

http://www.stats.gov.lc/ سانت لوسيا 

http://www.ansd.sn/ السنغال 

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/en/index.php صربيا 

http://www.misd.gov.sc/sdas/ سيشيل 

http://www.singstat.gov.sg/ اسنغافور  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=359 سلوفاكيا 

http://www.stat.si/eng/index.asp سلوفينيا 

http://www.statssa.gov.za/ جنوب إفريقيا 

http://www.statistics.gov.lk/ سري النكا 

http://www.gov.sz/home.asp?pid=75 سوازيلند 

http://www.scb.se/default____2154.asp السويد 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html سويسرا 

http://www.nbs.go.tz/ ترتانيا 

http://www.ins.nat.tn/ تونس 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do تركيا 

http://www.ukrstat.gov.ua/ أوكرانيا 

http://www.statistics.gov.uk/ اململكة املتحدة 

http://www.fedstats.gov/ الواليات املتحدة األمريكية 

http://www.stat.uz/STAT/index.php?lng=1 نأوزباكستا  

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491 فيتنام 

http://www.zamstats.gov.zm/ مبيااز  
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 ا��ارد ا��و��� وا������: ٢ا���ول 

 عنوان املوقع على االنترنت املنظمات

املرصد االقتصادي واإلحصائي إلفريقيا 
 جنوب الصحراء  

http://www.afristat.org/ 

 /http://www.adb.org/Economics مصرف التنمية اآلسيوي 

 /http://epp.eurostat.ec.europa.eu كتب األورويب لإلحصاء امل

 http://www.iadb.org/research/data.cfm?language=en&parid=2  األوروبيةنبنك التنمية املشترك للبلدا

 /http://dsbb.imf.org صندوق النقد الدويل

 /http://isi.cbs.nl املعهد الدويل لإلحصاء

 http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html نمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون والت

 /http://www.worldbank.org البنك الدويل
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 املرفق اخلامس

 أمثلة على حساب العوز

 
 نظام ومها عي اضفاء املزيد من الدقة عليهما ومساتعديالت اليت أدخلت على اآلليتنيالريات ويعلى اثر التغ

الدفع، ونظام حتديد العوز ألغراض املساعدة القانونية، تقترح احملكمة األمثلة التالية للحساب، اليت تستند إىل احلالة 
 واستخدمت األمساء احلقيقية لألماكن على )٣٣(.٢٠٠٥نفسها املستخدمة يف احلسابات اليت سبق إعدادها يف عام 

  .ل األمثلة على اإلحصاءات املتاحةسبي

  الشهرية على عاتق صاحب الطلب  تااللتزاما: ١اجلدول 

 يف انطفل واحد يعيش+زوج
  لكسمبورغ

  )٣٤(١٩٩٦ يورو يف ٤٣ ٦٧٣, ٥= امليزانية السنوية لألسرة املعيشية

، التغريات )املائة يف  ٢٥,٣١(بتطبيق الرقم القياسي ألسعار االستهالك املتمثل يف 
  يورو ٥٤ ٧٢٧ ,٢٦ = يكون اموع ٢٠٠٧ -١٩٩٦السنوية يف الفترة 

٤٥٦, ٦٠ 
 يورو


/ا����
 �� دوا� /��� ���
 )آ���ون(

���ا��"! � ا #��$� )٣٦(١٠٤,٧٥٧=)٣٥( ��%- �����٤٩٦ ٦٦٠ ,٦٩=ا�'�&ا%�# ا
٦٣2١٠ 

�رو 

45�ن /ا���٢٧١٧    ا يف الشهر دوالر٦٧,٤٣٣٢=  )٣٧( دوالر أمريكي يف السنة٥١ ٩٨٠ ��� �� � , ٣٨ 
�رو 

   يورو٠٨,٧٣٤٢= جمموع االلتزامات الشهرية

                                                
  . املرفق.ICC-ASP/6/INFانظر ) ٣٣(
)٣٤ (http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1551 (16 

July 2008).  
)٣٥ ()http://www.statistics-cameroon.org/ (16 July 2008٠.  
  .٢٠٠٨ة يولي/ متوز ١٦مجيع التحويالت متت أو أعيد النظر فيها يف  )٣٦(
)٣٧ ()http://www.epi.org (16 July 2008  
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 :١احلالة 

 املوجودات

 العقار
اإلجيار الشهري 

 )٣٨() باليورو(التقديري

١ ٣٠٠ مسكن أسرة يف ألف  

١ ٥٠٠ شقة يف باء  

١ ٠٠٠ شقة يف جيم  

 ٦٠٠ مسكن يف دال

 
)باليورو(القيمة اإلمجالية موجودات أخرى ٦٠/عامو   

٤٠ ٠٠٠  سيارات٣  ٦٦٦, ٦٧  

٣٠٠ ٠٠٠ لوحات زيتية و جموهرات  ٥٠٠٠ 

١٥٠ ٠٠٠ حسابات مصرفية   ٢ ٥٠٠  

٥٠٠ ٠٠٠ أسهم و سندات   ٨ ٣٣٣ ,٣٣ 

٩٩٠ ٠٠٠ اموع  ٢٠ ٩٠٠  

  يورو ١٣ ٥٥٨= االلتزامات الشهرية – )٣٩(الدخل الشهري املتاح

 ا أن يسدد للفريق الذي يقوم بالدفاع عنه مبلغ لهالطلب وينبغييف احلالة األوىل سيتبني العوز اجلزئي لصاحب 
.دخله الشهري املتاحل مساويا  

 ):باليورو(مسامهة احملكمة ستحسب على النحو التايل 
 املسامهة الشهرية )٤٠(التكلفة الشهرية املرحلة

 ٨ ٦٤٨ ,٧٩ )٤١(٢٢ ٢٠٦ ,٧٩ )املثول أول مرةلغاية التحقيق (١املرحلة 

 ١٩ ٦٣٣ ,٧٩ ٣٣ ١٩١ ,٧٩ )املثول أول مرة لغاية اعتماد التهم( ٢املرحلة 

 ٣٢ ١٨٤ ,٧٩ ٤٥ ٧٤٢ ,٧٩ ) اعتماد التهم لغاية اية الترافع(٣املرحلة   

 ٨ ٦٤٨ ,٧٩ )٤٢(٢٢   ٧٩,٢٠٦ )اية الترافع إىل النطق باحلكم(٤املرحلة 

 ١٩ ٦٣٣ ,٧٩ ٣٣ ١٩١, ٧٩ )االستئناف (٥املرحلة 

                                                
  .)١٣، الفقرة . ICC-ASP/6/INF.  1.انظر ( الشهري التقديرياالجيار )٣٨(
  ) .١٨ الفقرة ١ . ICC-ASP/6/INFانظر الوثيقة (الدخل الشهري املتاح )٣٩(

 أضيف الناتج للتكلفة  مث٤٢بالنسبة هلذا احلساب، جرى تقسيم امليزانية اإلمجالية املكرسة للتحقيقات على  )٤٠(
   انظر الوثيقة.الشهرية

ICC-ASP/6/4 املرفق الرابع.      

  .حد شهري أقصى لتكلفة املساعدة القانونية خالل هذه املرحلة )٤١(
  .حد شهري أقصى لتكلفة املساعدة القانونية خالل هذه املرحلة )٤٢(
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 :٢احلالة 
وجوداتامل  

 العقار
اإلجيار الشهري 

  )باليورو(التقديري 

 ٣٠٠٠ مسكن أسرة يف ألف

 ٢٠٠٠ شقة يف باء

 ١٥٠٠ شقة يف جيم

 ١٥٠٠ مسكن يف دال

 
)باليورو(القيمة اإلمجالية موجودات أخرى ٦٠/اموع   

٥٠ ٠٠٠  سيارات٣  ٨٣٣ ,٣٣ 

١ ٠٠٠ ٠٠٠ لوحات زيتية و جموهرات  ١٦ ٦٦٦ ,٦٧ 

١ ٥٠٠ ٠٠٠ رفية حسابات مص  ٢٥ ٠٠٠  

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ أسهم و سندات   ٥٠ ٠٠٠  

٥ ٥٥٠ ٠٠٠ اموع  ٩٢ ٥٠٠  

    يورو ٨٣ ٣٤٢ ,٠٨= االلتزامات الشهرية –الدخل الشهري املتاح 

  أن صاحب الطلب غري معوز،٢ سيتبني يف احلالة
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 :٣احلالة 

 املوجودات

 العقار
اإلجيار الشهري 

  )اليورو(التقديري 

 ١٣٠٠ رة يف ألف مسكن أس

 ١٥٠٠  ءشقة يف با

 ١٠٠٠ مسكن يف جيم

 ٦٠٠ مسكن يف دال

 
)باليورو(القيمة اإلمجالية موجودات أخرى ٦٠/اموع   

٢٠ ٠٠٠  سيارات٣  ٣٣,  ٣٣٣  

٣٠٠ ٠٠٠ لوحات زيتية و جموهرات  ٥٠٠٠ 

٥٠٠ ٠٠٠ حسابات مصرفية   ٨ ٣٣٣ ,٣٣ 

١ ٠٠٠ ٠٠٠ أسهم و سندات   ١٦ ٦٦٦ ,٦٧ 

١ ٨٢٠ ٠٠٠ موعا  ٣٤ ٧٣٣  

   يورو ٢٧ ٣٩١=االلتزامات الشهرية –الدخل الشهري املتاح 

  . أن صاحب الطلب معوز جزئيا٣سيتبني يف احلالة 

 ):باليورو(مسامهة احملكمة ستحسب على النحو التايل 

 املسامهة الشهرية التكلفة الشهرية املرحلة
 )٤٣(�89  ٧٩, ٢٢ ٢٠٦ )املثول أول مرةلغاية التحقيق (١املرحلة 

 ١٢ ٠١٦ ,٣٨  ٢٢ ٧٩,١٩١ )املثول أول مرة لغاية اعتماد التهم (٢املرحلة 

٤٥ ٧٤٢ ) اعتماد التهم لغاية اية الترافع(٣املرحلة    ,١٨ ٧٩,٣٥١ ٧٩  

٢٢ ٢٠٦ )اية الترافع إىل النطق باحلكم(٤املرحلة  ,٧٩ �89 

٢٢ ١٩١ )االستئناف (٥املرحلة  ,١٢ ٣٨,٠١٦ ٧٩  

 
 
 

- - - 0 - - - 

                                                
  ا احملكمة أثناء املرحلة التالية يورو من املسامهة اليت تقدمه٥ ١٨٤,٢١ميكن خصم مبلغ  )٤٣(


