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  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

  
 : املساعدة القانونيةعنه احملكمة تدعأحمدث تقرير 

   التمثيل القانوين للضحايااجلوانب القانونية واملالية لتمويل
  *، املقارنة بني احملامني الداخليني واحملامني اخلارجينيأمام احملكمة

   مقدمة  – أوالً

 املعنون ICC-ASP/7/Res.3قرارها من ١٦الفقرة يف ، ")اجلمعية("قامت مجعية الدول األطراف   -١
 ، ")احملكمة(" اجلنائية الدولية احملكمةبدعوة ، "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"

ثا عن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل تقريرا حمدإىل اجلمعية يف دورا الثامنة أن تقدم "إىل 
 وطلبت اجلمعية من احملكمة، لدى إعدادها التقرير املذكور، أن .)١( "القانوين للضحايا أمام احملكمة

أعمال دورا ب املتعلقالواردة يف التقرير ") اللجنة("يقات جلنة امليزانية واملالية تأخذ يف االعتبار تعل
فتح باب احلوار البناء مع الدول "، دعت اجلمعية احملكمة إىل ويف تلك الفقرة نفسها .)٢ (احلادية عشرة

ملالية استعراض األطراف يف الوقت املناسب حول هذه املسألة على النحو الذي يتيح للجنة امليزانية وا
  ) ٣(."والثالثة عشرةعشرة ذلك يف دورتيها الثانية 

 نوقش يف دورا ) ٤(، عرضت احملكمة على اللجنة تقريرا مؤقتا٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ويف   -٢
احملكمة والفريق العامل يف يف تقريرها عن أعمال دورا الثانية عشرة،  ،وشجعت اللجنة. الثانية عشرة

املسألة يف هذه  امليزانية واتفقت على مواصلة نظرها يف علىحتديد وحتليل آثار النظام الهاي على زيادة 
                                        

 صدرت سابقا بوصفها الوثيقة *
ICC-ASP/9/CBF.1/11 . 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،                 )١(
 .ICC-ASP/7/Res.3، الد الثاين، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/7/20 (٢٠٠٨وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٢-١٤

  .١٢٩-١٢٨، الفقرتان ٢-، اجلزء باءالثايناملرجع نفسه، الد )  ٢(
  . أعاله١ أنظر احلاشية  )٣(
ويل التمثيل القانوين للضحايا أمام     اجلوانب القانونية واملالية لتم   :  تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية       )٤ (

 ).ICC-ASP/8/3(احملكمة 
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أن تضع سيناريوهات تبني األثر املمكن "وطلبت اللجنة من احملكمة بوجه خاص . دورا الثالثة عشرة
  ) ٥(".أن حيدثه يف امليزانية كامل دورة اإلجراءات وصوالً حىت مرحلة اجلرب النهائية

قدمت احملكمة إىل اجلمعية تقريراً بشأن املساعدة ، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٥يف و  -٣
 ) ٦(").تقرير احملكمة ("اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة: القانونية

ب يف امليزانية على التمثيل تسيناريوهات تبني اآلثار املمكن أن تتروقد تضمن املرفق الثاين لذلك التقرير 
وكان أحد االستنتاجات املدونة يف تقرير احملكمة هو . قضية مال الدورة الكاملةطيلة  القانوين للضحايا

وما يقابل أن العالقة بني دور احملامني اخلارجيني املمثلني للضحايا ودور مكتب احملامي العام للضحايا 
مكتب يقتضي مزيدا من النظر وينبغي أن يظل قيد  أن ختصص للاليت يتعنيذلك من املوارد 

  ) ٧ ( .االستعراض

وبينما رحبت اللجنة، يف تقريرها عن أعمال دورا الثالثة عشرة، بتقرير احملكمة، فإا أشارت   -٤
وقد الحظت اللجنة أنه يف ظل عدم وجود . إىل عدة أوجه قلق بشأن األرقام الواردة يف املرفق الثاين

. د حلساب التكاليف، فإنه ال ميكن االعتماد على األرقام الواردة يف املرفق الثاينخط أساس موح
وأوصت اللجنة بأن تعيد احملكمة النظر يف هذه األرقام وأن تقدم تقريراً إىل اللجنة يف دورا الرابعة 

  ) ٨( .ملقارنةغرض ا ل موضوعة بارامترات موحدةمتضمناًعشرة 

  كاليفالتحليل املنقح للت -ثانيا

 تقدير يشكل املرفق األول هلذا التقرير نسخةً حمدثة للمرفق الثاين لتقرير احملكمة، مبا يف ذلك  -٥
 والتمثيل اخلارجي للدورة الكاملة للقضية، حمسوبة باالستناد إىل مكتب احملامي العام للضحاياتكاليف 

، وأُدرجت مجيع عملى، جرى افتراض العدد نفسه من شهور الوبعبارة أخر. خط أساس موحد
  .تكاليف املكتب املذكور، مبا يف ذلك التكاليف اإلدارية

 جيريسوف  من التقرير السابق الصادر عن احملكمة، خلصت احملكمة إىل أنه ٧٤ويف الفقرة   -٦
فريق واحد من املمثلني القانونيني لكل قضية إىل  موارد من نظام املساعدة القانونية تقدمي اإلمكانقدر 
 أكثر من وجود يف احلسبان أنه قد تكون هناك مناسبات يلزم فيها على أن يوضعرحلة احملاكمة، يف م

ويف ضوء ذلك، جرى أيضاً . يف احلالة اليت ينشأ فيها تضارب يف املصاحلهو األمر فريق واحد كما 
يها فريق تنقيح تكلفة التمثيل القانوين اخلارجي من أجل إظهار التكاليف يف احلاالت اليت يوحد ف

وقد مت القيام بذلك من أجل السماح بإجراء . خارجي واحد ويف احلاالت اليت يوجد فيها فريقان إثنان
  .مقارنات تشمل أكثر السيناريوهات احتماالً

                                        
  .٨٥-٨١، الفقرات ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩ … الدورة الثامنة … الوثائق الرمسية ) ٥(
 .ICC-ASP/8/25الوثيقة  )٦(
 .٧٥ املرجع نفسه، الفقرة ) ٧(
  .١٢٦-١٢٥، الفقرتان ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩ …  الدورة الثامنة…الوثائق الرمسية )  ٨(
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وستؤكد احملكمة مرة أخرى على أنه مل تكتمل بعد أي دورة كاملة لقضية من القضايا، مثلما   -٧
، األمر جرب األضرارومل تنشأ بصورة خاصة مرحلة . قريرها السابقكان موقف احملكمة وقت تقدمي ت

ونتيجة لذلك، ستنبه احملكمة مرة . الذي يتسم بأمهية خاصة فيما يتعلق بالتمثيل القانوين للضحايا
أخرى إىل أنه يلزم اكتساب مزيد من اخلربة من أجل التوصل إىل مزيد من االسنتنتاجات بشأن 

  .ة القانونية يف التمثيل القانوين املشترك للضحايااستخدام موارد املساعد

  املقارنة بني احملامني الداخليني واحملامني اخلارجيني -ثالثا

  .تود احملكمة أن تشري بإجياز إىل نقاط ثالث مدرجة يف تقريرها السابق  -٨

لضحايا وفقاً الدور احلاسم الذي تقوم به الدوائر يف حتديد التمثيل القانوين املشترك لأوالً،   -٩
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، مبا يف ذلك عدد الفرق القانونية اليت متثل الضحايا ٩٠للمادة 

وقد قُدم يف تقرير احملكمة عدد من األمثلة على قرارات . مكتب احملامي العام للضحايافضالً عن دور 
  .الدوائر املختلفة حىت اآلن بشأن هذه املسائل

، النظر يف املسألة الواردة يف التقرير واملتعلقة بالتمثيل الداخلي واخلارجي للضحايا، اليت ثانياً  -١٠
االحتفاظ بدور احملامني السياسات تؤيد ب مة إىل وجود أسباب قوية تتعلقخلصت بشأا احملك

احملامني موعة جماحملامني اخلارجيني وفكل من جمموعة . اخلارجيني واحملامني الداخليني يف متثيل الضحايا
 يأيت بعناصر فريدة ال ميكن  للمجموعة األخرى أن تقدمها، وأفضل حل هو ضمان أن الداخليني

  .تتمكن كل جمموعة من تقدمي إسهامها املناسب مع جتنب االزدواجية

 الدور املناسبثالثاً، جاء يف تقرير احملكمة وصف للجهود املبذولة لتجنب االزدواجية ولتحديد   -١١
 مع وضع دور القضاء يف البت يف مسألة التمثيل القانوين احملامني الداخليني واحملامني اخلارجينيمن لكل 

مكتب احملامي العام وقد عرض يف التقرير الدور اهلام الذي يقوم به . يف االعتبار دائماً املشترك للضحايا
  .للضحايا

  اخلالصة _رابعاً

صلة بكيفية االستجابة لالحتياجات احملددة املتعلقة بالتمثيل ما زالت احملكمة تتعلم الدروس املت  -١٢
وقد يكون من املالئم إجراء مراجعة أخرى هلذه املسألة مىت متت الدورة الكاملة . القانوين للضحايا

وحىت ذلك احلني، تقترح احملكمة اإلبقاء على النهج احلايل الذي يكفل به متثيل . لقضية من القضايا
، كما ورد بالتفصيل يف مكتب احملامي العام للضحايايق مزيج من احملامني اخلارجيني والضحايا عن طر

  .التقرير السابق للمحكمة
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 أن تترب يف امليزانية على التمثيل القانوين اليت ميكنسيناريوهات تبني اآلثار 
 )١(قضية مال الدورة الكاملة طوال للضحايا

  السيناريو  
تكلفة مكتب 

امي العام احمل
  للضحايا

  )باليورو(

فريق التكلفة 
 ارجياخلقانوين ال
الفرق القانونية (

  )اخلارجية
  )باليورو(

  جمموع التكاليف
  )باليورو(

١  
ميثل املكتب كافة : متثيل داخلي حصري

 فريق واحد(الضحايا يف كل مرحلة 
  .) ٢ (  )لكل قضية

٣ (٤١١ ١٠٠(   
  أو

٤ ( ٣٧٨ ٧٠٠ (  
  ٤١١ ١٠٠  

٢  

  ١ل خمتلط متثي
ميثل املكتب مجيع الضحايا يف املرحلة 

 وميثل )٥ ()فريق واحد (التمهيدية
احملامون اخلارجيون مجيع الضحايا 

 فصاعداًاعتبارا من املرحلة التمهيدية 
  ) . ٦ () فريقان لكل قضيةفريق أو (

  ٣٧ ٦٥٠  
  أو
  ٣٤ ٠٥٠  

  =فريق واحد
٥٠٥ ٠٣٩  
  = فريقان
١ ٠١٠ ٠٧٨  

فريق خارجي 
  =واحد
٥٤٢ ٦٨٩  

  =فريقان خارجيان
١ ٠٤٧ ٧٢٨  

٣  
  ٢متثيل متخلط 
 واحملامون )فريق واحد (يقوم املكتب
بتمثيل ) فريق واحد(اخلارجيون 

  .الضحايا يف كل مرحلة

٤١١ ١٠٠  
  أو

٧٣٨ ٧٠٠  
٩٧٩ ٩٢٦  ٥٦٨ ٨٢٦  

٤  
  ٣متثيل خمتلط 

واحملامون ) فريق واحد(يقوم املكتب 
بتمثل ) فريقان اثنان(اخلارجيون معا 

  .الضحايا يف كل مرحلة

٤١١ ١٠٠  
  أو

٣٧٨ ٧٠٠  
١ ٥٤٨ ٧٥٢  ١ ١٣٧ ٦٥٢  

                                        
حساب التكلفة على أساس األرقام الواردة يف املرفق الثاين ويشمل كل مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية                يقوم   )١(
املضطلع ـا   اإلضافة إىل البعثات    ، ب )املرحلة التمهيدية، والتحضري للمحاكمة، واحملاكمة، وجرب األضرار، واالستئناف       (

  .لغرض االجتماع باملوكلني وإجراء التحقيقات
يف احلاالت اليت ينشأ فيها تضارب يف املصلحة بني الضحايا أو جمموعات الضحايا، سيلزم أن يشكل مكتب احملامي   )٢(

 والفريق اآلخر من حمام برتبة ٥-رتبة فويف هذه احلاالت، سيتألف أحد الفريقني من حمامٍ ب    . العام للضحايا فريقني اثنني   
  . يورو٧٨٩ ٨٠٠وبذلك يكون جمموع التكلفة على املكتب . ٤-ف

ملـا  (ويندرج يف هذا احلساب تكاليف املوظفني والسفر        . ٥-يفترض احلساب وجود فريق يتألف من حمام برتبة ف         )٣(
ماع باملوكلني وتكاليف السفر واإلقامة     مثل استئجار أماكن لالجت   (وتكاليف أخرى   ) جمموعه أربع رحالت لشخصني   

والسكن للموكلني الذين يوجدون يف أماكن ختتلف عن األماكن اليت يقيمون فيها عادة، إذا ما اسـتلزمت األسـباب                   
 .األمنية ذلك، وتسديد ما دفعه األشخاص احملليون الذين ساعدوا املكتب على إجراء أول اتصال باملوكلني

ولذلك فكالمها مدرجان هنـا  . ٤- أو ف٥-ملعين من مكتب احملامي العام للضحايا إما برتبة ف       قد يكون احملامي ا     )٤(
وتـستند األرقـام إىل     . ٥-، وإن كان عمود ااميع يفترض أن احملامي هو برتبـة ف           )وحمسوبة تكلفتهما يف املرفق   (

 . ٢٠٠٩التكاليف القياسية للمرتبات يف املقر بالهاي لعام 
اليت ينشأ فيها تضارب يف املصلحة بني الضحايا أو جمموعات الضحايا، سيلزم أن يشكل مكتب احملامي                 يف احلاالت     )٥(

 والفريق اآلخر من حمام برتبة ٥-ويف هذه احلاالت، سيتألف أحد الفريقني من حمامٍ برتبة ف    . العام للضحايا فريقني اثنني   
  . يورو٧١ ٧٠٠وبذلك يكون جمموع التكلفة على املكتب . ٤-ف

)٦(      توخى فيها قيام فريقني اثنني، يستند احلساب إىل افتراض مفاده أن أحد الفـريقني سيـضم                 يف مجيع احلاالت اليت ي
 .حماميا من أفريقيا والفريق الثاين سيضم حماميا من أوروبا، وتكون تكلفة الفريق الواحد هي متوسط تكلفة الفريقني
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  )٧ ( ملمثلني القانونيني للضحايااملكتب من ا فريقتكاليف 

  يف الشهرتابع للمكتب أتعاب فريق واحد   -ألف

  )هاتاليوروآالف ب(التكلفة الشهرية   تركيبته  نوع الفريق

  ) ٨( حمام واحد فقط
  ٥- واحد برتبة فحمام 

  أو
  ٤- حمام واحد برتبة ف

١٢،٥  
  أو

١٠،٧  

  فريق أساسي

  ٥-حمام واحد ف
  ١- واحد برتبة فمساعد قانوين/مدير قضيةو
  أو

  ٤-حمام واحد ف
  ١-مساعد قانوين واحد برتبة ف/ومدير قضية

١٩،٦ = ٧،١+ ١٢،٥  
  أو

١٧،٨ = ٧،١ + ١٠،٧  

  فريق موسع

  ٥- حمام واحد برتبة ف
  ٢-واحد برتبة ف ونموظف قانوين معا

  ١-مدير قضية واحد برتبة فو
  أو

  ٤- حمام واحد برتبة ف
  ٢-واحد برتبة ف موظف قانوين معاون

  ١-ومدير قضية واحد برتبة ف

٢٦،٧ = ٧،١ + ٧،١ + ١٢،٥  
  
  أو
  

٢٤،٩= ٧،١ + ٧،١ + ١٠،٧  

                                        
الفتراضات املقدمة من قلم احملكمة يف تقاريره السابقة املقدمة إىل جلنة امليزانية             يرجى مالحظة أن األرقام تستند إىل ا        )٧(

  .٢٠٠٩واملالية يف عام 
. ولذلك فتكلفة كليهما مدرجة ومطبقة يف هذا املرفـق        . ٤- أو ف  ٥- قد يكون احملامي املعين من املكتب برتبة ف         )٨(

  .٢٠٠٩قر بالهاي لعام وتستند األرقام إىل التكاليف القياسية للمرتبات يف امل
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  القضيةيف خمتلف مراحلتابع للمكتب  التقديرية لقضية يشارك فيها فريق واحد التكاليف  -باء
  )بآالف اليوروهات(

  التفاصيل  املرحلة
األتعاب 

آالف ب(
  )هاتاليورو

  )٩ (السفر 
بآالف (

  )اليوروهات

  )١٠( أتعاب أخرى

بآالف (
  )اليوروهات

 ) ١١(التحقيقات
  )بآالف اليوروهات(

اموع 
بآالف (

  )اليوروهات

  املرحلة التمهيدية

د فقط وفريق  حمام ملدة شهر واح:أتعاب شهرين
  ي ملدة شهر واحدأساس

استعراض و، االاماتعتماد إلعداد الل نتاجلس(
  .) واعتماد االاماتاحلالة

١٢،٥  
  أو

١٠،٧  
  

١٩،٦  
  أو

١٧،٨  

  بعثة واحدة
٣،٠  

  غري متاح  ٢،٥٥

٣٧،٦٥  
  
  أو
  

٣٤،٠٥  

  التحضري للمحاكمة
   ستة أيام لكل منهاستعراض احلالة ال جلسات ٦

   فريق أساسي: أتعاب شهرين

٣٩،٢  
  
  أو
  

٣٥،٦  

   بعثات٤
١٢،٠  

  غري متاح  ٢،٥٥

٤٤،٧٥  
  
  أو
  

٤١،١٥  

  احملاكمة
  فريق أساسي

   أشهر١٠

١٩٦،٠  
  أو

١٧٨،٠  

   بعثات٤
١٢،٠  

  
  بعثتان
٦،٠  

٩٢،١  
  أو

٨٦،٧ 

   أشهر ٣فريق موسع ملدة   مرحلة جرب األضرار
٨٠،١  

  أو
٧٤،٧  

  بعثتان
٦،٠  

  
  بعثتان

٦،٠  

٩٢،١  
  أو

٨٦،٧  

  مرحلة االستئناف
  فريق أساسي

  شهر واحدأتعاب 

١٩،٦  
  أو

١٧،٨  

  بعثة واحدة
٣،٠  

  
  غري متاح

  

٢٢،٦  
  أو

٢٠،٨  

____________  

                                        
 تتصل التكاليف ببعثات يف امليدان لالجتماع مع املوكلني واحلصول على آرائهم ومعرفة شواغلهم وإبقائهم علـى                  )٩(

ومبلغ الثالثة آالف يورو هو التكلفة املتوسطة لبعثة واحدة لشخص واحد ملدة أسبوع واحد              . علم باإلجراءات القضائية  
 .٢٠٠٩باالستناد إىل أرقام ميزانية عام )  اإلقامة اليوميمبا يف ذلك السفر وبدل(
والتكلفة املتوسطة الستئجار أماكن :  أيام٥ملدة (استئجار أماكن لالجتماع مع املوكلني : تتصل التكاليف بكل من  )١٠(

متهم يف حالـة    ؛ وتكاليف سفر وإقامة املوكلني يف مكان خيتلف عن مكان إقا          ) يورو لليوم الواحد   ١٠٠يف امليدان هي    
: يقدر، وفقاً خلربة املكتب، أنه سيلزم فقط توفري إقامة ملا ال يزيد عن عشرين شخصاً ملـدة يـومني   (وجود دواعٍ أمنية    

 ورد قيمـة األتعـاب إىل   ؛) يـورو ١٠٠والتكلفة املتوسطة للسفر واإلقامة للشخص الواحد ملدة يومني يف امليدان هي    
 ٥٠التكلفة املتوسطة هـي     : الوقود والنقل (املكتب يف إقامة أول اتصال مع املوكلني        األشخاص احملليني الذين ساعدوا     

ووفقاً خلربة املكتب، فإن هذه التكاليف ال      . واملبلغ املوضح ميثل األتعاب القصوى اليت واجهها املكتب حىت اآلن         ). يورو
يف املرحلة التمهيدية وأثناء التحضري للمحاكمة، ( ولذلك فإن هذا املبلغ مل يدرج إال مرتني. تنشأ أكثر من مرتني يف العام

  ).ومها الوقتان اللذان يزيد فيهما احتمال حدوث ذلك
وميثـل مبلـغ    . املواد ألغراض اإلجراءات القضائية   /تتصل التكاليف بالبعثة اليت يضطلع ا يف امليدان جلميع األدلة           )١١(

مبا يف ذلك السفر وبـدل اإلقامـة   ( ا شخص واحد ملدة أسبوع واحد الثالثة آالف يورو التكلفة املتوسطة لبعثة يقوم  
 .٢٠٠٩باالستناد إىل أرقام ميزانية عام ) اليومي


