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 :ه احملكمة بشأن املساعدة القانونيةتدعأتقرير 

   التمثيل القانوين للضحايااجلوانب القانونية واملالية لتمويل

 *أمام احملكمة
 

   مقدمة  –ألف 

، دعت "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"، املعنون ICC-ASP/7/Res.3يف قرارها   -١

حمدثا تقريرا إىل اجلمعية يف دورا الثامنة أن تقدم "، إىل ١٦احملكمة، يف الفقرة ") معيةاجل("مجعية الدول األطراف 

وطلبت اجلمعية من احملكمة، لدى ". عن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة

الواردة يف التقرير عن أعمال ") اللجنة("إعدادها التقرير املذكور، أن تأخذ يف االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية 

فتح باب احلوار البناء مع الدول األطراف يف "ضافة إىل ذلك، دعت اجلمعية احملكمة إىل باإل )١(دورا احلادية عشرة

الوقت املناسب حول هذه املسألة على النحو الذي يتيح للجنة امليزانية واملالية استعراض ذلك يف دورتيها الثانية 

  ."والثالثة عشرةعشرة 

                                        
)*(

 
درت سابقا بوصفها الوثيقةص

 
ICC-ASP/8/CBF.2/13 . وأعيد إصدارها مع بعض التعديالت بوصفها الوثيقةICC-

ASP/8/25.
  

-١٤للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  )١(
، الفقرتان ٢ – باء –، الد الثاين )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

١٢٩-١٢٨.  
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. )٢(ة تقريرا مؤقتا نوقش يف دورا الثانية عشرة، عرضت احملكمة على اللجن٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ويف   -٢

ويف تقريرها عن أعمال دورا الثانية عشرة، شجعت اللجنة احملكمة والفريق العامل يف الهاي على زيادة حتديد 

من وطلبت اللجنة . )٣(وحتليل آثار النظام يف امليزانية واتفقت على مواصلة نظرها يف املسألة يف دورا الثالثة عشرة

أن تضع سيناريوهات تبني األثر املمكن أن يترتب يف امليزانية بالنسبة لكامل دورة اإلجراءات "احملكمة بوجه خاص 

  ".لغاية مرحلة التحضريات النهائية

، عقدت اجتماعات حضرها الفريق ٢٠٠٩يوليه / متوز٨يونيه و/ حزيران١٠مارس، و/ آذار٣٠ويف   -٣

وقد مت االسترشاد يف صياغة هذا التقرير بتلك . لقضيةلجلوانب الرئيسية العامل يف الهاي نوقشت خالهلا ا

  .املناقشات

قدمت احملكمة التقرير املؤقت إىل احللقة الدراسية السابعة املتعلقة باحملامني، ، ٢٠٠٩مايو / أيار١٢ويف   -٤

 من املمثلني البارزين للمهنة ٤ فريقا يتألف من تاملعقودة مبركز املؤمترات التابع للمحفل الدويل يف الهاي ودع

، انعقد اجتماع تشاوري مع ٢٠٠٩يوليه / متوز٦ ويف .)٤(القانونية من مجيع أحناء العامل للتعليق على التقرير املذكور

رد يف هذا تو. ممثلي املهنة القانونية واملنظمات غري احلكومية والدول األطراف نوقش خالله مشروع التقرير احلايل

  .)٥(مهات الواردة من أصحاب الشأناملقام املسا

  

  

                                        
يل التمثيل القانوين للضحايا أمام اجلوانب القانونية واملالية لتمو:  تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية)٢(

 ).ICC-ASP/8/3(احملكمة 
  .٨٥-٨١، الفقرات ICC-ASP/8/5 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة )٣(
  أعضاء الفريق هم السيد باسكال فاندرفرين رئيس الرابطة الدولية للمحامني اجلنائيني، والسيد مارك إيليس، املدير)٤(

التنفيذي الحتاد احملامني الدويل، والسيد موسى كوليبايل، رئيس رابطة احملامني يف النيجر وعضو احتاد احملامني األفارقة والسيد 
وترأس اجللسة السيد ديديي . جون هول، عضو الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية

 .                 بريرا نائب املسج لة
 فيما يتعلق باملقارنات مع احملاكم الدولية األخرى والنظم احمللية، وردت بعض املقارنات بالنظم القانونية احمللية فيما يتعلق )٥(

املؤرخ ) ICC-ASP/8/4(مناذج بديلة لتقييم العوز: بتقييم العوز يف التقرير املؤقت الذي أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية
واستفادت احملكمة من املسامهات املقدمة من اخلرباء الذين دعوا حلضور االجتماع املتعلق . ١٥، الفقرة ٢٠٠٩و ماي/أيار يف

. ، ومتت االستعانة ذه املسامهات يف هذا التقرير٢٠٠٨نوفمرب /واملعقود يف احملكمة يف تشرين الثاينباملساعدة القانونية 
ومن بني . نظم املساعدة القانونية يف جنوب أفريقيا وإيطاليا واسبانيا وفرنساوكان من بني املشاركني خرباء هلم معرفة ب

احملاكم الدولية األخرى الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية اليت تتبىن مشاركة الضحايا ولكن ليس هلا حىت اآلن ما يعادل 
 للدوائر االستثنائية يف احملاكم ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥فترة من وتشمل امليزانية املنقحة اخلاصة بال. مكتب احملامي العام للضحايا

كما تشمل امليزانية خبريين . الكمبودية موارد تغطي مشاركة فريقني قانونيني لتمثيل األطراف املدنية يف اإلجراءات القانونية
 الذين ميثلون األطراف امليدانية يف  لتوفري املساعدة القانونية ألفرقة احملامني٣-استشاريني قانونيني دوليني من الفئة الفنية ف

باإلضافة إىل ذلك، خصصت موارد إضافية لتغطية مصاريف فريقني .  والذين ال تدفع احملكمة أتعام٢ والقضية ١القضية 
اكم الكمبودية االتفاق املايل بني احلكومتني الكمبودية واألملانية الذي نفذته الدوائر االستثنائية يف احمل(قانونيني اثنني إضافيني 

وكذلك املوارد الالزمة لتغطية نفقات السفر . ضمن هيكل يعكس تشكيلة أفرقة الدفاع) والوكالة األملانية للتعاون التقين
وأدرجت كذلك املوارد الالزمة لتيسري االجتماعات اليت تعقد بني األفرقة . وإقامة احملامني املشاركني متوافرة هي األخرى

  .ذه األفرقةالقانونية وموكلي ه
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  اإلطار القانوين  -باء

ا يف نظام روما مإن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القانونية وحقهم يف طلب جرب األضرار منصوص عليه  -٥

 من ٣تنص الفقرة حيث . )٦(")القواعد(" .ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات") النظام األساسي("األساسي 

مهوم الضحايا ميكن أن يعرضها ممثلون قانونيون للضحايا حيث ترى احملكمة مالءمة ذلك و على أن آراء ٦٨ة املاد

 للضحية حرية أن، على ٩٠تبعا لذلك، يف القاعدة هذه األخرية وتنص . وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 املشترك للضحايا حيث يكون هناك عدد من وتنص القاعدة نفسها على التمثيل القانوين. اختيار ممثل قانوين

. ة إىل اختاذ خطوات معقولة لكفالة متثيل احلقوق املتميزة للضحايا وجتنب أي تضارب يف املصاحلوالضحايا مع الدع

 يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع أتعاب نجيوز للضحية أو للضحايا مم" على أنه ٩٠ من القاعدة ٥وتنص الفقرة 

  ."ين مشترك ختتاره احملكمة، تلقي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة املالية، إذا اقتضى األمرممثل قانو

الصيغة املستخدمة يف ه برغم واخلربة املكتسبة من أوىل احلاالت األربع املعروضة على احملكمة بينت جبالء أن  -٦

اإللزام فإن احلقوق اليت مينحها النظام األساسي للضحايا ال  رغم اتسامها بصبغة اإلباحة بدال من ،)٥ (٩٠القاعدة 

                                                                                                   ميكن أن متارس ممارسة فع الة إال إذا قامت احملكمة بتوفري املساعدة املالية للتمثيل القانوين للضحايا من خالل نظام 

 الضحايا املسامهة يف ويف احلاالت األربع مجيعها املعروضة حاليا على احملكمة، يتعذر على معظم. املساعدة القانونية

  .نفقات متثيلهم القانوين

ومتت بلورة نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف نطاق الئحة احملكمة، أما فيما يتعلق بتحديد املوارد   -٧

ة بني الدفاع وبني الضحايا حني يتعلق األمر بأنواع املوارد املاليمن هذه الالئحة أي متييز ٨٤املالية فال يرد يف البند 

فيما يتعلق بنطاق املساعدة القانونية، من ناحية أخرى، فإن البند     أم ا . الواجب أن تؤخذ بعني االعتبار وطبيعة التقييم

                                                                            أن حيدد املسج ل نطاق املساعدة القانونية املقدمة للضحايا وذلك بالتشاور مع الدائرة " ينص بكل بساطة على ٨٣

  ".حسبما يكون مناسبا

  استنتاج

 لتمويل التمثيل القانوين للضحايا ليس هو نفسه األساس املعتمد بالنسبة األساس القانوينعلى حني أن  -٨
 التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة جيب أن ميول من خالل نظام املساعدة القانونية للمحكمة إذا إال أنللدفاع، 

  .       ة فع الةما أريد للحقوق اليت مينحها النظام األساسي للضحايا أن متارس ممارس

  للدفاع بني املساعدة القانونية املقدمة للضحايا واملساعدة القانونية املقدمة الفروق  -جيم

استنادا إىل هذا اإلطار القانوين، وضع قلم احملكمة واقترح على اجلمعية نظاما للمساعدة القانونية يطبق  -٩

 وسلم قلم احملكمة، منذ البداية، بأنه يتعني، مع .)٧(على التمثيل القانوين بالنسبة للمتهمني وللضحايا على حد سواء

                                        
 من القواعد ٩٩ إىل ٨٥ من النظام األساسي والقواعد من ٧٥ واملادة ٦٨ من املادة ٣ انظر على وجه اخلصوص الفقرة)٦(

 .اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 .)ICC-ASP/6/4( انظر على سبيل املثال تقرير بشأن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله )٧(
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وهناك . )٨(تطور نظام املساعدة املذكور إبراز بعض الفروق بني طبيعة النظام املتعلق بالدفاع والنظام املتعلق بالضحايا

 :أسباب متعددة هلذا االختالف منها ما يلي

ذي يضطلع به الدفاع مما بوصفهم مشاركني يف اإلجراءات خمتلف عن الدور الالضحايا دور   ) أ(

ودور الضحايا يتوقف على القرارات اليت . تدخل كل طرفنطاق وطبيعة يؤدي إىل اختالف 

انظر املرفق . تتخذها الدائرة املعنية بشأن طرائق املشاركة وختتلف باختالف مرحلة اإلجراءات

  الثالث؛

علم إبقائهم على صال م قصد افظة على االتهناك جانب مالزم لتمثيل الضحايا قوامه إبقاء احمل  ) ب(

 أنومن احملتمل . بالتطورات أثناء اإلجراءات والدفاع على مصاحلهم واالستماع إىل توجيهام

عشرات ال القانونيون للضحايا أنفسهم ميثلون جمموعة من الضحايا قد يبلغ عددها جيد املمثلون

لقضية املشتركة أال ميثل الفريق لدفاع من احملتمل حىت يف ابينما يف حالة ا، )٩(وحىت املئات

  ؛ ال غريالقانوين سوى متهم واحد

 يف الهاي وأن املشتبه به الذي جيري مكتب املدعي ز االحتجاهنوعلى حني أن املتهم يظل ر  )ج(

العام معه مقابالت سيكون يف موقع حمدد واحد فقد تتعدد األماكن اليت توجد ا جمموعة 

رافية واسعة، مبا يف ذلك املواقع اليت يصعب الوصول إليها إما منطقة جغعرب الضحايا وتتشتت 

  .ألسباب لوجستية أو ألسباب أمنية

حددها القضاة من خالل يمث إن اإلطار القانوين للمحكمة ترك عدة قضايا ذات صلة مبشاركة الضحايا ل -١٠

الدويل، وعليه ليس هناك أية سوابق السوابق القضائية وهذا أمر يعترب يف حد ذاته جتديدا يف جمال القانون اجلنائي 

. وهناك جوانب أساسية متعددة ملشاركة الضحايا عرضت على االستئناف. دولية واضحة ميكن الرجوع إليها

ونتيجة . ألفرقة القانونيةوطبيعة املساعدة القانونية تنبع بالضرورة من طريقة املشاركة ومن االحتياجات الفعلية ل

قترح موجزا لنظام يبأن يسمح له سوابق القانونية، جيد قلم احملكمة نفسه اآلن يف موضع للتطورات اليت شهدا ال

حىت اآلن أي دعوى عرض  وإن مل يكن يتعلق بالتعويضات، حيث مل تأنا مساعدة قانونية حمدد خاص بالضحاي

 القانوين للمحكمة وعلى هذا النحو فإن مقترحات قلم احملكمة شكلها اإلطار. احملكمةعلى تتعلق جبرب الضرر 

 .والقرارات اليت اختذا الدوائر

 التساوي يف الفرص املتاحة –املبادئ اليت أرسي على أساسها نظام املساعدة القانونية اخلاص بالدفاع و -١١

 بالضحايا ة على املساعدة القانونية اخلاصها تبدو صاحلة لتطبيق- )١٠(واملوضوعية والشفافية واالستمرارية واالقتصاد

. تثناء مبدأ التساوي يف الفرصة املتاحة الذي يطبق على األطراف ولكن ال يطبق بالضرورة على املشاركنيباس

 .أن تؤمن للضحايا إمكانية أدائهم لكامل الدور املنوط م يف اإلجراءاتبوميكن استبداله املالئم باملبدأ القائل 

                                        
 على سبيل املثال، أبلغ قلم احملكمة هيئة الرئاسة بأنه سيتعني وضع استمارة منفصلة تتعلق باملعلومات اخلاصة بالضحايا )٨(

 .ختتلف عن االستمارة اخلاصة بالدفاع
 . ضحية٧٤ هناك فريق قانوين يف نطاق حماكمة لوبانغا ميثل حاليا )٩(
 .١٦، الفقرة )ICC-ASP/3/16(ن خيارات لتأمني الدفاع املالئم عن املتهمني تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأ) ١٠(
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نبين عليها املساعدة القانونية املقدمة للضحايا يلزم باإلضافة إىل ذلك، يعتقد قلم احملكمة أن املبادئ اليت ت -١٢

ل يأحدمها هو متث.  التمثيل القانوين للضحايا ينطوي على عنصرين هلما نفس األمهيةأنأن تأخذ بعني االعتبار حقيقة 

يف والثاين يتمثل . ل شخصيا أمام اجللسات وتقدمي مستندات خطيةوثمصاحل املوكلني أمام احملكمة، من خالل امل

االتصال باملوكلني مبا ذلك إبقاؤهم على علم بالتطورات وتلقي توجيهام والتأكيد على مصاحلهم لكي يتيسر 

والعنصر الثاين يتصدى لذات الغاية من مشاركة الضحايا وهي مشاركة تستلزم، . متثيلهم بوجه كفء أمام احملكمة

دت خمتلف الدوائر التابعة للمحكمة    وشد . ة مبحاميهمإن أريد هلا أن تكون هادفة، بقاء الضحايا على صلة منتظم

أيضا فيما اختذته من قرارات على أمهية إبقاء الضحايا على علم بالتطورات القضائية اليت تستجد على صعيد 

متكني املمثلني القانونيني للضحايا من تنفيذا كال بغية وهذا الفرق يقتضي تكييف نظام املساعدة القانونية . احملكمة

 .اجلانبني تنفيذا تاما

 استنتاج

 املبادئ اليت ينبين عليها نظام املساعدة القانونية اخلاص بالضحايا هي بشكل عام نفسها املبادئ نرغم أ -١٣
اخلاصة بالدفاع، إال أن هناك بعض الفروق الواجب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تصور وتنفيذ نظام املساعدة القانونية 

 الكبري لفوارق ناشئة عن االختالف يف الدور الذي يؤديه الضحايا يف اإلجراءات والعددوهذه ا. اخلاص بالضحايا
 الضحايا واحلاجة إىل متكني املمثلني القانونيني من احملافظة  إليهمن الضحايا وبعد املوقع اجلغرايف للبلد الذي ينتمي

 معلى االتصال الدائم. 

  تقييم العوز  -دال

 طريقة تقييم العوز

 :طائفة من النهوج املمكنة إلثبات أهلية الضحايا لتلقي املساعدة القانونية ميكن تلخيصها فيما يليهناك  -١٤

  افتراض أن مجيع الضحايا هم معوزون ما مل تتوافر معلومات تدل على أم ليسوا كذلك؛  )أ(

  ص مفصل؛الطلب إىل مجيع الضحايا توفري معلومات مفصلة تتعلق بأوضاعهم املالية وإجراء فح  )ب(  

 .وإخضاع حاالت الضحايا لتقييم وجيه يقوم على أساس املوارد املتاحة لكل فرد منهم  )ج(  

 اإلطار القانوين الذي حيكم نظام املساعدة القانونية أنفيما خيص اخليار األول، يعتقد قلم احملكمة  -١٥

تطبيق مبدأ افتراض بة ال يسمحان  من الئحة قلم احملكم١٣٢ من الئحة احملكمة والبند ٨٤البند بالذات للمحكمة و

                                                                                 املسج ل مسؤول عن تأمني إدارة وصرف األموال املخصصة للمساعدة القانونية على النحو الصحيح إذ أن . العوز

غري افتراض أن كل ضحية ستكون ال ميكن باإلضافة إىل ذلك يؤمن قلم احملكمة بأنه . يستبعد إتباع ج كهذاالذي 

 .املسامهة يف هذه األتعابعلى لى تسديد األتعاب القانونية اليت تتكبدها أو عيف مجيع األحوال قادرة 
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 هذا النهج أن يلقي بعبء ثقيل على عاتق الضحايا وإدارة احملكمة أنوفيما يتعلق باخليار الثاين، من ش -١٦

سامهة على حد سواء خاصة حيث تدل الظروف اليت يعيش فيها الشخص داللة واضحة على أنه غري قادر على امل

 .يف النفقات القانونية اليت يتكبدها

                      حيث ي طلب إىل مجيع أصحاب . اليت يتوخاها قلم احملكمة تتمثل يف اخليار الثالثلذلك فإن املمارسة   -١٧

طلبات املساعدة القانونية التوقيع على إعالن خيول قلم احملكمة التحقيق فيما ميلكونه من أصول إذا ما قرر قلم 

على (وجيري عندها حتقيق واضح يستند إىل الظروف اخلاصة بصاحب الطلب . ثل هذا التحقيقاحملكمة إجراء م

 نميكن أن خيلص إما إىل أ)                                                                سبيل املثال أين يكون صاحب الطلب طفال أو يعيش يف خمي م لألشخاص املشردين

  .تقدمي املزيد من املعلومات عليه صاحب الطلب معوز أو أن

من املوارد اليت ميتلكها كل ضحية ولكن احملكمة ال لكل مورد  فرديا جيري  تقييمانوخالصة القول أ  -١٨

 حني يبدو واضحا أن الضحية ال ميكنها ةتطلب إىل كل ضحية ملء استمارة مفصلة بشأن املعلومات املالية، خاص

م وحيقق التوازن وقلم احملكمة يعتقد أن هذا النهج املرن سلي. على اإلطالق أن تسهم يف تكاليف التمثل القانوين

تفق مع واجباته إدارة أموال املساعدة يويعتقد قلم احملكمة أيضا أن من باب األخذ مببدأ التناسب ومما . املالئم

  .عوز الضحايا  يطرح بعض االفتراضات حني النظر يفنالقانونية إدارة سليمة أ

فرباير / شباط١٨جب مقرر مؤرخ أقرت هيئة الرئاسة النهج الذي يتوخاه قلم احملكمة وذلك مبوقد و  -١٩

                                       ، بي نوا فيها أنه يتعني على احملكمة افتراض ٢٠٠٨وتلبية ملناشدة صادرة عن املمثلني القانونيني يف عام  )١١(٢٠٠٩

وأكدت هيئة الرئاسة اتساق ج قلم احملكمة مع اإلطار القانوين احلايل ا، العوز حيث يتعلق األمر بالضحاي

  .للمحكمة

                                                                                    أن ي نظر يف العواقب حيثما يتنب أن فردا واحدا أو أكثر من أفراد جمموعة من الضحايا ليسوا ويلزم كذلك  -٢٠

يقضي والنهج الذي تتبعه احملكمة . معوزين بالنظر إىل أن الضحايا عادة ما يتم جتميعهم ألغراض املساعدة القانونية

من ذلك الفرد على أساس ما لا وذلك مشترك متثيالالفرد يف جمموعة من الضحايا ميثلهم ممثل قانوين بتقييم وضع 

  .صلة من التكاليف بدال من التكاليف بأسرهاذي إمكانيات للوفاء باجلزء 

وهناك قضية متصلة ذا املوضوع وتتعلق مبعرفة ما إذا كان ينبغي مواصلة حساب العوز على أساس صيغة   -٢١

وقد جرى النظر يف هذه . ى مطلقة لألصول احملتازةبعينها أو ينبغي تبين صيغة بديلة من قبيل وضع حدود قصو

  .)١٢(املسألة يف تقرير منفصل له عالقة بالدفاع ويقترح بالنسبة للظرف الراهن اعتماد ج مماثل يف هذا املقام

  

  

                                        
)١١( ICC-01/04-559  ق بقرار هيئة الرئاسةلع، أسباب تت٢٠٠٩فرباير / شباط١٨املؤرخ.  
يو ما/أيار٦، مؤرخ ICC-ASP/8/4مناذج بديلة لتقييم العوز، :  تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية)١٢(

 .١٦، الفقرة ٢٠٠٩
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 املايل إن تقييم عوز الضحايا ألغراض حتديد أهليتها للمساعدة القانونية ينبغي أن يقوم على أساس التقييم  -٢٢
وينبغي تقييم وضع فرد من . الواضح املبين على املوارد املالية الفردية على حنو ما هو معمول به يف املمارسة الراهنة

أفراد جمموع من الضحايا على أساس قدرة هذا الفرد على الوفاء باحلصة ذات العالقة من تكاليف متثيل اموعة اليت 
موعةترتبط على هذا النحو حبجم تلك ا. 

واملسألة املتعلقة بإتباع ج خمتلف من عدم إتباعه يف حساب العوز، من قبيل وضع حد أقصى لألصول   –٢٣
  . ينبغي رصدها باالقتران مع النظر يف املسألة نفسها فيما يتصل بالدفاع،اململوكة

  دفع أجور املمثلني القانونيني للضحايا  -هاء

  مستوى املرتبات

، يف إطار نظام املساعدة ونفقات عابمن أتجور األفرقة القانونية مبا تشتمل عليه أعموما ما تسدد   -٢٤

وإدارة املساعدة القانونية املقدمة للضحايا وللدفاع . )١٣(لدفاعاملعتمد بالنسبة ل على نفس األساس اخلاص القانونية،

  .تساق يف التنفيذالبغية كفالة اثب تنسق عن ك

  :، على ما يلي)١٤( من تقرير اللجنة٨٤ر، تنص الفقرة وفيما يتعلق بتراوح األجو  -٢٥

 مناسبا حقا لتوكيل ٥-وعالوة على ذلك، تقترح اللجنة أيضا النظر فيما إذا كان املرتب احملدد للرتبة ف"  

  ".نظر للدور املختلف الذي يؤديه هذا احملامي يف اإلجراءاتبالحمام قدير للضحايا 

وتسليما بأمهية الدور الذي . نفصلةاملعاملة امل، ال ترى احملكمة أساسا يربر سألة       لي  يف املعلى إثر النظر املو  -٢٦

يؤديه الضحايا املشاركون يف إجراءات احملكمة تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت وضعتها احملكمة على أن 

 ١٠ي الدفاع، مبا يف ذلك ما ال يقل عن  فيه نفس املؤهالت اليت تتوفر يف حمام تتوفرناملمثل القانوين للضحايا جيب أ

 تتوفر األقلونتيجة لذلك جيب أن يكون هناك حمام واحد على  .)١٥(سنوات من اخلربة يف جمال اإلجراءات اجلنائية

والشخص الذي ميتلك خربة السنوات العشر الالزمة . فيه هذه االشتراطات من بني مجيع األفرقة اليت متثل الضحايا

                                        
 يورو بالنسبة للسفر وغريه من التكاليف، وتسديد مقدار يصل ٤ ٠٠٠ على سبيل املثال، احلد الشهري األقصى البالغ )١٣(

 يف املائة من التعويض عن أعداد الدفاع حيثما يكون ذلك مربرا ومستويات أجور شىت أفراد الفريق وإجراءات ٤٠إىل 
 .الدفع

 ).ICC-ASP/8/5( امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة  تقرير جلنة)١٤(
 من الئحة احملكمة اليت حتدد املؤهالت ٦٧من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف البند ) ١ (٢٢ تتم بلورة القاعدة )١٥(

أنه يتعني أن يستويف املمثل "نص على من القواعد املذكورة ت) ٦ (٩٠واخلربات الواجب أن ميتلكها حمامي الدفاع؛ والقاعدة 
، وتنص القاعدة "١، القاعدة الفرعية ٢٢ من القاعدة ١القانوين للضحية أو الضحايا املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة 

ذه                                                                                                 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أن ينشئ املسج ل ويتعهد قائمة بأمساء احملامني الذين تتوافر فيهم ه) ٢ (٢١
                                                                                                        وي طلب إىل احملامي الذي يتم قبول إدراج امسه يف القائمة أن يبني ما إذا كان حيب ذ متثيل الدفاع أو الضحايا أو أن أمر . املعايري

 .اخليار غري مطروح
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حد لألمم املتحدة، وهو نظام تتقيد به و طبقا للنظام امل٥-ارسات التوظيف باحملكمة، برتبة فيعني، مبقتضى مم

للضحايا يف نفس املستوى الذي يعني فيه حمامي الدفاع ال يرتكز على أساس مبدأ التساوي  وتعيني حمام. )١٦(احملكمة

عتراف بالقيمة اليت توليها الدول األطراف وهو ا. يف الفرص املتاحة بل هو أداة جلعل حقوق الضحايا حقوقا فاعلة

لكفالة التساوي يف التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة ألغراض مشاركتهم يف اإلجراءات هذه املشاركة اليت تعترب 

  .يف نظام روما األساسيا مسة رئيسية وجتديد

 من جهة أخرى وهذه واحملكمة من جهتها تسلم باختالف احتياجات الدفاع من جهة والضحايا  -٢٧

االختالفات أخذت بعني االعتبار يف املوارد اليت خصصت لكل مرحلة من مراحل اإلجراءات يف إطار نظام املساعدة 

 باإلضافة إىل ذلك تنبغي مالحظة أنه بالرغم من اختالف الدور الذي يؤديه حمامي الضحايا عن الدور .)١٧(القانونية

وعلى األقل أثناء أي مرحلة  .)١٨( الضحايا هم مع ذلك مشاركون يف اإلجراءاتالذي يؤديه حمامي الدفاع، إال أن

 .من مراحل اجلرب يتوقع أن يؤدي املمثلون القانونيون للضحايا دورا رياديا يف هذا الشأن

                                                                                             وعلى ضوء ما تقدم، يوصى باالحتفاظ باملمارسة الراهنة اليت تقضي بأن ت دفع للممثلني القانونيني للضحايا   -٢٨

  .٥-أجور مبستوى ف

 التكاليف

 وهي أنوحبثت احملكمة كذلك إمكانية احلد من التكاليف اليت تستعيدها األفرقة القانونية اليت متثل الضحاي  -٢٩

وتشمل السفر لغاية مقر احملكمة حلضور . تكاليف تعامل حاليا بالطريقة نفسها اليت تعامل ا تكاليف الدفاع

 . امليداناجللسات واالضطالع ببعثات إىل

. ويوصى، ألسباب مماثلة، باالستمرار يف تسديد التكاليف على األساس نفسه الذي يعتمد بالنسبة للدفاع  -٣٠

والنظام املشترك الذي يطبق حاليا على أفرقة الدفاع والضحايا مت حسابه على أساس ما تدعو احلاجة إليه بالفعل 

 يقوض قدرة األفرقة القانونية اليت متثل ه أنت خمتلفة من شأنيق مستويابوتط.للقيام بتمثيل كفء أمام احملكمة

  .                                  الضحايا على متثيل موكليها متثيال فع اال

  

                                        
 وهو الرغبة يف احلفاظ على توازن ٥-هناك سبب آخر يتعلق مبستوى املرتب الذي يدفع حملامي الدفاع املعني برتبة ف )١٦(
ني املوارد املخصصة للمتهمني واملوارد املخصصة للدعاء حبيث ترتكز رسوم أفراد الدفاع على أساس املرتبات اليت تدفع ب

انظر التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف حول اخليارات املتعلقة . ملكتب املدعي العام للمحكمة وللمحاكم اخلاصة
وعلى صعيد مكتب املدعي العام يعني الوكيل . ١٦، الفقرة ICC-ASP/3/16همني، بكفالة الدفاع املالئم عن األشخاص املت

بالرغم من أن مبدأ التساوي يف الفرص املتاح ال يطبق . ٥- األول للمدعي العام، وهو نظري املستشار القانوين، برتبة ف
حية أخرى كما سبقت مالحظته أن مجيع بالطريقة نفسها اليت يطبق ا على اإلدعاء والدفاع من ناحية وعلى الضحايا من نا

 .املستشارين القانونيني جيب أن تتوفر فيهم نفس الشروط
، تركيبة ICC-ASP/6/4 توضح يف التقرير بشأن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله، )١٧(

 .إلجراءاتاألفرقة وغريها من املوارد املخصصة للدفاع والضحايا يف شىت مراحل ا
 من ٦٨ من املادة ٣ ضحية للمشاركة يف احملاكمة األوىل يف قضية لوبانغا وفقا للفقرة ٩٣ على سبيل املثال، مت قبول )١٨(

 .نظام روما األساسي
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 ، حىت٥- أجرة احملامي الذي ميثل جمموعة من الضحايا على أساس الرتبة الفنية ففعجيب االستمرار يف د  -٣١
 من ناحية للضحايا أمام احملكمةجليد لكفالة التمثيل القانوين ا و من ناحيةمستوى اخلربة املطلوبةعن يعرب هذا األجر 

 .أخرى

الستعادة ينبغي متكني األفرقة القانونية اليت متثل الضحايا من استعادة املصاريف على األساس نفسه املعتمد   -٣٢
  .                                                                 تكاليف الدفاع وذلك من أجل متكينهم من االضطالع بتمثيل فع ال أمام احملكمة

  نظام املساعدة القانونية اخلاص بالضحاياتنفيذ  -واو

الدور املركزي املنوط بالدوائر يف حتديد نطاق مشاركة الضحايا وتنظيم لى ينبغي، بادئ ببدء، التأكيد ع  -٣٣

يف مركز الضحايا الذين تقدموا بت وتولت الدوائر ال. التمثيل القانوين وفيما يتصل بنظام املساعدة القانونية نفسها

   ملشاركة يف اإلجراءات ويف طرائق هذه املشاركة وفقا للنصوص القانونية للمحكمةبطلبات ا

 ١٦والقاعدة . تنظيم التمثيل القانوين للضحايا مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق الدوائر وقلم احملكمةو  -٣٤

حايا يف احلصول على                                                                      من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تعهد للمسج ل باملسؤولية عن مساعدة الض )ب) (١(

                                                    تنص على قيام املسج ل مبساعدة الدوائر يف تنظيم التمثيل ٩٠املشورة القانونية وتنظيم متثيلهم القانوين، فيما القاعدة 

 على أن الدائرة هي اليت ترقب وتوجه تنظيم التمثيل القانوين ٩٠ومن ناحية أخرى، تنص القاعدة . القانوين املشترك

هو الذي يقوم بإصدار القرارات اخلاصة بنطاق املساعدة القانونية ولكن جيوز للدائرة أن تعيد        واملسج ل . املشترك

 .)١٩( املساعدة القانونيةهالنظر يف تلك القرارات املتعلقة بطلب شخص تلقي

وقامت احملكمة، على هذا . وحيدد املرفق األول املمارسة اليت اتبعت حىت اليوم يف شىت مراحل اإلجراءات  -٣٥

وترد هذه اجلداول يف . األساس، بإعداد جمموعة من اجلداول اليت تبني تكلفة التمثيل القانوين يف خمتلف املراحل

 .املرفق الثالث

وتبني املرافق حصول زيادة يف النشاط قابلها تزايد يف العبء على ميزانية املساعدة القانونية، مع التقدم يف   -٣٦

 ،حبالة من احلاالتذي الصلة التمثيل         فيما خيص  نية املساعدة القانونية يسجل ميزامن وأدىن طلب . مراحل القضية

وعموما ما يتسبب اعتقال أو مثول متهم . ويف املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا قبل انعقاد جلسة اعتماد التهم

احملاكمة ويتوقع يما يتصل بفميزانية املساعدة القانونية يسجل طلب من وأعلى . من املتهمني يف تكاثف اإلجراءات

  .أن يكون الطلب عاليا بصورة ملحوظة أثناء أي مرحلة من مراحل جرب الضرر

  

  

                                        
 . من الئحة احملكمة٨٣ من البند ٢ الفقرة )١٩(
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  للضحاياالتمثيل الداخلي واخلارجي  -زاي

  اشتراك احملامي اخلارجي يف متثيل الضحايا

 يتعلق بتمثيل املشتبه  سواء فيما–اشتراك احملامي اخلارجي يف اإلجراءات اليت تتم أمام احملكمة عموما  إن  –٣٧

 ظل حمل نظر مشل أصحاب مصلحة خارجيني يف سياق تطور إستراتيجية احملكمة –م أو املتهمني أو الضحايا 

  .اخلاصة باحملامني

. مهم حصرا لدى احملكمةاوالواضح أن هناك مزايا يف اعتماد حمامني داخليني متخصصني ميارسون مه  -٣٨

  : يليوميكن تلخيص هذه املزايا فيما

 حمام متخصص يف جمال القانون وميارس وظيفته أمام استفادة املوكلني من متثيل يتواله  )أ(

احملكمة؛ واحملامي الداخلي بوسعه أن ميثل أثناء اإلجراءات اليت تقوم ا احملكمة هذه 

وأن يتابعها بشكل دائم مما ميكنه من متابعة كافة السوابق القضائية ذات العالقة 

  باحملكمة؛

لى ون الداخليون متحررون من االلتزامات اخلارجية األخرى وهم قادرون عواحملام  )ب(

  التركيز حصرا على القضايا اليت يعنون ا أمام احملكمة؛

وميكن حتقيق وفورات وجتنب املصاريف اليت ترتبط على سبيل املثال بسفر احملامي   )ج(

  .اخلارجي إىل احملكمة حلضور جلساا

أخرى، هناك كذلك بعض املزايا املهمة يف أن تكون هناك مشاركة أوسع نطاقا من احملامني من جهة   -٣٩

اخلارجيني املتمرسني يف جمال اإلجراءات اجلنائية والذين يأتون عموما إىل احملكمة إىل جانب مهامهم العادية اليت 

  :هذه املزايا فيما يلييص وميكن تلخ. يؤدوا

خلارجيني من شأنه أن ميس مببدأ حرية اختيار املتهم حملاميه، مبا يف ذلك اخليار احملامني اإن استبعاد   )أ(

واحملكمة اليت تتخذ من الهاي مقرا هلا قد تبدو . يف أن ميثل مبحام من البلد الذي ينتمي إليه

 يتكلم بلغته وأن تنشأ بينه وبني أنللضحايا بعيدة وتعيني ممثل قانوين له دراية بأوضاعه واملمكن 

  ؛)٢٠(احملامي عالقة ثقة قد يكون حامسا يف إضفاء جدوى على جتربة املشاركة

                                        
ة احملامون الذين ميثلون الضحايا يف  بالرغم من عدم إجراء أي دراسة مستقلة إال أن نقطة كهذه أكد عليها بشد)٢٠(

L’organisation de la représentation des victimes, l’aide légale et le BPCV : l’expérience des conseils ،
وي عرضت على االجتماع التشاوري جولو شدنيو/ وكاتنغالوبانغا ممثلني قانونيني يف قضييت ٨٠ع عليها             ّوهي وثيقة وق 

، فضال عن املنظمات غري احلكومية اليت شاركت يف ٢٠٠٩يوليه / متوز٦ التقرير والذي عقد باحملكمة يف املتعلق ذا
االجتماع املذكور، وتشهد على هذه النقطة أيضا خربة قلم احملكمة يف جمال مقابلة الضحايا لغرض مساعدم على اختيار 

  .ممثل قانوين
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وبوسع احملامني احملليني من البلد الذي ينتمي إليه الضحايا أن يفيدوا احملكمة مبا هلم من اخلصال   )ب(

والتجارب الفريدة مبا يف ذلك معرفتهم بثقافة وخلفيات الضحايا والسياق الذي ارتكبت فيه 

  ؛)٢١( املزعومةاجلرائم

ويلعب احملامون اخلارجيون دورا مهما من حيث أن عدد الضحايا الذين يصلون إىل احملكمة رمبا   )ج(

 ويلعب احملامون .)٢٢("من الداخل"يكون أقل بكثري لو متت عملية التمثيل القانوين للضحايا 

ال أم يساعدون اخلارجيون دورا مهما يف متكني الضحايا من الوصول إىل احملكمة من ذلك مث

الضحايا على تقدمي طلبام مساعدة جمانية ويف أماكن يتعذر فيها على موظفي احملكمة الذهاب 

ورمبا ال جيدون حافزا يف القيام بذلك إن كانوا عاجزين على مواصلة متثيل الضحايا حاملا . إليها

  يتم االعتراف مبركز هؤالء؛

كمة من االستفادة إىل حد أبعد من ثراء اخلربة اليت ومشاركة احملامني اخلارجيني متكن احمل  )د(

يكتسبها هؤالء احملامون من خالل ممارستهم على املستوى الوطين ويف ذلك ما يشجع على 

  مشاركة املزيد من احملامني من مجيع أحناء العامل يف مساعي احملكمة؛

حد أبعد يف بناء القدرات والنهوض ن احملكمة من املسامهة إىل                         ّواشتراك احملامني اخلارجيني ميك   )ه(

  .بالقانون اجلنائي الدويل يف النظم القانونية الوطنية، مبا يتمشى مع مبدأ التكامل

سياسية قوية لإلبقاء على بابا  خلص قلم احملكمة إىل أن هناك أستأسيسا على هذه املشاورات واخلواطر،  -٤٠

واملقومات اليت يوفرها احملامون اخلارجيون ال . ء يف متثيل الضحايااشتراك احملامني اخلارجيني والداخليني على حد سوا

فإن أفضل حل يكمن يف متكني كل طرف من ، ذلكل. ميكن أن يوفرها احملامون الداخليون والعكس بالعكس

  .املسامهة املالئمة املمكن أن يقدمها مع تاليف االزدواج

  تفادي االزدواجدور مكتب احملامي العام للضحايا واختاذ إجراءات ل

 من الئحة احملكمة الدور الذي يضطلع به مكتب احملامي العام للضحايا وتنص ٨١ من البند ٤حتدد الفقرة   -٤١

ممثلني القانونيني للضحايا وللضحايا مبا يف ذلك للهذه الفقرة على أن يقوم املكتب املذكور بتوفري الدعم واملساعدة 

 من ٢وتنص الفقرة . )٢٣(ملشورة واملثول أمام الدائرة فيما يتعلق بقضايا حمددةعند االقتضاء، البحوث القانونية وا

  . على أنه جيوز للدائرة أن تعني املكتب املذكور ألجل متثيل الضحايا٨٠البند 

  

                                        
نيودجولو شوي أن هذه الفائدة برهنت عليها احملاكمة اليت خضع هلا /وبانغا وكاتنغا يؤكد املمثلون القانونيون يف قضييت ل)٢١(

 L’organisation de la représentation des victimes, l’aide légale et le BPCV : l’expérience desلوبانغان انظر،

conseils. 
 . املرجع نفسه)٢٢(
املثول أمام احملكمة ) ب(البحوث واملشورة القانونية؛ و) أ: (ذكر للحصريشمل ذلك على سبيل ال) ٤ (٨١ وفقا للبند )٢٣(

 .فيما يتعلق بقضايا حمددة
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  توفري الدعم لألفرقة القانونية اخلارجية

لدعم بابناء على طلبهم، ، اونيني للضحاييتعلق اجلزء األول من الوالية املنوطة باملكتب بتزويد املمثلني القان  -٤٢

وقد سلمت .٢٤الوثائق األساسية الوقائعية، والوثائق البحثية واملشورة ومشاريع الدراساتاليت تشمل واملساعدة 

األفرقة القانونية اليت متثل الضحايا والدوائر باألمهية اليت يكتسبها هذا الدعم الذي ينطوي يف مجلة أمور على تزويد 

فرقة بقدرة حبثية واملعرفة التخصصية ذات العالقة مبجاالت القانون الدويل والقوانني واملمارسة السائدة لدى هذه األ

احملكمة والقدرة على متابعة إجراءات احملكمة على أساس مستمر واملعرفة الفنية بنظم احملكمة املتعلقة بإدارة 

  .املعلومات

عام للضحايا هو إجياد قدرة داخلية مكملة لدور احملامني  الغرض من إنشاء مكتب احملامي الوكان  -٤٣

 ذلك لوالو موردا قيما ، ويوفر املكتب املذكور، بتقدميه الدعم لألفرقة اخلارجية. اخلارجيني مع تفادي االزدواج

ة للزم أن يوفر ذلك املورد يف شكل أفراد فريق إضافيني مما يضاعف من ثقل العبء على ميزانية املساعدالدعم 

واحملكمة تأخذ بعني االعتبار هذا الدعم الذي يقدمه مكتب احملامي العام للضحايا حني ختصص املوارد . القانونية

  .لألفرقة القانونية اخلارجية

  متثيل الضحايا

وقد . كتب احملامي العام للضحايا يف متثل الضحايا متثيال مباشرامبيتمثل الشطر الثاين من الوالية املنوطة   -٤٤

ه ممثال للضحايا الذين لو ال هذا التعيني حلرموا ف دوائر احملكمة من هذا اخليار يف تعيني املكتب بوصةفادت كافاست

  :من التمثيل القانوين يف نقطتني حرجتني

  املرحلة اليت تسبق قيام الدائرة بالبت يف مركزهم؛  )أ(  

  .ذا املمثلهلعيني احملكمة بعد البت يف مركزهم ولغاية اختيار ممثل قانوين مشترك أو ت  )ب(  

وذلك يسد فجوة مهمة حيث إن عددا كبريا من الضحايا يتقدمون إىل احملكمة دون أن يكون هلم ممثل 

العبء الذي إىل وإذا ما كان ملمثل قانوين خارجي أن يعني لسد الفجوات فإن ذلك سيضيف ثقال جديدا . قانوين

  .تتحمله ميزانية املساعدة القانونية

ضافة إىل ذلك فإن توافر مكتب احملامي العام للضحايا يتيح خيارا مرنا حني تنشأ فجأة احلاجة لتمثيل باإل  -٤٥

جولو شوي، بقي فجأة مجع من نغودفعلى سبيل املثال وخالل جلسة اعتماد التهم يف قضية كاتنغا و. قانوين

الدائرة التمهيدية عينت مكتب احملامي الضحايا بدون ممثل قانوين هلم حني ظهر تضارب ممكن يف املصاحل حيث إن 

  .العام للضحايا يف اجللسات لغاية تسوية املسألة

                                        
يونيه / حزيران١٠ الوثائق األساسية اليت أعدها مكتب احملامي العام للضحايا وقدمها إىل الفريق العامل يف الهاي يف )٢٤(

٢٠٠٩. 
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 فيما يتعلق بتمثيل املكتب للضحايا أثناء إجراءات احملاكمة، فإن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أما  -٤٦

على أن يقوم قلم احملكمة  ،)٢٥( العالقةتترك تنظيم التمثيل القانوين املشترك بالنسبة للمحاكمة يف أيدي الدائرة ذات

  .ساعدة حسب االقتضاءاملبتوفري 

من األمهية :  وجهة نظرها القائلة بأن لوبانغاويف هذا الصدد، أبدت الدائرة التمهيدية األوىل يف قضية   -٤٧

ة على جمموعة أساسية احلامسة مبكان أن يركز املكتب، أثناء املرحلة األوىل من مراحل وجود احملكمة، موارده احملدود

وهي تتمثل يف توفري الدعم واملساعدة للممثلني ... من الوظائف اليت أنيطت به يف إطار نظام روما األساسي 

وقررت وجوب تعيني )".  الضحايايبدال من متثيل فراد(القانونيني للضحايا وللضحايا الذين قدموا طلبا باملشاركة 

يكون اللجوء إىل هذا ملاذا توضح ... إال أن تكون هناك أسباب حمددة"اكمة، ممثلني قانونيني خارجيني أثناء احمل

من ناحية أخرى، قررت الدائرة االبتدائية يف هذه احلالة أن . )٢٦(" الضحايا املشاركنيياخليار ضارا مبصاحل فراد

 يف الشاهد والضحية يواصل مكتب احملامي العام للضحايا متثيل أربع من الضحايا ذوي املركز املزدوج املتمثل

كتب م من العوامل مبا فيها حقيقة أن الضحايا طلبوا صراحة من ااملشاركة أثناء احملاكمة، أخذا بعني االعتبار عدد

احملامي العام للضحايا أن يكون حماميهم وأن املكتب أقام عالقة طويلة األجل بأولئك الضحايا الذين سيحتاجون 

الهاي لإلدالء بشهادم وحقيقة أن ما هلم من أدلة سيستمع إليها يف إىل وا جاءوقد                     ملساعدة معينة وحس اسة 

وقررت الدائرة أن بقية الضحايا اآلخرين الذين مثلهم يف السابق املكتب ينبغي أن خيتاروا . املستقل القريب نسبيا

 .)٢٧(ممثال قانونيا آخر

رقة اخلارجية والتمثيل ألفدعم ا( بدورين اثنني العام للضحايااحملامي ويف احلاالت اليت يقوم فيها مكتب   -٤٨

الفصل داخل املكتب من أجل تفادي التضارب يف املصاحل واحلفاظ على فإنه يوجد مستوى من ) املنفصل للضحايا

وخيصص مكتب احملامي العام للضحايا موظفني خمتلفني لكل فريق ويتخذ . )٢٨(املستوى املالئم من االستقاللية

  .بغية تفادي تضارب املصاحلإجراءات داخلية 

وعلى ضوء ما تقدم، يقترح قلم احملكمة مواصلة مساعدة الدوائر على الظفر حبلول عملية على أساس كل   -٤٩

حالة على حدة، مبا ذلك توجيه النظر إىل اآلثار املالية املترتبة فضال عن العوامل األخرى ذات العالقة باملوضوع على 

جة لتفادي االزدواج ولالستفادة استفادة كاملة من جوانب القوة اليت يتميز ا احملامون أن ال تغرب عن البال احلا

  .اخلارجيون وجوانب القوة يف مكتب احملامي العام للضحايا

  

                                        
 .إلثبات من القواعد اإلجرائية وقواعد ا٩٠ القاعدة )٢٥(
  اICC-01/04-01/06-1211 القرار املتعلق بدور مكتب احملامي العام للضحايا وطلبه احلصول على الوثيقة )٢٦(

  .٣٤ و٣٢، الفقرتان ٢٠٠٨مارس /آذار٦
ناير ي/ كانون الثاين١٦ القرار الشفوي الصادر عن الدائرة التمهيدية األوىل، الندوة املتعلقة مبركز الضحايا املعقودة يف )٢٧(

٢٠٠٩. 
خطط مكتب احملامي العام للضحايا الرامية إىل إقرار توازن بني الدعم الذي يقدمه ووظائف التمثيل اليت  تناقش حاليا )٢٨(

 .يؤديها احملامون اخلارجيون، الذين أعربوا عن الشواغل اليت تساورهم يف هذا الصدد
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  استنتاج

هناك أسباب سياسية وجيهة لتوفري موارد لفائدة احملامني اخلارجيني ذوي اخلربة يف جمال اإلجراءات اجلنائية   -٥٠
تفادي االزدواج بالدور الذي على ل الضحايا املشاركني يف إجراءات احملكمة أو اللتماس التعويض، مع العمل لتمثي

  .يلعبه احملامون الداخليون

  اآلثار املاليةسيناريوهات تتعلق بالتمثيل القانوين املشترك للضحايا مبا ذلك   -هاء

  :على ما يلي )٢٩( أعمال دورا الثانية عشر من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن٨٢تنص الفقر   -٥١

وبينما تالحظ اللجنة أن املناقشات .                                               ورحبت اللجنة باملعلومات املقدمة من امليس رة واحملكمة"

يف الفريق العامل ال تزال يف مراحلها األوىل، تقترح اللجنة أن يتناول الفريق العامل اآلثار املالية 

  ".يف املوضوعللخيارات املختلفة كجزء من نظره 

بيانا ، ابناء على طلب اللجنة، يوفر املرفق الثاين عددا من السيناريوهات اليت تقدم، يف كل سيناريو منه  -٥٢

 ، حيث ميثل مكتب١وإىل جانب السيناريو . باآلثار املالية املترتبة على الدورة بكاملها بالنسبة لقضية من القضايا

ترتئي ، ا، حيث ميثل احملامون اخلارجيون مجيع الضحاي٥والسيناريو ، االعام للضحايا مجيع الضحاياحملامي 

  .السيناريوهات التمثيل املتواصل للضحايا عن طريق مكتب احملامي العام للضحايا واحملامني اخلارجيني على حد سواء

  :وترد يف املرفق الثاين التكاليف التقديرية للسيناريوهات التايل ذكرها  -٥٣

ميثل مكتب احملامي العامل للضحايا مجيع الضحايا يف كل مرحلة :  ي ثيل داخلي حصرمت :١السيناريو 

  ؛)فريقان لكل قضية(من املراحل 

ميثل مكتب احملامي العام للضحايا مجيع الضحايا يف املرحلة التمهيدية : ١متثيل خمتلط  :٢السيناريو 

فريقان (حملاكمة فما بعد وميثل احملامون اخلارجيون مجيع الضحايا إبتداءا من مرحلة ا

  ؛)لكل قضية

ميثل مكتب احملامي العام للضحايا واحملامون اخلارجيون الضحايا يف كل : ٢متثيل خمتلط  :٣السيناريو 

ويوفر مكتب احملامي العام للضحايا متثيال منفصال (ارجي واحد فقط خفريق : مرحلة

  ؛)صاحلموعة واحدة أو أكثر إن مل يكن هناك أي تضارب يف امل

ميثل مكتب احملامي العام للضحايا واحملامون اخلارجيون الضحايا يف كل : ٣متثيل خمتلط  :٤السيناريو 

  ؛)لوبانغاكما هو الشأن يف قضية (فريقان خارجيان : مرحلة

                                        
)٢٩( ICC-ASP-8/5.  
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يوفر مكتب احملامي العام للضحايا مساعدة فقط لألفرقة القانونية : متثيل خارجي حصري: ٥السيناريو 

يف مجيع املراحل وال ميثل الضحايا إال يف ظروف استثنائية وعلى أساس اخلارجية 

  .مؤقت

وجيب التشديد على أن هذه السيناريوهات تقوم على أساس حسابات تقريبية باالستناد إىل اخلربة  -٥٤

وعلى أية . تم وضع تصور كامل للدورة بكاملها يف قضية من القضاياياملكتسبة من اإلجراءات األوىل وسوف 

 .ل ميكن بالفعل اخللوص إىل عدد من االستنتاجاتحا

  دد األفرقة القانونية اخلارجيةع

 ينظر يف إمكانية تعيني فريق أناقترحت اللجنة يف تقريرها عن دورا احلادية عشرة على قلم احملكمة   -٥٥

  .)٣٠(قانوين واحد للضحايا حبسب كل قضية

الرئيسي املؤثر يف التكلفة هو عدد األفرقة القانونية يستخلص من حسابات التكاليف هذه أن املتغري   -٥٦

انظر (ق هذا بوجه خاص على مرحلة احملاكمة اليت هي املرحلة األكثر كلفة صدوي. اخلارجية اليت متثل الضحايا

  ).املرفق الثالث

 الذي تتبعه أعاله، يتوقف عدد األفرقة القانونية اخلارجية على النهجواو وكما تقدمت مناقشته يف الفرع   -٥٧

وقد تباين يف هذا الصدد، النهج الذي توخته الدوائر فيما يتعلق بعدد األفرقة القانونية املعترف بتمثيلها . الدوائر

ففي مرحلة اعتماد التهم اعترفت الدائرة التمهيدية األوىل بأربعة أفرقة من . للضحايا يف خمتلف مراحل اإلجراءات

أن بالدائرة التمهيدية الثالثة يف قضية مببا قضت أن ، يف حني دجولوونغ/كاتنغا قضية املمثلني القانونيني للضحايا يف

 حىت اآلن، ويف إطار القضية الوحيدة اليت مت املضي فيها إىل احملاكمة. فريق واحد فقط من املمثلني القانونينيبميثل 

 علما لوبانغايال خارجيا مشتركا للضحايا يف قضية اعترفت الدائرة االبتدائية بفريقني اثنني من املمثلني القانونيني متث

  .بأن مكتب احملامي العام للضحايا ميثل جمموعة ثالثة

 يكون هناك فريقان اثنان نومتشيا مع النهج الذي توخته الدوائر ارتكزت احملكمة على االفتراض القائل بأ  -٥٨

رب يف املصاحل قد ينشأ ونشأ بالفعل بني الضحايا أو والتضا. )٣١(من املمثلني القانونيني للضحايا بالنسبة لكل متهم

 تنظر فيها نوهذه قضية يتوجب على احملكمة أ. ا ضرورياجمموعات الضحايا مما جيعل الفصل يف التمثيل القانوين أمر

وعلى مجيع احملامني واجب متلية مدونة آداب السلوك املهين . )٣٢(يف إطار القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

                                        
-١٤طراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األ )٣٠(

  .١٢٩، الفقرة ٢ - الد الثاين باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
فيما يتعلق بالقضية املشتركة بني كاتنغا ، أن يكون هناك ٢٠٠٩ افترضت مع ذلك احملكمة، بالنسبة مليزانية عام )٣١(

وحىت اللحظة اليت مت فيها إعداد هذا التقرير املؤقت مل . ونغودجولو ثالثة أفرقة وليست أربعة من املمثلني القانونيني للضحايا
 .تقرر الدائرة االبتدائية بعد عدد األفرقة القانونية اليت سيسمح هلا باملشاركة يف احملاكمة

تتخذ الدائرة وقلم احملكمة كلما هو معقول من إجراءات لكفالة أن : " على ما يلي٩٠ من القاعدة ٤لفقرة  تنص ا)٣٢(
يتحقق، يف اختيار املمثلني القانونيني املشتركني، متثيل املصاحل املميزة لكل من الضحايا أن والسيما على النحو املنصوص عليه 

 . يف املصاحل، وتفادي أي تضارب٦٨ من املادة ١يف الفقرة 
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ارب يف املصاحل، وإن نشأ ذلك التضارب لزم أن تتخذ ضمني يقضي بتوخي احلرص الشديد على جتنب نشوء تامحلل

 دجولوونغ/كاتنغاوقد ينشأ تضارب يف املصاحل كما هو احلال، على سبيل املثال بالنسبة لقضية .)٣٣(اخلطوات املالئمة

. ركني يف هجوم وضحايا مدنيني لذلك اهلجوم مشاالشوي حيث الضحايا يف قضية ميكن أن يكونوا جنودا أطفا

 ينشأ يف حبر اإلجراءات ولو مل يكن ذلك التضارب واضحا منذ قدوينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن التضارب 

  .البداية

  الدروس املستخلصة من الدائرة االبتدائية: تنظيم األفرقة القانونية

قة القانونية اخلارجية، يف الدروس اليت ميكن استخالصها من نظر، فيما يتعلق بتنظيم األفر             من املفيد أن ي   -٥٩

  .التجربة األوىل للتمثيل القانوين املشترك يف القضيتني األوليني

هناك فريقان اثنان من املمثلني القانونيني اخلارجيني، يتألف كان ا فخالل مرحلة احملاكمة يف قضية لوبنغ  -٦٠

مع وجود حمام واحد حبسب ) حمامني يف فريق واحد وأربعة يف فريق آخرثالثة (كل فريق منهما من سبعة حمامني 

ميزات هذا من  و. احملكمة يف أي وقت من األوقات على أن تكون هناك مناوبة شهريةقاعةكل فريق حيضر يف 

ا عالقة النهج أنه أبقى على مشاركة مجيع احملامني الذين اختارهم الضحايا والذين تكونت بينهم وبني هؤالء الضحاي

، لنظام أخرىمن ناحية . قوامها الثقة وهو ج كفيل بتمكني كل حمام من التدخل لفائدة موكليه حبسب االقتضاء

 تتجه عناية أن ويقترح قلم احملكمة .)٣٤( هذا بعض العيوب احملتملة وبعض اآلثار املالية اليت تترتب عليهبالتناو

  .الدوائر مستقبال إىل هذه الدروس

ونظرا إىل .  خمتلفجغا ونغودجولو شوي، أمرت الدائرة االبتدائية بإتباع تنإلعداد حملاكمة كاولدى ا  -٦١

 ضحية طلب منها ٣٠٠جمموعة تتألف من أكثر من . وجود تضارب يف املصاحل لزم أن يعني فريقان لتمثيل الضحايا

 كامل الوقت خالل املدة اليت تستغرقها  مبساعدة قلم احملكمة، ممثال قانونيا مشتركا واحدا يكون متاحا،أن ختتار

كما .  هلذا السببنحبوينسولذلك فإن حمامني آخرين كانوا سابقا ميثلون أفرادا من اموعة س. )٣٥(اإلجراءات

أمرت الدائرة بإقامة هيكل داعم مالئم بغية توفري التمثيل القانوين املشترك مع ما حيتاج إليه من دعم قانوين وإداري 

  .وأمرت الدائرة بأن متثل جمموعة ثانية أصغر مبمثل قانوين خارجي. كمة ويف امليدان على حد سواءمبقر احمل

                                        
 . من مدونة آداب السلوك املهين للمحامني١٦املادة ) ٣٣(

 من هذه العيوب أن االستمرارية يف التمثيل قد تنقطع فيضطر مجيع احملامني يف الفريق إىل قضاء بعض الوقت للوقوف )٣٤(
له ال يوفر عمليا املرونة الكايف ومبا أن التناوب يقوم على أساس شهري ويتم الترتيب له مسبقا فلع. على مستجدات القضية

كما أنه يفسح اال لوجود غموض فيما يتعلق مبا كان التمثيل القانوين . اليت تسمح حملام بعينه بالتدخل دفاعا عن موكليه
والتكاليف املتكبدة يف السفر يف إطار التناوب الشهري يبقي القليل من املوارد اليت تتاح للحفاظ على . مشتركا بالفعل

وقد تعني ختصيص موارد إضافية للفريقني . االتصال بالضحايا ورمبا يتكبد احملامون الغائبون عن احملكمة مصاريف إضافية
 .القائمني بالتمثيل يف قضية لوبنغا من أجل سد هذه االحتياجات

-ICC-01/04، ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢  األمر املتعلق بتنظيم التمثيل القانوين املشترك للضحايا، احملكمة االبتدائية الثانية،)٣٥(

01/07-1328.  
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 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٩٠منصوص عليه يف القاعدة طبقا ملا هو ويعتقد قلم احملكمة، أنه   -٦٢

وعلى حني أن املمكن يف بعض . )٣٦(لى حدةيلزم أن ينظر يف تنظيم التمثيل القانوين املشترك على أساس كل حالة ع

الظروف أن يكون من املالئم اإلبقاء على مشاركة حمامني متعديني خيتارهم الضحايا يف صلب فريق بعينه، قد يكون 

وحيث يكون هناك . أن يشترك مجيعهم مثل ما حدث يف قضية كاتنغا ونغودجولو شويالئم بالضرورة املغري من 

من ميثل منهم عددا صغريا من الضحايا ك ميثلون الضحايا قد يطلب من البعض االنسحاب عدد كبري من احملامني

  .الصلة باختيار احملامنيه املمارسة ذات ذه جتيز ٩٠واملادة . فقط

التكلفة ملوارد املساعدة القانونية ما يتمثل يف حتويل من حيث ولعل االستخدام األنسب واألجدى   -٦٣

كاليف اليت ينطوي عليها التناوب وتكاثر األفرقة اخلارجية، من الهاي إىل جوانب  كالت–البعض من املوارد 

واألمر متروك للمثلني . متثيل قانوين ميكن االضطالع ا يف امليدان مبا يف ذلك اإلبقاء على االتصال بالضحايا

  .)٣٧( من الئحة احملكمة٨٣للبند القانونيني ليربروا أية موارد إضافية باعتبارها ضرورية من وجه نظر املعقول وفقا 

  عدد الضحايا

من بني االستنتاجات اليت ختلص إليها السيناريوهات الواردة يف املرفق الثاين االستنتاج الذي مفاده أن   -٦٤

 سواء من –فإذا كان حملام . لتكلفة من تأثري عدد األفرقة القانونيةيف اعدد الضحايا يف جمموعة له تأثري أقل 

 ميثل ضحية واحدة فحسب فإن تكلفة احلضور أنمي العام للضحايا أو من الفريق القانوين اخلارجي، مكتب احملا

ق صدوي.  ضحية١٠٠                          ّ         جدا عن التكلفة فيما لو مث ل احملامي ةكون خمتلفن تيف الهاي كل يوم من أيام احملاكمة ل

ظف تابع للمكتب املذكور ميثل الضحايا ولو أن التكلفة املالية ملو: هذا كذلك على مكتب احملامي العام للضحايا

ذلك احملامي التابع ملكتب احملامي العام للضحايا عليه مع ذلك أن ينفق   ّ    إال  أن هي أقل من تكلفة الفريق اخلارجي، 

  . مائة ضحيةومعظم وقته يف قاعدة احملكمة ما استمرت احملاكمة سواء كان ميثل ضحية واحدة أ

. لضحايا يف جمموعة له فعال بعض التأثري يف التكاليف املتكبدة يف امليدانمن ناحية أخرى، فإن عدد ا  -٦٥

فالتكاليف الالزمة للحفاظ على االتصال مبائة ضحية ستكون أعلى بكثري من تكاليف احلفاظ على االتصال 

د يستلزم فالعدد األكرب ق. بضحية واحدة خاصة يف احلاالت اليت يقوم فيها احملامي باالجتماع بالضحايا شخصيا

 للعمل امليداين من موارد إضافية من قبيل أفراد فريق إضافيني يتخذون من امليدان مركزا هلم أو تكاليف إضافية

من ناحية أخرى، فإن التكاليف اليت تتكبد يف سبيل العمل ميدانيا هي أقل . قبيل احملافظة على االتصال بالضحايا

  . الهايمن التكاليف اليت تتكبد يف سبيل التمثيل يف

  

                                        
 على سبيل املثال، هناك يف الظرف الراهن حمام واحد فقط جلمهورية أفريقيا الوسطى وحماميان اثنان من أوغندا على )٣٦(

 .مجهورية الكونغو الدميقراطيةمن حني أن يكون هناك عدد أكرب بكثري على قائمة احملكمة باحملامني 
، ٥٧الفقرة ، ICC-ASP/6/4قرير املتعلق بطريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة واقتراحات بتعديله،  يف الت)٣٧(

يف مجلة أمور، حيثما يتجاوز عدد ضحايا ا التمثيل القانوين ميكن أن ينظر فيهغرض توفري موارد إضافية ليالحظ أن إمكانية 
 .اموعة اخلمسني ضحية
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  عوامل أخرى

عوامل أخرى هلا تأثري أقل من حيث أن تبني حسابات التكاليف الواردة يف املرفقني الثاين والثالث   -٦٦

ومن هذه العوامل ما يشمل عدد أفراد الفريق واملستوى الذي يعينون . التكلفة وإن يكن مع ذلك تأثريا ملحوظا

الذي مبوجبه " للتناوب"وما إذا كان هناك نظم ) رحلة جرب األضرارعلى سبيل املثال إضافة مساعد أثناء م(فيه 

  .عدد من احملامني يف نفس الفريق مبقر احملكمة على أساس التناوبحيضر 

  التكاليف املتصلة مبكتب احملامي العام للضحايا

يا الذي ميثل الضحايا تشمل األرقام الواردة يف املرفق الثاين التكاليف املتصلة مبكتب احملامي العام للضحا  -٦٧

، أن يشكل ٢٠٠٩االعتماد على املوارد املتاحة له على مستوى ميزانية عام بوبوسع املكتب، . متثيال مباشرا

وميكن التصدي لعدد أقصاه قضيتان من قبل كل فريق . فريقني اثنني ميثالن الضحايا يف أي وقت من األوقات

وتفاديا ألي تضارب يف املصاحل يعهد لكل فريق . لقضيةيتألف من حمام وموظف قانوين مساعد ومديري ا

  .بقضيتني يف حالتني خمتلفتني

ويفترض مكتب العام للضحايا أنه ألغراض احلفاظ على االتصال مبوكليه يتعني أن يقوم فريق متألف   -٦٨

وهناك تكاليف .  أيام إىل املكان الذي فيه الضحايا١٠من شخصني بالسفر أربعة مرات يف السنة ملدة أقصاها 

اشة وإسكان املوكلني يف اإلعوتكاليف النقل و، االعمل لالجتماع بالضحايأخرى هلا صلة باستئجار أماكن 

مكان خيتلف عن املكان الذي يقيمون فيه عادة إن اقتضت األسباب األمنية ذلك وتسديد املدفوعات اليت 

  .إقامة االتصال باملوكلنيتتكبدها اجلهات احمللية اليت تساعد املكتب على املبادرة ب

 يقدر هذا املكتب أن أنا ونظرا إىل تزايد عبء العمل امللقى على عاتق مكتب احملامي العام للضحاي  -٦٩

 هذه الوظيفة سيكون مسؤوال عن غلوشا.  يف املستقبل٣-احلاجة تدعو إىل إنشاء وظيفة إضافية واحدة من ف

االتصال م والقيام بدور مهزة الوصل بني الضحايا وأفراد املكتب، توطني الضحايا الذين ميثلهم املكتب وتيسري 

أو التمثيل يف اإلجراءات /ومجع املستندات من املوكلني واملعلومات أو األدلة ذات العالقة بعملية تقدمي املساعدة و

  القضائية

 يضطلع ا حمامو مكتب والوظيفة املتمثلة يف توفري الدعم واملساعدة للممثلني القانونيني اخلارجيني  -٧٠

وهناك موظفان على . احملامي العام للدفاع غري املوظفني الذين يعينون يف فريق قانوين ميثل الضحايا يف قضية ما

األقل تابعان ملكتب احملامي العام للضحايا جاهزان على الدوام لتوفري هذه املساعدة يف مجيع احلاالت والقضايا 

 ممثال قانونيا ١٩ويقوم املكتب املذكور حاليا بتقدمي املساعدة إىل . ٢٠٠٩زانية عام بفضل املوارد املتاحة يف مي

  .خارجيا يعنون جبميع احلاالت والقضايا العالقة أمام احملكمة

 ال أنا وعند النظر يف التكاليف اليت ينطوي عليها متثيل الضحايا بواسطة مكتب احملامي العام للضحاي  -٧١

 من الئحة قلم احملكمة، حيثما يكون هناك موظف ١١٥ من البند ٤ال أنه، وفقا للفقرة رب عن البغينبغي أن ي

وعلى حني أن مكتب احملامي العام للضحايا . تابع للمكتب ميثل ضحايا ميكن أن يستعان بنظام املساعدة القانونية
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ى سبيل املثال، يف سبيل استعادة مل يستعن حىت اآلن بنظام املساعدة القانونية إال أنه من اجلائز أن يفعل ذلك عل

  .تكاليف حمقق يعني يف سياق إجراءات جرب األدوار

  االستنتاجات

تكاليف املساعدة القانونية املقدمة الرفع يف يعترب عدد األفرقة القانونية عامال أكثر أمهية من عوامل   -٧٢
دمة للضحايا احلاجة للموارد الالزمة ويلزم أن تراعي املساعدة القانونية املق. لضحايا من عدد الضحايا نفسه

  .للمحافظة على االتصال بالضحايا يف امليدان فضال عن متثيلهم أمام احملكمة

دورة بكاملها لقضية من القضايا مبا يشمل مرحلة جرب األضرار وتنظيم أثناء واخلربة اليت تكتسب   -٧٣
وس املستخلصة وذلك بغية اخلروج باملزيد من التمثيل القانوين املشترك يف قضايا أخرى باالعتماد على الدر

  .االستنتاجات املتعلقة باستخدام موارد املساعدة القانونية يف سبيل التمثيل القانوين املشترك

 املمكن، توفري موارد من نظام املساعدة القانونية لفريق واحد من املمثلني القانونيني وسوف يتم قدر  -٧٤
أخذا يف احلسبان أنه قد تكون هناك مناسبات يلزم فيها أن يكون هناك أكثر من لكل قضية يف مرحلة احملاكمة، 

  .فريق الواحد كما يف احلالة اليت ينشأ فيها تضارب يف املصاحل

ضحايا ودور مكتب احملامي العام للضحايا وما الإن العالقة القائمة بني دور احملامي اخلارجي الذي ميثل   -٧٥
زم أن ختصص للمكتب يقتضي مزيدا من النظر وينبغي أن يظل قيد االستعراض يقابل ذلك من املوارد الال

  .املتواصل

  مالحظات ختامية  - طاء

املساعدة القانونية للضحايا ليس هو هم عوامل دفع تكاليف تبني املقارنات املتعلقة بالتكاليف أن من أ  -٧٦

 قد يستلزم تشكل أكثر من فريق واحد لتمثيل والتضارب يف املصاحل. عدد الضحايا بل هو عدد األفرقة القانونية

واالفتراض املدرج يف ميزانية عام :  فريقني اثنني منوتبني التجربة أنه ال يلزم يف العادة أكثر. الضحايا يف قضية ما

 يفيد أن يف الوسع تسديد مصاريف فريقني قانونيني خارجيني خمصصني للضحايا لكل متهم ٢٠٠٩ و٢٠٠٨

هو نفسه االفتراض الوارد يف بنود امليزانية لعام االفتراض وهذا . إىل ميزانية املساعدة القانونيةوذلك باالستناد 

٢٠١٠.  

الدروس املتعلقة بكيفية االستجابة للمتطلبات احملددة للتمثيل القانوين استيعاب واحملكمة بصدد   -٧٧

جة إىل األنشطة يف امليدان فضال عن املثول قبيل احلامن  –وقد أمكن حىت اآلن الوفاء ذه املتطلبات . للضحايا

على ضوء ما أما اجلانب امليداين فهو حباجة إىل مزيد من التقصي . مبقر احملكمة، باالعتماد على امليزانية القائمة

 أنمن  وقلم احملكمة على ثقة .ن الدروس اليت ستخلص من القضية األوىل وبداية احملاكمة الثانيةيتكشف م

يف امليزانية، حىت املدرجة عتمادات الراهنة إلها أن تفي باملساعدة القانونية للضحايا ضمن مستويات ااحملكمة ميكن

  .ولو كان هناك عدد أكرب بكثري من الضحايا املشاركني يف قضية من القضايا
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دة يف واألموال اليت ختصص للتمثيل القانوين للضحايا هي ألغراض اإلنفاذ العملي حلقوق الضحايا اس  -٧٨

قوم احملكمة بإدارة هذه تو. نظام روما األساسي واليت متثل عنصرا أساسيا يف اإلجراءات القضائية للمحكمة

وعلى حني أن تعيني أفرقة .                                                                          األموال يف ظل التقي د الصارم بنظام املساعدة القانونية الذي أقرته الدول األطراف

من الداخل، لذي يشكله التمثيل تكلفة من اخليار الصرف اقانونية خارجية لتمثيل الضحايا ميكن أن يكون أعلى 

ن االستمرار يف تعيني حمامني خارجيني يف إطار إجراءات احملكمة إىل جانب مكتب احملامي العام للضحايا من إال أ

 ت اليت هي حمل رهان وإرساء األساس األفضل املمكن للتمثيلاعتبارالشأنه إحداث التوازن املالئم بني خمتلف ا

  .                         الفع ال للضحايا أمام احملكمة
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  املرفق األول

   خاص بالضحايا على ضوء قرارات الدوائريةوضع نظام للمساعدة القانون

وتنفيذ نظام املساعدة القانونية اخلاص بالضحايا التطور الذي شهدته قرارات الدوائر اليت تصميم ساير   - ١

والقواعد اإلجرائية ") النظام األساسي(" روما األساسي حتدد نطاق مشاركة الضحايا يف اإلجراءات وفقا لنظام 

  ").القواعد("وقواعد اإلثبات 

ع عدد الضحايا الذين تقدموا بطلبات املشاركة يف م القرارات اليت اختذا الدوائر تكما جتاوب  - ٢

  :مل ما يليوالعوامل اليت أثرت يف أعداد الضحايا املشاركني يف أي مرحلة أو يف أي قضية تش. اإلجراءات

  مستوى أنشطة التوعية اليت تقوم ا احملكمة؛  )أ(

  احلالة األمنية السائدة اليت تؤثر يف مجاعات الضحايا؛  )ب(

قدرة احملكمة على الوصول إىل الضحايا وتوزيع استمارات الطلب النموذجية أو غري ذلك من   )ج(

  الوثائق املالئمة؛

  ساعدة الضحايا على تقدمي طلبام؛توافر وسطاء قادرين ومطلعني ألجل م  )د(  

  .عوامل سياسية  )ه(  

والبعض اآلخر ليس هلم حمام . ه يتصلون باحملكمة يعينون مسبقا حماميا خيتاروننوالبعض من الضحايا مم  - ٣

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٦ن يف تلك املرحلة ولذلك يتعهد قلم احملكمة، وفقا للقاعدة   عي م

وللدائرة سلطة تعيني ممثلني قانونيني للضحايا من بينهم مكتب العام للضحايا وذلك .  على اختيار حماممبساعدهم

 من القواعد على أنه ٩٠لقاعدة وتنص ا من الئحة احملكمة حيث تقتضي مصاحل العدالة ذلك ٨٠يف إطار املادة 

  .)١(ت ألغراض متثيلهم القانوين املشترك ينظم الضحايا يف صلب جمموعاأنجيوز للدائرة، مبساعدة قلم احملكمة 

لضحايا يف باويرد أدناه وصف للطرائق اليت استجاب ا نظام املساعدة القانونية للدور املنوط   - ٤

  .اإلجراءات أثناء خمتلف املراحل

  مشاركة الضحايا فيما يتصل حبالة من احلاالت

يف أعقاب قرار و، )بعينهالقضية باملقابل (الت فيما يتعلق باملساعدة القانونية يف سياق حالة من احلا  - ٥

، والقرارات ٢٠٠٦يناير / يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كانون الثاينه الدائرة التمهيدية األوىلتختذا

                                        
أن جاز للدائرة جتميعهم يف صلب جمموعات لغرض اختيار ا من الضحاي" عدد"ى أنه إذا وجد  عل٩٠ تنص القاعدة )١(

ممثل قانوين مشترك أو ممثلني قانونيني مشتركني إذا دعت الضرورة مبساعدة من احملكمة وجيوز للمحكمة يف اية املطاف 
 .أن تعني ممثلني قانونيني إذا ما كان الضحايا غري قادرين على ذلك
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الدائرة والدائرة االبتدائية الثانية، مت قبول الضحايا بوصفهم مشاركني يف اإلجراءات تلك الالحقة اليت اختذا 

وحىت هذا التاريخ، اقتصرت املساعدة . فيما يتصل حباالت مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ودارفور

القانونية اليت منحت فيما يتصل حبالة من احلاالت على املشاركة يف حاالت الطعن التمهيدي املتعلق بطبيعة تلك 

يهم يف هذا الصدد وتلقي التوجيهات منهم فيما املشاركة وعلى بعثات املمثلني القانونيني ألغراض إعالم موكل

 كانون ١٩وكان من آثار قرار اختذته دائرة االستئناف يف . يتصل حباليت مجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور

يف مشاركة     قي د أن  بشأن مشاركة ضحية من الضحايا يف مرحلة التحقيق من اإلجراءات ٢٠٠٨ديسمرب /األول

ومل مينع القرار، من ناحية أخرى، مشاركة الضحايا فيما . )٢(قات اليت جيريها املدعي العامالضحايا يف التحقي

.  الضحاياالءؤحتقيق من التحقيقات حيث يكون هناك مساس مبصاحل هيف يتصل حبالة من احلاالت أو حىت 

ومن اجلائز إذا ما . احلاالت فيما يتصل حبالة من ةولذلك من الضرورة مبكان التفكري يف التمثيل القانوين للمشارك

 حتدد الدائرة ذات الشأن نطاق تدخله وقصر ذلك التدخل على مداخالت حمددة أنلزم أن يعني حمام خارجي 

  .أو خطية فيما يتصل بقضية بعينها/ و–شفوية 

  املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا

، )٣(لقانونية للمحكمة ومقترحات بتعديلهابني قلم احملكمة، يف تقريره عن طريقة عمل نظام املساعدة ا  - ٦

أنه مل تكن يف ذلك الوقت يف موقع يسمح له باقتراح إطار للمساعدة القانونية املقدمة إىل الضحايا يف املرحلة 

التمهيدية، وذلك بالنظر إىل غياب السوابق القضائية املعمول ا أو املؤكدة حول طرائق مشاركة الضحايا أثناء 

ولذلك اقترح قلم احملكمة، بالنسبة للظرف الراهن، .  وغياب البارامترات املوثوق ا مبا فيه الكفايةتلك املرحلة

                                       النحو الفع ال الحتياجات املمثلني القانونيني على اختاذ قرارات خاصة بكل حالة على حدة بغرض التصدي 

  .النامجة عن القرارات اليت تتخذها الدوائر

نطاق املساعدة بفيما يتعلق ذ ذلك الوقت وفرت درجة أكرب من املوثوقية والتطورات اليت حدثت من  -٧

ويف احلالة اليت يقدم فيها مشتبه به للمحكمة، فإن . ثناء املرحلة التمهيدية لقضية من القضاياأالقانونية اليت تلزم 

تهم أو أية اجتماعات النشاط اإلجرائي الرئيسي الذي يتوقع الضحايا املشاركة فيه سيتمثل يف جلسة اعتماد ال

وقد عقدت ثالث جلسات العتماد التهم حىت اآلن مبشاركة من الضحايا اليت . الستعراض احلالة تسبق تلك اجللسة

 .)٤(يغطيها نظام املساعدة القانونية يف كل قضية

جتربة قلم وفيما يتعلق بتشكيلة األفرقة املمثلة للضحايا يف املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا تكشف   -٨

 عن أن إدماج مدير للقضية ،احملكمة حىت تارخيه، استنادا إىل طبيعة ونطاق املشاركة اليت تسمح ا الدوائر حىت اآلن

ولذلك فإن . ضمن فريق قانوين يكون ضروريا من وجهة نظر املعقول فقط أثناء جلسة االعتماد الفعلي للتهم

انونية أثناء املرحلة التمهيدية لقضية من القضايا ستغطي عموما تكاليف حمام التكاليف املتوقعة النامجة عن املساعدة الق

                                        
)٢( ICC-01/04-556.  
)٣( ICC-ASP/6/4.  
دجولو خالل شهر و ويف قضية كاتنغا ونغ٢٠٠٦نوفمرب / جلسة اعتماد التهم يف قضية لوبنغا خالل شهر تشرين الثاين)٤(

 .٢٠٠٩يناير / ويف قضية مببا خالل شهر كانون الثاين٢٠٠٨يوليه /يونيه إىل متوز/حزيران
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اعتماد واحد حيضر اجتماعات استعراض احلالة، ويضطلع ببعثات لغرض التشاور مع موكليه واالستعداد جللسة 

  .د التهم نفسهاالتهم وحضور هذه اجللسة باإلضافة إىل مدير للقضية أثناء الفترة اليت تعقب مباشرة جلسة اعتما

 مل تنفذ، مت قبول عدد من اويف احلاالت اليت صدرت فيها أوامر بالقبض ولكنها وفيما يتصل بأوغند  -٩

   ّ               ومث ل املكتب املذكور .                                                                          الضحايا للمشاركة يف قضية كوين وآخرون وعي ن مكتب احملامي العام للضحايا لتمثيلهم

 من نظام روما األساسي اليت باشرا ١٩قبولية مبوجب املادة أولئك الضحايا وآخرين يف اإلجراءات املتعلقة بامل

ومن احملتمل أنه إذا ما كان سيعني حمامون خارجيون فإن نطاق . ٢٠٠٨أكتوبر /الدائرة التمهيدية يف تشرين األول

  . املسائلأو اخلطية احملددة فيما يتصل مبسألة حمددة من/تدخلهم ستحدده الدائرة ذات الشأن واملداخالت الشفوية و

   لقضية من القضايااملرحلة االبتدائية

اد دعإلتشمل املرحلة االبتدائية لقضية من القضايا ليس احملاكمة يف حد ذاا فحسب بل هي تشمل أيضا ا  -١٠

للمحاكمة الذي ينطوي على سلسلة من اجتماعات استعراض احلالة تعقد على مدى فترة عدة أشهر وتتخللها 

وأثناء اإلعداد ملرحلة احملاكمة، . )٥(القانونيني لعرض مالحظام اخلطية حول طائفة من املسائلفرص تتاح للممثلني 

. يتوقع أن حيتاج املمثلون القانونيون إىل التشاور مع موكليهم بغية إبقائهم على علم باملستجدات وتلقي توجيهام

لتشاور مع موكليهم فضال عن متثيل مصاحلهم من خالل  يواصل املمثلون القانونيون اأن      ي نتظر ا وأثناء احملاكمة نفسه

  .املذكرات اخلطية واحلضور شخصيا بقاعة احملكمة

 بأن تغطي املساعدة القانونية، )٦(فيما يتعلق بتشكيل األفرقة، أوصى قلم احملكمة اجلمعية يف تقريرهو  -١١

  :أثناء مرحلة احملاكمة، فريقا أساسيا حيضر مبقر احملكمة يتألف من

، وقد ينطوي ٦١ و٦٠على حنو ما هو موصوف يف منت هذا التقرير يف الفقرتني ) (٥-ف(حمام   )أ(

  ؛)بهذا على أكثر من حمام بالتناو

  ).١-ف(ومدير للقضية   )ب(

وال م من الئحة احملكمة للحصول على أ٨٣وللممثلني القانونيني تقدمي طلب إىل قلم احملكمة مبقتضى البند   -١٢

وقد تشمل هذه التكاليف، على سبيل . التكاليف اليت تالزم اجلوانب العملية من متثيلهم للضحاياإضافية مبا ذلك 

املثال، ما يقترن بتشاور احملامني مع موكليهم أثناء احملاكمة بغية إبقائهم على علم باملستجدات والتماس توجيهام 

  .إىل جانب خبري يف ميدان تيسري االتصال باملوكلني

، مببلغ جزايف من املايل إلجراء التحقيقات يف شأن )٧(لم احملكمة يف تقريره املقدم إىل اجلمعيةوأوصى ق  -١٣

 يوم عمل يقوم به حمقق واحد إىل ٦٠وهو ميثل أتعاب . ٢٠٠٩قضية بأسرها وقد أدرج هذا املبلغ يف ميزانية عام 

                                        
مارس / اجتماعات الستعراض احلالة يف الفترة املمتدة من آذار١٠البتدائية األوىل حنو  على سبيل املثال عقدت الدائرة ا)٥(

 . وذلك لإلعداد حملاكمة لوبنغا٢٠٠٩يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٨
 ).ICC-ASP/6/4( تقرير عن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله )٦(
 . املرجع نفسه)٧(
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ويتضح من القرار الذي . جرب األضرار القضايا الناشئة عن                          وقيل إن هذا يغطي بوجه خاص . جانب تكاليف السفر

 هذا ال يستبعد إمكانية تقدمي الضحايا ألدلة أثناء أناختذته الدائرة االبتدائية األوىل واعتمدته دائرة االستئناف 

من األفرقة القانونية اليت متثل وقد يدفع هذا إىل طلب احلصول على موارد إضافية موجهة . احملاكمة والطعن يف غريها

  . من الئحة احملكمة٨٣ يتطلب البحث وفقا للبند نيا مما من شأنه أالضحا

وعمد املمثلون القانونيون يف قضية لوبنغا إىل اقتراح ترتيب قبلته الدائرة االبتدائية يقضي بأن يواصل   -١٤

بأن وين املشترك املمثلون القانونيون اخلارجيون الذين ميثلون بالفعل الضحايا متثيل موكليهم يف إطار التمثيل القان

وأهم ميزة . )٨(ينتظم احملامون يف صلب فريقني علما بأن مكتب احملامي العام للضحايا ميثل جمموعة منفصلة

عدم الطلب إىل الضحايا تغيري حماميهم واحلال أم يكونون قد أقاموا جسور الثقة يف بالنسبة هلذا الترتيب تتمثل 

وحظي .)٩(                                                       النحو ي حترم املبدأ القائل بأن للضحية احلق يف اختيار حماميهاهذا لى والتفاهم مع حماميهم احلايل وع

  .املقترح بقبول الدائرة االبتدائية األوىل

  مرحلة جرب األضرار

 واملرفوع إىل اجلمعية إىل )١٠(ملرحلة جرب األضرار، يف التقرير الذي أعده قلم احملكمةبالنسبة اجتهت النية،   -١٥

 ئرة                                                                                       تاحة لألفرقة القانونية املمثلة للضحايا مبوارد إضافية يقدمها املسج ل ورهنا برقابة متارسها الدازيادة تعزيز املوارد امل

وأثناء هذه املرحلة، من احملتمل أن يلعب املمثلون القانونيون للضحايا دورا رائدا يف اإلجراءات القضائية . ذات الشأن

وحيث أنه مل تصل، حىت تارخيه، أية قضية من . األساسي من النظام ٧٥ويقدموا طلبات موكليهم وفقا للمادة 

فإن مقترحات قلم احملكمة يف هذه املرحلة سترتكز . ،القضايا املطروحة على احملكمة إىل مرحلة جرب األضرار

  .بالضرورة وإىل حد كبري على النصوص القانونية للمحكمة باملقابل للممارسة الفعلية

 من النظام األساسي، ومل ٧٥خليارات املطروحة يف اإلطار الذي وضعته املادة ومبا أن للدائرة عددا من ا  -١٦

حىت اآلن على أية حال دورة كاملة مبا يشمل مرحلة جرب األضرار، فإن من الصعوبة مبكان وضع نظام تتحقق 

اق ومدى أي وعلى سبيل املثال جيوز للدائرة أن تبث يف نط. موحد ومفصل ميكن تطبيقه على كل قضية من القضايا

 أو تلتمساملدان ب حبق الشخص تترتيبات للتعويضات اليت تتروحتدد ضرر يلحق أو أي خسارة أو أي إصابة 

وبعبارة أخرى فإن مدى ونطاق . ، وميكنها باملثل أن ختتار عدم القيام بذلك٩٣إجراءات للتعاون مبقتضى املادة 

لذلك يشري قلم احملكمة إىل أن . اد إىل كل قضية على حدةإجراءات جرب األضرار ستتحدد من قبل الدوائر باالستن

  .أفضل ج يتمثل يف االعتماد على فريق أساسي مع توفري املوارد اإلضافية حسب ما تدعو إليه الضرورة

                                        
يناير / ضحية مت قبوهلم للمشاركة يف بداية احملاكمة يف كانون الثاين٩٣اك ما جمموعه مثانية حمامني ميثلون فعال  كان هن)٨(

وا لامني ومتثيل موكليهم عن طريق حمامني آخرين اقترح املمثلون القانونيون أن يتشكاحملوعوضا عن انسحاب بعض . ٢٠٠٩
مشاركا ولو أن حماميا واحدا فقط هو الذي ميثل عادة أمام احملكمة بالنيابة يف صلب فريقني اثنني حىت يبقى كل حمام منهم 

وهذا ضمن تغطية رسوم ممثل قانوين واحد فحسب مبقر احملكمة بالنسبة لكل فريق . عن كل فريق يف أي وقت من األوقات
واعتمدت ، ICC-01/04-01/06-1602ويرد املقترح املقدم من املمثلني القانونيني يف الوثيقة . يف أي وقت من األوقات

  .)١٣، الفقرة ICC-01/04-01/06-T-105-ENG(هذا الترتيب بقرار شفوي الدائرة األوىل 
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ١ (٩٠ القاعدة )٩(
 .)ICC-ASP/6/4( تقرير عن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله )١٠(
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وتبعا لذلك، وأخذا بعني االعتبار املصاعب اليت تواجه يف وضع افتراضات يف غياب اخلربة املتعلقة مبرحلة   -١٧

مفاده أنه يلزم، أثناء فترة جرب ما  )١١(حىت اآلن، اقترح قلم احملكمة يف تقريره املرفوع إىل اجلمعيةضرار جرب األ

  :األضرار، تشكيل فريق أساسي على النحو التايل

  ؛)٥-ف(حمام واحد   )أ(  

  ؛)٢-ف ( حمام واحدمساعد  )ب(  

  ).١-ف(مدير قضية واحد   )ج(  

  

                                        
 .رجع نفسه امل)١١(
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  املرفق الثاين

 على التمثيل القانوين للضحاياثار املمكن أن تترب يف امليزانية اآلسيناريوهات تبني 

 )١(طيلة دورة بأكملها يف قضية ما

احملامي تكلفة مكتب   السيناريو  
  العام للضحايا

  )باليورو(

تكلفة فريق 
  قانوين خارجي

  )باليورو(

  جمموع التكاليف
  )باليورو(

١  
ميثل املكتب كافة : متثيل داخلي حصري

فريقان لكل (ل مرحلة الضحايا يف ك
  .)قضية

٦٢١ ٠٠٠    )٢( ٦٢١ ٠٠٠  

٢  
  ١متثيل خمتلط 

ميثل املكتب مجيع الضحايا يف املرحلة 
التمهيدية وميثل احملامون اخلارجيون مجيع 
الضحايا اعتبارا من املرحلة التمهيدية وما 

  .)٣(فريقان لكل قضية(بعدها 

١ ٣٦٢ ٥٧٨  )٤(١ ٠١٠ ٠٧٨  ٣٥٢ ٥٠٠  

  ٢متثيل متخلط   ٣
فريق (يقوم املكتب واحملامون اخلارجيون 

  . بتمثيل الضحايا يف كل مرحلة)واحد
٩٢١ ٣٢٦  )٥( ٥٦٨ ٨٢٦  ٣٥٢ ٥٠٠  

  ٣متثيل خمتلط   ٤
يقوم املكتب واحملامون اخلارجيون معا 

بتمثل الضحايا يف كل ) فريقان اثنان(
  .مرحلة

١ ٤٩٠ ١٥٢  )٦(١ ١٣٧ ٦٥٢  ٣٥٢ ٥٠٠  

  متثيل خارجي حصري  ٥
تب املساعدة فقط لألفرقة يوفر املك

القانونية اخلارجية يف مجيع املراحل وال 
ميثل الضحايا إال يف ظروف استثنائية وعلى 

فريقان من احملامني (أساس مؤقت 
  .)اخلارجيني لكل قضية

    
٧(١ ١٣٧ ٦٥٢(  

  
٨(١ ١٣٧ ٦٥٢(  

 

                                        
 ويشمل كل مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية باإلضافة إىل البعثات ١ حساب التكلفة يقوم على أساس األرقام الواردة يف املرفق )١(

 .لالجتماع باملوكلني ولغرض التحقيق
ساب تكاليف املوظفني والسفر ويندرج يف هذا احل. ٤- وحمام ثان برتبة ف٥-يفترض احلساب وجود فريق يتألف من حمام برتبة ف )٢(

مثل استئجار األماكن لالجتماع باملوكلني وتكاليف السفر واملعاشات (وتكاليف أخرى )  رحالت يوم ا شخصان٤ملا جمموعه (
يد ما والسكن للموكلني الذين يوجدون يف مواقع ختتلف عن املواقع اليت يقيمون فيها عادة إذا ما استلزمت األسباب األمنية ذلك وتسد

 .دفع لألشخاص احملليني الذين ساعدوا املكتب على إجراء أول اتصال باملوكلني
 يف مجيع احلاالت اليت يتوخى فيها قيام فريقني اثنني يستند احلساب إىل افتراض أن فريقا واحدا يضم حماميا من أفريقيا وفريقا ثانيا )٣(

 .يضم حماميا من أوروبا
 يورو لو طبق نظام التناوب كما هو الشأن بالنسبة لقضية لوبنغا حيث هناك حمامون ١ ١٠٠ ٨٦٨ال يقل عن  هذا املبلغ يرتفع إىل ما )٤(

 .عديدون باقون يف الفريق وحمام واحد حيضر احملكمة كل شهر
 . يورو إذا ما طبق نظام التناوب٦٠٣ ٥٧٠ ستتمثل التكلفة فيما ال يقل عن )٥(
 . يورو إذا ما طبق نظام التناوب١ ٢٠٧ ١٤٠ ستتمثل التكلفة فيما ال يقل عن )٦(
 . يورو إذا ما طبق نظام التناوب١ ٢٠٧ ١٤٠ستتمثل التكلفة فيما ال يقل عن  )٧(
     . يورو إذا ما طبق نظام التناوب١ ٢٠٧ ١٤٠ ستتمثل التكلفة فيما ال يقل عن )٨(



ICC-ASP/8/25 
Page 27 

 

 

  املرفق الثالث

  تكاليف أفرقة املمثلني القانونيني للضحايا

   قانوين خارجي واحد يف الشهرأتعاب فريق  -ألف

  )باليورو(التكلفة الشهرية   تركيبته  نوع الفريق

  ١٠ ٨٣٢  ٥-حمام واحد برتبة ف  حمام واحد فقط
  ٥-حمام واحد ف  فريق أساسي

  ١-مدير قضية واحد برتبة ف
١( ١٥ ١٠/١٦٥ ٨٣٢(  

٤ ٨٧٢  
  ٢٠ ١٥/٠٣٧ ٧٠٤: اموع

  ٥-حمام واحد برتبة ف  فريق موسع
  ٢- واحد برتبة فمساعد قانوين

  ١-مدير قضية واحد برتبة ف

٢( ١٥ ١٠/١٦٥ ٨٣٢(  
٤ ٨٧٢  

  ٢٦ ٢١/١٥٠ ٨١٧: اموع

  التكلفة التقديرية لقضية يشارك فيها فريق قانوين خارجي واحد يف خمتلف مراحل القضية  -باء

  )باليورو(اموع   )باليورو(النفقات   )باليورو(األتعاب   التفاصيل  املرحلة

املرحلة 
  تمهيديةال

حمام (أتعاب شهرين اثنني 
ملدة شهر واحد فقط 
وفريق أساسي ملدة شهر 

  .)واحد
جلسة اعتماد التهم، 
جلسات استعراض احلالة 
وما يرتبط ا من عمل، 

البدل اليومي + السفر 
جللسيت استعراض احلالة 

  .التهماعتماد و

  
١٠ ٨٣٢  
١٥ ٧٠٤  

  
  وناحملام

اموع  (٣  ٢x ٥٠٠:  الرحلة-
اعتماد + يت استعراض حالة جللس
  ٧ ٥٠٠) = التهم

  :بدل اإلقامة اليومي
٧ ٨٠٠ x جلستا  (١,٥

شهرا واحد من + استعراض احلالة 
  ١١ ٧٠٠) = اجللسات

  
٣( ٤٥ ٧٣٦(  

التحضري 
  للمحاكمة

 جلسات ٦ أشهر، ١٠
استعراض احلالة يعقدها 

   .فريق أساسي
أتعاب شهرين؛ السفر 
وبدل اإلقامة اليومي لست 

ت الستعراض احلالة جلسا
   . أيام٦ملدة 

  
٣١ ٤٠٨  

  احملامون
 ٦جمموع  (٦ x ٢ ٥٠٠رحلة  -

) = جلسات استعراض على احلالة
٥١ ٠٠٠  

 x ١ ٢٦٠: بدل اإلقامة اليومي -
)=  جلسات استعراض احلالة٦ (٦

٧ ٥٦٠  

  
٤( ٥٣ ٩٦٨(  

                                        
 وهذا االسترداد عادة ٪٤٠استرداد املصاريف مبلغ أقصاه  يوما حيق هلم ١٥ إذا كان احملامي حاضرا باحملكمة ملدة تزيد على )١(

 .ما يكون مستحقا أثناء مرحلة احملاكمة
 وهذا االسترداد عادة ما يكون مستحقا ٪٤٠ يوما حيق له استرداد مبلغ أقصاه ١٥ إذا كان احملامي حاضرا ملدة تزيد على )٢(

 .أثناء مرحلة احملاكمة
 . يورو٣٩ ٧٣٦يقيا؛ وبالنسبة حملام دائم من أوروبا يتمثل اموع يف مبلغ  يفترض أن يكون احملامي من أفر)٣(
 . يورو٤٠ ٤٦٨ يفترض أن يكون احملامي من أفريقيا؛ وبالنسبة حملام دائم من أوروبا يتمثل اموع يف مبلغ )٤(
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  )باليورو(اموع   )باليورو(النفقات   )باليورو(األتعاب   التفاصيل  املرحلة

  فريق أساسي  احملاكمة
   أشهر١٠

السفر وبدل اإلقامة 
  .اليومي

  
٢٠٠ ٣٧٠  

  
  اموناحمل
جمموع  (٣ x ٢ ٥٠٠رحلة -

تكاليف عودة املمثل القانوين 
الستراحة يف بلده ل ٣مرات 
  ٧ ٠٠٥= )األصلي

 x ٧ ٨٠٠: بدل اإلقامة اليومي -
اموع ملا بعد شهر واحد  (١١

السنة رجاء خالل إلمن ا
  ٨٥ ٠٨٠)= بأكملها

  
٦()٥( ٢٩٣ ٦٧٠( 

مرحلة جرب 
  األضرار

 أشهر ٣فريق موسع ملدة 
سفر وبدل اإلقامة مع ال
  .اليومي

  احملامون  ٧٨ ٤٥٠
   ١ x ٢ ٥٠٠:  سفر-

 =٢ ٥٠٠ 
  x ٧ ٨٠٠:  بدل إقامة يومي-
٢٣ ٤٠٠=٣  

  
٨( )٧( ١٠٤ ٣٥٠(  

مرحلة 
  االستئناف

  فريق أساسي
شهر واحد، بعثة عاب أت

واحدة إىل امليدان، السفر 
وبدل اإلقامة اليومي لبعثة 
واحدة إىل امليدان وجلسة 

  .الةالستعراض احل

  احملامون  ١٥ ٧٠٤
  : سفر إىل الهاي-

٢ ٥٠٠ x ٢ ٥٠٠= ١ 
:  بدل إقامة يومي إىل الهاي-

٢٧٠ x ١ ٨٩٠) =  أيام٧ (٧  
 = ١ x ٥٠٠:  السفر إىل امليدان-

٥٠٠  
:  بدل اإلقامة اليومي إىل امليدان-

١٠٠ x ٧   
  ٧٠٠) =  أيام٧(

  
٩( ٢١ ٢٩٤(  

                                        
 . يورو٢٨٧ ٦٧٠  يفترض أن يكون احملامي من أفريقيا وبالنسبة حملام دائم من أوروبا يتمثل املبلغ يف)٥(
 . يورو إذا ما طبق نظام اتتناوب٣١٣ ٦٧٠ ال يقل اموع عن )٦(
 . يورو١٠٢ ٣٥٠ يفترض أن يكون احملامي من أفريقيا، وبالنسبة حملام من أوروبا يكون اموع هو )٧(
 . يورو إذا ما طبق نظام التناوب١٠٩ ٣٥٠ ال يقل اموع عن )٨(
 . يورو٢١ ٢٩٤ أفريقيا، وبالنسبة حملام دائم من أوروبا يكون املبلغ  يفترض أن يكون احملامي من)٩(
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  )باليورو(اموع   )باليورو(النفقات   )باليورو(األتعاب   التفاصيل  املرحلة

بعثات 
لالجتماع 
باملوكلني 

خالل املدة 
  ابأكمله

احملامون أو املساعد 
  .القانوين

 أثناء املرحلة التمهيدية، ١
 أثناء اإلعداد ١

 خالل ٤للمحاكمة، 
 أثناء مرحلة ٢احملاكمة، 

 أثناء ١جرب األضرار، 
 ٩اموع (االستئناف 

  ).بعثات
متوسط تكاليف بعثة 

واحدة ملمثل قانوين 
للضحايا يتخذ من البلد 

 ٥٠٠= نفسه مركزا له 
 تكاليف يورو؛ متوسط

ممثل قانوين للضحايا يتخذ 
= من أوروبا مركزا له 

٢ ٥٠٠.  

٥ ٠٠٠  
بعثة ملد أسبوع (

  )واحد

  
  البعثات

  ٤ ٥٠٠ = ٩ x ٥٠٠:  السفر-
 ٩ x ٧٠٠:  بدل اإلقامة اليومي-

 =٦ ٣٠٠  

  
١٠( ١٥ ٨٠٠(  

أتعاب حمقق واحد ملدة   التحقيقات
 يوما زائدا بدل ٦٠

اإلقامة اليومي وتكاليف 
  .)١١( السفر

٤٣ ٧٥٢  ٢٦ ٨٤٠  ١٧ ٩١٢  

  

  

                                        
 . يورو٣٣ ٨٠٠ يفترض أن يكون احملامي من أفريقيا، وبالنسبة حملام من أوروبا يكون اموع هو )١٠(
، ٢٠٠٧و ماي/ أيار٣١، ICC-ASP/6/4 تقرير عن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله، )١١(

 .٥٨الفقرة 
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  تكاليف مكتب احملامي العام للضحايا حبسب كل فريق ميثل الضحايا يف قضية من القضايا  جيم

  )باليورو(اموع   )باليورو(تكاليف أخرى   )باليورو_السفر   باليورو(تكاليف املوظفني 

   أو٣٢١ ٥٠٠
٢٩٩ ٥٠٠  

هذا ميثل فريقا يضم موظفا 
  )سياحملامي الرئي (٥-من ف

 ٤-أو موظفا من ف
  ، أو موظفا من )احملامي(

املوظف القانوين  (٢-ف
  أو موظفا من ) املساعد

) مدير قضية (١-ف
باالستناد إىل تكاليف 

املرتبات اخلاصة بالهاي يف 
  .٢٠٠٩عام 

١٦ ٠٠٠  
 رحالت يقوم ٤ملا جمموعه 

ا شخصان ملدة ال تزيد 
 أيام إىل املنطقة اليت ١٠على 

واألرقام (حايا يقيم فيها الض
تستند إىل ميزانية عام 

٢٠٠٩.(  

١٥ ٠٠٠  
يشمل استئجار األماكن اليت 
يتم فيها االجتماع باملوكلني 

وتكاليف السفر وإقامة 
املوكلني يف موقع خيتلف عن 

املوقع الذي يقيمون فيه 
عادة، إذا ما استدعت 

الضرورة األمنية، واسترداد ما 
دفع من أموال لألشخاص 

ذين ساعدوا املكتب احملليني ال
على إجراء أول اتصال 

  .باملوكلني

٣٥٢ ٥٠٠  
  ٣٣٠ ٥٠٠أو 

  
- - - 0 - - -  


