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 جمعية الدول األطراف

 

 عشرة ثامنةة الالدور  

 2١٠٢انون األول/ديسمرب ك 7-2، الهاي

 ةلقضاالمعني بمراجعة أجور ا لعاملا لفريقتقرير ا

 مقدمة -أوال
طلبت اجلمعية العامة للدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا السادسة عشرة يف كانون  .٠

من املكتب "إنشاء فريق عامل مقره يف الهاي تكون عضويته مقصورة على الدول  2١٠7األول/ديسمرب 
 ICC-ASP/3/Res.3 مراجعة أجور القضاة" وذلك تنفيذًا للقراراألطراف فقط، ملناقشة آلية للنظر يف 

 1وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة."
بتقرير الفريق  2١٠2رحبت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة املعقودة يف كانون األول/ديسمرب و  .2

وقررت اجلمعية  3وقررت متديد والية الفريق العامل ملدة سنة أخرى. 2القضاة أجور مبراجعةالعامل املعين 
من قلم احملكمة أن  وطلبت 4، رهنا باعتماد اجلمعية لالختصاصات،ةأجور القضا ملراجعةأيضا إنشاء آلية 

يكلف، بالتنسيق مع الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة، خبري يف نظم األجور الدولية ليقوم بإجراء 
مبا يف ذلك هيكلية األجور وحزم املزايا التابعة، والنظر يف اختصاصات حمتملة  5دراسة عن أجور القضاة،

بار اآلثار املرتتبة على التكاليف واملقرتحات املقدمة يف تقرير آللية مراجعة أجور القضاة، مع األخذ باالعت
من اخلبري تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املعين  وطلبت اجلمعية 6.الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة
بشأن نتائج الدراسة، مبا يف ذلك  2١٠٢ نيو/يو حزيران ٠ مبراجعة أجور القضاة يف موعد أقصاه

7.ات املتعلقة باختصاصات آلية مراجعة أجور القضاةالتوصي
الفريق العامل املعين مبراجعة وكلفت اجلمعية  

إعداد اختصاصات آلية مراجعة أجور القضاة، بتوصيات اخلبري،  آخذا يف اعتباره، بأن يقوم أجور القضاة
 8.اعتمادها يف الدورة الثامنة عشرة للجمعيةبغية اختاذ قرار بشأن 

( رئيسا للفريق العامل النرويج، عّين املكتب السفري مارتن سوريب )2١٠٢ فرباير/شباط 22يف و  .3
 .املعين مبراجعة أجور القضاة
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، مت عقد اجتماعات يف الهاي مقصورة على الدول األطراف األصلية والية الفريق العامللوفقًا و  .4
 24و سبتمرب/أيلول 4وحزيران/يونيو  27و مارس/آذار ٠5يف  :اجتماعات سبعةُعقد ما جمموعه و فقط. 
   تشرين الثاين/نوفمرب. 2٢تشرين الثاين/نوفمرب و 5 و أكتوبرتشرين األول/ 22سبتمرب و/أيلول

 تقارير الخبراء -ثانيا
اختصاصات دراسة  مسودة، 2١٠٢مارس آذار/ ٠5ناقش الفريق العامل، يف اجتماعه املعقود يف  .5

، نيابة عن الفريق العامل، اخلرباء اليت طلبتها اجلمعية، واتفق على أنه ميكن للرئيس اختاذ قرار بشأن التعيّي
اختصاصات دراسة اخلرباء واعتمدها الفريق العامل الحًقا  ومتت مراجعةتسريع هذه العملية. بغية وذلك 

الدول األطراف أنه مت اختيار علما الرئيس  أحاطأبريل، نيسان/ 24. ويف 2١٠٢مارس آذار/ 2١يف 
: معهد دراسات التوظيف، واخلدمة الدولية لألجور ومها مؤسستّي لتوفري جوانب خمتلفة من الدراسة

 العامل للفريق ستتيحا جماالت خربة مكملة واليت ملديه هاتّي املؤسستّيالرئيس بأن  ورأى. واملعاشات
 عمله. اً صلبا لتكملةأساس

 يةالقضاة، مبا يف ذلك هيكل أجوردراسة عامة حول ب بالقيام معهد دراسات التوظيفوُكلف  .2
بتقدمي توصيات فيما يتعلق اخلدمة الدولية لألجور واملعاشات يف حّي ُكلفت . التابعة وحزمة املزايا األجور
 ".وراألج"منهجية تعديل  باسم الواردة يف تقريرهاالقضاة،  أجورراجعة ملآلية  بإنشاء

. وتلقى الفريق 2١٠٢يونيو حزيران/ 24يف  املؤسستّي خرباء من تقريرينتلقت الدول األطراف و  .7
سبتمرب أيلول/ 4العامل أيًضا عروًضا من املؤسستّي حول حمتوى تقارير كل منهما يف اجتماعه يف 

 والعروض. للتقريرين. وأعربت الدول األطراف عن تقديرها 2١٠٢

 مراجعة أجور القضاةاختصاصات آلية  -ثالثا
، تبادلت الدول األطراف 2١٠٢سبتمرب أيلول/ 24االجتماع الرابع للفريق العامل يف  أثناء عقد .2

الفريق العامل  ووافقفيما يتعلق بوالية الفريق العامل.  واخلطوات القادمةوجهات النظر حول تقارير اخلرباء 
 القضاة. مراجعة أجورعلى تركيز جهوده على اختصاصات آلية 

. الدول األطراف أن اآللية جيب أن تكون بسيطة ومنهجية ومتسقة مع نظام روما األساسي ورأت .٢
لدول األطراف. وأشارت الدول على ا ةاملالي للعواقبحتلياًل  مراجعة لألجورأي  تشملوينبغي أن 

 ناجم عنأي تعديل األطراف إىل أنه ينبغي للجمعية أن يكون هلا الكلمة األخرية فيما يتعلق بتنفيذ 
 ، للمساعدة يف إعداد االختصاصات.كتابيةاقرتاحات   إىل أن تقدم الوفود دعا الرئيسو آللية. ا

، كان معروًضا 2١٠٢أكتوبر تشرين األول/ 22يف  اخلامس للفريق العامل االجتماع أثناء عقدو  .٠١
النسخ املنقحة وتعميمها إعداد . وقد مت القضاة أجوراختصاصات ملراجعة  مسودةعلى الفريق العامل 

 .الجتماعات الالحقةستددامها يف اال
 ستنتاجالا -رابعا

أشار الرئيس إىل أن املناقشات، مبا يف ، نوفمرب/تشرين الثاين 2٢يوم اجلمعة  االجتماعيف ختام  .٠٠
خالل الدورة الثامنة عشرة  ستتواصلاجلمعية، فيها نظر تالقرار ل تلك اليت دارت حول مسودة نصذلك 

 للجمعية.
____________ 


