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 التاسعة عشرة الدورة

 2020كانون األول/ديسمبر  17-7نيويورك، 

 

 بأجور القضاة الفريق المعنيتقرير 

 مقدمة -أوال

إلى مكتب جمعية الدول هذا التقرير  )"الفريق"( القضاة المعني بأجورفريق اليقدم  .1

أجور القضاة  بمراجعةالمتعلقة المحددة في االختصاصات  األطراف عمال بالوالية

)"االختصاصات"( التي اعتمدتها الجمعية في دورتها الثامنة عشرة في كانون 

 2019.1األول/ديسمبر 

في التعديالت التي يمكن  نظرحتى يتيسر لها الالفريق  هذا وأنشأت الجمعية .2

من نظام روما  49إدخالها على أجور قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 

 2األساسي.

السفير  من نائب رئيس فريق الهاي العامل ومنسقه، الفريق ، تألف2020وفي عام  .3

 ن بارالراس تيدريالسفير أن الميزانية،شؤون  ينس أوتو هورسلوند )الدانمرك(؛ وميّسر

بيتر لوفال )المملكة المتحدة(، عضو سابق في لجنة الميزانية  ؛ والسيد)إكوادور(

 تعيين السفير ،2020نيسان/أبريل  8 جلسته المعقودة فيوقرر الفريق، في  3والمالية. 

 .للفريق رئيسا   هورسلوند

2020مناسبة في عام  في إحدى عشرةواجتمع الفريق  .4
قدت غالبية . وع  4

 . 19-وفيدجائحة كها تاالجتماعات عن بعد نتيجة للقيود التي فرض

                                                 
، المرفق األول. وطلب إلى الفريق أن يقدم تقريرا بحلول نهاية أيار/مايو، غير أن ASP/18/Res.2-ICCالقرار  1

 حالت دون وفاء الفريق بهذا الجدول الزمني. 19-كوفيد جائحةها تالتي سببالتعقيدات 
2 ASP/18/Res.2-ICC 1، المرفق األول، الفقرة. 
الميزانية، شؤون نائب رئيس فريق الهاي العامل ومنسقه، وميسر  من ، يتكون الفريقاالختصاصاتمن  1وفقا للفقرة  3

السفير هورسلوند نائبا لرئيس وانتخب الميزانية والمالية، يعينه المكتب.  سابق في لجنةعضو أو  ية واليتهمنته   وعضو

لميزانية شؤون ا. وعين المكتب السفير تيران ميسرا ل2018الجمعية في دورتها السابعة عشرة في كانون األول/ديسمبر 

 .2020شباط/فبراير  26يل عضوا ثالثا في الفريق في ف. وعين المكتب السيد لو2020كانون الثاني/يناير  24في 
 30و 22أيلول/سبتمبر، و 15و 3تموز/يوليه، و 23حزيران/يونيه، و 3أيار/مايو، و 14و 7، وفي نيسان/أبريل 8في  4

 تشرين الثاني/نوفمبر. 20و 11تشرين األول/أكتوبر، و
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 والية الفريق -ثانيا  

 توصية يتضمن الفريق بتقديم تقرير ي كلَّف 5 االختصاصات، ما هو وارد فيك .5

 لدى تقديم هذه التوصية،و الدولية. بشأن إمكانية تعديل أجور قضاة المحكمة الجنائية

 ما يلي: على وجه الخصوص يراعيأن  على الفريق

 ؛قاضقدرة المحكمة على اجتذاب مرشحين ذوي مؤهالت عالية لشغل منصب  (أ)

 تكلفة المعيشة في هولندا؛  (ب)

 المالية للمحكمة.الحالة  (ج)

، بما في 6القضاة اتوتعويضلخدمة الحالية  شروطالواستعرض الفريق بعناية  .6

ذلك ما يتعلق بالمعاش التقاعدي، مع مراعاة المعايير التي حددتها الجمعية. وطلب 

 .عملية مراجعتهالمساعدة في  اها من أجلالفريق معلومات من قلم المحكمة وتلق

القضاة  الفريق قضاة المحكمة إلى تقديم إفادات خطية، كما دعاوباإلضافة إلى ذلك، دعا 

 تشرين األول/أكتوبر 23و أيار/مايو 14 في المعقودين هياجتماع إلى المشاركة في

 11 يوميو، أيلول/سبتمبر 15 وعقد الفريق مشاورات مع الدول األطراف في. 2020

 .تشرين الثاني/نوفمبر 20و

الذي قام به الفريق العامل المعني بمراجعة أجور  السابقاستفاد الفريق من العمل و .7

: 2019في عام  ع يّنتا الخبرة اللتين، ومن تقارير مؤسستي 20198و 20187القضاة في 

 .لألجور ومعاشات التقاعدالدولية  والهيئة لالعممعهد دراسات 

 والمشاورات المداوالت -ثالثا  

كان المعيار اإللزامي األول الوارد في االختصاصات هو قدرة المحكمة على  .8

المحكمة. والحظ الفريق  قاض فياجتذاب مرشحين ذوي مؤهالت عالية لشغل منصب 

األجر كافية  عناصر أن إدراج هذا المعيار يتطلب منه أن ينظر فيما إذا كانت مجموعة

من نظام روما األساسي.  36في المادة المعايير المبينة  يستوفونالجتذاب مرشحين 

واستعرض الفريق سجالت االنتخابات األخيرة والحظ أن عدد المرشحين لالنتخابات 

 في جميع الحاالت يفوق عدد المرشحين للمناصب المتاحة.

وكان المعيار اإللزامي الثاني الوارد في االختصاصات هو تكلفة المعيشة في  .9

السنة، كانت  في يورو 180 000القضاة مبلغ ثابت قدره  هولندا. والحظ الفريق أن أجر

 تكلفة. واستعرض الفريق إحصاءات عن 2002أصال في عام  الجمعية قد حددته

تلقائيا في  ىي راع. والحظ الفريق أن تكلفة المعيشة في هولندا عامل 9المعيشة في هولندا

المدفوع لموظفي  عناصر األجر مجموعاتفيما يخص النظام الموحد لألمم المتحدة 

  المحكمة وغيرهم من المسؤولين المنتخبين.

                                                 
 .2، المرفق األول، الفقرة  ASP/18/Res.2-CIC القرار 5
ICC-القرار  بموجب 2004أيلول/سبتمبر  10قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لتعويضات الخدمة والشروط  تاعتمد 6

ASP/3/Res.3بموجب القرار  ت، وعدلICC-ASP/6/Res.6  والقرارICC-ASP/18/Res.2. 
7 ASP/17/28-ICC. 
8 ASP/18/33-ICC. 
نتائج الدراسات االستقصائية المتعلقة بتكلفة المعيشة التي أجرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية،  اإلحصاءاتشملت هذه  9

فضال عن التغير في النسبة المئوية لمؤشر أسعار االستهالك على أساس سنوي، على النحو الذي سجلته هيئة اإلحصاءات 

 .(Het Centraal Bureau voor de Statistiek) الهولندية



ICC-ASP/19/18 

 

3  18-A-041220 

هو الحالة المالية للمحكمة. فالمعيار اإللزامي الثالث الوارد في االختصاصات  أما .10

استعرض الفريق الحالة المالية للمحكمة على النحو المبين في الميزانيات المقترحة و

 والمالية.والمعتمدة وتقارير لجنة الميزانية 

 مستوى أنالفريق وبعد النظر في المعايير ذات الصلة والمعلومات المتاحة، رأى  .11

 ا  جيدوي قاس يورو، معقول  180 000قدره ، وهو مبلغ ثابت للقضاة الحالي األجر

بالوظائف القضائية العليا األخرى في جميع أنحاء أوروبا، وال سيما في ضوء الوضع 

، وأن ا، الحظ الفريق أن أجور القضاة لم تعدل منذ إنشائهاآلن ذاتهوفي  10 الضريبي.

المعيشة. والحظ الفريق  تكلفةفي  الحاصلة لية رسمية للتسوية تعكس الزياداتآل وجودال 

المرشحين القضائيين في المستقبل عن  يثنيأن  ،إذا استمر هذا الوضع،من شأن أن 

 .الترشح التقدم بطلبات

 2007وعالوة على ذلك، الحظ الفريق أن جمعية الدول األطراف عدلت في عام  .12

في متناول المحكمة. ومع  ك لفتهابهدف وضع خطة نظام المعاشات التقاعدية للقضاة 

من حيث  غاليا  النظام الحالي  يعدنظم المعاشات التقاعدية المحددة االستحقاقات،  تدهور

 بينما ال يقدم سوى استحقاقات متواضعة. والحظ التكلفة والوقت اإلداري للمحكمة،

، 2025 عام سينتهي في المبرم مع مقدم نظام المعاشات التقاعدية العقد الفريق أيضا أن

قد عفا  الخططمن  أن هذا النوع الخدمات مقدمو هذه يرى خطرا واضحا بأن وأن هناك

ألقساط ينذر بزيادة اأيضا خطر  هناكثم  مستعدين إلدارته.هم لم يعودوا عليه الزمن وأن

وبوجه عام، رأى  .مقدم للخدمات مستقبالظل  التي تدفعها المحكمة في أصالالمرتفعة 

 المالية، ااستدامتهللغرض من حيث  ةعد صالحتالمعاشات التقاعدية لم  خطةالفريق أن 

 ضعيفة.تها المالية قيما وأنه

ومن ونظر الفريق في مجموعة من الخيارات لمعالجة المسائل المحددة أعاله.  .13

بأحد مؤشرات  المرتبربط  أو زيادة بنسبة سنوية متفق عليها، تطبيقهذه الخيارات 

 التقاعدية، للمعاشات أخرىتكلفة المعيشة في هولندا. ونظر الفريق أيضا في خيارات 

. استحقاقات محددة خطةبدال من  التقاعديبما في ذلك تقديم مساهمة مباشرة في المعاش 

 لهذه المسائل. مستداماحال  يقدمبيد أن أيا من هذه الخيارات لم 

 في االنتقال إلى هيكل أكثر استدامة لمجموعة لجمعيةتنظر اأن الفريق  رأىو .14

األمين  وكيل عناصر أجر مجموعةمواءمة أجر القضاة مع أي  األجر ككل: عناصر

 الصندوق المشترك في االشتراك ذلك بما في لألمم المتحدة،العام في النظام الموحد 

. واستنادا  إلى المعلومات التي قدمها قلم للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 محايدة المجموعة ستكون فإن هذه الفريق، وجههاالمحكمة ردا  على االستفسارات التي 

التكاليف )انظر المرفق األول لالطالع على مقارنة  نطاق واسععلى  من حيث التكلفة

 القصير والمتوسط والطويلعلى المدى  لمجموعةهذه ال ، سيكوناآلن ذاتهوفي  المقدرة(.

 سيتيحأن الحل المقترح  الفريق والقضاة. ورأى والجمعية للمحكمة عدد من الفوائد

، مع مراعاة الحالة المالية للمحكمة. المتحمسين للقضاء لمرشحينمن اجذابة  مجموعة

 :يتيح ما يلي أن من شأن الحل المقترحتحديدا ، و

المعيشة عن طريق ربط  لتحديد تكلفةمعالجة مسألة عدم وجود آلية رسمية  (أ)

 األجر بأنسب مؤشر؛

شروط وأحكام معترف  مجموعةب لمرشحين القضائيين في المستقبلتزويد ا (ب)

 بها عالميا ؛

                                                 
دم إلى الفريق العامل المعني ق   الذيهذا الصدد، نظر الفريق في المعلومات الواردة في تقرير معهد دراسات العمالة في  10

 .2019بمراجعة أجور القضاة في عام 
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 إعادة الجمعية إلىمستدامة من شأنها أن تقلل من حاجة  مجموعةتقديم  (ج)

 ؛مستقبالهذه المسألة  النظر في

يكون أكثر فعالية من حيث إذ سمعاش تقاعدي أفضل بكثير للقضاة،  إتاحة (د)

 خدمات التكلفة، وأسهل على المحكمة في إدارته، ويزيل خطر عدم وجود مقدم

 مناسب في المستقبل؛ 

 تزويد جميع القضاة بمستوى شامل من الرعاية الصحية؛  (ه)

 .2020عام م ي  قياسا  بق  الحياد من حيث التكلفة  قدر كبير من تحقيق (و)

التوصية به  عملية حتى تجريإجراء مشاورات بشأن هذا االقتراح  وقرر الفريق .15

أيلول/سبتمبر،  15وفي اجتماع مع الدول األطراف في  .بصورة أفضل واإلبالغ عنه

إلى وقدم الفريق أيضا  االستفسارات التي أثيرت.ورد على قدم الفريق الحل المقترح، 

 قدتوع   تشرين األول/أكتوبر. 22في اجتماع عقد في  مستجدةمعلومات القضاة 

 .الثاني/نوفمبرتشرين  20و 11 يوميمع الدول األطراف  أخرى اجتماعات

 عرضا  موجزا  والمالية  إلى رئيس لجنة الميزانيةأيضا   وقدم رئيس الفريق .16

عن أعمال دورتها اللجنة  وفي تقرير االقتراح.اللجنة في هذا  والتمس رأي ،لالقتراح

المعني فريق ال، أحاطت اللجنة علما بالمناقشات الجارية في إطار 11الخامسة والثالثين

والحظت أنه يجري النظر في وضع هيكل أكثر استدامة لمجموعة  القضاةأجور ب

 إدراكها لىمن جديد إاللجنة  وأشارتاألجر، مع مراعاة الحالة المالية للمحكمة. عناصر 

في نهاية فيها البت أمر الجمعية  يعود إلىبالسياسة العامة  متعلقةمسألة ا األمر أن هذ

 المطاف.

ورأى الفريق  قضاة الحاليين.انتقالية لل ترتيبات ضرورة إيجادالحظ الفريق و .17

من أجل انتقالهم  المتأثرينالقضاة إلى اتخاذ الترتيبات الالزمة مع المحكمة دعوة  إمكانية

أو  سنوات غير أن الفريق الحظ أن القضاة الذين تبقى لهم ست الجديدة. مجموعةالإلى 

ثالث من الخدمة لن يحصلوا على كامل استحقاقات االنتقال إلى المعاش التقاعدي 

رأى الفريق أن ولذلك،  المتحدة. للمعاشات التقاعدية لموظفي األممللصندوق المشترك 

 كانت تعادل المبلغ الذي ،تقاعديمساهمة مباشرة في المعاش ال بدال من ذلك القضاة ي منح

، وبذلك تبقى التكاليف اإلجمالية في أن القضاة التحقوا به للصندوق لو المحكمة ستدفعه

 اإلضافي. العبء اإلداري منالحد نفس المستوى مع 

 الحالي لخدمات مقدمالمع  أيضا اتخاذها سيلزم ترتيبات والحظ الفريق أن .18

قلم المحكمة  ويتعين أن ي ضفي المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بإنهاء العقد و/أو تغييره.

 .بهذا الشأن قراراالجمعية  حالما تتخذالطابع الرسمي على هذه الترتيبات 

قضاة المحكمة غير ل اتواستعرض الفريق أيضا شروط الخدمة والتعويض .19

قضاة لل شروط الخدمة والتعويضات تعديلورأى الفريق أن من المناسب . 12المتفرغين 

                                                 
11 ASP/19/15/AV-ICC ،51-50 الفقرات. 
قضاة المحكمة لشروط الخدمة والتعويضات  2002دورتها األولى المعقودة في أيلول/سبتمبر  فياعتمدت الجمعية  12

 -، الجزء الثالث، المرفق السادس( ونقح وأعيد إصداره في الجزء الثالث ICC-ASP/1/3)الجنائية الدولية غير المتفرغين 

وبموجب هذه . 2003في أيلول/سبتمبر  المعقودة انيةدورتها الث في، التي اعتمدتها الجمعية ICC-ASP/2/10ألف من الوثيقة 

ع س  ، أي ما يعادل ت  يورو 20,000 قدره)يدفع شهريا(  سنويبدل  ، يحصل قضاة المحكمة غير المتفرغين علىالشروط

 ، أن صافي دخلها  ، سنويأو قاضيةاض ق صرح إذان. وباإلضافة إلى ذلك، ولقضاة المتفرغا الذي يتقاضاه جراألمستوى 

 تلقىسيفلقضاة المتفرغين، ار أجثلث مستوى عن ، أو يورو 60,000السنوي )بما في ذلك البدل( يقل عما يعادل  أو دخلها

 يمضيهيدفع أيضا بدل خاص عن كل يوم . ويورو 60,000في حدود صافي الدخل المعلن  لتكملة بدال القاضيةأو القاضي 

 في أعمال المحكمة. أو القاضية القاضي
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لقضاة لات تعويضالشروط الخدمة وفي  الحاصلة التغييرات تجسدلكي  غير المتفرغين

 .المتفرغين

 التوصيات -رابعا  

 :تينالتالي ينالتوصيت استنادا إلى مداوالته ومشاوراته، تقديم، ققرر الفري .20

 المتفرغين المحكمةقضاة لالجمعية شروط الخدمة والتعويضات  تعدلأن  (أ)

األمم المتحدة  نظاموكيل األمين العام في  عناصر أجر مجموعةمع  تهالمواءم

للمعاشات التقاعدية  الصندوق المشترك في االشتراكذلك في ، بما المشترك

)أي التاريخ الذي  2021آذار/مارس  11 اعتبارا  منلموظفي األمم المتحدة، 

 ستتولى فيه المجموعة التالية من القضاة الستة مهامهم(؛ 

قضاة المحكمة غير ات لتعويضالأن تعدل الجمعية شروط الخدمة و (ب)

شروط القضاة بإدخالها على بما يتماشى مع التغييرات الموصى  المتفرغين

 .المتفرغين

 

فإن المرفق الثاني أعاله،  تينالمذكور ينوإذا رغبت الجمعية في اعتماد التوصيت .21

 يتضمن نص مشروع قرار أعده الفريق بالتشاور مع قلم المحكمة.
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 األول المرفق

ألجور  ةالمقترحالجديدة و ةالحالي ةللخط التقديرية التكاليف مقارنة

 اليوروات()بآالف  القضاة

  
 2020 

 
2021 

(18 - 14 

قاضيا 

  متفرغا(

 2022 

(14 

قاضيا 

  متفرغا(

 2022 

(18 

قاضيا 

  متفرغا(
  3,240   المرتبات

 
3,038  

 
2,931   3,460 

  20  بدل الرئيس
 

20  
 

20  20 

  13  الخدمة المتكبدة
 

16  
 

17  21 

 1,2211  أقساط المعاشات التقاعدية
 

242  
  

 
 

اشتراكات المعاشات 

 التقاعدية

 
  

547  
 

679  873 

  بدل اإلعالة
  

91  
 

113  158 

  التأمين الطبي
  

13  
 

16  49 

االستحقاقات المتعلقة 

 باإلجازة السنوية

 126  
 

126  
 

98  98 

االستحقاقات المتعلقة 

 باالنتقال

 225  
 

225  
 

135  135 

نفقات إجازة زيارة الوطن 

 التعليمومنحة 

 242  
 

242  
 

242  242 

  تكلفة التعيين
  

185  
  

 
 

 5,087  مجموعال
 

4,745 
 

4,252  5,057 

 :االفتراضات الرئيسية

 10حتى  ةالحالي للخطةخاضعين  18البالغ عددهم ن يالقضاة الحاليجميع سيكون  .1

 .2021آذار/مارس 

 .ةالجديد الخطةقاضيا  حاليا  إلى  12، سينتقل 2021آذار/مارس  11في   .2

آذار/مارس  11في التفرغ العمل على أساسسيتولى اثنان من القضاة الستة الجدد  .3

 خطة الجديدة.للوسيخضعان ، 2021

 كللوتستند التقديرات إلى افتراض أن  الجدد. ال ت عرف البيانات الديمغرافية للقضاة .4

عالمن القضاة الستة الجدد  قاض أو قاضية   واحد. م 

 

                                                 
 (AXA Vie France)على الحياة  للتأمين فرنسا أكسا والرسوم اإلدارية المستحقة لشركة التأمين هذا الرقم أقساط يمثل 1

ألف  100.8 البالغةاالنتقالية  للفترةوال يشمل ذلك الرسوم اإلدارية المتعلقة باالستحقاقات السابقة  القضاة الحاليين.لتغطية 

 .(Allianz Nederland Levensverzekering B.V) لتأمين على الحياةل هولنداز تأليان المستحقة لشركةيورو 
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 :ما يلي ىإل اإلشارةتجدر 

في التفرغ  الخدمة على أساس إلى سي دعونمن غير المعروف عدد القضاة الذين  -

 ، وال يشير هذا التقدير إلى توقعات المحكمة بشأن هذه المسألة.2022عام 

رهنا  ن الحالي للمعاشات التقاعدية،هناك رسم إضافي من قبل المؤّم   يكون قد -

 بالتفاوض. وال يتضمن هذا التقدير أي تكلفة إضافية متوقعة.
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 الثاني المرفق

 مشروع قرار بشأن أجور قضاة المحكمة الجنائية الدولية

 

 إن جمعية الدول األطراف، 

الذي اعتمدت بموجبه اختصاصات  ICC-ASP/18/Res.2 قرارهاإذ تشير إلى 

 1مراجعة أجور القضاة،

المقدم إلى مكتب جمعية الدول  2القضاة  رأجوب المعني فريقالبتقرير رحب توإذ 

  االختصاصات، لتلك وفقا   األطراف

فيما يتعلق   3ةأجور القضاالمعني ب فريقال يتتوصي وإذ تضع في اعتبارها

 األجر ككل، عناصر بمجموعة

المحكمة الجنائية ب المتفرغين قضاةلل شروط الخدمة والتعويضات تعديل قررت .1

لنظام في ا كيل األمين العاملوالخدمة والتعويضات  باالستعاضة عنها بشروط 4الدولية 

في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية  المساهمة، بما في ذلك ةلألمم المتحد دالموح

لهذا القرار.  األولباإلضافة إلى البدالت المحددة في التذييل  لموظفي األمم المتحدة،

معايير النظام الموحد لألمم شروط الخدمة والتعويضات الجديدة مع  وتخضع مواءمة

من نظام روما األساسي للمحكمة  49لمادة حكام االمتحدة، وأي تعديالت الحقة لها، أل

 الجنائية الدولية؛

المحكمة ب غير المتفرغين قضاةللالخدمة والتعويضات  طتعديل شرو أيضا قررت .2

 الثاني لهذا القرار؛ التذييل على النحو المبين في 5الجنائية الدولية

للقضاة المتفرغين  الجديدة لخدمة والتعويضاتايبدأ نفاذ شروط  أن قرر كذلكت .3
في  أعاله، 2و  1والقضاة غير المتفرغين، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 

 ؛2021آذار/مارس  11

، خالل الفترة المتبقية من واليتهم، االختيارتيح للقضاة الحاليين إمكانية تأن قرر ت .4
شروط ل الخضوع أو )ب( ،6الحالية اتشروط الخدمة والتعويضل الخضوع )أ(بين 

 أعاله؛ 1الجديدة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  اتالخدمة والتعويض

، ةعشرة للجمعيالقضاة المنتخبون خالل الدورة التاسعة  يكون أنتقرر أيضا  .5

 اتا لشروط الخدمة والتعويضيحصرخاضعين خالل فترة واليتهم،  الالحقة،والدورات 

 أعاله، حسب االقتضاء؛ 2و  1الجديدة، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 

، التدابير المعني بأجور القضاة فريقالإلى المحكمة أن تعتمد، بالتشاور مع  تطلب .6

من نظام روما  49االمتثال للمادة  ، بما في ذلك ضمانالزمة تراهااالنتقالية التي 

                                                 
 ، المرفق األول.ASP/18/Res.2-ICCالقرار  1
2 18ASP/19/-ICC. 
3 ASP/19/18-ICC 20 الفقرة. 
ICC-والقرار  ASP/6/Res.6-ICCوالمعدل بموجب القرار  ASP/3/Res.3-ICCالجمعية في القرار  على النحو المعتمد من 4

ASP/18/Res.2. 
إصداره في الجزء والمعاد  والمنقَّح، 2002في أيلول/سبتمبر المعقودة دورتها األولى  فيالجمعية  المعتمد منعلى النحو  5

 .ICC-ASP/2/10ألف من الوثيقة  -الثالث 
ICC-والقرار  6ASP/6/Res.-ICCوالمعدل بموجب القرار  ASP/3/Res.3-ICCالجمعية في القرار المعتمد من على النحو  6

ASP/18/Res.2. 
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األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالقضاة الحاليين الذين يختارون شروط 

 )ب( أعاله؛ 4الجديدة، عمال بالفقرة  اتالخدمة والتعويض

، بالتشاور مع القضاة الحاليين الزمةإلى اتخاذ أي ترتيبات تشغيلية  المحكمة تدعو .7

الجديدة  ات)ب( أعاله، من أجل انتقالهم إلى شروط الخدمة والتعويض 4وفقا للفقرة 

 ؛2021آذار/مارس  11اعتبارا من 

ست ستوفى  2021أن تكاليف شروط الخدمة والتعويضات الجديدة في عام تالحظ  .8

 من الميزانية المعتمدة للمحكمة.
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 التذييل األول

 البدالت اإلضافية

 يورو.  18 000يتقاضى الرئيس بدال سنويا خاصا صافيه  - 1

 

بصفة يحق للنائب األول أو النائب الثاني للرئيس، أو أي قاض آخر مكلف بالعمل  - 2

يورو في اليوم  100رئيس، في ظروف استثنائية، الحصول على بدل خاص صافيه 

 سنة.يورو في ال 10 000رئيس، بحد أقصى قدره بصفة عن كل يوم عمل 
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 التذييل الثاني

غير  قضاة المحكمة الجنائية الدوليةات لتعويضالخدمة وشروط ال

 المتفرغين

 المحكمةب غير المتفرغين قضاةللشروط الخدمة والتعويضات  من هذه النسخة تحل
في  المعقودة دورتها األولى فياعتمدتها الجمعية  التي محل الشروطالدولية  الجنائية

ألف من الوثيقة  -عيد إصدارها في الجزء الثالث قحت وأ  ، ون  2002أيلول/سبتمبر 
ICC-ASP/2/10. 

 

 البدالت -ألف 

 

 البدل السنوي

 

ع المرتب الصافي )الذي يشمل كال من المرتب س  يعادل ت   بدل سنوي، يدفع شهريا، -1

 الموحد لألمم المتحدة.األساسي وتسوية مقر العمل( لوكيل األمين العام في النظام 

 

سنويا ، أن لرئيس المحكمة صرح قاض أو قاضية،  إذاوباإلضافة إلى بدل سنوي،  -2

 يقل أعاله، 1السنوي المشار إليه في الفقرة  بما في ذلك البدل، صافي دخله أو دخلها

)الذي يشمل كال من المرتب األساسي وتسوية الصافي  المرتبعما يعادل ثلث  سنويا  

القاضي أو  سيتلقىف، لوكيل األمين العام في النظام الموحد لألمم المتحدةمقر العمل( 

ثلث المرتب الصافي لتكملة صافي الدخل المعلن في حدود  ، يدفع شهريا ،بدال القاضية

 .األمين العام في النظام الموحد لألمم المتحدةلوكيل 

 

 أعمال المحكمةالقيام بخاص عند البدل ال

 

أعمال في  أو القاضية القاضييمضيه يورو عن كل يوم  270بدل خاص قدره  -3

 المحكمة، حسب ما تصدق عليه هيئة الرئاسة.

 

 بدل اإلقامة

 

وكيل األمين العام في النظام  بدل إقامة، بسعر األمم المتحدة باليورو، ينطبق على -4

ف  الموحد لألمم المتحدة،  عن كل يوم يحضر فيه القاضي جلسات المحكمة.وي صر 
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 االستحقاقات -باء 
 

 المعاش التقاعدي

 

هم ئال يحق للقضاة غير المتفرغين الحصول على معاش تقاعدي. وبمجرد استدعا -5

ي قاضلاستحقاقات المعاش التقاعدي ل ظامنعليهم ينطبق قاض متفرغ، بصفة للعمل 

 متفرغ.ال

 

 التأمين الصحي

 

تأمينهم الصحي. مسؤولين عن ذين لهم وضع القاضي غير المتفرغ سيكون القضاة ال -6

 التأمين الصحي نظام عليهم ينطبققاض متفرغ، بصفة هم للعمل ئوبمجرد استدعا

 متفرغ.ال يلقاضل

 

 تكاليف السفر

 

درجة رجال بالسفر إلى الجلسات الرسمية للمحكمة. ويكون السفر في جميع األحوال  -7

 مباشرة.الالطرق  أقصرعبر  األعمال بين المنزل المعلن ومقر المحكمة

____________ 


