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 ICC-ASP/19/Res.3 القرار

ك نون األول /فيسةةةم ع  16في الجلسةةةل الة ال العابةل المةةوفي في اعتُمد بتوافق اآلراء 
2020 

ICC-ASP/19/Res.3  

 الدولية الجنائية المحكمة قضاة مكافآت بشأن قرار

 إن جمةيل الدول األطعاف، 

الذي اعتمدت بموج ه اختص ص ت  ICC-ASP/18/Res.2قعاره  إذ تشيع إلى 

 1اعاجةل أجور الةض ي،

المةدم إلى اكتب جمةيل الدول  2ر الةض ي الفعيق المةني بأجوبتةعيع عحب توإذ 

  األطعاف وفة ً لتلك االختص ص ت،

فيم  يتةلق  3يأجور الةض المةني ب فعيقال تيتوصي وإذ تضع في اعت  ره 

 األجع ككل، عن صع بمجموعل

 لمحكمل الجن ئيل ب المتفعغين ةض يلتةديل شعوط الخدال والتةويض ت ل ةعرت -1

في كيل األاين الة م الخدال والتةويض ت لو ب الستة ضل عنه  بشعوط 4الدوليل 

في الصندوق المشتعك  المس هملي، بم  في ذلك لألام المتحدد النظ م الموح

للمة ش ت التة عديل لموظفي األام المتحدي، ب إلض فل إلى ال دالت المحدفي في 

وتخضع اواءال شعوط الخدال والتةويض ت الجديدي  التذييل األول لهذا الةعار.

لم في حك م ااع اة ييع النظ م الموحد لألام المتحدي، وأي تةديالت الحةل له ، أل

 ان نظ م روا  األس سي للمحكمل الجن ئيل الدوليل؛ 49

 لمحكمل ب غيع المتفعغين ةض يللط الخدال والتةويض ت تةديل شعو أيض  ةعرت -2

 على النحو الم ين في التذييل الث ني لهذا الةعار؛ 5الجن ئيل الدوليل

للةض ي المتفعغين  لخدال والتةويض ت الجديدياي دأ نف ذ شعوط  أن ةعر كذلكت -3
أعاله،  2و  1والةض ي غيع المتفعغين، على النحو المنصوص عليه في الفةعتين 

 ؛2021آذار/ا رس  11في 

، خالل الفتعي المت ةيل ان واليتهم، االختي رتيح للةض ي الح ليين إاك نيل تأن ةعر ت -4
شعوط ل الخضوع أو )ب( ،6الح ليل  تشعوط الخدال والتةويضل الخضوع )أ(بين 

 أعاله؛ 1الجديدي، على النحو المنصوص عليه في الفةعي   تالخدال والتةويض

ل، عشعي للجمةيالةض ي المنتخ ون خالل الدوري الت سةل  يكون أنتةعر أيض   -5

  لشعوط الخدال يحصعخ ضةين والدورات الالحةل، خالل فتعي واليتهم، 
                                                                        

 .األول، المعفق Res.2/18ASP/-ICC الةعار (1)
 . 18/9ASP/1-ICC الوثيةل   (2)
 .20لفةعي ، ا ASP/19/18-ICC الوثيةل   (3)
، .ASP/6/Res.6-ICC ب لةعار  المةدل ، ASP/3/Res.3-ICCالةعار الجمةيل في  على النحو المةتمد ان (4)

  لةعاروا
ICC-ASP/18/Res.2  . 

والمنةَّح ، 2002في أيلول/س تم ع المةةوفي فورته  األولى  فيالجمةيل  على النحو المةتمد ان  (5)
 .  ICC-ASP/2/10ألف ان الوثيةل  -إصداره في الجزء الث لث والمة ف 

، .ASP/6/Res.6-ICC ب لةعار  المةدل ، ASP/3/Res.3-ICCالةعار  فيالجمةيل  على النحو المةتمد ان    (6)
  لةعاروا

ICC-ASP/18/Res.2  . 
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أعاله،  2و  1الجديدي، على النحو المنصوص عليه في الفةعتين   توالتةويض

 حسب االقتض ء؛

، التدابيع المةني بأجور الةض ي فعيقالإلى المحكمل أن تةتمد، ب لتش ور اع  تطلب -6

ان نظ م روا   49في ذلك ضم ن االاتث ل للم في  ، بم الزال تعاه االنتة ليل التي 

األس سي للمحكمل الجن ئيل الدوليل، فيم  يتةلق ب لةض ي الح ليين الذين يخت رون 

 )ب( أعاله؛ 4الجديدي، عمال ب لفةعي   تشعوط الخدال والتةويض

، ب لتش ور اع الةض ي الح ليين الزالالمحكمل إلى اتخ ذ أي تعتي  ت تشغيليل  تدعو -7

الجديدي   ت)ب( أعاله، ان أجل انتة لهم إلى شعوط الخدال والتةويض 4وفة  للفةعي 

 ؛2021آذار/ا رس  11اعت  را ان 

ستُستوفى  2021أن تك ليف شعوط الخدال والتةويض ت الجديدي في ع م تالحظ  -8

 ان الميزانيل المةتمدي للمحكمل.

                                                                        

. 



ICC-ASP/19/Res.3  

3 R3-A-300921 

 األولالمرفق 

 ال دالت اإلض فيل

 يورو.  18 000يتة ضى العئيس بدال سنوي  خ ص  ص فيه  - 1

بصفل يحق للن ئب األول أو الن ئب الث ني للعئيس، أو أي ق ض آخع اكلف ب لةمل  - 2

يورو في اليوم  100رئيس، في ظعوف استثن ئيل، الحصول على بدل خ ص ص فيه 

 نل.يورو في الس 10 000رئيس، بحد أقصى قدره بصفل عن كل يوم عمل 
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 الثاني مرفقال

غير  قضاة المحكمة الجنائية الدوليةات لتعويضالخدمة وشروط ال

 المتفرغين

  لمحكملب غيع المتفعغين ةض يللشعوط الخدال والتةويض ت تحل هذه النسخل ان 
في  المةةوفي فورته  األولى فيالتي اعتمدته  الجمةيل  احل الشعوطالدوليل  الجن ئيل

-ICC ألف ان الوثيةل -عيد إصداره  في الجزء الث لث ةحت وأُ ، ونُ 2002أيلول/س تم ع 

ASP/2/10. 

 

 البدالت -ألف 

 ال دل السنوي

ع المعتب الص في )الذي يشمل كال ان المعتب سُ بدل سنوي، يدفع شهعي ، ية فل تُ  -1

 الموحد لألام المتحدي.األس سي وتسويل اةع الةمل( لوكيل األاين الة م في النظ م 

 

سنوي ً، أن لعئيس المحكمل صعح ق ض أو ق ضيل،  وب إلض فل إلى بدل سنوي، إذا -2

 يةل أعاله، 1السنوي المش ر إليه في الفةعي  بم  في ذلك ال دل، ص في فخله أو فخله 

 ً الص في )الذي يشمل كال ان المعتب األس سي وتسويل  المعتبعم  ية فل ثلث  سنوي 

الة ضي أو  سيتلةىف، الةمل( لوكيل األاين الة م في النظ م الموحد لألام المتحدياةع 

ثلث المعتب الص في لتكملل ص في الدخل المةلن في حدوف  ، يدفع شهعي ً،بدال الة ضيل

 األاين الة م في النظ م الموحد لألام المتحدي.لوكيل 

 

 أعم ل المحكملالةي م بخ ص عند ال دل ال

أعم ل في  أو الة ضيل الة ضييمضيه يورو عن كل يوم  270دره بدل خ ص ق -3

 المحكمل، حسب ا  تصدق عليه هيئل العئ سل.

 

 بدل اإلق ال

بدل إق ال، بسةع األام المتحدي ب ليورو، ينط ق على وكيل األاين الة م في النظ م  -4

 مل.عن كل يوم يحضع فيه الة ضي جلس ت المحكويُصَعف  الموحد لألام المتحدي،
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 االستحقاقات -باء 
 المة ش التة عدي

هم ئال يحق للةض ي غيع المتفعغين الحصول على اة ش تة عدي. وبمجعف استدع  -5

ي ة ضلظ م استحة ق ت المة ش التة عدي لينط ق عليهم نق ض اتفعغ، بصفل للةمل 

 متفعغ.ال

 

 التأاين الصحي

اسؤولين عن تأاينهم الصحي. ذين لهم وضع الة ضي غيع المتفعغ سيكون الةض ي ال -6

نظ م التأاين الصحي  ينط ق عليهمق ض اتفعغ، بصفل هم للةمل ئوبمجعف استدع 

 متفعغ.ال يلة ضل

 

 تك ليف السفع

درجل رج ل بالسفع إلى الجلس ت العسميل للمحكمل. ويكون السفع في جميع األحوال  -7

 م  شعي.الالطعق  ع ع أقصع األعم ل بين المنزل المةلن واةع المحكمل

 

_____________________ 


