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∗ باحملكمةرتباتامل نظامدته احملكمة بشأن عأتقرير 
  

  مقدمة  -ألف

يف دورا ") اللجنة"فيما يلي (ىل جلنة امليزانية واملالية إ") احملكمة"فيما يلي (ائية الدولية  احملكمة اجلنقدمت  -١
. )١(إعداد امليزانية والتحديات الرئيسية املتعلقة ب،٢٠١٠ افتراضات امليزانية لعام بشأن      ًشفويا      ً بيانا  الثانية عشرة 

 رفع مرتبات املوظفني من فئة اخلدمات ٢٠٠٨حدة لعام بأن جدول املرتبات يف األمم املتوأبلغت احملكمة اللجنة 
وأبلغت احملكمة .  يف املائة للموظفني من الفئة الفنية٦,٢٥ بنسبة  تسوية مقر العمل يف املائة ورفع٤,٩العامة بنسبة 

ليون يورو  م٢,٦زيادة متثل هذه ال وبأن  إىل مرتبات احملكمة           ً                                   ًاللجنة أيضا  بأن احملكمة نقلت هذه الزيادة تلقائيا 
  .)٢(٢٠١٠إضافية يف ميزانية عام 

اللجنة بأن تستعرض ويف ضوء األزمة املالية العاملية احلالية وظروف اخلدمة الراهنة باحملكمة، أوصت   -٢
وكررت اللجنة .              ً                          ن تقدم تقريرا  إىل اللجنة يف دورا القادمةبأهذه الزيادة يف املرتبات ومويل احملكمة اإلطار الالزم لت

  .حملكمة بتمويل األنشطة اجلديدة من الوفورات يف الكفاءةمطالبة ا     ًأيضا 

وينطبق . حلايل لنظام املرتبات اعامة احملكمة باالستعراض املطلوب وتقدم نظرة ضطلعالتقرير، تهذا ويف   -٣
  . باحملكمةالفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةبهذا النظام على مجيع املوظفني املعينني 

  احملكمةيف دئ اليت حتكم نظام املرتبات واملعاشات املبا  -باء

حملكمة با اخلدمة العامةالفئة الفنية وفئة   كل منيفجدول املرتبات واملعاشات التقاعدية للموظفني  تماشىي  -٤
 اللجنة التحضريية للمحكمةقدمة من  التوصيات املإىلنظام هذا الستند وي. ألمم املتحدةل معايري النظام املوحدمع 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.2/9           ً                 صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗

  .٢٥ و٢٤، الفقرتان (ICC-ASP/8/5)يزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة مل  تقرير جلنة ا)١(
  

  .٢٩املرجع نفسه، الفقرة )  ٢(
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") اجلمعية"فيما يلي (دول األطراف لواملقررات اليت اعتمدا مجعية ا") اللجنة التحضريية"فيما يلي (اجلنائية الدولية 
  :لنحو التايل على اهذه التوصيات واملقررات  تلخيص كنومي. يف دورتيها األوىل والثانية

  هيكل املرتبات

يف الفترة        ً                 اجتماعا  فيما بني الدورتني للمحكمة ية عقدت اللجنة التحضريلمحكمة، ليف معرض وضع نظام   -٥
 ويف هذا االجتماع، ناقشت اللجنة. املسائل اإلدارية للنظر يف  يف الهاي٢٠٠٢مارس / آذار١٥ إىل ١١من 

 ٢١وخلصت اللجنة، يف تقريرها املؤرخ . ، يف مجلة أمور، النظام األساسي للموظفني يف احملكمةالتحضريية
 األساسي النظام عن عام، بوجه خيتلف، ال املتحدة األمم ملوظفي األساسي، إىل أن النظام )٣(٢٠٠٢مارس /آذار

اللجنة بعد ذلك، يف صادقت و .الدولية اجلنائية احملكمة على تطبيقه ميكنفإنه  وبالتايل ، أخرىدولية منظمة ألي
 الصندوق يف الدولية اجلنائية احملكمة شتراكباعلى التوصية  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٢ إىل ١ترة من دورا املعقودة يف الف

  .)٤(عد مشروع مقرر للعرض على اجلمعية   ُ وأ املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشترك

األوىل، وضعت اجلمعية اهليكل األدىن الذي يلزم توافره من املوظفني لألجهزة املختلفة ويف دورا   -٦
وأشارت االحتياجات من املوظفني املشار إليها . املدعي العام، وقلم احملكمةللمحكمة وهي هيئة الرئاسة، ومكتب 

 املستخدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدةلكل برنامج من هذه الربامج الرئيسية بالتحديد إىل الفئات والرتب 
تطبيق معايري هو م املتحدة النظام املوحد لألماهلدف من و .)٥(اخلدمة العامةالفئة الفنية وفئة   كل منللموظفني يف
 تجنبيو.  بأكملهاملوظفني يف أسرة األمم املتحدةا على مرتبات وبدالت واستحقاقاتموحدة تيبات وأساليب وتر

، فضال يف تعيني املوظفنيعمل بني املنظمات الدولية واملنافسة شروط الأوضاع ويف التناقضات اخلطرية هذا النظام 
 بتنظيم وتنسيق شروط خدمة )٦(وتقوم جلنة اخلدمة املدنية الدولية. بني هذه املنظماتما فيتبادل املوظفني تيسري عن 

  .ملوظفني يف النظام املوحد لألمم املتحدةا
 من نظام روما األساسي، يقترح املسجل، مبوافقة هيئة الرئاسة واملدعي ٤٤ من املادة ٣ومبوجب الفقرة   -٧

األحكام والشروط اليت جيري على أساسها تعيني موظفي احملكمة ومكافأم             ً       ً              العام، نظاما  أساسيا  للموظفني يشمل 
 ويف اجللسة العامة اخلامسة من .، وجيب أن توافق مجعية الدول األطراف على النظام األساسي للموظفنيوفصلهم

                                                      
  

   .١٦، الفقرة PCNICC/2002/INF/2 ويورك،تقرير اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، ني  )٣(
    .، املرفق الثامنPCNICC/2002/2  اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، نيويورك،  تقرير)٤(  

  
-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )٥(

، ٥٧-٥٥، و٤٢، اجلزء الثالث، الفقرات )E.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب /ل أيلو١٠
، ١٠٦-١٠٤، و١٠٢- ١٠١، و٩٨، و٩٦-٩٥، و٩٣، و٩١-٩٠، و٨٨، و٨٤، و٨٢- ٧٩، و٧٦- ٧٥، و٦٨-٥٩و
    .١١٥، و١١٣- ١١٢، و١١٠-١٠٨و

ومهمة اللجنة هي تنظيم وتنسيق . نشأا اجلمعية العامة لألمم املتحدةجلنة اخلدمة املدنية الدولية هي هيئة خرباء مستقلة أ  )٦(
شروط خدمة املوظفني يف النظام املوحد لألمم املتحدة والنهوض باملستويات الرفيعة ملعايري اخلدمة املدنية الدولية واحلفاظ 

  .عليها
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وارد يف مرفق  على النظام األساسي للموظفني الICC-ASP/2/Res.2دورا الثانية، وافقت اجلمعية مبوجب القرار 
  .)٧(هذا القرار

. احملكمةويتضمن النظام األساسي للموظفني الشروط األساسية للخدمة وحقوق والتزامات املوظفني يف   -٨
  :األحكام التاليةعلى  النظام األساسي للموظفني نصوي

ىل  مع املبادئ اليت تضعها مجعية الدول األطراف، يتو    ًمتشيا   على أنه   )٨(١-٢ينص البند   )أ(
املسجل، بالتشاور مع املدعي العام، وضع أحكام مناسبة لتصنيف الوظائف واملوظفني تبعا 

وبالتوافق مع النظام املوحد لألمم املتحدة بشأن األجور  لطبيعة الواجبات واملسؤوليات املطلوبة
  ). النظام املوحد لألمم املتحدةمعايري(والبدالت واالستحقاقات 

دد املسجل، بالتشاور مع املدعي العام، مرتبات موظفي احملكمة لى أن حي ع)٩(١-٣ينص البند   )ب(
  .على حنو يتفق مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدة

.                             ً          على موظفي احملكمة املعي نني تعيينا  حمد د املد ة) ١٠(النظام اإلداري ملوظفي احملكمة اجلنائية الدوليةنطبق يو  -٩
                        املسج ل باالتفاق مع هيئة يضعها                      تعيينهم مواد  منفصلة                  اس قصري املدة فت نظمنون على أس ي أما موظفو احملكمة الذين يع

  :حكام التاليةأل ا علىظفنيلمو النظام اإلداري لنص وي.الرئاسة واملدعي العام

                                  ّ           تضم كل فئة من فئات املوظفني رتبا تدل  على مستوى على أن ) ١١(١-١٠٣تنص القاعدة   )أ(
  . رتبة إىل درجات متثل الزيادات اليت تشهدها األجور        ّوت قس م كل . الوظيفة

على أن حيدد جدول مرتبات املوظفني يف فئة اخلدمات العامة يف ) ١٢(٢-١٠٣وتنص القاعدة   )ب(
                              ّ                                               كل مركز من مراكز عمل احملكمة لكل  رتبة ودرجة املرتب الذي يتقاضاه املوظفون متشيا مع 

  .                              معايري النظام املوح د لألمم املتحدة

  :على ما يلي) ١٣(٣-١٠٣وتنص القاعدة   )ج(

املرتب  املقر مرتب أساسي وتسوية من مرتب املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا تكوني  )أ("
  األساسي

                                                                           حيد د جدول مرتبات املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا املرتب األساس مبرتبات غري   )ب(
  .       ّ                                                  سبة لكل  رتبة ودرجة متشيا مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدةاملعيلني ومرتبات املعيلني بالن

                                                      
  

-٨حكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للم  )٧(
  .، املرفقICC-ASP/2/Res.2، اجلزء الرابع، )E.03.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢

  .املرجع نفسه، املادة الثانية  )٨(
  .املرجع نفسه، املادة الثالثة  )٩(
)١٠( 

ICC/AI/2005/003املرفق ،.  

  .  املرجع نفسه، الفصل الثالث)١١(
  .املرجع نفسه  )١٢(

  
  .املرجع نفسه)  ١٣(
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يتقاضى املوظف مرتب غري املعيل إذا مل تكن له زوجة يعيلها أو طفل يعيله على النحو   )ج(
على ‘ ٤‘) أ(و‘ ٣‘) أ(، الفقرتان ١٧-١٠٣املبني يف النظام اإلداري للموظفني، القاعدة 

تقاضى مرتب املعيل إذا كانت له زوجة يعيلها أو طفل يعيله إال إذا                وحيق  للموظف أن ي. التوايل
كان كال الزوجني موظفني يعمالن يف الفئة الفنية والفئات العليا وتابعني ملنظمات تطبق معايري 
النظام املوحد لألمم املتحدة وهلما طفل واحد أو أكثر من األطفال املعالني فيطبق عندها مرتب 

  .الذي يتقاضى مرتبا أساسيا أعلى فحسب املعيل على الزوج

  تسوية املقر

                                                  ّ           األساسي للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا يف كل  مركز عمل   ّ            مت  تسوية املرتب)  د(
  ."                                                                     للمحكمة باستعمال مضاعف تسوية املقر  طبقا ملعايري النظام املوح د لألمم املتحدة

رتب اإلمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي حيدد املعلى أن  )١٤(٤-١٠٣وتنص القاعدة   )د(
                                                                                        للموظفني يف فئة اخلدمات العامة ويف الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوح د لألمم 

  .املتحدة

  : على ما يلي)١٥(١-١٠٤وتنص القاعدة   )ه(

ف واحملكمة                        ، ي ربم عقد العمل بني املوظ)ج(رهنا بالشروط احملددة يف الفقرة   )أ("
مبقتضى عرض التعيني الذي يوقعه املسجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، أو أي 

 بشروط                                                              ً       مسؤول بالنيابة عن املسجل أو املدعي العام وبعد تلقي احملكمة كتابيا  القبول
  .العقد

  :حيدد يف عرض التعيني ما يلي  )ب(

(...)  

مركز العمل والوظيفة والفئة والرتبة والدرجة ومرتب بداية التعيني وفق   ‘٢‘
  جداول املرتبات السارية وطبقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛

(...) 

وأن التعيني خيضع ألحكام النظامني اإلداري واألساسي للموظفني وألي   ‘٥‘
  ."تعديل حمتمل قد يطرأ عليهما

 : على ما يلي)١٦(٢-١٠٤وتنص القاعدة     ) و(

  :حيدد يف كتاب التعيني ما يلي)  أ("

(...)  

                                                      
  .املرجع نفسه)  ١٤(
  .املرجع نفسه، الفصل الرابع ) ١٥(

 

  .املرجع نفسه)  ١٦(
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مركز العمل والوظيفة والفئة والرتبة والدرجة ومرتب بداية التعيني وفق   ‘٢’
  جداول املرتبات  السارية وطبقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛

(...)  

للموظفني وألي وأن خيضع التعيني ألحكام النظام األساسي واإلداري    ‘٦’
  ."تعديل حمتمل له

جدول املرتبات ستند إىل  يف العرض يبنيفنيني أن املرتب املالوظفني امل احملكمة لتعيني مجيع عروضبني تو  -١٠
وكذلك رسائل ،  مباشرةوعالوة على ذلك، تشري مجيع عروض التعيني. الذي وضعته جلنة اخلدمة املدنية الدولية

بوضوح، كما ذكر أعاله، على أن نظام املرتبات اإلداري للموظفني اللذين ينصان ساسي و األنيالنظامإىل التعيني، 
ملرتبات  انياملوظفمجيع  وبالتايل يستحق ،احملكمةعمول به يف هو النظام املوالبدالت واالستحقاقات لألمم املتحدة 

  . جلنة اخلدمة املدنية الدوليةهااليت حتدد

  صندوق املعاشات التقاعدية

   ICC-ASP/1/Decision.3 ا                    أوصت اجلمعية، يف مقرره  -  ١١  
                                           ، املعتمد يف اجللسة العامة الثالثة من دورـا   )١٧ (

                                                                                                            باشتراك احملكمة اجلنائية الدولية يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحـدة طبقـا                    األوىل
                                             الالزمة لتقدمي طلب انـضمام احملكمـة إىل                     اختاذ اخلطوات        املقرر                 وطلبت يف نفس      .                        للنظام األساسي للصندوق  

                                    أفضل املوظفني املؤهلني واالحتفـاظ         عيني                  تمكني احملكمة من ت                           اجلمعية هذا املقرر ل     ت      واعتمد  .               عضوية الصندوق 
   .  م

PCNICC/2002/INF/2             ويف تقريرها     -  ١٢
                             ، أشارت اللجنة التحـضريية         ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ٢٤       املؤرخ     ،   )١٨ (

                   النظامان األساسـي         وينص    .                                                        صندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة        ال                        إىل مزايا االنضمام إىل     
                     ون عضوية الـصندوق               على أن تك    )             ، الفقرة ب   ٣       املادة   (                                                     واإلداري ونظام تسويات املعاشات التقاعدية للصندوق       

               لشروط األخـرى                                                                               دولية أو حكومية دولية مشتركة يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت وا            ة م       ألي منظ         مفتوحة  
   .       املتخصصة                             للخدمة يف األمم املتحدة ووكاالا 

على مجيع املوظفني اإلشتراك يف الصندوق املشترك للمعاشات  على أن )١٩(١-١٠٦ وتنص القاعدة   -١٣
 يف كتب ما مل يكن                                               ً                        التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة حسب استحقاقهم ووفقا  للنظام األساسي للصندوق، 

  .، استثناء، اشتراكهم فيهيستبعدتعيينهم ما 

                                                      
ك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويور   )١٧(

-ICC، اجلزء الرابع، املقررات، )E.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣

ASP/1/Decision 3.  

  .٣٩، الفقرة PCNICC/2002/2  اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، نيويورك،تقرير  )١٨(  
)١٩  (

ICC/AI/2005/003املرفق، الفصل السادس ،. 
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                              حيدد املسجل، بالتـشاور مـع               على أن         حملكمة    با                             من النظام األساسي للموظفني       ) ٢٠ ( ٢- ٣             وينص البند     - ٤ ١
                                                                                                              املدعي العام، جداول الرواتب اإلمجالية الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي املطبقة على موظفي احملكمة من فئة                

                                                                الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي املطبقة على موظفي احملكمة                                                   اخلدمات العامة وكذلك جدول أجور املوظفني     
   .                                                                   من الفئة الفنية وما فوقها مبا يتفق مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدة

                                                                   تتخذ الترتيبات الالزمة لتأمني اشتراك املوظفني يف الصندوق املشترك                  على أن        )٢١ ( ) أ   ( ١- ٦             وينص البند     - ٥ ١
   .                                         في األمم املتحدة وفقا للنظام األساسي للصندوق                      للمعاشات التقاعدية ملوظ

       اخلامتة  -   جيم

                                                                                                       يتماشى النظام احلايل هليكل املرتبات واملعاشات التقاعدية للموظفني من فئة اخلدمات العامـة والفئـة                 -  ١٦
        حـضريية                     توصيات اللجنة الت             بناء على                        واعتمد هذا النظام      .                                              احملكمة مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدة       ب        الفنية  

    .                               اجلمعية يف دورتيها األوىل والثانية           ليت اعتمدا           واملقررات ا

                            وينص النظـام األساسـي       .                                 النظامني األساسي واإلداري للموظفني                                 ترد شروط اخلدمة للموظفني يف       و  -  ١٧
   ت     تمـد    واع  .                                                   ً                                          للموظفني على أن حتدد مرتبات وبدالت املوظفني باحملكمة وفقاً ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة           

   .ICC-ASP/2/Res.2                                                     اجلمعية هذا النظام األساسي يف دورا الثانية مبوجب القرار 

                   للنظـامني األساسـي                                           ملوظفني يف فئة اخلدمات العامة والفئة الفنية  ا                              وختضع مجيع أحكام وشروط تعيني       -  ١٨
ـ           .                             واإلداري املشار إليهما أعاله                         ات وبـدالت املـوظفني                                                              وعليه، ويف إطار النظام احلايل، ينبغي أن تتماشى مرتب

   .                                        باحملكمة مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدة

                                                        من النظامني األساسي واإلداري ونظام تسويات املعاشات         ٣                                              وبناء على ما جاء يف الفقرة ب من املادة            -  ١٩
   ألي                           عضوية الصندوق مفتوحـة              ، تكون                                                   املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة                         التقاعدية للصندوق   

                                                                                                        دولية أو حكومية دولية مشتركة يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت والشروط األخـرى للخدمـة يف                  ة م   منظ
              النظام املوحد                                  ً                             وعليه، تلتزم احملكمة بوصفها عضواً يف الصندوق باالشتراك يف          .        املتخصصة                       األمم املتحدة ووكاالا    

   .    تحدة                                               للمرتبات والبدالت والشروط األخرى للخدمة يف األمم امل

- - - 0 - - -  

                                                      
-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   )٢٠(

، املرفق، ICC-ASP/2/Res.2، اجلزء الرابع، )E.03.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢
  .املادة الثالثة

  . املادة السادسةاملرجع نفسه،  )٢١(


