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المقررات-باء

ICC-ASP/13/Dec.1المقرر
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧الثة عشرة املعقودة يف الثيف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Dec.1

القاضيينعلىالمعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيققابلية نظاممقرر: 
كوت وانسيريكوالسابقين

إن مجعية الدول األطراف،
بتاريخ ٣٣٥٩رقم احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةاحلكم الصادر من إذ تضع يف اعتبارها

القاضيني السابقني باحملكمة اجلنائية الدولية برونو كوت بشأن الشكوى املقدمة من ٢٠١٤متوز/يوليه ٩
ودانييل دافيد نتاندا انسرييكو الذي قررت فيه احملكمة حقهما يف أن تعيد اجلمعية النظر بالكامل يف قرارها 

،)١(٢٠٠٧الصادر يف كانون األول/ديسمرب 
ا الإىلتشريوإذ تبدأ مدة والية القضاة الذين سادسة بأن القرار الذي اختذته اجلمعية يف دور

م رهنا  م أثناء الدورة من تاريخ انتخا الدورةأثناءةعتمداملوالشروطألحكامباستيفاء اسيتم انتخا
،)٢(السادسة

ا الالقرار الذي اختذته اجلمعية يفإىل شري وإذ ت تاسعة بأن القرار الذي توصلت إليه اجلمعية دور
ا السادسة والذي ت املعتمد تضمنه التعديالت املدخلة على نظام املعاشات التقاعدية للقضاةيف دور

،)٣(ال ينبغي أن يفتح من جديدICC-ASP/6/Res.6القرارب
اليت أعيد تقدميها ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٥مذكرة هيئة الرئاسة املؤرخة إىل تشري أيضا وإذ

ا الثالثة عشرة األسانيد املقدمة من الطرفني يف الدعوى املرفوعة أمام فضال عن،)٤(إىل اجلمعية يف دور
،احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

إعادة النظر بدقة يف هذه املسألة يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية،وبعد

٩واملعلن يف ٢٠١٤أيار/مايو١٥يف صادرال٣٣٥٩، احلكم رقم ١١٨لدورة احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ا(١(
.٢٠١٤متوز/يوليه 

لد األول، اجلزء )،ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧لسادسة ... الدورة ا... ةالرمسيالوثائق)٢( ٣٣و٣٢تان ، الفقر األولا
اللتان تنصان  على ما يلي:

، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف -٣٢"
م وتنتهي بانتهاء الفرتة املتبقية للقضاة الذين مدة والية القضاة الذين م مللء الشواغر القضائية من تاريخ انتخا جرى انتخا

كانون األول/ديسمرب، تنتهي مدة والية السيدة فوميكو سايغا يف ٣حيلون حملهم. ووفقًا لنتيجة االقرتاع الذي جرى يف 
آذار/مارس ١٠نسرييكو ستنتهي يف او كوت والسيد دانييل ، على حني أن مدة والية السيد برون٢٠٠٩آذار/مارس ١٠

٢٠١٢.
ماويف نفس اجللسة، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ مدة والية القضاة الذين جرى- ٣٣ أثناءنتخا

".هذه الدورة رهناً باستيفاء األحكام والشروط املعتمدة أثناء الدورة السادسة
لد األول، اجلزء )،ICC-ASP/9/20(٢٠١٠لتاسعة ... الدورة ا... ةق الرمسيالوثائ) ٣( .٣٥-٣٣ات ، الفقر الثاينا
Corr.1.و,، التذييل األولICC-ASP/13/34/Add.1الوثيقة )٤(
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ا الاجلمعية الذي اختذته رقراالتأكيد جمددا على التقرر سادسة بأن تبدأ مدة والية القضاةيف دور
م أثناء تلك الدورة وفقا  لنظام املعاشات التقاعدية للقضاة املعتمد بالقرارالذين مت انتخا

ICC-ASP/6/Res.6.


