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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  *تقرير عن العناصر ذات الصلة يف حساب

  يةالتكاليف العامة لقضاة احملكمة اجلنائية الدول

   مقدمة-أوال

فيما يلي (، طلبت جلنة امليزانية واملالية ٢٠١٠أغسطس /يف دورا اخلامسة عشرة املعقودة يف آب-١
توضيحات حول احلسابات املقدمة يف ") احملكمة"فيما يلي (من احملكمة اجلنائية الدولية ") اللجنة"

 ٢٠١١انية الربناجمية املقترحة لعام امليز"حتت عنوان ) هـ(، املرفق اخلامس ICC-ASP/9/10الوثيقة 
 .٢٠١١١بشأن مرتبات واستحقاقات القضاة للسنة التقوميية " للمحكمة اجلنائية الدولية

 يسعى هذا التقرير إىل تقدمي تفسري شامل للحسابات املتعلقة بتكاليف مرتبات القضاة، مبا يف ذلك -٢
  .التكاليف العامة

   معلومات أساسية-ثانيا

تبات ومستحقات القضاة لشروط اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية  ختضع مر-٣
 ٢، كما اعتمدا مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف اجتماعها الرابع")شروط اخلدمة("

 ICC-ASP/3/Res.3روكما أعيد نشرها جزئيا يف شكل معدل يف مرفق القرا
٣. 

 مت حتديد راتب القاضي العامل باحملكمة على أساس التفرغ يف صايف  وفقا لشروط اخلدمة،-٤
 وحيصل القضاة املدعوون إىل اخلدمة دون التفرغ بدال سنويا صافيا قدره .٤ يورو يف السنة١٨٠.٠٠٠

                                                 
  .CBF/16/7الوثيقة صدر سابقا بوصفه   *
 ، نيوالدولية، الدورة التاسعة اجلنائية األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما   ١

  .٨٦،الفقرة ٢. الد الثاين، اجلزء باء،) ICC-ASP/9/20(، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦، يورك
  .ألف. اجلزء الثالث،) ICC-ASP/9/20(، ٢٠٠٣... الدورة الثانية... الوثائق الرمسية  ٢
  . اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25(، ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٣
  .١الفقرة  املرفق، اجلزء الثالث، ،ICC-ASP/3/Res.3املرجع نفسه،   ٤
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ويف حالة .  ويستفيد القضاة الثالثة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة بدالت خاصة.٥ يورو٢٠.٠٠٠
يورو، ١٨٠.٠٠٠ باملائة من الراتب السنوي للرئيس، البالغ ١٠دفع بدل خاص قدره رئيس احملكمة، ي 

 .٦ يورو١٨.٠٠٠أي بزيادة 

 يورو عن كل ١٠٠ ويستحق نائبا الرئيس وكل قاض آخر عين للنيابة عنه بدال خاصا صافيا قدره -٥
 .٧ورو يف السنة ي١٠.٠٠٠يوم عمل ذه الصفة، واحلد األقصى ملثل هذه البدالت اخلاصة هو 

 كما ميكن للقضاة احلصول على مستحقات أخرى مثل التعويض عن تكاليف السفر ومنح التعليم -٦
وتضع شروط اخلدمة املواصفات اليت جيب توفرها ليستحق القاضي مثل هذه . أو أجور اإلجازات

  .األداءات اإلضافية

 وتشكل هذه ،٨ ملسؤويل األمم املتحدة تعادل منح التعليم للقضاة املستحقني هلا تلك اليت تؤدى-٧
 من النظام اإلداري ١٠٣/١٨األداءات بذلك جزءا من التكاليف العامة، ويتم حساا وفقا للقاعدة 

  .منحة التعليم: ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية

نة  فيما يتعلق مبستحقات اإلجازة السنوية، حيصل القضاة على مثانية أسابيع من اإلجازة كل س-٨
 وتعادل .٩ أسبوعا١٨تقوميية، وميكن جتميع اإلجازات شريطة أال تعدى املدة املنقولة إىل السنة التالية 

 يورو يف السنة التقوميية يف ٦٢.١٠٠ يورو يف اليوم وهو ما جمموعه ٦٩٠مبالغ هذه االستحقاقات 
  . التكاليف العامةوتشكل مثل هذه االستحقاقات جزءا من.  أسبوعا من اإلجازة١٨حالة استحقاق 

رحلة واحدة عند التعيني من حمل اإلقامة املصرح به ) أ: ( يستحق القضاة أيضا تكاليف السفر عن-٩
رحلة ذهاب وإياب كل سنتني تقومييتني بعد التعيني إىل حمل ) ب(من طرف القاضي إىل مقر احملكمة؛ 

 .١٠إلقامة املصرح به عند التعينيرحلة عند إاء مدة اخلدمة إىل حمل ا) ج(اإلقامة املصرح به؛ 

 وقد ختتلف ،١١ ميكن أن تشمل هذه الرحالت النفقات املتصلة بسفر زوج القاضي وأبنائه املعالني-١٠
  .هذه املبالغ حسب احلالة العائلية للقاضي وحمل اإلقامة املصرح به

نتقال وشحن  عالوة على ذلك، يستحق القضاة احلصول على منحة تعيني لتغطية تكاليف اال-١١
األمتعة عند انتهاء اخلدمة، وفقا لشروط وأحكام تعادل تلك اليت تنطبق على مسؤويل األمم املتحدة يف 

 .١٢مستوى نائب الكاتب العام

                                                 
  .١٠ و٩ثانيا، الفقرتان .ألف. اجلزء الثالث،) ICC-ASP/9/20(، ٢٠٠٣... الدورة الثانية... الوثائق الرمسية  ٥
 املرفق، اجلزء ،ICC-ASP/3/Res.3، ثالث اجلزء ال، )ICC-ASP/3/25(، ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٦

  .٢الفقرة الثالث، 
  .٣الفقرة املرجع نفسه،   ٧
  .، املرفق، تاسعاST/IC/2002/5 و ST/IC/2002/5 و ST/AI/1999/4و  ST/AI/2002/1املنشورات اإلدارية     ٨
 املرفق، اجلزء ،ICC-ASP/3/Res.3 اجلزء الثالث، ، )ICC-ASP/3/25(، ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٩

  .٢و ١التاسع، الفقرتان 
  .١، البند األول، الفقرة ١املرجع نفسه، التذييل   ١٠
  .املرجع نفسه، البند األول، الفقرة الفرعية األوىل  ١١
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 عند انتهاء اخلدمة، يستحق القضاة الذين اختذوا إقامام مبقر احملكمة إعادة نقلهم إىل حمل إقامتهم -١٢
 أسبوعا من الراتب األساسي الصايف السنوي خلمس سنوات من ١٨املصرح به، وهو ما يعادل نقدا 

ذين خدموا أقل  يورو للقضاة ال٦٢.١٠٠وبذلك يبلغ قدر هذه املستحقات حوايل . اخلدمة على األقل
 ٢٤ يورو وتعادل ٨٢.٠٠٠أما مستحقات القضاة الذين خدموا تسعة سنوات فتبلغ . من تسع سنوات

 .١٣أسبوعا من الراتب األساسي الصايف السنوي

 إضافة إىل هذه التكاليف العامة، حيصل القضاة على معاشام التقاعدية على أساس نظام -١٣
  .١٤املعاشات اجلاري تطبيقه

   احلسابات اليت أُجريت من أجل الدورة اخلامسة عشرة وقُدمت يف امليزانية املقترحة-ثالثا

 على ٢٠١١ وضعت االفتراضات اليت قامت عليها احلسابات اليت أُجريت للميزانية املقترحة لعام -١٤
، وقد ختتلف هذه ٢٠١١أساس تقدير يراعي ظروف القضاة املكلفني باخلدمة أو املدعوين هلا يف 

وهكذا قُدمت التكاليف العامة . الظروف بسبب متديد الوالية أو غريها من األحداث غري املتوقعة
ويف امليزانيات املقترحة .  باملائة من مرتبات القضاة١٠املتصلة على شكل تقدير مشويل يعادل تقريبا 

  . أمر مل يعد ممكناالسابقة، كان يتم استيعاب هذه التكاليف بواسطة الربنامج الرئيسي األول، وهو

، سيعالج الربنامج الرئيسي األول مستحقات القضاة بطريقة منفصلة ٢٠١٢ أثناء تنفيذ ميزانية -١٥
وسيتم حساب هذه املبالغ على أساس التكاليف املتعلقة باملستحقات احملددة . حمددا املبالغ املقابلة

، مثل نفقات السفر ومنحة التعيني، إضافة ٢٠١٢املتوقعة للقضاة اجلدد الذين سيلتحقون باحملكمة يف 
  .إىل التكاليف ذات الصلة بالقضاة الذين يتم نقلهم إىل حمالت إقامتهم إثر انتهاء خدمتهم

__________________ 

                                                                                                                            
  .املرجع نفسه، البند الثالث  ١٢
  .املرجع نفسه، البند الرابع  ١٣
ف أقساط املعاشات كثريا بالنسبة للقضاة العاملني حاليا باحملكمة، حيث يف إطار نظام املعاشات املطبق حاليا، ختتل  ١٤

احلايل  يورو بينما يبلغ القسط السنوي األعلى ٤٢.٩١٧ ما قدره ٢٠١٠يبلغ أدىن قسط للسنة التقوميية 
ية وتتأسس  األرقام أعاله  على نظام املعاشات واألداءات واألقساط للمحكمة اجلنائية الدول. يورو ٢١٠,٥٩٥

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١   لدى شركة أليانز ،  اجلاري به العمل من  ٧٢٠٤١٣٢/٥٠٠١٢٦٨


