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عشرةثانية الالدورة 
٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٨- ٢٠،الهاي

وجميع البدالت الخاصة بالقضاة التي تم تمديد الرواتبتقرير المكتب عن 
١٠، الفقرة ٣٦شروطها وفقا للمادة 

مذكرة من األمانة

، ٢٠١٢نوفمرب تشرين الثاين/٢١يفICC-ASP/11/Res.8رقممن القرار٣٤عمال بالفقرة 
الذين مت لقضاة اخلاصة باومجيع البدالت الرواتبتقريرا عن مبوجبهمكتب مجعية الدول األطراف يقدم 
اجلمعية العامة. ويعكس هذا التقرير نتائج املشاورات غري العتبار)١٠(٣٦وفقا للمادة واليتهم متديد

العامل يف الهاي مع احملكمة.املكتبالرمسية اليت أجراها فريق

مقدمة-أوالً 

الهاي يفق العاملالفريضمن غري الرمسية امليزانيةمشاوراتأعمالجدول لقد كان مدرجًا يف-١
لفقرة ، ا٣٦لمادة لوفقا شروط واليتهممت متديدالذينلقضاة اخلاصة باومجيع البدالتالرواتبمسألة 

١٠.

ستمد من م(النمسا)، أن هذا البند من جدول األعمال دروملوأوضح الرئيس، السفري فرينر -٢
املكتب منلب"طُ ٣٤للجمعية العامة، يف الفقرة الدورة احلادية عشرة ويف قرار اجلامع من قبل اجلمعية. ال

ومجيع البدالت رواتبللاملالئمةاتيف الرتتيب،بالتشاور مع احملكمة واهليئات ذات الصلة،مواصلة النظر
ميقدتو )١٠(٣٦شروطها وفقا للمادة اليت مت متديدللقضاة
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قد قُ لالثانية عشرة". 
)١(.العشرينا

الوحيد املناسب للمكتب يف إطار الفريق العامل يف املنتدىيشكلتيسري امليزانية كان يبدو بأن-٣
امليسر وافققدلللمضي قدما، و مدة عامني. منذ ما زالت معلقةعاجلة هذه املسألة اليت ليقوم مبالهاي، 

فرصة إلجراء مناقشة بشأن هذه املسألة.ستتسىن الأنه سيقدم عرضا يف هذا الشأن، وأنه بمع احملكمة 

مناقشةال- ثانیاً 

ستثنائية املتعلقة مبحاكمة الظروف االيفكانمنشأ هذه املسألةأوضحت رئاسة احملكمة أن لقد -٤
لقد لزم متديدأول حماكمة للمحكمة واستمرت لفرتة أطول مما كان متوقعا. وبالتايل، شكلتيتلوبانغا، ال

م األصلية. وكان السؤال الذي طرحه واليملدة أطول من مدة للقضيةنيواليات القضاة الثالثة املخصص
من الراتب يف املائة١٠٠رواتب بنسبة لقضاة لدفع يُ ما إذا كان ينبغي أن حول البعض يف ذلك الوقت 

واحدة فقط.قضيةجلساتالقاضي، حىت لو كانوا جيلسون يكسبهالعادي الذي 

) من نظام روما األساسي أن ١٠(٣٦نص يف املادة يوأشارت الرئاسة إىل أن نظام روما األساسي -٥
بعد أن ال ميكن استبداله ،حماكمة أو استئنافتتعلق بإجراءات ع يف جلسة استما يعملالقاضي الذي 

مبوجبه)٢(قد أنشأت اجلمعية العامةلالدائرة االبتدائية. ياستثناء قاضب، هذه اإلجراءاتبدأتتكون قد
للقضاةق بني الرواتب أو البدالت األخرى واملعاشات التقاعديةرواتبالبرامج

ملعاشات مسامهة العاديني والذين مت متديد واليتهم. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن احملكمة ال تدفع أي
بعض املزايا املالية بالفعلتسعة سنوات، األمر الذي يوفرتفوق علىالقضاة التقاعدية الذين خيدمون لفرتة 

السنوات العشرة املاضية.طوالى رواتب القضاة بنفس املستو بقيتمقارنة مع قاضي جديد. وعموما، 

اعتبارًا منالقضاة بتمديد والية فيما يتعلقالوضعوعالوة على ذلك، أوضحت الرئاسة -٦
٣١ستة قضاة حىت اآلن (غادر ثالثة منهم يف لقد مت متديد والية ؛٢٠١٣أكتوبر تشرين األول/

لستة قضاة جدد يف األخري االنتخابمنذ حماكمة لوبانغا). ومع ذلك، بعد انتهاء٢٠١٢/أغسطسآب
)٣(.دوام كاملعلى أساس ذ ذلك الوقت منبالعمل مع احملكمة فقط ة منهمثالثإال ، مل يبدأ٢٠١١عام 

تطلبات الدعاوى من القضاة لتلبية مياً كافاً توافر عددللتيقن منهذا يؤكد اجلهود اليت تبذهلا الرئاسة إن 
قاضيا١٨أي زيادة تفوق ما هو ممكناً قدر بحلد اأخرى حماولة جهةمن و ، القضائية احلالية من جهة

ومن الناحية العملية، مل يفق عدد النظام األساسي. كحد أقصى على النحو املنصوص عليه عادة يف
متديد والية ، مما حيد من تأثري قاضي١٩أكثر من حىت اآلن كانالقضاة العاملني يف احملكمة يف أي وقت  

واليات القضاة متديدعلى القدرةاملرونة يف صونعلى امليزانية. أخريا، أكدت الرئاسة على ضرورة القضاة
جديدة لقضية قاضيفّعاال إذا مل يتم تعيني ملوارد اأنه لن يكن استخدام إذيتطلب الوضع ذلك، أينما

٣٦و ٣٥الفقرتني ) ICC-ASP/12/5/Rev.1(القرار رقم:)  ١(
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أن هذا قد يؤدي إىل بطر فقط اخلاعتبارمن خالل ما زال متبقيًا من مدة واليته سنة أو سنتني،الذي 
التمديد.

الخاتمة- ثالثاً 

الرئيس أن الفريق العامل قد عقد مناقشة مفيدة وانه سيثري القضية مع املكتب لتحديد استنتج -٧
على اجلمعية على النحو املطلوب يف القرار اجلامع.املسألةأفضل السبل للمضي قدما يف عرض 

) والقرارات الالحقة.ICC-ASP/3/25يف التقرير رقم:() ٢(
.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٥من يشمل املرفق قائمة بالقضاة الذين)٣(
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مرفق

القضاة الذین تم تمدید مذكرة المعلومات األساسي من قبل المحكمة بشأن 
والیاتھم

من نظام روما ٣٦من املادة ١٠وفقا للفقرة أمسائهم القضاة التالية مت متديد واليات منذ إنشاء احملكمة، 
)*(األساسي:

قضية؛ المدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو 

٢٠١٢إىل آب/أغسطس ٢٠٠٩آذار/مارس ١١مددت واليته من القاضي بالمتان  
شهراً)٤١,٦جمموعه (ما

٢٠١٢إىل آب/أغسطس ٢٠١٢آذار/مارس ١١مددت واليته من بنيتو -أوديوالقاضي 
شهراً)٥,٦(ما جمموعه 

٢٠١٢إىل آب/أغسطس ٢٠١٢آذار/مارس ١١مددت واليته من فولفورد القاضي 
شهراً)٥,٦(ما جمموعه 

جان بيير بيمبا جومبوقضية؛ المدعي العام ضد 

)حىت اآلنشهراً ١٩,٦(ما جمموعه ٢٠١٢آذار/مارس ١١مددت واليته من فولفورد القاضي 

ماتيو نغوديولوشويجريمان كاتانغا وقضية؛ المدعي العام ضد 

)حىت اآلنشهراً ١٩,٦(ما جمموعه ٢٠١٢آذار/مارس ١١مددت واليته من ديارا القاضي 
)حىت اآلنشهراً ١٩,٦(ما جمموعه ٢٠١٢آذار/مارس ١١مددت واليته من كويت  القاضي  

__________

٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٥اعتباراً من )*(


