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أوال  -ﻣقدﻣة
 -1طلبت اجلمعية العامة للدول األطراف ("اجلمعية") يف دورهتا السادسة عشرة يف كانون
األول/ديسمرب  2017من املكتب "إنشاء فريق عامل مقره يف الهاي تكون عضويته مقصورة على الدول
األطراف فقط ،ملناقشة آلية للنظر يف مراجعة أجور القضاة" وذلك تنفيذا للقرار ICC-ASP/3/Res.3
()1
وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة".
 -2يف  4آذار/مارس  ،2018عّي املكتب السفري فرناندو بوتشيلي (إكوادور) رئيسا للفريق العامل
املعين مبراجعة أجور القضاة.
 -3وفقا إىل والية الفريق العامل ،مت عقد اجتماعات يف الهاي مقصورة على الدول األطراف فقط.
عقد ما جمموعه مثانية اجتماعات يف  12نيسان/أبريل و  28أيار/مايو و  5متوز/يوليو و  18متوز/يوليو
و  10أيلول/سبتمرب و  2تشرين األول/أكتوبر و  30أكتوبر و  6تشرين الثاين/نوفمرب.

ثانيا  -آراء الدول األطراف
 -4شكلت اجتماعات الفريق العامل طوال عام  2018منتدى للدول األطراف ملناقشة القضايا
املتعلقة بآلية للنظر يف مراجعة أجور القضاة.
 -5وللمساعدة يف هذه املناقشات ،قام رئيس الفريق العامل جبمع وعرض معلومات من احملكمة تتعلق
حبمزمة األجور واملمزايا احلالية للقضاة ،وكذلك معلومات تتعلق بقضاة احملاكم الدولية واحملاكم اخلاصة
األخرى وغريهم من املسؤولّي املنتخبّي يف احملكمة .واستنادا إىل هذه املناقشات ،قدم رئيس الفريق ورقة
غري رمسية مؤرخة يف  20أيلول/سبتمرب  ،2018اليت توفر اخليارات املمكنة لآلية مراجعة .ركمزت الورقة غري
الرمسية على العناصر التالية:
(أ)

تواتر آلية للمراجعة؛

(ب) من جيب أن يقوم باملراجعة؛
(ج) ما هي العناصر اليت جيب أخذها يف االعتبار أثناء املراجعة؛
(د)

وما هي املعايري اليت ينبغي االستناد إليها يف إجراء املراجعة.

 -6قام رئيس الفريق العامل برتتيب لقاء هاتفي ،يف  2تشرين األول/أكتوبر  ،2018الستشارة خبري
يف موضوع األجور القضائية .قدم اخلبري حملة عامة عن املسائل املتعلقة بتحديد ومراجعة مستويات األجور
القضائية ،كما قدم أيضا بعض املالحظات حول العناصر الواردة يف الورقة غري الرمسية.

()1

الوثائق الرسمية  ...الدورة السادسة عشرة  ،ICC-ASP/16/Res.1 ،(ICC-ASP/16/20( 2017 ...القسم "ن"  ،الفقرة

.1
28A121118

2

ICC-ASP/17/28

ألف  -تواتر آلية المراجعة
 -7فيما يتعلق بتواتر آلية للمراجعة ،كان هناك تأييد عام جلدول زمين ملدة ثالثة سنوات مرتبط بدورة
االنتخابات القضائية اليت جتري كل ثالثة سنوات ،كأساس لعمل املناقشات .ولوحظ أن هذه املسألة
ستحتاج إىل إعادة النظر فيها أثناء النظر يف اختصاصات الآلية.

باء  -ﻣن ينبغي أن يقوم بالمراجعة؟
 -8فيما يتعلق مبسألة من الذي ينبغي أن يقوم باملراجعة ،مت طر خيارين عامّي :استخدام هيةة قائمة
حاليا ،أو إنشاء هيةة جديدة.
 -9أعربت بعض الدول عن أهنا تفضل استخدام هيةة قائمة حاليا ،مثل املكتب ،لتاليف البريوقراطية
غري الضرورية .واقرت البعض أن جلنة امليمزانية واملالية ("اللجنة") قد تكون هيةة مناسبة لذلك .ومن ناحية
أخرى ،أثريت نقطة مفادها أنه ينبغي إبقاء املسألة منفصلة عن املفاوضات املتعلقة بامليمزانية ،وأن اللجنة
كانت مثقلة بأعباء أعماهلا بالفعل .باإلضافة إىل ذلك ،اخلربة املطلوبة ختتلف عن اخلربة الالزمة للجنة.
 -10وأشارت بعض الدول إىل أن هناك رغبة عامة لفريق مستقل من اخلرباء الذي ميكن أن يقدم
توصية غري ملمزمة إىل اجلمعية .ولوحظ أن أحد إمكانيات اختيار وتعيّي هؤالء اخلرباء هو استخدام نفس
عملية تعيّي أعضاء هيةة فرعية تابعة للجمعية ،مثل جلنة امليمزانية واملالية أو اللجنة االستشارية املعنية
بتعيينات القضاة .ومن ناحية أخرى ،متت اإلشارة إىل أن إنشاء جهاز جديد بالكامل ،مع إجراءات
ألعضاء منتخبّي من أجل القيام بعمل املراجعة سيكون غري فعال .ومت االقرتا بأن يقوم خرباء بإجراء
املراجعة ،الذين ميكنهم استالم واعتبار طلبات خطية من جانب الدول األطراف وممثل عن القضاة .كما
مت اإلعراب أيضا عن التأييد لفكرة اجلمع بّي ممثلي الدول األطراف واخلرباء املعنيّي .واعترب البعض أن
القضاة (إما احلاليّي أو السابقّي) جيب أن يلعبوا دورا يف ذلك.
 -11مت أيضا اقرتا بديل ثالث حيث ميكن للجمعية مبوجبه أن تستخدم آلية موحدة إلجراء مراجعة
بسيطة وسهلة ،رمبا باستخدام إحصاءات عن تكاليف املعيشة يف هولندا .ومت توفري معلومات عن طريقة
ممارسة األمم املتحدة ،حيث يقوم خرباء يف املوارد البشرية كل ثالثة سنوات بإعداد ورقة نيابة عن األمّي
العام حيث تنظر فيها اللجنة اخلامسة قبل إحالتها إىل اجلمعية العامة.

جيم  -أي ﻣن العناصر التي يجب أخذها في االعتبار أثناء المراجعة؟
 -12وفيما يتعلق مبا ينبغي اعتباره أثناء املراجعة ،كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي النظر يف مجيع
عناصر الشروط واألحكام القضائية وليس الرواتب وحسب .ولكن ،لوحظ أيضا أن مراجعة مجيع العناصر
مرة كل ثالث سنوات لن يكون فعاال كما قد يتسبب بتعقيد العملية .ولذلك اقرت أنه يف حّي أن
الرواتب ميكن مراجعتها كل ثالثة سنوات ،فإن املعاشات التقاعدية والبدالت األخرى ميكن مراجعتها
بصورة أقل انتظاما ،رمبا كل ست أو تسع سنوات .ولوحظ أيضا أن التغيريات يف الراتب األساسي ميكن
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أن تؤثر على العناصر األخرى ،مبا يف ذلك مدفوعات املعاشات التقاعدية والبدالت اليت قد تنطوي على
آثار مالية.

دال  -على أساس أي ﻣعايير ينبغي إجراء المراجعة؟
 -13وفيما يتعلق باملعايري اليت ينبغي إجراء املراجعة مبوجبها ،متت مناقشة العديد من اخليارات .قدم
الرئيس معلومات حول املعايري اليت تستخدمها احملاكم واهليةات القضائية األخرى ،خاصة التوصيات اليت
قدمتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية ،وهي هيةة خرباء مستقلة أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتنظيم
وتنسيق شروط خدمة املوظفّي يف النظام املشرتك لألمم املتحدة .ولوحظ أن الدول قد أكدت باستمرار
املوقف القائل بأنه ال ينبغي مقارنة رواتب القضاة مباشرة بتلك اخلاصة باحملاكم واحملاكم اخلاصة األخرى
بسبب االختالفات يف دور كل منها والرتتيبات املتعلقة باحلوكمة .على وجه اخلصوص ،أثريت نقطة
مفادها أن حمكمة العدل الدولية ختتلف يف هيكلها ووظيفتها وبالتايل فهي ليست أفضل مقارنة ،كما
كانت العضوية املختلفة للمحكمة واألمم املتحدة عامال أيضا .وأثريت نقطة مفادها أن اجلمعية العامة
قررت على وجه التحديد عدم توسيع نطاق النظام املشرتك لألمم املتحدة ليشمل قضاة احملكمة اجلنائية
الدولية .ويف الوقت نفسه أثريت نقطة مفادها أنه قد يكون من املناسب النظر يف إجراء مقارنات مع
اهليةات القضائية الوطنية.
 -14واعتربت بعض الدول أن املعايري الوحيدة ذات الصلة هي معايري موضوعية ،خاصة املعايري املتعلقة
بتكاليف املعيشة والتضخم وسعر الصرف .ولوحظ أن طريقة بسيطة لتعديل األجور ستكون تطبيق اجتاه
تكلفة املعيشة يف هولندا .ومت االقرتا أيضا أن تكون معايري موضوعية أخرى جمزءا من العملية ،على سبيل
املثال ،املقدرة على اجتذاب املرشحّي املناسبّي وأعباء العمل احلالية واملتوقعة للمحكمة ويف نفس الوقت،
لوحظ أن املؤشرات من هذا النوع كانت أكثر صعوبة ،وأهنا ليست ضمن نطاق سيطرة القضاة وحسب.
وأثريت نقطة مفادها أن املراجعة ينبغي أن تأخذ يف االعتبار رواتب رئيس قلم احملكمة واملدعي العام.
 -15وأثريت نقطة مفادها أنه سيكون من املفيد معرفة كيفية قيام املؤسسات األخرى بإنتاج بياناهتا،
حيث ميكن أن يكون ذلك خيارا لالستفادة من املعلومات املتوفرة .وميكن للدول األطراف أيضا أن تنظر
يف استخدام االحتسابات اليت جتريها مؤسسات أخرى ،على سبيل املثال ،باعتماد نفس التحرك يف
الراتب األساسي أو إجراء تعديل الحق على النحو الذي أوصت به جلنة اخلدمة املدنية الدولية .ويف هذا
الصدد ،كان أحد اخليارات هو اعتماد نسبة مةوية معينة فقط من أي حترك ،على سبيل املثال .% 90
ولوحظ أيضا أنه ميكن للدول األطراف أن تنظر يف االنتقال إىل نظام يتكون من عنصرين ،مع راتب
أساسي وبدل إضايف حمدد لتكلفة املعيشة ،وبعد ذلك مراجعة البدل اإلضايف فقط على أساس التغريات
يف تكاليف املعيشة .ومن شأن هنج من هذا النوع أن خيفض من التأثري على عوامل أخرى ،مثل احتساب
املعاشات التقاعدية .ومت التشديد على أن املراجعة لن تؤدي بالضرورة إىل زيادة أو ختفيض يف األجور،
وأن القرار النهائي بشأن أي مراجعة يعود للدول األطراف.
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ثالثا  -ﻣالحظات عاﻣة
 -16أشار الرئيس إىل أنه يبدو أن هناك اتفاقا بشكل عام على ناحيتّي فقط :التواتر الذي ينبغي أن
تعمل به آلية املراجعة (كل ثالثة سنوات) والعناصر اليت ينبغي النظر فيها بواسطة آلية املراجعة (مجيع
عناصر األجور ،أي ،املعاش التقاعدي وكذلك الراتب واملمزايا األخرى ،وإن مل يتم مشل مجيع العناصر كل
ثالثة سنوات) .لقد مت اإلعراب عن بعض التأييد للدورة السابعة عشرة للجمعية العامة لتقوم باملوافقة على
إنشاء الآلية .ولوحظ أن القرار النهائي بشأن أي زيادة أو ختفيض سيعود دائما للجمعية نفسها ،وأن
إنشاء آلية يف اجلمعية املقبلة لن يكون ملمزما للجمعية بأي شكل كان.
 -17وقد أثريت نقطة مفادها أنه سيكون من املفضل أن تكون هناك آلية بسيطة بقدر ما ميكن ،ورمبا
تكون موحدة وقائمة على معايري ثابتة ،وقرار بشأن ما إذا كان يتعّي تعديلها  -أم ال  -كل ثالثة
سنوات .وأعربت بعض الدول عن اهتمامها بأن تكون الآلية بسيطة وسهلة قدر اإلمكان ،وتعتمد بشكل
مثايل على املعلومات أو اإلحصاءات املوجودة مسبقا بشأن تكاليف املعيشة.
 -18ويف أثناء املناقشة ،أوضحت بعض الدول أهنا ترغب يف احلصول على مشورة إضافية من اخلرباء
قبل اختاذ القرارات النهائية بشأن ما ستوصي به للجمعية .وطر اقرتا مفاده أنه ميكن تكليف إعداد
تقرير خرباء من خالل عملية الشراء اليت يقوم هبا قلم احملكمة ،يف أقرب وقت ممكن يف عام  ،2019واليت
ميكن عندئذ أن تطلع مناقشات أخرى أثناء عام  .2019إن هذا من شأنه أن يمزود الدول األطراف
باخلربة الفنية الالزمة لوضع آلية متينة للمراجعة .ومت ذكر اخلدمة الدولية لألجور واملعاشات التقاعدية
كخيار ممكن لتقدمي مشورة اخلرباء هذه.

رابعا  -االستنتاج
 -19يف االجتماع السابع للفريق العامل ،الذي انعقد يف  30تشرين األول/أكتوبر  ،2018قدم
الرئيس مسودة نص قرار يستند إىل املناقشات اليت دارت حىت الآن والتعليقات الواردة من الدول
األطراف .قام الرئيس بتعميم مسودة منقحة ملسودة نص القرار يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2018ومتت
مناقشته أيضا يف االجتماع الثامن ،الذي انعقد يف  6تشرين الثاين/نوفمرب .2018
 -20ونتيجة للمناقشات املكثفة اليت دارت طوال عام  ، 2018أوصى الفريق العامل بأن تعتمد
اجلمعية مسودة نص القرار بشأن أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية على النحو الوارد يف املرفق.
____________
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مرفق
[ﻣسودة] قرار بشأن أجور قﻀاة المحكمة الجنائية الدولية
مجعية الدول األطراف
إذ تشري إىل طلبها إىل املكتب ليقوم بإنشاء فريق عامل مقره يف الهاي تكون عضويته مقصورة
على الدول األطراف فقط ،ملناقشة آلية للنظر يف مراجعة أجور القضاة وذلك تنفيذا للقرارICC-
()1
 ASP/3/Res.3وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة".
وإذ تالحظ أن املناقشات اليت مت عملها يف الفريق العامل ،وحتديد الشروط املمكنة لآلية املراجعة،
()2

-1

ترحب بتقرير الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة؛

-2

تقرر متديد والية الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة ملدة سنة أخرى؛

 -3تطلب من قلم احملكمة أن يكلف ،بالتنسيق مع الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة ،خبري
يف نظم األجور الدولية ليقوم بإجراء دراسة عن أجور القضاة ،مبا يف ذلك هيكلية األجور وحمزم املمزايا
التابعة ،والنظر يف اختصاصات حمتملة لآلية مراجعة أجور القضاة ،مع األخذ باالعتبار الآثار املرتتبة على
التكاليف واملقرتحات املقدمة يف تقرير الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة؛
 -4تطلب من اخلبري تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة يف موعد أقصاه
 1متوز/يوليو  2019بشأن نتائج الدراسة ،مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باختصاصات آلية مراجعة أجور
القضاة؛
 -5وتقرر كذلك أن يقوم الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة ،األخذ باالعتبار توصيات اخلبري،
وإعداد اختصاصات لآلية مراجعة أجور القضاة ،بغية اختاذ قرار بشأن اعتمادها يف الدورة الثامنة عشرة
للجمعية؛
-6

تقرر إنشاء آلية ملراجعة أجور القضاة ،رهنا باعتماد االختصاصات من قبل اجلمعية العامة؛

 -7وحتث قلم احملكمة لبذل كل اجلهود إلبقاء التكاليف اإلضافية للدراسة املشار إليها يف الفقرة 3
باحلد األد؛ى؛ وحتث كذلك قلم احملكمة على بذل كل اجلهود املمكنة الستيعاب أي من هذه التكاليف
ضمن حدود امليمزانية املعتمدة للمحكمة لعام .2019
_____________________
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