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قرار بشأن أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل قراراهتا السابقة عن أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية،

وإذ تشري ريريري أيضري ريريا إىل طلبها( )1من املكتب أن ينش ري ريريق فريقا عامك ،يكون مقره يف وياف ويُ ت يف
وجه الدول األطراف فقط ،بغية مناقشة آلية للنظر يف مراجعة أجور القضاة،
وإذ تش ري ري ري ري ريريري كري لري إىل قراريريا  ICC-ASP/17/Res.1الري ف قرر ووجبريه إنشري ري ري ري ري ري ريرياء آليرية ملراجعرية أجور
القض ريرياة ،رينا معتماديا لكختص ريريا ،ريريا  )2(،وطلبت من قلم احملكمة أن يكلف ،ملتنس ريرييق مل ال ريق العام
املعين وراجعة أجور القضري ري ريرياة خبري يف نظم األجور الدولية ليقوم إبجراء دراسري ري ريرية عن أجور القضري ري ريرياة وا يف ذل
ييكلية األجور وحزم املزااي ،والنظر يف اختصري ريريا،ري ريريا يتملة آللية مراجعة أجور القضري ريرياة ،مل األخ موعتبار
()3
ا آلاثر املرتتبة على التكاليف واملقرتحا املقدمة يف تقرير ال ريق العام املعين وراجعة أجور القضاة،
وإذ تش ري ري ري ري ريريري إىل طلبها من ال ريق العام املعين وراجعة أجور القضري ري ري ري ري ري ريرياة أبن يقوم ،آخ ا يف اعتباره
تو،ريرييا اريبري ،إبعداد اختصريريا،ريريا آلية مراجعة أجور القضريرياة ،بغية اذاذ قرار بشريريعن اعتماديا يف الدورة
الثامنة عشرة للجمعية،

القرار؛
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ترحب بتقرير ال ريق العام املعين وراجعة أجور القضاة؛
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وتعتمد اختصريا،ريا مراجعة أجور القضرياة (خاوختصريا،ريا خ) الواردة يف املرفق األول ا

()4

 -3وتطلب من ال ريق املش ريريار إليه يف اوختص ريريا ،ريريا أن ين اإلجراءا املنص ريريول عليها يف
تل اوختص ري ري ري ري ري ريريا ،ري ري ري ري ري ريريا ألول مرة يف عام  ،2020وللمرة الثانية يف عام  ،2022وبعد ذل ين يا ك
ثكث سنوا ؛
 -4وتشري ريريري إىل أنه جيب تغطية مجيل التكاليف املرتبطة مل ريق املش ري ريريار إليه يف اوختص ري ريريا ،ري ريريا
من املوارد احلالية للمحكمة املخصصة حسب سنة اوشتغال؛
 -5تقرر تعدي شري ري ري ري ريريرو خدمة القضري ري ري ري ريرياة وتعويض ري ري ري ري ريهم يف احملكمة اجلنائية الدولية( )5عن طريق
اوستعاضة عن القسم خاثلث عشرخ ملنص الوارد يف املرفق الثاين ا القرار.
( )1ال قرة  1من القسم خنونخ ملقرار .ICC-ASP/16/Res.1
( )2ال قرة  6من القرار .ICC-ASP/17/Res.1
( )3ال قرة  3من القرار .ICC-ASP/17/Res.1
( )4الوثيقة .ICC-ASP/18/33
( )5ملصيغة اليت اعتمدهتا اجلمعية يف القرار  ICC-ASP/3/Res.3وملصيغة املعدلة ووجب القرار .ICC-ASP/6/Res.6
R2-A-100920

ICC-ASP/18/20

املرفق األول
اختصاصات مراجعة أجور القضاة
تنظم ي ه اوختصا،ا عملية مراجعة أجور القضاة.

ألف -التفويض
 -1يقوم فريق من ثكثة أعضري ري ري ريرياء ،يتعلف من انئب رئيس ال ريق العام يف وياف ومنسري ري ري ريريقه ،وامليسري ري ري ريرير
املعين ممليزانية ،وعضري ري ريريو منتهية وويته أو عضري ري ريريو سري ري ريريابق يف جلنة امليزانية واملالية يعينه املكتب ،بتيسري ري ريريري مهمة
اجلمعيرية لتنظر يف التعريديك املمكن إدخا ا على أجور قضري ري ري ري ري ري ريرياة احملكمرية اجلنريائيرية الدوليرية ،وفقريا للمريادة 49
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

ابء -املنهجية
 -2يقدم ال ريق تقريرا إىل املكتب ك ثكث سري ري ريرينوا  ،قب هاية شري ري ريريهر مايو من العام املعين ،يتضري ري ريريمن
تو،ية حول التعديك املمكن إدخا ا على أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
 -3وعقريريب نظر ال ريق العريريام ري يف ويريرياف يف تقرير ي ري ا ال ريق ،يقريريدم املكتريريب التقرير إىل اجلمعيريرية يف
دورهتا العادية التالية بغرض املوافقة النهائية على التعديك املو،ى هبا أو رفضها.
 -4وإذا وافقت اجلمعية على ذل  ،تصب التعديك املدخلة على أجور القضاة سارية امل عول اعتبارا
من  1كانون الثاين/يناير من العام التايل .وو تنطبق ي ه التعديك أبثر رجعي.
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وعند تقدمي تو،ياته ،أيخ ال ريق يف اوعتبار على وجه اريصول:
(أ)

قدرة احملكمة على اجت اب مرشحني ذوف املؤيك العالية لشغ املنا،ب القضائية؛

(ب) وتكل ة املعيشة يف يولندا؛
(ج) والوضعية املالية للمحكمة.

جيم -أساليب العمل
 -6ينطبق النظ ريريام ال ريريداخلي جلمعي ريرية ال ريريدول األطراف على إجراءا ال ريق ،مل مراع ريرياة م ريريا يقتضري ري ري ري ري ري ريي ريريه
اختكف احلال.
 -7وجيوز لل ريق أن جيتمل شريخصرييا أو مملراسريلة أو عرب رابط عن بُعد ،حسريب اوقتضرياء وبطريقة فعالة
من حيث التكل ة.
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وتقدم أمانة مجعية الدول األطراف الدعم اإلدارف لل ريق.

دال -التعديالت
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ذضل تعديك ي ه اوختصا،ا للقرار ال ف ستتخ ه اجلمعية.

 -10وتقوم اجلمعية وراجعة ي ه اوختصا،ا بعد أن تكون قد متت مراجعتها لثكث مرا .
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املرفق الثاين
تعديل شررو خدمة القضراة وتعويضرهم حمل احملكمة اجلنائية الدولية كما هو وارد
حمل مرفق القرار  ،ICC-ASP/3/Res.3وابلص ر ر رريلة املعدلة قوجب القرار ICC-
ASP/6/Res.6
يُستعاض عن القسم خاثلث عشرخ ملنص التايل:

تراجل اجلمعية أجور قضرياة احملكمة اجلنائية الدولية وفقا وختصريا،ريا مراجعة أجور القضرياة الواردة
يف املرفق األول للقرار  .ICC-ASP/18/Res.2وجيوز مراجعة مجيل األحكام األخرى املتعلقة بش ري ري ريريرو خدمة
القضاة وتعويضهم حسب اوقتضاء.
___________
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