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 ICC-ASP/19/Res.3 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.3  
 الدولية اجلنائية احملكمة قضاة مكافآت بشأن قرار

 إن مجعية الدول األطراف، 
الذي اعتمدت مبوجبه اختصاصات مراجعة أجور  ICC-ASP/18/Res.2 قرارهاإذ تشري إىل 

 1القضاة،

 لتلك وفقا   املقدم إىل مكتب مجعية الدول األطراف 2القضاة  رجو أب املعين فريقالبتقرير رحب توإذ 
  االختصاصات،

 األجر ككل، عناصر فيما يتعلق مبجموعة 3ةجور القضااملعين أب فريقال يتتوصي وإذ تضع يف اعتبارها

ابالستعاضة  4حملكمة اجلنائية الدولية اب املتفرغني قضاةلل شروط اخلدمة والتعويضات تعديل قررت .1
 املسامهة، مبا يف ذلك ةلألمم املتحد دلنظام املوحيف ا كيل األمني العاملو اخلدمة والتعويضات  عنها بشروط

ابإلضافة إىل البدالت احملددة يف التذييل  يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،
شروط اخلدمة والتعويضات اجلديدة مع معايري النظام املوحد لألمم املتحدة،  وختضع مواءمة. هلذا القرار األول

 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛من نظام روما  49ملادة حكام اوأي تعديالت الحقة هلا، أل

على  5حملكمة اجلنائية الدوليةاب غري املتفرغني قضاةللاخلدمة والتعويضات  طتعديل شرو  أيضا قررت .2
 الثاين هلذا القرار؛ التذييل النحو املبني يف

للقضاة املتفرغني والقضاة غري  اجلديدة خلدمة والتعويضاتايبدأ نفاذ شروط  أن قرر كذلكت .3
 ؛2021مارس /آذار 11يف  أعاله، 2و  1املتفرغني، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني 

 اخلضوع (أ)بني ، خالل الفرتة املتبقية من واليتهم، االختيارتيح للقضاة احلاليني إمكانية تأن قرر ت .4
اجلديدة، على النحو  اتشروط اخلدمة والتعويضل اخلضوع (ب)أو  ،6احلالية اتشروط اخلدمة والتعويضل

 أعاله؛ 1املنصوص عليه يف الفقرة 

                                                 
 .، املرفق األولASP/18/Res.2-ICCالقرار  1
2 18ASP/19/-ICC. 
3 ASP/19/18-ICC 20 الفقرة. 
 .ASP/18/Res.2-ICCوالقرار  ASP/6/Res.6-ICCواملعدل مبوجب القرار  ASP/3/Res.3-ICCاجلمعية يف القرار  على النحو املعتمد من 4
ICC-ألف من الوثيقة  -إصداره يف اجلزء الثالث واملعاد  واملنقَّح، 2002سبتمرب /يف أيلولاملعقودة دورهتا األوىل  يفاجلمعية  املعتمد منعلى النحو  5

ASP/2/10. 
 .ASP/18/Res.2-ICCوالقرار  6ASP/6/Res.-ICCواملعدل مبوجب القرار  ASP/3/Res.3-ICCاجلمعية يف القرار املعتمد من على النحو  6
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 ، والدورات الالحقة،ةعشرة للجمعيالقضاة املنتخبون خالل الدورة التاسعة  يكون أنتقرر أيضا  .5
اجلديدة، على النحو املنصوص عليه يف  ات لشروط اخلدمة والتعويضايحصر خاضعني خالل فرتة واليتهم، 

 أعاله، حسب االقتضاء؛ 2و  1الفقرتني 

 تراها، التدابري االنتقالية اليت املعين أبجور القضاة فريقالإىل احملكمة أن تعتمد، ابلتشاور مع  تطلب .6
الدولية، فيما من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  49، مبا يف ذلك ضمان االمتثال للمادة الزمة

 أعاله؛( ب) 4اجلديدة، عمال ابلفقرة  اتيتعلق ابلقضاة احلاليني الذين خيتارون شروط اخلدمة والتعويض
 4، ابلتشاور مع القضاة احلاليني وفقا للفقرة الزمةإىل اختاذ أي ترتيبات تشغيلية  احملكمة تدعو .7
 ؛2021مارس /آذار 11اجلديدة اعتبارا من  اتأعاله، من أجل انتقاهلم إىل شروط اخلدمة والتعويض( ب)

سُتستوىف من امليزانية  2021أن تكاليف شروط اخلدمة والتعويضات اجلديدة يف عام تالحظ  .8
 .املعتمدة للمحكمة
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 األول املرفق

 البدالت اإلضافية

 . يورو 18 000يتقاضى الرئيس بدال سنواي خاصا صافيه  - 1
 
رئيس، يف ظروف بصفة حيق للنائب األول أو النائب الثاين للرئيس، أو أي قاض آخر مكلف ابلعمل  - 2

رئيس، حبد أقصى بصفة يورو يف اليوم عن كل يوم عمل  100استثنائية، احلصول على بدل خاص صافيه 
 .يورو يف السنة 10 000قدره 
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 الثاين رفقامل

 غري املتفرغني اجلنائية الدوليةقضاة احملكمة ات لتعويضالدمة و شروط اخل

 حمل الشروطالدولية  اجلنائية حملكمةاب غري املتفرغني قضاةللشروط اخلدمة والتعويضات  من هذه النسخة حتل
عيد إصدارها يف اجلزء قحت وأُ ، ونُ 2002سبتمرب /يف أيلول املعقودة دورهتا األوىل يفاعتمدهتا اجلمعية  اليت

 .ICC-ASP/2/10ألف من الوثيقة  -الثالث 
 

 البدالت -ألف 
 

 البدل السنوي
 

الذي يشمل كال من املرتب األساسي وتسوية )ع املرتب الصايف سُ يعادل تُ  بدل سنوي، يدفع شهراي، -1
 .لوكيل األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدة( مقر العمل
 

، سنواي ، أن صايف دخله أو دخلهالرئيس احملكمة صرح قاض أو قاضية،  إذاوابإلضافة إىل بدل سنوي،  -2
الذي )الصايف  املرتبعما يعادل ثلث  سنواي   يقل أعاله، 1السنوي املشار إليه يف الفقرة  مبا يف ذلك البدل

، لوكيل األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدة( يشمل كال من املرتب األساسي وتسوية مقر العمل
ثلث املرتب الصايف لتكملة صايف الدخل املعلن يف حدود  ، يدفع شهراي ،بدال القاضي أو القاضية سيتلقىف

 .األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدةلوكيل 
 
 عمال احملكمةالقيام أباص عند اخلبدل ال

 
حسب ما  أعمال احملكمة،يف  أو القاضية القاضيميضيه يورو عن كل يوم  270بدل خاص قدره  -3

 .تصدق عليه هيئة الرائسة
 

 بدل اإلقامة
 

 وكيل األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدة، بدل إقامة، بسعر األمم املتحدة ابليورو، ينطبق على -4
 .عن كل يوم حيضر فيه القاضي جلسات احملكمةوُيصَرف 
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 االستحقاقات -ابء 
 

 املعاش التقاعدي
 

قاض بصفة هم للعمل ئومبجرد استدعا. املتفرغني احلصول على معاش تقاعديال حيق للقضاة غري  -5
 .تفرغي املقاضلاستحقاقات املعاش التقاعدي ل ظامنعليهم ينطبق متفرغ، 

 
 التأمني الصحي

 
هم ئومبجرد استدعا. أتمينهم الصحيمسؤولني عن ذين هلم وضع القاضي غري املتفرغ سيكون القضاة ال -6

 .تفرغامل يلقاضل التأمني الصحي نظام عليهم ينطبققاض متفرغ، بصفة للعمل 
 

 تكاليف السفر
 

درجة رجال األعمال بني املنزل بويكون السفر يف مجيع األحوال . السفر إىل اجللسات الرمسية للمحكمة -7
 .باشرةاملالطرق  أقصرعرب  املعلن ومقر احملكمة

____________ 


