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  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢-١٤ الهاي

 

  مشروع توصية بشأن انتخاب

  مسجل احملكمة اجلنائية الدولية

  إن مجعية الدول األطراف

لمحكمة اجلنائية ل نظام روما األساسي من ٤٣ من املادة ٤الفقرة إذ تضع يف اعتبارها 
  ،الدولية

 من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢ وفقاً للقاعدة ١بقائمة مرشحني من الرئاسةوإذ توصلت 
  اإلثبات،

  توصيات مكتب اجلمعيىة،ومع األخذ يف االعتبار 

وفقاً للقاعدة   استنادا إىل القائمة املقدمة من الرئاسةملسجل بأن يقوم القضاة بانتخاب اتوصي  -١
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،١٢

 يف االعتبار، عند النظر يف قائمة املرشحني بغرض انتخاب  القضاةيأخذبأن  توصي أيضا  -٢
نظام روما  عليها املسجل، العناصر اآليت ذكرها، اليت تتضمن معايري حتكم تعيني موظفي احملكمة ينص

  :األساسي

  ٢أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والرتاهة؛  )أ(  

 بشأن انتخاب القضاة، واليت تنطبق ٣٦ من املادة ٨املعايري الواردة يف الفقرة   )ب(  
  : وهي٣حسب مقتضى احلال على تعيني املوظفني،

  متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛  ‘١’    

  غرايف العادل؛التوزيع اجل  ‘٢’    

  متثيل عادل لإلناث والذكور من األشخاص؛ و  ‘٣’    

احلاجة إىل أن يكون بني املرشحني ذوو خربة قانونية يف مسائل حمددة   ‘٤’    
  .تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو األطفال، مما سيعترب ميزة إضافية
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 دولية أو وطنية ذات صلة، مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة يف إطار منظمات  )ج(  
مبايف ذلك جتربة قيادية مكتسبة من خالل التعامل بفعالية مع حاالت معقدة وحساسة حتت 

  الضغط؛

اإلملام باإلجراءات احلكومية واحلكومية الدولية على حد سواء، وامتالك املهارات   )د(  
  الدبلوماسية املطلوبة، ومرجعية قانونية متينة على األفضل؛

ينبغي أن يكون املرشح مواطن إحدى الدول األطراف، ويف حالة ازدواج اجلنسية   )ه(  
، حسبما مت تعديله مبوجب ICC-ASP/1/Res.10أو تعددها، يطبق املبدأ الوارد يف القرار 

  ؛ICC-ASP/4/Res.4القرار 

املؤهالت اجلوهرية للمرشح، مبا يف ذلك التجربة ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق   )و(  
  كفاءات يف جمال املالية وامليزانية، فضضال عن إدارة األموال العمومية؛بال

 بفعالية مع اجلمعية، وهيئاا الفرعية، وغريها من أجهزة ربط االتصالالقدرة على   )ز(  
  احملكمة، وأصحاب املصلحة املعنيني؛

األفرقة القدرة على التعاون جيدا مع الغري، فضال عن القدرة على العمل يف إطار   )ح(  
 وقيادا، مبا يف ذلك بامتالك وعي استراتيجي ميكن من حتديد املسائل والفرص واملخاطر،

  وإبالغ مجيع اجلهات املعنية بالتوجه االستراتيجي واألهداف؛ و

القدرة على التواصل بفعالية، بالوسائل الكتابية والشفوية، وبلغيت عمل احملكمة   )ط(  
فاوض بفعالية من خالل إقامة عالقات شخصية بناءة يف سياق على األفضل، والقدرة على الت

  .متعدد الثقافات
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