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توصية-باء

ICC-ASP/11/Rec.1التوصية

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءتمدعتُ ا

ICC-ASP/11/Rec.1

جنائية الدوليةتوصية في شأن انتخاب رئيس قلم المحكمة ال

إن مجعية الدول األطراف،
،لمحكمة اجلنائية الدوليةلنظام روما األساسيمن 43من املادة 4الفقرة إذ تضع يف اعتبارها 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،12وفقاً للقاعدة 1قائمة مرشحنيةالرئاسوإذ تلّقت من

توصيات مكتب اجلمعية،االعتبار تأخذ بوإذ

الرئاسة وفقاً للقاعدة اليت تقدِّمهاإىل القائمة استناداً رئيس قلم احملكمةبأن يقوم القضاة بانتخاب توصي-1
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،12

، العناصر رئيس قلم احملكمةنتخاب الالقضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني يراعيبأن اً توصي أيض-2
:لتعيني موظفي احملكمةناظمةمعايري من نظام روما األساسيما ينص عليه ، اليت تتضمن اآليت 

؛2أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة(أ)

بعد تبديل ما يلزم بشأن انتخاب القضاة، واليت تنطبق 36من املادة 8لفقرة املعايري الواردة يف ا(ب)
، وهي:3على تعيني املوظفنيتبديله فيها 

متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛‘1’

التوزيع اجلغرايف العادل؛‘2’

عادل لإلناث والذكور من األشخاص؛التمثيل ال‘3’

، منهادة ذوو خربة قانونية يف مسائل حمدَّ أشخاص املرشحني احلاجة إىل أن يكون بني‘4’
عترب ميزة سيُ ماالنساء أو األطفال، الذي يستهدفصر، مسألة العنف على سبيل الذكر ال احل

إضافية.

يف ذلك مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة يف إطار منظمات دولية أو وطنية ذات صلة، مبا(ج)
؛مع حاالت معقدة وحساسة يف جو من الضغطخالل التعامل بفعالية قيادية مكتسبة منخربة
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ماسية ، وامتالك املهارات الدبلُ احلكومية الدوليةباإلجراءات اإلملام باإلجراءات احلكومية و (د)
املطلوبة؛

ينبغي أن يكون املرشح مواطن إحدى الدول األطراف، ويف حالة ازدواج اجلنسية أو تعددها، ـ)(ه
؛ICC-ASP/4/Res.4مبوجب القراركما ُعدِّل،  ICC-ASP/1/Res.10بدأ الوارد يف القرار يطبق امل

يف للمرشح، مبا يف ذلك التجربة ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءاتاألساسيةاملؤهالت (و)
؛العامةعن إدارة األموال الً جمال املالية وامليزانية، فض

مالفعالالقدرة على االتصال (ز)
املصلحة املعنيني؛

بفضل خصائص منهاو ، اآلخرينمع القدرة على التعاون جيداً (ح)
جي التوجه االسرتاتيإبالغ ومن متييز املسائل والفرص واملخاطرن من امتالك وعي اسرتاتيجي ميكِّ 

واألهداف إىل مجيع أصحاب املصلحة؛

عمل احملكمة على األفضل، ، بالوسائل الكتابية والشفوية، وبلغَيت الفعالالقدرة على التواصل (ط)
من خالل إقامة عالقات شخصية بناءة يف سياق متعدد الثقافات.الفعال على التفاوض و 


