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جمعية الدول األطراف

الدورة السادسة عشرة
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

لفريق الهاي العامتقرير
الدوليةانتخاب مسجل المحكمة الجنائية عن

معلومات أساسية-أوالً 
ذوي األخالق من األشخاص لمن نظام روما األساسي، يكون املسجّ ٤٣من املادة ٣عمال بالفقرة - ١

يف العمل يتالرفيعة والكفاءة العالية. وجيب أن يكون على معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقّل من لغ
االقرتاع طريق طلقة باملغلبية األخب القضاة املسجل بنتَ "يَ على أن٤٣املادة من ٤وتنص الفقرة ". احملكمة

١تنص الفقرة من مجعية الدول األطراف". وعالوة على ذلك، تُقدَّم أي توصية همآخذين يف اعتبار السري، 
ا، تُعدَّ ”على أن )١(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢من القاعدة  هيئة الرئاسة، حاملا يتم انتخا

، وحتيل هذه القائمة إىل مجعية ٤٣من املادة ٣لفقرة اقائمة باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف 
.“الدول األطراف مع طلب بتقدمي أية توصيات

العامل يف الفريق على تكليف ٢٠١٧شباط/فرباير ١٦ووافق مكتب اجلمعية يف جلسته املعقودة يف -٢
، وطلب إليه أن يقدم تقريرا عن ذلك.توصية بانتخاب رئيس قلم احملكمةبإعداد مشروعالهاي

٢٠١٧آذار/مارس ٢٨منصب رئيس قلم احملكمة على املوقع الشبكي للمحكمة يف عن عالن ّمت اإلو –٣
ائي لتقدمي الطلبات يف  طلبا.٧٣. وقد ورد ٢٠١٧وحزيران/يوني٢٨مع حتديد موعد 

، قدم رئيس احملكمة إىل رئيس مجعية الدول األطراف ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٨ويف رسالة مؤرخة -٤
١مرشحا ملنصب رئيس قلم احملكمة لغرض إعداد توصية إىل اجلمعية.١٤أمساء وبيانات مؤهالت 

.ICC-ASP/16/28/Rev.1ترد هذه الرسالة يف الوثيقة)(١
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نظر فريق الهاي العامل التابع للمكتب- ثانيا
تشرين ٢٤نظر الفريق العامل يف الهاي يف مشروع التوصية يف اجتماعه السابع املعقود يف -٥

، مع إدخال بعض التعديالت على توصية عام ٢٠١٢األول/أكتوبر، استنادا إىل نص من توصية اجلمعية لعام 
اليت اقرتحتها الدول األطراف.٢٠١٢

توصياتال-ثالثاً 
، يف ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٧امل يف الهاي، على النحو املتفق عليه يف وترد توصية الفريق الع- ٦

مرفق هذا التقرير. ويقدم الفريق العامل يف الهاي هذا التقرير إىل املكتب للنظر فيه.
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المرفق
المحكمة الجنائية الدوليةمسجل شأن انتخاب بتوصية ]مشروع[

إن مجعية الدول األطراف،
للمحكمة اجلنائية الدولية،من نظام روما األساسي٤٣من املادة ٤الفقرة إذ تضع يف اعتبارها 

من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢وفقًا للقاعدة )٢(رشحنياملقائمة الرئاسةهيئة وإذ تلّقت من
اإلثبات،

توصيات مكتب اجلمعية،االعتبار يف وإذ تأخذ 
عمال الرئاسة قدمة من هيئة القائمة املاملسجل على أساس بأن يقوم القضاة بانتخاب توصي-١
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،١٢قاعدة بال
التالية، عناصر ، الاملسجلبأن يراعي القضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني النتخاب توصي أيضاً -٢

املنصوص عليها يف نظام روما األساسي:وظفي احملكمةناظمة لتعيني ماملعايري الاليت تتضمن 
؛)٣(أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة(أ)

مع تعديل ما ،اليت تنطبقبشأن انتخاب القضاة٣٦من املادة ٨املعايري الواردة يف الفقرة (ب)
، وهي:)٤(تعيني املوظفنيعلى ،ديلهعيلزم ت

الرئيسية يف العامل؛متثيل النظم القانونية ‘١’
اجلغرايف العادل؛وزيعالت‘٢’
؛التمثيل العادل لإلناث والذكور‘٣’
املثال ال و خربة قانونية يف مسائل حمدَّدة منها، على سبيل ذاحلاجة إىل أن يكون املرشح ‘٤’

.يف صاحلهميزة وستكون هذه اخلربة ، رأةملضد ااحلصر، مسألة العنف 
مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة يف إطار منظمات دولية أو وطنية ذات صلة، مبا يف (ج)

لضغط؛حتت اذلك خربة قيادية مكتسبة من خالل التعامل بفعالية مع حاالت معقدة وحساسة 
املهارات لتمتع باحلكومية الدولية، واالعمليات احلكومية و عملياتالكل من اإلملام ب(د)

املطلوبة؛ماسية لو الدب
إحدى الدول األطراف، ويف حالة ازدواج اجلنسية أو تعددها، رعايامن أن يكون املرشح (هـ)

؛ICC-ASP/4/Res.4املعدل بالقرار، ICC-ASP/1/Res.10لقرار نصوص عليه يف ايطبق املبدأ امل

)٢ (
ICC-ASP/16/28/Rev.1.

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٤٤من املادة ٢الفقرة )٣(
املرجع نفسه.)٤(
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ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق ربة املؤهالت األساسية للمرشح، مبا يف ذلك اخل(و)
؛بطريقة سليمة وشفافةإدارة األموال العامةوكذلك يف املالية وامليزانية، املسائل بالكفاءات يف 

ا الفرعية، وأجهزة احملكمةاملنتظم و القدرة على االتصال الفعال (ز) مع اجلمعية، وهيئا
الفرعية للجمعية، هيئات التنسيق التابعة للاكز مر امليسرين و السيما ، و ، وأصحاب املصلحة املعنينياألخرى

باملعلومات ذات الصلة املطلوبة بطريقة كاملة وفعالة ويف الوقت املناسب، ممبا يف ذلك عن طريق موافا
؛لضمان الكفاءة يف سري العمل بني احملكمة والدول األطراف

ا، االعمل يف على مع اآلخرين، و ةجيدبصورة القدرة على التعاون (ح) ا يف مبألفرقة وقياد
نقل التوجه االسرتاتيجيو ،تمييز املسائل والفرص واملخاطرالذي يسمح بسرتاتيجي التمتع بالوعي االذلك 

مجيع أصحاب املصلحة؛إىل واألهداف 
بطالقة املرشح جييدينبغي أن و .، بالوسائل الكتابية والشفويةبفعاليةالقدرة على التواصل (ط)

تُعَتَرب . و واحدة على األقل من لغيت العمل باحملكمة، وأن تكون له القدرة على العمل باللغة األخرىلغة 
؛معرفة لغة أخرى من اللغات الرمسية باحملكمة (اإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية

يف سياق شخاصبني األإقامة عالقات بناءةعن طريقبفعاليةالقدرة على التفاوض (ي)
؛متعدد الثقافات

مجيع مستويات على والتمثيل العادل لإلناث والذكور وزيع اجلغرايف العادلااللتزام بتعزيز الت(ك)
اجلنسني عن طريق املساواة بني و اجلغرايف العادل وزيعمع مراعاة إمكانية تنفيذ الت،املوظفني باحملكمة
املسجل.منصبالذين يشغلون خاص التناوب بني األش
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التذييل
إعالن عن وظيفة شاغرة

المسّجلقب الوظيفي:اللّ 
13121رقم الوظيفة الشاغرة : 

٢٨/٠٦/٢٠١٧آخر موعد لتقدمي الطلبات: 
الوحدة التنظيمية: قلم احملكمة

: الهاي، هولندامقّر العمل
تعيني حمّدد املدة نوع التعيني: 

E9466: نصبرقم امل
يورو١٥٦،٩٨٧,٠٠السنوي الصايف: احلد األدىن للراتب 

إلعادة االنتخاب مرة واحدة.قابلة العقد: مخس سنوات، مدّ 
إشعار خاص

اية هذا اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. إجراءات التطبيق موضّ ترد  مقدمي ويُرجى من حة بالتفصيل يف 
ملدىإلجراءات لالمتثال االطلبات  .تقدمي طلبا
المنظمة

ناشئة عناحملكمة اجلنائية الدولية، اليت حيكمها نظام روما األساسي، أول حمكمة جنائية دولية دائمة تعّد 
م يفنشئت للمساعدة أُ ،معاهدات وضع حد لإلفالت من العقاب على مرتكيب أخطر اجلرائم اليت 

تمع الدويل. ا
من منظومة األمم املتحدة. مقرها يف واحملكمة اجلنائية الدولية منظمة دولية مستقلة، وهي ليست جزءا

الهاي يف هولندا.
موظف يف الهاي ويف مواقع ميدانية ٩٠٠وحوايل ٢٠١٧مليون يورو يف عام ١٤٠ومبيزانية تزيد على 

لكبار املديرين التنفيذيني.مثقلة بالتحدياتخمتلفة حول العامل، تقدم احملكمة اجلنائية الدولية بيئة 
حلصول على طلبات من املرشحني املؤهلني ملنصب املسجل.اإىل احملكمة وتسعى 
لالمسجّ 

مسؤول عن أيضًا رئيس قلم احملكمة، املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة. وهو وهو املسجل، يعّد 
ل، الذي يعمل على احملكمة اجلنائية الدولية. وينتخب املسجّ اتاجلوانب غري القضائية لإلدارة وخدم

، مع مراعاة أي توصية من مجعية الدول األطراف امن قبل قضاة احملكمة بكامل هيئتهأساس التفرغ، 
إلعادة االنتخاب قابلةمن نظام روما األساسي). وجيوز له أن خيدم ملدة مخس سنوات، ٤-٤٣(املادة 

.٢٠١٨مرة واحدة لنفس الفرتة. وتنتهي املدة احلالية للمسجل يف نيسان/أبريل 
والمسؤولياتالواجبات 

من نظام روما ٢-٤٣ه حتت سلطة رئيس احملكمة (املادة ل مهامَّ وفقا لنظام روما األساسي، ميارس املسجّ 
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األساسي). وسيتعلق عنصر هام من عمل املسجل القادم بإدارة احملكمة بكفاءة، مبا يف ذلك استعراض 
ا القائمة وتنفيذ عمليات العمل احملسنة. ا وإجراءا سياسا

ربة كبرية يف القيادة العليا وقدرة واضحة على خباملسجل يتعّني أن يتمتعالنجاح يف هذا الدور، جل وأل
االت تشمل ما يلي: حتقيق نتائج يف جمموعة متنوعة من ا

اإلدارة
وضع إطار لقياس وحتسني مشاركة بعلى إدارة مواردها البشرية بفعالية إىل أقصى حّد قدرة احملكمة تنمية

املوظفني وممارسات القيادة.
سقة.ضمان إدارة النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة بطريقة متّ 

لوالية ليدعم التنفيذ الفعال والفعاليت ت، ختطيط امليزانية وتتبع امليزانيةعمليات يف شفافية الكفاءة و التوّخي
.يهاواحلفاظ عل، احملكمة

االت اإلدارية، مثل املشرتيات وإدارة املرافق واخلدمات اللوجستية.إدارة مجيع ا
عن أمن احملكمة وسالمتها.ليةمسؤ توّيل 

لتشاور والتنسيق مع مكتب املدعي العام بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك.ا
خدمات المحكمة

االت اليت تشمل إدارة  السجالت اإلشراف على التصميم والفعالية يف تقدمي اخلدمات ونوعيتها يف ا
القضائية؛ وضمان سري إجراءات احملاكم على حنو سلس وفعال؛ وتوفري خدمات اللغات.

القبض عليهم األشخاص الذين ّمت أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق الدفاع، مبا يف ذلك مساعدة 
واملساعدة واملتهمني يف احلصول على املشورة القانونية ومساعدة املستشار القانوين، وتوفري الدعم

رابطاتاحملامني للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذلك رابطةالتنسيق والتعاون مع و واملعلومات حملامي الدفاع؛ 
، حسب االقتضاء؛ وإنشاء وصيانة نظام لتعيني املساعدة القانونية واملساعدة الدوليةاحمللّية و احملامني 
القانونية.

االحتجاز، مبا يف ذلك األمن والنظام.عن إدارة مركز ية سؤولتوّيل امل
أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق مبشاركة الضحايا وجرب الضرر.

خدمات إدارة املعلومات.عن ية سؤولتوّيل امل
العمليات الخارجية

ا من خالل اإلعالم والتوعية. إدارة املكاتب امليدانية وتعزيز فهم والية احملكمة واختصاصا
أمام ملثولاأوامر ضمان التعاون القضائي يف تنفيذ القرارات القضائية (مثل أوامر االعتقال أو إىل السعي 
أو طلبات جتميد األصول أو غري ذلك من أشكال التعاون) والعمل كقناة اتصال للمحكمة.احملكمة

م توفري اخلدمات للضحايا والشهود وفقا للنصوص القانونية مبا يف ذلك ضمان محايتهم وأمن هم ومساعد
يف احلصول على املشورة القانونية وتنظيم متثيلهم القانوين وتيسري مشاركتهم يف اإلجراءات.
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تقديم التقارير واالتصال بجمعية الدول األطراف وهيئاتها الفرعية وغيرها من أصحاب المصلحة 
المعنيين، وال سيما الدولة المضيفة

عن االدول األطراف واحملكمة بإبالغ مجعية الدول األطراف وجلام وفعال بني وتطوير حوار منظَّ إقامة
أداء احملكمة مع احلفاظ على استقالهلا القضائي. ويشمل ذلك تقدمي تقارير مفتوحة وشفافة يف جماالت 

مناقشة والعمليات امليدانية وميزانية احملكمة واألمن والسالمة، فضال عن واملاديةالبشرية واملالية املوارد إدارة 
مجيع املسائل التنظيمية واإلدارية ذات االهتمام املشرتك مع الدولة املضيفة.

المؤهالت األساسية
جيب على املرشح الناجح أن يثبت أنه ميتلك الكفاءات واملهارات التالية وفقا ألعلى املعايري:

، مبا يف ذلك الكفاءة وااللتزام مبعايري السلوك وتدبريهاواخلربة يف إدارة األعمالاملعرفة –المهنيةالكفاءة 
، مع القدرة تينةاملهارات املفاهيمية والتحليلية املو ذات الصلة واخلربة يف حتديد وتنفيذ أفضل املمارسات؛ 

ومراعاة املواعيد النهائية وحتقيق ؛املثابرة والكفاءة يف الوفاء بااللتزاماتعلى حتديد املشاكل واقرتاح احللول؛ 
.لنتائجا

ا يف جمال الشؤون كفاءات -الماليفي المجال الكفاءات  نه املالية وامليزانية (على حنو ما تبيّ ُمعَرتف 
أموال احملكمة توفرها الدول األطراف.نظراً ألّن اخلربة السابقة يف اإلدارة الفعالة لألموال العامة)، 

وضع وإيصال االسرتاتيجية والفرص واملخاطر و على حتديد القضايا القدرة –الوعي االستراتيجي
عة جلميع أصحاب املصلحة؛ والقدرة على قنِ توجيهات وأهداف تنظيمية واسرتاتيجية واسعة النطاق ومُ 

ا) واالستجابة  حتديد التحديات (وال سيما التحديات الناشئة عن الطبيعة اخلاصة للمحكمة وما يتصل 
لتوجيه االسرتاتيجي.القدرة على تقدمي او الفعالة هلا؛ 

إبراز القدرة على التعامل بفعالية مع و ؛ حافل باملهارات القيادية اإلدارية والتقنية املمتازةسجِّل -القيادة
إبراز القدرة على وضع أهداف واضحة تنسجم مع و املسائل احلساسة أو اخلالفية أو يف حاالت اإلجهاد؛

.جيدة وبناء روح الفريق مع جمموعة واسعة من األشخاصاسرتاتيجيات متفق عليها إلقامة عالقات 
إظهار متيز يف واملهارات اإلدارية القوية؛ إىل جانب ز يف التخطيط الناجح التميُّ -التخطيط والتنظيم

إبراز القدرة يف جمال ختطيط ووضع و جمال التخطيط الناجح والتمتع مبهارات إدارية قوية؛ 
العمل الفعال لتحقيق أقصى درجات اإلنتاجية وحتقيق األهداف.أولويات العمل وكفالة هيكلية 

احلصافة الناضجة واملبادرة، واإلبداع وسعة احليلة، والطاقة واللباقة؛ -الحصافة/صنع القرار 
حتديد القضايا الرئيسية يف احلاالت املعقدة واختاذ القرارات املناسبة على الرغم من وإبداء القدرة على 

على اآلخرين وعلى املنظمة.إدراك تأثريها
فعالة اتعالقعلى إقامة قدرة ممتازة على التواصل شفويا ومهارات التفاوض مع إبراز القدرة -التواصل

.هواحرتاممراعاة مع يها واحلفاظ علبني األشخاص يف بيئة متعددة الثقافات ومتعددة األعراق 
دارة املعلومات إىل إلمتماسكة فهم التحديات والفرص املتاحة يف اسرتاتيجية -تكنولوجيا المعلومات

نب تقدير التكنولوجيات املعنية.اج
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التعليم
شهادة جامعية متقدمة (درجة املاجستري أو ما يعادهلا) يف القانون، والعلوم االقتصادية، واإلدارة العامة أو 

االت ذات الصلة. يف إدارة األعمال أو  وميكن، بدال من الشهادة اجلامعية العليا، قبول شهادة جامعية ا
.من املستوى األول إذا اقرتنت خبربة تؤهل املرشح

الخبرة
، سواء على املستوى الوطين أو الدويل أو اخلاص أو من اخلربة املثبتة والتدرجييةعاما ١٥ما ال يقل عن 

وجود ُيستحَسن . و ، لكن ليس بالضرورةاملؤسسات واهليئات القضائيةيفذلك العام، ويفضل أن يكون 
سجل حافل باإلدارة الفعالة لألموال العامة، سواء على الصعيد الوطين أو الدويل.

اللغات
. يف احملكمةعلى معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقّل من لغات العمل املرشح جيب أن يكون 

تُعَتَرب معرفة لغة أخرى من اللغات الرمسية باحملكمة كما . من املؤهالتالثانية غة العملية للّ املعرفة وتُعَتَرب 
.(اإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية

إجراءات تقديم الطلبات
م من خالل نظامإىلطلب ويُ  تاريخ إقفال قبل كمة احملالتعيني اإللكرتوين يف مقدمي الطلبات تقدمي طلبا

إعالن الشواغر.

وثائق إضافية باإلضافة إىل عملية الطلب عرب يتعّني تقدمي وكجزء من عملية تقدمي الطلب هلذا املنصب، 
.التعيني اإللكرتوين يف احملكمةنظاماإلنرتنت اليت جيب إكماهلا من خالل 

، يتلقى املتقدمون رسالة التعيني اإللكرتويننظامالطلب عرب اإلنرتنت من خالل تعبئة عند االنتهاء من 
وصلة وتعليمات حول كيفية تقدمي الوثائق املذكورة أدناه:التعيني اإللكرتوين تتضّمن نظاممن ةإلكرتوني

)Wordوردبصيغةصفحات كحد أقصى، ٤السرية الذاتية (-١
)Wordبصيغة ورد صفحة كحد أقصى، ١ملخص اخلربة ذات الصلة (-٢
) من كل منهم).١(ةواحدرسالة (وموظفٍ نظريٍ من و شرف، من املُ رسائل توصية -٣

إىل املعلومات املقدمة يف الطلب اإللكرتوين املكتمل إالّ أعاله ٢و١ن االبندّال يستند رجى مالحظة أويُ 
.التعيني اإللكرتويننظامباستخدام 

أعاله قد يعممان على مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية ٢و١ويرجى مالحظة أن البندين 
لكي القضاة ، فال يُعَرض إال على ٣البند أما الدولية وميكن نشرمها على املوقع الشبكي للمحكمة. 

.تعميمهولن يتمّ ينظرون فيه،

هذه الوثائق اإلضافية حبلول تاريخ إقفال اإلعالن عن الوظيفة تصلوال جيوز النظر يف أي طلب إذا مل 
الشاغرة.

ة على للمحكمة اجلنائية الدوليمساعدة، ميكن للمتقدمني االتصال بفريق التوظيف التابع إن لزمت أية 
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recruitment@icccpi.intالعنوان التايل:

مةمعلومات عا
. احملكمةوفقا لسياسة املوظفنياملوافقة األمنية على لعملية الذي يقع عليه االختيار سوف خيضع املرشح 

التاريخ استمارةق من املعلومات املقدمة يف التحقّ املوظفني املوافقة األمنية على وسوف تشمل عملية 
ل اجلنائي؛جّ الشخصي وفحص السّ 

التعيني اإللكرتوين للمحكمة نظامحالة الشواغر على موقع رّشحني االّطالع على ميكن للم
)E Recruitment(.
يف النظام إحدى الدول األطراف من مواطين املنصب أن يكون املوّظف الذي سيشغل هذاسَتحسن يُ 

يف خرطة هي منعت على عملية التصديق أو وقّ إحدى الدول اليت األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أو 
؛غري أطرافدولةعملية االنضمام أو تشارك فيها، لكن جيوز أيضا النظر يف مواطنني من 

دف احملكمة اجلنائية الدولية إىل حتقيق متثيل عادل للمرأة والرجل يف مجيع  ووفقا لنظام روما األساسي، 
مثيل اجلغرايف العادل للوظائف يف املناصب، ومتثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل للوظائف القانونية، والت

الفئة الفنية؛
ع الطلبات املقدمة من املرشحات بصفة خاصة.جَّ شَ وتُ 


