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  (ICC-ASP/6/Recommendation 1) توصية بشأن انتخاب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية  -٣٢

 إن مجعية الدول األطراف

 ،)*()١( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤٣ من املادة ٤ الفقرة إذ تأخذ يف اعتبارها 

  ،‡()٣( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢من هيئة الرئاسة وفقا للقاعدة †()٢( قائمة باملرشحنيد تلقتوق 

  توصيات مكتب اجلمعية،وإذ تضع يف االعتبار  

 من ١٢ بأن يشرع القضاة يف انتخاب املسجل استناداً إىل القائمة املقدمة من هيئة الرئاسة وفقاً للقاعدة توصي 
   اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛القواعد

 بأن يراعي القضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني من أجل انتخاب املسجل، العناصر التالية اليت تتضمن توصي أيضاً
  :املعايري اليت حتكم استخدام املوظفني باحملكمة والواردة يف نظام روما األساسي

 )§(؛)٤(رتاهةالتحلي بأعلى معايري الكفاءة والفعالية وال) أ(

 بشأن انتخاب القضاة اليت تنطبق، مع مراعاة اختالف احلال، ٣٦ من املادة ٨املعايري املنصوص عليها يف الفقرة ) ب(
  وهي،**( )٥(على استخدام املوظفني

 متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛  )١(

 التوزيع اجلغرايف العادل؛  )٢(

 ؛متثيل عادل لإلناث والذكور  )٣(

وسيكون متتع املرشح خبربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد املرأة،   )٤(
  .ميزة إضافية

 مهارات إدارية ثابتة، سواء كانت مكتسبة يف منظمات دولية أو منظمات وطنية ذات صلة؛  )ج(

 الدبلوماسية املطلوبة؛اإلملام باألعمال احلكومية واحلكومية الدولية والتمتع باملهارات   ) د(

ينبغي أن يكون املرشح من رعايا إحدى الدول األطراف، ويف حالة املرشح الذي يكون من رعايا دولتني أو ) ه(
 ICC-ASP/4/Res.4 ، املعدل بالقرار ICC-ASP/1/Res.10أكثر، ينطبق املبدأ املنصوص عليه يف القرار 

 )††(؛)٦(

                                                 
)١(

 ١٧ -يه يون/ حزيران١٥الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، روما،  
  .، الفرع ألف)A. 02.1.5منشور األمم املتحدة، رقم املبيع (، الد األول؛ الوثائق اخلتامية ١٩٩٨يوليه /متوز
)٢( ICC-ASP/6/16   ١واإلضافة. 
 . ألف-، اجلزء ثانيا)١والتصويب   ICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢ ...الدورة األوىل ... الوثائق الرمسية  )٣(
 .٢، الفقرة ٤٤للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة نظام روما األساسي )٤(
 .املرجع نفسه )٥(
 . واملرفق األول٣١الفقرة  )٦(
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سجل من نفس اموعة اإلقليمية، وال جيوز أن يكون املسجل ونائب ال جيوز أن يكون املسجل ونائب امل) و(
 املسجل من رعايا دولة واحدة؛

مؤهالت املرشح، مبا يف ذلك اخلربة ذات الصلة، السيما فيما يتعلق بالواجبات الواردة يف إعالن الوظيفة الشاغرة ) ز(
 ؛ ADM-112-RE-07املرفق رقم 

  .رين، فضال عن القدرة على العمل يف إطار فريق وعلى إدارة أعمالهالقدرة على التعاون من اآلخ) ح(

 املرفق

 ADM-112-RE-07إعالن عن وظيفة شاغرة رقم 

 )أمني عام مساعد(مسجل 

ولن تقبل  .جيب أن ترفق الطلبات باستمارة البيانات الشخصية اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية متضمنة كافة املعلومات
 .اجلنائية الدولية أية استمارة أخرى غريهااحملكمة 

  .تشجع اإلناث بوجه خاص على تقدمي ترشحهن

  ADM-112-RE-07  رقم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٩  آخر موعد لتقدمي الطلبات

  ICC-3110-E-ASG-9466  رقم الوظيفة

  الهاي  مركز العمل

  قلم احملكمة  الوحدة التنظيمية

  مخس سنوات  نوع التعيني ومدته

  معفى من الضرائب) رهن التغيري( يورو ١٢٦ ٤١٦  )لغري املعيلني(املرتب السنوي الصايف األدىن 
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 الواجبات واملسؤوليات

ر اجلرائم وإنشاؤها مت بغرض منع مرتكيب أخط .إن احملكمة اجلنائية الدولية هي أوىل حمكمة عاملية دائمة، أُنشئت مبوجب معاهدة
واحملكمة منظمة دولية جديدة  .الدولية من اإلفالت من العقاب، وردع اقتراف اجلرائم وتعزيز احترام القانون والعدل الدوليني

 .يعمل فيها موظفون من جنسيات خمتلفة ينتمون إىل مجيع بلدان العامل

واملهام املنوطة . ٢٠٠٨يوليه / سنوات تبدأ يف متوز٥ته تفتح احملكمة الباب لتقدمي طلبات الترشح إىل منصب مسجل مدة والي
 .باملسجل متنوعة وتشمل املسؤوليات ذات الصلة باإلجراءات القضائية وبإدارة منظمة دولية

ر ومبا أن احملكمة اجلنائية الدولية هي يف أوىل مراحل نشاطها فإن جانباً ال يستهان به من عمل املسجل املقبل يتمثّل يف تطوي
  .املؤسسة وبلورة سياساا وإجراءاا

 :خيضع املسجل لسلطة رئيس احملكمة وهو مسؤول بالدرجة األوىل عما يلي

إدارة شىت أقسام وشعب قلم احملكمة مبا فيها اخلدمات االستشارية القانونية، واألمن والسالمة، واخلدمات اإلدارية املشتركة  -
املشتريات، واملوارد البشرية، واخلدمات العامة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، والعمليات مبا يف ذلك امليزانية، واملالية، و(

، )مبا يف ذلك إدارة احملكمة، االحتجاز، الترمجة الفورية والترمجة التحريرية، والضحايا والشهود(، وخدمات احملكمة )امليدانية
مبا يف ذلك دعم الدفاع ومشاركة (، والضحايا والدفاع )ع للمحكمةمبا يف ذلك برنامج التوعية التاب(واإلعالم والتوثيق 
 ؛)وتعويض الضحايا

تنظيم الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة لإلجراءات القضائية مبا يف ذلك املسؤوليات الواسعة النطاق املتعلقة بالدفاع والشهود  -
 والضحايا؛

 كمة ولسائر األجهزة التابعة هلا؛كفالة توفري اخلدمات اإلدارية عالية اجلودة داخل قلم احمل -

 التشاور والتنسيق مع مكتب املدعي العام بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك؛ -

 املسامهة يف زيادة تطوير وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة؛ -

  توجيه اشتراك احملكمة يف تطوير املباين الدائمة للمحكمة؛ -

، واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات )وال سيما الدولة املضيفة(مة والدول األطراف القيام بدور قناة االتصال بني احملك -
 .غري احلكومية واتمع املدين

  

 املؤهالت واخلربة

 خربة مهنية ذات صلة واسعة يف إدارة اهليئات القضائية أو احملاكم الوطنية أو الدولية؛ -

  يف بناء النظم أو املؤسسات القضائية، ميزة إضافية؛وستكون اخلربة يف بناء املؤسسات، ومن األفضل -

 مهارات وخربة إدارية عالية يف مجيع ااالت اإلدارية ذات الصلة؛ -

 فهم النظم القانونية املختلفة؛ -
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 وستكون املعرفة املتقدمة بتكنولوجيا املعلومات ميزة إضافية؛ -

 املمتازة والفعالة؛) الشفوية والكتابية(مهارات االتصال  -

هارات ممتازة يف التعامل مع األشخاص مع القدرة على العمل يف إطار فريق وعلى توجيه أعماله، وتشجيع مبادرات م -
املوظفني وإهلامهم واإلشراف عليهم يف بيئة متعددة الثقافات، ومتعددة اإلثنيات، حبساسية واحترام للتنوع؛ ومهارات عالية 

 .خرين وإقناعهم للتوصل إىل اتفاقاتالتطور للتفاوض، والقدرة على العمل مع اآل

 ا���
	� ������ت

واملعرفة العملية للغة األخرى أمر حمبذ ). اإلجنليزية أو الفرنسية(معرفة جيدة وإتقان لغة على األقل من لغات عمل احملكمة  -
 .جدا

 .زة إضافيةمي) األسبانية، الروسية، الصينية، العربية(املعرفة بلغة أخرى من اللغات الرمسية للمحكمة  -

 تفاصيل بشأن التعيني

قضاة احملكمة هم الذين ينتخبون املسجل، مع مراعاة أي توصيات من مجعية الدول األطراف، ملدة مخس سنوات ابتداء من  -
 .٢٠٠٨يوليه /متوز

 :مالحظة
 .وصيف معدل للوظيفةحتتفظ احملكمة حبقها يف عدم تعيني أحد يف هذا الشاغر، أو يف التعيني بدرجة أقل، أو يف التعيني بت

  

______________________________ 


