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 (ICC-ASP/1/Decision 3) املقرر ٣ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 3

اشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـــة يف الصنــدوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة 
  ملوظفي األمم املتحدة 

إن مجعية الدول األطراف، 
إذ تشري إىل الفقرتني ٢٥ و ٣٩ من نتائج اجتماع اخلرباء املنعقد فيمـا بـني الـدورات 
يف الهاي يف الفترة من ١١ إىل ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢(٣) واملناقشات اليت جرت يف اجتمـاع 
الفريـق العـــامل املعــين بوضــع ميزانيــة الســنة األوىل أثنــاء الــدورة التاســعة للجنــة التحضرييــة 
ـــترك  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بشــأن اشــتراك احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف الصنــدوق املش

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 
وإذ تالحـظ أن الفقـرة (ب) مـن املـادة ٣ مـن النظـــام األساســي للصنــدوق املشــترك 
للمعاشـات التقاعديـة تنـص علـى أن تكـون عضويـة الصنــدوق مفتوحــة الشــتراك الوكــاالت 
ـــن ميثــاق األمــم املتحــدة وغريهــا مــن  املتخصصـة املشـار إليـها يف الفقـرة ٢ مـن املـادة ٥٧ م
املنظمــات الدوليــة أو احلكوميــة الدوليــة املشــتركة يف النظــام املوحــد للمرتبــــات والبـــدالت 

والشروط األخرى للخدمة يف األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، 
وإذ تضع يف اعتبارها املادة ٤ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

وإذ تضع يف اعتبارها أيضا أن االنضمـام إىل عضويـة الصنـدوق املشـترك للمعاشـات 
التقاعدية يتم بقـرار مـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، ويقتضـي قبـول املنظمـة املعنيـة للنظـام 
األساسي للصندوق وإبرام اتفاق مع جملس الصندوق (وهو اجلهاز اإلشرايف للصندوق) بشـأن 

الشروط اليت حتكم قبول عضويتها، 
وإذ تعـــترف بأمهيــة متكــني احملكمــــة مـــن توظيـــــــف أفضـــل املوظـــــــفني املؤهلـــني 

واالحتفاظ م، 
توصـي باشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف الصنـــدوق املشــترك للمعاشــات  - ١
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة طبقـا للنظـام األساسـي للصنـدوق وقبوهلـا، حسـب االقتضـاء، 

 __________
 .PCNICC/2002/INF/2 (٣)
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ـــن تطبيقــات قانونيــة تتعلــق  اختصـاص احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة يف املسـائل الـيت تتضم
بادعاء عدم مراعاة ذلك النظام األساسي؛ 

تطلب إىل املسجل(٤) اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتقـدمي طلـب انضمـام احملكمـة  - ٢
اجلنائيـة الدوليـة إىل عضويـة الصنـدوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة ملوظفــي األمــم املتحــدة 
وإبرامها اتفاقا مع جملس الصندوق حسب املشار إليـه يف الفقـرة (ج) مـن املـادة ٣ مـن النظـام 

األساسي للصندوق. 
 

 __________
يف حال الضرورة، وقبل أن يتبوأ املسجل مهام منصبه، مدير اخلدمات العامة.  (٤)


