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 (ICC-ASP/1/Res.10) القرار ١٠ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ املعقودة يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.10

  اختيار موظفي احملكمة اجلنائية الدولية 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تضع يف اعتبارها الفقرة ٢ من املادة ٤٤ والفقرة ٨ من املادة ٣٦ من نظـام رومـا 
األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة اللتـني تنصـان علـى وجـوب أن يراعـى يف تعيـني موظفـي 
احملكمـة توافـر أعلـى معايـري الكفـاءة واملقـدرة والرتاهـة واحلـــرص علــى متثيــل النظــم القانونيــة 

الرئيسية يف العامل، والتوزيع اجلغرايف العادل، والتمثيل العادل للذكور واإلناث، 
وإذ تضع أيضا يف اعتبارها املادة ٥٠ من النظام الداخلي الـيت تنـص علـى أن اللغـات 
الرمسية للمحكمة هي اإلسبانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنسـية، أمـا لغتـا 

العمل فهما االنكليزية والفرنسية، 
وإذ تالحـظ أن النظـام األساسـي ملوظفـي احملكمـة، املنصـوص عليـه يف الفقـــرة ٣ مــن 
ـــن يتســىن جلمعيــة الــدول  املـادة ٤٤ مـن نظـام رومـا األساسـي والـذي جيسـد هـذه املبـادئ، ل

األطراف صياغته قبل النصف الثاين من عام ٢٠٠٣، 
ورغبـة منـها يف وضـع مبـــادئ توجيهيــة مؤقتــة لتطبيــق هــذه املبــادئ خــالل الفــترة 

االنتقالية إلنشاء احملكمة، 
ـــد اختيــار وتعيــني  تقـرر أن تطبـق املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف مرفـق هـذا القـرار عن

موظفي احملكمة إىل حني إقرار النظام األساسي للموظفني وفقا لنظام احملكمة األساسي.   
مرفق القرار 

املبدأ العام - تطبق املعايري الواردة يف الفقرة ٨ مـن املـادة ٣٦، والفقـرة ٢ مـن املـادة  - ١
٤٤، والفقرتـان ١ و ٢ مـن املـادة ٥٠، لـدى تعيـني موظفـي احملكمـة ككـــل ودون متيــيز مــن 
حيـث الفئـة. أمـا إذا تعلـق األمـر بـالتوزيع اجلغـرايف، فـال يطبـــق النظــام املذكــور يف الفقــرة ٤ 

إال على موظفي الفئة الفنية (الدرجة ف - ١ فما فوق). 
اإلعالن عن الشواغر - حتاط كافة الـدول األطـراف والـدول الـيت تبـدي اهتمامـها،  - ٢
بعد شروعها يف عملية التصديق على النظام األساسي أو االنضمام إليه، بتلقي ذلـك اإلعـالن، 
علمـا جبميـع الشـواغر وبالشـروط املطلوبـة مـن املرشـحني مللئـها. وينشـر أي إعـــالن مــن هــذا 

القبيل أيضا على موقع احملكمة على اإلنترنت. 
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وقـد تشـمل هـذه اإلخطـارات، حيثمـا كـان ذلـك مالئمـا لتحقيـق تـوازن أفضـل مـــن 
حيث املساواة بني اجلنسني أو التوزيـع اجلغـرايف، إعطـاء األفضليـة للنظـر يف ترشـيحات ممثلـني 

عن جنسيات معينة أو جنس بعينه. 
الكفـاءة - بوجـــه عــام، تحــدد كفــاءة املرشــحني مــن خــالل تقييــم أويل ملعــارفهم  - ٣
وخربام. وينبغي أن يشمل ذلك، قدر اإلمكـان وحسـب االقتضـاء، أمثلـة عـن قـدرة املرشـح 
على التحليل والصياغة بإحدى لغيت العمـل يف احملكمـة أو كلتيـهما. وقـد يكـون هـذا التقييـم، 
حسب االقتضاء، ذا طابع تنافسي. وتتكون املرحلـة الثانيـة مـن امتحـان شـفوي بـإحدى لغـيت 

العمل أو كلتيهما. 
ويف حال وجود مرشـحني مـن مؤسسـات مماثلـة قـد يتكـون التقييـم األول مـن تقديـر 
خلربة املرشح وسجله يف املنظمـة الـيت أتـى منـها. ويعقـب ذلـك امتحـان شـفوي بـإحدى لغـيت 

العمل أو كلتيهما. 
ويف احلالتني، تعترب معرفة لغة رمسية إضافية واحدة علـى األقـل نقطـة إجيابيـة تؤخـذ يف 

االعتبار. 
التوزيع اجلغرايف - يف ما يتعلق بالوظائف الثابتة (أي املمولة من امليزانية)، ويف حـال  - ٤
إجراء تعيينات ملدة ال تقل عن ١٢ شهرا، يسترشد مبدئيا يف اختيـار املوظفـني يف الفئـة بنظـام 
النطاقات املستصوبة املستند إىل النظام املطبق يف األمم املتحـدة(٢). وينبغـي متثـيل رعايـا الـدول 
األطراف ورعايا الـدول الـيت شـرعت يف عمليـة التصديـق علـى النظـام األساسـي أو االنضمـام 
إليه، متثيال كافيا ضمن موظفي احملكمة. غري أنه جيوز أيضا النظر يف طلبات رعايـا الـدول غـري 

األطراف. 
جلنة اختيار املوظفني - يشكل مدير قسم اخلدمات املشتركة جلنـة الختيـار املوظفـني  - ٥
ــادئ  ال يزيـد عـدد أعضائـها عـن ثالثـة إلسـداء املشـورة بشـأن اختيـار املوظفـني وفقـا هلـذه املب

التوجيهية. ويتوىل املوظف املسؤول عن املوارد البشرية مهمة دعوة اللجنة إىل االجتماع. 
 

 __________
انظر A/56/512، وقرار اجلمعية العامة ٢٥٨/٥٥.  (٢)


