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  املشاورات اليت أجرا أمانة مجعية الدول األطراف 

  تحديد املدعي العام املقبل للمحكمة اجلنائية الدوليةل

   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١

   عن رئيس اجلمعيةدراالصالبيان 

  أصحاب السعادة، السادة الزمالء،

للفريق العامل يف نيويورك، الذي غري الرمسي جتماع  االكم هذاأشكركم على حضور
وكما . مناقشة اإلجراءات املؤدية إىل انتخاب املدعي العام املقبل للمحكمة اجلنائية الدوليةواصل فيه سن

 ٣٠نوفمرب على حد زمين هو / تشرين الثاين٢٣تذكرون، اتفقنا يف اجتماعنا السابق الذي عقد يف 
. حتديد مرشح ملنصب املدعي العام بتوافق اآلراءحملاولة غري الرمسية العملية تتام خ النوفمرب/تشرين الثاين

اء وبن. مع جهات التنسيق اليت كانت تساعدين يف هذه العمليةمرة أخرية باألمس لتقيت اذلك، تبعا لو
تتفق ، ميكنين اآلن أن أقترح على الدول األطراف أن ا اللقاءهذعلى املدخالت اليت حصلت عليها يف 

 مرشح واحد فقط ملنصب املدعي العام، مما يسهل انتخاب املدعي العام سميةغري رمسي على تشكل ب
الذي ستتم تسميته واملرشح . ICC-ASP/3/Res.6 بتوافق اآلراء، على النحو املنصوص عليه يف القرار

  . من غامبياةهو السيدة فاتو بنسود بالتايل

 من مرفق القرار املشار إليه ٣٣نصوص عليها يف الفقرة واليتنا املبوسنكون بذلك قد وفينا   
. كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء يث بذلنا، ح(ICC-ASP/3/Res.6) أعاله

فقد أدت املشاورات الشاملة والشفافة . متازوأود مرة أخرى أن أشكر جهات التنسيق على عملها امل
  . رشح حمتمل بتوافق اآلراءاليت أجريت معها إىل بروز م

اخلطوات كذلك بشأن العملية اليت متت اآلن وبشأن وأود اآلن أن أقدم بعض التعليقات    
أمانتهم ودقتهم وفرت فقد . فأوال، أود أن أشكر، مرة أخرى، أعضاء جلنة البحث على عملهم. املقبلة
 الختاذ قرارللدول األطراف جيداً  ، أساساًنتجت عن ذلكقائمة التصفية اليت ، و يف العملكفاءمو

وأعرب عن امتناين للتعليقات اإلجيابية العديدة اليت . املدعي العام املقبلاختيار مستنري فيما يتعلق ب
اإلجراءات اليت اختذت للقيام  قيمةل السيما و،تلقيتها بشأن جودة العمل الذي قامت به جلنة البحث

قد و. تقريباًاجلميع ذه العملية من قدم هلن امتناين للدعم املعرب عأويف نفس السياق، .  العمليةذه
 وأمتىن أن يكون فريق البحث منوذجاً. حنن فيه اآلنتوافق اآلراء الذي أمكن نتيجة لذلك التوصل إىل 

  .حيتذى به يف االنتخابات املقبلة، يف إطار مجعية الدول األطراف أو أي هيئات أخرى

فهذه عملية جديدة ومن املهم أن نستخلص الدروس . التحسنيوال يعين هذا أنه ال ميكن   
وعلى سبيل املثال، قيل إن قائمة  التصفية اليت وضعتها جلنة البحث . دون حتيزاملستفادة منها، بذكاء وب

وفيما يتصل بذلك، جتدر اإلشارة إىل . حتتوي على مرشحني من بلدان تأخذ بنظام القانون العام فقط



االحنياز ضد بلدان تأخذ بنظام القانون املدين، مما يستبعد متاما معظم أعضاء جلنة البحث كانوا من أن 
كذلك، كان أحد املرشحني من بلد يأخذ بنظام القانون العام بقدر ما يأخذ بنظام القانون . هذا النظام
التسع السابقة شخص وقد يضاف إىل ذلك أن منصب املدعي العام كان يشغله طوال السنوات . املدين

أعتقد يف اية األمر أن من األمهية مبكان أن تأخذ جلان مع ذلك، و. ينتمي إىل نظام القانون املدين
       .يف االعتبارثلني يف نظام روما األساسي اني املالقانونيامني البحث املقبلة احلساسيات املتعلقة بالنظ

  للعملية، من حيث تشكيل جلنة البحث، ومن جهت انتقادات أيضاً بشأن البعد اجلنساينوو 
 يف جلنة البحث كانا من النساء، ناوبنياملمن األعضاء اثنني أن قد تعلمون و. حيث قائمة التصفية أيضاً

أمتىن من  كنت و. املعنيةاإلقليمية أعضاء اللجنة كانوا من اختيار اموعات األهم من ذلك أن رمبا و
أن يعربوا بشأن التوازن بني اجلنسني يف تشكيل مثل هذه اللجان قوية لديهم مشاعر األشخاص الذين 

 القول تقريباًينطبق نفس و. حتدث هذه اآلراء فارقاً حقيقياًأن فيه عن آرائهم يف الوقت الذي ميكن 
كانت أمام الذين أعربوا عن خيبة أملهم لوجود امرأة ف. ةيفيما يتعلق بعدد النساء يف قائمة التصف

قائمة الفرصة طوال عدة شهور القتراح الط من بني املرشحني األربعة الذين وردت أمساؤهم بواحدة فق
وأمتىن حبق أن يساعد االتفاق غري الرمسي على . ولكنهم مل يستفيدوا منها –أمساء نساء مؤهالت 

ولكن، مرة أخرى، من الدروس . انتخاب املدعي العام القادم على إزالة أي قلق يف هذا الشأن
  .ملستفادة يف هذا الصدد أن جلنة البحث ينبغي أن تراعي التوازن بني اجلنسنيا

  . املقبلةدعوين أنتقل اآلن إىل اخلطوات  

جيوز للدول  ديسمرب، / كانون األول٩إىل املوعد النهائي للترشيحات رمسياً بالنظر إىل متديد 
  ICC-ASP/3/Res.6   مرفق القرار من٢٩أن الفقرة مع مراعاة حيت ذلك التاريخ، ترشيحات أن تقدم 

". يفضل أن حتوز الترشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة "تنص على أن
فقط لكي تنظر واحد سريشح شخص بالطبع هو أنه اليوم واالتفاق بعد االجتماع الذي عقد صباح 

أنا والسفرية إنتلمان أن سيسعدنا  و،شيحوأعتقد أن الدول تعمل اآلن بنشاط يف عملية التر. فيه اجلمعية
الذي سيتم بعد ظهر اليوم األول نفسه االنتخاب يف طرائق أيضاً بحث  وإننا ن.نساعد يف هذه العملية

       .ديسمرب/ كانون األول١٢من دورة اجلمعية، أي يوم 

  .أسئلة أو تعليقاتألية أشكركم وأفتح الباب اآلن    
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