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  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢-١٤ الهاي

 

  قرير الفريق العامل التابع للمكتب املعينت

  لجنة املعنية بالترشيحات بال

  قدمةم -أوال

  قائمة تشتغل وفق١قررت اجلمعية يف دورا العاشرة إنشاء جلنة معنية بالترشيحات،  -١
االختصاصات املرفقة بتقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية بترشيحات القضاة إىل احملكمة 

 مايو/يارآ ١ ويف اجتماع املكتب املعقود يف ٢").االختصاصاتقائمة "فيما يلي (اجلنائية الدولية 
يضم " فترة لترشيح أعضاء اللجنة االستشارية، وأنشأ أيضا فريقا عامال حتافتا، قرر املكتب ٢٠١٢

يكلف بتحديد هوية تسعة مرشحني ليقدم املكتب ] و[عضواً واحداً من كل جمموعة إقليمية، 
ختصاصات ترشيحام ولتنتخبهم اجلمعية، ويكلف كذلك بالتأكد من احترام الشروط احملددة يف ا

  . ويقدم هذا التقرير تنفيذا هلذه الوالية."اللجنة

ويف اجتماعات املكتب الالحقة، عني املكتب أعضاء الفريق العامل، حيث عني آخر عضو   -٢
وهؤالء األعضاء . ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين ٢انتهت مهلته يف   الذي"الصمت عالمة الرضا"بإجراء 

  .التشيك، واليابان، وجنوب أفريقيا، وسويسراالربازيل، ومجهورية : اخلمسة هم

، ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين ٩وترأس رئيسة اجلمعية أول اجتماع للفريق العامل يف   -٣
. على أبعد تقدير نوفمرب/تشرين الثاين ٣الفريق العامل أعماله حبلول  وشددت خالله على ضرورة إمتام

  .٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين ٢٤ و ٢٣ و ١٦  ثالثة اجتماعات يفوعق الفريق العامل بعد ذلك

رئيسا للفريق ) جنوب أفريقيا( يف اجتماعه االفتتاحي ديري تالدي الفريق العاملوانتخب   -٤
 ١٥وقدم الرئيس إحاطة إىل املكتب عن عمل الفريق العامل يف اجتماع املكتب املعقود يف . العامل

وعمال باقتراح قُدم أثناء ذلك االجتماع، عقد املكتب وإضافة إىل ذلك، . ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين
  . للتباحث مع الفريق العاملأكتوبر/تشرين الثاين ٢٣اجتماعا غري رمسي يف 

اخلدمات املوضوعية إىل الفريق العامل وعمل السيد ريين  مجعية الدول األطرافوقدمت أمانة   -٥
  . العاملهولباش، املساعد اخلاص لرئيسة اجلمعية، أمينا للفريق

                                                                                                                                       
  .ICC-ASP/10/Res.5  من القرار١٩انظر منطوق الفقرة   1
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   املعايري-ثانيا

عرضت على أنظار اللجنة أربعة عشرة ترشيحا توصلت ا األمانة حبلول اية الفترة املمددة   -٦
  .٢٠١٢ أغسطس/آب ٣١لتقدمي الترشيحات يف 

 ٢ و ١وكان الفريق العامل يدرك معايري العضوية يف اللجنة االستشارية الواردة يف الفقرتني   -٧
  :صاصات، وهي كالتايلمن قائمة االخت

تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، من رعايا الدول األطراف، الذين تقوم مجعية   )أ(  
الدول األطراف بتعيينهم بتوافق اآلراء، بناء على توصية من مكتب اجلمعية بتوافق اآلراء أيضاً، وينبغي 

 التمثيل اجلغرايف العادل، فضال عن أن تعكس اللجنة النظم القضائية الرئيسية يف العامل، وأن يتوافر فيها
  .التمثيل العادل لكال اجلنسني، استناداً إىل عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي

يختار أعضاء اللجنة من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتحلون   )ب(  
  .جلنائي أو القانون الدويلبأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون ا

أوال، وعلى أساس . أن هذه العايري تتطلب إجراء تقييم يتضمن مرحلتنيالفريق العامل ورأى   -٨
 يقدر ما إذا ، جيب على الفريق أن")يختار"بالرجوع إىل كلمة ( من قائمة االختصاصات ٢الفقرة 

من بني األشخاص املعنيني "م كان املرشحون املقدمون من الدول األطراف يستوفون شروط كو
واملهتمني البارزين الذين يتحلون بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي 

ولن ينظر خالل املرحلة التقييمية الثانية إال يف حاالت املرشحني الذين يفون فرديا ". أو القانون الدويل
  . من قائمة االختصاصات١ ذه املعايري املبينة يف الفقرة

أنه، زيادة على شروط الفريق العامل وخالل املرحلة الثانية من عملية االختيار، رأى   -٩
النظم القضائية "بكاملها الكفاءة، جيب عليه أن يضع يف اعتباره ضرورة أن تعكس اللجنة االستشارية 

ل، فضال عن التمثيل العادل لكال اجلنسني، الرئيسية يف العامل، وأن يتوافر فيها التمثيل اجلغرايف العاد
وعلى أساس التطبيق التراكمي هلذه املعايري، ". استناداً إىل عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي
  .سيتوصل الفريق العامل إىل توصية بشأن تسعة مرشحني

   املنهجية وسرد اإلجراءات-ثالثا

 على املسائل ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين ٩ملعقود يف ركز الفريق العامل يف اجتماعه األول ا  -١٠
اإلجرائية، مبا يف ذلك الكيفية اليت سيعاجل ا الشروط الواردة يف قائمة االختصاصات فيما يتعلق 

ويف . بالكفاءة الفردية للمرشحني، مع التأكد من إيالء العناية الالزمة العتبارات التمثيل اجلغرايف العادل
 يوصي املكتب والرئيسة بأن يدعوا الدول األطراف إىل  الفريق العامل أيضا أنهذا الصدد، قرر

  .االمتناع عن القيام حبمالت

، أجرى الفريق العامل تقييما أكتوبر/تشرين الثاين ١٦ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف   -١١
طرف املقدمة للترشيح، وذلك لكل مرشح على حدة استنادا إىل السرية الذاتية اليت أدلت ا الدولة ال

 وأتيحت للفريق العامل فرصة . من قائمة االختصاصات٢بغية حتديد مدى االمتثال ملعايري الفقرة 
. التعبري عن جوانب الترشيحات الفردية اليت يروا إجيابية أو سلبية أو اليت يرون أا تطرح استفسارات

هذه املرحلة، اتفق أعضاء الفريق العامل على اإلمساك عن اإلدالء بتعليقات عن املرشحني وخالل 
  .املقدمني من بلدام

وأثناء القيام ذا الفحص، كان الفريق العامل على وعي تام حبقيقة أن بعض املعايري الواردة   -١٢
وعلى سبيل املثال، .  ذاتيا من قائمة االختصاصات يصعب تقييمها ولذلك تكتسي طابعا٢يف الفقرة 
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أشري إىل أنه سيصعب إجراء تقييم مقارن لكون املرشحني أشخاصا بارزين، بعد أن يتم جتاوز عتبة 
وقد خلص الفريق العامل إىل أنه، . خلفيات مهنية خمتلفة هلممعينة، أو مقارنة درجة بروز أشخاص 

ينة يف السري الذاتية املقدمة، فإن رغم كون بعض األفراد من أعضائه يتساءلون خبصوص جوانب مع
الفريق العامل يتوفر على معلومات كافية للتوصل إىل قرار دون طرح استفسارات أخرى على الدول 

  .املقدمة للترشيحات

 املقدمني يفون باملعايري ١٤ من املرشحني الـ ١٣وتوافقت آراء الفريق العامل على أن   -١٣
  .ختصاصات، وميكنهم بالتايل التقدم إىل املرحلة الثانية من التقييم من قائمة اال٢الواردة يف الفقرة 

أوال، عقد الفريق . ، عقد الفريق العامل اجتماعني٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثاين ٢٣ويف   -١٤
العامل جلسة تفاعلية غري رمسية مع أعضاء آخرين من املكتب أريد ا النظر يف املسائل اإلجرائية 

فورا اجتماع لبدء املرحلة الثانية من  اجللسة التفاعلية غري الرمسية تلىو. واءواملوضوعية على حد س
 أُعرب بقوة عن رأي مفاده أن التمثيل وخالل االجتماع املعقود مع أعضاء املكتب اآلخرين،. التقييم

ي، شرط أساسي من شروط نظام روما األساساجلغرايف العادل، استنادا إىل عدد الدول األطراف يف 
  .ئمة االختصاصات، وبنبغي أن حيتل مكانة مركزية يف مداوالت الفريق العاملقا

، أكتوبر/تشرين الثاين ٢٤ و ٢٣وأثناء املرحلة الثانية من التقييم، اليت عقدت اجتماعاا يف   -١٥
 مكونا أساسيا من قائمة االختصاصات، ولنرأى الفريق العامل أن التمثيل اجلغرايف العادل ميثل بالفعل 

يضمن شرعية اللجنة االستشارية فحسب، بل كذلك أن مقرراا تستند إىل أكثر ما ميكن من آلراء 
ولنفس السبب، رأى الفريق العامل أن أنه سيكون من املهم التوفر على توازن بني . املتنوعة والتمثيلية

ي الدراية بالقانون املدين خرباء القانون اجلنائي الدويل وخرباء القانون الدويل العام، وبني األشخاص ذو
والقانون العام، وبني األشخاص ذوي اخللفيات اجلامعية والقضائية والدبلوماسية، وقدر املستطاع 

  .بالنظر إىل مركز الترشيحات، بني اجلنسني كليهما

 أن جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ هي اموعة الوحيدة اليت قدمت والحظ الفريق العامل  -١٦
ا، وأن مجيع اموعات اإلقليمية األخرى قدمت مرشحني أو أكثر ممن استوفوا كذلك مرشحا واحد

وبالتايل قرر الفريق العامل أن ميضي يف العمل على أساس .  من قائمة االختصاصات٢شروط الفقرة 
ي، نظام خيصص منصبني يف اللجنة االستشارية لكل جمموعة إقليمية، باستثناء جمموعة آسيا واحمليط اهلاد

وشغلت هذه املناصب باختاذ نظرة مشولية للمعايري املتبقية الواردة يف . اليت سيخصص هلا منصب واحد
  . من قائمة االختصاصات١الفقرة 

   االستنتاجات والتوصيات-رابعا

 املعروضني عليه مؤهلون بشكل  من املرشحنيالساحقةخلص الفريق العامل إىل أن األغلبية   -١٧
ومع ذلك، رأى الفريق أن قائمة االختصاصات ال ختصص . للجنة االستشاريةبارز للخدمة يف ا

 نظام روما األساسيمناصب، بل تشترط متثيال جغرافيا عادال يستند إىل عدد الدول األطراف يف 
 بدأاملواسترشد الفريق العامل باستمرار ب. شريطة أن يتوفر كل من املرشحني على مؤهالت كافية

تيفائ شروط قائمة االختصاصات بصورة تراكمية، وأنه يف مجيع األحوال، جيب أن القائل أنه جيب اس
. يكون أعضاء اللجنة االستشارية مؤهلني بشكل مناسب، مع التأكد أيضا من التمثيل اجلغرايف العادل

  .ءةوقد اعتمد الفريق العامل نظام التمثيل اجلغرايف بناء على قوة استيفاء املرشحني فرديا لشروط الكفا

وأوصى الفريق العامل بأن يقدم املكتب املرشحني اآليت ذكرهم النتخام يف اللجنة   -١٨
ورأى الفريق ). ويشار بنجمة إىل املرشح املقدم من دائرة من اختصاص القانون العام(االستشارية 

 وأم صاتالعامل أن هؤالء املرشحني يفون باملعايري الفردية واجلماعية الواردة يف قائمة االختصا
  :سيكونون قادرين على االضطالع بالوالية املبينة فيها
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  )الربازيل(برانت، ليوناردو منر كالديرا   )أ(  

  )اليابان(فوكودا، هريوشي   )ب(  

  *)كندا(كريش، فيليب   )ج(  

  *)أوغندا(نسرييكو، دانييل ديفيد نتاندا   )د(  

  )سلوفينيا(بيتريتش، إرنست   )ه(  

  )ألرجنتنيا(بينتو، مونيكا   )و(  

  )هنغاريا(براندلر، أرباد   )ز(  

  )أملانيا(سيما، برونو   )ح(  

  *)غامبيا(سوك، راميون كالوديوس   )ط(  

تشكرام للمكتب على الثقة اليت وخالل اختتام أعماهلم، أعرب أعضاء الفريق العامل عن   -١٩
وأا ستفضي يف اية وضعها فيهم، وأعربوا عن أملهم يف أن حتظى قائمة املرشحني بقبول املكتب 

وأعرب الفريق العامل . املطاف إىل انتخاب الفريق العامل بتوافق اآلراء، وفقا لقائمة االختصاصات
  .أيضا عن أمله يف أن يوجه تقريره سري العمليات املقبلة لتكوين اللجنة االستشارية املعنية بالترشيحات

____________ 


