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جمعية الدول األطراف

ثانية عشرةالالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨–٢٠،الهاي

عملية انتخاب المدعي العامتقرير عن تقييم 

ب شـار إليهـا فيمـا بعـد مجعية الدول األطـراف (يُ طلبت -١
إىل املكتب أن يعمد، مـن خـالل مشـاورات مفتوحـة ُجيريهـا مـع الـدول األطـراف، إىل حبـث ُسـبل 

. وطلبـت اجلمعيـة، )١(تعزيز انتخاب املدعي العام مستقبًال، مبا يف ذلك إجراء تقييم هلذه العمليـة
كتب أن يُنهي تقييمه للعمليـة ويقـدم توصـياته فيمـا يتعلـق بكيفيـة 

.)٢(تعزيز عملية انتخاب املدعي العام يف املستقبل
وقام املكتب بتعيني السفري دونكان موهوموزا الكي (أوغندا) والسيدة أورسكا كرامربغر -٢
عي العـــام". تبعـــاً منـــدك (ســـلوفينيا) بوصـــفهما ميســـرين معنيـــني مبوضـــوع "عمليـــة انتخـــاب املـــد-

لذلك، يُقّدم هذا التقرير عمًال بالوالية املسندة إىل امليسرين كليهما.
ــــة -٣ ــــة فضــــًال عــــن اجتماعــــات ثنائيــــة بغي وُعقــــدت اجتماعــــات عديــــدة رمسيــــة وغــــري رمسي

خيـص انتخـاب املـدعي استطالع آراء الدول األطراف بشأن إمكانية عمـل اللجنـة مسـتقبًال فيمـا
ناء هذه االجتماعات أن لشىت الدول األطراف وجهات نظر خمتلفة حـول كيفيـة العام. واتضح أث

تقويــــة عمليــــة انتخــــاب املــــدعي العــــام يف املســــتقبل. واســــتناداً إىل املناقشــــات الــــيت ُأجريــــت قـــــام 
املنسقان، باإلضافة إىل هذا التقرير، بإعداد ورقة تُلخص اخليارات املمكنة لتعزيز عمليـة انتخـاب 

املدعي العام
خمتلف الدول األطراف قام به امليسران.

:نبذة خمتصرة عن العملية
. ٢٠١٢أوكــامبو أول مـدٍع عـام يف حزيران/يونيــه - انتهـت مـدة واليـة الســيد لـويس مـورينرو - ٤

ويــنص هــذا ICC-ASP/1/Res.2وانتخـاب املــدعي العـام املقبــل يف القـرار وتـرد القواعــد املتعلقـة برتشــيح
"يُفضـل أن حتـوز الرتشـيحات ملنصــب املـدعي العـام علــى علـى مـا يلــي ، القـرار، يف مجلـة مـا يــنص عليـه

"."تُبذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراءوعلى أن دعم دول أطراف متعددة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.ICC-ASP/10/Res.5القرار )١(
.ICC-ASP/11/Res.8القرار )٢(
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احملكمــة اجلنائيــة الدوليـة أن اجلهــود الراميــة إىل انتخـاب نائــب عــام بتوافــق ورأى مكتـب-٥
ـــــذل بشـــــكل مـــــنّظم وشـــــفاف. ويف  شـــــّكل ٢٠١٠كـــــانون األول/ديســـــمرب ٦اآلراء ينبغـــــي أن تُب

املكتب جلنة البحث املعنية مبنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية واعتمد اختصاصـاته. 
ف على توخي هذه العملية بغية التوصل إىل مرشـح حيظـى بتوافـق اآلراء ومت تشجيع الدول األطرا

سواء يف ترشيحه أو انتخابه.
٦-

ترشيح وانتخاب املدعي العام املقبل بتوافق اآلراء.
مرشـــحاً. ويف تشــــرين ٥١تقيـــيم لـــت تو وعقـــدت مجعيـــة البحـــث اجتماعـــات عديـــدة و -٧

عرضــــت اللجنــــة علــــى الــــدول األطــــراف قائمــــة قصــــرية ترتكــــب مــــن أربعــــة ٢٠١١األول/أكتــــوبر 
مرشــحني. وقــّدم مجيـــع املرشــحني أنفســـهم إىل الــدول األطـــراف وُأجريــت مشـــاورات علــى صـــعيد 

لفــائزة وقــد كانــت هــي ا
دولة وانُتخبت بتوافق اآلراء.٦٧رشحتها 

:وجهات نظر الدول األطراف
اتفقــت الــدول علــى أن دور املــدعي العــام يتســم بأمهيــة قصــوى وعلــى الــرغم مــن عــدم -٨

االشــرتاك يف وجهــات النظــر املتعلقــة بعمــل جلنــة البحــث، شــددت مجيــع الــدول علــى أن املــدعي 
فــاءة وبنزاهــة عاليــة وخــربة عمليــة واســعة، وعــّربوا عــن دعمهــم العــام اجلديــد شــخص يتحلــى بالك

الكامل للمرشحة.
وخالل العملية املفضية إىل انتخاب املدعي العام كان هناك دعم قوي فيما بني الـدول -٩

األطراف ملرشح حيظى بتوافق اآلراء.
كــن أن وعـّربت بعــض الــدول األطــراف عـن رأيهــا القائــل بــأن العمليـة كانــت ناجحــة ومي-١٠

ُتســتخدم أساســاً للعمليــات االنتخابيــة املقبلــة لكــن اتفقــت علــى أن هنــاك دومــاً جمــال للتحســني. 
وجتنبت العملية االنتخابات التنافسية بكل مـا تنطـوي عليـه مـن جوانـب سـلبية متأصـلة فيهـا (مبـا 

حون يف ذلـك االجتـار باألصـوات) ورمسـت الطريـق لتقيـيم فـين قـائم علـى أسـاس مـا يسـتحقه املرشـ
وحبث ختطى كافة األشخاص الذين صادف أن رشحتهم احلكومات. ومت التعبري عن وجهـة نظـر 

ومـــن جهـــة أخـــرى، رأت بعـــض الـــدول األطـــراف أن املفـــروض أن تشـــرتك كافـــة الـــدول -١١
عمليــــة االنتخابيــــة حــــىت تكــــون أكثــــر شــــفافية بــــدًال مــــن أن تكــــون مقصــــورة علــــى األطــــراف يف ال

املكتب. وقيل كذلك إن هذه العملية ال ينبغي أن تكون منوذجاً لالنتخابات املقبلة.
ـــواردة يف نظـــام رومـــا -١٢ ورأت بعـــض الـــدول أن العمليـــة مل تكـــن متمشـــية مـــع األحكـــام ال

ضي أن جتري هذه االنتخابات باالقرتاع السري من طرف األساسي بالنظر إىل أن هذا النظام يقت
األغلبية املطلقة لألعضـاء يف مجعيـة الـدول األطـراف متشـياً مـع اخلطـوط نفسـها املتعلقـة بانتخـاب 
ــــد تقيــــداً صــــارماً بنظــــام رومــــا األساســــي  ــــه ينبغــــي للجنــــة أن تتقّي القضــــاة. ومت التشــــديد علــــى أن

املــدعي العــام؛ ومــا كــان ينبغــي هلــا أن تضــيف معــايري وبــالقرارات ذات الصــلة برتشــيح وانتخــاب 
جديـــدة إىل العمليـــة. كمـــا جـــرى التعبـــري عـــن آراء مفادهـــا أن جلنـــة البحـــث مل تتقيـــد بنظـــام رومـــا 

األساسي فحسب وإمنا هي قّدمت مسامهة هادفة يف تنفيذ األحكام ذات الصلة باملوضوع.
ابق مبـــا فيـــه الكفايـــة النتخــــاب وذُكـــر مـــرات عديـــدة أن اللجنـــة مل تنشـــئ يف وقــــت ســـ-١٣

املــدعي العـــام ومل تكــن متلـــك معــايري واضـــحة النتخــاب املرشـــحني حــني الشـــروع يف أعماهلـــا. ومت 
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االتفــاق علــى أن مســتوى معينــاً مــن الســرية أمــر حمبــذ يف حــني حــاجج الــبعض اآلخــر بــأن الســرية  
خالل العملية.بكر كان ينبغي أن تُرفع يف وقت أ

ل على أنه يتعني على اللجنة أن متتنع عن حماوالت إخراج أحكام وشددت بعض الدو -١٤
العـام علمـاً بـأن املـدعي الدول من تقـدمي مرشـحني ملنصـب ما تستبعد قدر بنظام روما األساسي 

٢٨هذا املنصب والية قانونية تتوالها الدول األطراف، ودعت اجلمعية إىل التقّيد مبنطوق الفقـرة 
.ICC-ASP/3/Res.6من القرار 

وأُثريت بعـض جوانـب القلـق مـن أن التـوازن بـني اجلنسـني منعـدم يف جلنـة البحـث. كمـا -١٥
أُثريت جوانب قلق فيما يتعلق باملراحل األخرية من عملية االنتخاب (أي النظر يف مرشح حيظـى 

بتوافق اآلراء على صعيد اللجان اإلقليمية).
قد يف وقت مبكر واحد ول نرشيج شخص الدوعّرب البعض عن الرأي القائل بأن إقرار -١٦

يكـون مـدعاة لألسـف وميكـن يف نظرهـا أن يضـر بالعمليـة مسـتقبًال مـن خـالل اإلحيـاء بـأن شــغل 
املنصب ينبغي أن يتم وفقاً للتناوب اجلغرايف. ورأى البعض اآلخـر أن عمليـات إقـرار الرتشـيحات 

متت بالتمشي مع القواعد املتفق عليها.
األطـــــراف أن االختصاصـــــات مـــــا كـــــان ينبغـــــي أن تســـــمح للجنـــــة ورأت بعـــــض الـــــدول-١٧

باالضـــطالع ببحـــث حثيـــث وكـــان املفـــروض أن تكتفـــي اللجنـــة بـــأداء دور استشـــاري ال أكثـــر. 
وشــددت وفــود أخــرى علـــى مزايــا البحــث احلثيـــث الــذي تقــوم بـــه اللجنــة خبصــوص الرتشـــيحات 

املمكنة.
االستعانة باللجنة االستشارية لتعيني وأشارت بعض الدول األخرى إىل أن يف اإلمكان -١٨

القضاة من أجل انتخاب املدعي العام مستقبًال، فيما أعربت دول أخرى عن القلق.
توصيات

١٩-
املرفقة به.

ُيسـّلم املكتـب بأنـه ،طراف حول هذا املوضـوعبالنظر إىل تباين وجهات نظر الدول األ-٢٠
ليس يف وضع يسمح له بتقدمي توصيات حامسة فيما يتعلق بكيفية تعزيز عمليـة انتخـاب املـدعي 
العــام يف املســتقبل. ولــذلك يوصــي املكتــب بــأن تســتخدم ورقــة اخليــارات هــذه كنقطــة مــن النقــاط 

ظر يف كيفية انتخاب املدعي العام املقبل.املرجعية بالنسبة للدول األطراف يف املستقبل حني الن
، الــيت ICC-ASP/11/Res.8مـن منطـوق القـرار ٢٥تقـّدم هـذه التوصـيات طبقـاً للفقــرة -٢١

ُيطلـــب فيهـــا مـــن املكتـــب أن يُنجـــز، مـــن خـــالل مشـــاورات مفتـــوح بـــاب املشـــاركة فيهـــا، تقييمـــه 

يـــة الــــدول عمليـــة انتخـــاب املـــدعي العـــام يف املســـتقبل، وذلــــك حبلـــول الـــدورة الثانيـــة عشـــرة جلمع
األطراف.
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الورقـــة التـــي أعـــّدها الميســـران والتـــي تُلّخـــص الخيـــارات الممكنـــة لتعزيـــز عمليـــة 
انتخاب المدعي العام مستقبالً 

العام ومها:املدعي حدد امليسران خيارين أوليني اثنني النتخاب 
٤٢وذلـك عمـًال باملـادة مباشرة إىل االنتخاب بـدون حبـث عـن توافـق يف اآلراءلجوء ال-١

األغلبيـــة خـــب املـــدعي العـــام بـــاالقرتاع الســـري بيُنتمـــن نظـــام رومـــا األساســـي الـــيت تـــنص علـــى أن 
. وهـــذا مــن شـــأنه أن يتطلــب قــراراً جديـــداً يصــدر عـــن املطلقــة ألعضــاء مجعيـــة الــدول األطــراف"

).٣٣(الفقرة ICC-ASP/1/Res.2اجلمعية العامة ليحل حمل القرار 
توصــل إىل توافــق يف اآلراء وعــدم اللجــوء إىل التصــويت بــذل قصــارى اجلهــد يف ســبيل ال-٢

"بـذل الـذي يـنص علـى ICC-ASP/1/Res.2وذلـك عمـًال بـالقرار إال يف حال فشل هذه اجلهود
. والســـعي لتـــأمني توافـــق اآلراء قصـــارى اجلهـــد مـــن أجـــل أن يُنتخـــب املـــدعي العـــام بتوافـــق اآلراء"

ميكن أن يتم من خالل ما يلي:
أي توجيــه إضــايف فيمــا يتعلــق بطبيعــة هــذه اجلهــود وعلــى هــذا عــن االســتغناء (أ)

النحو ُترتك املسألة للمكتب املقبل؛
باالســتناد إىل توجيــه إضــايف يصــدر عــن اجلمعيــة يف شــكل مناســب (كتعــديل (ب)

يتم إدخاله على قرار اجلمعية "مبادئ توجيهية" تعتمده اجلمعية) باالستناد إىل الدروس املستفادة 
اضي.من امل

وعلى الرغم من أن أي توافق يف اآلراء مل حيصـل فيمـا بـني الـدول األطـراف كـان مـن الواضـح أنـه 
(ب) هناك قضايا متعددة يتوجب البت فيها مسبقاً.٢يف حالة اخليار 

ارتبــاط باملوضــوع تشــكيل عمليــة الرتشــيح. وهنــاك إمكانيتــان يف هــذا الصــدد مهــا: (أ) أن ممــا لــه و 
الرتشيح الرمسي من قبل الدول األطراف مث تشرع يف البحث عن مرشح يف ف تنتظر الدول األطرا

حيظـى بتوافــق اآلراء؛ أو (ب) أن تبحــث الـدول األطــراف عــن مرشـح حيظــى بتوافــق اآلراء بغــرض 
تــأمني أن يكـــون املرشـــح بتوافـــق اآلراء هــو الوحيـــد الـــذي يُعـــّني ممــا يغـــين عـــن احلاجـــة إىل ســـحب 

الرتشيحات.
ن تبحـــث الـــدول األطـــراف عـــن مرشـــح حيظـــى بتوافـــق اآلراء فـــإن اخليـــار األجـــدى وإذا مـــا تقـــرر أ

ويقـــرتح امليســـران اإلمكـــانيتني التـــاليتني بالنســـبة )٣(يكمـــن يف إنشـــاء جلنـــة النتخـــاب املـــدعي العـــام
لوالية وتركيبة اللجنة:

من ية : تتلقى اللجنة ما يبديه بصورة غري رمسأن تبقى جلنة انتخاب املدعي العام كما هي- ١
الرتّشــــح وتُعــــّد قائمــــة قصــــرية يف هــــذا الصــــدد. وجيتمــــع الفريــــق العامــــل يف نيويــــورك جبميــــع هلــــم نّيــــة 

املرشحني ويعقد مشاورات ويقرتح مرشحاً واحداً على الدول األطراف النتخابه.
أن تُعّدل جلنة انتخاب املدعي العام على النحو الوارد أدناه-٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مت التشــديد علــى أن تُعــّني اللجنــة علــى الوجــه الســليم مبــا جينّــب االلتبــاس أو اخللــط بــني األدوار املكــن - اســم مؤقــت )٣(

أن يتولّد عن اإلشارة يف غري حملها إىل االسم.
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دعي العامجلنة معدلة ممكنة النتخاب امل
دور اللجنة:

بعض األفكار املتعلقة بعملها ولكن مل يتم التوصل إىل اتفاق. ولذا يعتقد امليسران أن باإلمكـان 
ي العام:توخي النموذجني التاليني للجنة معّدلة معنية بانتخاب املدع

جلنة تقوم بالبحث احلثيث عن مرشحني حمتملني وتتلقى ترشيحات غري رمسيـة (أ)
لكن مع توفري ما يلزم من الشفافية املتزايدة إزاء الدول األطراف مما يفضي إىل وضع قائمة قصرية 

باملرشحني.
وجلنة تقتصر على النظر يف ترشيحات غري رمسية تنتهي إىل وضع قائمة قصرية(ب)

.)٤(باملرشحني
لرتشـيحات لبعد انقضـاء الفـرتة احملـددة جلنة ال تنظر إال يف الرتشيحات الرمسية (ج)

.باملرشحنيوتقوم بوضع قائمة قصرية 
جلنــة ال تنظــر إال يف الرتشــيحات الرمسيــة بعــد انقضــاء فــرتة الرتشــيح وتُعلــن عــن  (د)

.مؤهلكل مرشح من املرشحني باعتباره إما مؤهًال أو غري 
تكليف اللجنة االستشارية املعنية بتعيني القضاة بالنظر هي األخرى يف مسألة (ه)

انتخاب املدعي العام.
تركيبة اللجنة:

مبا أن تركيبة اللجنة أثارت بعض جوانب القلق نظر امليسران يف بعض اإلمكانيات املتعلقة بإنشاء 
جلنة:

قليمية (علـى غـرار مـا هـو وارد •
)؛ICC-ASP/9/INF.2ومبّني يف 

التوازن بني اجلنسني؛تتسم بينبغي أن •
أحـدمها جيـوز أن يكـون أن يكون هناك ممثالن من كـل جمموعـة إقليميـة (ميكن •

)؛أنثىذكر واألخرى 
لقائمة وتُتيح إمكانية اختاذ القرارات ا/مهنيني ينبغي أن تتشكل من أُناس فنيني•

خبـري فـين واحـد علـى سـبيل املثـال على أساس الكفاءة ال االعتبارات السياسـية (أن يكـون هنـاك 
على األقل ودبلوماسي على األقل ضمن اللجنة)؛

ينبغي أن تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس.•
معايري النتقاء املرشحني:

اء املرشـحني. وميكـن تـوفري قائمـة مرجعيـة على معايري واضحة النتقينبغي االتفاق يف وقت مبّكر 
بـــاملؤهالت ويتوجـــب إبـــالغ املرشـــحني مبـــا إذا كانـــت املعـــايري تتـــوفر فـــيهم أو ال تتـــوفر مـــع بيــــان 

األسباب اليت متنع إدراج أمسائهم على القائمة القصرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كيانــات الــيت حيــق هلــا أن تقــوم بتقــدمي هــذه الرتشــيحات غــري الرمسيــة تبقــى مفتوحــة مســألة معرفــة أي األشــخاص أو ال)٤(
للنقاش.
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يري الـواردة يف ميكن للجمعية أن ُحتدد املعايري األساسية لالنتقاء كما ينبغـي هلـا زيـادة توضـيح املعـا
الواسـعة من نظام روما األساسـي (مبـا يف ذلـك حتديـد مـا هـو ُمـراد قولـه بـاخلربة العمليـة ٤٢املادة 

يف جمـــال االدعـــاء أو احملاكمـــة يف قضـــايا جنائيـــة). وميكـــن للجنـــة أن ُحتـــدد معـــايري إضـــافية ممكنـــة 
اللجنة. وميكن للجمعيـة أيضـاً ويُقّرها املكتب. وهناك البعض من املعايري احملددة بالفعل يف تقرير

أن تبت يف مستوى سرية هذه العملية.
بداية أعمال اللجنة:

ـــة ينبغـــي أن تبـــدأ أعماهلـــا يف وقـــت مبّكـــر مـــن العمليـــة، يقـــرتح امليســـران  حيـــث مت بيـــان أن اللجن
بالنسبة حلالة االنتخابات العادية أن تبدأ اللجنة أعماهلا يف وقت يسبق تاريخ االنتخاب املمكـن

ينبغــي للجنــة أن تشــرع يف أعماهلــا فــور مــا بــني الــدورتني بــاثين عشــر شــهراً. ويف حالــة االنتخــاب 
اإلعالن عن الشغور.

التعاون مع الدول األطراف:
يرى امليسران كالمها أن بعض القضايا العامة حباجة إىل توضيح وهي:

نـة جيـب أن يقومـوا تعاون اللجنـة مـع الـدول األطـراف: ينبغـي أن يُفهـم أن أعضـاء اللج•
بإحاطة إعالمية للمجموعات اإلقليمية اليت ينتمـون إليهـا بعـد كـل اجتمـاع موضـوعي. 

وينبغي كذلك القيام بإحاطات إعالمية تستهدف املكتب.
ينبغي احرتام القائمة القصرية اليت تضعها اللجنة. ويتعني على اللجنـة أن تقـوم بإحاطـة •

ن القائمة النهائية اليت تضعها. وينبغي للمكتب أن بشأإعالمية للمجموعات اإلقليمية 
يعـني منســقني إقليميــني جلمـع اآلراء املتعلقــة باملرشــحني املدرجـة أمســاؤهم علــى القائمــة. 
وينبغي عقد مشاورات كذلك يف نطاق الفريق العامل يف نيويورك ومع الدول األطـراف 

التمويل:
ينبغــي االتفــاق مســبقاً علــى مســألة متويــل هــذه األعمــال. وينبغــي أن قبــل أن تبــدأ اللجنــة أعماهلــا

تعمــــل اللجنــــة جاهــــدة يف ســــبيل عقــــد اجتماعــــات وإجــــراء مقــــابالت أوليــــة عــــن طريــــق وســــائل 
التكنولوجيا احلديثة. وميكن أن يوّفر، عند اللزوم، مبلغ حمدود لتسديد نفقات سفر الرئيس وغريه 

. نياالجتماعـــات واملـــؤمترات الدوليـــة اخلاصـــة باملـــدعني العـــاممـــن أعضـــاء اللجنـــة املعينـــني حلضـــور 
واملفروض أن يتحّمل املرشحون النفقات ذات الصلة بالطلـب الـذي يقدمونـه واملقابلـة الـيت جتـري 
إّال إذا كان األمر يتعلق بسفرهم إىل نيويورك/الهاي بناء على دعوة الفريق العامل يف نيويورك أو 

الفريق العامل يف الهاي.

____________


