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مقدمة-أوال

الجلسةافتتاح-ألف

يليفيما(القضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةرئيس،)كندا(كريشفيليبالسيدافتتح-١
.٢٠١٥نيسان/أبريل ١٧و١٦الهاي يومي يفعقدالذيللجنة،الرابع االجتماع،")اللجنة"

األعمالجدولإقرار-باء

:التايلاألعمالجدولاللجنةأقرت-٢
سةاجللافتتاح-١
األعمالجدولإقرار-٢
اللجنةواليةنطاق-٣
العملتنظيم-٤
للجمعيةاملستأنفة يف الدورة الثالثة عشرة قضائي مللء شاغر ني ماملقدَّ نيالنظر يف الرتشيح-٥
أخرىمسائل-٦

:أمساؤهميةاآلتاألعضاءاالجتماع هذايفوشارك-٣
؛)اليابان(فوكوداهريوشيالسيد) أ(
؛)الرئيس) (كندا(كريشفيليبيدالس) ب(
؛)أوغندا(نسرييكونتانداديفيددانيالالسيد) ج(
؛)سلوفينيا(برتيتشإرنستالسيد) د(
؛)الرئيسنائبة) (األرجنتني(بينتومونيكاالسيدة) هـ(
؛)أملانيا(سيمابرونوالسيد) و(
).غامبيا(سوككلوديوسرميونالسيد) ز(

جنةاللواليةنطاق-جيم

)۱(:التايلالنحوعلىICC-ASP/10/36الوثيقةيفالواردةواليتها إىلاللجنةأشارت-٤

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقضاةً كفاءةاألفرادأكثرتعينيبتيسرياللجنةختتص-٥"
[...]

٥لفقرات )، املرفق، اICC-ASP/10/36تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية ()  ۱(
.١١و٧و
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تقييمهايفوتلتزماألساسيرومانظاميفالتطبيقالواجبةاألحكامإىلاللجنةأعمالتستند-٧
.غريهادون٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتيفعليهااملنصوصباملتطلباتللمرشحني

[...]
يتعلقانألعماهلا،تقينطابعذاتومعلوماتحتليالعملها،مناالنتهاءبعداللجنة،دعِ تُ -١١

انعقادقبلاملكتب،يقطر عنواملراقبني،األطرافللدولويتاحاناملرشحني،مالءمةمبدىحصريا
."بدقةفيهماالنظرمنلتمكينهاكافبوقتاجلمعية

.تفصيلأيتتطلبوالواليتها غنية عن البيان أنعلىاللجنةواتفقت-٥

العملتنظيم-دال

لوجهوجهامقابالتعقدتواصل أنعمال مبمارستها اليت تكرست منذ اجللسات السابقة اللجنةقررت-٦
.للمناقشةفرتةمقابلةكلتليأنعلىدقيقة،٦٠منهاواحدةكلمدةُ رشحنياملمجيعمع
تتعلقهامةعناصرتكشفاملرشحنيمعاملقابالتأناللجنةراكمتهااليتاملتناسقةالتجربةوتفيد-٧

مومبالءمةاألساسي،رومانظاممن٣٦املادةيفعليهااملنصوصلشروطَ ااستيفائهمبكيفية املهنيةخربا
)۲(.املقدمةاملكتوبةاملواديف،ذلكخالفعلى، ُتكَتشفالعناصروهياحملكمة،ألعمال

وقامللجنة،الفنيةاخلدماتتقدمي") األمانة"يليفيما(األطرافالدولجلمعيةالعامةاألمانةُ وتولت-٨
.األمنيمبهامفيالسيس،رينانالسيداملدير،

عشرةالثالثةالدورةفي قضائي لملء شاغر ين المقدَّمين شيحالتر فيالنظر- ثانيا
للجمعيةنفة أالمست

االلجنةرتذكّ -٩ أنمفادهرأيعن٢٠١٣أبريل/نيسان١٨يفاملعقوداجتماعهايفأعربتأ
ةاللجنوأجرت)۳(.املقابالتإلجراءاللجنةفيهستجتمعالذياملكانيفحاضرينيكونواأنجيباملرشحني
عشرةالثالثةالدورةخاللستجرىاليتالنتخاباتقضائي يف اشاغرمللء منياملقدَّ نيحَ املرشَّ معمقابلتني 
. املستأنفة

:مهامساان إالتالينيحَ املرشَّ معدقيقة٦٠اممنهواحدةكلمدةلوجهوجهاتنيمقابلاللجنةوأجرت-١٠
اجلازي إبراهيم مشهور (األردن)؛) أ(
االنغان راوول ِس، (الفلبني)بانغ) ب(

يتها.اللو وفقانيحَ للمرشَّ تقييمهابعداللجنةتوصياتُ يف املرفق وترد-١١

ICC-ASP/13/44ترد املواد املكتوبة املتعلقة بالرتشيحات يف الوثيقة )۲(
.١٢)، الفقرة ICC-ASP/12/23تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها األول ()۳(
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١٨قضائي د شاغر و وجيف حال القضائينياملرشحنيتقدميفرتةتُفتحبأنورحبت اللجنة بقرار اجلمعية -١٢
منبتمكينهاكثريااللجنةعملاملعدلةةاملهليسرتوقد) ٤(أسابيع.٦قبل االنتخابات وتستغرق أسبوعا 
شاغرٍ ملءِ النتخاباتمنياملقدَّ للمرشحنيشاملتقييمإلجراءالوقتكفايةلعدماحملتملةللصعوباتالتصدي
اقبلمبكروقتيفاجلمعيةإىلتقريرهاتقدميمنوبتمكينها،قضائي .املستأنفةعشرةالثالثةدور

أخرىمسائل- اثالث
ا أ) لتنص على ملء شاغر طارئ يف اللجنة، وب) ر -١٣ حبت اللجنة بقرار اجلمعية تعديدل اختصاصا

)٥(احملكمة.يفلالنتخاب فرتة ثالث سنوات فيما يتعلق برتشيح أعضاء سابقني مرور لتتضمن ضرورة و 

ا الثالثة عشرة املستأنفة يف فضال عن و -١٤ توصية اللجنة اليت ذلك، رحبت اللجنة بنظر اجلمعية خالل دور
دف حتقيق استمرارية العمل، تتقضي بأنه ي حيول دون ترشيح أربعة أعضاء من برفع العائق الذاجلمعية قوم ، 

)٦(اللجنة يف الدورة الرابعة عشرة.

اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحاتوالية 
اأكثر التفصيلَ منها ودُّ أن بعض الدول قد تاللجنة تتفهم -١٥ ميف مالحظا املتعلقة باملرشحني النتخا

أوب املرشحني ترتيشكل من أشكال دول، من قبيل للإضافية إرشادات ، وذلك بأن تقدم بوجه خاصضاةً ق
روما األساسي.يف نظامام ذات الصلة كحتضى األاملرشحني مبقيتجاوز جمرد مؤهالت تقييمٍ 

٢٠١٣عامي اليت جرت ت القضاة ابنتخادا إىل استعراض اناقشت اللجنة هذه املسألة. واستناقد و -١٦
من حتقيق إىل حد اآلن متكنت احلالية هاعملنتيجة مفادها أنه يف ظل طرائق توصلت اللجنة إىل٢٠١٤و
من ٥تيسيري تعيني أكثر القضاة كفاءة يف احملكمة اجلنائية الدولية" مبوجب الفقرة "ألهداف الرئيسية املتمثلة يف ا

أي رغبات قد تبديها مجعية . ومع ذلك فإن اللجنة مستعدة لتلبية ICC-ASP/10/Res.5القرارمن ق األول املرف
الدول األطراف يف تنفيذ واليتها.

يلي:ال سيما ماوتشري اللجنة، مع ذلك، إىل أن واليتها حمددة بطريقة مقيدة، -١٧

تقييمهايفوتلتزماألساسيرومانظاميفالتطبيقالواجبةاألحكامإىلاللجنةأعمالتستند-٧"
.غريهادون٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتيفعليهااملنصوصباملتطلباتللمرشحني

[...].

(ب)٢٧"ب) املعدلة على ما يلي:٢٧وتنص الفقرة من املنطوق واملرفق الثاين. ٢٢، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5القرار )٤(
أسابيع.." ٦أسبوعا قبل االنتخابات وتدوم ١٨تفتتح فرتة الرتشيحات 

من املنطوق واملرفق الثالث.٤٥، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5القرار )٥(
عمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة وجدول األ٢٠و١٩تقرير اللجنة االستشارية عن أعمال اجتماعها الثالث، الفقرتان )٦(

).ICC-ASP/13/43/Add.1املستأنفة للجمعية (
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يتعلقانألعماهلا،تقينطابعذاتومعلوماتحتليالعملها،مناالنتهاءبعداللجنة،دعِ تُ -١١
)٧(."..املكتبطريقعنواملراقبني،األطرافدولللويتاحاناملرشحني،مالءمةمبدىحصريا

املنصوصتتعلق حصريا باملتطلبات ١١اللجنة أن اإلشارة إىل مالءمة املرشحني مبقتضى الفقرة الحظ وت-١٨
جيب أن وأن حتليل اللجنة٧الفقرة مبقتضىغريهادون٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتيفعليها

ن أم يان يستوفارة للدول بشأن ما إذا كان املرشحاللجنة مطالبة بتقدمي املشو قين". ومن مث فإن يكون "ذا طابع ت
ئمتني ألف وباء ا، آخذة يف احلسبان املؤهالت اخلاصة املطلوبة يف إطارة الق٣٦يف نظرها، متطلبات املادة ،ال

أي شكل من يتجاوز وضعُ أن إمكانيةاللجنة هو يشغل بال وماعلى النحو املنصوص عليه يف تلك املادة. 
ها تـَ واليَ ،ة أعالهدستند حصرا إىل األحكام الوار يال ،ملرشحنيأشكال تقييم امن غريهأو تيبأشكال الرت 

عن مقصود مجعية الدول األطراف من إنشاء اللجنة.نحرفَ يو 

من ةلمماثاتإرشادتاج إىل حتقد يف املالحظات املتعلقة باملرشحنيأكثر لتفصيللى اللجنة أنه وتر -١٩
اجلمعية.

ICC-ASP/10/36املرفق من القرار )٧(
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مرفق

ينحَ المرشَّ تقييم

مكتبإىلالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةالوثيقة، تقدمهذهمبوجب-١
دورةالخاللستجرىاليتلالنتخاباتنيحَ للمرشَّ تقييم اللجنةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولمجعية
.للجمعيةنفة املستأعشرةالثالثة

رومانظاممن٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتمقتضياتإىلاللجنةتقييمويستند-٢
اوفقاني ومعلومات عن ذلكاملرشحَ مالءمةملدىحتليلمنيليمااللجنةوتقدم. األساسي اليتالختصاصا
ا .اجلمعيةحدد

ا،إىلالتوصلأجلومن-٣ بياينشكليفناملرشحاقدمهااليتالكتابيةاملواديفاللجنةنظرتاستنتاجا
ا حضورمهعلىنيحَ املرشَّ اللجنةوشكرت. املرشََّحنيمعلوجهوجهامقابلتنيوأجرت،ذاتيتنيتنيوسري مؤهالت

.تنيملقابلا
امجيعإىلاللجنةتوصلتوقد-٤ ااستنتاجا .راءاآلبتوافقوقرارا

عامةمالحظات

من ٣الفقرة يف بني باء على النحو املقائمة الضمن اهميترشيحَ ما قدَّ حني الحظت اللجنة أن املرشَّ -٥
كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع "شرتطاليت تمن نظام روما األساسي٣٦املادة 

نسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل وقانون حقوق اإلمثل القانون اإلنساين الدويل
".للمحكمةالقضائي

جيب أن يكون لدى كل مرشح "تقضي بأنه ٣٦املادة من (ج)٣كما تشري اللجنة إىل أن الفقرة -٦
الصدد، هذا ويف" .لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة

اللغة اإلجنليزية.يف ال املرشحني كِ القة  طأشارت اللجنة إىل 

نتخب يُ "هاليت تنص على أنمن نظام روما األساسي٣٥من املادة ١الفقرة باللجنة علما حاطت أو -٧
مجيع القضاة للعمل كأعضاء متفرغني للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا األساس منذ بداية 

".واليتهم

استعداد على أن يكونواصحة جيدة و بن للمحكمة و املنتخبةاالقضيتمتع وشددت اللجنة على أمهية أن -٨
داخل مع أداء تتأو توليهم مهامهم ؤخر تميكن أن جية مهام خار أي واال يزاول، وأن طوال فرتة الواليةخدمة لل

م   اللجنة أشارت ن نظام روما األساسي. و م٤٠من املادة ٣النحو املنصوص عليه يف الفقرة على كقضاة واجبا
على استعداد ماإىل أاأشار مهاأيضا أن كاليف صحة جيدة. والحظت اللجنة ماأاذكر ني حَ املرشَّ كال أن  إىل 
.٢٠١٥عام /يوليهيف متوزبتداء اواليتهما بضطالع لال

باألخالق الرفيعة ن اييتحلانني شخصحاملرشَّ والبيانات تفيد بأن كتوبة املواد املأن إىل اللجنة توأشار -٩
.للتعيني يف أعلى املناصب القضائيةااملؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهماواحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم
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ما تراكم لديها من جتربة بعد ن التقرير، فإن اللجنة، نتيجةم٧وبالنسبة لألسباب املشار إليها يف الفقرة -١٠
على حنو واليتها جناز إلوجها لوجه مع املرشحني إجراء مقابالت رة أخرى على أمهية ؤكد متثالث جلسات، 

وجها مقابالت اهزين إلجراءجها و مرشحأن يكون ضمان على . ولذلك، حتث اللجنة الدول األطراف فعال
لوجه مع اللجنة.

" ألف"القائمةبرسمالمرشحون

ال تنطبق

"باء"القائمةبرسمناحالمرشَّ 

ي، إبراهيم مشهور (األردن)الجاز 

استنادًا إىل املواد اليت ُقدِّمت وإىل املقابلة، الحظت اللجنة أن للمرشَّح معرفة بالقانون الدويل وقانون -١
حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وبنظام روما األساسي.

لقانون الدويل يف اجلامعة األردنية، حيث والحظت اللجنة أن املرشَّح متفرغ حالياً للعمل أستاذاً مشاركاً ل-٢
ا وحمام مزاول أمام احملاكم الوطنية.  ٢٠٠٢بدأ سريته التدريسية يف عام  . إنه عميد كلية القانون يف اجلامعة ذا

كما إنه حاضر يف بلدان شىت وألَّف منشورات عدة. والحظت اللجنة أيضًا أن املرشَّح عمل بصفة وزير دولة 
ية وبصفة وزير للعدل يف حكومة األردن.للشؤون القانون

وظهر خالل املقابلة مع املرشَّح أن خربته املهنية ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة، كما يشار -٣
إليها يف املواد الكتابية اليت ُقدِّمت، جتسَّدت مبعظمها على الشكل املتمثل يف أنشطته األكادميية.

من ٣٦من املادة ‘ ٢’(ب)٣حظت اللجنة أن مؤهالته تفي مبقتضيات الفقرة وبالنظر إىل ما تـََقدَّم، ال-٤
نظام روما األساسي.

(الفلبني)راؤول، بَنغالَْنغان

الحظت اللجنة أن للمرشَّح معرفًة طائلة بالقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وكفاءًة راسخة -١
الني، اللذين ركَّز عليهما طيل ة سريته املهنية. إنه درَّس بصفة أستاذ للقانون يف كلية القانون التابعة يف هذين ا

إىل عام ١٩٩٩وحىت اآلن وعمل بصفة عميد لقسم القانون فيها من عام١٩٨٤جلامعة الفلبني منذ عام 
٢٠٠٥.

أيضًا يف وأنه عمل ١٩٨٤والحظت اللجنة أن املرشَّح كان عضوًا يف نقابة احملامني الفلبينية منذ عام -٢
معهد األكادميية القضائية الفلبينية واملعهد الوطين لتدريب القضاة الفلبينيني. كما إنه درَّس يف معهد هارفارد 
للقانون وحاضر يف أكادميية الهاي للقانون الدويل، واملعهد اآليرلندي حلقوق اإلنسان ومعهد سالونيك للقانون 

م يف منشورات شىت يف القانون الدويل منها منشورات بشأن نظام روما العام الدويل والعالقات الدولية. كما ساه
األساسي.
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والحظت اللجنة أن للمرشَّح معرفة طائلة مبنظومة نظام روما األساسي ألنه كان عضواً يف وفد الفلبني -٣
للتحالف . وقد استعان بدرايته بنظام روما األساسي إذ كان الرئيس املشارك١٩٩٨إىل مؤمتر روما يف عام 

الفلبيين من أجل احملكمة اجلنائية الدولية الذي قام حبملة ناجحة من أجل تصديق الفلبني على النظام األساسي 
وروَّج للتصديق على النظام األساسي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

ضائية شىت.والحظت اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن املرشَّح رافع بصفة حماٍم أمام حماكم وهيئات ق-٤

من ٣٦من املادة ‘ ٢’(ب)٣وبالنظر إىل ما تـََقدَّم، الحظت اللجنة أن مؤهالته تفي مبقتضيات الفقرة -٥
نظام روما األساسي.

_________________


