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عشرة الرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨الهاي، 

الفريق العامل التابع للمكتبتقرير 
لترشيحاتاللجنة االستشارية المعنية باعن 

مقدِّمة-أوالً 
ــا العاشــرة إنشــاء جلنــة استشــارية تُعــىن بالرتشــيحات-١ ، )١(قــررت مجعيــة الــدول األطــراف يف دور

لالختصاصـــات املرفقـــة بتقريـــر املكتـــب عـــن إنشـــاء جلنـــة استشـــارية معنيـــة برتشـــيح القضـــاة تعمـــل وفقـــاً 
بقــرار ُعــدلت هــذه االختصاصــات وقــد.)٢(للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة (ُتســَمى هنــا "االختصاصــات")

ـــة الـــدول األطـــراف كمـــا أن العـــائق الـــذي حيـــول دون إعـــادة )٣().ICC-ASP/13/Res.5(١٣/٥مجعي
مقرر مجعية الدول مت التنازل عنه مبوجب من االختصاصات قد٦االنتخاب واملنصوص عليه يف الفقرة 

).ICC-ASP/13/Dec.2(١٣/٢األطراف
أن تكـون فـرتة االثـين ، ٢٠١٥آذار/مـارس ٩املعقـود يف اجتماعـه الثـاينوقد قرر املكتب، يف -٢

هـي فـرتة الرتشـيح النتخـاب ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب ٢٠حزيران/يونيـه إىل ٢٩عشر أسبوعاً املمتدة مـن 
أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (ُتسمَّى فيما يلي: "اللجنة االستشارية") الـذي سـيجري 

ــــــب. ويف أثنــــــاء الــــــدو  ــــــى توصــــــية مــــــن املكت ــــــدول األطــــــراف، بنــــــاء عل ٢١رة الرابعــــــة عشــــــرة جلمعيــــــة ال
تشـرين األول/أكتـوبر ٤متديـدها إىلأيلول/سبتمرب، قرر املكتب متديد فرتة الرتشـيح ملـدة أسـبوعني، أي 

٢٠١٥.
، بإنشــاء فريــق عامــل ٢٠١٥حزيران/يونيــه ٢٩من املعقــود يف اوقــام املكتــب، يف اجتماعــه الثــ-٣
ـــحنيســـندت إليـــه واليـــة تقيـــيم املأُ  لعضـــوية اللجنـــة االستشـــارية املعنيـــة بالرتشـــيحات وإعـــداد توصـــية رشَّ

__________
.١٠/٥ICC-ASP/10/Res.5من القرار ١٩انظر الفقرة )١(
.ICC-ASP/10/36الوثيقة)٢(
.من ذلك القرار٤٥انظر الفقرة )٣(
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ـذه يُقدَّماللجنة لفرتة السنوات الثالث القادمة. و تكويناملكتب إىل اجلمعية بشأن  هذا التقرير عمـًال 
الوالية.

بني، علـى أسـاس واحـد مـن كـل الفريق العامل من مخسة مندو يتكوَّنوقرر املكتب كذلك أن -٤
جمموعة إقليمية، ُخيتارون من بني أعضاء املكتب، وأن جيتمع الفريق يف نيويـورك. وجـرى تعيـني مجهوريـة  

كوريا، والسنغال، وشيلي، واململكة املتحدة، وهنغاريا أعضاء يف الفريق العامل.
.٢٠١٥ثاين/نوفمرب تشرين ال١٣إىل ٩وعقد الفريق العامل مخس جلسات يف الفرتة من -٥
زولتــان ’تشـرين الثــاين/نوفمرب، انتخـب الفريــق العامـل الســيد ٩ويف اجللسـة األوىل املعقــودة يف -٦

رؤسـاء األفرقـة العاملـة الالحقـة يقـومأن مفـاده(هنغاريا) ملنصب رئيس الفريق. وحدث تفاهم ‘ توربيك
موعات اإلقليمية.والية مماثلة باتّباع منط من التناوب فيماُتسند إليهاليت ا بني ا

المعاييرثانيا_
كان معروضاً علـى اللجنـة عشـرة ترشـيحات، تلّقتهـا أمانـة مجعيـة الـدول األطـراف حـىت تـاريخ -٧

.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢أي حىتانتهاء فرتة الرتشيح املمدَّدة، 
ستشارية، الواردة يف الفقرتني معايري العضوية يف اللجنة االيضع يف اعتبارهوكان الفريق العامل -٨
من االختصاصات، أي ما يلي:٢و١
تتــــألف اللجنــــة مــــن تســــعة أعضــــاء، مــــن رعايــــا الــــدول األطــــراف، الــــذين تقــــوم مجعيــــة الــــدول ) أ(

األطــراف بتعييــنهم بتوافــق اآلراء، بنــاء علــى توصــية مــن مكتــب اجلمعيــة بتوافــق اآلراء أيضــاً، وينبغــي أن 
الرئيســية يف العــامل، وأن يتــوافر فيهــا التمثيــل اجلغــرايف العــادل، فضــال عــن انونيــةالقتعكــس اللجنــة الــنظم 

.لكال اجلنسني، استناداً إىل عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسيالعادلالتمثيل 

املهتمــني البــارزين الــذين يتحلــون بــأخالق الــراغبني و أعضــاء اللجنــة مــن بــني األشــخاص ُخيتــار)ب(
.لذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويلرفيعة وا

من مـرحلتني. أمـا املرحلـة األوىل وقد رأى الفريق العامل أن هذه املعايري تتطلب إجراًء تقييمياً -٩
مـــة ون املقدرشَّــحمــن االختصاصــات، أن يقـــّيم مــا إذا كـــان امل٢عليـــه، باالســتناد إىل الفقـــرة تعــنيَّ فقــد 

م يفــــون مب املهتمــــني البــــارزين الــــذين يتحلــــون الــــراغبني و األشــــخاص ات أن يكونــــوا مــــن "تطلَّبــــترشــــيحا
". وال ينتقل إىل بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويل

الـذين يسـتوفون بصـفة ونرشَّـحال املإمـن االختصاصـات،١، املبينـة يف الفقـرة املرحلة الثانية من التقييم
فردية هذه املعايري.

ورأى الفريق العامل، فيما خيص املرحلة الثانية من عملية االختيار، أنه جيب عليه أن يأخذ يف -١٠
القانونيـةالـنظم املـذكورة أعـاله، ضـرورة أن تعكـس اللجنـة االستشـارية "اتتطلَّبـاملاحلسـبان، إىل جانـب 

لكـال اجلنسـني، العـادلمل، وأن يتـوافر فيهـا التمثيـل اجلغـرايف العـادل، فضـال عـن التمثيـل الرئيسية يف العا
كذلك أن ُتؤخـذ يف االعتبـار احلاجـة تعنيَّ وي".يدول األطراف يف نظام روما األساساستناداً إىل عدد ال
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عامـــل إىل أي يتوّصـــل الفريـــق الاتفـــق علـــى أن إىل ضـــمان االســـتمرارية يف أعمـــال اللجنـــة االستشـــارية. و 
.يف جمموعهاتطبيق هذه املعايريعلى توصية بناء 

المنهجية والسرد اإلجرائي-ثالثاً 
، علـــــى ٢٠١٥تشـــــرين الثــــاين/نوفمرب ٩رّكــــز الفريـــــق العامــــل، يف جلســـــته األوىل املعقــــودة يف -١١

ــــــف ســــــيتناول  ــــــة مبــــــا فيهــــــا كي ــــــردي املســــــائل اإلجرائي ات املنصــــــوص عليهــــــا يفتطلَّبــــــاملعلــــــى أســــــاس ف
لالعتبارات املتعلقة الواجب يف الوقت نفسهإيالء االهتمام، مع ضمان رشَّحنياالختصاصات بشأن امل

بالتمثيل العادل يف اللجنة االستشارية ككل. وأشار الفريق إىل القيود اليت تكتنف هذا املتطلَّب األخـري 
م رشَّحنيبالنظر إىل جمموع امل .عليهاملعروضة ترشيحا

تشــرين الثــاين/نوفمرب ١١و١٠ريــق العامــل، يف جلســتيه الثانيــة والثالثــة املعقــودتني يف وقــام الف-١٢
من ٢فردي ملعرفة ما إذا كان ميتثل للمعايري الواردة يف الفقرة مرشَّحكل وضع  ، بإجراء فحص ل٢٠١٥

ا ن قـاط قـوة يف  االختصاصات. وأُتيحت ألعضاء الفريق العامل الفرصة للتعبري عن اجلوانب اليت يعتربو
ــا تطـرح استفســارات أو تعليقـات، مبــا فيهـا مــا ينبعــث رشَّــحنيمـن املمرشَّــحكـل  واجلوانـب الــيت يـرون أ

منها يف ضوء العناصر اإلضافية الواردة يف االختصاصات والوثـائق األخـرى ذات الصـلة املتعلقـة بإنشـاء 
الختصاصــات ومفــاده أن أعضــاء اللجنــة مــن ا٣مثــل املتطلَّــب الــوارد يف الفقــرة )٤(اللجنــة االستشــارية،

االستشــــارية يعملــــون بصــــفتهم الشخصــــية، أو يف ضــــوء االعتبــــارات املتعلقــــة باملهــــارات اللغويــــة. وُوّجــــه 
الكفاءة احملددة املطلوبة للوفاء بوالية اللجنة االستشارية، أال وهي تيسري عملية اختيار االنتباه أيضاً إىل 

للعمـــل كقضـــاة يف احملكمـــة. وأثنـــاء هـــذه املرحلـــة امتنـــع أعضـــاء الفريـــق العامـــل،  رشَّـــحنياألشـــخاص امل
حيملون جنسيتهم هم.رشَّحنياملشاركة يف املناقشات املتعلقة مبكمسألة مبدأ، عن 

وأثناء إجراء هذا الفحص، ورغم أنه كان لدى فرادى األعضاء بعض االستفسارات خبصوص -١٣
عروضــة علــيهم، رأى الفريـــق العامــل أن لديــه مـــن املعلومــات مــا يكفـــي بعــض جوانــب الســرية الذاتيـــة امل

للتوّصل إىل قرار.
من االختصاصات ورأى ٣املتعلق باالستقاللية الوارد يف الفقرة تطلَّبوناقش الفريق العامل امل-١٤

أن من املرغوب فيه يف املستقبل احلصول على توجيه إضايف من املكتب يف هذا الصدد.
يسـتوفون املعـايري الـواردة رشَّـحنين يوجد توافـق آراء داخـل الفريـق العامـل علـى أن مجيـع املوكا-١٥

مـــن االختصاصـــات وأنـــه ميكـــن للفريـــق هكـــذا أن ينتقـــل إىل املرحلـــة الثانيـــة مـــن النظـــر يف ٢يف الفقـــرة 
.٢٠١٥مرب تشرين الثاين/نوف١١اليت بدأت يف اجللسة الثالثة املعقودة يف هي املرحلة الرتشيحات، و 

وكان من رأي الفريق العامل أن التمثيل اجلغرايف العادل يشكل مكوناً من املكونات األساسية -١٦
ــا بــل يكفــلوأنــه يكفــل لــيس فقــط مشــروعية اللجنــة االستشــارية لالختصاصــات أيضــاً أن تكــون قرارا

ــا مبنيــة علــى مجلــة مــن اآلراء األكثــر تنوعــاً ومتثــيًال قــدر اإلمكــا ن. وهلــذا الســبب، رأى الفريــق واختيارا

__________
.)ICC-ASP/10/36(ة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمانظر )٤(
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متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العـامل متثـيًال مناسـباً وأن يُؤخـذ يف احلسـبان العامل أن من املهم ضمان 
العامل املتعلق بنوع اجلنس. ولضمان االسـتمرارية يف أعمـال اللجنـة االستشـارية، يكـون مـن املهـم أيضـاً 

كوا من قبل يف عضوية اللجنة واألعضاء اجلدد.إجياد توازن بني األعضاء الذين شار 
وأشـار الفريـق العامـل إىل أن جمموعـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ وجمموعـة أوروبـا الشـرقية قـد تقــدمتا -١٧

موعــــة األفريقيــــة وجمموعــــة أمريكــــا الالتينيــــة والكــــارييب قــــد تقــــدمت رشَّـــحمب واحــــد لكــــل منهمــــا؛ وأن ا
. مرشَّــحنيا تقــدمت جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى بأربعــة ؛ بينمــلكــل منهمــاني اثنــنيرشَّــحمب

وهكـذا، فلـن تكـون التوصـية املتعلقـة من حيث ضمان التمثيـل اجلغـرايف العـادل. كبرياً وهذا يطرح حتدياً  
ـــحنيمبجموعـــة امل مالـــيت ســـرشَّ ها الفريـــق العامـــل يف ظـــل هـــذه الظـــروف ســـابقة يُقـــاس عليهـــا يف هـــذا ُيقدِّ
ة واحدة فقـط، مل يتسـّن للفريـق العمـل ضـمان حتقيـق التـوازن مرشَّحملثل، وبالنظر إىل وجود الصدد. وبا

بني اجلنسني يف تكوين اللجنة االستشارية.
م مرشَّـحنيورأى الفريق العامل أن واليته هي أن يوصي املكتب مبجموعة من تسـعة -١٨ النتخـا

ملعروضـــة عليـــه. وقـــرر الفريـــق أيضـــاً، يف ضـــوء يف عضـــوية اللجنـــة االستشـــارية علـــى أســـاس الرتشـــيحات ا
الصعوبات اليت صادفها يف الوفاء مبهمته، أن حييـل إىل املكتـب عـدداً مـن التوصـيات الـيت تـرد يف الفقـرة 

أدناه.٢٢

االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 
م أمامــه مؤهلــون للعمــرشَّــحنيخلــص الفريــق العامــل إىل أن مجيــع امل-٢٠ ل يف املعروضــة ترشــيحا

مــــن ٢مجيعــــاً يســــتوفون املعــــايري الفرديــــة املبينــــة يف الفقــــرة معضــــوية اللجنــــة االستشــــارية. ولــــذلك فــــإ
االختصاصات.

وكان من رأي الفريق العامل أن اللجنة االستشارية املكوَّنة من األعضاء التالية أمساؤهم ستفي -٢١
ن االختصاصـات، آخـذاً يف احلسـبان جممـوع مـ١على أفضل وجه باملعايري اجلماعية املعروضة يف الفقرة 

ككــل، وأنــه يوصــي بــأن يرشــحهم املكتــب لالنتخــاب لعضــوية اللجنــة االستشــارية (بالرتتيــب رشَّــحنيامل
ـــــــحنياهلجـــــــائي وبوضـــــــع عالمـــــــة جنميـــــــة أمـــــــام أمســـــــاء امل (القـــــــانون املمثلـــــــني لـــــــنظم القـــــــانون العـــــــام رشَّ

الذين مل خيدموا بعد يف عضوية اللجنة):وعالمة زائد أمام أمساء األعضاء األنغلوسكسوين) 

توماس (بوروندي)+،بارانكيستين
، إيرنيست (سلوفينيا)بيتريتش

، مونيكا (األرجنتني)بينتو
، هريوشي (اليابان)فوكودا

، أدريان (اململكة املتحدة)*فولفورد
، مانويل (كوستاريكا)+فينتورا روبليس

، برينو (فرنسا)+كوت
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فيد نتاندا (أوغندا)*، دانييل دانسيريكو
م مــن أجـل مرشَّــحنيواسـتناداً مــن الفريــق العامـل إىل خربتــه يف عمليــة اختيـار -٢٢ عضــوية لانتخــا

ماللجنة االستشارية،  الفريق التوصيات التالية إىل املكتب:يُقدِّ
مــن أجــل ضــمان رشَّــحنيالــدول األطــراف مــن كــل منطقــة علــى ترشــيح مزيــد مــن املأن حيــث(أ)

عادل؛الغرايف اجلتمثيل الجمموعة أوسع جيري االختيار من بينها لغرض حتقيق إجياد
مـن النسـاء مـن أجـل ضـمان إجيــاد رشَّـحنيالـدول األطـراف علـى ترشـيح مزيـد مـن املأن حيـث(ب)

عادل لكال اجلنسني؛التمثيل الجمموعة أوسع جيري االختيار من بينها لغرض حتقيق 
مـــــن ١ع أثنـــــاء عمليـــــة االختيـــــار، وذلـــــك يف إطـــــار الفقـــــرة نـــــوّ وســـــائل ضـــــمان التأن ينـــــاقش(ج)

االختصاصات؛
أثنــاء عمليــة مرشَّــحنيأن يناشــد مجيــع الــدول األطــراف االمتنــاع عــن القيــام حبمــالت تــرويج لل(د)

االختيار؛ 
اســتمارة ترشــيح موحــدة لعــرض الســرية الذاتيــة مــن أجــل تيســري إعــدادإىل األمانــة أن يطلــب(ه)

؛رشَّحنياملعملية تقييم
التوجيــــــه، مبــــــا يف ذلــــــك تقدميــــــه عنــــــد الضــــــرورة عــــــن طريــــــق إدخــــــال تعــــــديل علــــــى يُقــــــدِّمأن (و)

ــــــه يف الفقــــــرة متطلَّــــــباالختصاصــــــات، بشــــــأن تفســــــري  مــــــن ٣االســــــتقاللية املنصــــــوص علي
االختصاصات، وخاصة مـا إذا كـان ينبغـي أخـذه يف االعتبـار يف عمليـات االختيـار مسـتقبًال 

أثناء خدمتهم كأعضاء يف اللجنة االستشارية؛مرشَّحنيفة املهنية للفيما خيص الوظي
لضـمان التمثيـل اجلغـرايف العــادل تشـاريةالنظـر يف عـدد أعضـاء اللجنــة االسأن ينظـر يف إعـادة(ز)

داخل اللجنة.
ويف ختـــام أعمـــال الفريـــق العامـــل، توجـــه أعضـــاء الفريـــق بالشـــكر إل املكتـــب علـــى الثقـــة الـــيت -٢٣

بالقبول مـن املكتـب وأن تـؤدي يف خامتـة رشَّحنيإياها، وأعربوا عن أملهم يف أن حتظى قائمة املأوالهم 
املطـــاف إىل انتخـــاب أعضـــاء اللجنـــة االستشـــارية بتوافـــق اآلراء، وفقـــاً لالختصاصـــات. وأعـــرب الفريـــق 

إىل تشكيل عضوية العامل أيضاً عن األمل يف االسرتشاد بتقريره يف عمليات االختيار املستقبلية الرامية
اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات.

____________


