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 عشرة  ةثامنالالدورة 
 2019مبر كانون األول/ديس 7-2 ،الهاي

 اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحاتعن  لمكتباتقرير 

مة -أوالا   مقد ِّ

قررت جمعية الدول األطراف في دورتها العاشرة إنشاء لجنة استشارية  -1

ً (1)تُعنى بالترشيحات لالختصاصات المرفقة بتقرير المكتب عن إنشاء ، تعمل وفقا

الجنائية الدولية )تُسَمى هنا لجنة استشارية معنية بترشيح القضاة للمحكمة 

ICC-)قرار موجب البوقد ُعدلت هذه االختصاصات  .(2)"االختصاصات"(

5Res./13ASP/)(3).  

عينت الجمعية في دورتها السابعة عشرة ثمانية أعضاء في اللجنة و  -2

الدورة الثامنة  خاللالعضو التاسع للجنة االستشارية أن يُنتخب االستشارية وقررت 

 (4)عشرة للجمعية.

أن  ،2019فبراير شباط/ 26الثاني، المنعقد في  اجتماعهقرر المكتب في و   -3

أغسطس آب/ 25حزيران/يونيو إلى  3االثني عشر أسبوعاً الممتدة من فترة   تكون

 شيحاتهي فترة الترشيح النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بالتر 2018

ى عشرة  ثامنةفيما يلي: "اللجنة االستشارية"( التي ستجري أثناء الدورة ال )تُسمَّ

 .، بناًء على توصية المكتبلجمعية الدول األطراف

، تم ترشيح 2019أغسطس آب/ 25في ختام فترة الترشيح في و -4

  مرشح واحد لمقعد واحد في اللجنة االستشارية.

 ،2019ر سبتمب /أيلول 17في  المعقود اجتماعه خالل، قرر المكتبو -5

لترشيحات المعنية باالمرشح لعضوية اللجنة االستشارية  ملف النظر في

    بهذا الشأن. وتقييمه وتقديم تقريره

__________ 
 . 5Res./10ASP/-ICC من القرار 19انظر الفقرة   (1)

 .10/36ASP/-ICC الوثيقة  (2)

 .من ذلك القرار 45انظر الفقرة   (3)

(4)
في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةة،  الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف 

المجلةد األول، الجةزء ، (ICC-ASP/17/20) 2018كةانون األول/ديسةمبر  12-5الدورة السابعة عشةرة، 

 .28-27األول، الفقرتان 
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 المعايير -ثانيا

ف ، تلقّته أمانة جمعيةة الةدول األطةراواحد كان معروضاً على اللجنة ترشيح -6

 .2019أغسطس آب/ 25 أي حتى، حتى تاريخ انتهاء فترة الترشيح

معةةايير العضةةوية فةةي اللجنةةة االستشةةارية،  فةةي اعتبةةارهمكتةةب القةةد وضةةع و -7

 من االختصاصات، أي ما يلي: 2و 1الواردة في الفقرتين 

تتةةألف اللجنةةة مةةن تسةةعة أعضةةاء، مةةن رعايةةا الةةدول األطةةراف، الةةذين تقةةوم  ( أ(

معية جمعية الدول األطراف بتعيينهم بتوافق اآلراء، بناء على توصية من مكتب الج

العةالم،  الرئيسةية فةي القانونيةةبتوافق اآلراء أيضاً، وينبغةي أن تعكةس اللجنةة الةنظم 

جنسةين، لكةال ال العةادل، فضال عةن التمثيةل وأن يتوافر فيها التمثيل الجغرافي العادل

 ؛ و استناداً إلى عدد الدول األطراف في نظام روما األساسي

المهتمين البارزين الذين الراغبين وأعضاء اللجنة من بين األشخاص  يُختار  (ب( 

ئي أو يتحلون بأخالق رفيعة والةذين يتمتعةون بكفةاءة ثابتةة وخبةرة فةي القةانون الجنةا

 . دوليالقانون ال

لمرشةةح لمعرفةةة مةةا إذا كةةان يمتثةةل للمعةةايير ملةةف اأجةةرا المكتةةب دراسةةة لو -8

مةةن االختصاصةةات. واعتبةةر المكتةةب أن المرشةةح قةةد اسةةتوفى  2الةةواردة فةةي الفقةةرة 

د ، وقةشخصةية أخالقيةة عاليةةب يتمتةعشرط أن يكون شخًصةا بةارًزا مهتًمةا وراغبًةا و

 الدولي.ن القانوأثبت كفاءته وخبرته في القانون الجنائي أو 

واردة فةي المعةايير الة يالمكتب علةى أن المرشةح يسةتوفوتوافقت اآلراء داخل  - 9

   .االختصاصاتمن  2الفقرة 

ا   ةاالستنتاجات والتوصي -ثالثا

وخلص المكتب إلى أنه بما أن المرشح قد استوفى جميع المعايير الفردية  -10

للجنة ا، فقد كان مؤهالً للخدمة في من االختصاصات 2عليها في الفقرة المنصوص 

 االستشارية.

 :بترشيح المرشح التالي لعضوية اللجنة االستشارية المكتب يوصيو -11

  .(جمهورية كوريا) هيون -سونغ، سانغ   - 

ً لتوصيةو  -12  ل العضو التاسعشغسي 5،المكتب إلى الدورة السابعة عشرة وفقا

ثالث سنوات، أي حتى  واليته التي تدوم المتبقية من فترة مدةخالل ال المنصب

 ، مع إمكانية إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.2021عام 

 مقبوالكون المرشح يأعرب عن أمله في أن المكتب ألعماله،  وعند اختتام - 13

 وافقبت اللجنة االستشارية ولدا الجمعية وأن تؤدي في النهاية إلى انتخاب عض

 .وفقا لالختصاصات اآلراء

____________ 

__________ 
5

 .13لفقرة ، ا(17/21ASP / -ICCلترشيحات )المعنية بااللجنة االستشارية إلى   مكتبالتقرير   


