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أوال -معلومات أساسية
 .1يقدم هذا التقرير عمال مبا كلّف به ميسر الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب ("الفريق
العامل") بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،وذلك باالستناد إىل القرار ICC- ICC-
 ASP/17/Res.5الذي قررت فيه مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") "مواصلة استعراض إجراءات ترشيح
وانتخاب القضاة املنصوص عليها يف القرار  ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املع ّدلة ،مبناسبة االنتخابات املقبلة
عقب الدورة السادسة عشرة هبدف إدخال أي حتسينات قد تكون ضرورية مع أخذ العمل الذي مت حىت
امليسر يف االعتبار" وطلبت إىل "املكتب تقدمي معلومات حمدثة إىل
اآلن و ن
املبَّي يف ورقة املناقشة املقدمة من ِّ
1
اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة بشأن التقدم احملرز يف استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة.
 .2وعَّي املكتب يف  7شباط/فرباير  2312السفري كريستيان غيلريميت-فرنانديز (كوستاريكا)
2
كميسر الستعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة.
 .0وعَّي املكتب يف  20تشرين األول/أكتوبر  2312عرب إجراء املوافقة الصامتة السيد لوك راوتون
(نيوزيلندا) كميسر الستعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة بعد استقالة السفري كريستيان غيلريميت
 فرنانديز (كوستاريكا) يف  13تشرين األول/أكتوبر .2312 .4وعقد الفريق العامل ثالثة اجتماعات فيما بَّي الدورات لتبادل اآلراء بشأن استعراض إجراءات
ترشيح وانتخاب القضاة ،يف  1متوز/يوليو و  2تشرين األول/أكتوبر و  8تشرين الثاين/نوفمرب ،قبل البدء
يف مفاوضاته بشأن املسودة األولية للقرار الذي اقرتحه امليسر يف  28تشرين األول/أكتوبر ،اليت عقدت
يف  8و 10و 15و 12و 21و 25و 22تشرين الثاين/نوفمرب.

ثانيا -المناقشات في الفريق العامل في نيويورك
 .5أعربت الوفود يف اجللسة األوىل للفريق العامل ،املنعقدة يف  1متوز/يوليو  ،2312عن رغبتها كلها
يف إدخال حتسينات على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة .وعلى وجه اخلصوص ،شددت الوفود على
احلاجة إىل حتسَّي عمليات الرتشيح الوطنية ،وتعزيز دور اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية .وأشار بعضها إىل ضرورة حتسَّي كل من عمليات الرتشيح الوطنية واالنتخابات
احلكومية الدولية بغية ضمان أن تكون الرتشيحات لشغل املناصب القضائية ذات جودة عالية .وفضلت
أخرى الرتكيز على تعزيز العمليات الوطنية ،بسبب العناصر السياسية املستمرة يف الوجود يف كل انتخابات
حكومية دولية.
 .2كما أثريت عدة اقرتاحات وآراء حمددة يف االجتماع األول .وقُدم اقرتاح بأال يكون التوفر على
جتربة يف احملاكمات اجلنائية معيارا ملزما ألهلية املرشحَّي .وأُعرب كذلك عن آراء مفادها أنه ينبغي إعادة
النظر يف متطلبات القائمتَّي ألف وباء يف نظام روما األساسي .وردا على تلك اآلراء ،ذكر البعض أن
تنوع اخللفيات هو أمر مهم للتعامل مع القضايا اجلنائية الدولية املعقدة ،وأن تناول قضايا القائمتَّي ألف
وباء سيتطلب تعديالت على النظام األساسي .كما قدمت الوفود طرقاا لتعزيز دور اللجنة االستشارية
املعنية بالرتشيحات فيما يتعلق بعمليات الرتشيح الوطنية .كما مت تناول احلاجة إىل تبادل أفضل
أيضا عن استعدادها إلعادة تقدمي بعض
املمارسات الوطنية .وخالل هذا االجتماع ،أعربت بلجيكا ا
املقرتحات اليت قدمتها يف عام  .2315وأعربت الوفود عن تفضيلها أن تكون نتيجة عملية التيسري هذه
هي وضع قرار مستقل صادر عن مجعية الدول األطراف .ودعا امليسر إىل تقدمي مقرتحات بشأن استعراض
إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف االجتماع التايل.
بالقرار .ICC-ASP/17/Res.4

 1الفقرتَّي (2أ) و(2ب) من املرفق األول
 2قرار اختذه مكتب مجعية الدول األطراف يف  7شباط/فرباير  ،2312وهو متاح يف
.cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdf
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 .7و ُعرض على الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف  2تشرين األول/أكتوبر ،2312
مقرتحات وتعليقات خطية بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،استجابة للدعوات إىل
تقدمي ورقات بتاريخ  7آب/أغسطس و 4أيلول/سبتمرب و 13أيلول/سبتمرب (املرفق األول) .وذُكر مدى
استصواب اختاذ إجراء فوري يف تيسري هذا املوضوع أثناء اجتماعات املكتب والفريق العامل يف سياق
املناقشات املتعلقة باستعراض احملكمة.
 .8وتلقى الفريق العامل يف اجتماعه الثاين عروضا حول كيفية حتسَّي إجراءات ترشيح وانتخاب
القضاة من السيد كارلوس أياال من كلية احلقوق جبامعة األمريكية يف واشنطن ،والسيد جيمس غولدستون
من مبادرة العدالة اجملتمعية املفتوحة ،والسيدة يامسينة غورشان من التحالف من أجل احملكمة اجلنائية
الدولية .وتلت هذه العروض مناقشة تفاعلية ردت على ما ورد يف العروض وكذلك يف بعض املقرتحات
والتعليقات اخلطية املقدمة.
 .2وعلقت الوفود خالل هذه املناقشة التفاعلية على اجلوانب املختلفة ملتطلبات األهلية لتقدمي
الرتشيحات لشغل املناصب القضائية ودور اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات ،وعمليات الرتشيح
أيضا بالطبيعة السياسية
الوطنية .كما أعربت الوفود عن قلقها إزاء ممارسة مبادلة األصوات ،مع إقرارها ا
لالنتخابات احلكومية الدولية .وشددت بعض الوفود على أمهية ضمان متتع املرشحَّي بالكفاءة العملية يف
جمال العدالة اجلنائية .بينما رأى آخرون أنه ال معىن إلجراء أي تغيريات جوهرية يف املعايري احلالية املتعلقة
بأهلية املرشحَّي .وبينما أقرت الوفود بأمهية ضمان تنفيذ املادة  02من نظام روما األساسي ،فقد أُعرب
عن آراء مفادها أنه ميكن مراعاة معايري إضافية غري ملزمة تتجاوز املادة  02عند النظر يف كفاءة املرشحَّي
وخرباهتم واملتطلبات األخرى ذات الصلة .ويف هذا السياق ،أعربت بعض الوفود عن تفضيلها احلد من
عدد قضاة القائمة باء باختيار ما ال يزيد عن احلد األدىن املطلوب .وفضلت أخرى عدم حتديد عدد
نظرا لقيمة إضافة وجهات نظر أوسع وخلفيات متنوعة إىل هيئة احملكمة .ورأت
املرشحَّي يف القائمة باء ،ا
معظم الوفود أن تعديل نظام روما األساسي بغرض ضمان تقدمي أفضل القضاة تأهيال لرتشيحاهتم هو أمر
غري مرغوب فيه يف هذه املرحلة الزمنية .وأكدت بعض الوفود أيضا أن التمثيل اجلغرايف العادل ،ومتثيل
النظم القانونية املختلفة ،والتوازن بَّي اجلنسَّي ،أمران مهمان أيضا للنظر فيهما إىل جانب جودة
الرتشيحات لشغل املناصب القضائية .وردا على املقرتحات اخلطية املتعلقة باحلد األدىن من متطلبات
التصويت املقدمة من بلجيكا ،أعربت بعض الوفود عن تأييدها لتلك املقرتحات ،يف حَّي أعربت أخرى
عن معارضتها هلا.
 .13وشددت الوفود على ضرورة تعزيز دور اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات .واقرتح بعضها
إمكانية تكليف هذه اللجنة بإجراء تقييمات أكثر صرامة للرتشيحات بغية مساعدة احلكومات على
اختيار أفضل املرشحَّي تأهيال .وأُعرب عن رأي مفاده أنه قد يوضع نظام حتديد الدرجات هلذا الغرض.
وقُدمت اقرتاحات بإمكانية أن تقوم اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات بتيسري تبادل أفضل املمارسات
بشأن عمليات الرتشيح الوطنية ،من أجل مساعدة احلكومات على تعزيز عملياهتا الوطنية .ومت التأكيد
أيضا على أن ترشيح وانتخاب القضاة هي عملية حكومية ،وبالنظر إىل أولوية نظام روما األساسي ،ينبغي
ا
أن يظل دور اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات موصى به بطبيعته .كما قُدم اقرتاح بأن يقدم اجملتمع
املدين قائمة باملرشحَّي املؤهلَّي جلميع الدول األطراف.
 .11وأُعرب مرة أخرى عن تأييد واسع النطاق لفكرة وضع قرار مستقل بغية حتديث وتكملة القرار
 ،ICC-ASP/3/Res.6مع مراعاة أثر وأمهية اإلجراء اخلاص برتشيح وانتخاب القضاة .ومع ذلك ،اقرتحت
بعض الوفود الرتكيز أوالا على العناصر اجلوهرية اليت ميكن االتفاق عليها ،وأُعرب عن رأي مفاده أن
التفاوض حول أي قرار ميكن أن يكون مره اقا .كما أثريت نقطة مفادها أنه ميكن للفريق العامل أن يواصل
مناقشة القضايا اليت ال ميكن حلها يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية .وأعلن امليسر أنه سيقدم نص املسودة
األولية للقرار لتنظر فيه الوفود .وقرر الفريق العامل مواصلة النظر فيه يف االجتماع املقبل.
موضحا
 .12وقدم امليسر يف اجللسة الثالثة املنعقدة يف  8تشرين الثاين/نوفمرب املسودة األولية للقرار،
ا
أهنا كانت حماولة لتعكس املقرتحات والتعليقات املقدمة واملناقشات اليت جرت خالل االجتماعات
السابقة بشأن نص القرار .وأثىن امليسر على النص للوفود كأساس ملواصلة عمل التيسري يف الفرتة احلالية ما
3
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بَّي الدورتَّي ،ودعا إىل تقدمي تعليقات عامة ،بغرض عقد مزيد من االجتماعات إلجراء مفاوضات بشأن
نص مسودة القرار 1.وردا على ذلك ،أعربت الوفود عن دعمها للعمل على أساس مسودة النص ،كما
أبدت بعض الوفود آراء أولية بشأن مضمونه.
 .10وُكرست بقية االجتماعات للمفاوضات حول مسودة القرار .فبعد سبع جوالت من التفاوض
بشأن مسودة القرار ،مت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن النص الذي سيقدم إىل مجعية الدول األطراف
العتماده .وتسعى مسودة القرار إىل القيام ،يف مجلة أمور ،مبا يلي :التذكري بالتزامات خمتلف الدول
األطراف من حيث صلتها برتشيح وانتخاب القضاة؛ تشجيع الدول األطراف على مراعاة املمارسات
الوطنية والدولية اجليدة عند اختاذ إجراءات الرتشيح الوطنية؛ تشجيع الدول األطراف على تقدمي معلومات
عن إجراءات الرتشيح واالختيار؛ مطالبة اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات بتقدمي خالصة وافية
للمعلومات املقدمة ووثيقة مرجعية للدول األطراف الستخدامها على أساس اختياري واليت تشمل
املمارسات اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار عندما تضع الدول األطراف إجراءات ترشيح وطنية أو
تستخدمها؛ تشجيع الدول األطراف أن تنأى بنفسها عن املتاجرة يف األصوات؛ تشجيع املرشحَّي على
تعميق معرفتهم بنظام روما األساسي؛ تعديل إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،وكذا اختصاصات اللجنة
االستشارية املعنية بالرتشيحات.
 .14وأدت التعديالت املقرتح إدخاهلا على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة إىل متديد فرتة الرتشيح؛
وتفويض عملية تيسري مناقشات املائدة املستديرة العامة مع املرشحَّي؛ والنص على أن يكون املرشحون
متاحَّي إلجراء مقابالت ،مبا يف ذلك عن طريق الفيديو حسب االقتضاء؛ ومطالبة الدول باإلشارة إىل
إجراءات الرتشيح املستخدمة عند تقدمي الرتشيح.
 .15وتنص التعديالت املقرتح إدخاهلا على اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات على
أال يشارك أي عضو من أعضاء هذه اللجنة من رعايا دولة طرف يف تقييم املرشحَّي الذين رشحتهم تلك
الدولة الطرف؛ وتلزم هذه اللجنة بطلب وتقدمي تقارير عن أنواع حمددة من املعلومات املتعلقة باملرشحَّي
وفاءا مبهمتها؛ وتكلف هذه اللجنة ،عند الطلب ،بإجراء تقييمات سرية ومؤقتة للمرشحَّي احملتملَّي
أسبوعا قبل االنتخابات كموعد هنائي كي تقدم اللجنة
لتقدمها إىل الدول األطراف؛ وحتدد 12
ا
االستشارية املعنية بالرتشيحات عملها؛ وتوفر هلذه اللجنة إمكانية طلب مزيد من املعلومات حول
املرشحَّي إذا لزم األمر؛ وتوضح أنه جيب على اللجنة اإلشارة إىل املكان الذي تعترب فيه املرشح غري
مناسب للقيام بدور قضائي.
 .12وتشمل املقرتحات اليت ستستفيد من مواصلة النظر يف االستعراضات الالحقة ،املقرتحات املقدمة
يف اجتماعات الفريق العامل ،واملقرتحات املقدمة ردا على اإلعالنات املؤرخة  7و 03آب/أغسطس و5
أيلول/سبتمرب واليت ال تندرج ضمن مسودة القرار.
يدا من املناقشة
 .17وعلى وجه اخلصوص ،تضمنت بعض املسائل اليت اُعتربت على أهنا تتطلب مز ا
أثناء املفاوضات حول القرار :املقرتحات املتعلقة باحلد األدىن من متطلبات التصويت املقدمة من بلجيكا؛
ووضع املمارسات اليت ميكن أن تأخذها الدول األطراف يف احلسبان عند اختاذ إجراءات الرتشيح الوطنية،
مثل جعل إجراءات الرتشيح مفتوحة وشفافة ،مبا يف ذلك من خالل الدعوات العلنية واملفتوحة أمام من
يستوفون املعايري تقدمي الرتشيحات ،وتطبيق معايري واضحة وحمددة سلفا وقائمة على اجلدارة عند تقييم
املرشحَّي ،مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل العادل بَّي اجلنسَّي ،وقيام هيئات خمتصة بإجراء تقييمات
مستقلة على املرشحَّي ،مبا يف ذلك املمثلون احلكوميون والقضائيون واملهنيون ،وإرسال إعالنات املناصب
القضائية إىل منظمات وجمموعات اجملتمع املدين ذات الصلة لتحديد املرشحَّي املؤهلَّي ،واملشاركة يف
املشاورات ،حسب االقتضاء ،مع املؤسسات القانونية واألكادميية ،وإنشاء أفرقة خرباء على الصعيد الوطين
واللجوء إليها من أجل تقييم املرشحَّي وتزكيتهم؛ مسألة تركيبة اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات من
حيث صلتها بالقضاة واملسؤولَّي السابقَّي يف احملكمة ،واملسؤولَّي احلكوميَّي احلاليَّي ،مع مراعاة مسائل
1تُرفق نتائج املفاوضات يف صيغة مسودة القرار املقدم إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية .ومل تُدرج عملية املفاوضات النصية يف التقرير
احلايل ،نظرا للطبيعة العامة اليت يتسم هبا التقرير الذي من شأنه أن يعكس السجالت الواقعية وكذلك اتباع ممارسة االجتماعات
السابقة لنفس عملية التيسري.
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االستقالل والتنوع؛ فكرة االمتحان التحريري الذي ستستخدمه اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات عند
تقييم املعرفة القانونية للمرشحَّي وتنفيذ الفقرة  8مكررا من املرفق الثاين ملسودة القرار؛

ثانيا -االستنتاجات والتوصيات

 .18بناء على املناقشات اليت دارت أثناء اجتماعات الفريق العامل واستنادا إليها ،مت التوصل إىل اتفاق
يف سياق املفاوضات الالحقة بتقدمي مسودة القرار إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية العتمادها (املرفق
الثاين).
 .12ويوصي الفريق العامل اجلمعية باعتماد مسودة القرار املتعلق باستعراض إجراءات ترشيح وانتخاب
القضاة (املرفق الثاين).
 .23ويوصي الفريق العامل بعقد االجتماعات طوال عام  ،2323مبا يف ذلك ،عند الضرورة ،على
مستوى الفريق العامل بنيويورك ملناقشة القضايا اليت تنطوي على تنفيذ مسودة القرار ،ومواصلة مناقشة
املسائل املتبقية اليت ال ميكن معاجلتها خالل فرتة ما بَّي الدورتَّي واليت يتطرق إليها هذا التقرير ،وتقدمي
تقرير هبذا الشأن إىل الدورة التاسعة عشرة للجمعية يف عام .2323
 .21وخيتتم الفريق العامل أعماله فيما بَّي الدورتَّي بتقدمي توصية للجمعية بأن تدرج النص يف القرار
اجلامع (املرفق الثالث).
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أوال -التعليقات
ألف -األرجنتين
 .1من املهم تعزيز عملية الرتشيح الداخلية للدول األطراف.
 .2تعود املسؤولية الرئيسية عن ضمان اختيار القضاة وف اقا ملعايري عالية من اجلودة واملهنية إىل الدول
األطراف.
 .0ينبغي أال تكون هذه املتطلبات العالية على حساب التوازن اجلغرايف أو النظم القانونية أو ضد
هدف املساواة بَّي اجلنسَّي.
 .4ليس من املناسب إلغاء القضاة من "القائمة باء" ألن درجة املهنية اليت متكنهم من القيام مبهامهم
القضائية ال تتوقف بالضرورة على امتالكهم خربة قضائية سابقة ،ومن شأن هذا األمر أن يؤدي أيض ا إىل
تعديل النظام األساسي.
ينبغي أن يكون استعراض عملية ترشيح القضاة تطلعي ا وليس تعديالا للنظام األساسي.
.5
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باء -أستراليا
 .1باإلضافة إىل احلد األدىن من متطلبات التصويت (اجلنس ،التوزيع اجلغرايف) ،ينص نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على اختيار القضاة من األشخاص الذين لديهم املؤهالت املطلوبة يف
دوهلم لتعيينهم يف أعلى املناصب القضائية .وجيب أن يكون لدى املرشحَّي كفاءة ال غبار عليها يف
مدع عام أو ٍ
ٍ
حمام يف اإلجراءات اجلنائية
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وأن تكون هلم خربة
كقاض أو ٍ
(القائمة ألف) أو كفاءة ال غبار عليها يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة (القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان) وخربة واسعة يف جمال املهن القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي
للمحكمة اجلنائية الدولية (القائمة باء).
 .2وتقدم أسرتاليا االقرتاحات األولية التالية للنظر فيها فيما خيص تعزيز عملية ترشيح وانتخاب
القضاة ،وترحب مبواصلة النظر يف املبادرات يف هذا الصدد.
 -6عملية الترشيح
 .0ينبغي تشجيع الدول على اتباع عمليات مفتوحة وشفافة الختيار املرشحَّي لضمان حتديد أفضل
املرشحَّي وترشيحهم .وميكن أن يشمل ذلك تشجيع الدول على يلي:
(أ) إرسال إعالنات التوظيف القضائية إىل الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدين ذات
الصلة لتحديد وتشجيع جمموعة من املرشحَّي املؤهلَّي.
(ب) التطلع إىل تكريس مشاورات واسعة النطاق يف إجراءات الرتشيح احمللية ،حبيث سرتد
مسألة إجراء املشاورات مع املؤسسات القانونية واهليئات األكادميية القانونية يف اإلجراءات مبوجب املادة
( )4( 02أ) (‘ )‘1أو (‘.)‘2
(ج) إنشاء "فريق خرباء" على الصعيد الوطين لتقييم املرشحَّي وتزكيتهم .وميكن أن يشمل
ذلك الفريق ممثلَّي عن اجملموعات املذكورة أعاله لتقييم املرشحَّي وتزكيتهم وإجراء مشاورات مع رئيس
نقابة احملامَّي الوطنية.
 .4نوصي باختاذ اخلطوات التالية لتشجيع الدول على اعتماد أفضل املمارسات يف هذا الصدد:
(أ) ميكن تكليف اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات بإعداد جمموعة من أفضل املمارسات
املتعلقة بترشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدولية على الصعيد الوطني ،واليت ترى أسرتاليا أهنا قد تكون
أكثر فعالية من جمموعة املمارسات اليت تشرف عليها الدول.
(ب) ميكن للدول تبادل ومناقشة أفضل ممارسات ترشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدولية على
الصعيد الوطني مع اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات ملساعدهتا يف إعداد جمموعة أفضل املمارسات.
(ج) ميكن أن تقرتح اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات توصيات غري ملزمة بشأن أفضل
املمارسات املتعلقة بإجراءات الرتشيح الوطنية.
 .5وميكن أن تستكشف الدول األطراف تعزيز التكليف المسند إلى اللجنة االستشارية المعنية
بالترشيحات خالل الدورة االنتخابية ،كآلية لفرز املرشحَّي الذين رشحتهم الدول وتزكية أفضل
املرشحَّي املؤهلَّي لتأخذهم الدول األطراف يف االعتبار .وقد يشمل ذلك إتاحة الفرصة أمام الدول
األطراف للمشاركة يف عملية املقابلة اليت تديرها اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات حالياا.
 .2وإذا كانت هناك رغبة يف تنظر مجعية الدول األطراف يف قرار مستقل بشأن تعيَّي وانتخاب
القضاة يف دورهتا الثامنة عشرة (ديسمرب  ،)2312فيجب النظر يف تعزيز التكليف املسند إىل اللجنة
االستشارية املعنية بالرتشيحات وتشجيع الدول األطراف على اتباع عملية مفتوحة وشفافة الختيار
املرشحَّي .وميكن النظر يف مبادرات إضافية يف جلسات مجعية الدول األطراف املستقبلية.
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 .7وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تحسين معايير ترشيح وانتخاب القضاة ،يف نطاق نظام
روما األساسي يف صيغته احلالية .وعلى وجه اخلصوص ،ترى أسرتاليا أن هناك معىن وراء الرتكيز على
القائمة باء من "جماالت القانون الدويل ذات الصلة" (مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان) لتشجيع الدول األطراف على ترشيح وانتخاب القضاة ذوي اخلربة اخلاصة يف القوانَّي
واملمارسات اجلنائية الدولية؛
 -2عملية االنتخاب
 .8ينبغي للدول األطراف أن تشجع أفضل املمارسات للمساعدة يف حتديد املرشحَّي األكثر جدارة.
وميكن للدول أن تنظر يف الدور الذي ميكن أن يلعبه "فريق الخبراء" الوطني يف تقييم مرشحي الدول
األخرى املتقدمَّي لشغل املناصب القضائية ،قبل االنتخابات ،من أجل حتديد موقف التصويت اخلاص
بكل دولة.
 .2وترحب أسرتاليا باملزيد من املشاركة يف مسألة مبادلة األصوات ،واليت تسببت يف بعض األحيان
يف استبعاد املرشحَّي األكثر جدارة خالل العملية االنتخابية.

جيم -البرازيل
 .1ترى الربازيل أن املناقشة املتعلقة بإجراءات ترشيح وانتخاب القضاة هلا أمهية بالغة يف عملية
استعراض نظام روما األساسي .وتعتمد احتماالت احلصول على حمكمة موثوقة وفعالة ،إىل حد كبري،
على نوعية وتنوع تشكيلتها.
 .2وبالنظر إىل أمهية املوضوع ،قد تكون هناك قيمة مضافة العتماد قرار مستقل ميكن أن يستند إىل
الوثائق اليت اعتمدهتا اجلمعية ساب اقا بشأن ترشيح وانتخاب القضاة .وعلى الرغم من أن التغيريات يف
اإلجراءات احلالية قد تكون مربرة ،إال أن الربازيل ستحذر من إدخال أي تعديالت على نظام روما
حكيما بَّي جمموعة متنوعة من األهداف ،ترمي إىل اختيار جمموعة من
األساسي .وحتقق املادة  02توازناا
ا
القضاة األكثر تأهيال وتنوع ا .وينبغي أن يوجه نصها املناقشات اإلضافية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب
القضاة.
 .0وتتحمل الدول األطراف مسؤولية تنفيذ املادة  02من نظام روما األساسي إىل أقصى حد ممكن،
وينبغي أال تتجنب القيام هبذه املهمة .وينبغي أن تسند تدابري تعزيز اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات
دورها يف مساعدة الدول األطراف على الوفاء هبذه املسؤولية.
 .4وميكن أن تستفيد الدول من تبادل أفضل املمارسات بشأن اإلجراءات الوطنية لرتشيح املرشحَّي.
وال يوجد حالياا منتدى للدول األطراف لتبادل جتارهبا يف هذا الشأن .وستكون هناك فائدة من وراء
استكشاف إمكانية إنشاء فضاء للدول بغية تبادل املعلومات حول إجراءات الرتشيح الوطنية بطريقة
تطوعية.
 .5وجيب أن يأخذ أي استعراض إلجراءات ترشيح وانتخاب القضاة يف االعتبار احلاجة إىل ضمان
أن تتوفر احملكمة اجلنائية الدولية على هيئة متوازنة جدا .وبالتايل ،متاشيا مع املادة  )8( 02من نظام روما
األساسي ،من املهم ضمان التمثيل اجلغرايف العادل ،ومتثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل ،والتمثيل
العادل للقضاة من الرجال والنساء.
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ثانيا -المقترحات
ألف -بلجيكا
إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية

[]...

()ICC-ASP/3/Res. 6

الفقرة 66مكررا من المنطوق -إذا لم يوجد أكثر من مرشح واحد لمنصب واحد ،تجري الجمعية
اقتراعا أخيرا .وإذا لم يحصل المرشح على أغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمشتركة في
التصويت ،يجب تأجيل االنتخابات إلى دورة مستأنفة لجمعية الدول األطراف .وفي هذه الحالة،
تعاد اإلجراءات المتعلقة بتسمية المرشحين .ووفقا للمادة  66من النظام الداخلي لجمعية الدول
األطراف ،ينبغي أن تسمح ورقة االقتراع للدول األطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت باالدالء
بأصواتها إيجابا أو سلبا.

هتدف هذه القاعدة إىل تغيري النظام احلايل الذي ينظم انتخابات تلقائية عندما يكون هناك مرشح واحد
متبقي لشغل آخر منصب .ويهدف اإلجراء اجلديد إىل جتنب إجراءات التصويت بعدد ال هناية له من
االقرتاعات اليت ال حيصل املرشح األخري خالهلا على األغلبية املطلوبة النتخابه .انظر أيضاا ICC-
 ASP/14/41املؤرخ يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2315اجلزء الرابع ،املوضوع  1واملرفق ،وكذلك ICC-
 ASP/15/23املؤرخ يف  13تشرين الثاين/نوفمرب  ،2312املرفق  ،1املوضوع .1

الفقرة  23من املنطوق -ال تصوت كل دولة طرف خالل أي اقرتاع على عدد من املرشحَّي يزيد على
عدد املناصب اليت يتعَّي شغلها ،وتلتزم مبتطلبات احلد األدىن للتصويت فيما يتعلق بالقائمتَّي ألف وباء،
واجملموعات اإلقليمية ،واجلنسَّي .وُحتدند متطلبات احلد األدىن للتصويت يف بداية كل اقرتاع ،أو يتوقف
العمل به مبوجب الفقرتَّي  21و:22
(أ) تصوت كل دولة طرف حلد أدىن من عدد املرشحَّي من القائمتَّي ألف وباء .وهذا العدد
هو  2بالنسبة إىل القائمة ألف ،مطروحا منه عدد القضاة من تلك القائمة الباقَّي يف مناصبهم أو
املنتخبَّي يف اقرتاعات سابقة .أما بالنسبة للقائمة باء ،فهذا العدد هو  5مطروحا منه عدد القضاة من
تلك القائمة الباقَّي يف مناصبهم أو املنتخبَّي يف اقرتاعات سابقة.
(ب) تصوت كل دولة طرف حل ّد أدىن من عدد املرشحَّي من كل جمموعة إقليمية .وهذا العدد
هو  2مطروحا منه عدد القضاة من تلك اجملموعة اإلقليمية الباقَّي يف مناصبهم أو املنتخبَّي يف اقرتاعات
سابقة؛
إذا كان عدد الدول األطراف من أي جمموعة إقليمية أكثر من  12يف تلك اللحظة ،فإن احلد األدىن
للتصويت بالنسبة إىل تلك اجملموعة يع ّدل بإضافة .1
إذا مل يكن عدد املرشحَّي من جمموعة إقليمية على األقل ضعف احلد األدىن املطلوب للتصويت ،يكون
احلد األدىن املطلوب للتصويت ذي الصلة نصف عدد املرشحَّي من تلك اجملموعة اإلقليمية (مقربا إىل
أقرب عدد صحيح من العدد الكلي حيثما صح ذلك) .وإذا كان هناك مرشح واحد فقط مرشحان
فقط من جمموعة إقليمية ما ،ال يكون هناك حد أدىن مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك اجملموعة.
(ج) تصوت كل دولة طرف للحد األدىن من عدد املرشحَّي من كل من اجلنسَّي .وهذا العدد
هو  2مطروحا منه عدد القضاة من ذلك اجلنس الباقَّي يف املنصب أو املنتخبَّي يف اقرتاعات سابقة .غري
أنه إذا كان عدد املرشحَّي من أحد اجلنسَّي هو  13أو أقل ،يعدل احلد األدىن املطلوب للتصويت لذلك
اجلنس وفقا للصيغة التالية:
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عدد املرشحَّي

ال يتجاوز احلد األدىن املطلوب للتصويت:

2

3 -1

[]...

[]...

[]...

[]...

أيضا مرفق الوثيقة  ICC-ASP/14/41املؤرخة يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  .2315ففي اجلدول الذي
انظر ا
يلي البند (ج) من الفقرة  23من املنطوق ،عندما يساوي عدد املرشحَّي  ،2يُعدل احلد األدىن من
متطلبات التصويت ليساوي  3يف هذه احلالة.

باء -ليختنشتاين
 -6تحسين عملية ترشيح القضاة في المحكمة الجنائية الدولية
تُعد ضرورة ضمان أن يتوفر األشخاص الذي يشغلون املناصب القيادية على مؤهالت عالية من
نظرا ألن الدول
اجملاالت ذات األولوية يف إطار املناقشات اجلارية حول استعراض احملكمة اجلنائية الدولية .و ا
هي اليت ترشح وتنتخب القضاة ،فمن مسؤوليتها ضمان أفضل النتائج املمكنة هلذه االنتخابات ،من أجل
أن يكون أداء احملكمة اجلنائية الدولية من املستوى العايل .وركزت األعمال السابقة على عملية
االنتخابات ووافقت الدول األطراف على تدابري هامة كان هلا أثر إجيايب قوي :تفاوضت الدول حول
أحكام مفصلة واردة يف املادة  02من نظام روما األساسي ،وأُنشئت اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات ،وضمن نظام احلد األدىن من متطلبات التصويت تنوع هيئة احملكمة .و ال تزال هناك حالة
استياء من ظواهر االنتخابات نفسها ،وال سيما عادة املتاجرة يف األصوات اليت حتدث يف كثري من
األحيان على حساب القرارات القائمة على اعتبارات اجلودة .وسيكون التزام الدول كليتها بالنأي عن
متاما .وبالتايل لقد
هذه املمارسة أمرا مفيدا ،ولكنه من غري املرجح أن يؤدي إىل استئصال هذه املمارسة ا
حان الوقت وأصبح من الضروري الرتكيز على عملية الرتشيح .ومن شأن ضمان توفر األشخاص
املرشحَّي لشغل املناصب على مؤهالت عالية أن يؤدي تلقائياا إىل احلصول على هيئة عالية اجلودة وجيعل
عملية التصويت نفسها أقل أمهية بالنسبة جلودة عمل احملكمة .وميكن أن تشمل التدابري املفيدة يف هذا
الصدد استكشاف أفضل املمارسات اليت تطبقها الدول ،وكذلك املمارسات املعمول هبا يف احملاكم
واملؤسسات الدولية األخرى.
 -2المقترحات
 .1جيب توسيع نطاق دور اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات:
(أ) ينبغي أن تزود اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات الدول األطراف بأمثلة عن
أفضل ممارسات عمليات الترشيح الوطنية ملساعدة الدول األطراف على تسمية أكثر املرشحَّي تأهيال
لشغل منصب ضمن هيئة احملكمة اجلنائية الدولية.
(ب) ينبغي أن تقرتح اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات توصيات غري ملزمة بشأن إجراءات
الرتشيح الوطنية ،على سبيل املثال ،ينبغي تشجيع حكومات الدول األطراف على التشاور مع هيئاهتا
التشريعية أو على األقل إبالغها بشأن الرتشيحات لشغل املناصب القضائية بغية ضمان الشفافية
اإلجرائية.
31A021219
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(ج) كمرحلة أوىل ،ينبغي أن تجري اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات جولة سرية من
استعراض المرشحين ،حيث ميكن أن تتلقى الدول مشورة سرية بشأن مرشحيها احملتملَّي قبل إخراج
ترشيحاهتا النهائية إىل العلن .وميكن أن يشمل هذا التقييم امتحاناا مكتوباا بإحدى لغات العمل يف
احملكمة .وجيب أن تكون اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات قادرة على دعوة دولة طرف لتقدمي ترشيح
جديد يف حالة عدم استيفاء املرشح للمؤهالت املطلوبة .وبعد الرتشيح الرمسي ،ستستمر اللجنة
االستشارية املعنية بالرتشيحات يف إجراء استعراض ثانوي عام من أجل أن ترفع تقريرا إىل مجعية الدول
األطراف بشأن مؤهالت املرشحَّي.
(د)

ينبغي تحسين "نظام تحديد الدرجات" للجنة االستشارية المعنية بالترشيحات.

 .2وينبغي دعوة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى إعداد قائمة بالمرشحين األكثر
تأهيال من جميع المناطق للعمل كقضاة في المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة يف إثراء قرارات
الرتشيح للدول األطراف.
 .0وينبغي إرسال إعالنات المناصب القضائية إلى منظمات المجتمع المدني ذات الصلة
بالدول األطراف (مثل نقابة احملامَّي ،واملعاهد القانونية ،وما إىل ذلك) حىت تتمكن من تنشيط عضويتها
لتحديد وتسمية جمموعة من املرشحَّي املؤهلَّي حملياا.
 .4وميكن للدول امللتزمة بضمان احلصول على هيئة عالية اجلودة أن تقدم ترشيحات مشتركة .وقد
تكون الرتشيحات املشرتكة ذات أمهية خاصة للدول الصغرية اليت نادرا ما ترشح رعاياها للعمل كقضاة يف
احملكمة اجلنائية الدولية ،ولكن هلا مصلحة مباشرة يف ضمان احلصول على هيئة عالية اجلودة.
ينبغي أن تستضيف جمعية الدول األطراف جلسات استماع تفاعلية بين الدول األطراف
.5
ٍ
كقاض يف
وجميع المرشحين القضائيين في نيويورك من أجل اكتشاف مؤهالهتم اليت متكنهم من العمل
احملكمة اجلنائية الدولية.
 .2وأخريا ،ينبغي إتاحة الفرصة أمام مجيع املرشحَّي لشغل املناصب القضائية للمشاركة يف دورة
تدريبية حول نظام روما األساسي قبل االنتخابات.

جيم -نيوزيالندا
 -6مقدمة
عاما املاضية ،قدمت احملكمة اجلنائية الدولية مسامهات كبرية يف العدالة اجلنائية
على مدار  23ا
الدويل وفقه القانون اجلنائي الدويل ،من خالل جودة وطبيعة وظائفها وقراراهتا القضائية.
عددا من التحديات يف هذا اجملال.
ويف الوقت نفسه ،نقر بأن احملكمة تواجه ا

ونرى أنه على الدول األطراف أن تدعم احملكمة عن طريق تنفيذ تدابري عملية لضمان أن تكون
هيئة احملكمة جمهزة على حنو أفضل ملمارسة دورها .ومن مث ،فإن ضمان تسمية أكثر املرشحَّي تأهيالا
وانتخاهبم لشغل منصب يف احملكمة هو مسألة ذات أولوية مناسبة جلمعية الدول األطراف ،وسوف
تساعد يف ضمان قدرة احملكمة على الوفاء مبهمتها بفعالية.
وعلى الرغم من إدخال حتسينات على عملية الرتشيح واالنتخاب يف املاضي ،فإننا نرى أن مجعية
الدول األطراف القادمة ،اليت ستُعقد يف ديسمرب  ،2312هي منعطف حاسم جيب على الدول األطراف
استغالله لوضع تدابري حمددة قبل اجلولة املقبلة من االنتخابات القضائية يف ديسمرب  .2323وسيمكن
تنفيذ هذه التدابري احملكمة من أن تكون مناصبها جمهزة هبيئة قضائية ذات جودة عالية لالضطالع بعمل
احملكمة خالل  23سنة القادمة.
وفيما يلي مقرتحاتنا اخلاصة لتعزيز عملية الرتشيح واالنتخاب.
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 -2المقترحات الخاصة
 .1ينبغي لجمعية الدول األعضاء أن تضع المعايير اإلضافية غير الملزمة للمرشحين لشغل
المناصب القضائية
نظرا ألن احملكمة هي هيئة خمتصة يف اختاذ القرارات القضائية يف املقام األول ،فالبد أن يتمتع
ا
املرشحون لشغل املناصب القضائية باخلربة واملؤهالت والصفات الالزمة للقيام األدوار القضائية اليت تتناول
حماكمات جنائية كبرية ومعقدة متر على احملكمة.
وينص نظام روما األساسي على املعايري الدنيا اليت جيب أن يتوفر عليها املرشحون ليكونوا مؤهلَّي
لشغل املناصب القضائية .ومتثل هذه املعايري عتبة ال بد أن يفي هبا املرشحون ،بدالا من املعايري القصوى،
وميكن جلمعية الدول األطراف وضع أو صياغة معايري إضافية غري ملزمة للمرشحَّي لشغل املناصب
القضائية ،طاملا أهنا ال تتعارض مع نظام روما األساسي.
ونقرتح أن تتخذ مجعية الدول األطراف قرار بشأن جمموعة من معايري األهلية اإلضافية غري امللزمة
واليت تركز على الكفاءة واخلربة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وإجراءات احملاكمة .وينبغي أن
تشمل هذه املعايري املؤهالت واخلربات الالزم أن يتوفر عليها املرشحون األكفاء لشغل املناصب القضائية؛
املعرفة واخلربة العملية يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،مثل اخلربة الواسعة يف إدارة احملاكمات
اجلنائية املعقدة؛ واحلد األدىن من عدد سنوات اخلربة العملية ذات الصلة.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للدول األطراف ،من خالل مجعية الدول األطراف ،أن تقرر ،أو
أيضا املتطلبات الواردة يف القائمة
تُشجع على تسمية املرشحَّي فقط يف إطار القائمة باء ،الذين يستوفون ا
ألف.
 .2باإلضافة إلى الفقرة ( )6أعاله ،تكليف اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة
باقتراح معايير إضافية ينبغي أن يتوفر عليها المرشحون لشغل المناصب القضائية
ُكلفت اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات ،كهيئة حالية أنشأهتا مجعية الدول األطراف ،سلف ا
تأهيال كقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية" ،ويتجلى دور املعلومات
بـ "تيسري تعيَّي املرشحَّي األكثر ا
والتحليالت اليت قدمتها اللجنة يف "إثراء عملية اختاذ القرارات يف الدول األطراف" 1.وجيعلها تكوينها
وطابعها ومهمتها الفريدة يف وضع جيد ميكنها من مساعدة الدول األطراف من خالل تقدمي التوجيه
املباشر ومناقشة معايري األهلية اخلاصة باملرشحَّي لشغل املناصب القضائية يف املادة ( )0( 02ب) من
نظام روما األساسي.
لذلك ،نقرتح أن تقوم مجعية الدول األطراف بتعديل اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات لتوفري قدر أكرب من االستقاللية لـها لتقرتح معايري األهلية اإلضافية غري امللزمة ،لتنظر فيها
مجعية الدول األطراف ،أو "املؤهالت املثالية للمرشحَّي" ،أي اخلربة العملية اليت ال تتطلب تعديالت على
نظام روما األساسي.
.0
متينة

ينبغي أن تشجع جمعية الدول األطراف الدول األطراف على إرساء عمليات ترشيح وطنية

تعد عمليات الرتشيح الوطنية املتينة واملوثوقة والشفافة والقائمة على أساس اجلدارة داخل الدول
األطراف ضرورية لتقدمي مرشحَّي أكفاء ومؤهلَّي وممثلَّي على حنو عادل .وستختلف التفاصيل اخلاصة
هلذه العمليات بَّي الدول األطراف ،على اعتبار أنه يتعَّي عليها مراعاة خمتلف السياقات احمللية واألنظمة
القضائية واألطر القائمة.
 1اختصاصات إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ،مرفق الوثيقة .ICC-ASP/10/36
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ونقرتح أن تشجع مجعية الدول األطراف الدول األطراف على إنشاء و/أو تعزيز عمليات الرتشيح
الوطنية بناءا على أفضل املمارسات الدولية ،واليت تعزز الشفافية احمليطة مبعايري وإجراءات الرتشيح،
والشمولية ،واختاذ القرارات القائمة على اجلدارة .وميكن أن تشمل هذه العمليات ،على سبيل املثال ،جلان
البحث الوطنية املستقلة.
 .4تكليف اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات بتقديم إرشادات محددة وأفضل الممارسات
بشأن عمليات الترشيح الوطنية ،بهدف مساعدة الدول األطراف على تعزيز عملية الترشيح الوطنية
الخاصة بها
من أجل مساعدة الدول األطراف على إرساء عمليات ترشيح وطنية بناءا على أفضل املمارسات
الدولية ،نقرتح أن تقوم مجعية الدول األطراف بتكليف اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات بتجميع
إرشادات وتقدميها إىل الدول األطراف بشأن عمليات الرتشيح الوطنية ،مبا يف ذلك أمثلة على أفضل
متاحا.
املمارسات ،حيثما كان ذلك ا
ونرى أن هذا االقرتاح مي ّكن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات من استكمال توجيه مجعية
الدول األطراف يف الفقرة ( )0أعاله ،من خالل تقدمي إرشادات وأمثلة أكثر تفصيالا ملساعدة الدول
األطراف على إنشاء أو تعديل عمليات الرتشيح الوطنية اخلاصة هبا.
 .5تعزيز المهمة التي ُكلفت بها اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات للعب دور أكبر في
تقييم المرشحين لشغل المناصب القضائية ،بمجرد تسميتهم.
نرى أنه من ضمن األولويات حتقيق املرشحَّي حلد أدىن من األهلية ليلجوا العملية االنتخابية،
والذين مت تقييمهم بشكل مستقل وف اقا للمعايري واملؤهالت اليت يتطلبها أداء األدوار القضائية يف احملكمة
اجلنائية الدولية.
وللقيام بذلك ،نرى أنه جيب على مجعية الدول األطراف تعزيز اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات ومتكينها من إجراء تقييمات أكثر دقة للمرشحَّي لشغل املناصب القضائية.
ويف هذا الصدد ،ينبغي تعديل اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات من أجل:
(أ) متكينها من إجراء تقييمات أكثر تفصيالا للمرشحَّي وتزويدها يف هناية املطاف للدول
األطرف وف اقا للمعايري الواردة يف نظام روما األساسي ومعايري األهلية اإلضافية غري امللزمة اليت قررهتا مجعية
الدول األطراف (انظر املقرتح ( )1أعاله) ،مبا يف ذلك أي معايري إضافية تقرتحها هذه اللجنة االستشارية
(انظر االقرتاح ( )2أعاله) .وينبغي هلذه اللجنة يف تقييماهتا أن تقيم مجيع املواد ذات الصلة (مبا يف ذلك
السرية الذاتية للمرشح والكتابات واآلراء املنشورة سابقا)؛
(ب) مطالبة هذه اللجنة بإجراء مقابالت مباشرة مع املرشحَّي لشغل املناصب القضائية؛
(ج) تكليف هذه اللجنة بإنشاء قائمة خمتصرة (غري ملزمة) باملرشحَّي (بدالا من تقدمي
توصيات بشأن ذلك).
وستجلب هذه العملية بعض االتساق بَّي إجراءات ترشيح القضاة وإجراءات انتخاب املدعي
العام .كما تشجع الدول األطراف على تسمية مرشحَّي موثوق هبم.
وبعد هذه العملية ،نقرتح عقد موائد مستديرة مفتوحة مع املرشحَّي املدرجَّي يف القائمة املختصرة
موجهة للدول واجملتمع املدين واجلمهور الواسع ،على غرار تلك اليت استضافها التحالف من أجل احملكمة
اجلنائية الدولية يف عام .2317
ضا منفتحون على إجراء مرحلة فرز أولية إضافية
وال نزال منفتحَّي ملناقشة هذا املقرتح .وحنن أي ا
وسرية واختيارية حىت يتسىن لدولة طرف سحب مرشح قررت اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات أنه ال
يصلح لالنتخاب /لتعيينه يف منصب قضائي.
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 -0القرار المستقل الصادر عن جمعية الدول األطراف
نظرا ألن هذه مسألة ذات أولوية عالية ،فإننا نرى أنه جيب االتفاق على التدابري املتعلقة بتحسَّي
ا
ترشيح وانتخاب القضاة من خالل وضع قرار مستقل يف مجعية الدول األطراف هلذا العام.
ومن شأن القرار املستقل أن يعزز أمهية ترشيح وانتخاب قضاة رفيعي املستوى ،ويسلط الضوء
على مصاحل وآراء مجعية الدول األطراف بشأن هذه املسألة ،ويعزز توقعاهتا من الدول األطراف بشأن
تسمية مرشحَّي مؤهلَّي.
وال تزال نيوزيلندا ملتزمة بالعمل مع مجيع الوفود لتحقيق هذه النتائج.

دال -المملكة المتحدة
املقرتح

التفاصيل

استعراض متطلبات

ميكن إدراج املعايري غري امللزمة يف قرار مجعية الدول األطراف ،شريطة أال إدراج خيارات غري ملزمة يف
قرار مجعية الدول األطراف.
تتعارض مع نظام روما األساسي .مثال:

األهلية

املتطلبات

استعراض احلد األدىن من
 شرط التوفر على شهادة يف القانون. حد أدىن من عدد سنوات اخلربة (على سبيل املثال  13سنوات للمحامي) .متطلبات التصويت (قرار تشجيع الدول على تسمية مرشحي القائمة باء فقط من ذوي اخلربة يف بشأن إجراء االنتخاباتلشغل املناصب القضائية).
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية (مؤهالت القائمة ألف).
 نأي الدول األطراف عن انتخاب أكثر من عدد معَّي من املرشحَّي يفالقائمة باء.
مقرتح القيام بإصالح طويل األجل:

التعديل القانوين.

حتديدا يف نظام روما األساسي.
 فرض شروط أهلية تكون أكثر ا -استعراض استخدام القائمة باء النتخاب القضاة.

 حذف القائمة ألف  /القائمة باء ووضع معايري مشرتكة.تعزيز عملية

الترشيح داخل
الدول

دعوة/تشجيع الدول على إرساء عملية وطنية شاملة ومستقلة الختيار إدراج خيارات غري ملزمة يف
املرشحَّي وتسميتهم ،باالعتماد على أفضل املمارسات الدولية .وميكن أن قرار مجعية الدول األطراف.
يشمل هذا:
 توجيه دعوة عامة ومفتوحة للمرشحَّي الذين يستوفون املعايري. معايري حمددة سلفا تستند إىل اجلدارة الختيار املرشحَّي. استخدام هيئة تقييم مستقلة لفحص/تقييم املرشحَّي (ممثلو اهليئاتاحلكومية والقضائية واملهنية).
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 وضع إطار قانوين وطين/جمموعة من القواعد الثابتة لرتشيح القضاة لشغلمناصب يف احملكمة اجلنائية الدولية.
تمكين اللجنة

االستشارية المعنية
بالترشيحات

زيادة دور ومسؤولية هذه اللجنة ،لتمكينها كي جتري تقييمات صارمة على تعديل قرار مجعية الدول
األعضاء واالختصاصات
املرشحَّي من خالل اعتماد معايري غري ملزمة.
 كلفت هذه اللجنة بتقييم ،وتقدمي استنتاجات وتوصيات ،بشأن صرامة اليت تنظم عمل هذه اللجنة.ُ

(رمبا سيتطلب ذلك وضع
عمليات الرتشيح احمللية (لزيادة الضغط على الدول إلصالح عملياهتا).
 ميكن هلذه اللجنة أن تطلب من الدول تقدمي مزيد من املعلومات حول ترتيبات انتقالية خاصةاملرشحَّي (مثل املعلومات ذات الصلة بغية تقييم متطلبات "التحلي باالنتخابات يف عام
.)2323
باألخالق الرفيعة").
إطارا أكثر وضوحا لتقييم وتأهيل املرشحَّي ،وذلك
 إرساء هذه اللجنة اباستخدام فئات واسعة أكثر من تلك املستخدمة حالياا لتمكَّي الدول
األطراف من إجراء تقييم نوعي أعمق على املرشحَّي.

 ميكن هلذه اللجنة رفض املرشحَّي الذين ال يستوفون املعايري/الذين ملخيضعوا لتقييم حملي ذي أمهية.
 فرض حدود على عدد قضاة احملكمة اجلنائية الدولية السابقَّي واملسؤولَّياحلكوميَّي العاملَّي يف هذه اللجنة.
 تصدر هذه اللجنة تقريرها عن املرشحَّي مبكرا ليكون هناك مزيد من التأثريعلى العملية.

اقرتاح إصالح طويل األجل :إنشاء جلنة للتعيَّي قضائي.

التعديل القانوين.

فترة الترشيح

متديد/تقدمي فرتة الرتشيح للسماح بإجراء عملية اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات مبكرا.

أفضل الممارسات

تعهد الدول بالتصويت على أساس صارم باالستناد إىل اجلدارة أو إدراج عبارة ميكن تضمَّي العبارة يف قرار
يف القرار تشجع الدول على انتخاب املرشحَّي على أساس صارم باالستناد إىل مجعية الدول األطراف.
اجلدارة ،والنأي عن املتاجرة يف األصوات.
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المرفق الثاني
[مسودة] تقرير المكتب بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب
القضاة
إن مجعية الدول األطراف،
الفقرة  1من الديباجة -إذ تضع يف اعتبارها أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
("احملكمة")،
الفقرة  0من الديباجة -وإذ تؤكد على أن احملكمة هي حمكمة جنائية دولية دائمة تتمتع بسلطة ممارسة
اختصاصها مبوجب نظام روما األساسي على األشخاص جراء ارتكاهبم جلرائم خطرية متس اجملتمع الدويل
ككل ،وعليها جراء ذلك ضمان احلفاظ على أعلى املعايري يف إجراءاهتا،
الفقرة  4من الديباجة -وإذ ترحب باملسامهة اليت قدمتها احملكمة يف املساءلة واالحرتام الدائم للعدالة
الدولية ،وقد عزمت على مواصلة جهودها لتعزيز احملكمة ومساعدهتا يف ممارسة وظيفتها بفعالية،

الفقرة  5من الديباجة -وإذ تشري إىل أن اجلمعية وافقت يف قرارها  ICC-ASP/1/Res.3على استعراض
إجراءات انتخاب القضاة مبناسبة االنتخابات املقبلة هبدف إجراء أي حتسينات قد تكون ضرورية،
الفقرة  2من الديباجة -وإذ تؤكد أن الدول األطراف تتحمل مسؤولية ترشيح وانتخاب أشخاص لشغل
املناصب القضائية وفق ا للمادة  02من نظام روما األساسي،
الفقرة  7من الديباجة -وإذ تقر باحلاجة إىل تعديل االختصاصات املتعلقة بإنشاء جلنة استشارية معنية
برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة  02من نظام روما األساسي،
الفقرة  8من الديباجة -وإذ تؤكد على أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بَّي اجلنسَّي يف أجهزة
احملكمة،
 .1تشدد على أمهية ترشيح وانتخاب كقضاة أشخاص مؤهلَّي وذوي كفاءة وخربة من أعلى
املستويات واملتحلَّي باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ،والذين يتوفرون على املؤهالت املطلوبة يف دوهلم
لتعيينهم يف أعلى املناصب القضائية ،وف اقا للمادة  02من نظام روما األساسي ،وتقرر تعزيز اللجنة
االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،لتتمكن من مساعدة الدول األطراف على حتقيق هذه الغاية؛
 .2وتؤكد من جديد ضرورة قيام الدول األطراف بتقييم كفاءات املرشحَّي وفقا للفقرة  0من املادة
 02من نظام روما األساسي؛
 .0وتطلب إىل اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة تقدمي املعلومات والتحليالت إىل الدول
األطراف بشأن تقييم مؤهالت املرشحَّي وفقا للمادة ()0(02ب) ،قبل الدورة التاسعة عشرة للجمعية؛
 .4وتشري إىل أنه مبوجب املادة ()4(02أ) من النظام األساسي ،جيوز ألي دولة طرف يف النظام
األساسي أن تقدم من ترشحهم لالنتخاب من أجل شغل منصب قضائي يف احملكمة ،ويتم ذلك إما عن
طريق إجراءات تسمية املرشحَّي املزمع تعيينهم يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية ،أو عن طريق
اإلجراءات املنصوص عليها بشأن تسمية املرشحَّي لشغل منصب قضائي يف حمكمة العدل الدولية يف
النظام األساسي لتلك احملكمة ،ويف هذا الصدد ،تشدد على ضرورة أن تكون الدول األطراف متسقة مع
التزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي؛
 .5وتشجع الدول األطراف على أن تأخذ يف احلسبان أفضل املمارسات على الصعيدين الوطين
والدويل عند تنفيذ إجراءاهتا الوطنية لتسمية املرشحَّي لشغل منصب قضائي يف احملكمة؛
 .2وتشجع الدول األطراف على تقدمي معلومات وتعليقات حول إجراءات الرتشيح واالختيار احلالية
أو املرتقبة اخلاصة هبا إىل أمانة اجلمعية ،وتطلب إىل األمانة إتاحة تلك املعلومات املقدمة للجنة
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االستشارية املعنية برتشيح القضاة ،وإتاحتها كذلك للجمهور إذا مل تعرتض الدولة الطرف املقدمة
للمعلومات على ذلك؛
 .7وتطلب إىل اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،بالتشاور مع الدول وغريها من أصحاب
املصلحة املعنيَّي ،أن تعد وتق ّدم يف أقرب وقت ممكن ،ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة العشرين جلمعية
الدول األطراف ،جمموعة من املعلومات املقدمة من الدول األطراف ،وإعداد وثيقة مرجعية لتستخدمها
ا لدول األطراف على أساس اختياري ،واليت تشمل املمارسات اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار عندما تقوم
الدول األطراف بوضع أو استخدام إجراءات الرتشيح الوطنية؛
 .8وحتيط علماا مع التقدير بعمل اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة ،وتشري إىل أن املعلومات
والتحليالت اليت قدمتها اللجنة هتدف إىل إثراء عملية اختاذ القرارات يف الدول األطراف وتعزيز تقييمها
للمرشحَّي ،وليست ملزمة بأي حال من األحوال هلا أو جلمعية الدول األطراف؛
 .2وتشري إىل أنه ينبغي للدول األطراف أن متارس تصويتها وفقا للمادة 02؛
 .13وتشجع الدول األطراف على النأي عن املتاجرة يف األصوات؛
 .11وتشجع املرشحَّي على تعميق معرفتهم بنظام روما األساسي وترحب باجلهود اليت يبذهلا
املرشحون ،مبا يف ذلك احلصول على التدريب املناسب ،حسب االقتضاء؛
 .12وتقرر اعتماد التعديالت املدخلة على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،والتعديالت على
اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،الواردة يف التذييلَّي األول والثاين ،على التوايل،
هلذا القرار.
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التذييل األول
مسودة التعديالت المدخلة على القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6بشأن
إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة
ألف -الفقرة 0
حتذف عبارة " تُفتتح فرتة الرتشيح قبل االنتخابات بـ 02أسبوعا وتدوم  12أسبوعا" حبيث يصبح
نصها كالتايل" :تُفتح فرتة الرتشيح يف أول يوم اثنَّي من السنة التقوميية اليت جيب أن تتم فيها االنتخابات،
أسبوعا .وجيب أن يأخذ أي متديد يف فرتة الرتشيح يف االعتبار حاجة اللجنة االستشارية
وتستمر ملدة 12
ا
أسبوعا على األقل من االنتخابات".
املعنية برتشيحات القضاة إىل تقدمي تقريرها قبل 12
ا

باء -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  62مكررا ثانيا
مبجرد أن جتري اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات تقييماهتا على املرشحَّي ،ويف أقرب وقت
ممكن قبل االنتخابات ،سييسر املكتب إجراء مناقشات املائدة املستديرة العامة مع مجيع املرشحَّي.
وجترى
وستفتح مناقشات املائدة املستديرة أمام الدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة املعنيَّيُ ،
بلغيت العمل يف احملكمة .ويشارك املرشحون بإحدى لغات العمل يف احملكمة وجيوز هلم املشاركة عن طريق
الفيديو .وستسجل مناقشات املائدة املستديرة على الفيديو لتتاح على موقع مجعية الدول األطراف .وحيدد
الفريق العامل يف نيويورك الطرائق املتبقية ملناقشات املائدة املستديرة.

جيم -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  62مكررا
جيب أن يكون مجيع املرشحَّي متاحَّي إلجراء املقابالت ،مبا يف ذلك عن طريق الفيديو أو وسائل
مماثلة ،أمام اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات .وينبغي أن تسعى الدول املقدمة للرتشيحات إىل
ضمان أن يكون مجيع املرشحَّي متاحَّي إلجراء املقابالت أمام اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات.

دال -إضافة ما يلي كفقرة جديدة ( 6و)
اإلشارة إىل ما إذا كان الرتشيح قد مت مبوجب الفقرة (4أ) ،1،أو الفقرة (4أ) ،2،من املادة ،02
وحتديد عناصر هذه اإلجراءات بالتفصيل الالزم.
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التذييل الثاني
مسودة التعديالت المدخلة على اختصاصات اللجنة االستشارية المعنية
بالترشيحات ،الواردة في مرفق الوثيقة ICC-ASP/10/36
ألف -الفقرة 0
يف هناية الفقرة  ،0يضاف" :ال جيوز ألي عضو هو من رعايا دولة طرف معينة أن يشارك يف
تقييم املرشحَّي الذين ترشحهم تلك الدولة الطرف".

باء -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  5مكررا
وهلذا الغرض ،يتعَّي على اللجنة:
(أ) وضع استبيان مشرتك جلميع املرشحَّي يطلب منهم توضيح ما يلي ’1‘ :خربهتم يف إدارة
الدعاوى اجلنائية املعقدة؛ ‘ ’2خربهتم يف القانون الدويل العام؛ ‘ ’0خربة حمددة يف مسائل املساواة بَّي
اجلنسَّي واألطفال؛ ‘ ’4سجل يف احلياد والنزاهة؛ ‘ ’4إتقان إحدى لغيت العمل يف احملكمة ،وإتاحة
الفرصة جلميع املرشحَّي جلعل إجاباهتم على االستبيان متاحة للجمهور.
(ب) ومطالبة املرشحَّي بإثبات معرفتهم القانونية عن طريق تقدمي األدلة ذات الصلة؛
(ج) والتحقق من األشخاص املرجعيَّي للمرشحَّي وأي معلومات أخرى متاحة للجمهور؛
(د) وصياغة تصريح موحد جلميع املرشحَّي لتوقيعه يوضح ما إذا كانوا على علم بأي
ادعاءات بسوء السلوك ،مبا يف ذلك التحرش اجلنسي ،اهتموا هبا؛
(ه) وتقييم املهارات العملية مثل القدرة على العمل اجلماعي؛ معرفة النظم القانونية املختلفة؛
والتعامل مع البيئات السياسية واالجتماعية والثقافية اإلقليمية ودون اإلقليمية وفهمها؛
(و)

وتوثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين يف الدول األطراف املرشحة؛

(ز )

وإعداد تقرير عن اجلوانب املذكورة أعاله.

جيم -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  8مكررا
أيضا ،بناءا على طلب إحدى الدول األطراف ،أن تقدم تقييما سريا ومؤقتا
يتعَّي على اللجنة ا
ملدى مالءمة مرشح حمتمل لتلك الدولة الطرف .ويستند هذا التقييم املؤقت فقط على املعلومات اليت
تقدمها الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة ،وال يشرتط على اللجنة التواصل مع املرشح احملتمل .وال ينبغي أن
ميس طلب إجراء تقييم مؤقت على املرشح احملتمل بقرار الدولة الطرف بتسمية أو عدم تسمية هذا املرشح
احملتمل .وال ينبغي أن ميس أي تقييم مؤقت بتقييم ذلك الفرد من قبل اللجنة ،إذا رشحته دولة طرف.
وينبغي أال يتجاوز عدد أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات املسؤولَّي عن إجراء تقييم مؤقت
 .0ويف حالة تسمية الدولة الطرف ملرشح ما بعد التقييم املؤقت ،جيب على أعضاء اللجنة االستشارية
املعنية بالرتشيحات الذين أجروا التقييم املؤقت للمرشح أن يرتاجعوا عن التقييم الرمسي لذلك املرشح.
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دال -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  63مكررا
مبجرد أن تنهي اللجنة عملها ،تقوم بإعداد تقرير شامل ومفصل ذي طابع تقين ،يشمل ما يلي
عن كل مرشح:
(أ)

املعلومات اليت مت مجعها وف اقا للفقرة  5مكررا؛

(ب) والتقييمات النوعية واملعلومات والتحليالت اليت أُجريت بدقة بشأن مدى مالءمة أو عدم
مالءمة كل مرشح للقيام بدور قضائي يف ضوء متطلبات املادة  ،02مبا يف ذلك األسباب التفصيلية وراء
تقييم اللجنة؛
(ج) واإلشارة إىل إجراءات الرتشيح الوطنية املستخدمة ،مبا يف ذلك ما إذا كانت قد اتبعت يف
كل حالة حمددة؛

هاء -تعديل الفقرة 66
أسبوعا على األقل من
يتاح تقرير اللجنة للدول األطراف واملراقبَّي عن طريق تقدميه إىل املكتب ،قبل 12
ا
االنتخابات لتنظر فيه مجعية الدول األطراف الح اقا.

واو -إضافة ما يلي كفقرة جديدة  63مكررا ثانيا
جيوز للجنة أن تطلب إىل الدول تقدمي مزيد من املعلومات حول املرشحَّي اليت حتتاجها للنظر يف مدى
مالئمة املرشح وتقييمه كمرشح لشغل منصب قضائي.
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المرفق الثالث
مسودة نص التقرير الجامع

 .1تُدرج الفقرات التالية يف قسم االنتخابات:
"تشري إىل القرار  ،ICC-ASP/18/Res.Xالذي اعتمد ،يف مجلة أمور ،تعديالت على اإلجراءات
املنصوص عليها يف  ICC-ASP/3/Res.6لرتشيح وانتخاب القضاة ،وتعديالت على اختصاصات اللجنة
االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اليت اعتمدهتا اجلمعية مبوجب الفقرة  12من
القرار ICC-ASP/10/Res.5؛
وتشدد على أمهية ترشيح وانتخاب كقضاة أشخاص مؤهلَّي وذوي كفاءة وخربة من أعلى
املستويات واملتحلَّي باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ،والذين يتوفرون على املؤهالت املطلوبة يف دوهلم
لتعيينهم يف أعلى املناصب القضائية ،وف اقا للمادة  02من نظام روما األساسي ،وهلذه الغاية ،تشجع
الدول األطراف على إجراء عمليات شاملة وشفافة لتحديد أفضل املرشحَّي؛
وتشدد على أمهية استعداد القضاة املنتخبَّي الذين يقدمون تعهداهتم الرمسية للقيام مبهامهم على
أساس التفرغ عندما يتطلب عبء العمل باحملكمة ذلك؛
وترحب بتقرير املكتب عن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات؛

1

وتشري إىل قرارها بأن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات دوراهتا يف الهاي أو يف نيويورك،
وهذا يتوقف على الفعالية من حيث التكلفة اليت ستتحمل يف مكان معَّي؛
وجتدد التأكيد على أمهية إجراء مقابالت مع املرشحَّي ،مبا يف ذلك عن طريق الفيديو أو وسائل
مماثلة ،لالضطالع بوظيفتها بفعالية وتؤكد على مسؤولية الدول املرشحة يف ضمان حضور املرشحَّي
إلجراء مقابلة مع اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات؛
وتشري إىل اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اليت
اعتمدهتا اجلمعية مبوجب الفقرة  12من القرار  ،ICC-ASP/10/Res.5بصيغته املعدلة مبوجب القرارICC-
 ،ASP/18/Res.Xويطلب إىل الدول األطراف اليت قد تفكر يف ترشيح رعاياها كأعضاء يف اللجنة
االستشارية أن تضع يف اعتبارها أن تركيبة اللجنة ينبغي أن تعكس ،يف مجلة أمور" ،التمثيل العادل لكال
اجلنسَّي""،
 - 2ويستعاض عن الفقرة  2من املرفق األول (الواليات) من القرار اجلامع لعام 2318

( )ICC-ASP/17/Res.5بما يلي:

"(أ) تقرر مواصلة استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة على النحو املنصوص عليه يف
القرار ،ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة ،هبدف إجراء أي حتسينات قد تكون ضرورية ،مع مراعاة
العمل املضطلع به حىت اآلن على النحو الوارد يف تقرير امليسر؛"2
"(ب) "تطلب إىل املكتب أن يطلع اجلمعية ،يف دورهتا التاسعة عشرة ،على التقدم احملرز يف
استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة؛"

____________
1الوثيقة
 2تقرير املكتب بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة (.)ICC-ASP/18/XX
.ICC-ACP/18/19
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