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جمعية الدول األطراف

ثامنة عشرةلدورة الا
٢٠١٩كانون األول/ديسمرب ٧–٢،الهاي

االختصاصات-ّ المدعي العام  انتخاب :جمعية الدول األطرافمكتب 

معلومات أساسية-أوال

) من نظام روما األساسي املعايري الرئيسية اليت يتعني على املدعي العام ٣(٤٢حتدد املادة -١
-ICCبصيغته املعدلة مبوجب القرار ،ICC-ASP/1/Res.2ّ         ويتضم ن القرار استيفائها (انظر املرفق األول).

ASP/3/Res .6 انظر املرفق ه وانتخاباملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ترشيح ، القواعد اليت حتكم)
لقضاة، اليت املدعي العام، يشري القرار إىل القواعد اليت تنظم ترشيح اترشيحفيما يتعلق بعملية و الثاين). 

ّ                   ي فض ل أن حتوز الرتشيحات إىل تلك القواعد، "ي). إضافة ٢٨(الفقرة تعديل، من تسري مع تعديل ما يلزم   ُ
).٢٩(الفقرة "ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة.

املدعي العام، مل تتم اإلشارة إىل هذه القواعد اليت حتكم انتخاب القضاة. بانتخابفيما يتعلق -٢
يف غياب هذا و ، "جيب بذل كل جهد ممكن النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء". ٣٣وفقا للفقرة ، لكن
مبوجب بأغلبية مطلقة من الدول األطراف، يتم انتخاب املدعي العام باالقرتاع السري، اآلراء هذاتوافق
) من نظام روما األساسي (انظر املرفق األول).٤(٤٢املادة 

ذه اجلهود بطريقة منظمة وشفافة، على النحو املبني أدناه.ع ينبغي االضطاله يرى املكتب أن-٣

تركيب اللجنة وفريق الخبراء- ثانيا

موعات مكتب اجلمعية ممثال واحدا عن كل جمموعة إقليمية ّ يعني  –٤ ً                        بناء  على مشاورات مع ا
أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية واملستقلة وال يعملو اإلقليمية، كأعضاء يف جلنة انتخاب املدعي العام. 

ً                              يلتمسون أو يتصرفون بناء  على تعليمات من أي مصدر خارجي.

اللجنة أحد أعضائها كرئيس وأحد أعضائها كنائب للرئيس.ّ تعني  -٥
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موعة اإلقليمية ذات الصلة، بتعيني عضو يشغر أحد املناصبعندما -٦ ، يقوم املكتب، بالتشاور مع ا
موعة اإلقليمية للعمل يف اللجنة.آخر من تلك ا

جمموعة إقليمية، ملساعدة اللجنة يف ّ واحد لكل  ّ           ً                      يعني  املكتب فريقا  من مخسة خرباء مستقلني، -٧
تمع املدين تقدمي ترشيحات. جيب أال يكون و االضطالع بواليتها.  عضو خلرباء اجيوز للدول األطراف وا

جيب أن يتمتع هؤالء اخلرباء خبربة واسعة النطاق يف جمال التحقيق اجلنائي على و نسية. اجلنفس من اللجنة
الصعيدين الوطين والدويل.

يعني املكتب أعضاء اللجنة ويعني اخلرباء مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني والتوازن -٨
اجلغرايف، والتمثيل الكايف لألنظمة القانونية الرئيسية يف العامل.

ة اللجنة وفريق الخبراءوالي- ثالثا

لعمل املبينة يف القسم الرابع أدناه. تيسر اللجنة ترشيح وانتخاب املدعي العام املقبل وفقا ألساليب ا-٩
٤٢يف عملها بأحكام نظام روما األساسي الواجبة التطبيق وعلى وجه التحديد املادة تسرتشد اللجنة و 

، بصيغته ICC-ASP/1/Res.2ّ            فضال عن اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب املدعي العام املبي نة يف القرار 
لة.ّ املعد  

اخلرباء اللجنة بصفة استشارية، وفقا للمادة الرابعة أدناه.يساعد فريق-١٠

أساليب عمل اللجنة وفريق الخبراء-رابعا

جتتمع اللجنة و تعمل اللجنة بشكل مستقل وجتتمع كلما دعت الضرورة أو حسبما يقتضي الرئيس. -١١
ضطالع عند االشخصيا إىل االجتماع تسعى اللجنة و . ن بعدً                         شخصي ا أو عن طريق املراسلة أو ع

عند الضرورة، جيوز لرئيس مجعية الدول األطراف، بالتشاور مع املكتب ورئيس و قييم املرشحني. بت
ا، مع مراعاة و اللجنة، عقد اجتماع مع اللجنة.  الفعالية من تقرر اللجنة مكان انعقاد اجتماعا

.حيث التكلفة
، على النحو املنصوص متطلبات الوظيفةتضمن يوصي فريق اخلرباء مبشروع إعالن عن الشواغر ي-١٢

من نظام روما األساسي. جيوز لفريق اخلرباء النظر يف تضمني املتطلبات التالية هلذا ٤٢عليه يف املادة 
معرفة متعمقة بالقانون اجلنائي و ؛ مؤكدةية إدار وخربة املنصب: خربة يف حماكمة القضايا اجلنائية املعقدة؛ 

توافق اللجنة مث املكتب على هذا اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، و والقانون الدويل العام.الوطين أو الدويل 
وتنشره الدول األطراف واألمانة وقسم املوارد البشرية باحملكمة على نطاق واسع.

ب ذ بقوة عدم طلبات من األفراد. التتلقى اللجنة -١٣ تشجيع الدول األطراف أو الكيانات ُ َّ           وحي 
يف هذه املرحلة.عليهاتصديقالالرتشيحات أو األخرى 
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تستعرض اللجنة الطلبات الواردة يف ضوء املعايري ذات الصلة على النحو املنصوص عليه يف املادة -١٤
) من نظام روما األساسي ويف إعالن الشواغر، وتبت يف قائمة طويلة من املرشحني مث جتري ٣(٤٢

مقابالت على أساس الكفاءة.

الطلبات، والتوصية بقائمة طويلة من املرشحني، فرزبيساعد فريق اخلرباء اللجنة، مبا يف ذلك -١٥
فريق عرض جيب أن يو واملشاركة فيها. ،الكفاءةاليت جتري على أساس مع املرشحني وإعداد املقابالت 

اللجنة قبل وضع القائمة املختصرة.على اخلرباء تقييمهم للمرشحني 

اللجنة بتوافق اآلراء قائمة خمتصرة غري مرتبة من ثالثة إىل ستة من أكثر املرشحني تأهيال، تضعو -١٦
بة حسب الرتتيب األجبدي باللغة اإلجنليزية.ّ رت  ُ م  

يبلغ رئيس اللجنة رئيس مجعية الدول األطراف يف أقرب وقت ممكن بأي مسألة قد تنشأ وحتول -١٧
احلصول على توجيهات املكتب.ّ   سىن  لهدون توافق يف اآلراء، حىت يت

كون ت، أو عندما اليت حيملها أحد أعضاء اللجنة أو أحد اخلرباءاملرشح نفس اجلنسية مل عندما حي-١٨
أحد أعضاء اللجنة أو أحد َِ   ق ب ل هناك أي أسباب أخرى، حقيقية أو متصورة، لتضارب املصاحل من 

اللجنة أو اخلبري يف عضو الجيب على و املشاركة يف تقييم املرشح. ، جيب على العضو أو اخلبري رفضاخلرباء
انتباه الرئيس ألي تضارب يف املصاحل.اسرتعاء 

املتعلقة باملرشحني املؤهلني تأهيال عاليا، جيب أن تراعي ١٦طوال العملية، ورهنا بأحكام الفقرة -١٩
لألنظمة القانونية الرئيسية يف العامل، ً ا  مناسبً متثيال  أن تراعي اللجنة التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف، و 

معية الدول األطراف ككل.جلوكذلك املصاحل الفضلى للمحكمة و 

ائيا  حيدد بالتفصيل كيف يفي املرشحون املختارون بشروط الوظيفة، على النحو ّ تعد  -٢٠ ً      ً                                                                اللجنة تقريرا  
األساسي ويف إعالن الشواغر.من نظام روما ٤٢املنصوص عليه يف املادة 

تزود أمانة مجعية الدول األطراف اللجنة باملساعدة اإلدارية والتقنية.-٢١

الشفافية-خامسا

طلع املكتب بانتظام على ُ جيب على اللجنة أن ت  تكون إجراءات اللجنة شفافة.جيب أن -٢٢
موعة اإلقليمية، و مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالطلبات املقدمة (العدد اإلمجايل، أنشطتها،  اجلنس، و ا

جلميع الطلبات املستلمة بالنسبة هذه املعلومات ّ  يتضم ن ً  تقدم اللجنة إىل املكتب تقرير ا و النظام القانوين). و 
الدول األطراف باملناقشات ّ      يتم  إبالغ و يف أقرب وقت ممكن بعد انقضاء املهلة احملددة يف إعالن الشواغر.

قدمها الرئيس إىل األفرقة العاملة التابعة للمكتب يف الهاي يذات الصلة من خالل إحاطات منتظمة 
تقدم اللجنة تقريرا مؤقتا قبل شهر واحد من الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف.و ونيويورك. 
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السرية-سادسا

مجيع املعلومات الواردة من األفراد الذين و اتمعلومجيب أن ينص إعالن الشواغر على أن أي -٢٣
ستعامل بسرية من قبل اللجنة وفريق تهم، هوياملعلومات عن تقدموا لشغل هذا املنصب، مبا يف ذلك 

ظر من الدول اخلرباء. ولن تنطبق شروط السرية هذه على األفراد الذين مت إدراجهم يف قائمة خمتصرة للن
األطراف.

يكفل أعضاء اللجنة وفريق اخلرباء واألمانة السرية التامة جلميع االتصاالت واملناقشات أثناء -٢٤
العملية.

الموعد المحدد- سابعا

تبدأو . ٢٠١٣يونيو شهر حزيران/اخلرباء بنهاية وفريق النهائي للجنة تشكيلاليبت املكتب يف -٢٥
اللجنة وفريق اخلرباء أعماهلم يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

ائي لتقدمي الطلبات ٢٠١٩أغسطس آب/١يتم نشر إعالن الشواغر حبلول -٢٦ ، مع حتديد موعد 
، جيوز للجنة أن توصي ٢٢لتقرير املشار إليه يف الفقرة ً                         بناء  على املعلومات الواردة يف او ً   يوم ا. ٩٠ملدة 

املوعد النهائي.بتمديد املكتب

اية -٢٧ ٢٠٢٠يونيو حزيران/تقدم اللجنة تقريرها النهائي إىل املكتب وإىل الدول األطراف حبلول 
على أبعد تقدير.

بالتشاور مع املكتب، لتحديد مرشح بتوافق و يتم إجراء عملية تشاور بعد ذلك، بقيادة الرئيس -٢٨
تمع املدين.اآلراء، مبا يف ذلك جلسات االستماع للمرشحني  املختارين مع الدول األطراف وا

عدة أشهر قبل تدومجيب أن يتم انتخاب املدعي العام يف الوقت املناسب للسماح بفرتة انتقالية -٢٩
. وجترى االنتخابات يف الدورة التاسعة عشرة ٢٠٢١يونيو حزيران/انتهاء مدة والية املدعي العام احلايل يف 

للجمعية.
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المرفق األول

من نظام روما األساسي٤٢المادة 
مكتب المدعي العام

يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة. ويكون -١
املكتب مسؤوال عن تلقى اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، وذلك 

ق واملقاضاة أمام احملكمة. وال جيوز ألي عضو من أعضاء ولغرض االضطالع مبهام التحقيلدراستها 
.املكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي

املدعي العام بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب يتوىل املدعي العام رئاسة املكتب. ويتمتع-٢
مبا يف ذلك بالنسبة ملوظفي املكتب ومرافقه وموارده األخرى. ويقوم مبساعدة املدعي العام نائب مدع عام 
ا مبوجب هذا  م االضطالع بأية أعمال يكون مطلوبا من املدعي العام االضطالع  واحد أو أكثر يناط 

ي. ويكون املدعي العام ونواب املدعي العام من جنسيات خمتلفة. ويضطلعون بوظائفهم النظام األساس
على أساس التفرغ.

يكون املدعي العام ونوابه ذوي أخالق رفيعة وكفاءة عالية، وجيب أن تتوافر لديهم خربة عملية -٣
ممتازة وطالقة يف لغة واحدة واسعة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائية. ويكونون ذوي معرفة

على األقل من لغات العمل يف احملكمة.
ّ                                           ينتخب املدعي العام باالقرتاع السر ي باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف، - ٤

وينتخب نواب املدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املدعي العام. ويقوم املدعي 
ة مرشحني لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب املدعي العام. ويتوىل املدعي العام بتسمية ثالث

م مدة أقصر، وال جيوز إعادة  العام ونوابه مناصبهم ملدة تسع سنوات ما مل يتقرر هلم وقت انتخا
م. انتخا

(...)
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المرفق الثاني

ICC-ASP/1/Res.2١القرار 

ونواب المدعي العام إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية

(...)

رشيح المدعي العامت-دال

تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على ترشيح املدعي العام.-٢٨

ّ                                                             ي فض ل أن حتوز الرتشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة.-٢٩  ُ
بكل ترشيح بيان حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات ُ   ي رفق-٣٠

من النظام األساسي يف املرشح.٤٢من املادة ٣املنصوص عليها يف الفقرة 

انتخاب المدعي العام- هاء

حيدد مكتب مجعية الدول األطراف موعد االنتخاب.-٣١

ّ                        ت عد  أمانة مجعية الدول األطرا-٣٢ ف قائمة باملرشحني وفقا للرتتيب األجبدي االنكليزي.ُ 

ُ                                                    ت بذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء.-٣٣
٤٢من املادة ٤ُ                              يف حال عدم حصول توافق يف اآلراء، ي نتخب املدعي العام، مبوجب الفقرة -٣٤

ألعضاء مجعية الدول األطراف.من النظام األساسي، باالقرتاع السري باألغلبية املطلقة 

من أجل إمتام االنتخاب بالسرعة الالزمة، إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية الالزمة بعد -٣٥
ُ ّ                                                               ثالث دورات اقرتاع، ت عل ق عملية االقرتاع إلتاحة الفرصة لسحب أي ترشيح. وقبل تعليق االقرتاع، 

قرتاع. عند استئناف االقرتاع، وإذا مل حيصل أي ُ                                          ي علن رئيس مجعية الدول األطراف موعد استئناف اال
مرشح على األغلبية الالزمة يف اجلولة األوىل لالقرتاع، جتري جوالت أخرى تقتصر على املرشحني 

الذين أحرز أعلى أكرب عددين من األصوات.

____________

.ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة مبوجب القرار )١(


