اختصاصات اللجنة االستشارية المعنية بترشيح القضاة للمحكمة الجنائية الدولية

1

أوالا -التأليف
 .1تتألف اللجنة من تسعة أعضاء ،من رعايا الدول األطراف ،الذين تقوم مجعية الدول األطراف بتعيينهم بتوافق اآلراء،
بناء على توصية من مكتب اجلمعية بتوافق اآلراء أيضاً ،وينبغي أن تعكس اللجنة النظم القضائية الرئيسية يف العامل،
وأن يتوافر فيها التمثيل اجلغرايف العادل ،فضال عن التمثيل العادل لكال اجلنسني ،استناداً إىل عدد الدول األطراف يف
نظام روما األساسي..
 .2خُيتار أعضاء اللجنة من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتحلون بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة
ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويل.
 .3أعضاء اللجنة ال ميثلون الدول أو منظمات أخرى .وهم يعملون بصفتهم الشخصية وال يتلقون تعليمات من الدول
األطراف أو من أي منظمات أخرى أو أشخاص آخرين ..ال جيوز ألي عضو من رعايا دولة طرف أن يشارك يف تقييم
املرشحني الذين رشحتهم تلك األخرة.2
تعني اللجنة منسقاً لرئاسة اجتماعاهتا وتنظيم عملها.
ّ .4
ثانيا -الوالية
 .5اللجنة مكلّفة بتسهيل تعيني أكثر األفراد كفاءة قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية.
 .5مكرر .وهلذا الغرض  ،تقوم اللجنة مبا يلي:
أ) وضع استبيان مشرتك جلميع املرشحني يطلب منهم شرح ما يلي )1( :خربهتم يف إدارة اإلجراءات اجلنائية املعقدة
؛  )2خربهتم يف القانون الدويل العام ؛ ج) خربهتم املختصة يف قضايا اجلندر والطفولة؛  )4سجل احلياد والنزاهة
يزود مجيع املرشحني خبيار جعل إجاباهتم على
اخلاص هبم؛  )5إتقاهنم إحدى لغات العمل يف احملكمة .كما ّ
االستبيان علنية ؛
ب) الطلب من املرشحني إثبات كفاءهتم القانونية من خالل تقدمي األدلة ذات الصلة ؛
ت) التحقق من مراجع املرشحني وأي معلومات أخرى متاحة للعموم ؛
ث) استحداث إقرار موحد يطلب من كل املرشحني توقيعه يوضح إذا ما كانوا على علم بأي ادعاء بسوء السلوك ،مبا
يف ذلك التحرش اجلنسي  ،موجه ضدهم ؛
ج) تقييم املهارات العملية مثل القدرة على العمل اجلماعي ؛ معرفة النظم القانونية املختلفة ؛ والتعرف على البيئات
السياسية واالجتماعية والثقافية اإلقليمية ودون اإلقليمية وفهمها ؛
ح) توثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين يف الدول األطراف املرشحة؛
خ) توفر بيان يسلط الضوء على اجلوانب املذكورة أعاله.3
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تم اعتماد هذه الصالحيات من قبل جمعية الدول األطراف من خالل القرار -ICC-ASP/10/Res.5فقرة  ،19وتم تعديلها الحقا ً بموجب القرارين
 /ICC-ASP/13/Res.5الملحق الثالث و  ،ICC-ASP/18/Res.4الملحق الثاني ،وتنعكس التعديالت في الحواشي
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بالصيغة المعدلة بموجب القرار  ،ICC-ASP/18/Res.4الملحق الثاني
3
المرجع نفسه

 .6مدة العضوية العادية يف اللجنة ثالث سنوات ،وجيوز إعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط .ويطلب إىل أربعة من
األعضاء املعينني يف الدفعة األوىل اخلدمة مدة ثالث سنوات فقط ،من أجل تناوب العضوية وحتقيق االستمرارية بني
األعضاء .يف حالة وجود شاغر  ،يتم إجراء انتخابات وف ًقا إلجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية
للرتشيحات .جيب تطبيق اإلجراء  ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال  ،ومع مراعاة األحكام التالية:
(أ) جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن حيدد فرتة ترشيح أقصر من تلك املستخدمة يف االنتخابات األخرى ؛
(ب) جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف انتخاب العضو ؛
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(ت) ُيدم العضو املنتخب مللء شاغر ما تبقى من فرتة سلفه وجيوز إعادة انتخابه .
 6مكرر – ال جيوز ترشيح عضو من أعضاء اللجنة ملنصب يف احملكمة اجلنائية قبل انقضاء ثالث سنوات على
انتهاء واليتها أو على استقالته منها. 5
 .7تستند أعمال اللجنة إىل األحكام الواجبة التطبيق يف نظام روما األساسي وتلتزم يف تقييمها للمرشحني باملتطلبات
املنصوص عليها يف الفقرات ( 3أ) و(ب) و(ج) من املادة  36دون غرها.
ثالثا -أساليب العمل
 .8جيتمع أعضاء اللجنة بعد قيام الدول بتعيينهم بذاهتم ،أو باملراسلة ،أو عن طريق وسائل االتصال عن بعد ،مبجرد قيام
الدول بتسمية املرشحني .ويراعي أعضاء اللجنة السرية يف مجيع االتصاالت اليت يقومون هبا خالل العملية.
 8مكرر  -وتقدم اللجنة أيضا  ،بناء على طلب دولة طرف  ،تقييما سريا مؤقتا لتحديد مدى مالءمة مرشح حمتمل
قد تسميه تلك األخرة .ويستند هذا التقييم املؤقت إىل املعلومات اليت قدمتها هذه الدولة الطرف فقط ،فال يتطلب
من اللجنة التواصل معه .وال ُيل طلب التقييم املؤقت للمرشح احملتمل بقرار الدولة الطرف املتعلق بتسميته أو عدم
ُيل أي تقييم مؤقت بالتقييم الذي جتريه اللجنة له ،هذا إذا ما مت ترشيحه من قبل دولة طرف .ويف
تسميته .كما ال ّ
حال ترشيح دولة طرف ملرشح بعد إجراء تقييم مؤقت  ،فإن أعضاء اللجنة الذين أجروا هذا التقييم يتنحون عن تقييمه
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بشكل رمسي.
 .9جيوز للجنة االتصال جبميع املرشحني ،شفوياً وخطياً ،كما جيوز هلا إجراء مقابالت معهم فيما يتعلق مبؤهالهتم وفقا
لنظام روما األساسي.
 .01ينبغي أن تكون عملية التقييم شفافة .ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن حتيط اللجنة املكتب علما بانتظام وبالتفصيل
باألنشطة اليت تقوم هبا .وينبغي أن تبقي الدول األطراف يف نظام روما األساسي على علم بتلك األنشطة من خالل
إجراءات التبليغ العادية للمكتب ،ومن خالل اإلحاطات املقدمة إىل الفريقني العاملني يف نيويورك والهاي.
 10مكرر  -مبجرد أن تنتهي اللجنة من عملها  ،يتعني عليها إعداد تقرير شامل ومفصل  ،ذي طابع تقين  ،عن كل
مرشح يتضمن ما يلي:
أ) املعلومات اليت مت مجعها وفقاً للفقرة  5مكرر،
ب) تقييم نوعي ومعلومات وحتليل مرتبط حصراً مبدى مالءمة كل مرشح ملنصب قضائي على ضوء متطلبات
املادة  ، 36مبا يف ذلك أسباب مفصلة لنتيجة التقييم الذي قامت به اللجنة
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بصيغته المعدلة بالقرار  ، ICC-ASP / 13 / Res.5الملحق الثاني.
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بصيغته المعدلة بالقرار  ، ICC-ASP / 18 / Res.4الملحق الثاني.

ت) ذكر إجرءات الرتشيح الوطين املستخدمة وإذا ما مت اعتمادها يف كل حالة حمددة.7
 10ثالث -قد تطلب اللجنة من الدول تقدمي مزيد من املعلومات حول املرشحني لتقييمهم وللنظر يف مدى
مالءمتهم ملنصب قضائي.8
 .11يصبح تقرير اللجنة متاحاً أمام الدول األعضاء واملراقبني عند تسليمه إىل املكتب ،وذلك قبل ستة عشر أسبوعاً على
األقل من االنتخابات ،حىت يتسىن جلمعية الدول األطراف دراسته بتعمق.9
 .12والغرض من التحليل واملعلومات اللذين تقدمهما اللجنة هو تزويد الدول األطراف باملعلومات الالزمة الختاذ القرار،
ومها ليسا ملزمني بأي حال من األحوال لتلك الدول أو جلمعية الدول األطراف.
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