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رسالة من رئيسة اللجنة إلى رئيس الجمعية
[األصل :باإلنكليزية]
 30حزيران/يونيه 2020
صاحب السيادة،
أكتب إليكم بصفيت رئيسة اللجنة املينية بانتخاب املدعي اليام ملوافاتكم بنسخة من تقرير اللجنة املقدم
إىل املكتب ،وفقا ملا تقتضيه االختصاصات املتيلقة بانتخاب املدعي اليام .ويف حني تنتهي والية اللجنة
بتقدمي هذا التقرير ،فإن أعضاءها على استيداد لتقدمي أي مساعدة إضافية قد تطلبها الرئاسة.
وتفضلوا ،سيادتكم ،بقبول أمسى آيات التقدير.
سابني نولكه
سفرية
رئيسة اللجنة
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تقرير اللجنة المعنية بانتخاب المدعي العام
أوال-

مقدمة
 -1يقدم هذا التقرير الذي أعدته اللجنة املينية بانتخاب املدعي اليام ("اللجنة") إىل مكتب مجيية
الدول األطراف عمال باالختصاصات املتيلقة بانتخاب املدعي اليام ("االختصاصات")(.)1
 -2وتنص االختصاصات على أن "تضع اللجنة بتوافق اآلراء قائمة خمتصرة غري مرتبة لثالثة إىل ستة
من أكثر املرشحني تأهيال" ملنصب املدعي اليام للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ،و"تيد تقريرا هنائيا
حيدد بالتفصيل كيف يفي املرشحون املختارون بشرو الوييفة"( .)2وجتري بيد ذلك عملية تشاور ،بقيادة
رئيس اجلميية ،لتحديد مرشح بتوافق اآلراء(.)3
 -3وتقدم اللجنة مبوجب هذا القائمة التالية للمرشحني (بدون تصنيف وحبسب الرتتيب األجبدي
اإلنكليزي) لتنظر فيه اجلميية:
(أ)

موريس أ .أنياه (نيجرييا) ،وييمل حاليا حماميا يف مكتب موريس أ .أنياه للمحامني يف
شيكاغو ،إلينوي ،بالواليات املتحدة األمريكية؛

(ب)

فرغال غاينور (أيرلندا) ،ويشغل حاليا منصب املدعي اليام الدويل املشارك االحتياطي
للدوائر االستثنائية للمحاكم يف كمبوديا؛

(ج)

سوزان أوكاالني (أوغندا) ،وتيمل حاليا قاضيا يف احملكمة اليليا ألوغندا وقاضيا يف
الشيبة اجلنائية الدولية لتلك احملكمة؛

(د)

ريتشارد روي (كندا) ،ويشغل حاليا منصب احملامي اليام الرئيسي لدى دائرة االدعاء
اليام يف كندا.

 -4ويرد أدناه موجز ملؤهالت وخربات هؤالء املرشحني ،مبا يف ذلك لكيفية استيفائهم ملتطلبات
املنصب ،إىل جانب تفاصيل إضافية عن اليملية اليت توصلت هبا اللجنة ،مبساعدة فريق اخلرباء ،إىل
القائمة املختصرة .وترد السرية الذاتية وخطابات التحفيز املقدمة من هؤالء املرشحني يف املرفق الثالث هلذا
التقرير.

ثانيا-

اللجنة وفريق الخبراء
 -5اعتمد املكتب االختصاصات يف  3نيسان/أبريل  .2019ومبوجب هذه االختصاصات ،قرر
املكتب تييني ممثل واحد لكل جمموعة إقليمية ،بناء على مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية ،كأعضاء يف
اللجنة املينية بانتخاب املدعي اليام( . )4وتتمثل والية اللجنة يف تيسري ترشيح وانتخاب املدعي اليام
املقبل للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا ألساليب اليمل املنصوص عليها يف االختصاصات( .)5وباإلضافة
() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
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املرجع نفسه ،الفقرتان  16و.20
املرجع نفسه ،الفقرة .28
املرجع نفسه ،الفقرة .4
املرجع نفسه ،الفقرة .9
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إىل ذلك ،قرر املكتب تييني فريق من مخسة خرباء مستقلني ،واحد لكل جمموعة إقليمية ،ملساعدة اللجنة
يف االضطالع بواليتها(.)6
 -6وبناء على ذلك ،عني املكتب يف  7حزيران/يونيه  2019األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف
اللجنة املينية بانتخاب املدعي اليام:
(أ)

سيادة السفري مارسني تشيبيالك (بولندا(؛

(ب)

السيد األمني فايت (غامبيا)؛

(ج)

سيادة السفري أندرياس مافرويانيس ) قربص(؛

(د)

سيادة السفرية سابني نولكه )كندا(؛

(ه)

سيادة السفري ماريو أويارزابال )األرجنتني).

عني املكتب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف فريق اخلرباء
 -7ويف  27حزيران/يونيه  ،2019ن
ملساعدة اللجنة يف االضطالع بواليتها:
(أ)

السيد فرانسيسكو كوكس فيال (شيلي)؛

(ب)

السيدة أوريليا ديفوس (فرنسا)؛

(ج)

الربوفيسور تشارلز سي جالوه (سراليون)؛

(د)

السيد موتو نوغوشي (اليابان)؛

(ه)

السيدة أنا ريشتريوفا (اجلمهورية التشيكية).

 -8ويف  23متوز/يوليه  ،2019عمال بالفقرة  5من االختصاصات ،عيننت اللجنة السفرية سابني
نولكه رئيسة هلا والسفري أندرياس مافرويانيس نائبا للرئيسة .ومن أجل تسهيل التنسيق واالتصال بني
عني اخلرباء الربوفيسور تشارلز سي جالوه رئيسا
اللجنة وفريق اخلرباء ،وتيسري اليمل املوضوعي للفريق ،ن
هلم.
 -9وعقدت اللجنة اجتماعات عامة بالفيديو يف عشر مناسبات ،خالفا لالجتماعات املتيلقة
باملقابالت( .)7وشارك فريق اخلرباء يف ثالثة من هذه االجتماعات( .)8وباإلضافة إىل ذلك ،اجتمع فريق
اخلرباء حضوريا يف الهاي يف يومي  2و 3كانون األول/ديسمرب  2019وعن بيد من خالل الفيديو
يف عشر مناسبات( .)9واجتميت اللجنة حضوريا يف نيويورك يف يومي  20و 21شبا /فرباير .2020
وأجريت مشاورات منتظمة واعتيادية إضافية بني أعضاء اللجنة ،وبني أعضاء فريق اخلرباء ،وبني اللجنة
ورئيس فريق اخلرباء عن طريق الربيد اإللكرتوين ،والفيديو ،وغري ذلك من الوسائل اإللكرتونية.

( )6املرجع نفسه ،الفقرة .7
( )7يف  8و 11و 23و 25متوز/يوليه 2019؛ و 5و 6أيار/مايو 2020؛ و 8و 18حزيران/يونيه .2020
( )8يف  11متوز/يوليه 2019؛ و 5أيار/مايو 2020؛ و 8حزيران/يونيه .2020
( )9يف  4كانون األول/ديسمرب  ،2019و 24و 28نيسان/أبريل  ،2020و 5و 7و 22أيار/مايو  ،2020و 4و7
و 11و 29حزيران/يونيه .2020
4
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 -10وقدمت اللجنة بانتظام حتديثات خطية وشفوية إىل رئيس اجلميية والدول األطراف ( .)10وقدمت
أيضا تقريرا مؤقتا إىل املكتب يف  1كانون األول /ديسمرب  .)11(2020ويتضمن حتديث خطي مقدم إىل
الرئيس يف  29نيسان/أبريل  2020ميلومات حول االنتقال إىل املقابالت بالفيديو بسبب تفشي وباء
الكورونا ،باإلضافة إىل إجراءات مقرتحة للفحص (انظر الفقرة  21أدناه).
 -11وتلقت اللجنة رسائل بشأن عملية االنتخاب من املنظمات غري احلكومية التالية :منظمة أطلس
(اليمل ميا من أجل القانون ،واملشورة ،والدعم) ،ومنظمة رصد حقوق اإلنسان ،ونقابة احملامني الدولية،
وجلنة هلسينكي النروجيية ،ومبادرة اليدالة للمجتمع املفتوح .واجتمع أعضاء اللجنة أيضا مع ممثلي منظمة
االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف نيويورك يف  22شبا /فرباير  .2020وسنتناول مضمون
هذه الرسائل يف القسم الرابع أدناه .ورفضت رئيسة اللجنة طلبا مقدما بيد انتهاء عملية املقابالت إلجراء
مزيد من املناقشات مع اجملتمع املدين بشأن مسألة "األخالق الرفيية" للمرشحني.
 -١٢وتلقت اللجنة أيضا عددا من بالغات ورسائل التأييد غري امللتمسة للمرشحني احملتملني ملنصب
املدعي اليام .ويف حني رحبت اللجنة هبذه البالغات والرسائل لكوهنما تيبريا عن اهتمام اجملتمع املدين
باليملية ،فإهنا امتنيت عن النظر فيها ألن واليتها وسرية الرتشيحات حيوالن دون ذلك يف املرحلة احلالية.
وستقدم اللجنة ،عند االقتضاء ،تيبريات التأييد ألي مرشح مدرج يف القائمة املختصرة إىل رئيس اجلميية
لدعم املرحلة القادمة من اليملية.
 -13ويف ضوء االهتمام الذي ولدته عملية انتخاب املدعي اليام يف أوسا اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك
يف األوسا األكادميية واملنظمات غري احلكومية ،أعدت رئيسة اللجنة باالشرتاك مع رئيس فريق اخلرباء
ورقة غري رمسية موجزة بشأن عملية االنتخاب ،وهي متاحة حاليا على شبكة االنرتنت(.)12

ثالثا-

اإلجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات
 -14بناء على االختصاصات( ،)13طلبت اللجنة إىل فريق اخلرباء أن يوصي مبشروع إعالن عن الوييفة
الشاغرة يتضمن متطلبات منصب املدعي اليام ،على النحو املبني يف املادة  42من نظام روما األساسي.
ويتناول اجلزء األول من املادة  42من نظام روما األساسي الدور الذي يقوم به مكتب املدعي اليام ويؤكد
استقالليته املطلقة بينما يتناول اجلزء الثاين ،الذي شدد عليه اإلعالن ،الكفاءات الرئيسية املطلوبة للمدعي
اليام بصفته رئيسا ملكتب املدعي اليام .ومن حيث اجلوهر ،ينبغي أن يتمتع املدعي اليام (ونائبه) ،وفقا
للفقرة  3من املادة  ،42بالصفات املهنية والشخصية التالية( :أ) األخالق الرفيية ،و(ب) الكفاءة اليالية
واخلربة اليملية الواسية يف جمال االدعاء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائية ،و(ج) امليرفة املمتازة والطالقة يف
لغة واحدة على األقل من لغات اليمل يف احملكمة .وينبغي أيضا (د) أن يكون املدعي اليام ومكتبه
مستقلني متاما وأن ييملوا بوصفهم جهازا منفصال من أجهزة احملكمة بييدا عن أي تأثري خارجي (املادة

( )10قدمت رئيسة اللجنة حتديثات كتابية إىل رئيس اجلميية يف  12أيلول/سبتمرب  ،2019و 22تشرين األول/أكتوبر
 ،2019و 29نيسان/أبريل  .2020وقدمت إحاطات شفوية إىل املكتب يف  28تشرين الثاين/نوفمرب  2019و25
شبا /فرباير  ،2020وإىل رئاسة اجلميية يف  23نيسان /أبريل  .2020وقدمت أيضا إحاطات شفوية إىل الفريق اليامل
يف نيويورك يف  25شبا /فرباير و  15حزيران/يونيه  .2020وباإلضافة إىل ذلك ،قدم رئيس اجلميية ونواب الرئيس
حتديثات إضافية يف اجتماعات خمتلفة للمكتب وفريقيه الياملني طوال الفرتة املينية.
()11
 ICC-ASP/18/INF.4و.Add.1

( )12انظر "ICC Prosecutor Symposium: The ICC Assembly of States Parties’ Selection Process for the Third ICC
" ،Prosecutorوهو متاح على الموقع التاليhttps://opiniojuris.org/2020/04/24/icc-prosecutor-symposium-the-icc- :
.assembly-of-states-parties-selection-process-for-the-third-icc-prosecutor
( ، ICC-ASP/18/INF.2 )13الفقرة .12
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 ،))1(42و(هـ) أن يتمتع املدعي اليام أيضا بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة مكتب املدعي اليام
(املادة .))2(42
 -15وتنص االختصاصات أيضا على أنه جيوز لفريق اخلرباء النظر يف إدراج املتطلبات التالية للمنصب:
اخلربة يف احملاكمات اجلنائية امليقدة ،واخلربة اإلدارية املؤكدة ،وامليرفة املتيمقة بالقانون اجلنائي الوطين أو
الدويل والقانون الدويل اليام( .)14وأدرجت هذه اليناصر يف مشروع إعالن الويائف الشاغرة.
 -16واستيرضت اللجنة مشروع إعالن الشواغر وقدمته إىل املكتب للموافقة عليه يف  26متوز/يوليه
 .2019ووافق املكتب على مشروع اإلعالن يف  31متوز/يوليه  2019وقام بنشره على املوقع االلكرتوين
للمحكمة يف  2آب/أغسطس  ،2019مع حتديد يوم  31تشرين األول/أكتوبر  2019موعدا هنائيا
لتقدمي الطلبات .وعمم اإلعالن ،املستنسخ يف املرفق الثاين هلذا التقرير ،على الدول األطراف ،وطلب
رئيس اجلميية إىل هذه الدول أن تنشره على املستوى الوطين من خالل القنوات املهنية واملؤسسية املناسبة
هبدف الوصول إىل أوسع نطاق ممكن من املهنيني الياملني يف اليدالة اجلنائية على الصييد اإلقليمي.
وعمم اإلعالن على أصحاب املصلحة اآلخرين أيضا ،مبا يف ذلك على جمموعات اجملتمع املدين.
 -17ويف حتديث كتايب قدمته رئيسة اللجنة إىل رئيس اجلميية يف  22تشرين األول /أكتوبر ،2019
قدمت رئيسة اللجنة حملة عامة عن الطلبات الواردة حىت  18تشرين األول /أكتوبر واليت بلغ عددها 55
طلبا موزعا حسب اجملموعة اإلقليمية ونوع اجلنس والنظام القانوين .وتضمن هذا التحديث أيضا توصية
من اللجنة بتمديد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات حىت  25تشرين الثاين/نوفمرب ،وبأن تييد رئاسة احملكمة
تيميم إعالن الويائف الشاغرة على الدول األطراف لنشرها على الوكاالت ذات الصلة يف والياهتا
القضائية وتشجيع املرشحني املؤهلني على تقدمي الطلبات .ووافق املكتب على هذه التوصية يف  24تشرين
األول /أكتوبر ،وأعيد تيميم إعالن الويائف الشاغرة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب .2019
 -18وحبلول املوعد النهائي اجلديد وهو  25تشرين الثاين /نوفمرب  ،2019تلقت اللجنة ما جمموعه
 144طلبا .وكجزء من إجراءات تقدمي الطلبات ،كان مطلوبا من املرشحني تقدمي وثائق داعمة(.)15
ومنح املتقدمون موعدا هنائيا هو  29تشرين الثاين /نوفمرب  2019لتحميل وثائقهم الداعمة على موقع
الكرتوين آمن .وحىت  29تشرين الثاين/نوفمرب ،قدم ما جمموعه  89مرشحا طلبات كاملة .وميكن
تصنيف الطلبات على النحو التايل:

اجملموعة اإلقليمية

الدول األطراف

الدول غري األطرف

اجملموع

اجملموعة األفريقية

20

9

29

جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ

2

5

7

جمموعة أوروبا الشرقية

4

1

5

جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

7

1

8

جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى

36

4

40

( )14املرجع نفسه.
( )15كان املطلوب من املرشحني تقدمي ما يلي بشكل منفصل( :أ) سريهتم الذاتية ،و(ب) خطابات مرجيية من املشرف
والنظراء واملرؤوسني ،و(ج) خطاب يوضح أسباب ودوافع التقدمي باإلضافة إىل ملخص للتجارب ذات الصلة.
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رابعا-

اجلنس

اجملموع

إناث

26

ذكور

63

النظام القانوين

اجملموع

القانون املدين

50

القانون اليام

21

نظام خمتلط/غري ذلك

18

تقييم المرشحين
كيفية التقييم
 -19تنص االختصاصات على أن "تستيرض اللجنة الطلبات الواردة يف ضوء امليايري ذات الصلة على
النحو املنصوص عليه يف الفقرة  3من املادة  42من نظام روما األساسي ويف إعالن الشواغر ،وتبت يف
قائمة طويلة من املرشحني ،مث جتري مقابالت على أساس الكفاءة"( .)16وتنص االختصاصات أيضا على
أن "يساعد فريق اخلرباء اللجنة ،مبا يف ذلك من خالل فرز الطلبات ،يف التوصية بقائمة طويلة من
املرشحني ،وإعداد املقابالت مع املرشحني اليت جتري على أساس الكفاءة"( .)17وبناء على ذلك ،عقد
اجتماع لفريق اخلرباء يف الهاي يف يومي  2و 3كانون األول/ديسمرب  2019من أجل فرز الطلبات
وإعداد قائمة طويلة من املرشحني للمقابلة .كما أعد فريق اخلرباء مقرتحا لألسئلة اليت ينبغي طرحها يف
املقابلة وكيفية طرحها .واجتميت اللجنة بيد ذلك يف نيويورك يف يومي  20و 21شبا  /فرباير 2020
الستيراض توصيات فريق اخلرباء بشأن القائمة الطويلة للمرشحني الذين ستتم مقابلتهم .ووافقت اللجنة
على قائمة تضم  16مرشحا .وسحب اثنان من املرشحني الستة عشر طلباهتم بيد ذلك ألسباب
شخصية قبل إجراء املقابالت ،وأجرت اللجنة مقابالت مع ما جمموعه  14مرشحا.
 -20واختذت اللجنة اإلجراءات الالزمة إلجراء املقابالت حضوريا يف الهاي يف الفرتة من  28إىل 30
نيسان /أبريل  2020مبشاركة مجيع أعضاء اللجنة والفريق .ولسوء احلظ ،حال تفشي وباء الكورونا وما
يرتبط به من قيود على السفر والصحة ،وكذلك إغالق احملكمة بسبب توجيهات السلطات احمللية ،دون
إجراء هذه املقابالت حضوريا يف املواعيد احملددة وحضور املرشحني.
 -21ولألمهية اليت تكتسيها اجلداول الزمنية احملددة يف االختصاصات ،رأت اللجنة أن من املهم املضي
قدما يف واليتها بالرغم من الظروف الصيبة القائمة .ويف  29نيسان/أبريل  ،2020أبلغت رئيسة اللجنة
رئيس اجلميية كتابيا بأن اللجنة تيتزم املضي قدما يف إجراء املقابالت مع مجيع املرشحني من خالل
مؤمترات آمنة بالفيديو .ومن أجل استكمال املقابالت يف النطاق الزمين احملدد ،نصح رئيس اجلميية
جبدولة املقابالت على عدة أسابيع .وأبلغت رئيسة اللجنة رئيس اجلميية أيضا بإجراءات الفحص اليت
تقرتح اللجنة القيام هبا استجابة للردود اليت قدمها اجملتمع املدين بشأن "األخالق الرفيية" (انظر الفقرات
( ، ICC-ASP/18/INF.2 )16الفقرة .14
( )17املرجع نفسه.
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 24إىل  32أدناه) .ويف  23أيار/مايو ،أبلغ رئيس اجلميية رئيسة اللجنة كتابيا بأن الرئاسة ترحب
باإلجراءات اليت حددهتا اللجنة ودعا اللجنة إىل املضي قدما وفقا لذلك.
 -22وجرت املقابالت بالفيديو يف الفرتة بني  12أيار/مايو و  5حزيران/يونيه عرب منصة الفيديو اآلمنة
للمحكمة  .Cisco WebExوتكونت املقابالت من سلسلة من األسئلة احملددة مسبقا بناء على متطلبات
نظام روما األساسي والكفاءات املنصوص عليها يف اإلعالن عن الوييفة الشاغرة ،مع االحتفاظ جبزء
حمدد من األسئلة للخرباء .وفيما يتيلق باملقابالت اليت حيمل فيها املرشح نفس اجلنسية اليت حيملها أحد
أعضاء اللجنة أو أحد اخلرباء ،أو اليت كانت فيها أسباب أخرى ،حقيقية أو متصورة ،لتضارب املصاحل
بني املرشح وأحد أعضاء اللجنة أو أحد اخلرباء ،تنحى فيها اليضو امليين عن املشاركة يف املقابلة وبالتايل
عن املشاركة يف تقييم املرشح(.)18
 -23وتتطلب االختصاصات من فريق اخلرباء أن ييرض على اللجنة تقييمه للمرشحني قبل وضع
القائمة املختصرة( .)19وبناء على ذلك ،عرض فريق اخلرباء على اللجنة تقييمه السري ملؤهالت املرشحني
الـ  ،14مع الرتكيز فقط على كفاءة املرشحني مبوجب املادة  42من نظام روما األساسي وإعالن
الشواغر ،وأخذت اللجنة هذا التقييم السري يف االعتبار عند وضع القائمة املختصرة .ووفقا
لالختصاصات ،أولت اللجنة االعتبار الواجب ،بقدر اإلمكان ،للتوازن بني اجلنسني ،والتوزيع اجلغرايف،
والتمثيل الكايف للنظم القانونية الرئيسية يف اليامل ،فضال عن املصاحل الفضلى للمحكمة وجلميية الدول
األطراف ككل(.)20
الفحص
 -24من املؤهالت الرئيسية املطلوبة يف املدعي اليام ،على النحو املبني يف نظام روما األساسي نفسه،
أن يكون "من ذوي األخالق الرفيية" .وقد انيكس هذا الشر  ،وهو األول من بني عدة شرو مدرجة
يف الفقرة  3من املادة  42من نظام روما األساسي ،يف اإلعالن عن الشواغر .وبذلت جهود ملياجلة
اجلوانب الرئيسية اليت من شأهنا أن تيكس األخالق الرفيية والنزاهة .وهكذا ،فإن اإلعالن عن الشواغر،
بالصيغة اليت وافق عليها مكتب مجيية الدول األطراف ،ينص على أن املدعي اليام املقبل للمحكمة
اجلنائية الدولية ينبغي أن يتمتع ،ليس باألخالق الرفيية فحسب ،ولكن أيضا "بالتزام عال بالقيم واملبادئ
التوجيهية للمحكمة اجلنائية الدولية فضال عن النزاهة الشخصية واملهنية الكاملة" .وييين هذا عدم مشاركة
الشخص امليين من قبل يف التحرش ،سواء اجلنسي أو غري اجلنسي( ،)21أو البلطجة ،أو السلوك التمييزي،
أو أي شكل آخر من أشكال إساءة استيمال السلطة أو سوء املياملة.
 -25وكما ذكر يف الفقرة  11أعاله ،تلقت اللجنة من اجملتمع املدين عددا من الرسائل اليت تركز على
القضايا املذكورة أعاله ،ال سيما يف سياق ضمان خلو سجل املرشحني احملتملني من السوابق يف
املضايقات و/أو التحرش اجلنسي يف مكان اليمل .وتضمنت الرسائل الواردة من منظمات اجملتمع املدين،
يف مجلة أمور ،اقرتاحات بأن تتلقى اللجنة الشكاوى ،أو تقوم بالتحري ،أو جتري حتقيقات يف ادعاءات
( ، ICC-ASP/18/INF.2 )18الفقرة .18
( )19املرجع نفسه ،الفقرة .15
( )20املرجع نفسه ،الفقرة .19
( )21انظر التوجية اإلداري بشأن التحرش اجلنسي واألشكال األخرى من التحرش 14 ، ICC/AI/2005/005 ،متوز/يوليه
 ،2005اجلزء الثاين .وتالحظ اللجنة أنه من أجل دعم امليايري الواردة يف نظام روما األساسي والسياسات واللوائح األخرى
ذات الصلة للمحكمة ،اعتمد مكتب املدعي اليام أيضا مدونة قواعد سلوك تنطبق على مجيع أعضاء املكتب وكذلك على
املتدربني ،واملهنيني الزائرين ،والياملني بدون مقابل ،ومويفي املنظمات األخرى امليارين أو املتاحني للمكتب .انظر مدونة
قواعد السلوك ملكتب املدعي اليام املؤرخة  5أيلول/سبتمرب  ،2013وهي متاحة على املوقع االلكرتوين التايل:

. https://www.icc-cpi.int/iccdocs/oj/otp-COV-Eng.pdf
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سوء السلوك املقدمة ضد املرشحني بغية ضمان عدم إدراج املرشحني الذين لديهم سوابق يف املضايقات
و/أو التحرش اجلنسي يف مكان اليمل يف القائمة املختصرة.
 -26ورأت اللجنة أهنا يف حني أن واليتها تقتضي منها أن تبذل اليناية الواجبة فيما يتيلق مبتطلبات
الفقرة  3من املادة  42وأن ذلك من صميم مهمتها ،فإهنا ال متلك السلطة القانونية أو اإلطار القانوين،
فضال عن الوالية والقدرة الالزمة ،لتلقي الشكاوى والقيام بالتحري أو إجراء حتقيقات فيما يتيلق
باملرشحني الذين ليست لديهم بيد عالقة قانونية باحملكمة ،والذين ينبغي وفقا الختصاصاهتا أن حتافظ
على سرية البيانات املتيلقة هبويتهم .ونتيجة لذلك ،أدرجت اللجنة جمموعة من األسئلة حول موضوع
املضايقات و/أو التحرش اجلنسي يف مكان اليمل ،وأخذت الردود املوضوعية للمرشحني وسلوكهم أثناء
املقابالت يف االعتبار.
 -27وعالوة على ذلك ،اختذت اللجنة خطوة غري مسبوقة حيث اتبيت يف عملية الفحص اجراءات
تنطبق عادة على املرشحني لليمل يف مناصب غري منتخبة وغري منصوص عليها يف اختصاصات اللجنة.
وأيدت رئاسة اجلميية برسالة مؤرخة  23أيار/مايو  2020اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف هذا الشأن.
 -28وأجرى قسم األمن والسالمة باحملكمة عملية الفرز بصورة مستقلة عن اللجنة وعن فريق اخلرباء.
ونظرا للطابع السري ليمل اللجنة ،جرى تبادل للرسائل بني مدير األمانة واملسجل للتأكيد على أن القسم
سيقدم تقاريره املتيلقة هبذه اليملية إىل اللجنة فقط (من خالل رئيسة اللجنة).
 -29وتضمنت عملية الفحص ،يف مجلة أمور ،فحوصا تفصيلية للمستندات ،وفحوصا للمصادر اليامة
للميلومات (مبا يف ذلك حلسابات املرشحني اخلاصة على وسائل التواصل االجتماعي) ،وفحوصا أمنية،
وفحوصا للسجالت اجلنائية .واتفقت اللجنة مع قسم األمن والسالمة باحملكمة على أن تظل بيض
التفاصيل احملددة لليملية سرية ملنع التالعب فيها أو التهرب منها يف اليمليات املقبلة.
 -30وقد وافق مجيع املرشحني الـ  14على عملية الفحص اليت أجريت جلميع املرشحني بالتزامن مع
املقابالت من أجل مساعدة اللجنة يف عملية صنع القرار دون التأثري على اجلدول الزمين لتقريرها .ومت
احلفاظ على السرية التامة طوال عملية الفحص .ووقنع مجيع املويفني املشاركني يف عملية الفحص على
اتفاق خاص بشأن سرية هذه اليملية ،مثل االتفاق الذي وقع عليه مجيع مويفي احملكمة واألمانة
اآلخرين املشاركني يف أعمال اللجنة من قبل بشأن سرية أعمال اللجنة.
 -31وتدرك اللجنة أن عملية الفحص اليت تتم بأثر رجيي ،وبنطاق حمدود ،ال ميكن االدعاء بأهنا
شاملة ،وال ميكن أيضا أن تقدم مجيع الضمانات املطلوبة .وجتدر اإلشارة هنا بوجه خاص إىل أن الوثائق
الداعمة اليت يقدمها املرشح تكون يف الغالب الوثاق املؤيدة للتقييمات املواتية ،وأن مكاتب السجالت
اجلنائية الوطنية اليت يتصل هبا مويفو الفحص ال ترد مجييها على االستفسارات .ومع ذلك ،ساعدت
عملية الفحص يف متكني اللجنة من تقدمي قائمة قوية وموثوق هبا بأمساء املرشحني األكثر تأهيال ،الذين
من املرجح أن يصمد ترشيحهم الختبار السمية الذي سيتم يف املرحلة القادمة ،إىل اجلميية.
 -32وتوصي اللجنة ،يف هذا السياق ،بأن تتضمن اليمليات املقبلة النتخاب املرشحني ،مبا يف ذلك
املرشحنب الذين ترشحهم الدول األطراف ملنصب ما ،حكما يتيلق بفحص املرشحني منذ البداية ،مع
حتديد بارامرتات وطرائق الفحص بوضوح ،فضال عن اإلشارة إىل النقطة اليت سيبدأ فيها الفحص.
االعتبارات التي روعيت أثناء التقييم
 -33قامت اللجنة بتقييم املرشحني وفقا ملتطلبات نظام روما األساسي ،والكفاءات اإلضافية احملددة
يف اختصاصات اللجنة ،وإعالن الويائف الشاغرة  ،استنادا إىل االعتبارات التالية:
(أ)
12-A-300620
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(ب)

األداء يف املقابالت؛

(ج) نتائج عملية الفحص والتحقق من املرجييات.
ويف املقابالت ،كان املتوقع من املرشحني هو الرد بشكل موضوعي وواضح على األسئلة املطروحة من
اللجنة وفريق اخلرباء على أساس الكفاءات وذلك من أجل توضيح الكفاءات املتوقية ومتكني اللجنة وفريق
اخلرباء من تقدير مدى فهمهم ورؤيتهم ليمل مكتب املدعي اليام واحملكمة ،فضال عن مدى مالءمتهم
للدور حبكم الشخصية ،ووضوح االتصال ،والطابع ،والسلوك اليام.
 -34ويف مجيع احلاالت اليت كان فيها املرشح من نفس جنسية أحد األعضاء يف اللجنة أو فريق اخلرباء
أو اليت كان فيها ألحد األعضاء يف اللجنة أو فريق اخلرباء ارتبا شخصي أو مهين وثيق مع أحد
املرشحني ،امتنع اليضو عن املشاركة يف املقابلة املتيلقة بالتقييم األويل للمرشح من أجل إدراجه يف القائمة
الطويلة ،ويف أي تقييم أو مناقشة الحقة هلذا املرشح .ويف إحدى احلاالت ،قدم أحد األعضاء يف فريق
اخلرباء إشيارا بالتنحي بيد املقابلة بسبب اتصاالت مهنية وثيقة الحقة مع أحد املرشحني ،ومل يشارك هذا
اليضو بيد ذلك يف تقييم املرشح ومناقشته.

خامسا  -التوصيات
 -35تتمثل والية اللجنة يف تيسري قيام اجلميية برتشيح وانتخاب املدعي اليام املقبل بتوافق اآلراء
وانتخابه من خالل إعداد قائمة خمتصرة تضم ثالثة إىل ستة من أكثر املرشحني تأهيال لشغل منصب
املدعي اليام .وحتقيقا هلذه الغاية ،ترد أدناه قائمة بأمساء املرشحني األربية.
 -36وتود اللجنة أن تيرب عن تقديرها جلميع املرشحني الذين قدموا طلبات للحصول على املنصب،
وال سيما للمرشحني الذين شاركوا يف املقابالت .وتالحظ اللجنة أن هوية مجيع املرشحني الذين مل ترد
أمساؤهم يف القائمة القصرية ومجيع امليلومات اليت قدموها طوال اليملية ستظل ،وفقا لالختصاصات،
سرية .وباملثل ،ستظل امليلومات الواردة يف سياق عملية الفحص ،وكذلك تقييمات اللجنة وفريق اخلرباء،
واملراسالت واملداوالت الداخلية ،وفقا للوالية امليهود هبا من اجلميية ،سرية(.)22
 -37وال يوجد ما ميكن القول بأنه مرشح "مثايل" ،وتروي السرية الذاتية جزءا فقط من القصة .وجلميع
املرشحني األربية املوصى بأن تواصل الدول األطراف النظر يف أمرهم جماالت قد ال تكون فيها خربهتم
الفيلية املسجلة واسية بالقدر املطلوب .ولذلك ،اختارت اللجنة إجراء مقابالت على أساس الكفاءة
لتمكني املرشحني من توضيح كيفية االستفادة من سلوكيات/مهارات ميينة بوصفهم مدعني عامني،
ومديرين ملكتب املدعي اليام ،ويف السياق االسرتاتيجي احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -38وأتاحت املقابالت نفسها للجنة وألعضاء فريق اخلرباء املشاركني فرصة فريدة الختبار ما إذا
كانت املدخالت الواردة يف السرية الذاتية تتوافق مع قدرة املرشح على الربط بني خربته السابقة واليمل
مبكتب املدعي اليام .وقام فريق اخلرباء باإلضافة إىل ذلك بتقييم مضمون ردود املرشحني من الناحية
الفنية ،فضال عن نوعية اخلربات واملؤهالت املهنية ،وحاالت التنازع احملتملة.
 -39ويف ضوء التحديات احلالية والدعوات املستمرة إلصالح احملكمة وممارساهتا وإدارهتا ،نظرت اللجنة
أيضا عن كثب يف الصفات الشخصية للمرشحني وأفكارهم وسلوكهم يف مسائل هتدف ،يف مجلة أمور،
إىل الكشف عن رؤيتهم ملسألة تغيري القيادة اإلدارية للمحكمة اليت أشارت الدول األطراف إىل ضرورة أن
متضي احملكمة قدما فيها.
( ، ICC-ASP/18/INF.2 )22الفقرة .23
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 - 40وكما ذكر يف الفقرة  ،23أولت اللجنة بقدر اإلمكان االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني،
والتوزيع اجلغرايف ،والتمثيل الكايف للنظم القانونية الرئيسية يف اليامل .غري أن قدرة اللجنة على تقدمي قائمة
متوازنة من املرشحني يف هذا الصدد كانت مقيدة ياجملموعة املتاحة من املرشحني ومؤهالت مقدمي
الطلبات يف إطار فئات حمددة .ومع ذلك ،ميثل املرشحون الواردة أمساؤهم بالقائمة املختصرة جمموعة
متنوعة من املالمح املهنية واخللفيات واخلربات وينبغي أن تسمح للدول األطراف باختيار املرشح الذي
ميثل رؤيتها ملكتب املدعي اليام يف املستقبل بأفضل وجه.
 -41وتوصي اللجنة مبراعاة التوازن بني اجلنسني والتنوع بني النظم القانونية عند اختيار وتييني نائب
(نواب) املدعي اليام أيضا.
 -42وتوصي اللجنة أيضا بأن يبذل املكتب والدول األطراف مزيدا من اجلهود لتشجيع الطلبات
املقدمة من النساء واملرشحني من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،وجمموعة أوروبا الشرقية ،وجمموعة أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف عمليات االختيار واالنتخاب املماثلة يف املستقبل.
 -43وقد أثار مجيع املرشحني األربية الواردة أمساؤهم يف القائمة املختصرة ،بدعم من املشورة والتقييمات
التفصيلية لفريق اخلرباء ،إعجاب اللجنة مبا هلم من اهتمام حقيقي باليدالة وسيادة القانون ،واحملكمة
اجلنائية الدولية ،وقضية املساءلة اجلنائية الدولية  -دون خوف أو حماباة أو الرغبة يف احلصول على مزايا
شخصية خالف الرغبة يف البحث عن حتديات جديدة يف اخلدمة اليامة .وسيجلب كل منهم منظورا
مهنيا فريدا وجدبدا ليمل احملكمة .وباملثل ،أعرب اجلميع بوضوح عن تقديره ملنظمة وفلسفة إدارية تق ندر
النزاهة واملهنية واليمل اجلماعي ووجهات النظر املتنوعة واجلديدة واإلشراف املسؤول واملساءلة.
 -44وقد وافقت اللجنة باالمجاع ،آخذة يف االعتبار آراء فريق اخلرباء أيضا ،على ذلك ،وهي واثقة من
أن كل مرشح من املرشحني املقرتحني يف هذا التقرير يستويف امليايري الرمسية لألهلية املنصوص عليها يف
نظام روما األساسي ويتمتع أيضا بالتجربة واخلربة املهنية والصفات الشخصية الالزمة للقيام بدور املدعي
اليام.
 -45وترد السرية الذاتية للمرشحني ورسائل التحفيز املوجهة إىل الدول األطراف يف املرفق الثالث هلذا
التقرير.
 - 46واملرشحون الواردة أمساؤهم يف القائمة املختصرة املقرتحة على مجيية الدول األطراف ملواصلة النظر
يف أمرهم ،بدون تصنيف وبالرتتيب األجبدي اإلنكليزي ،هم:

ألف -موريس أ .أنياه (نيجيريا)
 -47موريس أ .أنياه ،حائز على البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف القانون ،ومقيد بنقابة احملامني يف
إلينوي وجورجيا ومقاطية كولومبيا ،ومدرج بقوائم احملامني أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،واحملكمة اخلاصة
بلبنان ،واحملكمة اخلاصة لسرياليون .ييمل حاليا حماميا يف مكتب موريس أنياه للمحامني يف شيكاغو،
إلينوي ،بالواليات املتحدة األمريكية ،ويقوم هبذا اليمل منذ أيلول/سبتمرب  .2013يتنمي يف خلفيته
وتدريبه إىل التقاليد القانونية لنظام القانون اليام .عمل من قبل يف مكتب املدعي اليام للمحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا سابقا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا) ،وحماميا للدفاع أمام احملكمة اجلنائية اخلاصة
لسرياليون (مبا يف ذلك حماميا رئيسيا يف استئناف تشارلز تايلور) ،وممثال قانونيا للضحايا يف احملكمة اجلنائية
الدولية (كينياتا) .لغته األصلية هي اإلنكليزية ،ولديه بيض امليرفة باللغة اهلولندية واإلغبو .والسيد أنياه
مزدوج اجلنسية إذ يتمتع باجلنسية النيجريية وجنسية الواليات املتحدة األمريكية ،ويف حني أن إقامته وعمله
واعتماداته موجودة حاليا يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإنه ولد يف نيجرييا ،وأعلن أن جنسيته األولية
هي اجلنسية النيجريية.
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 -48وقد متيز السيد أنياه من خالل ميرفته التفصيلية لنظام روما األساسي ،وتقديره الواضح لدور
الدبلوماسية واإلعداد الدقيق للمحاكمات يف عمل احملكمة اجلنائية الدولية ،وفهمه للسياق االسرتاتيجي
للمحكمة .ولديه خربة عملية واسية كمحام لالستئناف أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون (تايلور) ،ومدعيا
عاما ومستشارا قانونيا لدى حماكم جنائية دولية أخرى ،وكذلك لدى نظم قانونية خمتلفة يف جمموعة
متنوعة من البلدان .ويف حني أن خربته اإلدارية تقتصر على األفرقة األصغر حجما ،فإنه يفهم بشكل
مقنع املبادئ التوجيهية األساسية املتيلقة بالتفويض والتواصل والنزاهة واإلدارة املالية .ويف املقابلة ،متيز
السيد أنياه باالستيداد اجليد للغاية وحسن االطالع ،فضال عن اهلدوء والتفكري واالتزان يف ردوده.

باء -فرغال غاينور (أيرلندا)
 -49فرغال غاينور حائز على البكالوريوس واملاجستري يف القانون ،ومقيد بنقابة احملامني يف أيرلندا
وإنكلرتا وويلز .ييمل حاليا مدعيا عاما دوليا مشاركا احتياطيا يف الدوائر االستثنائية للمحاكم يف
كمبوديا ،ويشغل هذا املنصب منذ آذار/مارس  .)23(2020يتنمي يف خلفيته وتدريبه إىل التقاليد
القانونية لنظام القانون اليام .عمل سابقا رئيسا لفريق النظام السوري وفريق ميامنار يف جلنة اليدالة الدولية
واملساءلة ،ومساعدا للمدعي اليام الرئيسي يف الدوائر االستثنائية للمحاكم يف كمبوديا؛ وحماميا رئيسيا
للضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية (كينياتا) ،ووكيال للنيابة اليامة يف كل من احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا سابقا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا .لغته األصلية هي اإلنكليزية ،ولديه ميرفة جيدة يف
اليمل باللغتني الفرنسية واإلسبانية.
 -50ويتمتع السيد غاينور بفهم كامل لنظام اليدالة اجلنائية الدولية .ووفر له عمله كمدع عام ،وحمام
للدفاع ،وحمام للضحايا ،وكذلك مع اجملتمع املدين ،رؤية واضحة للتحديات اليت تواجه احملكمة اجلنائية
الدولية ،وكذلك رؤية جيدة لكيفية التصدي هلا .ويدل عمله بشأن اجلرائم املرتكبة يف سوريا وميامنار على
اهتمامه البالغ بتوفري أدلة االثبات الالزمة لنجاح احملاكمات ،مبا يف ذلك من خالل أدلة ربط موثوقة
وأساس قضائي سليم .وعلى الرغم من خربته احملدودة نسبيا يف جمال اإلدارة ،فإن ميرفته ملبادئ اإلدارة
املالية واملساءلة وبناء األفرقة املتنوعة والقوية تدعو اللجنة إىل االعتقاد بأنه سينجح يف مواجهة التحديات
اإلدارية ملكتب املدعي اليام .ويف املقابلة ،متيز السيد غاينور بالتفكري والدقة واالستباق ،مع رؤية واضحة
ملستقبل احملكمة ومتطلبات التغيري اإلداري.

جيم -سوزان أوكاالني (أوغندا)
 -51سوزان أوكاالين حائزة على البكالوريوس يف القانون وتيمل حاليا قاضيا يف احملكمة اليليا يف أوغندا
وقاضيا يف الشيبة اجلنائية الدولية لتلك احملكمة .تشغل هذا املنصب منذ عام  .2016تنتمي يف خلفيتها
وتدريبها إىل التقاليد القانونية لنظام القانون اليام .عملت يف مديرية االدعاء اليام يف أوغندا يف مناصب
خمتلفة ،مبا يف ذلك يف منصب مدير إدارة الشؤون اجلنسانية واألطفال واجلرائم اجلنسية ،ومدعية عامة
رئيسية يف قضية تفجريات كمباال .لغتها األصلية هي اإلنكليزية واألتيسو ،وتتحدث أيضا بالسواحلية
واللوغاندا والالو.
 -52وحققت السيدة أوكاالين لنفسها حياة مهنية رائية ،يف يروف صيبة ،مدفوعة برؤية واضحة
لسيادة القانون واليدالة للضحايا ،ونزعة قوية لالستقالل يف مواجهة الضغو السياسية واألدوار التقليدية
( )23بيد اختياره إلجراء مقابلة ميه ،قدم السيد غاينور عدة حتديثات لسريته الذاتية .وبالتحديد ،أفاد السيد غاينور بأنه
عني مدعيا عاما دوليا مشاركا احتياطيا للدوائر
ترك جلنة اليدالة الدولية واملساءلة يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2019و ن
االستثنائية للمحاكم يف كمبوديا يف آذار/مارس  .2020وأفاد أيضا بأنه باإلضافة إىل دوره كمحام رئيسي أمام احملكمة
اجلنائية الدولية ل  82ضحية يف احلالة يف أفغانستان ،عمل أيضا حماميا رئيسيا لـ  770ضحية يف احلالة يف فلسطني.
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للجنسني .وعلى الرغم من أن خربهتا يف االدعاء والقضاء تقتصر على الساحة احمللية ،فإن جتربتها يف
مالحقة اجلرائم الوحشية والتصدي للينف اجلنسي والينف اجلنساين وثيقة الصلة جبوهر عمل احملكمة.
وكغريها من املرشحني ،تقتصر خربهتا اإلدارية على األفرقة األصغر حجما ولكنها أيهرت فهما واضحا
للكفاءات املطلوبة ،مبا يف ذلك يف اإلدارة املالية ،ولديها سجل حافل يف مواجهة التحديات اجلديدة .ويف
املقابلة ،قدمت السيدة أوكاالين ردودا صرحية ومدروسة من منظور بلد من بلدان احلاالت ،مما يدل
بوضوح على استيدادها للتيلم والتكيف ،واملرونة يف مواجهة الضغو ..

دال -ريتشارد روي (كندا)
 -53ريتشارد روي حائز على البكالوريوس يف القانون وييمل حاليا حماميا عاما رئيسيا يف دائرة االدعاء
اليام يف كندا ،ويشغل هذا املنصب منذ عام  .2010ينتمي يف خلفيته وتدريبه إىل التقاليد القانونية لكل
من نظام القانون املدين ونظام القانون اليام .عمل قبل ذلك يف دائرة االدعاء اليام يف كندا يف مناصب
مسؤولة خمتلفة منذ عام  2001من بينها منصب املدعي اليام للجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
واإلبادة اجلماعية (قضية مونيانيزا) ،ودائرة االدعاء اليام الفيدرالية ،ودائرة اإلنابة القضائية يف كولومبيا،
ومكتب املدعي اليام يف كيبيك .جييد ثالث لغات هي الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية.
 -54والسيد روي مدع عام حمرتف وقائد بارع ،لديه خربة واسية يف إعداد وإدارة احملاكمات اجلنائية
امليقدة ،اليت تنطوي على عدد كبري من املتهمني ،واملتيلقة بشخصيات بازة بنجاح ،مبا يف ذلك يف
مواجهة الرقابة اليامة املكثفة والضغو السياسية .ويف حني أن خربته يف جمال االدعاء هي يف املقام األول
يف بيئة حملية ،فقد حصل على إدانات نادرة خارج احلدود اإلقليمية يف جمال اإلبادة اجلماعية (مونيانيزا)،
والفساد عرب احلدود الوطنية (س .ن .س .الفالني ضد ليبيا) ،وشارك بنشا يف شبكات االدعاء يف مجيع
أحناء اليامل ،وبوجه خاص يف أمريكا الالتينية .وتركز رؤيته اإلدارية على تطوير ومتكني جمموعة متنوعة من
املهنيني ،فضال عن وضع مناذج لإلدارة املالية املسؤولة ،والنزاهة ،واملساءلة .ويف املقابلة ،متيز السيد روي
بالتفكري والتحليل والصراحة ،مع فهم شامل لليديد من اخليو املطلوبة للتيامل مع املواقف امليقدة
واملتطورة.

سادسا -الخاتمة
 -55تود اللجنة أن تيرب عن امتناهنا ألمانة مجيية الدول األطراف وألعضاء اهليئة الفنية لقلم احملكمة
على مساعدهتم اجلادة واملهنية يف سياق هذه اليملية.
 -56وتود اللجنة أيضا أن تيرب عن تقديرها اليميق للمساعدة القينمة اليت قدمها هلا أعضاء فريق
اخلرباء ،وكذلك للتياون املهين واجلماعي يف مجيع األوقات.
 -57وتالحظ اللجنة أن االهتمام الواضح للمجتمع املدين ومؤيدي احملكمة يدعو بقوة إىل مشاركتهم
يف اليملية اليامة املقبلة اليت س تؤدي إىل انتخاب املدعي اليام .ويف هذا السياق ،تالحظ اللجنة أنه
سيكون هناك ،نظرا للطابع االفرتاضي للمقابالت اليت أجريت ،نقص كبري يف االنفاق من امليزانية
املخصصة من مجيية الدول األطراف ليمل اللجنة وتوصي بأن يياد توزيع الفائض من هذه امليزانية على
أي جزء من امليزانية اليت قد ختصصها رئاسة اجلميية واملكتب للمشاركة اليامة يف تقدمي املرشحني
املختارين إىل الدول األطراف واجملتمع املدين(.)24
( )24يف  26حزيران/يونيه  ،2020بلغت النفقات الفيلية املرتبطة بيمل اللجنة يف عام  2020ما جمموعه 12 960
يورو .ومن املتوقع أن تكون هناك بيض النفقات اإلضافية فيما يتيلق برتمجة الوثائق .ويبلغ جمموع املبلغ الذي وافقت عليه
اجلميية ليام  2020حنو  44 600يورو.
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 -58وعلى الرغم من عدم التنبؤ بذلك يف اختصاصات اللجنة ،يؤكد أعضاء اللجنة وفريق اخلرباء إهنم
على استيداد ،يف ضوء عملية االستيراض اجلارية وبغية مساعدة اجلميية يف عمليات االختيار واالنتخاب
املماثلة يف املستقبل ،للمساعدة بأي طرق أخرى قد حتتاجها اجلميية ،ويف ضوء اخلربة املكتسبة خالل
السنة املاضية ،إلعداد تقرير غري رمسي عن "الدروس املستفادة" ،مع توصيات إضافية ،مبا يف ذلك فيما
يتيلق بفحص املرشحني للمناصب االنتخابية ،إذا طلب منهم ذلك.
مارسني تشيبيالك
األمني فايت
أندرياس مافرويانيس
سابني نولكه
ماريو أويارزابال
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المرفق األول :االختصاصات المتعلقة بانتخاب المدعي العام
(انظر الوثيقة )ICC-ASP/18 /INF.2

المرفق الثاني :إعالن الشواغر
(انظر الوثيقة )ICC-ASP/19 /INF.2 /Add.1

المرفق الثالث :المواد المرجعية للمرشحين
(انظر الوثيقة )ICC-ASP/19 /INF.2 /Add.2

_____________
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