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أوال -مقدمة
أ  -افتتاح الدورة
-2

افتتح السيد فيليب كريش (كندا) رئيس اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ("اللجنة")
َ
اجتماع اللجنة الثاين الذي عقد يف مقر احملكمة يف الهاي بتاريخ  28تشرين األول/أكتوبر
.0223

ب  -اعتماد جدول األعمال
-0

اعتمدت اللجنة جدول األعمال اآليت:
-2

النظر يف والية اللجنة االستشارية وعملها
أ) نطاق الوالية
ب) منهجية العمل

-0

-3

47-A-291013

النظر يف الرتشيحات املقدمة مللء منصب قضائي شاغر يف الدورة الثانية عشرة
للجمعية

-3

ميزانية متويل نشاطات اللجنة االستشارية يف العام 0224

-4

جدول االجتماعات

-5

مسائل أخرى

وشارك األعضاء اآلتية أمساؤهم يف االجتماع:
.1

السيد برانت ،ليوناردو منر كالديرا (الربازيل)

.2

السيد فوكودا ،هريوشي (اليابان)

.3

السيد كريش ،فيليب (كندا)

.4

السيد نسرييكو ،دانييل ديفيد نتاندا (أوغندا)

.5

السيدة بينتو ،مونيكا (األرجنتني)

.6

السيد براندلر ،أرباد (هنغاريا)

.7

السيد سيما ،برونو (أملانيا)

.8

السيد سوك ،راميون كالوديوس (غامبيا)
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وقامت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") بتوفري اخلدمات الفنية للجنة وتوىل املدير السيد
-4
رينان فيالسيس مهام أمني اللجنة.

ثانيا :النظر في والية اللجنة االستشارية وعملها
أ – نطاق الوالية
-5

)(1

نظرت اللجنة يف نطاق واليتها.

" -5نظرت اللجنة يف واليتها لتيسري تعيني أعلى األفراد تأهيال يف احملكمة اجلنائية الدولية.
[]...
 -7يستند عمل اللجنة إىل األحكام السارية من نظام روما األساسي وسريتكز تقديرها
للمرشحني على متطلبات الفقرات ( 3أ) و(ب) و(ج) من املادة  36بصورة حمددة".
[]...
 -22مبجرد أن تستكمل اللجنة عملها ستقوم بإعداد معلومات وحتليل ،من طبيعة فنية ،عن
مالءمة املرشحني بصورة حمددة ،توضع حتت تصرف الدول األطراف واملراقبني وذلك بتقدميها
إىل املكتب بوقت كاف لتمكني مجعية الدول األطراف من النظر فيها الحقا نظرة فاحصة".
-6

ووافقت اللجنة على أن واليتها ال حتتاج إىل شرح وال تتطلب أي بلورة.

ب – منهجية العمل
-1

عملية اتخاذ القرار
ذكرت اللجنة بأهنا كانت قد اعتمدت بصورة مؤقتة يف اجتماعها األول بتاريخ 29
-7
نيسان/أبريل  0223ما يوافق من قواعد يف النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ذات الصلة بااخاذ
القرارات ،وهي القواعد  62و 63و 64عل النحو الذي مت تكييفها لبِنية اللجنة وواليتها.
ونظرت اللجنة يف الرتتيب املتعلق بإجراء االقرتاع السري يف غياب توافق اآلراء ،كما تنص عليه
-8
القاعدة .62

) (1تقرير املكتب عن إنشاء للجنة استشارية معنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.(ICC –ASP/10/36) ،
املرفق ،الفقرات  5و 7و.22
3
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َّ
المقدمة لملء منصب قضائي شاغر في الدورة الثانية
ثالثا :النظر في الترشيحات
عشرة للجمعية
ذكرت اللجنة بأهنا كانت قد عربت يف اجتماعها بتاريخ  28نيسان/أبريل  0223عن رأيها
-9
بأنه ينبغي تقدمي املرشحني يف املكان الذي ستجتمع فيه اللجنة إلجراء املقابالت (2).وأجرت اللجنة
املقابالت مع املرش َحني اللذين مت تقدميهما مللء منصب قضائي شاغر أثناء االنتخابات اليت ستجري أثناء
)(3
الدورة الثانية عشرة.
 -22وأجرت اللجنة مقابلتني وجها لوجه مدة كل واحدة منهما  92دقيقة مع السيد "جيوفريي أ.
هندرسون" (ترينيداد وتوباغو) والسيد "ليسلي فان رومباي" (األورغواي) ،على التوايل .ومت إيراد توصيات
اللجنة بعد تقديرها للمرش َحني مبوجب واليتها يف املرفق األول.
-22

ورحبت اللجنة بالفرصة إلجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني.

 -20وعالوة على ذلك ،توصي اللجنة ،استنادا إىل جتربتها فيما يتعلق بعدد املرشحني الذين مت
تقدميهم مللء املنصب القضائي الشاغر حاليا يف  ،0223بأن تنظر اجلمعية باإلجياب إىل االقرتاح الوارد
يف مشروع ورقة املناقشة املؤرخة يف  4تشرين األول/أكتوبر  (4)0223عن موضوع "استعراض إجراءات
سيسر فتح باب الرتشيح أربعة إىل ستة أسابيع قبل املوعد املنصو عليه يف
ترشيح القضاة وانتخاهبم" .و ِّ
األحكام السارية عمل اللجنة يف  0224مبعاجلة املشكالت احملتملة املتعلقة بالوقت غري الكايف إلجراء
تقدير دقيق للمرشحني الذين يُقدمون لالنتخاب للمقاعد الستة اليت ستظهر يف العام  ،0225وس ِّ
يمكنها
من تقدمي تقرير للجمعية قبل دورهتا الثالثة عشرة بوقت كاف .وبالتايل فإن اللجنة توصي بأن تنظر
اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة يف التعديل املالئم للفقرة  3من القرار  ،ICC-ASP/6/Res.3حبيث يفتح
باب الرتشيحات من  32إىل  30أسبوعا قبل االنتخاب.

)(2
)(3

تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن اجتماعها األول ،(ICC-ASP/12/23) ،الفقرة .20
ICC-ASP/12/45

)(4
يسر مسألة التداخل
جاء يف الفقرة األخرية من مشروع ورقة املناقشة املؤرخة يف  4تشرين األول/أكتوبر  0223ما يأيت" :أثار امل ِّ
ُ
بني فرتة الرتشيح احلالية وعمل اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات .فبموجب القواعد احلالية ،تنتهي فرتة الرتشيح العادية قبل أربعة
عشر أسبوعا قبل إجراء االنتخابات ،وعادة ما جيري متديدها يف واقع املمارسة إىل غاية ثالث مرات ،أي إىل مثانية أسابيع قبل إجراء
االنتخابات .وستكون مثانية أسابيع فرتة قليلة جدا للجنة للنظر يف الرتشيحات ،وإعداد تقريرها ،وللدول األطراف لتأخذ استنتاجات
امليسر بأنه ميكن بالتايل تقدمي فرتة الرتشيح ،على سبيل املثال بأربعة أو ستة أسابيع ،وذلك حىت
اللجنة بعني االعتبار فعال .واقرتح ِّ
يكون لتقرير اللجنة أثر أكرب".
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رابعا :ميزانية تمويل نشاطات اللجنة االستشارية في العام 4112
 -23ذ ّكرت اللجنة بنظرها يف متويل نشاطاهتا بتاريخ  28نيسان/أبريل  0223وكذلك برأيها يف أنه
نظرا لدورها الرئيسي باعتبارها هيئة فرعية للجمعة مكلفة بتيسري ضمان تعيني أفضل األفراد تأهيال قضاةً
يف احملكمة اجلنائية الدولية ،وللشرط الذي يقضي بأن خيدموا بصفتهم الشخصية وليس بتعليمات من
الدول األعضاء أو الدول أو احلكومات أو أية منظمات أو أشخا  (5)،فقد أوصت بأن تتحمل اجلمعية
ابتداء من  0224كل التكاليف املتعلقة باجتماعات اللجنة .وذكرت اللجنة أيضا بطلبها موارد ميزانية من
اجلمعية يف فرتة الحقة مبجرد أن كان هلا الوقت لتنظيم عملها مبا يف ذلك إمكانيات إجراء مقابالت وجها
)(6
لوجه مع املرشحني.
حتمل نفقات اللجنة
 -24وأحاطت اللجنة االستشارية علما بتوصية جلنة امليزانية واملالية بأن "قرار ُّ
االستشارية يعود إىل اجلمعية وحدها .وأوصت اللجنة بأن تَقبَل اجلمعية ،من حيث املبدأ ،طلب موارد
مالية مببلغ  008834يورو" (7).ووفقا لذلك ،توصي اللجنة االستشارية بأن تنظر اجلمعية يف املصادقة
على املوارد الالزمة لتمكينها من احملافظة على استقالليتها ولتضطلع بصورة مالئمة بواليتها اليت كلفتها هبا
اجلمعية يف العام  0224فيما يتعلق بانتخاب ستة قضاة يف الدورة الثالثة عشرة .وقد مت إيراد آثار امليزانية
الربناجمية يف املرفق الثاين .ويتوقف عدد األيام اليت جتتمع فيها اللجنة على عدد الرتشيحات؛) (8وقد مت
إيراد بند يتعلق بالرتمجة الفورية يف لغيت عمل احملكمة يف امليزانية املقرتحة .ومت النظر يف خيارين ملكان
االجتماع :نيويورك والهاي .ومت إدراج اخليار األخري حىت تقوم اللجنة ،إذا ما كانت هذه هي رغبة
اجلمعية ،بنفس الطريقة اليت عملت هبا يف االنتخابات يف الدورة الثانية عشرة للجمعية ،بإجراء لقاءات
وجها لوجه مع املرشحني الذين من عادة ما تكون لقاءاهتم وجها لوجه يف نيويورك.

خامسا :جدول االجتماعات
 -25يف ضوء االنتخابات املتعلقة مبلء الشواغر القضائية الستة أثناء الدورة الثالثة عشرة للجمعية يف
العام  ،0224جتتمع اللجنة بعد غلق باب الرتشيحات يف النصف األول من متوز/يوليو-أيلول/سبتمرب
إلجراء املقابالت مع كل املرشحني يف املكان األكثر مالءمة ،وإلمتام تقريرها مع التوصيات للجمعية .ومن
املستحسن أن تُعقد هذه االجتماعات قبل دورة اجلمعية بوقت كاف لتيسري األمر على الدول األطراف
الاخاذ القرارات بشأن دعم املرشحني الذي يُلبُّون بصورة مالئمة املعايري الواردة يف نظام روما األساسي
لالنتخاب يف احملكمة.

) ،ICC-ASP/10/36 (5املرفق ،الفقرة .3
) ،ICC-ASP/12/23 (6الفقرتان  26و.27
) (7تقرير جلنة امليزانية واملالية عن عمل دورهتا احلادية والعشرين ، (ICC-ASP/12/15) ،الفقرة .70
) (8استنادا إىل االنتخابات السابقة من املعقول أن يتوقع املرء حوايل  02ترشيحا.
5
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سادسا :قضايا

أخرى

 -26تقدم اللجنة للنظر للدول املهتمة بعض املبادئ التوجيهية عن تقدمي الرتشيحات يف العام
( 0224املرفق الثالث) .وسيساعد تقدمي الرتشيحات وفق املبادئ التوجيهية اللجنة يف االضطالع بواليتها
يف عام  0224عندما ستجري عملية انتخاب لستة قضاة.

47-A-291013
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المرفق األول
تقييم المرشحين
تقدم اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا التقرير ملكتب
-2
للمرش َحني لالنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة
مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي تقديرها ّ
الثانية عشرة للجمعية :القاضي جيوفري أ .هندرسون (ترينيداد وتوباغو) والقاضي الدكتور ليسلي فان
رومباي (األوروغواي).
يقوم تقدير اللجنة على مقتضيات الفقرات (3أ) و(ب) و(ج) من املادة  36من نظام روما
-0
األساسي .وتقدم اللجنة ما يلي من معلومات وحتليل بشأن مالءمة املرشحني وفقا للصالحيات اليت
حددهتا اجلمعية.
قامت اللجنة ،من أجل بلوغ استنتاجاهتا ،بالنظر يف مواد مكتوبة قدمها املرشحان يف شكل
-3
حني .ومت إجراء املقابلتني يوم 28
بيان للمؤهالت وسرية ذاتية ،وأجرت مقابالت وجها لوجه مع ّ
املرش ن
تشرين األول/أكتوبر  0223باللغة االجنليزية .وشكرت اللجنة املرشحني على حضورمها املقابلة.
-4

ومت التوصل إىل كل استنتاجات اللجنة وقراراهتا بتوافق اآلراء.

مالحظات عامة
تُ ِّ
حني قدم ترشيحه مبقتضى القائمة (أ) كما هو مبني يف الفقرة  3من
-5
ذكر اللجنة بأن كال املرش ن
املادة  36من نظام روما األساسي ،اليت تشرتط "كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات
اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو حمام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال
الدعاوى اجلنائية".
وتُ ِّ
ذكر اللجنة أيضا بأن الفقرة (3ج) من املادة  36تشرتط أن تكون "لدى كل مرشح
-6
لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة".
وأحاطت اللجنة علما بالفقرة  2من املادة  35من نظام روما األساسي اليت تنص على أن:
-7
"يُنتخب مجيع القضاة للعمل متفرغني للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا األساس منذ بداية
واليتهم ".وأحاطت علما أيضا بالفقرة  0من املادة  37اليت تنص على أن" :يُكمل القاضي املنتخب
ملنصب شاغر املدة الباقية من والية سلفه".
وصرح املرشحان أمها يتمتعان بصحة جيدة وجاهزان إلكمال املدة الباقية للمنصب الشاغر
-8
فورا .ورحبت اللجنة بالتصرحيني .واعتربت أنه من األمهية مبكان أن يكون القضاة املنتخبون للمحكمة يف
تؤجل توليهم
لشغل كل الوالية فورا وأال تكون هناك مهام خارجية ميكن أن ِّ
صحة جيدة وجاهزين ُ
منصبهم.

7
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املرشحني عربا عن التزامهما العميق بأغراض القضاء اجلنائي الدويل وبوجه
والحظت اللجنة أن
-9
ن
خا احملكمة اجلنائية الدولية ،يف الوقت الذي يدركان فيه أن املسؤولية األوىل تقع على عاتق الدول.
 -22واستنادا إىل املواد املكتوبة املقدمة واملقابالت اليت أُجريت ،اقتنعت اللجنة بأن املرشحني
شخصان يتحليان باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة.
هندرسون ،جيوفري (ترينيداد وتوباغو)
 -22الحظت اللجنة أن املرشح قضى كل حياته املهنية يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،أوال
كمدعي عام من  2992إىل  ،0228تُ ّوجت مبنصب مدير النيابات العامة ،مث قاضي حمكمة عليا،
احملكمة العليا لرتينيداد وتوباغو ،من  0229إىل اليوم .وأثناء املقابلة ،اتضح أن احملكمة العليا هي حمكمة
الدرجة األوىل اليت ال تنطوي سلطاهتا على مراجعة قرارات احملاكم الدنيا ،بل بتحريك اإلجراءات اجلنائية
مباشرة.
 -20ويف الوقت الذي مل يتعامل مع اجلرائم تقع يف والية احملكمة اجلنائية الدولية ،أبدى املرشح
اخلاضع للسؤال أن ميلك خربة معتربة يف اإلجراءات اجلنائية املعقدة ،وكفاءة ثابتة يف القانون اجلنائي وفهما
عمليا للقضايا اهلامة ملمارسة والية احملكمة.
-23

والحظت اللجنة طالقة املرشح يف اللغة اإلجنليزية ،إحدى لغيت احملكمة ،وهي لغته األم أيضا.

فان رومباي ،ليسلي (األوروغواي)
 -24الحظت اللجنة التزام املرشح الطويل والثابت حبقوق اإلنسان وسيادة القانون على املستوى
الوطين طيلة مسريته ،وأحيانا يف ظروف مناوئة ،إىل جانب معرفته ببعض جماالت القانون ذات الصلة
بالعمل القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -25والحظت اللجنة أيضا خربة املرشح القضائية الطويلة من  2975إىل اليوم ،اليت تُوجت بتعيينه
يف احملكمة القضائية العليا لألورغواي اليت خدم فيها ما يزيد عن عشر سنوات العليا ،وترأسها مرتني.
وأثناء املقابلة أوضح املرشح أن اختصا احملكمة العليا يسري على كل جماالت القانون،
-26
اجلنائي وغريه ،وبرزت فيها قضايا قانونية هامة من حيث املوضوع ،مسحت بالطعن يف دستورية القوانني
ومراجعتها .ومشل هذا جماالت هامة تتعلق بالقانون اجلنائي اضطلع فيها املرشح بدور أثر يف التطور
الالحق للقانون والفقه اجلنائيني يف األوروغواي ،ال سيما جتاه منع اإلفالت من العقاب ملرتكيب اجلرائم
اخلطرية.
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 -27غري أن املرشح أكد أثناء املقابلة أن احملكمة العليا مل تباشر بنفسها إجراءات جنائية .وأكد
املرشح أيضا أن خربته اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية حمددة يف الفرتة من  2975و ،2982بصفته قاضي
صلح وقاضي حمكمة مقاطعة وقاضي حتقيق على التوايل.
احلديث باللغة اإلجنليزية ،إحدى لغيت احملكمة،
 -28وتساءلت اللجنةُ عما إذا كانت إجادة املرشح
َ
وهي كافية ألغراض املقابلة ،تُليب املعيار العايل احملدد مبقتضى الفقرة (3ج) من املادة  3من نظام روما
األساسي .وقال املرشح للجنة إن إملامه بالفرنسية ،لغة العمل األخرى للمحكمة ،حمدود.

9
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المرفق الثاني
الميزانية المقترحة لتمويل نشاطات اللجنة االستشارية في 4112
آثار امليزانية الربناجمية ليوم واحد إىل مخسة أيام من االجتماعات يف الهاي
 .2تكاليف السفر
عدد األيام

المجموع (باليورو)

يوم واحد

04،644

يومان

07،684

 3أيام

32،704

 4أيام

33،764

 5أيام

36،824

 .4تكاليف الترجمة الفورية في اليوم الواحد
اإلجنليزية إىل الفرنسية/الفرنسية إىل اإلجنليزية

5،822

آثار امليزانية الربناجمية ليوم واحد إىل مخسة أيام من االجتماعات يف نيويورك
 .2تكاليف السفر
عدد األيام

المجموع (باليورو)

يوم واحد

39،504

يومان

43،243

 3أيام

46،560

 4أيام

52،282

 5أيام

53،622

 .4تكاليف الترجمة الفورية في اليوم الواحد
اإلجنليزية إىل الفرنسية/الفرنسية إىل اإلجنليزية
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المرفق الثالث
المبادئ التوجيهية المقترحة لتقديم مرشحين
النتخابات منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية
ألف -البيان

البيان املشار إليه يف الفقرة (4أ) من املادة  36من نظام روما األساسي) ،(1ميكن ترتيبه يف
-2
عناوين فرعية متاشيا مع النظام األساسي والقرار الذي يشري إىل كيفية استيفاء املرشح للشروط على النحو
التايل:
معايري التحلي باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة.
أ)
حيازة املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أرفع املناصب القضائية على الصعيد الوطين.
ب)
بيان أن املرشح لديه إما:
ج)
كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة
‘’2
الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال
الدعاوى اجلنائية؛
أو كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة مثل القانون الدويل
‘’0
اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان ،وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين
ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
معرفة ممتازة وطالقة يف اللغتني االنكليزية أو الفرنسية ،مع اإلشارة إىل املعرفة الشفوية
د)
والكتابية فيهما.
اإلشارة إىل الرتشيح للقائمة ألف أو القائمة باء.
ه)
خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل ،دون حصر ،مسألة العنف ضد النساء أو
و)
األطفال.
اجلنسية اليت يتم تقدمي املرشح يف ظلها.
ز)

باء -السيرة الذاتية

يف الوقت الذي ال يشرتط فيه ال نظام روما األساسي وال القرار  ICC-ASP/3/Res.6تقدمي
-0
السرية الذاتية للمرشح ،عادة ما قدمت احلكومات السرية الذاتية للمرشح .ويُقرتح أن يتم وضع السري
الذاتية يف شكل موحد مع فئات إضافية واسعة مت استخالصها من السري الذاتية املقدمة لالنتخابات
املاضية ،بقدر ما ينطبق ذلك .وميكن وضع ذلك يف جدول ستقوم األمانة العامة بإعداده .والتنظيم
املقرتح للسرية الذاتية يكون:
) (1جيب أن تكون الرتشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن املعلومات الالزمة اليت يثبت هبا وفاء املرتشح باملتطلبات
الواردة يف الفقرة .3
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البيانات الشخصية
شكل املناداة:
االسم( :االسم األول واسم العائلة )
تاريخ امليالد:
اجلنسية:
احلالة االجتماعية:

المؤهالت التعليمية:
التاريخ ،المؤسسة ،المؤهل أو المؤهالت المحصل عليها (بالترتيب الزمني)
الخبرة المهنية:
التاريخ ،صاحب العمل ،اللقب الوظيفي ،معلومات أخرى ذات صلة إن وجدت (بالترتيب الزمني)
أنشطة مهنية األخرى:
منشورات ذات صلة:
الحلقات الدراسية ذات الصلة:
عضوية نقابات مهنية وجمعيات:
الجوائز واألوسمة:
االهتمامات الشخصية:
____________
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