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مقدمة-أوال2

الجلسةافتتاح-ألف

يليفيما(القضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةرئيس،)كندا(كريشفيليبالسيدافتتح-١
١٢إىل٨مننيويوركيفاملتحدةاألمممقريفعقدالذيللجنة،الثالثاالجتماع،")اللجنة"

. ٢٠١٤سبتمرب/أيلول
تويفالذي،)هنغاريا(براندلرأربادالقاضياللجنةعضوعلىترمحاً صمتدقيقةاللجنةووقفت-٢
.٢٠١٤فرباير/شباط٤يف
قد،)الربازيل(برانتكالديرامنرليوناردوالسيدوهوآخر،عضوابأنأيضاعلمااللجنةوأحاطت-٣

منصبلشغلترشيحهقدمتالربازيلحكومةألن،٢٠١٤يونيه/حزيران١٨يفاللجنةمناستقال
.للجمعيةعشرةالثالثةالدورةيفاحملكمةيفقاض

األعمالجدولإقرار-باء

:التايلاألعمالجدولاللجنةأقرت-٤
اجللسةافتتاح-١
األعمالجدولإقرار-٢
اللجنةاختصاصاتنطاق-٣
العملتنظيم-٤
للجمعيةعشرةالثالثةالدورةيفقضاةستةالنتخاباملقدمةالرتشيحاتيفالنظر-٥
أخرىمسائل-٦

:أمساؤهميةاآلتاألعضاءاالجتماع هذايفوشارك-٥
؛)اليابان(فوكوداهريوشيالسيد) أ(
؛)الرئيس) (كندا(كريشفيليبالسيد) ب(
؛)أوغندا(نسرييكونتانداديفيددانيالالسيد) ج(
؛)سلوفينيا(برتيتشإرنستالسيد) د(
؛)الرئيسنائبة) (األرجنتني(بينتومونيكاالسيدة) هـ(
؛)أملانيا(سيمابرونوالسيد) و(
).غامبيا(سوككلوديوسرميونالسيد) ز(
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اللجنةاختصاصاتنطاق-جيم

اإىلاللجنةأشارت-٦ )١(:التايلالنحوعلىICC-ASP/10/36الوثيقةيفالواردةاختصاصا

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقضاةكفاءةاألفرادأكثرتعينيبتيسرياللجنةختتص-٥"
[...]

تقييمهايفوتلتزماألساسيرومانظاميفالتطبيقالواجبةاألحكامإىلاللجنةأعمالوتستند-٧
.غريهادون٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتيفعليهااملنصوصباملتطلباتللمرشحني

[...]
حصريايتعلقانألعماهلا،تقينطابعذاتومعلوماتحتليالعملها،مناالنتهاءبعداللجنة،تعد-١١

بوقتاجلمعيةانعقادقبلاملكتب،طريقعنواملراقبني،األطرافللدولويتاحاناملرشحني،مالءمةمبدى
."بدقةفيهماالنظرمنلتمكينهاكاف

اأنعلىاللجنةواتفقت-٧ احديفمتاماواضحةاختصاصا .تفسريأيتتطلبوالذا

العملتنظيم-دال

دقيقة،٦٠منهاواحدةكلمدةُ املرشحنيمجيعمعلوجهوجهامقابالتتعقدأناللجنةقررت-٨
الفرنسيةأواإلجنليزيةاللغتنيإىلالفوريةالرتمجةخدماتتوفريومت. للمناقشةفرتةمقابلةكلتليأنعلى
.املرشحنيلطلبتلبية

هامةعناصرتكشفاملرشحنيمعاملقابالتأناللجنةراكمتهااليتاملتناسقةالتجربةوتفيد-٩
مومبالءمةاألساسي،رومانظاممن٣٦املادةيفعليهااملنصوصللشروطاستيفائهمبكيفيةتتعلق خربا
. ذلكخالفعلىاملقدمةاملكتوبةاملواديفُتكَتشفالعناصروهياحملكمة،ألعمالاملهنية
علىاللجنةشددتوإذ. لوجهوجهااملقابلةحضورميكنهالاملرشحنيأحدأناللجنةوأُبلغت-١٠
مكاملةعرباملقابلةإجراءعلىبصورة استثنائيةوافقتأعضائها،أمامشخصيااملرشحنيمثولأمهية

املقبلة،لالنتخاباتاملرشحنيمثوللعدمحمتملةنشوء سابقةإزاءقلقهاعناللجنةوأعربت. هاتفية
ايفاللجنةأماممرشحيهامثولكفالةعلىاألطرافالدولوحثت ألغراضاملعقودةاملقبلةاجتماعا
.احملكمةيفلالنتخاباملرشحنيتقييم
للجنة،الفنيةاخلدماتتقدمي") األمانة"يليفيما(األطرافالدولجلمعيةالعامةاألمانةوتولت-١١
.األمنيمبهامفيالسيس،رينانالسيداملدير،وقام

٥الفقرات )، املرفق، ICC-ASP/10/36) تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية (١(
.١١و ٧و 
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عشرةالثالثةالدورةفيقضاةستةالنتخابالمقدمةالترشيحاتفيالنظر- ثانيا4

للجمعية
االلجنةذكرت-١٢ أنمفادهرأيعن٢٠١٣أبريل/نيسان١٨يفاملعقوداجتماعهايفأعربتأ

وأجرت)٢(.املقابالتإلجراءاللجنةفيهستجتمعالذياملكانيفحاضرينيكونواأنجيباملرشحني
الدورةخاللستجرىاليتالستةالقضاةالنتخاباتاملقدمنيعشرالسبعةاملرشحنيمعمقابالتاللجنة
. عشرةالثالثة
التاليةاملرشحنيمجيعمعدقيقة٦٠منهاواحدةكلمدةلوجهوجهامقابالتاللجنةوأجرت-١٣

:واحدمرشحبأستثناءأمساؤهم،
) بنن(صويفأدياليدرينغانسو،-أالبيين) أ(
)٣()تونس(القادرعبدلول،) ب(

) غانا(ياوإميانويلبينيه،) ج(
) ليتوانيا(تومابريموتييين،) د(
) الربازيل(كالديرامنرليوناردوبرانت،) ه(
) كوريامجهورية(هوتشانغتشونغ) و(
) كرواتيا(زالتادوردفيتش،) ز(
) إستونيا(بافلغونتساروف،) ح(
) بولندا(بيوترهوفمانسكي،) ط(
) هنغاريا(بيرتكوفاكس،) ي(
) الدميقراطيةالكونغومجهورية(ميب-كيسياأنطوانميندوا،) ك(
) ليشيت-تيمور(غومساوناتريسياماريابرييرا،) ل(
) فرنسا(بيريماركبريشامبو،دوبريان) م(
) مدغشقر(راتياريسواهارمياهيفا،) ن(
) أملانيا(بريتراممشيت،) س(
) السويد(هانسكريسرتثيلني،) ع(
)جورجيا(ميندياأوغرخيالدزي،) ف(

يفاللجنةأخذتوإذ. املرشحنيأحدجنسيةنفسلهأعضائهاأحدبأنعلمااللجنةوأحاطت-١٤
الفرصةفيهاأتيحتاليتالقضائية،الوالياتبعضيفالوطنيةاحملاكميفاملسجلةالسابقةاحلسبان

.١٢)، الفقرة ICC-ASP/12/23) تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها األول (٢(
لول (تونس) من خالل مكاملة هاتفية.٣( ) أجرت اللجنة مقابلتها مع السيد عبد القادر 
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كانإذاعماالعضوذلكتسألأناللجنةقررتالشبهة،بأمهيةمنهاووعيابنفسه،ليتنحىللقاضي
منكانوإنأنهاللجنةعضوفذكر. دولتهقدمتهالذياملرشحتقييممنلتنحيهسببأيرأيهيفهناك
امنظروفبأيعلمعلىوليساملرشحيعرفالفهواجلنسية،نفس . موضوعيتهعلىتؤثرأنشأ

.التقييميفاملذكورالعضويشاركأنعلىاللجنةووافقت
االلجنةوذكرت-١٥ أنمفادهرأيعن٢٠١٣أبريل/نيسان١٨يفاملعقوداجتماعهايفأعربتأ

ا)٤(املقابالت،إلجراءاللجنةفيهستجتمعالذياملكانيفحاضرينيكونواأنجيباملرشحني رحبتوأ
االلجنةوضعتوإذ)٥(.املرشحنيمعلوجهوجهامقابالتإجراءبفرصةالثايناجتماعهايف اختصاصا
سليمبتحليلالقيامأجلمنلوجهوجهاللمقابالتتوليهااليتاألمهيةعلىجمدداأكدتاالعتبار،يف

وحثت)٦(.األطرافللدولمتاحاسيكونحتليلوهواملرشحني،مالءمةمدىبشأنحمضفينطابعذي
. اللجنةأماممرشحيهامثولعدمسابقةجتنبعلىمرشحنيقدمتاليتالدولاللجنة

اوفقاللمرشحنيتقييمهابعداللجنةتوصياتوترد-١٦ .األولاملرفقيفالختصاصا
قبلأسبوعا٣٢القضائينياملرشحنيتقدميفرتةتُفتحبأناجلمعيةبقراراللجنةورحبت-١٧

وقد)٨(.الثايناجتماعهايفاللجنةقدمتهااليتالتوصيةيعكسالقرارهذاأنإىلوأشارت٧االنتخابات،
لعدماحملتملةللصعوباتالتصديمنبتمكينها٢٠١٤عاميفكثريااللجنةعملاملعدلةاملهلةيسرت
وبتمكينهاالستة،الشاغرةاملقاعدملءالنتخاباتاملقدمنيللمرشحنيشاملتقييمإلجراءالوقتكفاية

اقبلمبكروقتيفاجلمعيةإىلتقريرهاتقدميمن .عشرةالثالثةدور

أخرىمسائل- اثالث

االستشاريةاللجنةفيطارئشاغرملءاقتراح-ألف

اقائمةأناللجنةالحظت-١٨ اللجنة،يفالطارئةالشواغرملءإجراءاتعلىتنصالاختصاصا
يفبالشواغريتعلقفيمااجلمعيةممارسةباتباعتوصيأناللجنةوقررت. املكتبباهتمامحتظىاملسألةوأن

واملالية،امليزانيةوجلنةللضحايااالستئماينالصندوقإدارةجملسأيللجمعية،األخرتنيالفرعيتنياهليئتني
يقومأنلهوجيوزالعادية،لالنتخاباتاحملددةالفرتةمنأقصرترشيحفرتةحيددأنللمكتبجيوزحبيث
). األولالتذييلالثاين،املرفقانظر(العضوبانتخاببنفسه

اللجنةعملاستمرارية-باء

أعضاءتعينييتمحيثالوالية،مبدةاملتعلقةاالختصاصاتقائمةأحكامإىلاللجنةأشارت-١٩
مإعادةإمكانيةمعسنوات،ثالثملدةعادةاللجنة اللجنةاختصاصاتوتنص. فقطواحدةمرةانتخا

.١٢)، الفقرة ICC-ASP/12/23عن أعمال اجتماعها األول () تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة٤(
.١١)، الفقرة ICC-ASP/12/47) تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن عمل اجتماعها الثاين (٥(
من املرفق.٧، الفقرة )ICC-ASP/10/36) تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية (٦(
بعد تعديلها على ما يلي: "تفتتح فرتة الرتشيح ٣. تنص الفقرة ICC-ASP/12/Res.8واملرفق الثاين من القرار ٢٩) منطوق الفقرة ٧(

أسبوعا."١٢أسبوعا قبل االنتخابات وتستمر ٣٢
.١٢)، الفقرة ICC-ASP/12/47الثاين () تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن عمل اجتماعها ٨(
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منفقط،سنواتثالثمدةاخلدمةاألوىلالدفعةيفاملعيننياألعضاءمنأربعة"إىليُطلبأنعلىأيضا6

)٩(".األعضاءبنياالستمراريةوحتقيقالعضويةتناوبأجل

إلعادةمؤهَلْني كانابعضوينيتعلقان٢٠١٤عامخاللالناشئنيالشاغرينأناللجنةوالحظت-٢٠
اأخرىلفرتةاالنتخاب أنعملها،يفاالستمراريةحتقيقدفاللجنة،وأوصت. سنواتثالثمد

. عشرةالرابعةالدورةيفاللجنةيفأعضاءأربعةتعينيوجوبمانعاجلمعيةجتنبها

اللجنةاختصاصاتتعديلاقتراح-جيم

ا،يفاملصاحلتضاربشبهةجتنببغية-٢١ اتعديليتمبأناللجنةأوصتإجراءا حبيثاختصاصا
انظر(احملكمةيفلالنتخابالسابقنيأعضائهابرتشيحيتعلقفيماسنواتثالثفرتةمراعاةعلىتنص
).الثاينالتذييلالثاين،املرفق

ا احلادية عشرة قد عينت عن طريق سحب القرعة األعضاء ICC-ASP/10/36من مرفق الوثيقة ٦) الفقرة ٩( . كانت اجلمعية يف دور
ا ثالث سنوات: السيد هريوشي فوكودا (اليابان)، والسيدة مونيك ا بينتو األربعة اآلتية أمساؤهم للعمل فرتة واحدة فقط مد

(األرجنتني)، والسيد برونو سيما (أملانيا)، والسيد رميون كلوديوس سوك (غامبيا).
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األولالمرفق

المرشحينتقييم
إىلالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةالوثيقة، تقدمهذهمبوجب-١

لالنتخاباتعشرالسبعةللمرشحنيتقييم اللجنةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولمجعيةمكتب
.للجمعيةعشرةالثالثةالدورةخاللستجرىاليت
رومانظاممن٣٦املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتمقتضياتإىلاللجنةتقييمويستند-٢

اوفقااملرشحني ومعلومات عن ذلكمالءمةملدىحتليلمنيليمااللجنةوتقدم. األساسي الختصاصا
االيت .اجلمعيةحدد
ا،إىلالتوصلأجلومن-٣ شكليفاملرشحونقدمهااليتالكتابيةاملواديفاللجنةنظرتاستنتاجا

وشكرت. ١٧أصلمنمرشحا١٦معلوجهوجهامقابالتوأجرتذاتية،وسريمؤهالتبيانات
.للمقابالتحضورهمعلىاملرشحنياللجنة

امجيعإىلاللجنةتوصلتوقد-٤ ااستنتاجا .اآلراءبتوافقوقرارا

عامةمالحظات

مقدموااملرشحنيبأنعلمااللجنةأحاطت-٥ وفق" باء"القائمةأو" ألف"القائمةبرسمترشيحا
القانونجماليفثابتةكفاءة"تشرتطاليتاألساسي،رومانظاممن٣٦املادةمن٣الفقرةعليهتنصما

مماثلةبصفةأوحمام،أوعاممدعأوكقاضسواءالالزمة،املناسبةواخلربةاجلنائية،واإلجراءاتاجلنائي
مثلباملوضوعالصلةذاتالدويلالقانونجماالتيفثابتةكفاءة"أو" اجلنائيةالدعاوىجماليفأخرى،
بالعملصلةذيقانوينعملجماليفواسعةمهنيةوخربةاإلنسان،حقوقوقانونالدويلاإلنساينالقانون

".للمحكمةالقضائي
مرشحكللدىيكون"أنتقتضي،٣٦املادةمن) ج(٣الفقرةأنإىلأيضااللجنةوتشري-٦

". باحملكمةالعمللغاتمناألقلعلىواحدةلغةيفوطالقةممتازةمعرفةباحملكمةلالنتخاب
أنعلىتنصاليتاألساسي،رومانظاممن٣٥املادةمن١بالفقرةعلمااللجنةوأحاطت-٧
األساسهذاعلىللخدمةجاهزينويكونونللمحكمةمتفرغنيكأعضاءالقضاة للعملمجيعينتخب"

". واليتهمبدايةمنذ
استعدادوعلىجيدةصحةيفللمحكمةاملنتخبونالقضاةيكونأنأمهيةعلىاللجنةوشددت-٨

امنخارجيةالتزاماتهلمتكونالوأنواليتهم،مدةطوالللخدمة أنأومهامهمتولِّيهمتؤخرأنشأ
مأدائهممعتتعارض رومانظاممن٤٠املادةمن٣الفقرةيفعليهاملنصوصالنحوعلىكقضاةواجبا

مصرحوااملرشحنيمجيعبأنعلمااللجنةوأحاطت. األساسي علماأحاطتكماجيدة،صحةيفبأ
مأفادوااملرشحنيمجيعبأن اكاملةواليةلفرتةللخدمةمستعدونأ مجيعوأكد. سنواتتسعمد

مللجنةمنهم،واحدباستثناءاملرشحني، مارس/آذار١١مناعتباراللعملاستعدادعلىسيكونونأ
٢٠١٥ .
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املرشحنيأنتؤكدااإلدالءمتاليتوالبياناتاملقدمةاملكتوبةاملوادأناللجنةوالحظت-8٩

م يتوفرون والنزاهةواحليادالرفيعةباألخالقيتحلونأشخاص على املؤهالت الالزمة يف بلد كل واحد ، وأ
.منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

دورتني،بعدلتجربتهانتيجةاللجنة،فإنالتقرير،من٩الفقرةيفإليهااملشارلألسبابونظرا-١٠
حتثولذلك،. بفعاليةمبهامهالالضطالعاملرشحنيمعلوجهوجهامقابالتإجراءأمهيةأخرىمرةتؤكد

.اللجنةمعلوجهوجهامقابالتإلجراءمرشحيهاحضوركفالةعلىاألطرافالدولاللجنة

" ألف"القائمةبرسمالمرشحون

)تونس(القادرعبدبهلول،
إذاجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيالقانونجماليفواسعةخربةميلكاملرشحأناللجنةالحظت-١

بصفتهذلكيفمبا،١٩٨٥عاممنذالعدلوزارةيفالصلةذاتالقضائيةاملناصبمنالعديدتقلد
القريوانيفاالبتدائيتنياحملكمتنييفعاماومدعياصفاقس،يفاالبتدائيةاحملكمةيفحتقيققاضي

حمكمةيفرئيسياعاماومدعياصفاقس،يفاالستئنافحمكمةيفاجلنائيةالدائرةورئيسوصفاقس،
يفالرئيسيالعاماملدعيبصفته،٢٠١١عاممنذيشغلهالذياحلايل،منصبهويفقابس،يفاالستئناف

استعراضعلىتقتصرالتونسيفاالستئنافحماكمأناملرشحوأوضح. تونسيفاالستئنافحمكمة
ااحملاكماتإجراءكذلكتعيدبلالقضايا، .بشأ

رومانظامبأحكامإملامهوأثبتمعقدةجنائيةقضايامعتعاملاملرشحأنأيضااللجنةوالحظت-٢
. األساسي

.الفرنسيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٣
.هاتفيةمكاملةعرباملرشحهذامعاملقابلةوقد جرت-٤

) كورياجمهورية(هوتشانغتشونغ،
عاممنذاملهنيةحياتهمعظمخاللاجلنائيالقانونجماليفعِملاملرشحأناللجنةالحظت-١

ويفاملعقدةاجلنائيةالقضايايفالدويلأوالوطينالصعيدعلىسواءكبريةخربةلهأنكما،١٩٩٣
ا وقاضيامقاطعة،وقاضيالكورية،اجلويةللقواتالعسكريةاحملكمةيفقاضيااملرشحعملوقد. إدار
عامومنذ. الدنيااحملاكممناملقدمةاالستئنافدعاوىيفاألخريةبصفتهنظرحيثالعليا،احملكمةلدى

.كمبودياحماكميفاالستثنائيةالدوائريفقاضياأيضاعمل،٢٠١١
اجلنائيةاحملكمةاختصاصيفتدخلاليتاجلرائممعالتعامليفخربةللمرشحأناللجنةوالحظت-٢

والحظت. كمبودياحماكميفاالستثنائيةالدوائريفقاضمنصبشغلإذاجلنائية،اإلجراءاتويفالدولية
لنظاممتعمقةبدراسةاملرشحقاماملدين،القانوننظامكوريامجهوريةتتبعحنييفأنكذلكاللجنة
حماكميفاالستثنائيةالدوائريفاملتّبعاملختلطالنظاميفوعملأجنبية،جامعاتيفالعامالقانون

.كليهماالعامالقانونونظاماملدينالقانونبنظامإملاملهوبالتايلكمبوديا،
.اإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٣
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)إستونيا(بافلغونتساروف،
إذاجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيالقانونجماليفكبريةمهنيةخربةللمرشحأناللجنةالحظت-١

ترأس،٢٠٠١عامومنذ. ٢٠٠١و١٩٩٧عاميبنيالعامواملدعيالعاماملدعيمساعدمنصبشغل
قضايايفاالستئنافوحماكماتوابتدائيةمتهيديةحماكماتيفبصفة قاضجنائيةإجراءاتاملرشح
منطائفةمعتعاملالعامة،النيابةيفدورهأداءأثناءاملرشح،أناللجنةوالحظت. التعقيدمتفاوتة
والحظت. اجلنائيةاإلجراءاتيفاإلنسانحقوقبتطبيقإملامهكذلكوالحظتاحلساسة،القضايا
منإستونيايفالقانوينالنظاملتحولنظرامعاالعاموالقانوناملدينالقانونبنظامياملرشحإملاماللجنة
.املنازعاتحماكماتنظامإىلالتحقيقيةاحملاكماتنظام
والحظت. العدالةقطاعيفباإلصالحاتاملتعلقةالربامجيفخربةللمرشحأناللجنةوالحظت-٢

خمصصاوقاضيا،٢٠١٠عاممنذاإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةلدىخمصصاقاضياعملأنهأيضا
بانتهاكاتاملتعلقةالشكاوىيفتنظراليتالقضائي،للتعاوناألوروبيةللوكالةاملشرتكةاإلشرافيةاهليئةلدى

.الدولإىلالوكالةمناملعلوماتنقليفاحلقوق
.اإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٣

)بولندا(بيوترهوفمانسكي،
االستئنافحمكمةيفرئيسياقاضياكانفقد. يف القضاءكبريةخربةللمرشحأناللجنةالحظت-١
خربةاملرشحواكتسب. ١٩٩٦عاممنذالعليااحملكمةيفاجلنائيةالدائرةويف،١٩٩٤عامبياليتستوكيف

العاموالسرياألدلة،وتقييماجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيالقانونممارسةيفالعليااحملكمةيفمهنية
حملاكمجيوزللمرشح،الوطينالنظاميفأنعلمااللجنةوأحاطت. املعقدةاجلنائيةالقضايايفللمحاكمات

جلساتيفالدفاعأواالدعاءيقدمهااليتاجلديدةاألدلةوتقييمالقضايافتحإعادةاالستئناف
أحباثهبفضلالعامالقانونبنظاموكذلكاملدين،القانونبنظاماملرشحإملاماللجنةوالحظت. للمحاكمة

أشرفوقد. والضحاياللمتهمنياألساسيةاحلقوقومحايةاجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيبالقانوناملتعلقة
.احلربلقانونالعامباملفهوماملتعلقةالدوليةالبحثيةاملشاريعمناثننيعلىأيضااملرشح

منعاما٣٥منأكثراملرشحميلكاألكادميي،املستوىعلىبأنأيضاعلمااللجنةوأحاطت-٢
،٢٠٠١عاممنذمشاركوأستاذمساعدأستاذبصفةذلكيفمبااجلنائي،القانونتدريسيفاخلربة

. مبدينة كراكوفياغيلونيانجامعةيفاجلنائيةاإلجراءاتقانونكرسيأستاذوبصفة
خدمتهتشملاملهين،النشاطمنأخرىيف جماالتيشارك أيضااملرشحأناللجنةوالحظت-٣

رصديفالرئيسيةمهمتهاتتمثلاليتالتدوين،جلنةيفرئيسونائبوكعضوالبولندي،الربملانلدىكخبري
. اجلنائيالقانون

.اإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤
) ليشتي- تيمور(غوسماوناتيرسياماريابيريرا،

علىقاضيةكانتإذاجلنائي،القانونجماليفاخلربةمنعاما١٤للمرشحةأناللجنةالحظت-١
األممبعثةويفالشرقية،تيموريفاالنتقاليةاملتحدةاألممإدارةيفذلكيفمباوالوطين،الدويلاملستويني
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رئيسونائبةاخلطرية،باجلرائماملعيناخلاصالفريقيفقاضيةكانتحيثالشرقية،تيموريفاملتحدة10

لس لسللقضاء،األعلىا . االستئنافحمكمةيفوقاضيةللقضاة،األعلىالتيموريوا
اختصاصيفتدخلاليتاجلرائممعالتعامليفقضائيةخربةللمرشحةأناللجنةوالحظت-٢

متاثلاالنتقاليةاملتحدةاألممإدارةيفااملعمولالتنظيميةاللوائحأنحيثالدولية،اجلنائيةاحملكمة
دولتها،يفاجلارياملدينالقانونبنظامإملاموللمرشحة. األساسيرومانظاميفالصلةذاتاألحكام
أنكذلكاللجنةوالحظت. االنتقاليةاإلدارةلوائحيفعليهاملنصوصاملختلطالقانوينالنظاموطبقت

الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفالقانونفقهعلىعرّفهاالشرقيةتيموريفاملتحدةاألممبعثةيفاملرشحةعمل
أناللجنةوالحظت. الدوليةاجلنائيةواحملكمةلرواندا،الدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقة،ليوغوسالفيا

ااحملاكم،إدارةيفخربةللمرشحة ديليجامعةيفواجلنائيةاملدنيةاإلجراءاتقانونيفحماضرةأستاذةوأ
االوطنية، .ياقاتالستلكيفاملرأةضدالعنفجماليفعملتوأ

لغيتإحدىوهياإلجنليزية،اللغةيفللمرشحةالشفويةالكفاءةكانتإذاعمااللجنةوتساءلت-٣
رومانظاممن٣٦املادةمن) ج(٣الفقرةيفعليهاملنصوصالعايلباملستوىتفياحملكمة،يفالعمل

.املقابلةألغراضكافيةكانتالكفاءةتلكأنمنالرغمعلىاألساسي،
)ألمانيا(بيرترامشميت،

املهنية،حياتهطيلةاجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيالقانونجماليفعملاملرشحأناللجنةالحظت-١
عاميفللمحكمةرئيساقاضيامث،١٩٩١عاممنذهيسهلواليةاإلقليميةاحملكمةيفقاضيابصفتهوذلك

. اآلنإىل٢٠٠٥عاممن) العليااحملكمة(األملانيةاالحتاديةالعدلحمكمةيفقاضياذلكوبعد،١٩٩٩
ال،هذايفكباحثنشاطأيضاوله يستخدماألملانيةاجلنائيةاإلجراءاتعنتعليقتأليفيفوشاركا

.واسعنطاقعلى
تتعلقاليتتلكذلكيفمبااملعقدة،القضايامعالتعامليفالواسعةخربتهكذلكاملرشحوأثبت-٢

. األساسيرومانظامإطاريفاإلجراءاتبسريأثبت إملامهكمابالبشر،واالجتاراملنظمةباجلرمية
٣٦املادةمن‘١’) ب(٣الفقرةاملؤهالت املنصوص عليها يفإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٣

منصبشغلإذاإلنسان،حلقوقالدويلالقانونجماليفخربةاملرشحميلكاألساسي،رومانظاممن
األوروبيةاالتفاقيةبتفسرياملتعلقةاملسائليفونظراإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةيفخمصصقاض

للوكالةاملشرتكةاإلشرافيةاهليئةيفعضواأيضااملرشحوكان. االحتاديةالعدلحمكمةيفاإلنسانحلقوق
. القضائيللتعاوناألوروبية

. الفرنسيةباللغةالعمليةومعرفتهاإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤
)السويد(هانزكريسترثيلين،

. ١٩٧٢عاممنذالوطنيةاحملاكميفخدمالذيللمرشح،الواسعةالقضائيةاخلربةاللجنةالحظت-١
وبِلكينغِ سكانياحمكمةيفاالستئنافقضاةكبريبصفةاملهنيةحياتهخالل معظماملرشحعملوقد

أناملرشحوأوضح. ومدنيةجنائيةقضايايفنظرحيث،١٩٩٨عاممنذمدينة ماملويفاالستئنافية
االعلياللمحكمةمباشرةختضعالسويديفاالستئنافحماكم تعيدبلالقضايامراجعةعلىتقتصرالوأ

ااحملاكماتكذلك . بشأ



ICC-ASP/13/22

11 22-A-290914

قاضياالعملأثناءاكتسبهااليتالدويل،اجلنائيالقانونيفاملرشحكفاءةأيضااللجنةوالحظت-٢
علىحصلحيث،٢٠٠٨- ٢٠٠٣الفرتةخاللالسابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفخمصصا
املعروضةبالقضايامقارنتهاميكنمعقدةجنائيةقضاياأنه أدارعلىعالوةالالزمة واملناسبة،الفنيةالدراية
. الدوليةاجلنائيةاحملكمةعلى

٣٦املادةمن‘١’) ب(٣الفقرةاملؤهالت املنصوص عليها يفإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٣
حقوقجلنةيفعضوابصفتهاإلنسانحقوققانونيفخربةاملرشحاكتسباألساسي،رومانظاممن

عامويف. ٢٠١٢عامإىل٢٠٠٨عاممنوالسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلللعهداإلنسان
. اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةيفخمصصاقاضياأيضااملرشحانُتخب،٢٠١٠

. الفرنسيةباللغةالعمليةومعرفتهاإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤
)جورجيا(ميندياأوغريخالدزي،

عامإىل١٩٩٠عاممنجورجيايفالعليااحملكمةرئيسمنصبشغلاملرشحأناللجنةالحظت-١
يفاملهنيةخربتهأنالحظتاللجنةأنغري. واجلنائيةاملدنيةالقضايايفتنظرحمكمةوهي،١٩٩٩

احملكمةتوقفتحيث،١٩٩٢إىل١٩٩٠منالفرتةعلىتقتصراجلنائيةاإلجراءاتسرياإلشراف على
ا١٩٩٢عاميفاحملاكماتبإجراءاتاالضطالععنالعليا . نقضحمكمةأصبحتأل

٣٦املادةمن‘١’) ب(٣الفقرةيفعليهااملنصوصاملؤهالتإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٢
منصبشغلوأنهاإلنسان،حقوقوقانونالدويلبالقانونمعرفةاملرشحميلكاألساسي،رومانظاممن

ببعضمعرفتهعنفضال،٢٠٠٨إىل عام١٩٩٩عام مناإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةيفقاض
. الدوليةاجلنائيةللمحكمةالقضائيبالعملالصلةذاتالقانونجماالت

اخلربة املهنيةكانتإذاعمااللجنةتساءلتواملقابلة،املقدمةاملوادأساسوعلىذلك،ومع-٣
رومانظاممن٣٦املادةمن‘١’) ب(٣الفقرةاحملكمة وفق ما تنص عليهذات صلة بعمل لمرشحل

لشغلتفي جبميع الشروط اليت ينص عليها النظام األساسي ، وبالتايل ما إذا كانت مؤهالتهاألساسي
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضمنصب

. الفرنسيةباللغةالعمليةومعرفتهاإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤

"باء"القائمةبرسمالمرشحون

)بنن(صوفيأدياليدرينغانسو،-أالبيني
املرشحةفيهنشطتجمالوهواإلنسان،حقوقبقانونجيدةمعرفةللمرشحةأناللجنةالحظت-١

ذلكيفمباالدويل،املستوىعلىخمتلفةمناصببشغلهاوكذلك،١٩٨٦عاممنذبننيفكمحامية
اللجنة،هذهلدىخاصةمقررةوبصفتهاوالشعوب،اإلنسانحلقوقاألفريقيةاللجنةيفعضوةبصفتها

٢٠١١عامومن٢٠٠٩إىل٢٠٠٥منالفرتةيفأفريقيايفاإلنسانحقوقعناملدافعنيبأوضاعمعنية
.اآلنإىل
االنتهاكاتضحايامعأفريقيةبلدانعدةيفللمرشحةامليدانيةباخلربةعلمااللجنةوأحاطت-٢

املثال،سبيلعلىبصفتها،وذلكوالفتيات،النساءضدالعنفذلكيفمبااإلنسان،حلقوقاجلسيمة



ICC-ASP/13/22

1222-A-290914

ICC-ASP/9/[…
]

Page
جملسجلنةيفوعضوةالساحل،ومنطقةمبايلاملعنيةاألفريقياالحتادبعثةيفاإلنسانحقوقلعنصررئيسة12

اللجنةالحظتكما. ديفواركوتيفاالنتخاباتتلتاليتالعنفأعماليفللتحقيقاإلنسانحقوق
. والشعوباإلنسانحلقوقاألفريقيةاللجنةوظائفلبعضالقضائيةشبهالطبيعة

. اإلجنليزيةباللغةالعمليةومعرفتهاالفرنسيةاللغةيفاملرشحةطالقةاللجنةوالحظت-٣
)غانا(ياوإيمانويلبينيه،

علىخربتهعنفضالاإلنسان،حقوقوقانونالدويلبالقانوناملرشحمعرفةاللجنةالحظت-١
قيادةكليةيفوحماضرااآلن،إىل١٩٩٠عاممنغاناجامعةيفاحملاضرينكبريبصفةالوطيناملستوى
.٢٠٠٩إىل٢٠٠٠منالفرتةيفالغانيةاملسلحةالقواتوأركان

اخلربة املهنيةكانتإذاعمااللجنةتساءلتواملقابلة،املقدمةاملوادأساسوعلىذلك،ومع-٢
رومانظاممن٣٦املادةمن‘٢’) ب(٣الفقرةذات صلة بعمل احملكمة وفق ما تنص عليهللمرشح

لشغلتفي جبميع الشروط اليت ينص عليها النظام األساسياألساسي، وبالتايل ما إذا كانت مؤهالته
. الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضمنصب

.اإلجنليزيةاللغةيفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٣
)ليتوانيا(تومابيرمونتييني،

االيت اكتسبتها على مدىاإلنسان،حقوققانونيفاملرشحةخربةاللجنةالحظت-١ املهنيةحيا
للمحكمةالقضائيبالعملالصلةذاتالقانونجماالتببعضمعرفتهاعنفضالالوطين،املستوىعلى

الدستوريةاحملكمةيفاكتسبتهاقضائيةخربةللمرشحةأنأيضااللجنةوالحظت. الدوليةاجلنائية
خبربةعلمااللجنةوأحاطت. ٢٠١٤عامإىل٢٠٠٥عاممناحملكمةهذهيفعملتحيثالليتوانية،
املركزمديرةبصفتهااملرشحةاكتسبتهااليتاإلنسان،حقوقجماالتيفواألكادمييةالعمليةاملرشحة
أستاذةوبصفتها،٢٠٠٤إىل١٩٩٥منالفرتةيف) حكوميةغريمنظمةوهو(اإلنسانحلقوقالليتواين
. ١٩٧٩عاممنذرومرييسميكوالسجامعةيفجامعية

اخلربة املهنيةكانتإذاعمااللجنةتساءلتواملقابلة،املقدمةاملوادأساسوعلىذلك،ومع-٢
رومانظاممن٣٦املادةمن‘٢’) ب(٣الفقرةذات صلة بعمل احملكمة وفق ما تنص عليهةللمرشح

لشغلتفي جبميع الشروط اليت ينص عليها النظام األساسيااألساسي، وبالتايل ما إذا كانت مؤهال
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضيةمنصب

.اإلجنليزيةاللغةيفاملرشحةطالقةاللجنةوالحظت-٣
)البرازيل(كالديرانمرليوناردوبرانت،

الدويلاإلنساينالقانونذلكيفمباالدويل،القانونيفكبريةخربةللمرشحأناللجنةالحظت-١
يف١٩٩٤عاممنذسيدرّ حيثاألكادميية،حياتههلماكرسمادتانومهااإلنسان،حقوقوقانون
،الكاثوليكيةالبابويةجريايسميناسجامعةيف٢٠٠٢عامومنذجريايس االحتادية،ميناسجامعة
ويباشرواسع،نطاقعلىمؤلفاتهأيضااملرشحنشروقد. اخلارجيفجامعاتعدةيفزائراأستاذاويعمل
.الربازيليفالدويلالقانونتعميميفتسهماليتاألنشطةمنعدداوينسق
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حمكمةقلميف، اليت اكتسبهاالعامالدويلالقانونجماليفاملرشحخبربةعلمااللجنةوأحاطت-٢
.٢٠٠٤و٢٠٠٣عاميخاللالدوليةالعدل

كانتاليتالدولية،اجلنائيةاحملكمةوبعملاألساسيرومابنظاموافيةمعرفةأيضااملرشحوأثبت-٣
سيصدر قريبا لتعليقمشاركاومؤلِّفاحمررابصفتهذلكيفمبامؤخرا،بهقامالذيالبحثيالنشاطحمور

. مادةمادةً األساسيرومانظاميتناول فيه
ماالكتابةعلىقدرتهمبا يف ذلكوالفرنسية،اإلجنليزيةاللغتنييفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤

.معا
)كرواتيا(زالتادوردفيتش،

ااإلنسان،حقوقجماليفكبريةخربةللمرشحةأناللجنةالحظت-١ يفهامةأحباثاأجرتوأ
ال،هذا وحقوقالعادلة،احملاكمةيفواحلقاجلنائية،العدالةبنظاماملتعلقةاإلنسانحقوقذلكيفمباا

احلياةيفاحلقمحايةيفاملرشحةختصصتوقد. اإلنسانحبقوقاملعنيةاهليئاتخمتلفوممارسةالدفاع
. احلربجبرائممعنيةإقليميةللجنةالتحضرييةاألعماليفمؤخراوشاركتالتعذيب،ومنع

املرشحةأناللجنةالحظت،‘٢) ’ب(٣٦املادةيفعليهااملنصوصاملؤهالتإىلوباإلضافة-٢
زغربجامعةيفاجلنائيةاإلجراءاتقانونقسمورئيسة،٢٠١١عاممنذللقانونحماضرةأستاذةعملت

ا،٢٠٠٧عاممنذ اجلنائية،اإلجراءاتقانونتشملتعليميةمقرراتتدرس،١٩٩٥عاممنذوأ
. االعتبارينيلألشخاصاجلنائيةواملسؤوليةاألورويب،اجلنائيوالقانوناجلنائية،والعدالةاإلنسانوحقوق

تنفيذيفاملرشحةشاركتوقد. ١٩٩٤عاميفاحملامنينقابةامتحانبنجاحاجتازتاملرشحةإنكما
ليوغوسالفياالدوليةاحملكمةمعالتعاونعلىالرتكيزمعالوطين،املستوىعلىاجلنائيالقانونمعايري

يفالضحاياحقوقجماليفالعمليفاخلربةبعضللمرشحةأنأيضااللجنةوالحظت. السابقة
. اجلنائيةاإلجراءات

.الفرنسيةباللغةالعمليةومعرفتهااإلجنليزيةاللغةيفاملرشحةطالقةاللجنةوالحظت-٣
)هنغاريا(بيتركوفاكس،

ومهااإلنسان،حقوقوقانونالدويلاإلنساينبالقانونمتعمقةمعرفةللمرشحأناللجنةالحظت-١
االن منصبهإىل١٩٩٧عاميفاألستاذيةتوليهمنذاألكادمييةاملهنيةحياتهيفعليهماركزاللذانا
وقد. ٢٠٠٩عاممنذيشغلهالذيالكاثوليكية،بازماينبيرتجامعةيفالدويلالقانونقسمكرئيساحلايل

االتهذهيفاملماِرسمنظورأيضااملرشحاكتسب اهلنغارية،اخلارجيةالشؤونوزارةيفعملهخاللمنا
.أوروبالسالتابعةالصلةذاتاخلرباءجلانيفمشاركتهذلكيفمبا
اإلقليميةاحملاكموخاصةالدولية،احملاكميفالقانونفقهيفاملرشحخربةأيضااللجنةوالحظت-٢

. عملهاوأساليبالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدورالتامفهمهوكذلكالدولية،اجلنائيةواحملاكماإلنسانحلقوق
٣٦املادةمن‘ ٢) ’ب(٣الفقرةيفعليهااملنصوصاملؤهالتإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٣

باخلربةزودهممااهلنغارية،الدستوريةاحملكمةيف٢٠٠٥عاممنذاملرشحخدماألساسي،رومانظاممن
. القضائية
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ماالكتابةمبا يف ذلك قدرته علىوالفرنسية،اإلجنليزيةاللغتنييفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-14٤

. معا
)الديمقراطيةالكونغوجمهورية(مبي-كيسياأنطوانميندوا،

الدويلاإلنساينالقانونذلكيفمباالدويل،بالقانونكبريةمعرفةللمرشحأناللجنةالحظت-١
بصفةاملهنيةوحياتهاألكادمييةنشاطاتهخاللمنخربتهاملرشحاكتسبوقد. اإلنسانحقوقوقانون
يفعملهعنفضالاآلن،إىل٢٠٠٦عاممنذالسابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاض

مدرسةيفالدويلاجلنائيوالقانونالعامالدويللقانونلاأستاذاملرشحوكان. لروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمة
الدويلاملعهديفزائروحماضرسويسرا،جنيف،اجلامعي،املعهدالدولية،والعالقاتللدبلوماسيةجنيف
الدميقراطيةالكونغومجهوريةسفريأيضااملرشحكان. و فرنساسرتاسبورغ،جلامعةالتابعاإلنسانحلقوق
جلنةلدىبالدهوفدالصفةذهوترأس،٢٠٠٦إىل٢٠٠١منالفرتةيفجنيفيفاملتحدةاألمملدى
املتحدةاألممملفوضيةالتنفيذيةاللجنةرئيسنائبمنصبكذلكوشغلاإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمم

. الالجئنيلشؤونالسامية
٣٦املادةمن‘ ٢) ’ب(٣الفقرةيفعليهااملنصوصاملؤهالتإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٢

بعملوإملامااجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيالقانونيفكبرية خربةاملرشحميلكاألساسي،رومانظاممن
قانونياوموظفاالسابقة،ليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضياإذ عِمل،الدوليةاجلنائيةاحملكمة
إىل١٩٩٧منالفرتةيفلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفالقضائيةاإلجراءاتدعموحدةورئيس

٢٠٠١ .
فرتةبدايةيفللعملجاهزايكونأنيأملانتخابه،حاليفاملرشح،أنأيضااللجنةوالحظت-٣

احملكمةأماماإلجراءاتالستمرارنظراذلكمنيتمكنالقدولكنه،٢٠١٥مارس/آذار١١يفواليته
.السابقةالدولية ليوغوسالفيااجلنائية

ماالكتابةعلىمبا يف ذلك قدرتهوالفرنسية،اإلجنليزيةاللغتنييفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤
. معا

)فرنسا(بييرماركبريشامبو،دوبيران
اإلنساينالقانونذلكيفمباالعام،الدويلالقانونالكبرية يف جمالاملرشحخربةاللجنةالحظت-١

الوظائفمنمتنوعةجمموعةخاللمناخلربةهذهاملرشحاكتسبوقد. اإلنسانحقوقوقانونالدويل
،)العليااإلداريةاحملكمة(الدولةجملسيف١٩٧٤عاممنذالعضويةومنهااملهنية،حياتهخاللتوالهااليت
أمامالدفاعومهاماإلنسان،حلقوقالدوليةللصكوكاالمتثالمنالتحققأمور،مجلةيفتضمنت،اليت

الفرتةيفالفرنسيةاخلارجيةالشؤونوزارةيفالقانونيةالشؤونمديربصفةاخلدمةعنفضالالدولية،احملاكم
إىل٢٠٠٥منالفرتةيفأوروبايفوالتعاوناألمنملنظمةعاماأميناوبصفته. ١٩٩٨إىل١٩٩٤من

محايةمثلاإلنسانية،األزماتحاالتيفالعمليةاجلوانبمعللتعاملدعوتهكذلكمتت،٢٠١١
.والالجئنيالدولينياملوظفني

األساسي،رومانظامصياغةإىلأدتاليتاملفاوضاتيفشاركالذياملرشح،أباناملقابلة،وأثناء-٢
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةبعملاملتواصلإملامهعن
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٣٦املادةمن‘ ٢) ’ب(٣الفقرةيفعليهااملنصوصاملؤهالتإىلباإلضافةأناللجنةوالحظت-٣
.الدولةجملسيفعضوابصفتهقضائيةخربةاملرشحميلكاألساسي،رومانظاممن
ماالكتابةمبا يف ذلك قدرته علىوالفرنسية،اإلجنليزيةاللغتنييفاملرشحطالقةاللجنةوالحظت-٤

. معا
)مدغشقر(هاريماهيفاراتياريسوا،

اجانبإىلاملرشحة،أناللجنةالحظت-١ منالعديديفدرّستالعدل،وزارةيفاملهنيةمسري
حقوقانتهاكاتلرصدوطيننظاموتنفيذتصميميفونشطتمدغشقر،يفاملختلفةالتعليميةاملؤسسات
. اإلنسانحلقوقالدوليةاهليئاتإىلاملقدمةالتقاريرإعدادويفاإلنسان،

ابدأتاملرشحةأناللجنةالحظتسبق،عماالنظروبصرف-٢ مثعامة،مدعيةً املهنيةحيا
للمحكمةالتابعةالنقضحمكمةيفكعضوةاحلايلمنصبهاإىلوارتقت،١٩٨٧عاميفقاضيةأصبحت

اطوالاجلنائيةالقضايامعأيضااملرشحةتعاملتوقد. ٢٠٠٩عاميفمدغشقريفالعليا مسري
.القضائية

اخلربة املهنيةكانتإذاعمااللجنةتساءلتواملقابلة،املقدمةاملوادأساسوعلىذلك،ومع-٣
رومانظاممن٣٦املادةمن‘٢’) ب(٣الفقرةذات صلة بعمل احملكمة وفق ما تنص عليهةللمرشح

لشغلتفي جبميع الشروط اليت ينص عليها النظام األساسيااألساسي، وبالتايل ما إذا كانت مؤهال
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضيةمنصب

.اإلجنليزيةباللغةالعمليةومعرفتهاالفرنسيةاللغةيفاملرشحةطالقةاللجنةوالحظت-٤
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الثانيالمرفق16

اللجنةتوصيات

األولالتذييل

اللجنةفيالطارئبالشاغرالمتعلقةالتوصيات
:فيهلتنظراجلمعيةعلىالتايلالقرارمشروعبعرضاللجنةتوصي

قرارمشروع
بالترشيحاتالمعنيةاالستشاريةاللجنةفيالشواغرملءإجراءات

،األطرافالدولمجعيةإن
اجلمعيةقررتالذي،ICC-ASP/10/Res.5قرارهامن١٩الفقرةمنطوقإىلتشريإذ

بالرتشيحات؛معنيةاستشاريةجلنةإنشاءمبوجبه
االستشارية،للجنةالكاملةالعضويةضمانتريدوإذ
-ICCالوثيقةمرفقيفالواردةبالرتشيحات،املعنيةاالستشاريةاللجنةاختصاصاتتعديلتقرر

ASP/10/36،٦الفقرةايةإىلالتايلالنصبإضافةوذلك:
اللجنةأعضاءوانتخابترشيحإلجراءاتوفقاانتخاباتجترىشاغر،نشوءحاليف"-١

مراعاةمعاحلال،اختالفيقتضيهماحسباإلجراءاتوتنطبق. بالرتشيحاتاملعنيةاالستشارية
:التاليةاألحكام

لالنتخاباتاملخصصةالفرتةمنأقصرترشيحفرتةحيددأناألطرافالدولمجعيةملكتبجيوز)أ(
األخرى؛

العضو؛ينتخبأناألطرافالدولمجعيةملكتبجيوز)ب(
".انتخابهإعادةوجيوزسلفه،مدةمناملتبقيةالفرتةطولشاغرمللءاملنتخبالعضوخيدم)ج(

الثانيالتذييل

اللجنةاختصاصاتتعديلبشأنتوصية
يفالواردةاالختصاصاتمنمكرراً ٦اجلديدةالفقرةبصفتهالتايلالنصبإدراجاللجنةتوصي

:ICC-ASP/10/36الوثيقةمرفق
ثالثمدةانقضاءقبلاحملكمةيفلالنتخابمرشحااللجنةيفسابقعضوتقدميجيوزال"

."اللجنةيفواليتهانتهاءبعدسنوات
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الثالثالتذييل

للجنةالمقبلةوالدوراتالترشيحاتمعالمقدمةالموادبشأنتوصيات
ترشيحاتالبالمعنيةاالستشارية

لتقدميالتوجيهيةاملبادئمت اتّباعحيثالرتشيحات،تقدميعلىطرأالذيبالتحسناللجنةرحبت-١
وقررتللمرشحني،الذاتيةالسريمنوذجذلكيفمبا١الثاين،تقريرهايفاللجنةأدرجتهااليتاملرشحني،
التالية:اإلضافيةالتوجيهيةاملبادئتقرتحاللجنة أن
:املؤهالتبيان

يفوردتأنسبقاليتاملعلوماتتكراريتجنبوأنمقتضباالبيانهذايكونأنينبغي- ‘١’
الذاتية؛السرية

يفالقضائيةاملؤسساتأعلىيفاهلرميللتسلسلموجزاوصفاالبيانيشملأنميكن- ‘٢’
تلكيفالقضائيةاملناصبأعلىيفللتعينياستيفاؤهاجيباليتالشروطيبنيوأناملعين،البلد

.املؤسسات
:الذاتيةالسرية) ب(
املؤسساتأعلىيفبالعملالصلةذاتاخلربةاملرشحاكتسابمدىيُرجى شرْح- ‘١’

القضائية؛
القضاةترشيحيفالوطيناملستوىعلىاملتبعةاإلجراءاتشرحيفالتفصيليُرجى زيادة- ‘٢’

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفللعمل
:ما يلياللجنةترىدورات،ثالثعقدتأنوبعد-٢

تعقدوأنأعضائها،مجيعحبضوراالجتماععلىقادرةاللجنةتكونأنالضروريمن)ج(
املرشحني؛معلوجهوجهامقابالت

األقل،علىأيامستةمدةقضاةستةبانتخاباملتعلقةاملقبلةالدوراتمتتدأنجيب)د(
واملرشحني؛وتقييماملقابالتإلجراءالكايفالوقتإلتاحةوذلك

يفضلوناملرشحنيبعضأنمباالفورية،الرتمجةخدماتتوفريضرورةعلىالتأكيدمت)هـ(
. املقابالتأثناءمن تلك اخلدماتاالستفادة

االضطالعمناللجنةلتمكنيالالزمةاملوارداجلمعيةترصدأنيفأملهاعناللجنةوأعربت-٣
.بواليتهاالفعال

_________________

.ICC-ASP/12/47) انظر املرفق الثالث من الوثيقة ١(


