
8-A-111016

?Kالمحكمة الجنائية الدوليةICC-ASP/15/8

Distr.: Generalجمعية الدول األطراف
11 October 2016

ARABIC
Original: English

الخامسة عشرةالدورة 
٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين٢٤- ١٦،الهاي

بترشيحات القضاةالمعنية االستشارية تقرير اللجنة 
الخامساجتماعها أعمالعن 

المحتويات
الصفحة

٢...........................................................................................................مقدمة-أوال

٢..............................................................................................الدورةافتتاح-ألف

٢.....................................................................................األعمالجدولإقرار- باء

٣...................................................................................املكتبأعضاءانتخاب–جيم

٣....................................................االستشاريةاللجنةأعمالجدوليفاملدرجةاملسائليفالنظر-ثانياً 

٣.................................................................................االستشاريةاللجنةأعمال–ألف

٣.....................................................................املاضييفاللجنةألعمالعامعرض-١

٣.....................................االستشاريةاللجنةاختصاصاتتعديلإىلالراميةاملقرتحاتاستعراض-٢

االستشاريةاللجنةأعمالعلىإدخاهلااملمكنالتحسينات-٣
٤.....................................................االختصاصاتعلىتعديالتإدخالتتطلبالواليت

٥...............................................................املرشَّحنيعلىسُتطرحاليتاألسئلةمراجعة-٤

٥.................................................................................................أخرىمسائل-باء

٥.................................................................٢٠١٧عاماجتماعانعقادومكانموعد-٥



ICC-ASP/15/8

8-A-111016 2

مقدمة-أوال

دورةافتتاح ال- لفأ
،السيد فيليب كريش،رئيس اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ("اللجنة")قام-١

لجنة خلامس لجتماع االاالذي شغل منصب رئيس اللجنة يف االجتماعات السابقة، بافتتاح،(كندا)
.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٦يف الهاي بتاريخ اجلنائية الدولية قد يف مقر احملكمة الذي عُ 

جدول األعمالإقرار-اءب
:التايلة جدول األعمال ناللجأقّرت-٢

افتتاح الدورة-١
إقرار جدول األعمال-٢
انتخاب أعضاء املكتب-٣
أعمال اللجنة االستشارية-٤

عمال اللجنة يف املاضيعرض عام أل)أ(
استعراض املقرتحات الرامية إىل تعديل اختصاصات اللجنة االستشارية)ب(

التحسينات املمكن إدخاهلا على أعمال اللجنة االستشارية واليت ال تتطلب (ج)
إدخال تعديالت على االختصاصات

األسئلة اليت سُتطرح على املرشَّحنيمراجعة(د)
مسائل أخرى-٥

:)١(أمساؤهمالتاليةاألعضاء يف االجتماعشاركو -٣

توماس بارانكيتسي (بوروندي) السيد (أ)
السيد برينو كوت (فرنسا)(ب) 
السيد هريوشي فوكودا (اليابان)(ج)
أدريان فولفورد (اململكة املتحدة)السيد (د)
كريش (كندا)فيليب  السيد (هـ)
إيرنيست بيرتيتش (سلوفينيا)السيد (و)
بينتو (األرجنتني)مونيكا السيدة (ز)
مانويل فينتورا روبليس (كوستاريكا)السيد(ح)

تعذرت مشاركة عضو واحد.)١(
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انتخاب أعضاء المكتب–جيم 
(األرجنتني) نائبة انتخبت اللجنة السيد فيليب كريش (كندا) رئيسًا هلا والسيدة مونيكا بينتو-٤

بتوافق اآلراء، وفقًا لنظامها الداخلي. وستستمر مدة والية الرئيس ونائبة الرئيس طوال مدة والية للرئيس
.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٧اللجنة حىت 

املدير وتوّىل ،قامت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") بتوفري اخلدمات الفنية للجنةو -٥
.السيد رينان فيالسيس مهام أمني اللجنة

اللجنة االستشاريةالمسائل المدرجة في جدول أعمالالنظر في - ثانياً 

أعمال اللجنة االستشارية–لفأ

عمال اللجنة في الماضيألعرض عام-١
ا أعماهلا نظرت اللجنة يف -٦ ا من األول إىل اخلامس بقصد حتديد املضطلع  أثناء اجتماعا

أساليب عملها.اليت ميكن إدخاهلا علىالتحسينات 

استعراض المقترحات الرامية إلى تعديل اختصاصات اللجنة االستشارية-٢
ثالث سنوات، املمتدةخالل فرتة الوالية األوىل عن أعماهلاتلقت اللجنة عرضًا من الرئيس -٧
بصفة شخصيةبأن اللجنة قد اجتمعت علماً وأحاطت والدروس املستفادة. واجهتهاالتحديات اليت عن و 

امع املرشحني يف تاليت أُجريأثناء املقابالتو يف نيويورك أو يف الهاي.  ، الثالث والرابعو الثايناجتماعا
االيت قابالت أن املتبني للجنة  تقييم املرشحني.  ويف مناسبات يفعامًال هاماً كانت لوجه  وجهاً أجر

واليتها، مبا يف ذلك أساليب عملها،  إطارذات الصلة بتقييم املرشحني يف يف املسائلعدة، نظرت اللجنة 
والية اللجنة "عن أعمال اجتماعها الرابع (القسم املعنون كما يتضح على سبيل املثال يف تقريرها 

.)٢()"االستشارية املعنية بالرتشيحات

.)٣(ICC-ASP/10/36واليتها، املعروضة يف الوثيقة وذكَّرت اللجنة ب-٨

وذكَّرت اللجنة كذلك بالوالية الصادرة من اجلمعية إىل املكتب يف دورتيها الثالثة عشرة والرابعة -٩
:)٤(عشرة

.١٩حىت ١٥)، الفقرات ICC–ASP/13/46عن أعمال اجتماعها الرابع (اللجنة املعنية برتشيحات القضاةتقرير)٢(
املرفق، بصيغته)،ICC–ASP/10/36تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية ()٣(

، املرفق الثالث.ICC-ASP/13/Res.5املعدَّلة بالقرار 
.ICC-ASP/14/Res.4(ب) من املرفق األول للقرار ٥، والفقرة ICC-ASP/13/Res.5(ب) من املرفق األول للقرار ٤الفقرة )٤(
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يقوم، بالتشاور مع اللجنة االستشارية املعنية إىل املكتب أن أيضاتطلب(ب)
إىل اية واليتها، باستعراض اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريراً بالرتشيحات، ويف

ا اخلامسة عشرة بشأن هذه اخلربة املكتسبة، مبا يف ذلك اقرتاحات، حسب  اجلمعية يف دور
ختصاصات اللجنة الواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء كيفية حتسني ابشأن  االقتضاء، 

؛)٥()ICC-ASP/10/36عنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية (املستشارية اللجنة اال

، أنه ليس من الضروري ٢٠١١األول يف عام امنذ اجتماعهااللجنة، يف ضوء جتربتهورأت-١٠
ا ستواصل القيام بعملها وفقاً السعي إىل ما أنه ورأتألحكام الوالية احلالية. إجراء استعراض للوالية، وأ

اللجنة فعلى أمهية االستقرار لكل من اللجنة واجلمعية. تشدَّدتعديل واليتها، و زال من املبكر جدًا 
.عملهاتطوير أساليب وهي يف صدد، جديدة نسبياً 

التحسينات الممكن إدخالها على أعمال اللجنة االستشارية والتي ال تتطلب إدخال -٣
تعديالت على االختصاصات

الدروس كما نظرت يف،)٦(اجتماعها األوليف اليت اعُتمدتنظرت اللجنة يف أساليب عملها، -١١
ااملستفادة من  الثانية اتباملرشحني املنتخبني يف الدور يتصلاالضطالع بواليتها فيما بشأنالسابقة خرب

.)٧(، على التوايلتأنفة للجمعيةعشرة والثالثة عشرة والثالثة عشرة املس

ا تفهم -١٢ أن بعض الدول ظلت ترغب يف أن ُجتري اللجنة مزيدًا من وأشارت اللجنة إىل أ
ا بشأن األشخاص املرشَّحني لالنتخابات عن طريق تقدمي  شكل مثل إرشادات إضافية، التطوير ملالحظا

ام ذات األحكوجب ملرشحني مبامؤهالت يتجاوز جمردتقييم تقدمي من أشكال الرتتيب بني املرشحني، أو 
غري رمسي. وكررت اللجنة ُقدمت بشكلقد املقرتحاتولوحظ أن بعض .)٨(نظام روما األساسييفالصلة 

مجعية نواياحتيد عن أن واليتها و تذهب إىل أبعد منبعض املقرتحات ميكن أن لكونقلقها اإلعراب عن 
ايف هذه املسألة يف اجتماعهقد نظرت أيضابيد أن اللجنة، و إنشاء اللجنة.  من وراءلدول األطراف ا

دول األطرافللدى مجعية اكون تاستعدادها الستيعاب أي رغبات قد اإلعراب عنكررت قداخلامس، 
.)٩(ذا الشأنإرشاداتصدور بتنفيذ واليتها، رهناً بفيما يتعلق

االطابع احملدد القادمة منيف تقاريرها أن تزيديف هذه املرحلة، قررت اللجنة و -١٣ لتقييما
ضمن حدود واليتها احلالية.عملها هذافيه تؤدي يف الوقت الذيللمرشحني، 

مثل املسألة املتعلقة بتعارض املصاحل.)٥(
.١٣-٨الفقرات ، (ICC-ASP/12/23)اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها األول، تقرير )٦(
اللجنة االستشارية تقرير و ، (ICC-ASP/12/47)اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها الثاين، تقرير )٧(

اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن تقرير و ، (ICC-ASP/13/22)املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها الثالث، 
.(ICC-ASP/13/46)أعمال اجتماعها الرابع، 

.١٦و١٥، الفقرتان (ICC-ASP/13/46)اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها الرابع، تقرير )٨(
.١٦، الفقرة (ICC-ASP/13/46)اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها الرابع، تقرير )٩(
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الضطالع بغية الوجه مع املرشحني أمهية إجراء مقابالت وجهاً اإلعراب عن وكررت اللجنة -١٤
ا املكتسبة، يف ضوء على حنو فعالبواليتها تقييمبقامت فيهااليت االجتماعات األربعةخالل خرب

لوجه مع أمهية إجراء مقابالت وجهاً على سابقاً شدَّدتقد كانت ااملرشحني. وأشارت اللجنة إىل أ
إلجراء يكون مرشحوها متاحني من الدول األطراف أن تكفل أن تطلبكانت قد ااملرشحني، وأ

حضورحة ضمان ت اللجنة على أنه من مسؤولية الدولة املرشِّ شدَّدو لوجه مع اللجنة. مقابالت وجهاً 
لوجه.وجهاً اليت ُجترى مرشحها املقابلة 

صحة جيدة وأن بت اللجنة مرة أخرى على أمهية أن يكون القضاة املنتخبون للمحكمة شدَّدو -١٥
أي وجود ، دون مدة خدمتهممن بداية اعتباراً كاملةً واليتهم  مدة للعمل طواليكونوا على استعداد 

م  تتعارضأو ملهام منصبهمهم تولِّيخارجية ميكن أن تؤخر واجبات كقضاة على مع االضطالع بواجبا
نظام روما األساسي.من ٤٠املادة من ٣الفقرة عليه يف النحو املنصوص

متثيل عادل إجياد الدول األطراف إىل ضمان تسعىأن أمهية اإلعراب عن وكررت اللجنة -١٦
.نظام روما األساسيمن٣٦املادة من ٨الفقرة ألحكام لإلناث والذكور من القضاة، وفقاً 

األسئلة التي سُتطرح على المرشَّحينمراجعة-٤
اللجنة االستشارية ال تتطلب إدخال أعماليف سياق النظر يف إمكانية إدخال حتسينات على -١٧

يف سبق أن طرحتها على املرشحنياألسئلة اليتنظرت اللجنة يف ،)١٠(ختصاصاتالتعديالت على ا
أن بعض التغيريات واإلضافات على تلك األسئلة، اليت سبق وأجرتلوجه وجهاً اليت ُجترى قابالت امل

يف عدة مناسبات أثناء عملها السابق.ُعدلت

مسائل أخرى-باء

٢٠١٧عامومكان انعقاد اجتماعموعد

يف ٢٠١٧سبتمرب أيلول/١٨وافقت اللجنة على أن تعقد اجتماعها السادس اعتبارا من -١٨
من أجل االضطالع بواليتها فيما يتعلق بانتخاب القضاة الستة على األقل الهاي ملدة ستة أيام عمل 

رشحني ستقرتح ملدورة السادسة عشرة للجمعية. وبالتايل حتث اللجنة الدول اليت حدوثه أثناء ااملتوقع 
وجهاً مقابالت معهمإجراء جل من أاألسبوع ذلكوجودهم يف الهاي احلرص على ملناصب القضاة 

لوجه.

مالدول النامية اليت إىل من أجل تقدمي املساعدة و -١٩ تنظر مرشحني، تقرتح اللجنة أن قد تقدِّ
اجلمعية يف إنشاء صندوق استئماين، ُميوَّل من التربعات، من أجل متويل سفرهم إىل مكان إجراء 

املقابالت.

_____________

.هذا التقريرمن ٢-انظر اجلزء دال)١٠(


