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مقدمة-أوال

دورةالافتتاح- لف أ

يليفيما(القضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةرئيس،)كندا(كريشفيليبالسيدافتتح.١
٢٢إىل ١٨احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، من يفعقدانالذيللجنة،السادساالجتماع،")اللجنة"

.٢٠١٧أيلول/سبتمرب 

األعمالاعتماد جدول - باء 
ة جدول األعمال اآليت:ناعتمدت اللج.٢

دورةافتتاح ال.١

اعتماد جدول األعمال.٢

نطاق الوالية.٣

العملتنظيم.٤

عشرة للجمعيةالسادسةةيف الدور النتنخاب ستة قضاةالنظر يف الرتشيحات املقدمة .٥

مسائل أخرى.٦

)١(م.االجتماع األعضاء التالية أمساؤهشارك يف .٣

بارانكيتسي (بوروندي)؛توماس السيد (أ)
؛نو كوت (فرنسا)و السيد بر (ب) 
؛السيد هريوشي فوكودا (اليابان)(ج)
أدريان فولفورد (اململكة املتحدة)؛السيد (د)
؛السيد فيليب كريش (كندا)(هـ)
دانيال ديفيد نتاندا نسرييكو (أوغندا)؛السيد (و)

؛السيدة مونيكا بينتو (األرجنتني)(ز)     
مانويل فينتورا روبليس (كوستاريكا)؛السيد(ح)

نطاق الوالية- جيم 
)٢(.ICC-ASP/10/36الواردة يف الوثيقة نظرت اللجنة يف نطاق واليتها.٤

(سلوفينيا) من احلضور.بيرتيتش مل يتمكن السيد إرنست ) ١(
و ٧و ٥)، املرفق، ICC–ASP/10/36تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ()٢(

١١.
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يف احملكمة اجلنائية الدولية.أعلى األفراد تأهيال لتيسري تعيني مكلفةاللجنة إن -٥"

[...]

األحكام املنطبقة يف نظام روما األساسي، وسيستند تقييمها علىويستند عمل اللجنة -٧
".٣٦) (أ) و (ب) و (ج) من املادة ٣متطلبات الفقرات (علىللمرشحني بشكل صارم 

[...]

مبدىتتعلقفينطابعذاتومعلوماتحتليالتقوم اللجنة بإعدادعملها،مناالنتهاءبعد-١١
انعقادقبلاملكتب،طريقعنلمراقبنيلو األطرافللدولااليت ستوفره،فقطاملرشحنيمالءمة
."بدقةفيهاالنظرمنلتمكنهمكافبوقتاجلمعية

اأنعلىاللجنةوافقت-٥ احديفواضحةاختصاصا .تفسريأيتتطلبوالذا
تنظيم العمل-دال 

دقيقة،٦٠منهاواحدةكلمدةُ املرشحنيمجيعمعلوجهوجهامقابالتتعقدأناللجنةقررت-٦
أواإلجنليزيةاللغتنيإىلالفوريةالرتمجةخدماتتوفريمتلقد . للمناقشةفرتةمقابلةكلتليأنعلى

االجتماعات.لكافةالفرنسية
استيفاءتتعلق بكيفية هامةعناصرتكشفاملرشحنيمعأن املقابالت باللجنة الثابتة خربةتفيد-٧

ممالءمةعن و األساسي،رومانظاممن٣٦متطلبات املادة  عناصروهياحملكمة،ألعمالاملهنيةخربا
اللجنة أن اجلمعية العامة أكدت الحظتويف هذا الصدد، .وحسباملقدمةاملكتوبةاملواديفُتكَتشفال

ا اخلامسة عشرة،  لتنفيذوذلكمع املرشحنيأمهية إجراء مقابالت وجها لوجه على من جديد، يف دور
لتتم مقابلتهمنيملرشحللتيقن من حضور احة شددت على مسؤولية الدول املرشِّ و واليتها على حنو فعال، 

الهاي خالل اجتماعها إىلعلى توقع حضور املرشحني حة املرشِّ الدول توجها لوجه، وحثمع اللجنة
)٣(ت.قابالهذه املالسادس إلجراء 

السيد رينان ،ديراملوقاموقدمت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات الفنية للجنة، -٨
.بالعمل بصفة أمني اللجنةفيالسيس 

عشرة للجمعيةالسادسةةفي الدور النتنخاب ستة قضاةالنظر في الترشيحات المقدمة -ثانياً 

املدرجة عشرثيناإلمع املرشحني كل منهادقيقة٦٠دامت ملدةوجها لوجهلةأجرت اللجنة مقاب-٩
يف املرفق األول.أمساؤهم 

مل حيضر هؤالء نسية ثالثة من املرشحني.مماثلة جلثالثة من أعضائها جنسيةاللجنة أنالحظت-١٠
املرشح من نفس اجلنسية.املشاورات املتعلقة باألعضاء املقابلة ومل يشاركوا يف 

)٣ (
ICC-ASP/15/Res.5 ٥٩الفقرة.
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املرفق األول توصيات اللجنة بعد تقييمها للمرشحني عمال بواليتها.وترد يف -١١

أخرىمسائل-ثالثاً 

تطوراً األقلسفر المرشحين من البلدان- ألف 
رئيس قلم احملكمة، من )٤(بأن اجلمعية طلبت، بناء على اقرتاحهاهاتقدير عنأيضاً اللجنةأشارت-١٢

قل منوا إىل مكان األإنشاء صندوق استئماين حتت سلطة األمانة العامة لتمويل سفر املرشحني من البلدان 
للمقابالت الصندوق االستئماينللحصول على دعم من طلب ومل يكن هناك أي .)٥(إجراء املقابالت

اليت مت إجرائها أثناء االجتماع السادس.

الترشيحاتالمواد المقدمة مع - باء 
ا اقرتحت مبادئ توجيهية فيما يتعلق باملعلومات اليت تقدمها الدول املرشِ -١٣ حة، أشارت اللجنة إىل أ

ا، وذلك يف . والحظت اللجنة أنه على الرغم من املبادئ التوجيهية، ال )٦(الثالثو تقريريها الثاين كالبشأ
عدم االتساق باإلضافة إىلالذاتية ةاملؤهالت والسري يزال هناك قدر كبري من التكرار يف مضمون بيان 

جداً وعدم الدقة. ورأت اللجنة أيضا أن التحسينات األخرى يف املواد الداعمة للرتشيحات ستكون مفيدة 
. لذلك قررت اللجنة أن تقرتح املبادئ التوجيهية اإلضافية الواردة خالل قيامها بعمل التقييم يف املستقبل

الثالث.امللحقاين، يف املرفق الث
عمل للغيترشح اململعرفة أن يكون املستوى الفعلي من الدول األطراف تتيقناللجنة بأن توصي-١٤

احملكمة مطابقا للوصف الوارد يف الوثائق املقدمة إىل اللجنة.

.١٩)، الفقرة ICC-ASP/15/8تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها اخلامس () ٤(
(هـ).٦، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5مرفق)٥(
)٦(ICC-ASP/12/47  ،املرفق الثالث وICC-ASP/13/22 ،.املرفق الثاين، وامللحق الثالث
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المرفق األول

تقييم المرشحين

ملكتب مجعية مبوجبه هذاتقدم اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية -١
لالنتخابات اليت ستجري أثناء اإلثين عشر للمرّشَحني تقييمهاالدول األطراف يف نظام روما األساسي 

السادسة عشرة للجمعية.الدورة 

من نظام روما ٣٦(أ) و (ب) و (ج) من املادة ٣متطلبات الفقرات علىيستند تقييم اللجنة -٢
ا للشروطدى مالءمة املرشحني وفقا ملمعلومات وحتليل فيما يلي األساسي. وتقدم اللجنة  اليت حدد

اجلمعية العامة.

ا، بالنظر يف مواد مكتوبة قدمها املرشحون يف شكل بيان قامت اللجنة، من أجل بلوغ استنتاجا-٣
، وأجرت مقابالت وجها لوجه مع املرّشحني اإلثين عشر. وشكرت اللجنة )١(والسرية الذاتيةللمؤهالت 

املرشحني على حضورهم املقابالت.

ا بتوافق اآلر -٤ ء.امت التوصل إىل كل استنتاجات اللجنة وقرارا

مالحظات عامة

) كما هو مبني يف الفقرة بالقائمة (و مبقتضى القائمة (أ)املرشَّحني ه مت تقدمياللجنة بأنالحظت-٥
كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات ، اليت تشرتط "من نظام روما األساسي٣٦املادة من٣

بصفة مماثلة أخرى، يف جمال سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أواجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة،
االت ذات الصلة من القانون الدويل مثل القانون اإلنساين ." أالدعاوى اجلنائية و "الكفاءة الثابتة يف ا

اليت هلا صلة بالعمل القضائي املهينالقانونجمال الدويل وقانون حقوق اإلنسان، واخلربة الواسعة يف 
.للمحكمة"

كون "لدى كل مرشح تأن شرتطت٣٦(ج) من املادة ٣أن الفقرة اللجنة أيضا والحظت-٦
حملكمة."اعمل لغيتلالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من 

نتخب : "يُ نظام روما األساسي اليت تنص على أمن ن٣٥من املادة ١الفقرة اللجنة والحظت-٧
على هذا األساس منذ بداية وأن يكونوا مستعدين للعمل مجيع القضاة للعمل متفرغني للمحكمة 

واليتهم." 

وجاهزينصحة جيدة يتمتعون بوشددت اللجنة على أمهية أن يكون القضاة املنتخبون للمحكمة -٨
ا خارجية مهام، وأن ال تكون هناك واليتهممدةطوال لخدمة ل تؤخر توليهم مهامهم أو أناليت من شـأ

م  مع قيامهمأن تتداخل من نظام روما ٤٠من املادة ٣يف الفقرة على النحو الواردقاضكبواجبا

)١(ICC-ASP/16/3 and وAdd.1
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م بأفادواأن مجيع املرشحني أيضاً األساسي. والحظت اللجنة تفق مع بالشكل الذي يصحة جيدة بأ
م مستعدون للعمل عمل احملكمة. والحظت اللجنة كذلك أن مجيع املرشحني أشا الواليةدةملروا إىل أ

.٢٠١٨/مارس آذار١١اعتباراً منسنواتبكاملها املكونة من تسع

ا تؤكد أن املرشحني أشخاص يتمتعون -٩ والحظت اللجنة أن املواد املكتوبة املقدمة والبيانات املدىل 
م يتمتعون النو واحليادبأخالق رفيعة  يف أعلى املناصب هملتعيينباملؤهالت املطلوبة يف دوهلم زاهة وأ

القضائية.

علىتؤكد اللجنة مرة أخرى نتيجة لتجربتها حىت اآلن،و من التقرير ٧ولألسباب املبينة يف الفقرة -١٠
.واليتها على حنو فعالبلتنفيذوذلكأمهية إجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني 
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مرشحي القائمة (ألف)

إيتاال، روزاريو سالفاتوري (إيطاليا)

ب املدعي العام يف روما منذ املدعني العامني يف مكتمن كبارهو الحظت اللجنة أن املرشح، -١
قاض يف حمكمة كيتمتع خبربة قضائية على الصعيد الوطين وقد عمل أيضا  وأنه ، ٢٠١٧/مايو أيار

ورئيس وكمشرفحمكمة تراباين، لدى مدعيا عاما يف مكتب املدعي العام وبصفةاالستئناف يف ميالنو، 
ث والتدريس يف و الشرطة يف بافيا. والحظت اللجنة أيضا أن املرشح لديه خربة يف البحلدىلتحقيقات ا

دو كاريل، يجمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف قسم القانون اجلنائي يف جامعة روما لويس غو 
الثانية وجامعة تريامو.جامعة نابويليف م القانون اجلنائي وقس

وأحاطت اللجنة علما بأن املرشح، بصفته قاضيا، اكتسب خربة ذات صلة وموضوعية يف إدارة -٢
القضايا اجلنائية املعقدة على الصعيد الوطين واليت تنطوي على عناصر من التعاون الدويل.

من نظام ٣٦من املادة )١((ب) ٣ة إىل املؤهالت مبوجب الفقرة والحظت اللجنة أنه باإلضاف-٣
روما األساسي، فإن املرشح يتمتع مبؤهالت يف جماالت أخرى مثل الفساد واجلرمية املنظمة والتحقيقات 

اجلرائم املرتكبة ضد الضعفاء، مبن فيهم النساء باإلضافة إىلبالبشر،املالية واإلرهاب والقرصنة واالجتار 
طفال.واأل

املكتوبة املواد، على النحو املشار إليه يف أعاله، الحظت اللجنة أن مؤهالتهوردويف ضوء ما -٤
من نظام روما األساسي.) ١() (ب) ٣(٣٦املقدمة، تفي باملتطلبات الرمسية مبوجب املادة 

املرشح باللغة اإلنكليزية.طالقةاللجنة والحظت-٥

رمسيا املهنية فضال عن أدائه أثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشح مؤهالً واستنادا إىل خربته-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

)اليابان(أكان، توموكو 

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية حيث جمالتمتع خبربة استثنائية يف تةالحظت اللجنة أن املرشح-١
عامة يف مدعية، كانت ٢٠١٢عاما. ومنذ عام ٣٥املهنية منذ احياطوالمدعية عامةبصفة تعمل

مكتب املدعي العام األعلى لليابان، وعملت يف العديد من مكاتب املدعني العامني يف اليابان منذ عام 
.واالستئنافاتالقضائية واحملاكمات واالدعاءاتالتحقيقات بالتعامل ب١٩٨٢

الكبرية يف إدارة القضايا اجلنائية املعقدة والواسعة النطاق، اخربةاملرشحتاملقابلة، أظهر طوال فرتة-٢
أيضا ةاملرشحكما تعاملت. وجرائم الشركاتبالبشرمبا يف ذلك القضايا املتعلقة باجلرمية املنظمة واالجتار 

تنقيح قانون األحداث يف ماية حقوق الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء واألطفال، وشاركت يفحب
اليابان.
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من نظام ٣٦من املادة )١((ب) ٣والحظت اللجنة أنه باإلضافة إىل املؤهالت مبوجب الفقرة -٣
بصفتها ة دولياكتسبت خربةقد لتمتع مبؤهالت هامة يف جماالت أخرى. ة تروما األساسي، فإن املرشح

معهد البحوث والتدريب يف وزارة ةمنصب رئيستشغلحيثاليابان للتعاون القضائي الدويل، ةسفري 
رمني املنتسبني إىل ةوإدار العدل،  املتحدة األمممعهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

)UNAFEI.كما قامت على الصعيد الوطين بتدريس القانون اجلنائي يف كليات احلقوق اجلامعية .(

ا، املشار إليها يف أعاله، وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادرأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

باللغة اإلنكليزية.ةاملرشحطالقةاللجنة والحظت-٥

رمسيا ةمؤهلةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

بوسا سولومي بالونغي (أوغندا)

على الصعيد الوطين  تتمتع خبربة قضائية استثنائية، حيث عملتةالحظت اللجنة أن املرشح-١
وقاض يف حمكمة االستئناف/احملكمة الدستورية يف أوغندا عاما١٦كقاض يف احملكمة العليا ألوغندا ملدة 

من ةممارسةأيضا حماميةاملرشحتثاين أعلى حمكمة يف أوغندا. وكانيملدة أربع سنوات حىت اآلن، وه
يف مركز تطوير القانون يف أوغندا.اتاحملاضر قامت بإلقاء و ١٩٩٧إىل عام ١٩٨٨عام 

اكفاة و ملرشحااللجنة أيضا خربة والحظت-٢ يف القانون اجلنائي الدويل، حيث البالغةةالقضائيء
يةالدولللمحاكم اجلنائية اخلاصةخدمت يف حماكم دولية وإقليمية خمتلفة كقاضية يف آلية األمم املتحدة 

٢٠١٤من عام الشعبحقوقو حىت اآلن، وقاض يف احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان ٢٠١٢من عام 
لرواندا ملدة تسع سنوات ونصف، وقاض يف قاض يف حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدوليةو حىت اآلن،

. وقد اكتسبت على الصعيد الدويل خربة ٢٠٠٦إىل عام ٢٠٠١من عامحمكمة العدل لشرق أفريقيا 
ة لتلك اليت تنظر فيها احملكمة  اجلنائية ذات صلة وموضوعية يف إدارة القضايا اجلنائية املعقدة املشا

الدولية.

٣٦من املادة )١((ب) ٣والحظت اللجنة أنه باإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة -٣
تمتع مبؤهالت يف جماالت أخرى، مثل متثيل النساء واألطفال ة تمن نظام روما األساسي، فإن املرشح

ا املعوزين،   خمتلف املنظمات غري احلكومية ومنظمات حقوق اإلنسان واحلوكمة.وترأستأسستكما أ

ا، املشار إليها يف ، ورد أعالهويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادرأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

باللغة اإلنكليزية.ةاملرشحقةطالاللجنة والحظت-٥

رمسيا ةمؤهلةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.
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إيبانيز كارانزا، لوز (بيرو)
ةعامةمدعيبصفتها كتمتع خبربة استثنائية يف جمال القانون اجلنائي، ة تالحظت اللجنة أن املرشح-١

للمدعي العام يف النيابة نينسقكبار املىحدإبصفةيف مكتب املدعي العام حيث عملتعاما، ٣٣ملدة 
مكتب املدعي العام الوطين املدعني العامني يف النيابة العامة الثانية لدى إحدى كبار و العامة الوطنية،

.األعلى

يف إدارة القضايا اجلنائية املعقدة والواسعة البالغة وذات الصلة اخربةاملرشحتطوال املقابلة، أظهر -٢
أمور لقضايا اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية، مع التخصص يف املماثلة لالنطاق على الصعيد الوطين 

ان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واجلنس، واجلرائم القائمة اإلرهاب واجلرمية املنظمة الدولية وحقوق اإلنس
تفهما متعمقا لدور وأساليب عمل احملكمة اجلنائية الدولية.ةاملرشحتعلى نوع اجلنس. وأظهر 

٣٦من املادة )١((ب) ٣والحظت اللجنة أنه باإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة -٣
يف جامعة فيديريكو فيالایركأستاذة١٩٩٦أيضا منذ عام ة تعملاملرشحتانكمن نظام روما األساسي،  

رس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فضال عن حقوق اإلنسان.دّ تالوطنية

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

الفرنسية.ة عمل باللغة ومعرفةيف اللغة اإلجنليزيةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥

رمسيا ةمؤهلةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

)منغوليا(خوسبايار، شاغدا 

بالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد الوطين معرفةاملرشح لدىالحظت اللجنة أن-١
قاضيا يف الشعبة اجلنائية يف احملكمة العليا ٢٠١٥منذ عام عاما من اخلربة كقاض، وأنه عمل١١ولديه 

اللجنة أن املرشح كان أيضا عضوا يف اللجنة احلكومية لصياغة قانون اإلجراءات والحظتملنغوليا. 
كأستاذحيث عمل  . والحظت اللجنة أيضا خربته األكادميية نياجلنائية وقانون اإلجراءات اجلنائية املنقحَ 

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية يف جامعة منغوليا الوطنية.مساعد يف 

ساهم يف إدراج مبادئ أنهالحظت اللجنة أن املرشح لديه بعض اإلملام بنظام روما األساسي، إذ-٢
دخل يف والتكامل فيما يتعلق باجلرائم اليت ت،والوالية القضائية العاملية،عدم انطباق قانون التقادم

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف النظام القانوين الوطين.

من نظام ٣٦من املادة )١((ب) ٣والحظت اللجنة أنه باإلضافة إىل املؤهالت مبوجب الفقرة -٣
.األحداث القاصرينروما األساسي، يتمتع املرشح خبربة يف جماالت أخرى مثل االجتار بالبشر وجرائم 

املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهالته، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 
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لعمل يف تكن اللجنة مقتنعة بأن الكفاءة الشفوية للمرشح باللغة اإلنكليزية، وهي إحدى لغات امل-٥
(ج) من ٣احملكمة، وإن كانت كافية ألغراض املقابلة، تفي باملعايري العالية املنصوص عليها يف الفقرة 

األساسي.من نظام روما ٣٦املادة 

عن اللغة، خلصت اللجنة إىل أن املرشح ، عدا ية فضال عن أدائه أثناء املقابلةواستنادا إىل خربته املهن-٦
كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.رمسيا للتعينيمؤهالً 

)ماجارا، نثومنغ جوستينا (ليسوتو

تمتع خبربة قضائية واسعة ت، ٢٠١٤قضاة ليسوتو منذ عام ة، كبري ةالحظت اللجنة أن املرشح-١
االنطاق على الصعيد الوطين،  قاضكقاض يف احملكمة العليا ملدة عشر سنوات، و كأيضا  تعملإذ أ

منصب رئيس ت أيضاً شغلةاملرشح، كما أن ٢٠١٤يف حمكمة االستئناف منذ عام احبكم منصبه
وإلقاء حماضرات بالبحوثتسنوات، وقامةحمكمة االستئناف املعنية باإليرادات يف ليسوتو ألكثر من ست

ت.سنواةالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف كلية احلقوق يف جامعة ليسوتو الوطنية ملدة مخسعن

صلة يف إدارة القضايا اجلنائية املعقدة على الصعيد الخربة ذات فقد اكتسبت ، قضاةالةكبري بصفتها  و -٢
الوطين.

(ب) ٣املقابلة، الحظت اللجنة أيضا أنه باإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة خالل-٣
قضاياتمتع مبؤهالت يف جماالت أخرى، مثل تةمن نظام روما األساسي، فإن املرشح٣٦من املادة )١(

، فضال عن املنشورات واخلربات البحثية بشأن ليسوتويف الفساد يف حمكمة االستئناف املعنية باإليرادات
باحلقوق القانونية للمرأة يف ليسوتو.املتعلقةالقضايا 

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف ملواداأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

.ةيف اللغة اإلجنليزيةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥

رمسيا ةمؤهلةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

)غانا(بونسو، هنرييتا - منسا

معرفة يف جمال القانون اجلنائي وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف الديهةالحظت اللجنة أن املرشح-١
ا األكادميية اليت متتد على مدى عقود.  ،  ٢٠١١منذ عام و ذلك حقوق املرأة والطفل من خالل مسري

ةاملرشحتومديرة مركز ليجون للشؤون الدولية والدبلوماسية يف جامعة غانا. وكانةكانت تعمل كأستاذ
يف جلنة املصاحلة الوطنية يف غانا ملدة عامني توعمل١٩٨٢عضوا يف نقابة احملامني يف غانا منذ عام 

ونصف.

املمثل اخلاص لألمم املتحدة ةنائبةفعلى الصعيد الدويل بصةاملرشحخربةوالحظت اللجنة أيضا -٢
ةاملستوى املعنيةالرفيعةاملستقلاللجنةيف اعضو و سنوات، ةاملعين بسيادة القانون يف ليربيا ملدة أربع
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جلنة احلقيقة واملصاحلة ةمستشار و لألمني العام لألمم املتحدة ملدة سبعة أشهر، ةبعمليات السالم التابع
الليربية ملدة ثالثة أشهر.

أعماال شبه قضائية يف جلنة احلقيقة واملصاحلة الليربية، تقد أجنز ةالحظت اللجنة أن املرشحو -٣
النظر يف مقبولية األدلة، أمور أخرى،يف مجلة، وكذلك يف جلنة املصاحلة الوطنية يف غانا، اليت مشلت

هذا العمل من احملتمل أن يتم إدراجالنفسي. واإلرشادلشهود، والتعويضات للضحايا وااملتهمنيوحتديد 
مماثلة أخرى". صفةالذي يشري إىل ")١() (ب) ٣(٣٦املادةجزءشبه القضائي يف إطار

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

الفرنسية.ة عمل باللغة ومعرفةيف اللغة اإلجنليزيةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥

رمسيا ةمؤهلةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

بروست، كيمبرلي (كندا)

ا يف جمال القانون اجلنائي، ةاستثنائيتمتع خبربة دولية ووطنيةتةالحظت اللجنة أن املرشح-١ إذ أ
مديرة ديوانقد شغلت منصب ل. ةعامةومدعييةوقاضةوحماميةيف العديد من الوظائف كمستشار عملت

املفروضة على تنظيم العقوباتيف جلنة وحمققة الشكاوى٢٠١٦رئيس احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام 
لس األمن التابع لألمم املتحدة ملدة مخس سنوات. وعالوة على ذلك، عمل ةاملرشحتالقاعدة التابعة 

قسم املشورة ةسنوات، ورئيسيف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ملدة أربعخمصصكقاض
قسم القانون اجلنائي يف ةالقانونية مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ملدة عام، وكذلك رئيس

أمانة الكمنولث ملدة مخس سنوات.

العديد من الوظائف ذات الصلة يف وزارة العدل الكندية ملدة تشغلةوالحظت اللجنة أن املرشح-٢
فريقالقادت لقد يف طائفة واسعة من القضايا اجلنائية. ةعامةومدعييةكمحامحيث عملتا، عام١٩

تملة للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احملاملالحقات القضائيةمن أجل للقضاياأعد تقييما الذي 
رمني.احل رب، كما شارك يف التفاوض على العديد من معاهدات تسليم ا

الكبرية يف إدارة القضايا اجلنائية املعقدة واملتعددة املتهمني اخربةاملرشحتاملقابلة، أظهر طوال-٣
يف املفاوضات املؤدية إىل اعتماد نظام تشاركيت، الةاملرشحتقد أظهر لعلى الصعيدين الوطين والدويل. 

ة متعمقة بعمل احملكمة اجلنائية روما األساسي واملفاوضات بشأن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، معرف
الدولية.

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 



ICC-ASP/16/7

12 7-A-101017

اليت هي أيضا لغتها األم، ومعرفة عمل باللغة ، ةيف اللغة اإلجنليزيةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥
الفرنسية.

تكانةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
بشكل خاص للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.ةمؤهل

)هرسكالبوسنة وال(فوكويي، دراغومير 

الحظت اللجنة أن املرشح لديه معرفة بالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد الوطين مع -١
اللجنة أن املرشح شغل منصب قاض يف احملكمة العليا للبوسنة والحظتعاما من اخلربة كقاض. ٢٥

لس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف اً عضو كان أن املرشح  وأحاطت اللجنة علما واهلرسك.  يف ا
الحظت اللجنة أن املرشح كان عضوا يف اهليئة احلكومية ملفتشي عالوة على ذلك، البوسنة واهلرسك. و 

كأستاذ مساعد يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف بعملهاحملامني للقانون اجلنائي وخربته األكادميية 
ملستقلة.جامعة بانيا لوكا ا

الحظت اللجنة أن املرشح لديه بعض اإلملام بالفقه القانوين اجلنائي الدويل بوصفه قاضيا يف و -٢
احملكمة العليا للبوسنة واهلرسك حيث كان رئيس احملكمة االبتدائية يف القضايا اليت تشمل اجلرائم املرتكبة 

املرشح وإدارة القضايا خربةاللجنة أيضا كما الحظتضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب.  
اجلنائية املعقدة على الصعيد الوطين.

من املادة )١((ب) ٣والحظت اللجنة أن املرشح لديه، باإلضافة إىل املؤهالت مبوجب الفقرة -٣
من نظام روما األساسي، خربة يف جماالت أخرى مثل اإلرهاب واجلرمية املنظمة والعنف اجلنساين.٣٦

املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهالته، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤
من نظام روما األساسي.)١() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

لغات العمل يف مل تكن اللجنة مقتنعة بأن الكفاءة الشفوية للمرشح باللغة الفرنسية، وهي إحدى -٥
(ج) من ٣احملكمة، وإن كانت كافية ألغراض املقابلة، تفي باملعايري العالية املنصوص عليها يف الفقرة 

من نظام روما األساسي.٣٦املادة 

خلصت اللجنة إىل أن املرشح عدا عن اللغة،واستنادا إىل خربته املهنية فضال عن أدائه أثناء املقابلة،-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.رمسيا مؤهالً 

)باءمرشحي القائمة (
)بننغانسو، رين (-ألبيني

ةاملرشحتكانناحيةوهي معرفة جيدة بقانون حقوق اإلنسان الديهةالحظت اللجنة أن املرشح-١
على الصعيد الدويل، مبا يف املناصبوكذلك يف خمتلف ١٩٨٦منذ عام بننيف ية فيها كمحامنشطة
وكمقررة هلذه اللجنة يف أفريقياوحقوق الشعبقوق اإلنسانحبةاملعنييف اللجنة األفريقيةعضوكذلك  
حىت ٢٠١١ومن عام ٢٠١٩إىل عام ٢٠٠٥من عام املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيالوضع
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-يف كلية جامعة أبومي خربة التدريسالديهة. والحظت اللجنة أيضا أن املرشح٢٠١٧متوز/يوليه 
.كااليف

ضحايا كان فيهامن البلدان األفريقية اليت  عددامليدانية يف ةملرشحااللجنة خربة والحظت-٢
ةوالفتيات، على سبيل املثال، بصفاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف ضد النساء

جلنة يفعضووكعنصر حقوق اإلنسان التابع لبعثة االحتاد األفريقي يف مايل ومنطقة الساحل، ةرئيس
لس حقوق اإلنسان بشأن العنف يف مرحلة ما بعد االنتخابات يف كوت ديفوار.  التحقيق التابعة 

وحقوق نسانقوق اإلحبةاملعنياللجنة األفريقيةوالحظت اللجنة كذلك الطابع شبه القضائي لبعض مهام 
للتعيني لتمثيل املتهمني ةمؤهليةكمحامهاأدرجمتقدةأن املرشحأيضا اللجنة والحظت. الشعب

.٢٠١٥والضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام 

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٣ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)٢() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

.اإلجنليزيةللغة تهاومعرف، الفرنسيةيف اللغة ةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٤

تكانةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٥
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.رمسياً ةمؤهل

(كرواتيا)زالتا ،دوردوفيتش
يف جامعة ةزائر ةيف كلية جامعة زغرب، وأستاذةأستاذي، وهةالحظت اللجنة أن املرشح-١

ا تبلوكسمبورغ،  تمتع خبربة استثنائية يف القانون الدويل فضال عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان. كما أ
يف كلية احلقوق يف ييل، وكلية احلقوق يف ةزائر ةالبحث األكادميي كباحثخربة املرشحة يفاللجنة الحظت

.يف مجلة أمور أخرى، للقانون اجلنائي األجنيب والدويلبريكلي، ومعهد ماكس بالنك 

ابالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ومنشوراالبالغةةوالحظت اللجنة أيضا معرفة املرشح-٢
كانتةاللجنة أن املرشحوالحظتاملختلفة يف جمايل القانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق اإلنسان. 

. ٢٠١٣عامإىل٢٠١٢امعقانون اإلجراءات اجلنائية الكروايت اجلديد منلصياغةجلنة اخلرباء ةرئيس
عدة فتاوى قانونية بشأن حقوق اإلنسان واملسائل اجلنائية على تقدمةأن املرشحأيضاً اللجنة والحظت

الصعيد الوطين.

من نظام روما ٣٦من املادة )٢((ب) ٣وباإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة -٣
للعمل على النظام األساسي ةشخصيةكمبعوث٢٠١٣يف عام ةاللجنة تعيني املرشحالحظتاألساسي، 

رائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة األخرى حلقوق اإلنسان جباحلقائق املتعلقة لتقصيللجنة اإلقليمية 
املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة.
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ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)٢() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

الفرنسية.ة عمل باللغة ومعرفاإلجنليزية، يف اللغةةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥

تكانةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.رمسياً ةبشكل خاص مؤهل

)أوروغواي(بيرالتا ديستيفانو، أر ييال 

تمتع خبربة استثنائية وكفاءة راسخة يف القانون الدويل، مبا يف ذلك تةالحظت اللجنة أن املرشح-١
ا من خالل خمتلف اخلربات املهنية. لقد القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.  اكتسبت خرب

عام ذمنوحمققة للشكاوىللمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ةكرئيساومشلت هذه الوظائف منصبه
لدرجة الدراسات ةاملدير األكادمييو ؛ ٢٠١٢أيضا عضوا يف جملس اإلدارة منذ عام حيث كانت٢٠١٦

مدير ةنائبباإلضافة إىلحىت اآلن؛ ٢٠١٤من عام كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية العليا يف  
سنوات.ةوالقانون الدويل حيث عملت يف كل منصب ملدة ستةلابرنامج يف مركز العدةومدير 

معرفة كبرية بنظام روما األساسي، فضال عن الفهم العام لدور ةاملرشحتأثناء املقابلة، أظهر -٢
القضائي وأداء خمتلف األجهزة.وفقههاوأساليب عمل احملكمة اجلنائية الدولية، 

٣٦من املادة )٢((ب) ٣والحظت اللجنة أنه باإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة -٣
القضايا اجلنائية دعاوىمبؤهالت يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك ةتمتع املرشحتمن نظام روما األساسي، 

املعقدة أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بوصفها حمامية، تركز يف مجلة أمور، على حقوق املرأة 
والطفل والسجناء واالختفاء القسري.

ا، املشار إليها يف وردويف ضوء ما -٤ املكتوبة املقدمة، تستويف املوادأعاله، رأت اللجنة أن مؤهال
من نظام روما األساسي.)٢() (ب) ٣(٣٦عليها يف املادة الشروط الرمسية املنصوص 

.اإلجنليزيةيف اللغةةوالحظت اللجنة طالقة املرشح-٥

تكانةأثناء املقابلة، خلصت اللجنة إىل أن املرشحااملهنية فضال عن أدائهاواستنادا إىل خرب-٦
للتعيني كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.رمسياً ةبشكل خاص مؤهل
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المرفق الثاني
توصيات اللجنة

الملحق األول

التوصية المتعلقة بتشكيل اللجنة في المستقبل

ا،  سنوات، مع ةأعضائها عادة ملدة ثالثيتم تعينيأشارت اللجنة إىل أنه وفقا الختصاصا
م مرة واحدة فقط،  العضوية لتداخل"نفسهااالختصاصاتاستمراروالسعي إىلإمكانية إعادة انتخا

، إىل جانب عدم إمكانية ترشيح العديد من عني االعتباروتوفري االستمرارية". وإذ تضع اللجنة ذلك يف 
م يف عام  ترشيح وإعادة اعتبارالدول األطراف منتطلب اللجنة ، ٢٠١٨األعضاء إلعادة انتخا

من يف املستقبل اللجنةعملستمرارية وبالتايل املسامهة يف انتخاب األعضاء الذين ميكنهم توفري هذه اال
.املرتاكمة حىت اآلناملكتسباتخالل 

الثانيالملحق 

التوصية المتعلقة بالتمثيل المنصف لكال الجنسين

ا، أشارت اللجنة إىل أنه  لكال منصفاً تشكيلها، "متثيال يشملينبغي أن وفقا الختصاصا
مل يتم التسعة، الختيار أعضائها منذ إنشائهاإجرائهامت نيتلالنييف االنتخاباجلنسني". ومع ذلك، 

التالية:من اإلناث. ولذلك تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة التوصيات فقط اختيار إال واحدة

شري إىل اختصاصات اللجنة االستشارية بشأن ترشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اليت توإذ 
ا اجلمعية العامة عن طريق الدول األطراف منتطلب، ICC-ASP/10/Res.5القرار من١٩الفقرة اعتمد

أن تكوين اللجنة يف عني االعتبارتأخذأن ،أعضاء يف اللجنة االستشاريةكترشيح مواطنيها  تعترباليت قد 
)٢(".لكال اجلنسنياملنصف، "التمثيل أخرىينبغي أن يعكس، يف مجلة أمور

.١الفقرة ، ICC-ASP/10/36ملحق)٢(
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الملحق الثالث
للجنة المستقبليةدوراتوالالتوصيات المتعلقة بالمواد المقدمة مع الترشيحات 

)٣(االستشارية المعنية بالترشيحات

التوجيهية املتعلقة بتقدمي املرشحني على النحو املقرتح يف تقريريها الثاين باإلضافة إىل املبادئ -١
الذاتية، قررت اللجنة أن تقرتح املبادئ التوجيهية اإلضافية التالية:ةمنوذج السري خاصة، )٤(والثالث

:بيان املؤهالت
يف السرية ةاملفصلينبغي أن يكون بيان املؤهالت موجزا وأن يتفادى تكرار املعلومات (أ) 

الذاتية؛
البيان وصفا موجزا للتسلسل اهلرمي ألعلى املؤسسات القضائية يف البلد يشملينبغي أن (ب)   

ا للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف تلك املؤسسات؛يتعنياملعين وأن يبني املتطلبات اليت  الوفاء 
؛مدى استيفاء املرشح لشروط التعيني يف أعلى املؤسسات القضائيةشرحينبغي (ج)  

لتسمية مرشحني ملنصب قضاة يف بع على الصعيد الوطين تّ يُـ اإلجراء الذي (د)  ينبغي شرح 
؛مبزيد من التفصيلاحملكمة اجلنائية الدولية

يف بعض املرشحني، أشارت الدولة املرشحة إىل أن املرشح ميكن أن يكون إما (هـ)  بالنسبة إىل
بعضوبالنسبة إىل. لواحدة من القائمتنيتقدمي الرتشيح بباشرتالقائمة باء، مث يف القائمة ألف أو 

ايبدو أن خلفية املرشح وخربته تشري إىل أن كانالرتشيحات، كون أكثر تسةالشخصيسريته/سري
الرتشيحأن يوضح جداً . ويف هذا الصدد، رأت اللجنة أنه سيكون من املفيد األخرىقائمة للمالءمة

املرشح إىل القائمة ألف أو القائمة باء.انتماءسبب اعتبار
:هدورات، رأت أنةبعد أن عقدت اللجنة ست-٢

مقابالت وجها لوجه مع يقوموا بإجراءمن الضروري أن جيتمع أعضاء اللجنة وأن (أ)   
املرشحني؛

ستة أيام ، مدةاليت تتناول انتخاب ستة قضاة،للجنة املقبلةادورات ينبغي أن تكون مدة (ب)  
ملرشحني؛اإلجراء املقابالت وإجراء تقييم تاحة الوقت الكايفإلعلى األقل

شحني وأعضاء اللجنة ألن بعض املر كمتطلبقد مت تأكيد توفري خدمات الرتمجة الشفوية  (ج)  ل
يفضلون االستفادة من الرتمجة الشفوية.

واليتها تنفيذ أن تواصل اجلمعية العامة توفري املوارد الالزمة لتمكينها من بأعربت اللجنة عن أملها -٣
ال.على حنو فعّ 

)٣(ICC-ASP/13/22 ،.املرفق الثاين، امللحق الثالث
)٤(ICC-ASP/12/47 ،ؤ املرفق الثالث ،ICC-ASP/13/22 ،.املرفق الثاين، امللحق الثالث
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الملحق الرابع

بترشيحات القضاةالنظام الداخلي للجنة االستشارية المعنية 
اتنعكساللتان و ن ستضافان إىل نظامها الداخليااللت٦والقاعدة ٥القاعدة قررت اللجنة اعتماد 

يف النسخة املوحدة:

١القاعدة 
تطبيقال

، باإلضافة إىليف أعماهلاهذه القواعدبتطبيق اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ستقوم 
اللجنة ية، على النحو الذي يتكيف مع هيكل)١(الداخلي جلمعية الدول األطرافحسب االقتضاء، النظام

.اللزوموواليتها حسب 

٢القاعدة 
جماعاإل

كل جهد للتوصل إىل قرارات اللجنة بتوافق اآلراء. وإذا مل يتم التوصل إىل توافق يف سيتم بذل  
تخذ القرارات بالتصويت.تُ فساآلراء، 

٣القاعدة
الموضوعيةالقرارات المتعلقة بالمسائل 

املنعكسوعلى النحو ،الف ذلك يف النظام األساسيخبما ينص على ، و ٢القاعدةرهنا بأحكام 
بأغلبية ثلثي األعضاء املوضوعيةالقرارات املتعلقة باملسائل تتم املوافقة علىيف هذه القواعد، جيب أن 

التصويت.على املشاركني و 

٤القاعدة 
القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية

يف املنعكسوعلى النحو ،الف ذلك يف النظام األساسيخبما ينص على و ،٢رهنا بأحكام املادة -١
على تخذ القرارات املتعلقة باملسائل اإلجرائية بأغلبية بسيطة من األعضاء املشاركني و تُ سهذه القواعد، 

التصويت.
البتالرئيس يففسيقومعما إذا كانت املسألة مسألة إجرائية أو موضوعية، كان هناك تسائلإذا  -٢

للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تتم جيب أن ُيطرحالطعن يف هذا القرارو . ذا السؤال
التصويت.على املوافقة على الطعن بأغلبية بسيطة من األعضاء املشاركني و 

)١(ICC/ASP/1/3. وCorr. 1
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٥القاعدة 
أحد أعضاء اللجنةالمرشحين الذين يحملون نفس جنسية مقابلة وتقييم

حيضر ذلك العضو أثناء لنفاللجنة االستشارية، أحد أعضاءملرشح نفس جنسية جنسية اكون تعندما 
يشارك يف تقييم املرشح.لناملقابلة و 

٦القاعدة 
مقابلة المرشح

قراءة املواد املعدة خالل املقابلة.عدمجيب على املرشح 

_________________________________


