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ARABIC 

Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 ثامنة عشرةلدورة الا
 2019كانون األول/ديسمبر  7 – 2 ،الهاي

 التقرير المؤقت

 المدعي العام  انتخاب ب الذي أعدته اللجنة المعنية

)"اللجنة"( إلى مكتب جمعية  بانتخاب المدعي العام   الذي أعدته اللجنة المعنيةيُقدَّم هذا التقرير المؤقت  -1

 عي العام  من اختصاصات انتخاب المد   22عمالً بالفقرة  ،)"الجمعية"( الدول األطراف

 .1)"االختصاصات"(

 

 اختصاصاتهااللجنة و -أوال

. وبموجب هذه االختصاصات، قرر المكتب 2019أبريل نيسان/ 3اعتمد المكتب االختصاصات في  -2

تعيين ممثل واحد لكل مجموعة إقليمية، بناًء على مشاورات مع المجموعات اإلقليمية، كأعضاء في لجنة 

اللجنة في تيسير ترشيح وانتخاب المدعي العام المقبل للمحكمة الجنائية . وتتمثل والية عي العام  المد  انتخاب 

 تعيينوباإلضافة إلى ذلك، قرر المكتب  2وفقاً ألساليب العمل المنصوص عليها في االختصاصات.، الدولية

 من خمسة خبراء مستقلين، واحد لكل مجموعة إقليمية، لمساعدة اللجنة في تنفيذ واليتها. فريق

 

األشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة  2019 وحزيران/يوني 7ن المكتب في اء على ذلك، عي  وبن – 3

 انتخاب المدعي العام:

 مارسين تشيبيالك )بولندا(؛السفير )أ( سعادة 

 )غامبيا(؛ امي نفاتي1)ب( السيد 

 أندرياس مافرويانيس )قبرص(؛السفير سعادة )ج( 

 )كندا(؛  سابين نولكيالسفيرة سعادة )د( 

 ماريو أويرزال )األرجنتين(.السفير سعادة )هـ( 

 

، عي ن المكتب األشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في فريق الخبراء 2019 ويونيحزيران/ 27في  -4

 لمساعدة اللجنة في االضطالع بواليتها:

 )أ( السيد فرانسيسكو كوكس فيال، )شيلي(؛

 )ب( السيدة أوريليا ديفوس )فرنسا(؛

 )ج( البروفيسور تشارلز جالوه )سيراليون(؛

                                                      

1  ICC-ASP/18/INF.2 

2 ICC-ASP/18/INF.2 9، الفقرة 
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 )د( السيد موتو نوغوشي )اليابان(؛ 

 )هـ( السيدة آنا ريشتروفا )الجمهورية التشيكية(.

 

سابين نولكي  ةمن االختصاصات، عينت اللجنة السفير 5، عمالً بالفقرة 2019يوليو تموز/ 23في   -5    

 لها والسفير ةً رئيس

من أجل تسهيل التنسيق بين اللجنة وفريق الخبراء، قام الخبراء و. ةمافرويانيس نائبًا للرئيسأندرياس     

 بتعيين البروفسور تشارلز سي

ً جالوه رئيس      لهم. ا

 

 أعمال اللجنةآخر المستجدات في  -ثانيا
ً عقدت اللجنة  - 6   جتماع االشاركت لجنة الخبراء في و. وتموز/يولي 25و 23و 11و 8بالفيديو في  اجتماعا

 .تموز/يوليو 11ُعقد في الذي  بالفيديو  عن طريق التواصل 

 

، طلبت اللجنة إلى فريق الخبراء أن يوصي بمشروع إعالن عن ناطة بهاالمُ  بناًء على االختصاصات -7 

من  42متطلبات منصب المدعي العام، على النحو المنصوص عليه في المادة الوظائف الشاغرة يتضمن 

نظام روما األساسي. استعرضت اللجنة فيما بعد مشروع إعالن الشواغر وقدمته إلى المكتب للموافقة عليه 

وتم نشره  2019 تموز/يوليو 31. وافق المكتب على اإلعالن عن الوظيفة في 2019 تموز/يوليو 26في 

في الطلبات ُحد د ، مع تحديد موعد نهائي لتقديم 2019أغسطس آب/ 2على الموقع اإللكتروني للمحكمة في 

تم توزيع إعالن الشواغر على الدول األطراف بناًء على طلب من و. 2019أكتوبر تشرين األول/ 31

ية أو المؤسسية المناسبة، بهدف رئيس الجمعية لنشره على المستوى الوطني، من خالل القنوات المهن

. ، على الصعيد األقاليميالمهنيين العاملين في العدالة الجنائيةيخص  فيما  الوصول إلى أوسع نطاق ممكن

 تم توزيع إعالن الشواغر أيًضا على أصحاب المصلحة اآلخرين.

 

إلى رئيس جمعية الدول كتابياً آخر المستجدات سابين نولكي،  السفيرة اللجنة، سعادة  ةرئيسقد مت   -8 

إلى أن أعضاء اللجنة  ة في هذا الخطابالرئيس تأشاروسبتمبر. أيلول/ 12األطراف نيابة عن اللجنة في 

وفريق الخبراء قد درسوا بعناية أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة والفعالية للوفاء بالوالية والمتطلبات 

اء على ذلك، وضعت اللجنة خريطة طريق تحتوي على الخطوات المنصوص عليها في االختصاصات. وبن

في الميزانية، طلبت اللجنة عن ذلك والجداول الزمنية الرئيسية. وتحقيقاً لذلك، وإدراكاً تاماً لآلثار المترتبة 

     إلى المكتب أن ينظر في الموافقة على ثالثة اجتماعات:

. 2019فريق الخبراء لمدة يومين في الهاي في كانون األول/ديسمبر يلتقي فيه ( عقد اجتماع أ) 

بأسئلة  وإعداد قائمة طويلة الُمتلقاةأن يطلع الفريق على الطلبات ، االجتماعويكون الغرض من هذا 

إلى أن االجتماع يمكن أن يعقد على  ةالرئيس تأشارولجنة. المقابالت، يوصى بها وتُقتَرح على ال

 وجود بعض أعضاء الفريق في الهاي؛لعية هامش دورة الجم

. وسيكون 2020في شباط/فبراير يدوم يومين )ب( اجتماع أعضاء اللجنة في نيويورك                 

هو قيام اللجنة باستعراض تقييمات الفريق، ووضع قائمة بالمرشحين  ،الغرض من هذا االجتماع

 ؛ هاوأشكال تالذين ستتم مقابلتهم، وتحديد أسئلة المقابال

. 2020)ج( اجتماع مدته ثالثة أيام لكل من اللجنة وفريق الخبراء في الهاي في نيسان/أبريل              

مقابالت وتحديد مضمون التقرير النهائي للجنة، بما في الوسيكون الغرض من هذا االجتماع إجراء 

 المرشحين الموصى بها للدول األطراف. قائمة تصفيةذلك 

 

. وقدمت رئيسة اللجنة 2019أيلول/سبتمبر  17على طلب اللجنة في اجتماعها المعقود في وافق المكتب  -9 

ً إلى الرئيس في  تشرين األول/أكتوبر. وقدمت الرئيسة في هذا الخطاب لمحة  22آخر المستجدات كتابيا

، موزعة حسب المجموعة تشرين األول/أكتوبر 18طلبًا لشغل هذا المنصب، تم استالمها في  55عامة عن 
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لتقديم األجل المحدد اإلقليمية والجنس والنظام القانوني. تضمنت الرسالة أيًضا توصية من اللجنة بتمديد 

الدول األطراف أن تعيد الرئاسة تعميم رسالة تذكير على جميع بنوفمبر، وتشرين الثاني/ 25الطلبات حتى 

في والياتها القضائية وتشجيع المرشحين المؤهلين على لنشر إعالن الشواغر على الوكاالت ذات الصلة 

 .تقديم الطلبات

 

على صنيف الطلبات يمكن تو .طلباً ١١٦تم  استالم  ،2019تشرين األول/أكتوبر  31اعتباراً من  -10            

 النحو التالي:

 

 ا المجموع الدول غير األطراف  الدول األطراف المجموعة اإلقليمية

 36 9 27 األفريقيةالمجموعة 

 7 5 2 مجموعة آسيا والمحيط الهادئ

 10 4 6 مجموعة أوروبا الشرقية

مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 10 - 10 الكاريبي

 53 8 45 مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى

 
 المجموع الجنس

 38 أنثى

 78 ذكر

 
 المجموع نظام قانوني

 67 القانون المدني

 23 القانون العام

 26 قوانين مختلطة/غير ذلك

 

ستواصل وتتطلع اللجنة وفريق الخبراء التابع لها إلى تقييم الطلبات الواردة بعد تمديد الموعد النهائي.  -11

من المتوقع أن يتم تقديم التقرير واللجنة إبقاء المكتب والدول األطراف على اطالع تام مع استمرار العملية. 

 .2020مايو ايار/أواخر  فيالنهائي للجنة 

 

سعادة السفير تشيبيالك )بولندا( على استعداد لتقديم هذا التقرير شفهيا إلى الدورة الثامنة عشرة ويظل   -12 

 إن طلب منه ذلك.إن للجمعية 

____________ 


