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املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2019بتوافق اآلراء
ICC-ASP/18/Res.4

قرار بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تضع يف اعتبارها أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")،
وإذ تؤكد على أن احملكمة هي حمكمة جنائية دولية دائمة تتمتع بسللةة اارسلة اصتصلا لوا وج
نظام روما األسل ل للاسل ل للي على األ ل ل ل ا جراء ارتكاهبم جرائم صةرية متس اجملتمع الدويل ككل ،وعليوا
جراء ذلك ضمان احلفاظ على أعلى املعايري يف إجراءاهتا،

وإذ ترح ابملس ل للايتة الت ادمتوا احملكمة يف املس ل للاءلة وا حلام الدائم للعدالة الدولية ،واد عزمت

على موا لة جوودها لتعزيز احملكمة ومساعدهتا يف اارسة وظيفتوا بفعالية،

وإذ تشل للري إىل أن اجلمعية وافقت يف ارارها  ICC-ASP/1/Res.3على اسل للتعرا
القضاة ناسبة ا نت اابت املقبلة هبدف إجراء أي حتسينات اد تكون ضرورية،
وإذ تؤكد أن الدول األطراف تتحمل مسلؤولية تر ليو وانت اب أ ل ا
وفقاً للمادة  36من نظام روما األساسي،

إجراءات انت اب

لشل ل املنا ل القضلائية

وإذ تقر ابحلاجة إىل تعديل ا صتصللا للات املتعلقة إبنشللاء جلنة اسللتشللارية معنية بل لليحات اضللاة
احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة  36من نظام روما األساسي،
وإذ تؤكد على أيتية التمثيل اجل رايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجوزة احملكمة،
 -1تشل للدد على أيتية تر ل لليو وانت اب القض ل للاة من بني األ ل ل ا املؤهلني وذوي الكفاءة واخلربة
العللاليللة الل ين يتحلون ابألصالق الرفيعللة واحليللاد والنزاهللة وتتوافر فيوم املؤهالت املةلوبللة يف دولللة كللل منوم
للتعيني يف أعلى املنا ل ل ل ل القضل ل ل للائية ،وف ًقا للمادة  36من نظام روما األسل ل ل للاسل ل ل للي ،وتقرر تعزيز اللجنة
ا ستشارية املعنية بل يحات القضاة لتتمكن من مساعدة الدول األطراف على حتقيق ه ه ال اية؛
 -2تؤكد من جديد ضل ل للرورة ايام الدول األطراف بتقييم كفاءة املر ل ل للحني وفقا للفقرة  3من املادة 36
من نظام روما األساسي؛
 -3تةل إىل اللجنة ا سل للتشل للارية املعنية بل ل لليحات القضل للاة تقدل املعلومات والتحليالت إىل الدول
األطراف بشأن تقييم مؤهالت املر حني وفقا للمادة ()3(36ب) ،ابل الدورة التاسعة عشرة للجمعية؛
 -4تشل ل ل للري إىل أنه وج املادة ()4(36أ) من النظام األسل ل ل ل للاسل ل ل ل للي ،نوز ألي دولة طرف يف النظام
األسللاسللي أن تقدم من تر للحوم لالنت اب من أجل ل ل منصل اضللائي يف احملكمة ،ويتم ذلك إما عن
طريق إجراءات تس للمية املر للحني املزمع تعيينوم يف أعلى املنا ل القض للائية يف الدولة املعنية ،أو عن طريق
اإلجراءات املنصل للو عليوا بشل للأن تسل للمية املر ل للحني لشل ل ل منصل ل اضل للائي يف حمكمة العدل الدولية يف
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النظام األسللاسللي لتلك احملكمة ،ويف ه ا الصللدد ،تشللدد على ضللرورة أن تكون الدول األطراف متسللقة مع
التزاماهتا وج نظام روما األساسي؛
 -5تشللجع الدول األطراف أيضللا على أن أتص يف احلسللبان أفضللل املمارسللات على الصللعيدين الوط
والدويل عند تنفي إجراءاهتا الوطنية لتسمية املر حني لش ل منص اضائي يف احملكمة؛
 -6تشل ل للجع الدول األطراف على تقدل معلومات وتعليقات حول إجراءات الل ل ل لليو وا صتيار احلالية
أو املرتقبة اخلا ة هبا إىل أمانة اجلمعية ،وتةل إىل األمانة إاتحة تلك املعلومات املقدمة للجنة ا ستشارية
املعنية بل ل ل ل ل لليو القض ل ل ل ل للاة ،وإاتحتوا ك لك للجموور إذا مل تعل الدولة الةرف املقدمة للمعلومات على
ذلك؛
 -7تةل إىل اللجنة ا سللتشللارية املعنية بل لليحات القضللاة ،ابلتشللاور مع الدول وحريها من أ للحاب
املصل ل لللحة املعنيني ،أن تعد وتق قدم يف أارب وات اكن ،ولكن يف موعد يتجاوز الدورة العشل ل لرين جلمعية
الدول األطراف ،جمموعة من املعلومات املقدمة من الدول األطراف ،وأن تعد وثيقة مرجعية لتسل ل ل ل ل ل للت دموا
الدول األطراف على أسللاا اصتياري تشللمل املمارسللات الت كن أن تؤص يف ا عتبار عندما تقوم الدول
األطراف بوضع أو است دام إجراءات الل يو الوطنية؛
 -8حتيط علماً مع التقدير بعمل اللجنة ا س للتش للارية املعنية بل لليو القض للاة ،وتش للري إىل أن املعلومات
والتحليالت الت تقللدموللا اللجنللة هتللدف إىل إثراء عمليللة اختللاذ القرارات يف الللدول األطراف وتعزيز تقييموللا
للمر حني ،وليست ملزمة أبي حال من األحوال هلا أو جلمعية الدول األطراف؛
-9

تشري إىل أنه ينب ي للدول األطراف أن متارا تصويتوا وفقا للمادة 36؛

 -10تشجع الدول األطراف على النأي عن املتاجرة يف األ وات؛
 -11تشلجع املر لحني على تعميق معرفتوم بنظام روما األسلاسلي وترح ابجلوود الت يب هلا املر لحون،
ا يف ذلك احلصول على التدري املناس  ،حس ا اتضاء؛
 -12تقرر اعتمللاد التعللديالت املللدصلللة على إجراءات تر ل ل ل ل ل ل لليو وانت للاب القض ل ل ل ل ل ل للاة ،والتعللديالت على
اصتصللا للات اللجنة ا سللتشللارية املعنية بل لليحات القضللاة ،الواردة يف املرفقني األول والثاين ،على التوايل،
هل ا القرار.
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املرفق األول
التعديالت املدخلة على القرار  ICC-ASP/3/Res.6بش أ أ أأأن إجراءات ترش أ أ أأيح
وانتخاب القضاة
ألف -الفقرة 3
حت ف عبارة "تفتتو فلة الل ليو  32أسلبوعا ابل ا نت اابت وتدوم  12أسلبوعا" وتضلاف عبارة
تنص على مللا يلي" "تفتتو فلة الل ل ل ل ل ل ل لليو يف أول يوم اثنني من السل ل ل ل ل ل لنللة التقو يللة الت نل أن تتم فيوللا
لبوعا .ون أن يص أي متديد يف فلة الل ل ل ل لليو يف ا عتبار حاجة
ا نت اابت ،وتس ل ل ل للتمر ملدة  12أس ل ل ل ل ً
لبوعا على األال من
اللجنة ا سل ل ل ل ل للتشل ل ل ل ل للارية املعنية بل ل ل ل ل ل لليحات القضل ل ل ل ل للاة إىل تقدل تقريرها ابل  16أسل ل ل ل ل ل ً
ا نت اابت".

ابء -إضافة ما يلي بصفنه فقرة ( 6و) جديدة
يش ل ل ل ل ل للري إىل ما إذا كان الل ل ل ل ل ل لليو اد
وحيدد عنا ر ه ه اإلجراءات ابلتفصيل الالزم.

وج الفقرة (4أ) ،1،أو الفقرة (4أ) ،2،من املادة ،36

جيم -إضافة ما يلي بصفته فقرة  12مكررا جديدة
ن أن يكون مجيع املر لحني متاحني إلجراء املقابالت ،ا يف ذلك عن طريق الفيديو أو وسلائل
ااثلة ،أمام اللجنة ا ستشارية املعنية ابلل يحات .وينب ي أن تسعى الدول املقدمة للل يحات إىل ضمان
أن يكون مجيع املر حني متاحني إلجراء املقابالت أمام اللجنة ا ستشارية املعنية ابلل يحات.

دال -إضافة ما يلي بصفته فقرة  12اثلثا جديدة
جمرد أن تقوم اللجنة ا سللتشللارية املعنية ابلل لليحات بتقييم للمر للحني ،ويف أارب وات اكن ابل
ا نت اابت ،ييسللر املكت منااشللات املائدة املسللتديرة العامة مع مجيع املر للحني .وتكون منااشللات املائدة
ويترل بل ت العمل يف احملكمة.
املسل للتديرة مفتوحة للدول األطراف وحريها من أ ل للحاب املصل لللحة املعنيني ،ت
سجل منااشات
يشارك املر حون إبحدل ل ات العمل يف احملكمة ونوز هلم املشاركة عن طريق الفيديو .وت َّ
املائدة املسللتديرة على الفيديو إلاتحتوا على املواع اإللكلوين جلمعية الدول األطراف .وحيدد الفريق العامل
بنيويورك الةرائق املتبقية ملنااشات املائدة املستديرة
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املرفق الثاين
التعديالت املدخلة على اختص أأا أأات اللسنة ايس أأتش أأارية املعنية ابل ش أأي ات
الواردة يف مرفق الوثيقة(ICC-ASP/10/36 )1
ألف -الفقرة 3
تضلاف يف هناية الفقرة  3العبارة التالية" " نوز ألي عضلو من رعااي دولة طرف معينة أن يشلارك
يف تقييم املر حني ال ين تر حوم تلك الدولة الةرف".

ابء -إضافة ما يلي بصفته فقرة  5مكررا جديدة
وهل ا ال ر  ،يتعني على اللجنة:
(أ) وضللع اسللتبيان مشلللك جلميع املر للحني يةل منوم توضلليو ما يلي" ‘ ’1صربهتم يف إدارة
الدعاول اجلنائية املعقدة؛ و‘ ’2صربهتم يف القانون الدويل العام؛ و‘ ’3صربهتم يف املسلائل النتعلقة ابملسلاواة
بني اجلنس ل ل للني واألطفال ابلتحديد؛ و‘ ’4س ل ل للجلوم يف احلياد والنزاهة؛ ‘ ’4إتقاهنم إلحدل ل ت العمل يف
احملكمة ،وإاتحة الفر ة جلميع املر حني جلعل إجاابهتم على ا ستبيان متاحة للجموور.
(ب) مةالبة املر حني إبثبات معرفتوم القانونية عن طريق تقدل األدلة ذات الصلة؛
(ج) التحقق من األ

ا

املرجعيني للمر حني وأي معلومات أصرل متاحة للجموور؛

للياحة تصلريو موحد جلميع املر للحني لتوايعه يوضللو ما إذا كانوا على علم أبي ادعاءات
(د)
بسوء السلوك ،ا يف ذلك التحرش اجلنسي ،اهتموا هبا؛
(ه) تقييم املوللارات العمليللة مثللل القللدرة على العمللل اجلمللاعي؛ معرفللة النظم القللانونيللة امل تلفللة؛
والتعامل مع البيئات السياسية وا جتماعية والثقافية اإلاليمية ودون اإلاليمية وفوموا؛
(و)

توثيق عمليات الل يو على املستول الوط يف الدول األطراف املر حة؛

(ز)

إعداد تقرير عن اجلوان امل كورة أعاله.

جيم -إضافة ما يلي بصفته فقرة  8مكررا جديدة
ضل لا ،بناءً على طل إحدل الدول األطراف ،أن تقدم تقييماً سل لرايً ومؤاتاً ملدل
يتعني على اللجنة أي ً
مالءمة مر ل ل ل ل ل ل للو حمتمل لتلك الدولة الةرف .ويسل ل ل ل ل ل للتند ه ا التقييم املؤات فقط على املعلومات الت تقدموا
الدولة الةرف املعنية إىل اللجنة ،و يش ل ل ل لللج على اللجنة التوا ل ل ل للل مع املر ل ل ل للو احملتمل .و ينب ي أن س
طل إجراء تقييم مؤات على املر و احملتمل بقرار الدولة الةرف بتسمية أو عدم تسمية ه ا املر و احملتمل.
و ينب ي أن س أي تقييم مؤالت بتقييم ذللك الفرد من ابلل اللجنلة ،إذا ر ل ل ل ل ل ل للحتله دوللة طرف .وينب ي أ
يتجاوز عدد أعض للاء اللجنة ا س للتش للارية املعنية ابلل لليحات املس للؤولني عن إجراء تقييم مؤات ثالثة أعض للاء.
) (1تقرير املكت عن إنشاء جلنة استشارية بشأن تر يحات اضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
4

R4-A-101020

ICC-ASP/18/Res.4

ويف حالة تس ل للمية الدولة الةرف ملر ل للو ما بعد التقييم املؤات ،ن على أعض ل للاء اللجنة ا س ل للتش ل للارية املعنية
ابلل يحات ال ين أجروا التقييم املؤات للمر و أن يلاجعوا عن التقييم الرمسي ل لك املر و.

دال -إضافة ما يلي بصفته فقرة  10مكررا جديدة
جرد أن تنتوي اللجنة من عملوا ،تقوم إبعداد تقرير ل ل ل للامل ومفص ل ل ل للل ذي طابع تق  ،يش ل ل ل للمل
ما يلي عن كل مر و:
(أ)

املعلومات الت مجعوا وف ًقا للفقرة  5مكررا؛

(ب) التقييمات النوعية واملعلومات والتحليالت الت أتجريت بداة بش ل ل ل ل للأن مدل مالءمة
أو عدم مالءمة كل مر و للقيام بدور اضائي يف ضوء متةلبات املادة  ،36ا يف ذلك األسباب
التفصيلية وراء تقييم اللجنة؛
(ج) اإل ل ل للارة إىل إجراءات الل ل ل لليو الوطنية املسل ل للت دمة ،ا يف ذلك ما إذا كانت اد
اتبعت يف كل حالة حمددة؛

هاء -إضافة ما يلي بصفته فقرة  10مكررا اثنيا جديدة
نوز للجنة أن تةل إىل الدول تقدل مزيد من املعلومات حول املر ل ل ل للحني الت حتتاجوا للنظر يف
مدل مالئمة املر و وتقييمه كمر و لش ل منص اضائي.

واو -تعديل الفقرة 11
يتلا تقرير اللجنلة لللدول األطراف واملراابني من صالل املكتل ابلل  16أسل ل ل ل ل ل للبو ًعلا على األالل من
ا نت اابت لتنظر فيه مجعية الدول األطراف ح ًقا.
_____________
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