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أوال.

مقدمة

ألف.

افتتاح االجتماع

.1

افتتح رئيس اجلمعية ،السيد أو -غون كوون (مجهورية كوراي) ،جلسة االجتماع السابع للجنة االستشارية املعنية برتشيحات

القضاة ("اللجنة") ،يف  4حزيران  /يونيه  .2020وعقد االجتماع السابع عرب وصلة  WebExعن بعد يف أحد عشر جزءا يف 4
حزيران/يونيو و  18حزيران/يونيو و  2متوز/يوليو و  20متوز/يوليو و  5آب/أغسطس و  10آب/أغسطس
و  16و  18و 22و 24و 29أيلول/سبتمرب  .2020وعالوة على ذلك ،عقدت  20مقابلة يف  12و 13و 14و 17و20
و 24و 25و 28آب/أغسطس .2020

.2

شارك يف االجتماع األعضاء التالية أمساؤهم:
أ) السيد أمحد حممد بن محد ابراك (دولة فلسطي)؛
ب) السيد كورنليو بريسان (رومانيا)؛
ج) السيد برونو كوت (فرنسا)؛
د) السيد أدراين فولفورد (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
ه) السيدة لوسي موتوين كامبوين (كينيا)؛
و) السيدة ساجني ماسنونو موانجينغ (بوتسواان)؛
ز) السيد إنريكي إدواردو رودريغيز فلتزي (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
ح) السيد سانغ هيون سونغ (مجهورية كوراي)؛
ط) السيدة سيلفيا هيلينا دو فيغرييدو شتاينر (الربازيل).

ابء .اعتماد جدول األعمال
 .3اعتمدت اللجنة جدول األعمال التايل:
 - 1افتتاح االجتماع
 - 2اعتماد جدول األعمال
 - 3انتخاب الرئيس وانئبة رئيس اللجنة االستشارية
 - 4تنظيم العمل ومناقشة حتدايت االجتماعات عرب الوسائل االفرتاضية
 -5أعمال اللجنة االستشارية يف عام 2020
(أ) أعمال اللجنة االستشارية على ضوء قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ASP/18/Res.4والتعديالت املدخلة على اختصاصات اللجنة االستشارية
(املرفق الثاين):
( )1تقدمي معلومات وحتليالت إىل الدول األطراف بشأن تقييم صفات املرشحي (الفقرة )ICC-ASP/18/Res.4 3
إعداد خالصة وافية للطلبات املقدمة من الدول األطراف ،ووثيقة مرجعية للدول األطراف الستخدامها عند وضع إجراءات
()2
الرتشيح الوطنية أو استخدامها (الفقرة  7من القرار)
إعداد استبيان مشرتك (املرفق الثاين .الفقرة  5مكررا (أ) )ICC-ASP/18/Res.4
(3ـ)
التحقق من األشخاص املرجعييي للمرشحي (الفقرة  5مكررا (ج))
()4
2
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صياغة تصريح موحد (الفقرة  5مكررا (د))
()5
( )6استعراض وتوثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين (الفقرة  5مكررا (و))
إجراء تقييم سري ومؤقت بطلب من دولة طرف عمال ابلفقرة  8مكررا
()7
(ب) النظر يف األسئلة الت ستطرح على املرشحي
 .6مسائل أخرى

جيم .انتخاب الرئيس وانئبة رئيس اللجنة

 -4انتخبت اللجنة ،خالل اجتماعها يف  4حزيران/يونيو السيد أدراين فولفورد (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)
رئيسا للجنة والسيدة سيلفيا شتاينر (الربازيل) انئبة للرئيس.

دال .تنظيم العمل ومناقشة حتدايت االجتماعات عرب الوسائل االفرتاضية

 -5نظرت اللجنة يف كيفية املضي قدما يف أعماهلا عمال ابلوالية املوسعة الواردة يف القرار  1.ICC-ASP / 18 / Res. 4.ونظرت اللجنة
كذلك يف التأثري احملتمل لقيود جائحة كوفيد 19-على سري أعماهلا .وأشارت اللجنة إىل أن والية اجلمعية العامة تقتضي منها تقدمي تقريرها "قبل
 16أسبوعا على األقل من االنتخاابت" ،أي يف  17آب  /أغسطس .2020
 -6وأكد أعضاء اللجنة من جديد أمهية املقابالت وجها لوجه خالل عملية تقييم املرشحي بيد أهنم يف الوقت نفسه اعرتفوا ابلتحدايت
الت يطرحها إجراء هذه املقابالت بسبب التدابري املتخذة بشأن جائحة كوفيد 19-عرب أرجاء العامل 2الت سيكون هلا ابلضرورة أتثري على
استكمال عمل اللجنة ضمن اجلدول الزمين الذي حددته اجلمعية.
 -7ووافقت اللجنة على أن يستند تقييم املرشحي إىل:3
أ) مؤهالت املرشح وخربته املبينة يف بيان املؤهالت املطلوبة مبوجب املادة  )4( 36الت حتدد كيفية استيفاء املرشح ملتطلبات
املادة )3( 36؛
ب) املواد الداعمة اإلضافية املقدمة معها؛
ج) ردود املرشحي على االستبيان املوحد والتصريح املوحد؛
د) أداء املرشحي يف املقابلة؛
ه) املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية املوجودة يف دولة جنسية كل مرشح ؛
و) نتائج عملية التدقيق والتحقق من األشخاص املرجعيي للمرشحي.
 -8يف  8حزيران/يونيو  ،2020طلبت اللجنة من املكتب أن ينظر ،مع مراعاة الظروف االستثنائية ،يف ختفيض اجلدول الزمين القاضي بتقدمي
التقرير قبل  16أسبوعا من االنتخاابت إىل تسعة أسابيع قبل االنتخاابت .ونظر املكتب يف طلب اللجنة ووافق ،على أساس استثنائي ،على
متديد املوعد النهائي لتقدمي التقرير حىت موعد أقصاه  30أيلول  /سبتمرب  .2020وأكد املكتب من جديد أن تقييم املرشحي عن طريق
 1املرفق األول.
 2مشلت هذه التدابري حظر السفر ،وتعليق الرحالت اجلوية ،واحلجر الصحي اإللزامي ألولئك الذين سيتمكنون من السفر ،سواء يف نقاط الوصول /
املغادرة ،وكذلك اإلغالق اجلزئي للمحكمة حيث كانت اللجنة ستجري مقابالهتا مع املرشحي .وقد شكل االفتقار إىل منصة موثوقة للرتمجة الفورية عن
حتداي إضافيًا ألن استخدام الرتمجة الفورية ،وإن كان ذلك ممكنًا ،ميكن أن يؤدي إىل اجتماعات افرتاضية
بعد ،والت ميكن أن تستخدمها اللجنة بسهولةً ،

نظرا الستخدام اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية.
مطولة ً

 3كانت الواثئق املقدمة لكي تنظر فيها اللجنة ضخمة (أكثر من  600صفحة) ،واردة بشكل رئيسي يف الوثيقة

ICC-ASP / 19/2 / Rev.2

وإضافتها ،ابإلضافة إىل إجراءات الرتشيح الوطنية والردود على االستبيان املشرتك و التصريح املوحد ،ابإلضافة إىل املعلومات الواردة من اجملتمع املدين
واملؤسسات الوطنية.
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املقابالت يشكل جزءا ال يتجزأ من التقييم العام الذي جتريه اللجنة االستشارية للمرشحي وأنه سيوفر إرشادات قيمة للجمعية .وابلنظر إىل
التحدايت احملتملة الت ميكن أن يواجهها أعضاء اللجنة االستشارية واملرشحون الراغبون يف السفر إىل الهاي ،طلب املكتب إىل اللجنة أن
تشرع يف إجراء املقابالت عرب الوسائل االفرتاضية.
 -9وأعربت اللجنة عن تقديرها للمكتب لتمديد املوعد النهائي ،والحظت أن ذلك من شأنه أن ييسر واليتها املتمثلة يف إعداد تقرير شامل
ومفصل ذي طابع تقين على النحو املبي يف القرار  4.ICC-ASP/18/Res. 4وأقرت اللجنة أبنه سيكون من الصعب إجراء مقابالت وجها لوجه
مع مجيع املرشحي واألعضاء ،وقررت ،متشيا مع طلب املكتب ،إجراء مقابالت عرب الوسائل االفرتاضية مع مجيع املرشحي .وقررت اللجنة أن
جتري كل مقابلة جلنة فرعية تتألف من ثالثة أعضاء بسبب القيود املختلفة الت يفرضها النسق االفرتاضي ،مبا يف ذلك اختالف املناطق الزمنية
وعدد املرشحي ولغة املقابلة وإحلاح املهمة.
 -10ومن أجل ضمان تقييم كل مرشح على قدم املساواة من قبل اللجنة ككل ،قررت اللجنة تسجيل كل مقابلة لتمكي مجيع أعضاء اللجنة
من تقييم كل مرشح على حدة.
 -11وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات الفنية للجنة ،وقام املدير ،السيد رينان فيالسيس ابلعمل بصفة أمي اللجنة.
 -12واجهت أمانة اجلمعية العديد من القيود اللوجستية ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،احلاجة إىل تدريب ومساعدة أعضاء اللجنة و(على
5
أساس منتظم) أفرقة الرتمجة الفورية على كيفية استخدام نظام الرتمجة الفورية املخصص الذي صممته األمانة عرب منصة  WebExالرقمية.

هاء .أعمال اللجنة االستشارية عام 2020

أ) أعمال اللجنة االستشارية على ضوء قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ASP/18/Res.4والتعديالت املدخلة على

اختصاصات اللجنة االستشارية (املرفق الثاين)
6
 -13أحاطت اللجنة علما أبن نطاق واليتها ،الوارد يف الوثيقة  ،ICC ASP / 10/36قد جرى توسيع نطاقه مبوجب القرار ICC-ASP/18
 ،/ Res. 4املرفق الثاين (انظر املرفق األول) .وانقشت اللجنة الكيفية الت ستشرع هبا يف تنفيذ عناصر واليتها املوسعة.
’  ‘1تقدمي معلومات وحتليالت إىل الدول األطراف بشأن تقييم صفات املرشحني

(الفقرة )ICC-ASP/18/Res.4 3
 -14قامت اللجنة بتقييم املرشحي وفقا للمعايري املنصوص عليها يف املادة  )4( 36الت حتدد كيفية استيفاء املرشح ملتطلبات املادة ،)3( 36
إىل جانب بيان السرية الذاتية .ونظرت اللجنة كذلك يف الردود على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املقدمة من جانب املرشحي .والحظت
اللجنة أن الدول األطراف قدمت االستمارة املوحدة للسرية الذاتية الت أوصت هبا يف دوراهتا الثانية والثالثة والسابعة 7ورحبت أبن مثل هذه السرية
الذاتية يسرت عليها دراسة مؤهالت املرشحي وخرباهتم.
 -15وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير تقييمات اللجنة للمرشحي املعنيي.
’ ‘ 2إعداد خالصة وافية للطلبات املقدمة من الدول األطراف ،ووثيقة مرجعية للدول األطراف الستخدامها عند وضع

إجراءات الرتشيح الوطنية أو استخدامها (الفقرة  7من القرار)

4

5

املرجع نفسه ،القسم دال.
مسح هذا النظام الداخلي مبزيج من الرتمجة االفرتاضية الفورية واملتعاقبة إىل العربية واإلجنليزية والفرنسية .وساعد قسم اخلدمات اللغوية يف قلم احملكمة

يف توفري فرق الرتمجة الفورية .وابإلضافة إىل ترتيب املقابالت عرب الوسائل االفرتاضية ،اختربت األمانة املنصة الرقمية مع كل مرشح قبل املقابلة .وقامت
األمانة إبنشاء وإدارة أكثر من مائة رابط  WebExأثناء الدورة.
 6تقرير املكتب بشأن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيحات القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية ) (ICC–ASP/10/36املرفق .الفقرات  5و 7و.11
 ،ICC-ASP / 12/47 7املرفق الثالث ، ICC-ASP / 13/22 ،املرفق الثاين ،امللحق الثالث ،و  ، ICC-ASP / 16/7املرفق الثاين ،امللحق
الثالث.
4
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 -16أشارت اللجنة إىل أن والية اجلمعية العامة تقتضي منها ،ابلتشاور مع الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيي ،أن تعد وتقدم يف
أقرب وقت ممكن  ،على أال يتجاوز الدورة العشرين جلمعية الدول األطراف ،خالصة وافية للطلبات املقدمة من الدول األطراف ،وأن تعد وثيقة
مرجعية تستخدمها الدول األطراف على أساس اختياري ،تتضمن ممارسات ميكن أن تؤخذ يف االعتبار عند قيام الدول األطراف بوضع إجراءات
8
وطنية للرتشيح أو استخدامها.
 -17وأحاطت اللجنة علما أبنه استجابة ملذكرة األمانة الشفوية  ICC-ASP/19/SP/27املؤرخة  17نيسان/أبريل  ،2020الت عممت عمال
ابلقرار  ،ICC-ASP/18 / Res. 4قدم ما جمموعه  19دولة طرفا معلومات عن إجراءات الرتشيح واالختيار الوطنية لكل منها .وطلبت اللجنة إىل
مجيع الدول األطراف أن تقدم املعلومات املشار إليها يف الوثيقة  ICC-ASP / 18 / Res. 4 9يف أقرب وقت ممكن ،لتيسري اضطالعها بعملها.
’ ‘3إعداد استبيان مشرتك (املرفق الثاين .الفقرة  5مكررا (أ) )ICC-ASP/18/Res.4
 -18وافقت اللجنة على استبيان مشرتك أحالته األمانة يف  3متوز  /يوليه  2020إىل مجيع الدول األطراف الت قدمت مرشحا .واستكمل
10
املرشحون االستبيان الذي قدم إىل اللجنة للنظر فيه.
’ ‘4صياغة تصريح موحد (الفقرة  5مكررا (د))
 -19وافقت اللجنة على تصريح موحد أرسلته األمانة يف  3متوز  /يوليه  2020إىل مجيع الدول األطراف الت قدمت مرشحا .واستكمل
11
املرشحون االستبيان الذي قدم إىل اللجنة للنظر فيه.

’ ‘5التحقق من األشخاص املرجعيني للمرشحني (الفقرة  5مكررا (ج))
 -20نظرت اللجنة يف الطريقة األكثر فعالية إلجراء عمليات التحقق من اجلهات املرجعية للمرشحي ،يف ضوء الظروف االستثنائية .وقررت
االتصال ابهليئات املهنية ذات الصلة يف دولة جنسية كل مرشح ،على سبيل املثال نقاابت احملامي ،وجلان اخلدمات القضائية ،واملؤسسات
األكادميية ،من أجل حتديد ما إذا كانت هناك أي معلومات عن املرشح والت جيب أن تتلقاها اللجنة بشكل صحيح.
 -21نظرت اللجنة بعناية يف املعلومات الواردة من اهليئات املهنية واملؤسسات األكادميية الت أرسلت ردودها ورأت أن املعلومات الواردة كانت
مفيدة للجنة ،لكنها مل تثبت أهنا حامسة يف التقييم الذي أجرته اللجنة.
 -22وعالوة على ذلك ،أحاطت اللجنة علما بعملية التدقيق يف ملفات املرشحي الت أجراها قسم األمن والسالمة ابحملكمة للجنة املعنية
ابنتخاب املدعي العام من أجل مساعدة تلك اللجنة يف تقييمها لشرط التمتع " أبخالق رفيعة " 12.وهذا الشرط هو أيضا الشرط األول من بي
العديد من االختصاصات املدرجة يف املادة  )3( 36من نظام روما األساسي فيما يتعلق ابملؤهالت املطلوبة للقضاة .ووافقت على وجوب تقدمي
طلب للحصول على مساعدة مماثلة فيما يتعلق ابملرشحي العشرين لالنتخاابت القضائية.
نظرا للطبيعة السرية لعمل اللجنة ،مت تبادل الرسائل
 -23وأجرى قسم األمن والسالمة ابحملكمة عملية التدقيق بشكل مستقل عن اللجنة .و ً
بي مدير األمانة العامة واملسجل ،لتسجيل حقيقة أن القسم سيقدم تقاريره حصرًاي إىل اللجنة (عن طريق رئيسه) فيما يتعلق هبذه العملية ابلذات.
وأتلفت عملية التدقيق ،من بي أمور أخرى ،من عمليات التحقق من السجالت األمنية واجلنائية ،وفحص املعلومات الت مت احلصول عليها من
مصادر عامة (مبا يف ذلك امللفات الشخصية على اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي اخلاصة ابملرشحي) .واتفقت اللجنة مع قسم األمن
والسالمة يف احملكمة على أن بعض التفاصيل احملددة للعملية ينبغي أن تظل سرية حلماية العمليات املستقبلية من التالعب أو التهرب احملتمل.
ووافق مجيع املرشحي العشرين على العملية .ومت احلفاظ على السرية التامة طوال الوقت ،ووقع مجيع املوظفي املعنيي اتفاقا سراي خاصا ابلعملية.

 ICC-ASP/18/Res.4 8الفقرة .7
 9املرجع نفسه.
10
11
12

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire-Declaration.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire-Declaration.aspx
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 -24نظرت اللجنة يف التقارير الت أعدها قسم األمن والسالمة ابحملكمة بشأن املرشحي القضائيي العشرين .والحظت أنه مل يتم تقدمي مجيع
طلبات السجالت اجلنائية حبلول املوعد النهائي املطلوب إلهناء التقرير .ورأت اللجنة أن املعلومات املتعلقة بعملية التدقيق مثرية لالهتمام ،ولكن
األهم من ذلك أنه ال يوجد يف التقرير ما يضر أبي من املرشحي وال يتطلب عرض أي مسألة على الدول األطراف.
’ ‘6استعراض وتوثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين (الفقرة  5مكررا (و))
 -25أحاطت اللجنة علما أبن  20دولة طرفا قدمت معلومات عن إجراءات الرتشيح الوطنية اخلاصة هبا ،وأن  12دولة من تلك الدول
أطراف مرشحة 13.ومل أتذن دولتان بنشر املعلومات املقدمة للجمهور ،مبا يف ذلك دولة طرف واحدة قدمت مرشحا 14.والحظت اللجنة أن
عملية الرتشيح الوطنية هي إجراء داخلي لدولة جنسية املرشحي وليس هلا أي أتثري على تقييمها هلؤالء املرشحي.
’ ‘7إجراء تقييم سري ومؤقت بطلب من دولة طرف عمال ابلفقرة  8مكررا
 -26مل تتلق اللجنة أي طلب من دولة طرف لتقدمي تقييم مؤقت وسري ملدى مالءمة مرشح حمتمل من تلك الدولة الطرف.

(ب) النظر يف األسئلة الت ستطرح على املرشحني
 -27أجرت اللجنة مناقشات بشأن األسئلة الت ستطرحها على املرشحي يف املقابالت ووافقت على قائمة األسئلة الت كانت نفس األسئلة
املطروحة على مجيع من أجريت معهم املقابالت.

النظر يف الرتشيحات املقدمة النتخاب ستة قضاة يف الدورة التاسعة عشرة للجمعية

اثنيا.

 -28أجرت اجملموعات الفرعية التابعة للجنة مقابالت عرب وسائل افرتاضية يف  12و  13و  14و  17و  20و  24و  25و  28آب
 /أغسطس  2020مع املرشحي العشرين النتخاب ستة قضاة ،املقرر إجراؤها خالل الدورة التاسعة عشرة للجمعية .ومت إجراء مقابالت ملدة
 60دقيقة مع كل مرشح من املرشحي ،مع توفري الرتمجة الفورية عند االقتضاء.
 -29واجتمعت اللجنة ملناقشة تقييمها للمرشحي أايم  16و  18و  22و  24و  29أيلول/سبتمرب .2020
 -30وأحاطت اللجنة علما أبن اثني من أعضائها يشرتكان يف نفس جنسية اثني من املرشحي .ووف ًقا للمادة  5من النظام الداخلي للجنة،
مل حيضر هؤالء األعضاء املقابلة ومل يشاركوا يف املداوالت بشأن املرشح من نفس اجلنسية.
 -31وترد يف املرفق الثاين توصيات اللجنة بعد تقييمها للمرشحي عمالً بواليتها.
 -32ووافقت اللجنة على الصياغة التالية فيما يتعلق مبدى مالءمة املرشحي:
قادرا على تقدمي مسامهة
أ) مؤهل على أعلى مستوى :يتفوق املرشح من حيث اخلربة واملعرفة ابحملكمة واجتهاداهتا؛ ومن احملتمل ً
جدا أن يكون ً
مهمة يف عمل احملكمة.
ب) مؤهل :يتمتع املرشح ببعض اخلربة واملعرفة ذات الصلة ابحملكمة ؛ وميكنه املسامهة يف عمل احملكمة.
ٍ
كقاض ،ولكن ليس من املؤكد ما إذا كان
ج) مؤهل رمسيًا فقط :يفي املرشح ابملتطلبات املنصوص عليها يف نظام روما األساسي لالنتخاب
املرشح ميكنه تقدمي مسامهة جديرة ابملالحظة يف عمل احملكمة.
د) غري مؤهل :املرشح ال يستويف املتطلبات الرمسية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.

مسائل أخرى

اثلثا.

ألف  -املواد املقدمة مع الرتشيحات

 13مل تقدم الدول األطراف املرشحة التالية معلومات عن إجراءات الرتشيح الوطنية اخلاصة هبا :البوسنة واهلرسك وغامبيا و اليوانن و املكسيك و
منغوليا ونيجرياي والسنغال واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
14
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 -33فيما يتعلق ابملعلومات الت تقدمها الدول املرشحة ،أشارت اللجنة إىل أهنا اقرتحت مبادئ توجيهية بشأن ذلك ،يف تقاريرها
الثاين والثالث والسادس 15.كما اعتربت اللجنة أن التحسينات األخرى يف املواد الداعمة للرتشيحات ستكون مفيدة للغاية يف تقييماهتا املستقبلية.
لذلك ،قررت اللجنة أن تقرتح املبادئ التوجيهية اإلضافية الواردة يف املرفق الثالث ،امللحق األول.

ابء -تقييم القدرات اللغوية للمرشحني

 -34الحظت اللجنة أن املستوى الفعلي ملعرفة بعض املرشحي بلغات العمل ابحملكمة ال يتوافق دائما مع الوصف الوارد يف الواثئق
املقدمة إىل اللجنة .ولذلك تطلب اللجنة أن يتم تقييم القدرات اللغوية للمرشحي لالنتخاابت املقبلة عن طريق اختبار كتاب وشفهي ،ينظمه
ويديره قلم احملكمة.

املرفقات
املرفق األول

15

 ، ICC-ASP / 12/47املرفق الثالث ،ICC-ASP / 13/22 ،املرفق الثاين ،امللحق الثالث ،و  ،ICC-ASP / 16/7املرفق الثاين ،امللحق الثالث.
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1

اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

" .5اللجنة مكلفة بتسهيل تعيي األفراد من ذوي املؤهالت العالية كقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية.
[]...

 5مكررا .وهلذا الغرض ،ستقوم اللجنة مبا يلي:

(أ) وضع استبيان مشرتك جلميع املرشحني يطلب منهم شرح ما يلي )1( :خربهتم يف إدارة اإلجراءات اجلنائية املعقدة ؛ ( )2خربهتم

يف جمال القانون الدول العام ؛ ( )3خربة حمددة يف القضااي اجلنسانية واألطفال ؛ ( )4سجل جيد فيما خيص احلياد والنزاهة ؛ ( )5إتقان
إحدى لغات العمل ابحملكمة .وتزويد مجيع املرشحني خبيار جعل إجاابهتم على االستبيان علنية ؛
(ب) مطالبة املرشحني إبثبات معرفتهم القانونية من خالل تقدمي األدلة ذات الصلة ؛

(ج) التحقق من األشخاص املرجعيني للمرشحني وأي معلومات أخرى متاحة للجمهور ؛

(د) وضع تصريح موحد جلميع املرشحني للتوقيع عليه يوضح ما إذا كانوا على علم أبي ادعاءات بسوء السلوك ،مبا يف ذلك
التحرش اجلنسي ضدهم؛

(هـ) تقييم املهارات العملية مثل القدرة على العمل اجلماعي؛ ومعرفة النظم القانونية املختلفة ؛ والتعرف على البيئات السياسية

واالجتماعية والثقافية اإلقليمية ودون اإلقليمية وفهمها ؛

(و) توثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين يف الدول األطراف املرشحة ؛

(ز) رفع تقرير عن اجلوانب املذكورة أعاله.
عي أعضاء اللجنة عادة ملدة ثالث سنوات ،مع إمكانية إعادة انتخاهبم مرة واحدة فقط]. . .[ .
 -6يُ ّ
 - 7ويستند عمل اللجنة إىل األحكام السارية من نظام روما األساسي ،وسيستند تقييمها للمرشحي بشكل صارم إىل متطلبات الفقرات ()3
(أ) و (ب) و (ج) من املادة " .36
 -8جتتمع اللجنة شخصيًا أو ابملراسلة أو عرب الروابط البعيدة مبجرد قيام الدول برتشيح املرشحي .ويتعي على أعضاء اللجنة ضمان سرية مجيع
االتصاالت أثناء العملية.
2

 8مكررا -تقدم اللجنة أيضا ،بناء على طلب دولة طرف ،تقييما سراي مؤقتا ملدى مالءمة مرشح حمتمل من تلك الدولة الطرف .ويستند

هذا التقييم املؤقت فقط إىل املعلومات املقدمة إىل اللجنة من الدولة الطرف املعنية ،وال يتطلب من اللجنة التواصل مع املرشح احملتمل.

وجيب أال خيل طلب التقييم املؤقت ملرشح حمتمل بقرار الدولة الطرف بتسمية هذا املرشح احملتمل أو عدم تسميته .كما جيب أال خيل أي
تقييم مؤقت ابلتقييم الذي جتريه اللجنة لذلك الشخص ،يف حالة ترشيحه من قبل دولة طرف .وجيب أن يقتصر عدد أعضاء اللجنة

املسؤولني عن إجراء تقييم مؤقت ملرشح حمتمل على ثالثة أعضاء .ويف حالة ترشيح دولة طرف ملرشح معني بعد إجراء تقييم مؤقت ،فإن
أعضاء اللجنة الذين أجروا التقييم املؤقت للمرشح جيب أن يتنحوا عن التقييم الرمسي لذلك املرشح.

3

 -9جيوز للجنة أن تشرع يف التواصل مع مجيع املرشحي ،مبا يف ذلك من خالل إجراء املقابالت ،شفواي وخطيا ،فيما يتعلق مبؤهالهتم وفقا
لنظام روما األساسي.
 1مت اعتماد هذه االختصاصات يف األصل من قبل مجعية الدول األطراف من خالل القرار  ،ICC-ASP / 10 / Res.5الفقرة  ،19وعُ ِّدلت الح ًقا ابلقرارين

 ،ICC-ASP / 13 / Res.5املرفق الثالث ،و

 ،ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق الثاين .وتظهر التعديالت يف احلواشي.

2

املرجع نفسه.

3

بصيغته املعدلة ابلقرار  ICC-ASP/18/Res.4,املرفق الثاين.
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 -10يتسم إجراء تقييم اللجنة ابلشفافية .وهلذا الغرض ،تقوم اللجنة ابنتظام وابلتفصيل إبطالع املكتب على أنشطتها .وستبقى الدول األطراف
يف نظام روما األساسي على اطالع من خالل إجراءات رفع التقارير اخلاصة ابملكتب ،ومن خالل اإلحاطات املقدمة إىل الفريقي العاملي يف
نيويورك والهاي.

 10مكررا .مبجرد أن تنتهي اللجنة من عملها ،يتعني عليها إعداد تقرير شامل ومفصل ،ذي طابع تقين ،يتضمن لكل مرشح:
(أ) املعلومات اجملمعة وفقاً للفقرة  5مكررا ؛

(ب) التقييم النوعي واملعلومات والتحليل ،على وجه التحديد بشأن مالءمة أو عدم مالءمة كل مرشح ملنصب قضائي يف ضوء متطلبات

املادة  ،36مبا يف ذلك األسباب التفصيلية لتقييم اللجنة ؛ و

4

(ج) بيان إجراء الرتشيح الوطين املستخدم ،مبا يف ذلك ما إذا كان قد مت اتباعه يف كل حالة حمددة.

عني
 10اثلثًا .قد تطلب اللجنة من الدول تقدمي مزيد من املعلومات حول املرشحني الالزمة للنظر يف مدى مالءمة املرشح وتقييمه كم ّ
5
قضائي.

 - 11يتاح تقرير اللجنة للدول األطراف واملراقبني بتقدميه إىل املكتب ،قبل  16أسبوعا على األقل من االنتخاابت ،لكي تنظر فيه مجعية
6

الدول األطراف ابستفاضة الحقا.
 -12هتدف املعلومات والتحليالت الت تقدمها اللجنة إىل إرشاد عملية صنع القرار يف الدول األطراف وليست ملزمة أبي شكل من األشكال
هلا أو جلمعية الدول األطراف.

املرفق الثاين
تقييم املرشحني

تقدم اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية طيِّه إىل مكتب مجعية الدول األطراف
-1
للمرشحي العشرين لالنتخاابت الت ستجري أثناء الدورة التاسعة عشرة للجمعية.
يف نظام روما األساسي تقييمها ِّ
4

بصيغته املعدلة ابلقرار  ICC-ASP/18/Res.4,املرفق الثاين.

5

املرجع نفسه.

6

املرجع نفسه.
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 -2ويستند تقييم اللجنة إىل متطلبات الفقرات ( 3أ) و (ب) و (ج) من املادة  36من نظام روما األساسي .وتقدم اللجنة فيما يلي معلومات
وحتليل ملدى مالءمة املرشحي وفقا للشروط الت حددهتا اجلمعية العامة.
 -3وقامت اللجنة ،من أجل بلوغ استنتاجاهتا ،ابلنظر يف مواد مكتوبة قدمها املرشحون يف شكل بيان للمؤهالت والسرية الذاتية،1فضال عن
املعلومات املقدمة من املرشحي عرب االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املشار إليه يف  2،ICC-SP / 18 / Res.4وأجرت مقابالت عرب الوسائل
املرشحي العشرين .وشكرت اللجنة املرشحي على حضورهم املقابالت يف التواريخ واألوقات املطلوبة.
االفرتاضية مع ِّ
 -4وترد يف الفقرات من  22إىل  24من هذا التقرير دراسة اللجنة للمعلومات املتعلقة بكل مرشح واملقدمة من اهليئات املهنية ذات الصلة يف
الدول الت حيمل املرشحون جنسيتها ،فضالً عن إجراءات فحص املرشحي من قبل قسم األمن والسالمة بقلم احملكمة.
 -5مت التوصل إىل كل استنتاجات اللجنة وقراراهتا بتوافق اآلراء.

مالحظات عامة

ألف.

الحظت اللجنة أبنه مت تقدمي املرشّحي مبقتضى القائمة (ألف) والقائمة (ابء) كما هو مبي يف الفقرة  3من املادة  36من نظام روما
-6
األساسي ،الت تشرتط "كفاءة اثبتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو حمام ،أو
بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال الدعاوى اجلنائية ".أو "الكفاءة الثابتة يف اجملاالت ذات الصلة من القانون الدويل مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون
حقوق اإلنسان ،واخلربة الواسعة يف جمال القانون املهين الت هلا صلة ابلعمل القضائي للمحكمة".
 -7وذكرت اللجنة أيضا أبن الفقرة ( 3ج) من املادة  36تشرتط أن تكون "لدى كل مرشح لالنتخاب ابحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة
واحدة على األقل من لغت عمل احملكمة".
 -8وأحاطت اللجنة علما ابلفقرة  1من املادة  35من نظام روما األساسي الت تنص على أن" :يُنتخب مجيع القضاة للعمل متفرغي للمحكمة
وأن يكونوا مستعدين للعمل على هذا األساس منذ بداية واليتهم".
 -9وشددت اللجنة على أمهية أن يكون القضاة املنتخبون للمحكمة يتمتعون بصحة جيدة وجاهزين للخدمة طوال مدة واليتهم ،وأال تكون
هناك مهام خارجية الت من شـأهنا أن تؤخر توليهم مهامهم أو أن تتداخل مع قيامهم بواجباهتم كقاض على النحو الوارد يف الفقرة  3من املادة
 40من نظام روما األساسي .والحظت اللجنة أيضاً أن مجيع املرشحي أفادوا أبهنم بصحة جيدة ابلشكل الذي يتفق مع عمل احملكمة .والحظت
اللجنة كذلك أن مجيع املرشحي أشاروا إىل أهنم مستعدون للعمل ملدة الوالية بكاملها املكونة من تسع سنوات اعتباراً من  11آذار/مارس
.2021
 -10والحظت اللجنة أن املواد املكتوبة املقدمة والبياانت املدىل هبا تؤكد أن املرشحي أشخاص يتمتعون أبخالق رفيعة وابحلياد والنزاهة وأهنم
يتمتعون ابملؤهالت املطلوبة يف دوهلم لتعيينهم يف أعلى املناصب القضائية.
 -11وتؤكد اللجنة ،نتيجة لتجربتها حىت اآلن ،مرة أخرى على أمهية إجراء املقابالت وجهاً لوجه مع املرشحي بغية أداء واليتها بفعالية.
وتود اللجنة أن تشري إىل أن إجراء املقابالت يف اجتماعها السابع عرب الوسائل االفرتاضية كان بسبب الظروف االستثنائية السائدة يف ذلك
الوقت ،وال ينبغي أن يشكل ذلك سابقة للتقييم املستقبلي للمرشحي من قبل اللجنة.
مرشحو القائمة (ألف)

ابء.

ألكسيس ويندسور ألثيا فايوليت (ترينيداد وتوابغو)
 .1الحظت اللجنة أن املرشحة تتمتع خبربة قضائية استثنائية على الصعيد الوطين كقاضية يف احملكمة العليا لرتينيداد وتوابغو منذ عام .2013
وكانت من كبار مستشاري الدولة يف مكتب مدير النياابت العامة وكانت انئبة مدير وحدة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل .وأحاطت اللجنة
ICC-ASP/16/3 and Add.1. 1
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علما أبن املرشحة ،بصفتها حمامية للمحاكمات واالستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ملدة  10سنوات ،اكتسبت على الصعيد الدويل
خربة موضوعية ذات صلة يف جمال القانون اجلنائي الدويل.
 .2وأظهرت املرشحة استنادا إىل ردودها على األسئلة معرفة عملية جيدة بنظام روما األساسي والسوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية،
وإن كانت أكثر إملاما خبصائص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا .والحظت اللجنة أيضا أن املرشحة مثرية لإلعجاب ألهنا قدمت إجاابت منظمة
بشكل جيد وموجزة ومنطقية.
 .3والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي ،فإهنا مؤهلة
أتهيال جيدا يف جماالت أخرى ،مثل القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،فضال عن اجلرائم املرتكبة ضد الفئات الضعيفة ،مبن فيهم النساء واألطفال.
 .4ويف ضوء ما تقدم ،الحظت اللجنة أن مؤهالهتا ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية مبوجب
الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة أن املرشحة تتحدث ابإلجنليزية بطالقة.
 .6وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد و التصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين  ،القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire - Declaration.aspx

 .7و خلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإىل إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا للتعيي كقاضية يف احملكمة اجلنائية
الدولية.

بلو إسحاق عثمان (نيجرياي)
 .1الحظت اللجنة أن املرشح ،وهو حاليا كبري قضاة إقليم العاصمة االحتادية يف نيجرياي ،يتمتع خبربة قضائية واسعة يف اإلجراءات اجلنائية.
والحظت اللجنة أن املرشح واضح وعلى دراية ابلقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد الوطين.
 .2والحظت اللجنة أنه استنادا إىل ردوده على األسئلة املتعلقة بصفة خاصة مبشاركة الضحااي ووظائف الدائرة التمهيدية (ولكن أيضا يف
جماالت أخرى) ،يبدو أن املرشح لديه معرفة حمدودة جدا بنظام روما األساسي ،وممارسات احملكمة وإجراءاهتا ،وسوابقها القضائية .وأخذت اللجنة
يف االعتبار يف هذا السياق أن املرشح قد خترج يف عام  2008بدرجة املاجستري يف القانون اجلنائي الدويل من جامعة أمحدو بيلو يف نيجرياي،
حيث كانت أطروحته حول موضوع املسؤولية اجلنائية الفردية مبوجب نظام روما األساسي.
 .3والحظت اللجنة أيضا أن املرشح لديه خربة سابقة كممارس قانوين يف جمموعة من األدوار ،مبا يف ذلك عمله كقاضي وانئب رئيس قلم
احملكمة العليا يف نيجرياي.
 .4والحظت اللجنة أن مؤهالت املرشح ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية املنصوص عليها يف
الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة طالقة املرشح يف احلديث ابللغة اإلجنليزية.
 .6وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق الثاين،
القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

 .7و خلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وكذلك انطالقا من إجاابته أثناء املقابلة ،ومع مراعاة افتقاره بشكل خاص إىل املعرفة
التفصيلية أبعمال احملكمة ،إىل أن املرشح مؤهل رمسيا فقط للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.

خوسبااير ،شاغدا )منغوليا(

3

 3كانت اللجنة قد أجرت مقابلة مع املرشح يف عام .)ICC-ASP/16/7( 2017
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 .1الحظت اللجنة أن املرشح يتمتع خبربة واسعة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد الوطين ،حيث عمل قاضيا يف
منغوليا منذ عام  2006وقاضيا يف الشعبة اجلنائية ابحملكمة العليا ملنغوليا منذ عام  .2015والحظت اللجنة أيضا أن املرشح لديه خربة سابقة
يف جمال التحقيق بصفة مدع عام و حمامي الدفاع اجلنائي .وابإلضافة إىل ذلك ،الحظت اللجنة أن املرشح يتمتع خبربة أكادميية ،حيث عمل
أستاذا مساعدا للقانون اجلنائي املتقدم واإلجراءات اجلنائية املتقدمة وعلم اجلرمية يف جامعة منغوليا الوطنية منذ عام .2011
 .2والحظت اللجنة أن املرشح ليس لديه خربة مباشرة يف القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية ،واستنادا إىل ردوده على األسئلة
املتعلقة بوظائف وسلطات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ومقبولية األدلة اجملمعة يف حالة انتهاك األحكام القانونية ،مل يكن لديه معرفة
متعمقة بنظام روما األساسي أو االجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية .غري أنه أظهر معرفة عامة جيدة بكيفية عمل اهليئة القضائية يف بيئة
متعددة الثقافات.
 .3ورأت اللجنة أن مؤهالت املرشح ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية املنصوص عليها يف الفقرة 3
(ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .4ومل تقتنع اللجنة اقتناعا اتما أبن الكفاءة الشفوية للمرشح يف اللغة اإلنكليزية ،وهي إحدى لغات عمل احملكمة ،وإن كانت كافية أساسا
ألغراض املقابلة ،غري أهنا ال تفي ابملعايري العالية املنصوص عليها يف الفقرة ( 3ج) من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

 .6و خلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وكذلك إجاابته أثناء املقابلة ،ورهنا مبسألة التمكن من اللغة ،إىل أنه مؤهل رمسيا فقط
للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.

اتشوستش ديدوفيش ،ايمسينة (البوسنة واهلرسك)

 .1الحظت اللجنة أن املرشحة لديها خربة قضائية يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،حيث عملت منذ عام  2010قاضة يف
البوسنة واهلرسك .وابإلضافة إىل ذلك ،الحظت اللجنة أن املرشحة عملت منذ عام  2016قاضية يف إدارة جرائم احلرب مبحكمة البوسنة
واهلرسك .وعالوة على ذلك ،كانت لدى املرشحة خربة سابقة كمساعدة قانونية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .كما برهنت أن
لديها القدرة على العمل يف بيئة دولية ومتعددة الثقافات يف إطار نظم قانونية خمتلفة .وعالوة على ذلك ،لديها خربة على الصعيدين الوطين
والدويل يف العمل فيما يتعلق ابلنساء واألطفال.
 .2والحظت اللجنة أيضا أن املرشحة لديها خربة أكادميية يف اجملاالت ذات الصلة .وقد حصلت على درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة
سراييفو أبطروحة عن موضوع استجواب الشهود يف اإلجراءات اجلنائية ،وماجستري يف العلوم القانونية أبطروحة عن موضوع مسؤولية القيادة
فيما يتعلق ابحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
 .3و أظهرت املرشحة من خالل ردودها على األسئلة ،معرفة بنظام روما األساسي واالجتهادات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية ،رغم
أهنا ،وهذا أمر مفهوم أكثر إملاما إبجراءات وممارسات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
 .4والحظت اللجنة أن مؤهالت املرشحة ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية املنصوص عليها يف
الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة طالقة املرشح يف اللغة اإلجنليزية.
 .6وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
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https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

 .7و خلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وكذلك إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا للتعيي كقاضية يف احملكمة
اجلنائية الدولية.
كورنر ،جواان (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)
 .1الحظت اللجنة أن املرشحة ،وهي قاضية يف حمكمة التاج يف إنكلرتا وبالد الغال منذ عام  ،2012لديها خربة واسعة يف القانون اجلنائي
واإلجراءات اجلنائية على املستوى الوطين .وعالوة على ذلك ،تتمتع املرشحة خبربة واسعة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد
الدويل ،حيث عملت ملدة مثاين سنوات كمدعية عامة أقدم يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وهي ابلتايل متتلك خربة يف العمل يف
بيئة دولية متعددة الثقافات وتعرف كيفية التعامل مع خمتلف النظم القانونية.
 .2والحظت اللجنة أن املرشحة أظهرت معرفة ابلقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية وسوابقها القضائية يف ردودها
على أسئلة املقابالت.
 .3والحظت اللجنة أن مؤهالت املرشحة ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية املنصوص عليها يف الفقرة
( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .4والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل مؤهالهتا مبوجب الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي ،فإن لدى املرشحة خربة
يف جماالت أخرى ذات صلة بعمل احملكمة .وقد تلقت ،يف مجلة أمور ،تعليمات من منظمة األمن والتعاون يف أورواب إلجراء تقييم لتجهيز جرائم
احلرب على مستوى الدولة يف البوسنة واهلرسك .وقدمت املرشحة أيضا دورات تدريبية بشأن مواضيع من بينها صياغة األحكام ،والتعامل العادل
واملناسب مع الشهود الضعفاء ،وإجراء حماكمات طويلة ومعقدة.
 .5والحظت اللجنة أن املرشحة تتحدث اإلنكليزية بطالقة وأن لديها مستوى متوسط يف اللغة الفرنسية.
 .6وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Declaration.aspx

تعي كقاضية يف احملكمة
 .7وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وكذلك إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا لكي ِّ
اجلنائية الدولية.
لورانس ماسار (بلجيكا)
الحظت اللجنة أن املرشحة تتمتع خبربة واسعة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيد الوطين ،مبا يف ذلك يف جمال
.1
احلكم وإجراء احملاكمات اجلنائية ،بعد أن عملت على خمتلف مستوايت السلطة القضائية على الصعيد الوطين .ومنذ نيسان/أبريل 2019
أصبحت الرئيسة األوىل حملكمة االستئناف يف بروكسل .وقبل ذلك كان املرشحة رئيسة للمحكمة اجلنائية يف بروكسل وبراابنت والون (خالل الفرتة
من  2012إىل  ،)2019وقاضية يف حمكمة االستئناف يف بروكسل ( 2007إىل  ،)2011وقاضية يف احملكمة االبتدائية يف بروكسل (2000
إىل  ،)2007وقاضية انئبة يف احملكمة االبتدائية يف شارلروا (من  1995إىل .)1997
وعلى الرغم من أن املرشحة ليست لديها خربة على الصعيد الدويل ،فقد عملت مع ذلك يف دراسة قضية تنطوي حمليا على تطبيق مبدأ
.2
الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق ابإلابدة اجلماعية يف رواندا ،وكذلك على قضااي أخرى ذات صالت دولية .ولديها خربة يف صياغة املسائل
القانونية ألكثر من  25عاما .وعالوة على ذلك ،لديها خربة على الصعيد الوطين يف العمل املتعلق ابجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال .ولديها
خربة يف العمل يف بيئة متعددة اللغات ومتعددة الثقافات.
 .3والحظت اللجنة أهنا برهنت على معرفة كافية بنظام روما األساسي واحملكمة ،وأهنا مرشحة قوية أبدت التزاما ابلعمل اليومي للمحكمة.
وأعربت اللجنة عن اعتقادها أبهنا قادرة على التفكري بشكل مبدع يف تطبيق القانون الدويل وأهنا ستكون دعامة مثينة للمحكمة.
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 .4والحظت اللجنة أن مؤهالت املرشحة ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية املنصوص عليها يف الفقرة
( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة أن املرشحة تتحدث الفرنسية بطالقة وأن لديها مستوى متوسط يف اللغة اإلنكليزية.
 .6وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين  ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

 .7وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإىل إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أن املرشحة مؤهلة أتهيال عاليا للتعيي كقاضية يف
احملكمة اجلنائية الدولية.
ميالندو بروسبري (مجهورية الكونغو)
أشارت اللجنة إىل أن املرشح كان قاضيا للتحقيق يف الغرفة الثامنة للمحكمة العليا يف برازافيل منذ عام  .2018وكان املرشح يتمتع
.1
خبربة قضائية على الصعيد الوطين ،حيث عمل أيضا قاضيا للتحقيق يف الدائرة الثانية للمحكمة العليا يف إمبفوندو .كما عمل قاضيا وقاضيا
لألطفال يف حمكمة  Impfondoالعليا .وأحاطت اللجنة علما أبن املرشح ،بصفته قاضيا ،اكتسب بعض اخلربة يف إدارة القضااي اجلنائية على
الصعيد الوطين.
والحظت اللجنة أن املرشح ليس لديه معرفة متعمقة ابلقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية وابجتهاداهتا
.2
القضائية ،مبا يف ذلك عمل الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف ،فضال عن الشروط املتعلقة بتنحي القاضي .وكانت ردود
املرشح يف املقابلة عامة جدا يف طبيعتها ،ومقتضبة بشكل مفرط ،وتقريبية يف أغلب األحيان ،ومل يظهر املرشح وعيا واضحا بعمل احملكمة
وإجراءاهتا.
وعالوة على ذلك ،الحظت اللجنة أن خربة املرشح كقاضي حتقيق حمدودة إىل حد ما (سبع سنوات) وأنه ،استنادا إىل إجاابته يف
.3
املقابلة ،ال ميلك املؤهالت املطلوبة للتعيي كقاضي يف احملكمة العليا يف دولته .وأحاطت اللجنة علما أبن األقدمية الت ترتاوح مدهتا بي 10
سنوات و  15سنة هي الشرط الرمسي للتعيي يف ذلك املنصب.
 .4والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي ،فإن املرشح
يتمتع مبؤهالت يف جماالت أخرى مثل اجلرائم املرتكبة ضد الفئات الضعيفة ،مبن فيهم األطفال.
 .5ويف ضوء ما تقدم ،مل تكن اللجنة مقتنعة أبن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية مبوجب
الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .6والحظت اللجنة طالقة املرشح يف احلديث ابللغة الفرنسية.
وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
.7
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

ومل تكن اللجنة متأكدة متاما من أن املرشح يفي مبتطلبات املادة 36؛ وبسبب عدم وجود أي إجابة قاطعة من مجهورية الكونغو بشأن
.8
املتطلبات القانونية لتلك الدولة بتعيي قاض يف إحدى حماكمها العليا (مل يبت بعد يف الرد الكامل) والصعوابت الت تواجهها اللجنة يف التحقق
مما إذا كان املرشح يستويف هذه املؤهالت الرمسية ،مل تتمكن اللجنة من حل هذه املسألة .ومع ذلك ،وابلنظر إىل أن املرشح أظهر معرفة حمدودة
جدا إبطار نظام روما األساسي وأداء احملكمة واجتهادها القضائي ،رهنا مبسألة استيفاء الشروط الرمسية املنصوص عليها يف املادة  ،36ترى اللجنة
أنه مؤهل رمسيا فقط.
سامبا مياات ماراي (سرياليون)
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أشارت اللجنة إىل أن املرشحة تتمتع خبربة قضائية وطنية واسعة النطاق ،حيث عملت كقاضية يف احملكمة العليا لسرياليون منذ عام
.1
 2015منتدبة إىل الشعبة اجلنائية العامة والشعبة اخلاصة مبكافحة الفساد ،ث قاضية يف حمكمة االستئناف يف سرياليون اعتبارا من عام .2019
ومنذ عام  ،2020عملت املرشحة قاضية يف احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون.
 .2والحظت اللجنة أن املرشحة عملت أيضا يف العديد من املهام األخرى على الصعيدين الوطين والدويل كمدعية عامة كبرية يف جلنة مكافحة
الفساد يف سرياليون من عام  2010إىل عام  ،2015وموظفة يف قسم العمليات امليدانية يف مكتب املدعي العام يف املكتب امليداين للمحكمة
اجلنائية الدولية يف أوغندا من عام  2006إىل عام  ،2010كما عملت كمستشارة وابحثة يف جمال حقوق اإلنسان ،ومنسقة إدارة الشهود،
وحمققة ،وحمامية مساعدة لدى احملكمة اخلاصة لسرياليون من عام  2002إىل عام  .2006والحظت اللجنة أن املرشحة تضطلع مبهام أخرى
ذات صلة لدى خمتلف هيئات حقوق اإلنسان .وكانت رئيسة جملس املساعدة القانونية يف سرياليون ،وهي املنظمة الرائدة يف جمال الدعوة للمساواة
بي اجلنسي يف سرياليون ،فضال عن كوهنا حماضرة يف القانون اجلنائي وقانون العقود يف جامعة سرياليون.
 .3وطوال املقابلة ،أظهرت املرشحة خربهتا الكبرية والواضحة األمهية يف العمل مع الشهود والضحااي على الصعيدين الوطين والدويل ،مبا يف
ذلك يف امليدان ،فضال عن خربهتا القانونية يف قضااي حمددة ،مبا يف ذلك العنف ضد النساء واألطفال.
 .4وأظهرت املرشحة معرفة متعمقة بنظام روما األساسي والسوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص فيما
يتعلق مبهام وصالحيات الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية .واملرشح لديها خربة يف صياغة القرارات القضائية.
 .5وأبدت املرشحة هنجا م تحمسا ومبدعا بشكل خاص يف عمل احملكمة استنادا إىل خربهتا الكبرية يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة الثقافات.
 .6ويف ضوء ما تقدم ،رأت اللجنة أن مؤهالهتا ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة
( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .7والحظت اللجنة طالقة املرشحة يف اللغة اإلجنليزية.
 .8وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx.

تعي كقاضية يف احملكمة
 .9وخلصت اللجنة ،استنادا إىل خربة املرشحة املهنية والردود الت تلقتها أثناء املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا لكي ِّ
اجلنائية الدولية.
سيفوينتس مونيكا جاكلني (الربازيل)

 .1الحظت اللجنة أن املرشحة تتمتع خبربة متينة يف القانون واإلجراءات املدنية واجلنائية على الصعيد الوطين ،حيث عينت قاضية يف عام
 ،1992ولديها خربة على مستوى االستئناف منذ عام .2010
 .2بيد أن اللجنة الحظت أنه يف حي أن املرشحة لديها خربة يف القانون اجلنائي على الصعيد الوطين ،فإن خربهتا يف القانون اجلنائي الدويل
واإلجراءات اجلنائية الدولية حمدودة .وتتعلق جتربتها الدولية أساسا ابختطاف األطفال ،ومنذ عام  2006عملت كقاضية اتصال يف الربازيل
التفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية للعمليات الدولية الختطاف األطفال واتفاقيات الهاي .وبذلك اكتسبت خربة يف حل املنازعات الدولية
املتعلقة ابالختطاف الدويل لألطفال ،وهو ما له صلة واضحة بعمل احملكمة .وقد اكتسبت ،يف إطار عملها كقاضية اتصال ،خربة يف التعاون
مع قضاة من خمتلف النظم القانونية ولديها أيضا خربة يف القضااي الدولية املتعلقة جبرائم االجتار ابلبشر.
 .3والحظت اللجنة أن معرفة املرشحة بعمل احملكمة بسيطة وتستند أساسا إىل قراءهتا وحبوثها .وستكون جتربتها البحثية ذات فائدة للمحكمة.
 .4ورأت اللجنة أن بعض ردود املرشحة على أسئلتها املتعلقة مبمارسة احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي متيل إىل أن تكون تقريبية،
على سبيل املثال فيما يتعلق جبوانب اإلجراءات يف احملكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية.
 .5وعالوة على ذلك ،الحظت اللجنة أهنا خمتصة يف كتابة األحكام يف املسائل اجلنائية على الصعيد الوطين ،بعد أن فقامت بذلك ملدة 30
عاما.
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والحظت اللجنة أن املرشحة عضو مشارك بنشاط يف الفريق ،كما يتضح من دورها كقاضية اتصال وخربهتا كمدربة للقضاة واملدعي

.6
العامي.
 . 7والحظت اللجنة أنه على الرغم من أن اإلنكليزية ليست اللغة األم للمرشحة ،فإهنا قادرة على التواصل ابللغة اإلنكليزية ،ولديها خربة يف
العمل ابللغة اإلنكليزية ،ونشرت مقاالت هبذه اللغة.
وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد ووقعت على التصريح املوحد الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ICC-ASP / 18 / Res. 4
.8
(املرفق الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

.9
الدولية.

وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإىل إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أن املرشحة مؤهلة للتعيي كقاضية يف احملكمة اجلنائية

سوك ،راميون كلوديوس (غامبيا)
 .1الحظت اللجنة أن املرشح ،وهو قاضي يف احملكمة العليا لغامبيا منذ عام  ،2012لديه مثاين سنوات من اخلربة القضائية يف القانون اجلنائي
واإلجراءات اجلنائية على املستوى الوطين .والحظت اللجنة أنه شغل جزءا من ذلك الوقت يف منصب رئيس القضاة ابلنيابة .والحظت اللجنة
أيضا أن املرشح سبق أن شغل منصب النائب العام ووزير العدل ،ومنصب وكيل عام ،ومفوض إلعادة النظر يف القانون يف غامبيا .ويف عام
 2012انتخب أيضا عضوا يف اللجنة االستشارية األوىل املعنية برتشيح القضاة.
 .2وأحاطت اللجنة علما أبن املرشح اكتسب خربة ذات صلة يف جمال حقوق اإلنسان كمدير تنفيذي للمركز األفريقي لدراسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان .وابإلضافة إىل ذلك ،الحظت اللجنة أن املرشح شغل منصب املدير العام للمجلس القانوين العام يف كلية احلقوق يف غامبيا.
والحظت اللجنة أن املرشح ،استنادا إىل إجاابته على األسئلة املتعلقة بوظائف وسلطات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ومقبولية
.3
األدلة ،وكذلك يف جماالت أخرى ،لديه معرفة حمدودة جدا بنظام روما األساسي والسوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية.
 .4والحظت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية مبوجب الفقرة ( 3ب) '  ' 1من
املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة طالقة املرشح يف احلديث ابللغة اإلجنليزية.
 .6وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق الثاين،
الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

 .7و خلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية ،وال سيما إجاابته أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل رمسيا فقط للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية
الدولية.
طال ،أيسي غاساما (السنغال)
 .1أشارت اللجنة إىل أن املرشحة ،تولت منصب األمينة العامة يف وزارة العدل يف السنغال منذ عام  ،2017لديها خربة قضائية على املستوى
الوطين ،بعد أن شغلت أيضا منصب مديرة املكتب اخلاص لوزير العدل يف وزارة العدل يف السنغال ومستشارة لالستفتاء يف احملكمة العليا يف
السنغال .وعملت أيضا كنائبة للمدعي العام يف احملكمة اإلقليمية اخلاصة يف داكار وانئبة املدعي العام يف حمكمة االستئناف يف داكار.
 .2وأحاطت اللجنة علما أبن املرشحة لديها خربة حمدودة يف إدارة اإلجراءات اجلنائية (عامي كقاضية يف أعلى حمكمة يف السنغال) ،ولكنها
اكتسبت خربة ذات صلة يف إدارة القضااي اجلنائية املعقدة كمدعية عامة على املستوى الوطين .والحظت اللجنة أن املرشحة ليست لديها معرفة
متعمقة ابلقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية وابجتهاداهتا القضائية ،وأن بعض ردود املرشحة على أسئلتها املتعلقة
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مبمارسات احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي كانت تقريبية .وخالل املقابلة ،أظهرت املرشحة "ملكات" قضائية جيدة وفهما واضحا
للحاجة إىل العمل مع الزمالء.
والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة ( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي ،فإن
.3
املرشحة تتمتع مبؤهالت يف جماالت أخرى مثل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،فضال عن اجلرائم املرتكبة ضد الفئات الضعيفة ،مبن فيهم
النساء واألطفال.
 .4ويف ضوء ما تقدم ،الحظت اللجنة أن مؤهالهتا ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية مبوجب الفقرة
( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .5والحظت اللجنة أن املرشحة تتحدث بطالقة ابللغة الفرنسية.
 .6وقدمت املرشحة ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Declaration.aspx

 .7وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإىل إجاابهتا أثناء املقابلة ،إىل أن املرشحة مؤهلة رمسيا فقط للتعيي كقاضية يف احملكمة
اجلنائية الدولية.
تسيلونيس فيكتور ابانيوتيس (اليوانن)

 .1الحظت اللجنة أن املرشح يتمتع خبربة مهنية وأكادميية قوية يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،بعد أن عمل حماميا رئيسيا يف
مكتب حماماة خاص منذ عام  ،2004يتناول القضااي اجلنائية .ويتمتع املرشح خبربة على الصعيد الدويل يف العمل كعضو مناوب يف اجمللس
التأديب للمحامي يف احملكمة اجلنائية الدولية ،وانئب الرئيس املشرتك للضحااي ورئيس اللجنة االستشارية للمعايري املهنية يف رابطة احملامي ابحملكمة
اجلنائية الدولية ،وكذلك املستشار القانوين املبتدئ يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
 .2والحظت اللجنة أن املرشح ،ابإلضافة إىل مؤهالته مبوجب املادة  36الفقرة ( 3ب) (ط) من نظام روما األساسي ،لديه خربة يف جماالت
أخرى ذات صلة بعمل احملكمة .حيث يتمتع ،يف مجلة أمور ،خبربة أكادميية يف تدريس موضوع العدالة اجلنائية الدولية على مستوى الدراسات
العاليا ( )2019-2018يف كلية احلقوق جبامعة دميوقريطوس يف تراقيا يف اليوانن وعمل كزميل ابحث يف قسم القانون اجلنائي وعلم اجلرمية يف
جامعة أرسطو يف سالونيك .ويتمتع املرشح خبربة قانونية وطنية يف قضااي حمددة تشمل العنف املنزيل والتمييز واالعتداءات اجلنسية والعنف ضد
النساء واألطفال.
 .3وأثبت املرشح أنه على دراية ابألداء العام للمحكمة ،وأنه على دراية كافية بنظام روما األساسي والسوابق القضائية للمحكمة اجلنائية
الدولية ،مبا يف ذلك مهام وصالحيات الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية .كما يتمتع املرشح خبربة ال شك فيها يف صياغة القرارات القضائية.
 .4وقد أثبت املرشح أنه يتبع هنجا مجاعيا ؛ ولديه مواقف بناءة؛ ولديه شغف ملحوظ ابلعدالة اجلنائية الدولية.
ويف ضوء ما تقدم ،رأت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة
.5
( 3ب) '  ' 1من املادة  36من نظام روما األساسي.
والحظت اللجنة طالقة املرشح يف اللغة اإلنكليزية وأن لديه معرفة متوسطة ابللغة الفرنسية املكتوبة.
.6
وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
.7
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
.8
الدولية.

جيم.

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx.

وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وإىل إجاابته أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل أتهيال عاليا للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية
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ابريتو غونزاليس أندرس برانردو (كولومبيا)
 .1الحظت اللجنة أن املرشح حمام فصيح وواضح له خربة يف املقام األول يف املسائل اإلدارية والقضائية املتعلقة ابلتحقيقات الرئيسية املتعلقة
ابقتصاد كولومبيا ،وهو حاليا املشرف على الصناعة والتجارة يف كولومبيا .وهو القاضي الوحيد لسلطة املنافسة يف كولومبيا .ولديه خربة عملية يف
جماالت أخرى ،مبا يف ذلك العالقات الدبلوماسية وتسليم اجملرمي والشؤون الدولية والقانون الدويل اخلاص .وكان أيضا أستاذا للقانون الدويل
والعالقات الدولية .وقد ختصص يف دراسته يف القانون اإلداري ،والشؤون الدولية ،والدراسات الدولية ،والسياسات والشؤون الدولية.
 .2والحظت اللجنة أنه على الرغم من تعرضه أكادمييا للقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل إىل حد ما ،فإنه يفتقر إىل املعرفة
الدقيقة ابلقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل أو التدريب عليهما .وابإلضافة إىل ذلك ،مل يثبت إملامه بعمل احملكمة اجلنائية الدولية،
مثل عمل الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية أو عمل السلطة القضائية ،فضال عن متطلبات تنحي القاضي .والحظت اللجنة أن ردود املرشح
يف املقابلة كانت عامة جدا يف طبيعتها ،وأنه مل يظهر وعيا بعمل احملكمة أو إجراءاهتا أو قراراهتا.
 .3والحظت اللجنة أنه بصفته موظفا يف جمال حقوق اإلنسان ،لديه بعض اخلربة يف اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال.
 .4ولذلك ،الحظت اللجنة أن املرشح مل يكن على دراية كافية ابلقانون اجلنائي الدويل أو القانون اإلنساين الدويل أو اإلجراءات اجلنائية ،وأن
خربته املهنية كانت يف ميادين ال صلة هلا بعمل احملكمة ،على النحو املبي يف الفقرة .1
 .5والحظت اللجنة أن املرشح جييد اللغة اإلنكليزية بطالقة كافية.
 .6والحظت اللجنة أنه على الرغم من اقتناعها أبن املرشح شرح بشكل واف طبيعة االدعاءات ذات الطابع اإلداري املوجهة ضده على
الصعيد الوطين ،فإنه مل يكشف عن هذه املسألة يف تصرحيه املوحد .ورأت اللجنة أنه كان ينبغي الكشف عن هذه املعلومات ،على الرغم من
الطريقة الت مت هبا تسوية االدعاءات.
 .7وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد ووقع على التصريح املوحد الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
.8
الدولية.

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx.

وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وإىل إجاابته أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل رمسيا فقط للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية

بن حمفوظ هيكل (تونس)

 .1الحظت اللجنة أن املرشح ،وهو أستاذ دائم يف القانون الدويل العام بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)
ومدير مركز أحباث القانون الدويل واألوروب والعالقات املغاربية األوروبية يف نفس الكلية منذ عام  ،2013يتمتع خبربة استثنائية يف القانون الدويل
وكذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان .وعمل مستشارا أقدم ورئيسا ابلنيابة للبعثة يف مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة ،ومستشارا
دوليا يف إصالح الشرطة والعدالة يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 .2وأحاطت اللجنة علما أبن املرشح كان حماميا مسجال يف نقابة احملامي يف تونس ،وحمكمة االستئناف ،وحماميا  /حماميا شريكا يف مكتب
حماماة حمفوظ وشركاؤه ،حيث مثل العمالء ودافع عنهم أمام احملاكم املدنية واجلنائية والعسكرية .وأحاطت اللجنة علما أيضا ابملنشورات الكبرية
للمرشح يف ميداين القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل .وأظهر املرشح معرفة متعمقة بنظام روما األساسي ،واحملكمة ،وسوابقها
القضائية ،فضال عن الطعون الت تقدمها .والحظت اللجنة أنه على الرغم من أن إجاابته كانت يف بعض األحيان غري دقيقة ،على سبيل املثال
فيما يتعلق بدور مشاركة الضحااي ،أو كانت مثرية للجدل (على سبيل املثال فيما يتعلق ابحملاكمات الغيابية) ،فإنه يفهم جيدا بشكل ملحوظ
وظائف وصالحيات الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية للمحكمة ،إىل جانب جوانب هامة أخرى من عمل احملكمة .وعالوة على ذلك ،لديه
خربة يف مساعدة النساء واألطفال ضحااي العنف املنزيل و/أو اجلنسي والدفاع عنهم جماان .وأظهر املرشح معرفة جيدة جدا ابلنظم القانونية األخرى
وموقفا بناء ،ويرجع ذلك أساسا إىل خربته الكبرية يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة األطراف .ولديه هنج واضح للعمل اجلماعي.
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 .3ويف ضوء ما تقدم ،الحظت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تستويف الشروط الرمسية مبوجب الفقرة
( 3ب) '  ' 2من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .4وأحاطت اللجنة علما بطالقة املرشح يف اللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية.
 .5وقدم املرشح ردودا على االستبيان املوحد والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res. 4املرفق الثاين،
الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
.6
الدولية.

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx

وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وإىل إجاابته أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل أتهيال عاليا للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية

فلورس ليريا سوكورو (املكسيك)

.1

4

الحظت اللجنة أن املرشحة لديها خربة دبلوماسية واسعة يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل

وحقوق اإلنسان حيث عملت يف السلك الدبلوماسي للمكسيك منذ عام  1992يف مناصب خمتلفة ،مبا يف ذلك منصب املمثلة الدائمة
للمكسيك لدى املنظمات الدولية يف جنيف منذ عام  .2017وعملت كمستشارة قانونية للبعثات الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة يف
نيويورك ( )2000-1995وفيينا ( .)2001-2000وعالوة على ذلك ،عملت املرشحة كأول رئيسة ملكتب اتصال احملكمة اجلنائية الدولية
لدى األمم املتحدة يف عام .2006

.2

الحظت اللجنة أن املرشحة لديها خربة موضوعية وذات صلة كمتخصصة يف القانوين الدويل ،حيث شاركت يف مفاوضات نظام روما

األساسي ،وكذلك كانت عضوا يف الفريق القانوين الذي صاغ التعديالت الدستورية الت مكنت املكسيك من التصديق على نظام روما األساسي
وسن التشريعات الوطنية لتسهيل االمتثال لنظام روما األساسي.
 - 3وأظهرت املرشحة قدرا كبريا من اإلملام بنظام روما األساسي واالجتهاد القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك معرفة جيدة بوظائف
وسلطات الدائرة التمهيدية الدائرة االبتدائية.
 .4ويف سياق املقابلة ،أظهرت املرشحة خربة واسعة يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة الثقافات ،مما يشري إىل هنج مجاعي ال شك فيه.
 - 5يف ضوء ما سبق ،رأت اللجنة أن مؤهالهتا على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تفي ابملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة 3
(ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .6والحظت اللجنة طالقة املرشحة يف احلديث ابللغة اإلجنليزية وأن لديها معرفة متوسطة ابلفرنسية.
ردودا على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة  ،عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق
 .7قدمت املرشحة ً
الثاين ،القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Statement.aspx

 .8وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإجاابهتا خالل املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا للتعيي قاضية يف احملكمة اجلنائية
الدولية.

كام غبريداو غوستاف (بوركينا فاسو)

5

 .1الحظت اللجنة أن املرشح لديه خربة وطنية ودولية واسعة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية .وعلى املستوى الوطين ،عمل
املرشح قاضيا للتحقيق يف حمكمة بوبو ديوالسو االبتدائية ( ، )1987-1985ورئيس حماكم تينكودوغو  ،وبوبو ديوالسو وكودوغو (-1987
4

ويرد يف القسم دال من هذا املرفق تقرير منظمة غري حكومية ،هي اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها ،فيما يتعلق إبجراءات الرتشيح الوطنية للمكسيك ،ورد

حكومة املكسيك عليها.
مرشحا يف عام .(ICC-ASP/10/18, Add.1 and Add.2) 2011
 5كان السيد كام
ً
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 ،)1996بصفته املدعي العام الرئيسي يف واغادوغو حمكمة االستئناف ( ،)1999-1996ومنذ  2016كقائم ابملهام يف وزارة العدل .وعلى
املستوى الدويل ،شغل املرشح منصب ٍ
قاض يف اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتي اجلنائيتي ليوغوسالفيا السابقة ورواندا
ئيسا للدوائر األفريقية االستثنائية يف داكار ( ،)2016-2015وقاضيًا يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا (-2003
( ،)2020-2011ور ً
.)2012
 .2والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل مؤهالته مبوجب الفقرة من املادة ( 3 36ب) ( ،)2من نظام روما األساسي ،يتمتع املرشح خبربة يف
التعامل مع القضااي املتعلقة ابلعنف والتمييز واالعتداءات اجلنسية أو أي سلوك مشابه آخر يتعرض له النساء واألطفال.
وأظهر املرشح قدرا من املعرفة العامة بنظام روما األساسي ،لكنه مع ذلك مل يكن لديه سوى معرفة حمدودة للغاية إبطار نظام روما
.3
األساسي ،على سبيل املثال عند التعامل مع وظائف الدائرة التمهيدية ،ومقبولية األدلة الت مت مجعها بشكل غري قانوين وإجراءات احملكمة املتعلقة
ابلنظام الذي حيكم مشاركة الضحااي .ويتمتع املرشح خبربة يف صياغة القرارات القضائية.
 .4وأظهر املرشح خربة واسعة يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة الثقافات .وأعربت اللجنة عن خيبة أملها ألن املرشح ،رغم خربته الكبرية كقاض
يف احملاكم اجلنائية الدولية ويف احملاكم اإلقليمية ،وكذلك اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتي اجلنائيتي ،مل يكن على دراية
ابالجتهادات القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية أو إجراءاهتا.
 .5وعالوة على ذلك ،الحظت اللجنة أنه رغم متتع املرشح خبربة قضائية كبرية يف احملاكم اجلنائية الدولية ،فقد مت ترشيحه كمرشح للقائمة
ابء .ومل يقدم املرشح أي تفسري إلدراجه يف القائمة ابء بدالً من القائمة ألف.
 .6ويف ضوء ما ورد أعاله ،رأت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تفي ابملتطلبات املنصوص عليها يف
الفقرة ( 3ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .7والحظت اللجنة أن املرشح يتحدث بطالقة ابلفرنسية وأنه كانت لديه معرفة متوسطة ابللغة اإلجنليزية.
 -8وقدم املرشح ردوداً على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة ،عمالً ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق
الثاين ،الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Statement.aspx

 .9وخلصت اللجنة استناداً إىل خربة املرشح املهنية وإجاابته خالل املقابلة ،إىل أنه مؤهل للتعيي قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية.

لوردكيبنيدزي ،غوتشا (جورجيا)

6

 .1الحظت اللجنة أن املرشح لديه خربة واسعة يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،وشغل منصب
انئب وزير العدل يف جورجيا منذ عام  .2012واملرشح حاليًا عضو يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية
( 2018إىل الوقت احلاضر) ،ويعترب عضوا بديال يف جلنة البندقية التابعة جمللس أورواب ( 2019إىل الوقت احلاضر) وعضو جلنة املساواة بي
اجلنسي يف جملس أورواب ( 2014حىت اآلن) .كما الحظت اللجنة أن لديه خربة يف التدريس يف جامعات خمتلفة ،مبا يف ذلك اجلامعة اجلورجية
األمريكية ،وجامعة سوخومي  ،وكلية احلقوق يف القوقاز يف تبليسي ،وجامعة كولومبيا يف نيويورك.
 .2وأحاطت اللجنة علما بتجربة املرشح يف جمال العنف والتمييز واالعتداءات اجلنسية وغري ذلك من السلوكيات املماثلة الت تتعرض هلا النساء
واألطفال على الصعيد الدويل .ويف هذا السياق ،تعامل مع العديد من القضااي املعروضة على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ()ECtHR
واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة.

6

ويرد يف القسم دال من هذا املرفق تقرير منظمة غري حكومية ،هي التحالف الوطين اجلورجي للمحكمة اجلنائية الدولية ،فيما يتعلق إبجراءات الرتشيح الوطنية جلورجيا ،ورد

حكومة جورجيا عليها.
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 .3والحظت اللجنة أنه ابإلضافة إىل املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة ( 3ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي ،يتمتع املرشح
خبربة يف جماالت أخرى ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،صياغة قواني مناهضة للتمييز ،وقواني مكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل ،وكذلك
تطوير اإلطار القانوين لألشخاص املفقودين أثناء النزاع املسلح على املستوى الوطين.
 .4وأظهر املرشح بعض اإلملام بنظام روما األساسي والسوابق القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك الوظائف والسلطات الرئيسية
للدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية ،لكنه مل يكن على دراية متعمقة بعدد من اجملاالت ،مبا يف ذلك مشاركة الضحااي يف اإلجراءات .وأعربت
إملاما أكرب ابملسائل املتعلقة ابلضحااي.
اللجنة عن خيبة أملها ألنه ،ابلنظر إىل دوره كعضو يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي ،مل يُظهر ً
 .5ويتمتع املرشح خبربة يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة الثقافات ،ويف هذا الصدد أشار إىل أن الزمالة واالحرتام املتبادل ضروراين ملنظمة دولية
لكي تعمل بشكل صحيح.
 .6يف ضوء ما ورد أعاله ،رأت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تفي ابملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة
( 3ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .7والحظت اللجنة أن املرشح جييد اللغة اإلجنليزية بطالقة.
 .8وقدم املرشح ردوداً على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة ،عمالً ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق الثاين،
الفرع ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Statement.aspx
 -9وخلصت اللجنة استناداً إىل خربة املرشح املهنية وأدائه أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل للتعيي قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية.

بريالتا ديستفانو ،أرييال (أوروغواي)

7

 .1الحظت اللجنة أن املرشحة كانت حمامية مؤهلة يف جمال عملها ،ولديها خربة يف احملاكمات أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،
ومثلت ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان على املستوى احمللي .والحظت اللجنة كذلك أن املرشحة لديها خربة كبرية يف قضااي حقوق اإلنسان
على الصعيدين الوطين واإلقليمي .ورأت اللجنة أهنا ستكون مصدر قوة للمحكمة ،ابلنظر إىل معرفتها السليمة بقانون حقوق اإلنسان والتقاضي.
 .2رغم أن اللجنة الحظت افتقار املرشحة للخربة القضائية ،إال أهنا خلصت إىل أن معرفتها ابالجتهاد القضائي حملكمة البلدان األمريكية ،مبا
يف ذلك ما يتعلق ابنتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم اجلنسية والرق ،ومتثيل الضحااي ،ستكون مصدر قوة كبرية لعمل احملكمة اجلنائية الدولية.
 .3والحظت اللجنة أهنا على دراية بعمل احملكمة اجلنائية الدولية ،مثل جماالت مشاركة الضحااي واستجواب الشهود .وابإلضافة إىل ذلك،
رأت اللجنة أن تقديرها للعالقة بي احملكمة اجلنائية الدولية ومنظومة البلدان األمريكية ،مبا يف ذلك إمكانية التعاون بشأن مسألة التكامل ،ستكون
ذات فائدة حقيقية للمحكمة.
 .4والحظت اللجنة أن املرشحة هي عضو فريق جيد تؤمن ابلتواصل وبناء اجلسور واحلوار املفتوح والزمالة ،ومنفتحة على وجهات نظر اآلخرين.
 -5والحظت اللجنة طالقة املرشحة يف اللغة اإلجنليزية.
ردودا على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة عمال ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق
 .6قدمت املرشحة ً
الثاين ،القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان التايل:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Statement.aspx

 - 7وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشحة املهنية وإجاابهتا خالل املقابلة ،إىل أهنا مؤهلة أتهيال عاليا لتعيينها قاضية يف احملكمة اجلنائية
الدولية.

سلفادور كريسبو إنييغو (اإلكوادور)

7

سبق أن أجرت اللجنة مقابلة مع املرشحة يف عام .(ICC-ASP/16/7) 2017
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 .1الحظت اللجنة أن املرشح شغل منصب النائب العام لدولة اإلكوادور منذ عام  2018ولديه معرفة جيدة ابلقانون الدويل .وكان قد عمل
كشريك إداري يف العديد من مكاتب احملاماة يف كيتو من عام  1997حىت عام  .2018والحظت اللجنة أن املرشح كان املدير التنفيذي
للربانمج الوطين إلصالح السلطة القضائية الذي ميوله البنك الدويل ،ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
واليونيسيف .وأحاطت اللجنة علما أبن املرشح لديه بعض اخلربة الدولية يف العمل كمسؤول قانوين ،ورئيس وحدة املطالبات "ألف" (املغادرة من
العراق أو الكويت) وجملس األمن التابع لألمم املتحدة ،وجلنة األمم املتحدة للتعويضات ( )UNCCجبنيف ،وكدبلوماسي يف البعثة الدائمة
إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة ،جنيف.
 .2والحظت اللجنة أن املرشح مل يُظهر أي إملام بعمل احملكمة اجلنائية الدولية ،مثل عمل الدوائر التمهيدية أو االبتدائية أو دائرة االستئناف
أو عمل القضاء ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبشاركة الضحااي ،ومقبولية األدلة أو شروط تنحي القاضي .والحظت اللجنة أن ردود املرشح يف املقابلة
كانت عامة للغاية بطبيعتها ،ومن ث فقد فشل يف إظهار أي فهم حقيقي لعمل احملكمة أو إجراءاهتا أو قراراهتا .وعالوة على ذلك ،ليس لديه
معرفة أو خربة يف القانون اجلنائي أو القانون اإلنساين الدويل أو قانون حقوق اإلنسان.
 .3يف ضوء ما ورد أعاله ،الحظت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املواد املكتوبة املقدمة ،تفي ابملتطلبات الرمسية املنصوص
عليها مبوجب الفقرة ( 3ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي.
 .4والحظت اللجنة طالقة املرشح يف احلديث ابللغة اإلنكليزية.
ردودا على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة ،عمالً ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق
 .5وقدم املرشح ً
الثاين ،القسم ابء) .ومها متاحان على املوقع الشبكي للجنة على العنوان:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire .aspx
 .6وخلصت اللجنة استناداً إىل خربة املرشح املهنية وإجاابته أثناء املقابلة ،إىل أنه مؤهل رمسيًا فقط للتعيي كقاض يف احملكمة اجلنائية
الدولية.

أوغالدي غودينيز جرياردو (كوستاريكا)

 .1الحظت اللجنة أن املرشح يتمتع خبربة واسعة اكتسبها على مدى  20عاما يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
فضال عن اجملاالت األخرى ذات الصلة ابلقانون ذات الصلة ابلعمل القضائي للمحكمة ،حيث عمل كمستشار قانوين دويل رائد ورئيس جلنة
القانون الدويل يف وزارة خارجية كوستاريكا .وقام املرشح بتمثيل بالده يف العديد من القضااي أمام حمكمة العدل الدولية وغريها من هيئات التحكيم
الدولية .وخالل الفرتة من  2014إىل  ،2018شغل املرشح منصب سفري وممثل كوستاريكا يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف الهاي .ومت
انتخابه انئبًا لرئيس مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي من  2016إىل  .2017ومنذ حزيران/يونيو  ،2019كان املرشح أستا ًذا
مشارًكا يف القانون الدويل جبامعة السالم.
 .2ويتمتع املرشح خبربة يف الصياغة القانونية ،وال سيما بعد مشاركته مع خمتلف هيئات التحكيم الدولية ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،حمكمة
التحكيم الدائمة ،وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى ،ونظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.
 .3ويف أثناء املقابلة ،الحظت اللجنة أن املرشح أظهر كذلك خربته الواسعة يف الدبلوماسية وخربته األكادميية .وإملامه ابلقضااي املتعلقة ابلنزاع
املسلح والضحااي واألطفال.
 .4وأظهر املرشح معرفة متعمقة بنظام روما األساسي واالجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك وظائف وسلطات الدائرة
التمهيدية ومشاركة الضحااي يف اإلجراءات.
نظرا خلربته الكبرية يف العمل يف بيئة دولية ومتعددة األطراف ،وأثبت قدرة مهمة يف العمل اجلماعي مع زمالء
 .5وأظهر املرشح موق ًفا بناءًا ً
العمل.
 - 6يف ضوء ما ورد أعاله ،رأت اللجنة أن مؤهالته ،على النحو املشار إليه يف املادة املكتوبة املقدمة ،تفي ابملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة
( 3ب) ( )2من املادة  36من نظام روما األساسي.
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 -7والحظت اللجنة طالقة املرشح يف احلديث ابللغة اإلجنليزية.
 -8قدم املرشح ردوداً على االستبيان املشرتك والتصريح املوحد املوقع الذي أعدته اللجنة ،عمالً ابلقرار ( ICC-ASP / 18 / Res.4املرفق الثاين،
الفرع ابء) .وهي متاحة على صفحة الويب اخلاصة ابللجنة على العنوان التايل:
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2020/Pages/Questionnaire- Statement.aspx
 - 9وخلصت اللجنة استنادا إىل خربة املرشح املهنية وإجاابته خالل املقابلة ،إىل أنه مؤهل أتهيال عاليا للتعيي قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.
دال .املواد املقدمة إىل اللجنة من قبل منظمات اجملتمع املدين وردود احلكومات املعنية عليها
 .1تلقت اللجنة بياانت قدمتها منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق إبجراءات الرتشيح الوطنية لبعض احلكومات .وترد أدانه هذه التقارير
وردود احلكومات املعنية.

جورجيا
 .2فيما يتعلق إبجراء الرتشيح الوطين املتبع ،أبلغت اللجنة من قبل منظمة غري حكومية 1مبختلف أوجه القصور املقرتحة الت مت
الكشف عنها يف عملية وضع اإلجراء أو القواعد املتعلقة ابختيار املرشح من جورجيا ،وكذلك أثناء عملية االختيار نفسها .وترى املنظمة
غري احلكومية أن حكومة جورجيا مل تقم هبذه العملية مبسؤولية أو على حنو سليم يف كال اجلانبي .ولذلك ،فقد قيل إن احلكومة مل تضمن
عملية مفتوحة وشفافة وعادلة وعرضت للخطر سالمة عملية اختيار هذا املرشح.
 .3وأشارت حكومة جورجيا ردا على طلب اللجنة تقدمي تعليقات إليها ،إىل أن عملية االختيار الوطنية الت قامت هبا متتثل امتثاال
اتما للمادة  36من نظام روما األساسي وإجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
(  ،ICC - ASP/3/Res. 6بصيغتها املعدلة مبوجب  6 ،ICC-ASP/18/Res. 4كانون األول  /ديسمرب  )2019وقدمت إيضاحا هلا يف
هذا الشأن .وخلص الرد ،يف مجلة أمور ،إىل مالحظة أن الشواغل الوحيدة الت أعربت عنها املنظمة غري احلكومية كانت بشأن اجلوانب
اإلجرائية يف حي أن مؤهالت املرشح اجلورجي املختار أو مسعته املهنية ليست موضع شك على اإلطالق.
 .4ورأت اللجنة أنه ال يسعها إال أن حتيط علما ابلنقاط املطروحة وابلرد املقدم ،وأن هذه مسألة ختص الدول األطراف.

املكسيك

 .5فيما يتعلق إبجراء الرتشيح الوطين املتبع ،أبلغت اللجنة من قبل مكتب منظمة غري حكومية 2أبن اإلجراء ال ميتثل ألحكام الفقرة
( 4أ) ( )1من املادة  36من نظام روما األساسي.
وحسب املنظمة غري احلكومية ،كان ينبغي لإلجراء أن يراعي ليس فقط املادة  95من الدستور السياسي للوالايت املكسيكية
.6
املتحدة ،ولكن أيضا املادة  96من الدستور بشأن إجراءات اختيار قضاة حملكمة العدل العليا املكسيكية.ونتيجة لذلك ،مل يقدم رئيس
املكسيك قائمة بثالثة مرشحي هلذا املنصب ومل يتم إشراك جملس الشيوخ يف هذا اإلجراء .وهذا بدوره حال دون مشاركة منظمات اجملتمع
املدين يف عملية اختيار املرشح املكسيكي ،وذلك مثال بطرح أسئلة ودراسة اخللفية املهنية ألولئك الذين شاركوا يف العملية ،كما هو احلال
عادة يف تعيي قضاة احملكمة العليا.
 .7وأشارت حكومة املكسيك رداً على طلب اللجنة تقدمي تعليقات ،إىل أن مرشحها "ميتثل لكل شرط من الشروط املنصوص عليها
يف الفقرتي  3و  4من املادة  36من نظام روما األساسي ،وكذلك املادة  95من الدستور السياسي للوالايت املتحدة املكسيكية.
 1التحالف اجلورجي الوطين للمحكمة اجلنائية الدولية.
https://gyla.ge/en/post/haagis-sasamartloshi-tsarsadgeni-mosamartleobis-kandidatis-shesarcheviprocesi- gaumtchvirvaled-da-kharvezebit-tsarimarta#sthash.kP3ORHVZ.hgRuvbFZ.dpbs
https://gyla.ge/en/post/siskhlis-samartlis-saertashoriso-sasamartlostvissaqartvelos-koalicia-haagis-sasamartloshi- tsarsadgeni-mosamartleobiskandidatis-shesarchev-process-akritikebs
 2اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها.
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وحيدد هذا احلكم الدستوري املتطلبات الت جيب أن يفي هبا األشخاص الذين مت ترشيحهم كوزراء يف حمكمة العدل العليا لألمة .وينبغي
عدم اخللط بي إجراءات تعيي املرشحي وعملية اختيار الوزراء نفسها (املادة  ." )96وهبذا املعىن ،مت تقدمي الرتشيح من قبل املكسيك
وف ًقا للنص الدستوري لتعيي املرشحي مللء املناصب الشاغرة لوزير حمكمة العدل العليا لألمة ،وهي أعلى حمكمة دستورية يف البالد وأعلى
سلطة قضائية يف االحتاد.
 .8ورأت اللجنة أنه ال يسعها إال أن حتيط علما ابلنقاط املطروحة وابلرد املقدم ،وأن هذه مسألة ختص الدول األطراف.

املرفق الثالث
توصيات اللجنة بشأن املواد املقدمة مع الرتشيحات والدورات املقبلة
.1

ابإلضافة إىل املبادئ التوجيهية لتقدمي املرشحي على النحو املقرتح يف تقاريرها الثاين والثالث والسادس 1،وال سيما منوذج

السري الذاتية ،قررت اللجنة أن تكرر املبادئ التوجيهية التالية:

بيان املؤهالت:
(أ) ينبغي توضيح مدى استيفاء املرشح لشروط التعيي يف أعلى املؤسسات القضائية؛
(ب) يف حالة بعض الرتشيحات ،يبدو أن خلفية وخربة املرشح تشري إىل أن ملفه الشخصي يتوافق بشكل أفضل مع قائمة خمتلفة.
ويف هذا الصدد ،رأت اللجنة أنه سيكون من املفيد للغاية أن يوضح الرتشيح سبب انتماء املرشح إىل القائمة ألف أو القائمة ابء.
.2

ورأت اللجنة أيضا أنه ابلنسبة للرتشيحات يف املستقبل ،وكمسامهة يف تيسري عملية التدقيق 2،ينبغي أن تتضمن املواد املقدمة

مع الرتشيح شهادة بعدم وجود سجل جنائي يف موطن املرشح؛ وجيب على املرشح الكشف عما إذا كان لديه إداانت جنائية يف
أي بلد آخر؛
.3

نظرا للتحدايت املتعددة الت تطرحها جائحة كوفيد-
بعد أن عقدت دورهتا السابعة ابلكامل عرب الوسائل االفرتاضية ،و ً

 ،19والت تطلبت عددا من ساعات االجتماعات أكرب بكثري من االجتماعات الشخصية ،رأت اللجنة أنه:
(أ) كان من الضروري أن جيتمع أعضاء اللجنة وأن جيروا مقابالت وجهاً لوجه مع املرشحي ،إن أمكن ؛

(ب) ينبغي أن تكون مدة الدورات املقبلة للجنة املعنية ابنتخاب ستة قضاة ستة أايم على األقل ،لالجتماعات الشخصية ،إلاتحة

الوقت الكايف إلجراء املقابالت وإجراء تقييم للمرشحي؛ و
(ج) مت التأكيد على توفري خدمات الرتمجة الفورية كشرط ألن بعض املرشحي وأعضاء اللجنة يفضلون االستفادة من الرتمجة الفورية.
.4

أعربت اللجنة عن أملها يف أن تواصل اجلمعية توفري املوارد الالزمة للسماح ابالضطالع بواليتها على حنو فعال ،ال سيما

وأن عقد الدورة السابعة االفرتاضية قد ثبت أنه يتطلب توفري موارد مادية مكثفة ملوظفي األمانة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 ،ICC-ASP / 12/47املرفق الثالث ،ICC-ASP / 13/22 ،املرفق الثاين ،امللحق الثالث ،و  ،ICC-ASP / 16/7املرفق الثاين ،امللحق الثالث.

2

مل ترد مجيع السلطات الوطنية للدول املرشحة العشرين الت اتصل هبا قسم األمن والسالمة ابحملكمة على طلب السجالت اجلنائية.
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