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  اجلديد لشعبة االستئنافالتكوينتقرير احملكمة عن 

   *من مهامهم وإعفاء القضاة

  

 مقدمة  -ألف

        اجلديـد             التكـوين                      ، بتوافق اآلراء،        ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١٣                   لقضاة املعقودة يف     ل               اجللسة العامة         وضعت    - ١
        يونيـه   /           حزيـران   ٨            املعقودة يف            التالية                    اجللسة العامة        أيدت    و  . )                                  التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية   (       الثالث         للشعب  
   .            غلبية األصوات أ ب            هذا التكوين       ٢٠٠٩

  :٢٠٠٩مايو / أيار١٣املؤرخ   )١(يزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة ويف تقرير جلنة امل  -٢

شعبة االستئناف من حيث حجم العمل كوين أعربت اللجنة عن قلقها لآلثار املالية اليت قد تترتب على ت"
فضال عن تأثريه يف السنوات القليلة القادمة، للنظر يف االستئناف " غري الصاحلني"الذي سيقوم به القاضيان 

بشأن وطلبت اللجنة موافاا بتقرير مفصل . على املوظفني القانونيني الذين يعملون مع هذين القاضيني
لكفاءة يف اتدابري تنفيذ احملتملة على الربنامج الرئيسي األول، وتأثريها على وتكاليفها املسألة، نطاق هذه 

  ."قبل دورا القادمة وظفنيالك املاحملكمة، باإلضافة إىل هيكل منقح مل

وثيقة يف ملالك املوظفني كل املنقح اهليالتقرير املتعلق بويرد . تناول هذا التقرير املسائل املشار إليها أعالهوي  -٣
  .ةمنفصل

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.2/7         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة *  

)١(  ICC-ASP/8/5.       
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  األحكام ذات الصلة  -باء

 استئناف  النظر يفيفمع دائرة االستئناف من االشتراك اضي عفاء القإعلقة باملتاألحكام بفيما يلي قائمة   -٤
  .ذات صلة يف املرفقإضافية وترد نصوص .  أو تنحيته وتعيني قاض آخر بدال منهمعني

   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  -١

  ٤١املادة 
 إعفاء القضاة وتنحيتهم

هليئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض، أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من املهام املقررة   -١  
  .وجب هذا النظام األساسي، وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمب

كن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول ألي ال يشترك القاضي يف أية قضية مي  )أ(      -٢
                                                                وينح ى القاضي عن أية قضية وفقا هلذه الفقرة إذا كان قد سبق له، ضمن . سبب كان

 القضية أثناء عرضها على احملكمة أو يف قضية أمور أخرى، االشتراك بأية صفة يف تلك
. جنائية متصلة ا على الصعيد الوطين تتعلق بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة

                                                                   وينح ى القاضي أيضا لألسباب األخرى اليت قد ينص عليها يف القواعد اإلجرائية 
  .وقواعد اإلثبات

ن يطلب تنحية القاضي مبوجب للمدعي العام أو الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أ  )ب(
  .هذه الفقرة

ويكون . يفصل يف أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من األغلبية املطلقة للقضاة  )ج(
من حق القاضي املعترض عليه أن يقدم تعليقاته على املوضوع دون أن يشارك يف اختاذ 

 . القرار

  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  -٢

  ٣٣القاعدة 
                                                     ء أحد القضاة أو املدعي العام أو أحد نواب املدعي العام    إعفا

                                                                                                يقوم القاضي أو املدعي العام أو نائب املدعي العام الذي يسعى إىل احلصول على إعفاء مـن                   - ١
                                                                                         ممارسة إحدى الوظائف املقررة بتقدمي طلب خطي إىل هيئة رئاسة احملكمة، حيدد فيه األسباب              

   .                 الداعية إىل إعفائه

                                                                                 رئاسة احملكمة الطلب بالسرية، وال تعلن عن األسباب اليت اختذت على أساسـها                       حتيط هيئة   - ٢
  .                                      القرار دون احلصول على موافقة الشخص املعين
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            الئحة احملكمة  - ٣

    ١٢        القاعدة 

                        اخلدمة يف دائرة االستئناف

                        تقوم هيئة الرئاسة،                          غيابه لسبب جوهري،                            يف دائرة االستئناف أو        قضاة                       يف حالة تنحية أحد ال      
                                      ً                                  من الشعبة االبتدائية أو التمهيدية مؤقتاً على شعبة االستئناف، رهنا                  القضاة       أحد                       احل العدالة، بإحلاق      لص

                                                              حتت أي ظرف من الظروف ألي قاض اشترك يف املرحلة التمهيدية                    وال جيوز     .   ٣٩              من املادة     ١         بالفقرة  
       للقاضي                 ، كما ال جيوز         دعوى                                                                           أو االبتدائية ألي دعوى االشتراك يف دائرة االستئناف أثناء نظرها هلذه ال           

                                                                                                   اشترك يف مرحلة االستئناف ألي دعوى االشتراك يف الدائرة التمهيدية أو االبتدائية أثناء نظرهـا                     الذي  
   .          هلذه الدعوى

    ١٥        القاعدة 
          االستبدال

                             مـن القواعـد اإلجرائيـة       ٣٨                                                          وز هليئة الرئاسة، وهي تضطلع مبسؤوليتها مبوجب القاعدة          جي  - ١
   مع                                                             من النظام األساسي، أن تستبدل القضاة بني الدوائر،            ٣٩ ً          اً للمادة                        وقواعد اإلثبات، ووفق  

  .                   واملساواة بني اجلنسني                     التمثيل اجلغرايف العادل               بقدر اإلمكان،        مراعاة،

        ً  مؤخراً       ليت وقعت          التطورات ا  -   جيم

   اف                    مجعية الدول األطـر               وبعد قيام     .          ستة قضاة          املقررة ل       والية   ل ا                ، انتهت فترة        ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١٠   يف    - ٥
             جيتمع القضاة     " ، ) "       القواعد " (                                          من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات        ) ١ ( ٤                          ً              بانتخاب القضاة اجلدد، ووفقاً للقاعدة      

                                               ويف هذه اجللسة، يقوم القـضاة بانتخـاب الـرئيس       ".                                                 يف جلسة عامة يف موعد ال يتجاوز شهرين بعد انتخام   
                   ومبوجـب القاعـدة        )).  ب ( ) ١   ( ٤           القاعـدة      ( "  عب                    تعيني القضاة يف الش    " و   ،    )) أ ( ) ١ ( ٤         القاعدة   (               ونواب الرئيس   

               لقضاة املعقودة   ل               اجللسة العامة          وافقت   و  .                القضاة احلاضرين        أصوات                                            ، تتخذ قرارات اجللسات العامة بأغلبية        ) ٤ ( ٤
   ٨                                اجللسة العامة املعقـودة يف            عتمدت ا                               اجلديد للشعب بتوافق اآلراء، و                  على التكوين         ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١٣   يف  

   .            غلبية األصوات أ ب           ذا التكوين  ه      ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

   :       يل للشعب ا  احل     كوين              وفيما يلي الت  - ٦

                                      بيتر كول، النائب الثاين للرئيس؛      -    هانس  :          القضاة                         يف الشعبة التمهيدية هم          عينون            القضاة امل   -
   ؛ )٢ (           ونو تارفوسر ك                                              كاترينا ترندافيلوفا؛ وساجني مماسينونو موناغنغ، و إ                 وسيلفيا شتاينر؛ و

                                                      
أبريل / نيسان٢٤توفيت يف  القاضية فوميكو سايغا، اليت ٢٠٠٩مارس / آذار١٣امة املعقودة يف اجللسة الع     ع ينت  )٢(

للمشاركة ضمن الدائرة الشعبة االبتدائية  على      ًمؤقتا بإحلاقها  الرئاسة للمحكمة، وقامت هيئة، يف الشعبة التمهيدية ٢٠٠٩
  .نغودجولو-االبتدائية الثانية يف النظر يف قضية كاتانغا
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؛ )النائب األول للرئيس(فاتوماتا دميبلي ديارا :  القضاة هم الشعبة االبتدائيةيفعينون القضاة امل  -
أدريان فولفورد؛ وبرونو كوت؛ وجويس  وإيليزابيث أوديو بنيتو؛ ورينيه بالمتان، والسري

  رستني فان دن وينغرت؛كألووش؛ و

كمة؛ رئيس احملهيون سونغ، - انغس:  القضاةهمستئناف يف شعبة االعينون القضاة امل  -
 .، ودانيال دافيد نتاندا نسريكوأنيتا أوساكاو ؛ايركي كوروال؛ وأكوا كوينيهياو

  اجللسة العامة                      ً           إلجراءات اليت كانت موضعا  لالعتبار يف ا

مؤهالت ينبغي أن تؤديها كل شعبة وساس طبيعة املهام اليت أالشعب املختلفة على بتعيني القضاة يكون   - ٧
القانون اجلنائي وقانون                    ً      ً            يث تضم كل شعبة مزجيا  مالئما  من اخلربات يف ويتم ذلك حب. لقضاةاوخربات 

  .اإلجراءات اجلنائية والقانون الدويل

من حيث املبدأ أن تتكون شعبة االستئناف، أن من املهم وعالوة على ذلك، رأت اجللسة العامة   - ٨
عرب عن رأي   ُوأ . كمة اجلنائية الدوليةحملبأعمال ان القضاة األكثر خربة بوصفها الدرجة األخرية للتقاضي، م

فقط يعملون هم  من١٦، وأن       ً قاضيا ١٨ محملكمة الذين يبلغ عدده يف اقضاةلمن ا للعدد احملدود               ًمفاده أنه نظرا 
يف وقت أو آخر من عملهم  العاملني يف الدوائر التمهيدية أو االبتدائية ةعفاء مجيع القضاإ      ً حتما يلزم، س)٣(     ًحاليا 
 والبديل . كانوا يعملون ايتالدائرة الصادر من  قرارشعبة االستئناف للنظر يف ينهم بعد ذلك يف  تعيمتإذا 

هناك قدر كبري من االتفاق على لكن و.               ً                     املنتخبني مؤخرا  فقط يف شعبة االستئنافةهو تعيني القضالذلك الوحيد 
أساليب احملكمة، و بفيةدراية كالديهم  تاجلدد ليسالقضاة املنتخبني ألن أن هذا احلل ليس يف صاحل احملكمة 

  . وسوابقها القضائية،العمل ا

                                                       ً                            ً   ويف اجللسة العامة، عرض عدد من القضاة الذين ال يعملون حاليا  يف شعبة االستئناف العمل مؤقتا  يف   - ٩
 االستئناف للنظر يف  غري مؤهلني٢٠٠٩مارس / آذار١٣هذه الشعبة إذا كان القاضيان املعنيان بالقرار الصادر يف 

ا من قضاة الشعبة مبوصفه تنييف القضيالسابق كهما  الشترا من الئحة احملكمة١٥ و ١٢القاعدتني مبوجب 
  .التمهيدية

  املوقف يف شعبة االستئناف

وين،  يف قضية كمتهيديةاستئنافات  التشكيل اجلديد للدوائر ثالثة منذقدمت إىل دائرة االستئناف   -١٠
األخريين بفترة وجيزة، طلب  االستئنافنيمن استئناف وبعد تقدمي كل . البشريقضية نغودجولو، و- كاتانغاقضية و

 من ٣٣ من النظام األساسي والقاعدة ٤١ من املادة ١القاضي كوينيهيا والقاضي أوساكا، مبوجب الفقرة 

                                                      
.       ً قاضيا ١٦مد شهاب الدين ووفاة القاضية فوميكو سايغا، أصبح عدد القضاة يف احملكمة بعد انسحاب القاضي حم )٣(

                                                                        ً         والية القاضي رينيه بالمتان البالغة ست سنوات من أجل إمتام قضية لوبانغا، وفقا  للمادة ٢٠٠٩مارس / آذار١٣يف  ومددت
  .من النظام األساسي) ١٠(٣٦
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شتراكهما يف املرحلة  لسبق االكاملبالستئنافني إلثبات، إعفاءمها من النظر يف االقواعد اإلجرائية وقواعد ا
  .التمهيدية للقضيتني

القاضية ترياندافيلوفا كال من                            ً                   الرئاسة لطلبهما وأحلقت مؤقتا ، ألغراض االستئنافني، هيئة واستجابت   -١١
من الشعبة ( اإلجراءات التمهيدية يف قضية مببا، والقاضي ألووش إمتاماليت أوشكت على ) من الشعبة التمهيدية(
هذا اإلحلاق الرئاسة يف هيئة دت نتسوا. لى شعبة االستئناف، ع)٤( بعد يف أي قضيةشاركالذي مل ي) بتدائيةالا

 من ٣٩    ً        وفقا  للمادة بني الدوائر أن تستبدل القضاة مبوجبها هلا جيوز  من الئحة احملكمة اليت ١٥على القاعدة 
              ً      ً            أن تلحق مؤقتا  قاضيا  من الشعبة وز هلا مبوجبها من الئحة احملكمة اليت جي١٢القاعدة على النظام األساسي، و

يف حالة تنحية أحد القضاة يف دائرة االستئناف أو غيابه ، االبتدائية أو الشعبة التمهيدية على شعبة االستئناف
  .لسبب جوهري

نظر يف مؤهلني للشعبة االستئناف املعينني يف قضاة المجيع فإن وفيما يتعلق باالستئناف يف قضية كوين،   -١٢
  .هذه احلالة

  اخلطوات املقبلة  - دال

سبق هلما العمل يف قضايا معينة على قاضيني إحلاق  التجربة يف الشهور املاضية بوضوح إىل أن تشري  -١٣
قد متكنت احملكمة، و. الشعبةالعمل يف هذه بكفاءة      ً عمليا   خيل      ً   مؤقتا  لن املستوى التمهيدي على شعبة االستئناف

وافقت و.  من النظر يف االستئنافنياعي للعمل، من التغلب على إعفاء القاضيني غري املؤهلنيبفضل التقاسم اجلم
  .تطبيق املتطلبات النظامية بسالسةيتيسر نتيجة هلا هيئة الرئاسة على معايري التشغيل املوحدة اليت س

بالنظر يف ستئناف على شعبة اال     ً مؤخرا  امللحقني قاضيني الاحلايل يف إمكان قيام وقف ويتلخص امل  -١٤
أوغندا ومجهورية احلالتني املتعلقتني بومها                ً قيد البحث حاليا   يف حالتني من احلاالت األربع نياملرفوعني االستئناف

ال قد مهورية الكونغو الدميقراطية والسودان، احلالتني املتعلقتني جبويف احلالتني األخريني ومها . أفريقيا الوسطى
ليس هناك ما  و. من النظر يف االستئنافمسألة اإلعفاءيف الوقت احلايل أو مستقبال اضيني ذين القبالنسبة هلتثار 

املعروضني  املشتبه م اجلدد من وأمجيع احلاالت اجلديدة يف اإلستئنافات املرفوعة يف   القاضينيحيول دون نظر
تثار فيها تلفة ال قبلة خم موأافات جارية استئنأية يف   النظرضافة إىل                      ً     وقد يدعى القاضيان أيضا ، باإل .على احملكمة

 كبار مقابلةمثل التوعية، واحملكمة خارج قاعات عدد كبري من األنشطة اليت تقع يف إىل املشاركة ، إلعفاءمسألة ا
 املوظفني اجلدد، ورئاسة األفرقة العاملة للدوائر، ومتثيل اهليئة تدريب التوظيف، وجلانالزوار، واالشتراك يف 

برنامج تعزيز وستراتيجية األفريقية احملكمة مثل الفريق املعين باإلة يف األفرقة العاملة املشتركة بني أجهزة القضائي
  .القدرات القضائية

                                                      
  .ى القرارين بعد نشرمها على موقع احملكمة باالنترنتميكن االطالع عل )٤(
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  حجم العمل

فلكل استئناف، سيقضي . جانبنيعلى عفاء إلقرار اتنطوي عملية إعداد فيما يتعلق حبجم العمل،   -١٥
ساعتني يف حنو الرئاسة قضي أحد أعضاء هيئة ار وسير  ً      ً          ما  واحدا  إلعداد القلرئاسة يويئة ااملستشار القانوين هل

، هذا احلجم اإلضايف من العمليئة الرئاسة وسيستوعب املوظفون احلاليون . التشاور مع القضاة البدالء احملتملني
جد لذلك نفقات إضافية وال تو.    ً                     زءا  من مسؤوليام العاديةبوصفه جهذا العمل على ويوافق أعضاء هيئة الرئاسة 

  .متوقعة

  نواملوظفون القانوني

هيئة عليهم سياسة طبق نفيما يتعلق باملوظفني القانونيني الذين يعملون مع القاضي املعفي، ست -١٦
وعليه، . اهليكل اجلديد للموظفني بالدوائر على                      ً هي السياسة املطبقة أيضا  قائمة على الكفاءة، و الالرئاسة

 توجدولن . مع القاضي البديلسيعملون  الذين كانوا يعملون مع القاضي املعفي ني القانونينياملوظففإن 
االستئناف بالعمل يف وسيسمح ذلك للقضاة البدالء . بالتايل مشكلة بقاء هؤالء املوظفني بدون عمل

 .يف نفس الوقت مبواصلة عملهم يف شعبهم األصليةو اجلديد
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  املرفق

  صلةاألحكام القانونية األخرى ذات ال

    ٣٤        القاعدة 
  تنحية أحد القضاة أو املدعي العام أو أحد نواب املدعي العام

                  ، تـشمل األسـباب     ٤٢           من املادة  ٧            والفقرة     ٤١              من املادة     ٢                                         باإلضافة إىل األسباب الواردة يف الفقرة         - ١
   :                                                                     الداعية إىل تنحية القاضي أو املدعي العام أو نائبه ، يف مجلة أمور،  ما يلي

                                                                                    شخصية يف القضية، مبا يف ذلك العالقة الزوجية أو عالقة القرابة أو غريهـا مـن                          املصلحة ال   ) أ (
                                                                                                العالقات األسرية الوثيقة، أو العالقة الشخصية أو املهنية، أو عالقة التبعية، بأي طرف مـن               

         األطراف؛

                                                                                                 االشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته يف القضية، أو بدأها هو                ) ب (
                                                           بعد ذلك، ويكون يف احلالتني، الشخص حمل التحقيق أو احملاكمة خصما؛

                                   عن القضية اليت ينظر فيها أو             ً  ن رأياً                                                              أداء مهام، قبل تويل املنصب، يتوقع أن يكون خالهلا قد كو             ) ج (
                                                                       لقانونيني، مما قد يؤثر سلبا، من الناحية املوضوعية، علـى احليـاد             ا                            عن األطراف أو عن ممثليهم      

                من الشخص املعين؛       املطلوب 

                                                                                                      التعبري عن آراء، بواسطة وسائط اإلعالم أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما ميكن أن يؤثر سلبا،                   ) د (
   .                                                   من الناحية املوضوعية، على احلياد املطلوب من الشخص املعين

           الطلـب            ، يقـدم    ٤٢             من املادة   ٨            والفقرة     ٤١              من املادة     ٢                                          ورهنا باألحكام املنصوص عليها يف الفقرة         - ٢
                                                           وينص الطلب على األسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة،            .                                         كتابة حاملا تعرف األسباب املستند إليها     

   .                                                  ويبلغ بذلك الشخص املعين الذي جيوز له تقدمي مذكرات خطية

                                                                                                             يفصل يف أي مسألة تتعلق بتنحية املدعي العام أو أحد نواب املدعي العام بقرار من أغلبية قضاة دائـرة                   - ٣
   .     تئناف   االس

    ٣٥        القاعدة 

                                                                   علـى القاضي أو املدعي العام أو أحـد نواب املدعي العام طلب اإلعفـاء ي                الواجب الـذي ميلـ

                                                                                                            إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو املدعي العام أو أحد نواب املدعي العام إىل االعتقـاد بوجـود                      
   ٢                                          يقدم طلب بتنحيتــه مبوجب الفقــرة                                                                            أسباب تدعو إىل تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه وال ينتظر أن           

                                                          وجيري تقدمي الطلب وتتوىل هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا           .   ٣٤             ، والقاعدة     ٤٢              من املادة     ٧               أو الفقرة      ٤١           من املادة   
   .  ٣٣        للقاعدة 
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  ٣٨القاعدة 
  االستبدال

   :                                                    جيوز استبدال أي قاض ألسباب موضوعية ومربرة، ومنها ما يلي  - ١

           االستقالة؛   ) أ (  
              لعذر املقبول؛ ا   ) ب (  
          التنحية؛   ) ج (  
                 العزل من املنصب؛   ) د (  
   .      الوفاة   ) ه (  

   .                                                                          جيري االستبدال وفقا لإلجراء احملدد مسبقا يف النظام األساسي، ويف القواعد، ويف الالئحة  - ٢

  

- - - 0 - - -  
 


