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 مجعية الدول األطراف
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 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  

 الدول األطرافمجعية كتب م

   اجلنائية الدوليةعام للمحكمةالبحث املتعلق مبركز املدعي الجلنة 

 االختصاصات

  معلومات أساسية  -الأو

 القواعد الناظمة لترشيح وانتخاب ) األولانظر املرفق (ICC-ASP/1/Res.2يتضمن القرار   -١

 يشري القرار إىل القواعد  ترشيح املدعي العام،ةيتعلق بعمليفيما  و.للمحكمة اجلنائية الدوليةاملدعي العام 

إىل تلك اإلضافة وب. من تعديللزم يمع إجراء ما اليت تنطبق ملناصب القضاة، الناظمة لتسمية املرشحني 

الفقرة " (يفضل أن حتوز الترشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة"، القواعد
٣٣.(  

 إىل القواعد الناظمة النتخاب ل هذه اإلشارة ال ترد مث، املدعي العامبانتخابوفيما يتعلق   -٢

 النتخاب املدعي العام بتوافق تبذل كل اجلهود املمكنة  "٢٩ للفقرة طبقا عن ذلك وعوضاو . القضاة
املطلقة غلبية ألسري وبااقتراع بنتخب املدعي العام  توافق اآلراء هذا يصولححال عدم ويف  ."ءرااآل

  .ألعضاء مجعية الدول األطراف

 على حنو ما هو فافة ينبغي أن تبذل بطريقة منظمة وش اجلهودهمثل هذأن ويرى املكتب   -٣

ذلك ومع . ح رمسيياملفهوم أن هذه العملية ال متنع أية دولة طرف من تقدمي ترشومن . ملخص أدناه

ه ترشيحللتوصل إىل مرشح حيظى بتوافق اآلراء لالدول األطراف على استخدام هذه العملية تشجع 

  . على حد سواءوانتخابه

  تركيب اللجنة  -ثانيا

٤-  ليكون عضوا يف جلنة البحثقليمية إن مكتب اجلمعية ممثال واحدا عن كل جمموعة يعي .ن وتعي

قجلنة البحث عضوا واحدا يقوم بدور منس.  
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  واليتها  -ثالثا

انظر (املقبل بتوافق اآلراء وانتخاب املدعي العام ترشيح منوطة بوالية تسهيل إن جلنة البحث   -٥

ح يف عملها بأحكام وتستهدي جلنة الترشي). ICC-ASP/1/Res.2 من القرار ٣٣ و٢٩أيضا الفقرتني 

اإلجراءات املتعلقة   عنفضال ٤٢ملادة انظام روما األساسي الواجبة التطبيق وعلى وجه التحديد 

نة يف القرار بترشيح وانتخاب املدعي العام املبيICC-ASP/1/Res.2.  

  مناهج العمل  -رابعا

فراد والدول ألصادرة عن ام تتلقى جلنة البحث بصورة غري رمسية بيانات تعرب عن االهتما  -٦

جلنة وتقوم . املصادروغريها من املهنية والرابطات  ، واتمع املدينيةاإلقليمية والدولواملنظمات 

األفراد الذين تتوفر فيهم املعايري الواجبة التطبيق وخاصة ثيث لتحديد  بالسعي احل، هي األخرىالبحث

والذين يعربون بصورة غري رمسية االتصال م و ، من نظام روما األساسي٤٢ملادة املعايري الواردة يف ا

ميف وقت الحق عن رغبتهم يف أن ييانات املذكورة  الب باستعراضجلنة البحثوتقوم . نظر يف ترشيحا

ا ال يقل عن مب ،املتعلقة بإبداء االهتمام على ضوء املعايري ذات العالقة باملوضوع وتضع قائمة خمتصرة

  .نظر فيها املكتبين ذلك ممكنا، لوكيثالثة مرشحني مالئمني، حيثما 

  الشفافية  -خامسا

، جلنة البحثوتعمل . بإطالع املكتب على أنشطتهامفصلة وتقوم جلنة البحث بصورة منتظمة   -٧

بعدد املعلومات املتعلقة  االهتمام املتلقاة مبا يف ذلكات التعبري عن املكتب ببيانلى إبالغ عبوجه خاص، 

إبقاء الدول األطراف يف اجلمعية على علم يتم  و.األفراد وجنسيام ونوع جنسهم وانتماءام الراهنة

جلنة أعضاء يقوم  و.إجراءات التبليغ اخلاصة باملكتب ذا املوضوع من خالل نباملناقشات ذات الشأ

  .التشاور مع ممثلي الوفود املعنيةب كذلك ةرمسيبصورة غري البحث 

  السرية  -سادسا

 للمنصب بأن أية معلومات  أبدوا اهتمامهم بالترشحينتقوم جلنة البحث بإبالغ األفراد الذ -٨

جلنة البحث بإبالغ هؤالء األفراد بأن وتقوم . تتلقى يف هذا الصدد ستبقيها جلنة البحث طي الكتمان

وغري ذلك من املعلومات ذات العالقة باملوضوع هم احلايل ئأمساءهم وجنسيتهم ونوع جنستهم وانتما

. حل اإلجراءاترايطلب الفرد املعين خالف ذلك يف أي مرحلة من مأن ال إستطرح على املكتب 

ؤهم يف القائمة املختصرة اليت ذين أدرجت أمساراد الألفسرية هذه ال تنطبق على ااملتعلقة بالط وروالش

  .ينظر فيها املكتب
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  املوعد احملدد  -سابعا

قوامها عدة يسمح مبرحلة انتقالية ن انتخاب املدعي العام ينبغي أن يتم يف وقت أمن املفهوم   -٩

ولذلك يفضل أن جيري . ٢٠١٢يه نيو/أشهر سابقة ملوعد انقضاء والية املدعي العام احلايل يف حزيران

٢٠١٢فرباير /ر عن شهر شباطاالنتخاب أثناء الدورة العاشرة للجمعية، أو يف وقت آخر ال يتأخ.  
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  املرفق األول

  ICC-ASP/1/Res.2 القرار

إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام للمحكمة 

  اجلنائية الدولية

(...)  

  رشيح املدعي العامت  -دال

  .تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على ترشيح املدعي العام  -٢٤

  .لترشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددةيفضل أن حتوز ا  -٢٥

يرفق بكل ترشيح بيان حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات      -٢٦

  . من النظام األساسي يف املرشح٤٢ من املادة ٣املنصوص عليها يف الفقرة 

  انتخاب املدعي العام  - هاء

  .ية الدول األطراف موعد االنتخابحيدد مكتب مجع  -٢٧

  .تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة باملرشحني وفقا للترتيب األجبدي االنكليزي  -٢٨

  .تبذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء  -٢٩

من املادة  ٤يف حال عدم حصول توافق يف اآلراء، ينتخب املدعي العام، مبوجب الفقرة      -٣٠

  . من النظام األساسي، باالقتراع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف٤٢

من أجل إمتام االنتخاب بالسرعة الالزمة، إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية الالزمة      -٣١

قبل تعليق و. بعد ثالث دورات اقتراع، تعلّق عملية االقتراع إلتاحة الفرصة لسحب أي ترشيح

عند استئناف االقتراع، وإذا . االقتراع، يعلن رئيس مجعية الدول األطراف موعد استئناف االقتراع

مل حيصل أي مرشح على األغلبية الالزمة يف اجلولة األوىل لالقتراع، جتري جوالت أخرى تقتصر 

  .على املرشحني الذين أحرز أعلى أكرب عددين من األصوات
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  املرفق الثاين

   من نظام روما األساسي٤٢املادة 

  مكتب املدعي العام

ويكون . يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة  -١

املكتب مسؤوال عن تلقى اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، 

وال جيوز ألي عضو من . وذلك لدراستها ولغرض االضطالع مبهام التحقيق واملقاضاة أمام احملكمة

كتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي وال جيوز له أن يعمل مبوجب أي من أعضاء امل

 .هذه التعليمات

ويتمتع املدعي العام بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب . يتوىل املدعي العام رئاسة املكتب  -٢

املدعي العام نائب مدع ويقوم مبساعدة . مبا يف ذلك بالنسبة ملوظفي املكتب ومرافقه وموارده األخرى

عام واحد أو أكثر يناط م االضطالع بأية أعمال يكون مطلوبا من املدعي العام االضطالع ا 

. ويكون املدعي العام ونواب املدعي العام من جنسيات خمتلفة. مبوجب هذا النظام األساسي

  .ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ

ي أخالق رفيعة وكفاءة عالية، وجيب أن تتوافر لديهم خربة كون املدعي العام ونوابه ذوي  -٣
ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطالقة يف . عملية واسعة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائية

  .لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة

٤ -  ضاء مجعية الدول األطراف،  باألغلبية املطلقة ألعيينتخب املدعي العام باالقتراع السر

ويقوم . وينتخب نواب املدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املدعي العام

ويتوىل . املدعي العام بتسمية ثالثة مرشحني لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب املدعي العام

ت انتخام مدة أقصر، وال جيوز املدعي العام ونوابه مناصبهم ملدة تسع سنوات ما مل يتقرر هلم وق

  .إعادة انتخام

)...(  

____________  

  

  


