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تشكيلة القضاة

انتخاب القضاة  :التصويت وإحصاء األصوات
ستلزم انتخاب القضاة من قبل جمعية الدول األطراف مشاركة مجموعتني من محصي أصوات املقترعني ،وكذلك موظفي مؤمترات.
ويقدم شخص واحد من كل مجموعة فكرة عن اإلجراء اخلاص الذي يتبع في هذه االنتخابات .وخالفاً ملا يجري به العمل بالنسبة
ملسؤولني آخرين منتخبني ،فإن االنتخابات األربعة للقضاة التي أُجريت منذ عام  2003متت مبقر األمم املتحدة.

موظف مؤمترات

السيد دانيل برايس
كم من مناسبة شاركتم
في املساعدة على انتخابات
احملكمة؟
  مرتان ،في كانون الثاني/يناير  2009وفي تشرين
الثاني/نوفمبر .2007
هل ميكنكم أن تصفوا لنا دوركم في توزيع أوراق
االقتراع؟
  أوال ً أقوم بتشكيل فريق مؤلف من خمسة
مساعدين خلدمة االجتماعات إذ يحتاج مكتبي إلى
توفير عدد من املوظفني يضاهي عدد محصي األصوات
الوطنيني .ثانياً ،وباستخدام الرسم البياني لتوزيع
املقاعد في قاعة املؤمترات أقوم بتقسيم القاعة إلى
أقسام تساوي عدد فرق محصي األصوات/مساعدي
خدمة االجتماعات .وحتسب أوراق االقتراع الواردة
من أمانة اجلمعية بدقة ويتلقى كل مساعد خدمة
اجتماعات نفس عدد أوراق االقتراع الذي يوافق قسمه
وعندما يحني موعد البدء في عملية التصويت يقوم
فريقي باتخاذ مواقعه ّ
كل حسب قسمه في قاعة
املؤمتر .وعندما يعلن الرئيس «ان أوراق االقتراع سيجري

توزيعها اآلن» اعطيهم إشارة البدء في التوزيع ألن في
بعض األحيان ال ميكنهم سماع الرئيس .أشاهد عملية
التوزيع بعناية فائقة بدءا ً من تلك النقطة وأظل على
استعداد لالستجابة إلى أي حدث غير اعتيادي يطرأ،
منتظرا ً بجانب املنصة ما يبلغني به كل موظف من
الذين يقومون بتوزيع أوراق االقتراع .فإن متكنوا من
تسليم جميع األوراق التي لديهم ،فما يبلغون بشيء،
مع ذلك ،إذا كانت دولة أو أكثر من الدول األطراف غائبة،
يتم إعادة أوراق االقتراع اخلاصة بها ويعطى اسم كل
دولة طرف غائبة عن طريقي إلى أمني اجلمعية .وهكذا
حتتسب كل ورقة اقتراع .ثم ينضم إلينا محصي
األصوات الوطنيون أمام املنصة ،وبعد أخذ التعليمات
من الرئيس ،نشرع في جمع أوراق االقتراع .وأتابع أنا
العملية بحرص من جديد باحثا ً عن أي شيء من شأنه
أن يتطلب تدخلي على الرغم من أن كل فرد من أفراد
املالك العامل حتت إمرتي يصاحبه محصي أصوات
وطني .وما دام الرئيس لم يكن قد أعلن أن «التصويت
حاليا قد أُغلق» ،ميكن للدولة الطرف التي لم حتصل
على ورقة اقتراع ،بسبب غياب مندوبها أثناء عملية
التوزيع في البداية ،الطلب من املنصة ،والتعريف
بنفسه واحلصول على ورقة اقتراع من األمني.
  بعد التجميع أقوم بضمان جلب صناديق
االقتراع إلى القاعة املعدة للفرز .وعند وصولها إلى
«قاعة الفرز» املعزولة تُفتح صناديق االقتراع أمام
الرئيس ومحصي األصوات ،وتوضع أوراق االقتراع
على الطاولة ويخرج فريقي من القاعة النتظار إعالن

تشكيلة القضاة
أثناء اجللسة العامة الرابعة عشرة التي عقدها قضاة احملكمة
بت القضاة في التعيينات اخلاصة
اجلنائية الدولية في  13آذار/مارس ّ ،2009
بالشعب التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية التابعة للمحكمة وفقا ً للمادة 4
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
وجاءت تشكيلة قضاة هذه الشعب على النحو التالي:
الشعبة التمهيدية*
السيد هانز  -بيتر كاول (أملانيا ،القائمة باء ،نائب الرئيس الثاني للمحكمة)
السيدة سيلفيا ستاينر (البرازيل ،القائمة ألف)
السيدة إيكاتارينا تريدافيلوفا (بلغاريا ،القائمة ألف)
السيدة ساجني ماسينونو موناغانغ (بوتسوانا ،القائمة باء)
السيد كونو تيرفوسر (إيطاليا ،القائمة ألف)
* القاضية فوميكو سايغا ع ّينت لتكون جزءا ً من الشعبة التمهيدية.

النتائج من قبل الرئيس.
  وبعد فرز األصوات ،إذا كانت نتيجة التصويت
غير حاسمة تتكرر العملية مرات عديدة ،حسب
الضرورة ،إلى أن يتم انتخاب العدد املطلوب من
القضاة.

  كيف تنظر إلى االقتراع املتعلق بانتخابات كانون
الثاني/يناير  2009مقارنة باالقتراع الذي جرى في تشرين
الثاني/نوفمبر  2007مللء الشواغر القضائية الثالثة ؟
في كانون الثاني/يناير  2009استغرقت مدة االقتراع
فترة أطول إذ إن األمر كان يتعلق بانتخاب ستة قضاة.
هل هناك فرق بني دور موظفي املؤمترات في العملية
التي تخص جمعية الدول األطراف باملقارنة مع
االنتخابات باالقتراع السري في اجلمعية العامة لألمم
املتحدة؟
  الدور هو نفسه أساسا ً .فال يوجد مجال للخطأ
في كلتا احلالتني إذ إن خطأ من جانبنا قد يبطل جولة
من التصويت ،ويستوجب تكرارها.
هل أنت مستعد النتخابات أخرى؟
  قطعاً ،أنا مستعد.

تابع في الصفحة 6

الشعبة االبتدائية
السيدة فاتوماتا دمبيلي ديارا (مالي ،القائمة ألف ،نائبة الرئيسة األولى
للمحكمة)
السيدة إليزابيت أديو بينيتو (كوستاريكا ،القائمة ألف)
السيد رينيه بالمتان ‡ (بوليفيا ،القائمة باء)
السيد أدريان فولفورد (اململكة املتحدة ،القائمة ألف)
السيد برونو كوتي (فرنسا ،القائمة ألف)
السيدة جويس ألووش (كينيا ،القائمة ألف)
السيدة كريستني فان دين وينغارت (بلجيكا ،القائمة ألف)
الشعبة االستئنافية
السيدة سانغ  -هيون سونغ (جمهورية كوريا ،القائمة ألف ،رئيس احملكمة)
السيدة أكوا كوينييهيا (غانا ،القائمة باء)
السيد إركي كوروال (فنلندا ،القائمة باء)
السيدة أنيتا أوساكا (التفيا ،القائمة باء)
السيد دانييل دافيد نتاندا نسيريكو (أوغندا ،القائمة ألف)

‡ جتدر اإلشارة إلى أن السيد رينيه بالمتان (بوليفيا) الذي اختير بواسطة القرعة للعمل مدة قوامها ست سنوات ،إثر انتخابه في شباط/فبراير  ،2003سيبقى في منصبه وذلك إلنهاء محاكمة
لوبانغا دييلو أمام الدائرة االبتدائية األولى ،وفقا ً للمادة  )10( 36من نظام روما األساسي.
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محصي األصوات
الوطني
السيدة إيفا ركوف
السكرتيرة الثالثة للبعثة
الدائمة لسلوفاكيا لدى األمم
املتحدة
ما هي البعض من مهامك العادية التي تقومني بها
كمندوبة؟
  بصفتي خبيرة بحقوق اإلنسان في بعثتنا الدائمة
لدى األمم املتحدة في نيويورك أتناول جميع مسائل حقوق
اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني
الدولي وما إلى ذلك .وأغطي دورات اللجنة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية التابعة للجمعية العامة لألمم
املتحدة ولكن هناك بعض البنود األخرى املدرجة في
جدول أعمال مجلس األمن أُعنى بها أيضا ً .عالوة على
ذلك اضطلع بواجبات املوظفة املعنية باالنتخابات.
ماذا كانت توقعاتك املقرونة بدور احملصية الوطنية؟
  كانت هذه هي أول جتربة لي في العملية االنتخابية
بصفتي محصية .وفي عام  2007كنت قد شاركت
بصفتي مندوبة في االنتخابات السابقة املتعلقة بقضاة
احملكمة؛ في ذلك الوقت قلت في نفسي أنه رمبا يكون من
املهم االشتراك في مثل هذه االنتخابات بصفتي محصية
لألصوات .ولذلك لم أتردد في التطوع للقيام بهذه املهمة
في أول فرصة ممكنة أُتيحت لي .وكنت أتوقع أن أتعلم
الكثير من العملية االنتخابية النتخاب قضاة مثل هذه
املؤسسة القضائية املهمة .وفي عام ّ ،2006
نظمت مؤمترا ً
عنوانه احملكمة اجلنائية الدولية في بداية القرن احلادي
والعشرين في سلوفاكيا مبعية القاضي آركي كوروال،
وممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزارة الشؤون
اخلارجية السلوفاكية وكليات حقوق منساوية وتشيكية
وسلوفاكية .وتطيب لي املشاركة في أي حدث ميكنني أن
أتع ّلم منه ما يتعلق باحملكمة مبا في ذلك االنتخابات.
ما هي االختالفات التي ترينها مقارنة باالنتخابات األخرى
التي جرت مبقر األمم املتحدة؟

  حني تقارن هذه االنتخابات بانتخابات أخرى أُجريت
باألمم املتحدة أرى أن انتخابات قضاة احملكمة بالغة األهمية.
والسبب في ذلك هو أن احملكمة إمنا أُنشئت لتساعد
على وضع حد لإلفالت من العقاب بالنسبة ملقترفي
أخطر اجلرائم الدولية التي هي محددة في نظام روما
األساسي مثل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية .لذلك ،أرى أن من مصلحة كافة الدول تقدمي
أكثر املترشحني كفاءة حتى يستفيد اجملتمع الدولي من
عملية انتخاب أفضل القضاة .ثم إن شخصية ومؤهالت
وأخالقيات وحياد ونزاهة املترشحني تلعب دور أكبر في هذا
السياق.
كيف ترين العملية اخلاصة بجمعية الدول األطراف
مقارنة باالنتخابات املماثلة عن طريق االقتراع السري في
اجلمعية العامة من حيث التوقيت الذي تستغرقه عملية
اإلدالء باألصوات وفرزها؟
  إن العملية الشاملة النتخاب قضاة احملكمة
تبدأ رسميا ً في موعد يسبق العملية االنتخابية
بستة وعشرين أسبوعا ً ابتدا ًء من فترة الترشيح وعلى
هذا النحو فإن االنتخابات تستغرق وقتا ً أطول من أي
انتخابات أخرى .وإجراءات الترشيح وكذلك االنتخابات
تتسم بالتعقيد بالنظر إلى ضرورة التقيد في وقت
واحد مبعايير املنطقة اجلغرافية ونوع اجلنس باإلضافة
إلى املعايير املتصلة بالقائمة ألف أو القائمة باء ذات
الصلة بتخصص املترشحني .ويجب أن تتم العملية
وفقا ً لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي ،مبا
في ذلك التمديد املمكن في فترة الترشيح ملدة ستة
أسابيع إضافية حينما ال يتم الوفاء باالشتراطات الدنيا.
وأنا شخصيا ً ال أعتقد أن عملية االقتراع وإحصاء األصوات
تستغرقان وقتا ً طويالً .وفي احلاالت التي ال يحصل فيها
املترشحون على أغلبية الثلثني املطلوبة من األصوات
جتري جوالت إضافية من االقتراع .بيد أن املندوبني وكذلك
محصيي األصوات واعون بهذه احلقيقة.
ما هو الدور الذي يؤديه احملصي الوطني؟
  احملصون الوطنيون هم مندوبون من البعثات
الدائمة لدى األمم املتحدة تع ّينهم اجلمعية بناء على
توصية من اجملموعات اإلقليمية عن طريق املكتب .وهم
ليسوا رعايا الدول التي يكون لها مرشحون .ولكل من

من اليسار :الصف الثاني :احملصون الوطنيون السيد ناصر أحمد فايق (أفغانستان) ،السيد بيالر سيرانو (إسبانيا) ،السيدة إيفا
سوركوفا (سلوفاكيا) والسيد جاستني كيسوكا (جمهورية تنزانيا املتحدة) ،بصدد اإلعداد ملواكبة االجتماع الذي يقوم بخدمة
املساعدين على جمع األصوات.

اجملموعات اإلقليمية اخلمس احلق في تسمية
محص
ٍ
لألصوات وهم يتمتعون باملساواة فيما بينهم .وتقترن
صفة احملصي الوطني مبسؤولية عن جمع أوراق االقتراع
السرية ثم فرزها مبعية محصيي األصوات التابعني
لألمانة فرزا ً صحيحا ً وعند اللزوم تتخذ قرارات فيما
يتعلق بصحة ورقة االقتراع في احلاالت التي يكتنفها
بعض الغموض .ووظيفة محصي األصوات رمبا ال تقدر
حق قدرها في بعض اجلهات وهي مع ذلك تشكل وظيفة
بالغة األهمية وتقترن مبسؤولية عالية .ويجدر بالتذكير
أن رئيس اجلمعية الذي يترأس عملية االقتراع والفرز والذي
يرافق محصيي األصوات أثناء الفترة كلها عادة ما يكون
مسؤوال ً عن العملية االنتخابية.
بالنظر إلى ارتفاع عدد املترشحني ملناصب القضاة الستة
ما هو الوقت الذي كنت تتوقعني أن تستغرقه عملية
التصويت والفرز؟
  كنت أتوقع أن تستغرق عملية انتخاب القضاة
وأعضاء جلنة امليزانية واملالية أسبوعا ً كامالً .وأخيرا ً لم
تكن العملية بتلك الصعوبة حيث أُجريت تسع جوالت
النتخاب القضاة وهي انتخابات استغرقت يوما ً ونصف
اليوم .من ناحية أخرى فإن ضرورة إجراء تصويت النتخاب
عضوين من أعضاء جلنة امليزانية واملالية من اجملموعة
اآلسيوية كان مبثابة املفاجأة بالنسبة إلي.
هل ترين أن الوقت الذي ُك ّرس لفزر األصوات طويل في حد
ذاته؟
  لم يكن طويالً على اإلطالق فقد كان كافيا ً بدون
شك بل كان لنا من الوقت حلساب األصوات مرتني وذلك
توخيا ً لدقة النتائج.
هل هناك أي حلظة بعينها رمبا ترغبني في احلديث عنها؟
  أنا لن أنسى أبدا ً اللحظات الوجدانية التي أعقبت
اإلعالن عن نتائج االنتخابات .فحني منر على قاض انتخب
حديثا ً لدولة معروف عنها التعبير املفتوح عن مشاعرها
قبلنا كافة أعضاء ذلك الوفد؟ وفرحتهم تلك ومشاعرهم
وتعبيراتهم عن العرفان جتاه الدول األطراف الداعمة كانت
مثيرة للمشاعر بحق.
بالنظر إلى أن هناك انتخابات جديدة ستجري في األشهر
املقبلة مللء شاغر فإن عينت من جديد فهل لك أية
اقتراحات تتقدمني بها بخصوص عملية الفرز؟
  من وجهة نظري أرى أن االنتخابات جرت بطريقة
سليمة كلية .فالعملية االنتخابية بأسرها والوقت
اخملصص للفرز واإلعالن عن النتائج مت بطريقة مهنية
متميزة ويرجع الفضل في ذلك بصورة خاصة إلى رئيس
اجلمعية وموظفي األمانة .وفي هذه الظروف كان من
دواعي سروري العظيم أن أكون من بني محصي األصوات.
فأنا اكتسبت جتارب جديدة وأتعرف على العديد من
األشخاص املهمني .ميكن لكم أن تتصوروا أنني متتعت
بهذه األوقات وأنا أتطلع للتجربة املقبلة.
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محصي أصوات تابع
لألمانة
اآلنسة غابريال
فبلوبوفيتش

ميكنك أن تبيني لنا مدى ما استغرقه االقتراع والفرز
هل
ِ
من وقت خالل اجلوالت التسع التي جرت في كانون الثاني/
يناير 2009؟

عندما يحدث قبل دقائق فقط من بداية اجلولة التالية من
التصويت ،يعني أن األمانة بحاجة إلى تعديل واستنساخ
أوراق االقتراع مجدداً ،و الذي يجب أن يتم بشكل سريع

أمانة جمعية الدول األطراف
كم من املرات قمت مبهام محصية لألصوات تابعة
لألمانة؟
مرتان ،في الدورة السادسة للجمعية في تشرين
الثاني/نوفمبر  2007وفي االستئناف األول للدورة
السابعة والذي عقد في كانون الثاني/يناير .2009
هل تستطيعني أن تب ّيني أي اختالفات بني االنتخابات التي
شاركت فيها؟
كان هنالك اختالفان رئيسيان .تطلبت انتخابات
كانون الثاني/يناير  2009مزيدا من الوقت اذ كان ال بد
من انتخاب ستة قضاة باملقابل لثالثة في عام .2007
باإلضافة إلى ذلك ،وفي كانون الثاني/يناير كانت
للجمعية جولة من االقتراع أيضا النتخاب عضوين من
آسيا في جلنة امليزانية واملالية.
دورك كمحصية أصوات تابعة لألمانة في عملية
ماذا كان ِ
االقتراع؟
دوري في عملية االقتراع يتمثل في مساعدة
محص ّيي األصوات الوطنيني خالل مرحلة الفرز .حيث
يتم تنظيم أوراق االقتراع وفق مجموعات من ( 21مع
وجود مجموعة واحدة من  ،)24كل واحدة منها «يتم
عدها مرتني» (أي تعد بشكل منفصل من قبل اثنني من
ّ
محص ّيي األصوات) .ثم تقسم أوراق االقتراع إلى خمس
مجموعات ،فتقدم مجموعة واحدة لكل من الفرق اخلمس
حملصيي األصوات الوطنيني والتابعني إلى األمانة .ثم تنزوي
الفرق في أركان مختلفة من القاعة لعد أوراق االقتراع
اخلاصة بها .ويتم ذلك على مرحلتني :أوال ،يتم فحص كل
ورقة اقتراع من قبل محصي األصوات الوطنيني و التابعني
إلى األمانة ،للتأكد من صحتها من حيث املتطلبات الدنيا
للتصويت .ثم يقوم محصو األصوات بحساب األصوات
لكل مرشح ،ويقوم محصي األصوات الوطني باملناداة
باالسم بصوت عال ويضع محصي األصوات التابع
لألمانة عالمة مقابلة على ورقة الفرز.

ما هو الوقت الذي يكرسه ،في املعدل ،فريق فرز األصوات
بك ليقدم النتائج اجلزئية إلى رئيس اجلمعية؟
اخلاص ِ

لتفادي تأخير العملية .وفي بعض احلاالت ،يكون من
األسرع شطب أسماء بعض املرشحني على الورقة
املطبوعة ،كما حدث خالل اجلولة الرابعة عندما انسحب
ثالثة مرشحني و قد مت توزيع أوراق جديدة لالقتراع على
موظفي خدمة االجتماعات اخلمسة.

ماذا يحصل بعد أن يتلقى الرئيس النتائج اجلزئية من فرق
حساب األصوات اخلمس؟

من ناحية أخرى ،فان انسحاب مرشح يعني أن
الفرز سيأخذ وقتا أقل .مع ذلك ،فان هذا ال يؤدي بالضرورة
إلى زيادة سرعة انتخاب املرشحني املتبقني ألن األصوات
قد تبقى مع ذلك مقسمة بني مختلف املرشحني مما
يعيق شرط أغلبية الثلثني من أن يتحقق.

حوالي  45-30دقيقة لفرز األصوات خالل اجلوالت
األولى و 10-5دقائق للجوالت القليلة األخيرة.

يستعرض الرئيس أوراق االقتراع الالغية ويتثبت
من النتائج اجلزئية يدويا ً للحصول على إجمالي النتائج.
يعد
حاملا يتم ذلك ،يتلو النتائج على الفرق اخلمس .ثم ّ
التقرير الرسمي عن نتيجة ذلك االقتراع في شكل
إلكتروني ،وتوقع عليه فرق محصي األصوات الوطنيني
اخلمس والرئيس .ويتعني أن تقوم األمانة بعد ذلك
بتعديل مالحظات الرئيس حول نتائج تلك اجلولة .إذا
كان القصد هو إجراء جولة أخرى من التصويت على
الفور ،فيلزم على األمانة إعداد وطباعة أوراق اقتراع
جديدة ،فضالً عن مجموعة ثانية من املالحظات جلولة
االقتراع التالية .ويتطلب هذا التبيان الواضح ألي تغييرات
تطرأ على مقتضيات التصويت الدنيا للقائمتني ألف وباء،
بحسب املناطق اجلغرافية ونوع اجلنس .عالوة على ذلك،
هناك أيضا ً حاجة إلى بعض الدقائق إلعداد مجموعة
من أوراق االقتراع املطبوعة حديثا لتوزيعها على مختلف
مساعدي خدمات االجتماعات.
ميكنك أن تبيني لنا كيف يؤثر انسحاب مرشح على
هل
ِ
عملية االقتراع و فرز األصوات؟
من وجهة نظر األمانة يترتب على ذلك االنسحاب
أثران .فبعد كل جولة من الفرز ،يتم إعداد أوراق اقتراع
جديدة تطبع على ورق بلون مختلف كي تبدأ اجلولة
التالية فور إعالن النتائج .ثم إن انسحاب مرشح ،خاصة

ماذا يحدث ألوراق االقتراع بعد االنتخابات؟
توضع أوراق االقتراع في مظاريف مغلقة ،و تعاد
إلى الهاي و يتم حفظها في خزنة لدى أمانة اجلمعية.
ما مدى الوقت املسبق الذي تبدأ األمانة عنده األعمال
التحضيرية النتخاب من االنتخابات؟
تقريبا قبل سنة واحدة عن طريق إعداد املعلومات
األساسية للمكتب ثم إرسال مذكرة شفوية إلى
السفارات في الهاي وبروكسل وكذلك إلى البعثات
الدائمة لدى األمم املتحدة و فيها تبلغ الدول عن فتح
باب الترشيح لالنتخابات و متطلبات االقتراع الدنيا التي
تنطبق على تلك االنتخابات .ان معلومات الترشيحات
ذات كم هائل :ما يقارب  202صفحة للغة و التي
يجب حتريرها و ترجمتها و طباعتها ،و نشرها على
موقع االنترنت و إرسالها إلى الدول .كما تنظم األمانة
انتخابات وهمية قبل بضعة أيام من انعقاد جلستها
لتبصير أعضاء الوفود و محصي األصوات الوطنيني
بعملية التصويت.

مبجرد االنتهاء من عملية الفرز يكون تقرير محصي
فيبني عدد أوراق االقتراع التي مت حسابها،
األصوات قد ملئّ ،
وعدد أوراق االقتراع الالغية ،وعدد أوراق االقتراع الصحيحة،
وعدد املمتنعني عن التصويت ،وعدد الدول األطراف املشاركة في
التصويت ،ونتائج التصويت لكل مرشح .ويقوم كل محصي
أصوات وطني بتوقيع التقرير اخلاص به بشأن نتائج الفرز ،ويعمد
برفقة محصي األصوات التابع إلى األمانة إلى تبليغ رئيس
اجلمعية بنتائج الفرز.
ترصد
إضافة إلى فرز األصوات ،كنت مسؤولة أيضا ً عن ّ
توقيت عملية االقتراع و فرز األصوات.

من اليسار :احملصية الوطنية جملموعة دول أوروبا الشرقية ،السيدة إيفا سوركوفا ،وهي تراقب السيد ستيفان باريغا
(ليختنشتاين) يجدلي ببطاقة االقتراع.
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هناك بعض االنتقادات الناجتة عن املقارنات بني الوقت الالزم
لبدء احملاكمات ،وإهنائها يف حماكم أخرى والقضايا املعروضة
على احملكمة .كيف ميكن للمحكمة الرد على تلك اآلراء؟
ما زلنا يف األيام األوىل ،واملقارنات سابقة ألواهنا.
وهناك التزام واسع النطاق بالفعالية .وتكرس شعبة االستئناف
اليت أعمل فيها ،على سبيل املثال ،جهودها إلعطاء األولوية إىل
الطعون التمهيدية اليت يتوقف عليها استمرار إجراءات احملاكمة
أو اإلجراءات التمهيدية .وإننا نتوجه أيضا إىل البت يف الطعون
يف الوقت املناسب.
وكما جتدر اإلشارة إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية هي خمتلفة
متامًا عن سابقاهتا من جوانب مهمة .فاحملكمة تتمتع بوالية
قضائية ذات نفاذ مستقبلي وليس هلا والية ذات أثر رجعي.
وهذا يعين أنه عند بداية العمليات ،كانت تعاجل احملكمة أخر
األوضاع الراهنة .فاجلرائم املزعومة اليت جرى ارتكاهبا مؤخرًا
ـ كل اجلرائم املرتكبة بعد 1متوز/يوليو  2002ـ كانت
يف حاجة إىل التحقيق فيها وجرت مباشرة حتقيقات املدعي
العام خالل النزاعات .يف حني أنه يف احملاكم األخرى ،باستثناء
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ،كانت جترى
إجراءات التحقيق ضمن بيئات أكثر استقرارًا ما بعد الصراع.
وبوصفها أول حمكمة جنائية دولية دائمة يف العامل ،فإن احملكمة
اجلنائية الدولية تواجه حتديات فريدة من نوعها .فنحن ال نركز
على نزاع أو منطقة وحيدة ،بل علينا معاجلة عدة قضايا يف آن
واحد .وخيلق تنوع احلاالت املعروضة أمام احملكمة تنوعًا يف
التحديات يف عدة جماالت ،مبا يف ذلك استعمال اللغات يف قاعة
احملكمة والتدابري اللوجستيكية حلماية الشهود ونقلهم .وعلى
خالف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اخلاصة لسرياليون ،ينص نظام روما
األساسي أيضا على مشاركة الضحية يف اإلجراءات .وقد خلق
هذا االبتكار حتديات ذات طبيعة قانونية ولوجيستيكية ينبغي
للمحكمة أن تعاجلها خالل إجراءاهتا القضائية األوىل.
هل تفكر احملكمة يف وضع وسائل من أجل تسريع اإلجراءات
القضائية وهل هناك آلية لتقييمها الدوري؟
مل ننته بعد من دورتنا القضائية األوىل ،ولكن
احملكمة قد قامت بوضع تعديالت بغية تبسيط وترشيد
اإلجراءات .فعلى سبيل املثال ،قام قلم احملكمة استجابة
لقرار الغرف بالتيسري على الضحايا املشاركني يف احملاكمات
بأن يكون لديهم متثيل مجاعي بدل التمثيل الفردي .وهناك
مناقشات مستمرة بشأن كفاءة اجلهاز القضائي وهناك التزام
قوي بأهم أهداف اخلطة اإلستراتيجية أال وهو إجراء حماكمات
عادلة وسريعة .وميكن يل أن أؤكد لكم بأن القضاة ملتزمون
بإجراء حماكمات سريعة ،أوال وقبل كل شيء ،ألن هذا حق
من احلقوق األساسية للمتهم .غري أنه يف بعض احلاالت تتعارض
السرعة مع العدالة .ومن مث فإن الواجب املقدس للقضاة حيتم
عليهم تفضيل هذه األخرية.
ما هو وضع منوذج قدرة احملكمة ،والذي بدأت احملكمة يف
تطويره ملساعدهتا يف التخطيط إلجراءاهتا القضائية؟

من اليسار :السيدة ماغدا ماريشوفا و صاحب السعادة السيد بتر ماريش سفري مجهورية التشيك لدى هولندا ،الرئيس سلنغ هيون سونغ و صاحب السعادة
السيد جورغ لوموناكو نائب رئيس اجلمعية يف احتفالية الترحيب

تستعمل احملكمة هذا النموذج يف ختطيطها غري أنه حيتاج إىل أن
جيرى تعديله يف ضوء اخلربة املكتسبة من خالل إجراء احملاكمات.
وكما أشرت سابقا ،فاحملكمة مل تنه دورهتا القضائية الكاملة
بعد .وحاملا جيري إهناء بعض احملاكمات ،ستغذي بيانات أكثر
دقة النموذج مما جيعله أداة ختطيط أكثر فائدة بكثري.
يف هناية أيلول/سبتمرب ،هل جرى استدعاء  16قاضيًا إىل مقر
احملكمة؟
نعم ،ويف الواقع ،هناك اآلن  17قاضيًا بينهم
القاضي بالطمان والذي سيبقى ملدة حماكمة لوبانغا رغم أن
مدة واليته كانت ستنتهي يف وقت سابق هذا العام .وحنن ننتظر
بشغف قدوم اثنني من الزمالء اجلدد بعد اإلنتخابات املقبلة.
كيف يتفاعل القضاة فيما بينهم؟
إن القضاة يعملون بنشاط متميز إلجناز املهمة اليت
أوكلت إليهم .وبالطبع ،عند توليهم مهام واليتهم ،كل قاض
يتفاعل مع زمالءه أول األمر على أساس مهين ،غري أنه حىت
خالل هذه املرحلة ،فإهنم يتشاركون يف تكريس جهودهم بتفان
للمحكمة ومهمتها .ومع مرور الوقت يطور القضاة عالقاهتم
املهنية والوشائج الشخصية بشكل كبري .وأعتقد أنه ميكنين
التحدث باسم كل القضاة عندما أقول أن العمل مع زمالء
من خلفيات وطنية وقانونية خمتلفة هو أمر حمفز بشكل متبادل
وشيء رائع ببساطة .وبصرف النظر عن الثالث اجللسات العامة
كل سنة ،يعقد القضاة اجتماعات غري رمسية لتبادل وجهات
النظر .وينتمي كل عضو من أعضاء هيئة الرئاسة إىل واحدة
من الشعب الثالث ويساعد هذا يف تيسري التواصل بني الشُعب
واإلجتماعات بني القضاة.
هل تعقد املؤمترات عرب الفيديو والتلفون لإلتصال مع القضاة
الذين قد ال يوجدون يف الهاي؟
إن احملكمة اجلنائية الدولية بالهاي هي حمكمة
جنائية ويف بعض األحيان جيب اختاذ قرارات قضائية مهمة
يف غضون ساعات .وعمومًا ،دائمًا ما يبقى قضاة احملكمة
رهن إشارهتا لإلتصال هبم ،حىت عندما يكونون يف إجازة بغية
االستجابة بسرعة للتطورات غري املتوقعة والعاجلة .وتعد وسائل
تكنولوجيا اإلعالم أدوات مفيدة يف هذا الصدد .وميكنين أن

أؤكد طبعًا أن هذا هو احلال فيما خيص شعبة االستئناف.
ويعترب رئيس احملكمة عضوًا حبكم املنصب يف شعبة االستئناف
ومن خالل أداء واجبات العالقات اخلارجية بوصفي رئيسًا
للمحكمة ،يتعني علي أن أسافر كثريًا .وخالل الرئاسات
املاضية واحلالية ،جرى عقد عدة مؤمترات عرب اهلاتف من أجل
ضمان أنه حىت عند غياب الرئيس أو الزمالء األخرين ،ميكن
استمرار مداوالت االستئناف ضمن املسار الصحيح.

هل توجد منتديات حيث ميكن للقضاة تبادل وجهات النظر مع
القضاة السابقني أو زمالء من حماكم أخرى؟
هناك اجتماعات دورية للنادي القضائي لالهاي
الذي يسمح لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية وحمكمة العدل
الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة
العليا اهلولندية بتبادل وجهات النظر وتبادل اخلربات .ويتم
عقد هذا املنتدى بالتناوب بني احملاكم .وهناك أيضًا عدة فرص
لالجتماع بشكل غري رمسي بالهاي من خالل احملاضرات
وتوقيع الكتب ومناسبات أخرى حيث ميكن كذلك تبادل
األفكار.

انتخاب القضاة
قمتم مؤخرا بالطلب من املكتب باإلسراع إىل عقد انتخابات
هبدف ملء الشواغر القضائية ومن أجل ختفيف عبء العمل عن
هيئة احملكمة احلالية .ومنذ  ،2007حدثت مخس شواغر قضائية
كان أحدها نتيجة لوفاة أحد القضاة .هل لدى احملكمة أي
اقتراح تنظر فية اجلمعية العامة هبدف تقليل إمكانية حدوث مثل
هذه الشواغر ،وعند الضرورة ،االسراع مبلء هذه الشواغر؟
يف هناية املطاف ،بطبيعة احلال ،هذا أمر متروك
للجمعية أن تقرر يف شأنه وحدها .وإنه من املهم أن يوجد قضاة
رهن تصرف احملكمة يعملون فورًا بعد تأديتهم لليمني .ولكن
أولئك الذين انتخبوا هم من املهنيني ذوي الكفاءات العالية
والذين لديهم بشكل مفهوم عدة التزامات وقت انتخاهبم.
والسبيل الوحيد ملواجهة هذا التحدي ميكن أن يكون ببساطة
املضي قدما يف االنتخابات .وهذا األمر سيفسح وقتا أكثر
للقضاة املنتخبني إلهناء كل التزاماهتم املهنية املعلقة قبل تأدية
اليمني وسيجعل من املرجح بشكل كبري أهنم سيتولون مهامهم
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يف احملكمة اجلنائية الدولية فورًا.
وهناك فكرة أخرى ممكنة ميكن أن ترغب الدول يف النظر فيها
وهي وضع قائمة بأمساء القضاة املنتخبني غري أولئك القضاة
املطلوبني لبداية مهامهم فورًا .وإذا ما كان ذلك ممكنًا فهذا يعين
أنه كلما طرأت شواغر غري متوقعة ،اقترحت عروض عمل على
القضاة املندرجني يف أعلى القائمة دون حاجة إىل عقد انتخابات
جديدة .وهذا من شأنه أن يوفرعلى الدول التكاليف الكبرية
لعقد انتخابات غري مقررة .وسيساعد هذا أيضًا احملكمة على
ختفيض عدم الكفاءات الذي ينشأ عندما تكون هناك شواغر
ممتدة لوقت طويل.
إذا أخذنا يف اإلعتبار أن نظام روما األساسي ينص على تويل
القضاة ملنصبهم ملدة تسع سنوات ،فهل هناك نطاق حمدد ممكن
للسن كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان وبعض األنظمة الوطنية؟
بغض النظر عن السن ،فإنه من األمهية مبكان أن
يكون القضاة الئقني للقيام بعمل يتميز بعبء عمل جسيم.
ينص نظام روما األساسي ،بقدر ما يتعلق األمر خبلفياهتم ،على
تعيني فئتني من القضاة :القائمة أ والقائمة ب .كيف سامهت كل
فئة من القضاة داخل احملكمة خالل الست سنوات املاضية؟
إنه من الضروري أن تتوفر احملكمة على قضاة هلم دراية بالقانون
اإلجرائي والقانون املوضوعي .وبشكل مماثل ،حنتاج إىل زمالء
هلم خربة بالقانون الدويل العام وهم على مستوى عايل يف تطوير
فقه القضاء حيث تضيف وجهات نظرهم تبصرا يثري بشكل
أكرب قراراتنا.

االدارة
إن الفقرة( 3أ) من املادة 38لنظام روما األساسي تعهد للرئيس
مبسؤولية اإلدارة السليمة للمحكمة ،باستثناء مكتب املدعي
العام ،يف حني تدعو الفقرة  4إىل التنسيق مع املدعي العام بشأن
املسائل ذات االهتمام املشترك .ويشري أخر تقرير للجنة امليزانية
واملالية إىل بعض املخاطر النامجة عن اهليكل اإلداري للمحكمة.
هل ميكن لكم أن حتدثونا عن جملس تنسيق احملكمة ومدى
فعاليته يف معاجلة هذه املسائل؟
يتألف جملس التنسيق ،من الرئيس واملدعي العام
وكاتب احملكمة ،وجيتمع مرة يف الشهر يف دورات حتضرها
األمانة العامة جلمعية الدول األطراف ملناقشة قضايا ذات اهتمام
مشترك مثل التوظيف وامليزانية واخلطة اإلستراتيجية .وحيضر
اإلجتماع عدة أعضاء موظفني ملعاجلة قضايا ضمن خرباهتم هي
قيد املناقشة احلالية .ويعد جملس التنسيق هيئة مفيدة من أجل
تبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات يف العديد من اجملاالت.
وبالطبع ،ميكن أن ختتلف األجهزة بشأن قضايا حمددة .وهذا
أمر متأصل ضمن اهليكل اإلداري للمحكمة وهو نتيجة حتمية
الستقالل السلطة القضائية وسلطة املدعي العام .وقد حدد
جملس التنسيق هذا اخلطر سنة  2006كشيء ينبغي الوعي
به والتصدي له .ويف البداية أشار البعض إىل أن مكتب املدعي

العام جيب أن تكون له إدارة منفصلة متامًا وبالتحديد لتجنب
النزاعات .ومع ذلك ،وتوخيا للفعالية ،أعترب أن مكتب املدعي
العام ينبغي أن يعتمد على اخلدمات املشتركة لقلم احملكمة.
ويستلزم هذا تنسيقًا وثيقًا وتواص ً
ال منفتحًا وصرحيًا .فاألدوار
واملهمات ليست واضحة دائمًا غري أن األجهزة املختلفة تعمل
معًا بشكل جيد يف املمارسة العملية .وإن دورنا كمجلس
للتنسيق هو ضمان وضع اإلطار وفهمه من طرف املوظفني من
أجل القيام بعملهم .وقد طلبت جلنة امليزانية واملالية من الرئاسة
صياغة تقرير حول اجلهود املبذولة لتحقيق الوضوح بشأن
مسؤوليات األجهزة والتفاهم املشترك فيما بينها .وسأواصل
اجلهود يف هذا اجملال وأقدم تقريرًا يف نيسان/أبريل.

دور الرئاسة
هل ميكنكم توضيح الوسائل اليت ميكن هبا للمحكمة ككل
والرئاسة على وجه اخلصوص التنسيق واملسامهة يف بلوغ
األهداف؟ هل جيري تعيني بعض القضاة للقيام بدورهم على
أساس اللغة واملنطقة والتخصص؟

الوعي والفهم بوالية احملكمة اجلنائية الدولية وأنشطتها .وهبذا
املعىن ،فقد كانت الرئاسة منشغلة بقوة .وسافرتُ أنا ونائبا
الرئيس السيد ديارا والسيد كول إىل عدة بلدان والتقينا مع كبار
املسؤولني وحتدثنا يف املناسبات وقمنا باإلدالء باستجوابات
صحفية .ومع ذلك ،تلقت الرئاسة العديد من الدعوات أكثر مما
قد تستجيب هلا .ومت مترير بعض هذه الدعوات إىل قضاة أخرين
ميكنهم بالتايل متثيل احملكمة عندما يسمح جدوهلم القضائي.
وميكن أن متلي لغة البلد أو حدث خاص من هو القاضي الذي
سيطلب منه احلضور.
ما هي النتائج الرئيسية املترتبة عن السفر الذي قمتم به إىل
أفريقيا يف وقت سابق من هذا العام؟
سافرت يف شهر حزيران /يونيو إىل اجلمهورية
املتحدة لتنزانيا وجنوب أفريقيا وليسوتو وبتسوانا .ويف
اجلمهورية املتحدة لتنزانيا وليسوتو وبتسوانا كانت يل لقاءات
مع كبار املسؤولني مبن فيهم رؤساء الدولة/احلكومة ووزراء
الشؤون اخلارجية ووزراء العدل و املدعني العامني .وكانت
زياريت لكل بلد موضع تقدير وحظيت باستقبال حار مع كل
عبارات اجملاملة.

إنين أرى أن االتصال بالبلدان عنصر أساسي من
عمل احملكمة .فإذا كانت العدالة ال ينظر إليها على أهنا تتم يف
اجملتمعات األكثر تأثرًا بأنشطتنا القضائية ،فإن جهودنا تفقد
إذن الكثري من مغزاها .ويضطلع قسم اإلعالم والوثائق مبسؤولية
االتصال .ويعمل قسم اإلعالم والوثائق من خالل املكاتب
امليدانية واملوظفني يف الهاي للحفاظ على طريقتني لالتصال
باجملتمعات املتأثرة .وأنا على استعداد دائما للمساعدة بأية
طريقة ممكنة .فعلى سبيل املثال ،مؤخرًا أجبت عرب الفيديو على
أسئلة طرحها مشاركون يف حدث للتوعية جبمهورية الكونغو
الدميقراطية .والحقًا مت عرض شريط الفيديو مع أجوبيت وهي
جزء من برنامج توعية ضمن سلسلة «اسأل احملكمة» يف هذه
اجملتمعات نفسها.

وأتاحت هذه االجتماعات فرص مثينة لنعرب عن شكرنا للدول
بسبب دعمها للمحكمة واستمعنا لوجهات نظرهم .كما
أتاحت يل فرصة لتقدمي معلومات مستكملة عن أنشطة احملكمة.
وخالل االجتماعات ،أكدت على الطابع القضائي للمحكمة
وعلى ضرورة محايتها من الرياح السياسية .وكذلك شجعت
حماوريَ على اعتماد تشريع تنفيذي يف دوهلم .وهو األمر
الذي خيلق أساسًا قانونيًا حمليًا للتعاون مع احملكمة واملضي مببدأ
التكامل إىل األمام من خالل خلق أساس قانوين حملاكمة اجلرائم
الوحشية على املستوى احمللي .وستكون الروابط اليت أقيمت
خالل هذه الرحلة مفيدة للمضي قدمًا وستساعد احملكمة على
احلفاظ على حوار مستمر مع دول جمموعتنا اإلقليمية.

وأحيانًا ،يتم فهم مصطلح «التوعية» يف معناه الواسع كوصف
لكل أشكال التفاعل اليت يقوم هبا مسؤولو احملكمة إلذكاء

ماذا تعتقدون جيب القيام به لتشجيع املزيد من الدول لتصبح
دوالً أطرافًا يف نظام روما األساسي يف مناطق مثل آسيا ،مع
وجود استثناءات رئيسية قليلة ولكن جديرة بالذكر ،حيث مل

الرئيس سونغ يقدم تقرير احملكمة اجلنائية الدولية اىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة بتاريخ  29تشرين االول/اكتوبر 2009
حقوق النشر حمفوظة صورة خاصة باالمم املتحدة  /ايفان شنايدر
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فاحص األصوات الوطني  :مقابلة مع السيدة غلينا كابيلو دي دابوين

فاحص األصوات الوطني  :مقابلة مع السيدة غلينا كابيلو دي دابوين
مثل هذا الوضع يف املستقبل عن طريق تقليل عدد املرشحني
املتقدمني؟

مستشارة في البعثة الدائمة جلمهورية فنزويال البوليفارية
لدى األمم املتحدة
هذه هي املرة الثانية اليت تشاركني فيها يف انتخاب القضاة
كفاحصة وطنية لألصوات ،فكيف تقارنني هذه االنتخابات
األخرية بسابقتها حني انتخب ستة قضاة؟
على الرغم من انتخاب قاضيتني فقط يف هذه
املناسبة ،فإن العملية كانت طويلة وكانت النتائج منتظرة
بشغف ،مثل ما حدث يف االنتخابات األخرية يف نيويورك.
هذه هي املرة األوىل اليت تنظم فيها االنتخابات يف الهاي،
فهل ترين أي فارق يف هذه االنتخابات من حيث املضمون
أو الشكل مقارنة بتلك اليت عقدت يف املقر الرئيسي لألمم
املتحدة؟
إمجاالً مل أحلظ أية فوارق من حيث مضمون
االنتخابات أو شكلها؛ فكالمها قد نظم وفقًا للمبادئ
اإلرشادية السارية ومل يشكك أحد يف النتائج.
انتهى االقتراع على الوظيفة الشاغرة املمنوحة جملموعة بلدان
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتوزيع األصوات بني
املرشحني األربعة عن املنطقة .فهل تعتقدين أنه ميكن جتنب

يتوقف ذلك على كيفية رؤيتك للوضع .فيمكن
قطعًا القول بأن من األفضل اختيار عدد أقل من املرشحني يف
احلاالت اليت جترى فيها االنتخابات الختيار قاض واحد عن
املنطقة ،وذلك حىت ال يشكك أحد يف تكامل املنطقة .وحلسن
احلظ ،مل حيدث ذلك ،ويف مجيع األحوال ،عندما يتضح بشكل
كاف من هو الشخص الذي من املرجح أن يفوز فإن املوازين
متيل يف جانبه .غري أنه يف الوقت ذاته ،أعتقد أن تلك هي رؤية
املنطقة لألمر ،فعدد املرشحني يعكس التزام الدول األطراف يف
جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب باحملكمة
اجلنائية الدولية وبنظام روما األساسي اهتمامها بتمثيل املنطقة،
وأرى أن هذا الوضع مرض.
ما رأيك يف أن تكون غالبية القضاة من النساء؟
دون أن أختذ موقفًا مناصرًا للمرأة يف هذا الشأن،
فأنا سعيدة بأن تبدأ النساء يف تقلد مثل هذه املناصب العليا
واملهمة .وأمتىن أن حيالفهن النجاح الوافر يف االضطالع
بواجباهتن .ويف بعض البلدان تدخل املساواة اجلنسانية يف
سياسة الدولة؛ ويف العديد من البلدان تتقلد النساء مناصب
حكومية ،مبا يف ذلك رئاسة اجلمهورية.
هل املوفدات الاليت يتابعن قضايا احملكمة من األمم املتحدة
حساسات بشكل خاص للقضايا اجلنسانية؟
يف الواقع ،أنا ال أعتقد أن املوفدات يولني اهتمامًا
أكثر للقضايا اجلنسانية ،لكن ميكنين أن أؤكد لك أن كل
واحدة من املوفدات الاليت يتابعن احملكمة اجلنائية الدولية من
األمم املتحدة تقوم بذلك باعتزاز وتصميم ،ألننا ندرك ونفهم
أمهية احملكمة للسالم والعدل الدوليني.

عمومًا ما هي درجة تعقيد املشاركة يف االجتماعات
واللقاءات املوازية يف دورات اجلمعية اليت تعقد يف الهاي،
باملقارنة بالدورات اليت تعقد يف نيويورك؟
مل تكن الدورة يف الهاي معقدة ،لكنها كانت
متعبة .وتقع االختالفات بني الدورتني دون شك يف عدد
االجتماعات واللقاءات املوازية مما جيعل دورة الهاي جمزية
بشكل أكرب .وأمتىن أن نتمتع مجيعًا بالدينامية ذاهتا يف العام
القادم يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد
يف نيويورك.
يف الهاي ،متارس اجلمعية أعماهلا يوم السبت ،فهل كان
بوسعك زيارة املدينة وهولندا؟
نعم ،استطعت الذهاب إىل أمستردام يوم األحد،
وزرت متحف فان غوخ واستمتعت مبعرض هذا الرسام
العظيم .وفوجئت مفاجئة سارة بسبب تنظيم معرض ألعمال
الرسام البلجيكي ألفريد ستيفنس وهو من الرسامني املفضلني
يل .واستطعت كذلك القيام برحلة يف مركب يف القنوات اليت
ليست مليئة باملناظر الساحرة فحسب بل ويفوح منها عبق
التاريخ.
هل لديك أية قصة ترغبني يف احلديث عنها؟
لو دامت اجلمعية بضعة أيام أخرى الستطعت
املشاركة يف أية مسابقة لتخطي احلواجز ،فوفدي كان جيلس
يف وسط الصف وللخروج من القاعة دون إزعاج الوفود
األخرى كان جيب القفز من فوق املقاعد .ويف البداية كان
الرجال فقط يقومون بذلك ،لكن انتهى األمر بقيام النساء
بذلك أيضًا.

فاحصو األصوات الوطنيون
  جيري انتخاب القضاة عن طريق االقتراع السري ،حتت
مسؤولية رئيس اجلمعية ومبساعدة مخسة من فاحصي األصوات
الوطنيني (انظر النشرة اإلخبارية جلمعية الدول األطراف رقم .)1

من اليسار :
السيد دراغانكو أبوستولوفسكي
(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)
السيدة غليندا كابيلو دي دابوين
(مجهورية فنزويال البوليفارية)
السيد هريمان بنيامني فان هريدن (جنوب أفريقيا)
السيد فابيو روسي (هولندا)
السيد أكرم حراحشه (األردن)،
فاحصو األصوات الوطنيون ،والسيدة غابرييال فيليبوفيتش ،فاحصة
األصوات التابعة لألمانة.
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التحضير للدورة العاشرة للجمعية

التحضير للدورة العاشرة للجمعية
انتخاب ستة قضاة
ستنتخب اجلمعية في دورتها العاشرة املنعقدة في كانون األول/ديسمبر  2011ستة
قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية .ويجوز ألي دولة طرف ترشيح أي مرشح .ومتتد
فترة تلقي الترشيحات من  13حزيران/يونيو إلى  2أيلول/سبتمبر  ،2011على أن
تبلغ الدول األعضاء أمانة جمعية الدول األطراف بهذه الترشيحات عن طريق القنوات
الدبلوماسية.

http://tinyurl.com/ICCASP10-ele

التوزيع اإلقليمي
دول أفريقيا :صفر
دول آسيا :صفر
دول أوروبا الشرقية1 :
دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي2 :
دول أوروبا الغربية والدول األخرى :صفر
(ميكن أن تخصص املقاعد الثالثة املتبقية إلى أية مجموعة من املجموعات اإلقليمية
اخلمس)

ويبلغ العدد اإلجمالي للقضاة في احملكمة اجلنائية الدولية  18قاضياً؛ وينتخب هؤالء
القضاة لفترة من تسعة أعوام بدورة انتخابية متتد لثالثة أعوام .ويخضع انتخاب الهيئة التوزيع بحسب نوع اجلنس
اإلناث :صفر
		
القضائية في احملكمة اجلنائية الدولية لشروط احلد األدنى للتصويت ضمان ًا ألن ميثل الذكور2 :
تشكيل القضاة مجاالت االختصاص واخلبرة في القانون وأن ميثل األقاليم واجلنسني( ،ميكن أن تخصص املقاعد األربعة املتبقية إلى مرشحني من الذكور أو اإلناث)
وذلك على نحو مناسب.

شروط احلد األدنى للتصويت املنطبقة على االنتخابات في الدورة
العاشرة
القائمتان
القائمة باء* :صفر
القائمة ألف*3 :
(ميكن أن تخصص املقاعد الثالثة املتبقية ملرشحي القائمة ألف أو القائمة باء)

* قضاة القائمة ألف الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة في مجال القانون اجلنائي واإلجراءات
اجلنائية واخلبرة املناسبة الالزمة ،سواء كقضاة أو مدعني عامني أو محامني ،أو بصفة مماثلة
أخرى ،في مجال الدعاوى اجلنائية.
* قضاة القائمة باء الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة في مجاالت القانون الدولي ذات الصلة
باملوضوع مثل القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان وخبرة مهنية واسعة في
مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
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