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  تقرير جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام

   للمحكمة اجلنائية الدولية

  مقدمة وموجز  -ألف

املكتب واجلمعية، على (هذا هو التقرير املقدم بتوافق اآلراء إىل مكتب مجعية الدول األطراف   -١
للمحكمة  عامجلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي المن ) احملكمة(للمحكمة اجلنائية الدولية ) التوايل

اليت اعتمدها املكتب يف ) االختصاصات(وترد اختصاصات اللجنة ).  البحثجلنة (اجلنائية الدولية
وتنص هذه ). ١املرفق  (٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢بتاريخ   ICC-ASP/9/INF.2الوثيقة

ة حتتوي على تصفيقائمة بقدر اإلمكان تقدم " على أنه ينبغي للجنة أن االختصاصات، يف مجلة أمور،
  ).٦، الفقرة االختصاصات" (أمساء ثالثة من املرشحني املناسبني على األقل لكي ينظر فيها املكتب

 ا، يف تقيدتب عملها، ومعايري األهلية اليت ي، وأسال البحثويرد النهج الذي اتبعته جلنة   -٢
وجب هذا التقرير أمساء األشخاص مبالبحث  جلنة قدم لواليتها، توتنفيذاً. األجزاء التالية من التقرير

بوصفهم من املرشحني املناسبني يف قائمة التصفية ملنصب املدعي العام املقبل للنظر األربعة أدناه 
  :للمحكمة

  ؛حالياً  احملكمة اجلنائية الدولية ب)االدعاء(، نائبة املدعي العام بنسودا. فاتو ب  *

  ؛ حالياًمحاكم كمبوديالللدوائر االستثنائية يف ارك املشاالدويل ، املدعي العام كايلي. أندرو ت  *

  ، رئيس القضاة يف ترتانيا حالياً؛حممد شاند عثمان   *

 بقسم اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب بوزارة العدل يف كندا، املستشار روبرت بيتيه  *
  .حالياً

هلذا  ٩ إىل ٦رفقات امل أدناه و٣٤ هؤالء املرشحني يف الفقرة أعمالويرد موجز خلربة و  -٣
وسيقدم املرشحون املزيد من املعلومات التفصيلية عن سريم الذاتية إىل املكتب حسب . التقرير

  .االقتضاء

ها  ذه القائمة، ال تفرق جلنة البحث بني املرشحني من حيث املالءمة أو تعرب عن تفضيلتقدميوب -٤
 ترى جلنة البحث أن وظيفتها هي وظيفة جلنة  الختصاصات اللجنة،ووفقاً . من املرشحنيألي مرشح

فنية تابعة للمكتب، ملساعدة املكتب ومجعية الدول األطراف يف ضمان انتخاب املدعي العام بتوافق 
كتب سينظر املالتقرير املقدم من جلنة البحث، ويف ضوء ). ICC-ASP/1/Res.2انظر القرار (اآلراء 

 بتوافق ه املقبل وانتخاب للمدعي العاممان الترشيح الرمسيضلالسبل ومجعية الدول األطراف يف أفضل 
  .اآلراء
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نشر وتوصي جلنة البحث بأن ي. ووفقا الختصاصات جلنة البحث، سيقدم هذا التقرير إىل املكتب   -٥
بطريقة شفافة لجنة الوسيؤدي هذا إىل تيسري مناقشة أعمال وتقرير . الكافةعلى املكتب هذا التقرير 

الءمة املرشحني الواردة أمساؤهم يف قائمة التصفية دى م ملأوسع نطاقاوىل مناقشة عامة كما سيؤدي إ
يف مواصلة النظر يف هذه عن أملها جلنة البحث عرب تإضافة إىل هذه التوصية، و. ملنصب املدعي العام

الذي ام املقبل خلربة املطلوبة، ودور ومالمح املدعي العبشأن اراء لآلتوافق  أجل التوصل إىل مناملسائل 
       . للمرحلة القادمة من أعمال احملكمةاًمناسبسيكون 

  جلنة البحث وواليتها  -باء

 إجراءات ترشيح وانتخاببشأن  ICC-ASP/3/Res.6ينص قرار مجعية الدول األطراف   -٦
ر، ، يف مجلة أمو)٦القرار ( لمحكمة اجلنائية الدوليةل العام ونواب املدعي العام دعي واملقضاةال

 املواد ذات الصلة من ؤكدوت. على اإلجراءات الواجبة اإلتباع يف ترشيح وانتخاب املدعي العام
  .ICC-ASP/1/Res.2املتعلقة بترشيح وانتخاب املدعي العام الواردة يف القرار املواد هذا القرار 

توايل، يف القسم وترد اإلجراءات املتعلقة بترشيح املدعي العام وانتخاب املدعي العام، على ال   -٧
ويرد نص هذه الفقرات بالكامل يف . ٦من القرار ) ٣٥-٣١الفقرات (وهاء ) ٣٠-٢٨الفقرات (دال 

 اللتني تنصان، على التوايل، على ما ٣٣ و٢٩وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل الفقرتني . املرفق الثاين
  :يلي

  ؛ "لى دعم دول أطراف متعددةحتوز الترشيحات ملنصب املدعي العام ع يفضل أن : "٢٩الفقرة 

  ." تبذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء: "٣٣الفقرة 

ينبغي "املقبل ، الحظ املكتب أن ترشيح وانتخاب املدعي العام هذه األحكاموباإلشارة إىل   - ٨
، كما ينبغي )٣رة االختصاصات، الفق" (أن يتم بطريقة منهجية وشفافة على النحو املبني أدناه

  .الشروع يف تشكيل جلنة البحث ووضع اختصاصات اللجنة

قرر املكتب أن تتكون اللجنة من عضو واحد من جلنة البحث،    وبناء على اختصاصات  - ٩
وبالتايل، وبعد التشاور مع اموعات اإلقليمية، قام املكتب . كل جمموعة من اموعات اإلقليمية

  :ية أمساؤهم يف جلنة البحثبتعيني األعضاء التال

 باسو سانغكو، املمثل الدائم جلمهورية جنوب  السفريصاحب السعادة -جمموعة الدول األفريقية
  أفريقيا لدي األمم املتحدة؛

 ملكة  مسو األمري زيد رعد زيد احلسني، املمثل الدائم والوزير املفوض للم-جمموعة الدول اآلسيوية
  م املتحدة؛األردنية اهلامشية لدى األم

، املمثل الدائم جلمهورية  ميلوس كوترييكفريالسصاحب السعادة  -جمموعة دول أوروبا الشرقية
  سلوفاكيا لدى األمم املتحدة؛
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،  جويل هرنانديسفريالس صاحب السعادة - جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
   ؛)١(املستشار القانوين لوزارة اخلارجية باملكسيك

، املستشار القانوين لوزارة  دانييل بيتلحمالسري -  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  .)٢(اخلارجية والكمنولث باململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية

وقدمت أمانة مجعية . وعمل أعضاء جلنة البحث بصفتهم الشخصية وليس كممثلني لدوهلم  -١٠
واختذ أعضاء جلنة البحث مجيع القرارات، مبا يف ذلك القرارات . لدعم اإلداري هلمالدول األطراف ا

  . وهذا التقرير، بتوافق اآلراءاليب العملاملتعلقة بأس

 من اختصاصاا، مسو ٤ األول، عين أعضاء جلنة البحث، بناء على الفقرة الجتماعويف ا  -١١
    . ري كوترييك نائباً للمنسقاألمري زيد رعد زيد احلسني منسقا للجنة، والسف

تيسري ترشيح وانتخاب املدعي " من اختصاصاا، هي ٥ووالية جلنة البحث، وفقاً للفقرة   -١٢
ووفقاً لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي، وبوجه خاص املادة ". العام املقبل بتوافق اآلراء

املشار إليها الدول األطراف عية مجات  قرار، وإجراءات ترشيح وانتخاب املدعي العام الواردة يف٤٢
ترشيح وانتخاب املدعي العام املقبل يف مجيع اجلهود املمكنة لجلنة البحث يف عملها بذلت أعاله، 

  .مجعية الدول األطراف بتوافق اآلراء

  أسليب العمل  -جيم

  : تناولت اختصاصات جلنة البحث أربع مسائل فيما يتعلق  بأساليب العمل  -١٣

هتمام عن االمذكرات اإلعراب يف استالم  ألسلوب الذي ينبغي أن تتبعه جلنة البحثا  •
 السيما تلك املنصوص عليها يف املادة ستوفون املعايري املطلوبة،األشخاص الذين يوحتديد 

  ). ٦االختصاصات، الفقرة ( من نظام روما األساسي ٤٢

أخرى وتقدمي تقارير وبأي مشاورات املكتب علماً بأنشطتها جلنة البحث  ضرورة أن حتيط  •
  ؛)٧االختصاصات، الفقرة (مرحلية عن أعماهلا 

ملزيد من إلجراء املقدمة إىل جلنة البحث علومات امل السرية فيما يتعلق بالكشف عن متطلبات   •
 االختصاصات بيد أن من اجلدير بالذكر أن.  للجمهوراألفراد املقدمة أمساؤهمالبحث بشأن 

قائمة على األفراد الواردة أمساؤهم يف ال تنطبق متطلبات السرية هذه  "ى أنعلأيضاً تنص 
  ؛)٨االختصاصات، الفقرة " (التصفية املعروضة على املكتب

                                                
    .ريكيةم للمكسيك لدى منظمة الدول األرنانديس سفرياً مت بعد ذلك تعيني السفري ه!)(
ونظراً حلدوث . ٢٠١١مايو / أيار١٣ انتهت فترة والية السري دانييل بصفته مستشاراً قانونياً لوزارة اخلارجية والكمنولث يف )٢(

  . لجنة بصفته الشخصيةالذلك عند تعيينه عضواً بلجنة البحث، واصل السري دانييل عضويته يف 
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 "]للجمعية[ الدورة العاشرة يفمن الناحية املثالية أن يتم " ينبغي أن انتخاب املدعي العام املقبل   •
   ).٩االختصاصات، الفقرة (

جلنة البحث يف مجيع أعماهلا ذه املتطلبات، على النحو املبني بالتفصيل يف القسم هاء وتقيدت   -١٤
  . أدناه

ت جلنة البحث، نظرت اللجنة بدقة يف أحكام وعالوة على املتطلبات الواردة يف اختصاصا  -١٥
أن أمور،  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت تؤكد وتتطلب، يف مجلة ٤٢املادة 
املدعي العام أن يتمتع ، و)١مكتب املدعي العام، الفقرة (بصفة مستقلة مكتب املدعي العام يعمل 

أنه ال جيوز أن يزاول املدعي العام  تنص على ، و)٢الفقرة (بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب 
من نظام روما األساسي، اليت  ٤٢ من املادة ٣ الفقرة تنصو). ٥الفقرة (أي عمل آخر ذا طابع مهين 

  :  الصفات اليت ينبغي أن يتمتع ا املدعي العام، على ما يليتتسم بأمهية خاصة فيما يتعلق ب

وجيب أن تتوافر لديهم خربة عملية . يكون املدعي العام ونوابه ذوي أخالق رفيعة وكفاءة عالية" 
ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطالقة يف لغة . ةواسعة يف جمال االدعاء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائي

  ".واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة

 يف األقسام ٤٢ من املادة ٣ملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة باجلنة البحث التزام ويرد  -١٦
  .أدناه

  معايري األهلية  -دال

شاركة واسعة ، متيزت جلنة البحث مبعلى النحو املبني مبزيد من التفصيل يف القسم هاء أدناه -١٧
والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية ، مبا يف ذلك الدول األطراف، هلااعميف أاألطراف املعنية من 

 جلميع امتنااوتعرب اللجنة عن . وغري احلكومية، والرابطات واملنظمات غري احلكومية املهنية، واألفراد
  .ود املكرسة ملساعدة جلنة البحث يف أعماهلااألشخاص املعنيني عن الوقت اجله

 من نظام روما األساسي، أحاطت جلنة البحث علماً ٤٢ من املادة ٣وفيما يتعلق بتفسري الفقرة   -١٨
وقدمت املذكرة األوىل . )٣(٢٠١١مارس /بالتحديد مبذكرتني مقدمتني هلا يف بداية عملها يف آذار

ومنظمة رصد حقوق ينها الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، جمموعة من املنظمات غري احلكومية من ب
اإلنسان، واملركز الدويل للعدالة االنتقالية، والفريق الدويل املعين باألزمات، ومعهد الدراسات األمنية، 
ومبادرة اتمع املفتوح، مبشاركة نشطة من ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة 

 للرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة بعد عام اللسوقدم املذكرة الثانية ا). ٣املرفق (جنائية دولية 
مشاورات مستفيضة مع األعضاء احلاليني والسابقني للجنة التنفيذية للرابطة وبتأييد من األمني العام 

وثيقة للنظر يابة العامة وأرفقت مبذكرة الرابطة الدولية ألعضاء الن). ٤املرفق (للرابطة ورئيس الرابطة 

                                                
وأشري إىل هاتني املذكرتني بالتحديد ألما .  تلقت جلنة البحث أيضا، عالوة على هاتني املذكرتني، عدة رسائل بشأن عملها)٣(

  . ٤٢ من املادة ٣تتعلقان بتفسري الفقرة 
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 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧املؤرخة    E/CN.15/2008/L.10/Rev.2الس االقتصادي واالجتماعي 
تدعيم سيادة القانون من خالل تعزيز نزاهة "املتضمنة قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بشأن 

ملسؤولية املهنية ألعضاء النيابة العامة وبيان معايري االذي يتضمن بدوره " أجهزة النيابة العامة وقدرا
ونظرت جلنة البحث بعناية يف هاتني املذكرتني والوثائق ). ٥املرفق (واجبام وحقوقهم األساسية 

  .وكذلك يف أية مواد متاحة أخرى ذات صلة بدور ومنصب املدعي العام

املطلوبة للمدعي العام هي الضوابط وكانت ضوابط املعايري املتعلقة بالصفات املهنية والشخصية   -١٩
 اليت ٤٢ من املادة ٣املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، السيما املعايري املنصوص عليها يف الفقرة 

كفاءة عالية وخربة عملية واسعة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف ) ب(أخالق رفيعة، و) أ(تتطلب 
. القة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمةمعرفة ممتازة وط) ج(القضايا اجلنائية، و

املعايري املتعلقة مبجاالت أخرى يف وكذلك ، ونظرت جلنة البحث بدقة يف كل معيار من هذه املعايري
سجل األعمال السابقة للمرشح اليت يف ما األساسي، السيما و من نظام ر٤٢منصوص عليها يف املادة 

أعمال املدعي العام على أساس ه باالضطالع بوالتزام يف التنظيم واإلدارة، ته وخربه،استقاللتدل على 
الذين  ألغراض وضع القوائم األولية للمرشحني ، ويف سياق عملها، نظرت جلنة البحث.التفرغ

لكل عنصر من هذه قدمة يف األدلة املهذه املقابالت، بعد ذلك عند إجراء مقابالت معهم وستجري 
جلنة البحث أن كل مرشح من املرشحني الواردة وترى . كل منها ت من صحة، وحتققالعناصر

 .مساؤهم يف قائمة التصفية يستويف معايري األهلية املنصوص عليها يف نظام روما األساسيأ

 ٤٢ من املادة ٣، من اجلدير بالذكر أن الفقرة قانونيةويف معرض اإلشارة إىل هذه املتطلبات ال  -٢٠ 
وترى جلنة البحث أن .  احملاكمة يف القضايا اجلنائيةأوة واسعة يف جمال اإلدعاء تتطلب خربة علمي

، واليتها ختول هلا النظر يف املرشحني الذين لديهم خربة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائية
    .يف االني معاًخربة أو يف الواقع 

حظ جلنة البحث أا ال تشترط أن يكون املرشح مـن           وفيما يتعلق باملتطلبات القانونية، تال      -٢١
عملية الربة  مثل اخل ، أو من جمموعة إقليمية معينة، أو أي شروط أخرى           رعايا إحدى الدول األطراف   

  .سابقة يف جمال القانون اجلنائي الدويلال

  أعمال جلنة البحث  -هاء

يت ينبغي نظر يف اخلطوات الليف نيويورك لة اجتماعات بعد تشكيلها أربعالبحث نة جلعقدت   -٢٢
عن مذكرات اإلعراب مراجعة اللتماس واختاذها لتحديد املرشحني الذين ستنظر يف أمرهم أو 

وبعد هذه االجتماعات األولية، عقدت جلنة البحث يف الفترة .  الواردة من مصادر خمتلفةاالهتمام
جراء مقابالت مع املرشحني  اجتماعاً يف نيويورك إل٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ١٠من 

وباإلضافة إىل هذه . الذين وقع عليهم االختيار لتسجيلهم يف قائمة التصفية اليت ستحال إىل املكتب
وألغراض . االجتماعات، اضطلعت جلنة البحث أيضاً بأعماهلا عن طريق اهلاتف والربيد اإللكتروين

اوبني، ملساعدة كل عضو من أعضاء جلنة االجتماعات اإلدارية، انضم إىل اللجنة مخسة من املن
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واملمثل (، رئيس مجعية الدول األطراف البحث، وصاحب السعادة السفري كريستيان ويناويسري
. ، وأحد املوظفني من أمانة مجعية الدول األطراف)الدائم إلمارة ليختنشتاين لدى األمم املتحدة

      . ني ملساعدا يف هذا الشأنوتعرب جلنة البحث عن امتناا جلميع األشخاص املعني

وشارك أعضاء جلنة البحث فقط، ومعهم أحد املوظفني من أمانة مجعية الدول األطراف   -٢٣
وفيما يتعلق . املناقشات اليت جرت بعدها بشأن املرشحنييف يف املقابالت وألغراض الدعم اإلداري، 

 ينتمي إليها أحد أعضاء جلنة البحث، باملقابالت، عندما كان املرشح من رعايا نفس الدولة اليت
  . املناقشة املتعلقة بتقييم هذا املرشحمن املقابلة ومن عضو اللجنة انسحب 

 من اختصاصاا، بيانات موجزة ٧وقدمت جلنة البحث إىل املكتب بانتظام، وفقاً للفقرة    -٢٤
حاطة أعضاء مجعية الدول وأصدرت جلنة  البحث أيضاً عدداً من البيانات الصحفية إل. عن أنشطتها

وقدمت جلنة البحث بيانات موجزة . بعملهاعلماً األطراف بوجه عام واألطراف املعنية األخرى 
وباإلضافة إىل هذه البيانات املوجزة، . للفريقني العاملني التابعني للمحكمة يف نيويورك والهايأيضاً 

قليمية، وممثلي البعثات املعنية، وممثلي قدم كل عضو من أعضاء اللجنة بيانات موجزة موعته اإل
القطاعات املهتمة من اتمع املدين، مبا يف ذلك الرابطات املهنية والرابطات غري احلكومية 

  . عن اهتمامهم بأعمال اللجنةأعربواواألشخاص اآلخرين الذين 

  التصفية، وإعداد قائمة لنظر فيهال إبداء االهتمام، والتوصيات -واو

غري بصورة   االهتمامإبداءسوف تتلقى "البحث  جلنة  على أنااختصاصا  من٦ الفقرةتنص  -٢٥
غريها من واجلمعيات املهنية و املدين والدولية واتمعاملنظمات اإلقليمية والدول و من األفراد رمسية

 طبقةنامل ملعايريتتحقق فيهم ا قدالذين األفراد بادرة بتحديد بامل "بحث أيضاالجلنة  فتلِّوكُ". املصادر
  ". فيهللنظر يف وقت الحق اهتمامهمبدون قد ي والذين... بشكل غري رمسيواالتصال م 

 إىل إبداءاليت تقوم ا، العامة التوعية ، من خالل البحثجلنة دعت ، هذه املتطلبات ومتشيا مع -٢٦
 من بنيو .أهيال مناسبااملؤهلني ت لتحديد األشخاص خاصة ا عملية حبثبنشاط يف شرعت  االهتمام

 بناء على دعوة يونيو/شهر حزيران يف اية، كوريا اجلنوبية إىل سيول األمري زيد، سافر االلتزامات هذه
والية  لشرح ومؤمتر القمة العاملي يف املؤمتر السنوي  للمشاركةالرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة من

املدين  واتمع ممثلي الدول مع نوجلنة البحث اآلخر ع أعضاءاجتمو. االهتمامإلبداء  دعوةالو اللجنة
عن  البحث جلنةوتعرب . لنفس الغرض احملكمة اجلنائية الدولية يف عمل الذين لديهم اهتمام واألفراد

ا يفميع اجلهات املعنية  جلاامتناهذه املسألة ملساعد . 

فيما فيها  للنظر عبري عن االهتمام أو توصياتت  رسائلبحث، تلقّت جلنة المن خالل هذه العملية -٢٧
الغالبية ومن ضمن هؤالء األشخاص، كانت  .تعرفت عليهم بشكل آخرأو  فردا ٥٢ ب يتعلق

 قدر من أعلى ومشلت عدداً كبرياً من نظام روما األساسي الواردة يف األهلية عايري تفي مبالساحقة
 وإن  ،هذه اموعةممثّلة يف  القانونية واللغوية والتقاليد يةمجيع املناطق اجلغراف كانتو .واخلربة التجربة

من على الرغم  .أخرىجمموعات وأوروبا الغربية األفريقية و اموعات لمرشحني منل متثيل أوسعجاء 
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 من ضمن كان هناكفقد ، البحث جلنةمل يكن باألمهية اليت تتمناها   من حيث نوع اجلنسالتنوع أن
أيضا  املرشحني قائمةومشلت . املؤهالت العاليةذوي  املرشحات عدد من ٥٢ عددهماألفراد البالغ 

  .دولة من غري الدول األطراف الذين حيملون جنسية ذوي املؤهالت العالية األفراد عددا من

 من ذوي اخلربة مبا يف ذلك العديد من اخلربات، أيضا جمموعة واسعة املرشحني قائمة وتضمنت -٢٨
احملاكم و املخصصة الدوليةاحملاكم و و احملكمة اجلنائية الدوليةوب، لقانون اجلنائي الدويليف ا الواسعة
من مسؤولني يف الوطنية،  ة العامالنيابةدوائر  من من ذوي اخلربة آخرون وجاء .الدولية املختلطةاجلنائية 

 وجاء .االدعاء العام جمال قضاة، أو يقومون بأدوار أخرى يف أو قضاة التحقيق ودوائر االدعاء العام، أ
  .األدوار الثالثة مجيع كانت تشمل خربة املرشحني، يف كثري من احلاالتو .قضائية واسعة ربةخب آخرون

ألا مل تتضمن ، صعبة قابلةامل قائمة مهمة وضع كانت، هذه النوعية من قائمة مرشحنيوب -٢٩
، قابلةامل قائمة وضعوعند  .يد من الدراسةستحق املزيأن يف أحوال أخرى كان ميكن  الذين العديد من

، مبا يف ذلك يف تلك املرحلةحول املرشحني  فرة لديهاااملتو مجيع املعلومات يف بدقّةاللجنة فقد نظرت 
 ذلك من الصحافة وغريو، على أعماهلم تعليقاتالغريها من األكادميية و، واملقاالت بيان املؤهالت

استعراضا  عند االقتضاء، وأجرت جلنة البحث، .ومواد أخرى آنذاك، املتاحةاملراجع مثل ، التقارير
 اعن ارتياحهو االبحث عن سروره  جلنةتوأعرب .املرشحنيللعموم حول  لمعلومات املتاحةلشامال 

  .قُدمت هلا األمساء اليتنوعية عن ولالستجابة لعملها 

عدد من ، كان هناك قابلةامل قائمةعلى  إدراجهاأمساؤهم  تستحق الذين رمبا قد من بني أولئك -٣٠
يف مواصلة  ونرغبيال  مإىل أ جلنة البحث،  استفساربعد ، الذين أشاروااملؤهلني تأهيال عاليا املرشحني
  .أو مهنية  شخصيةسبابأل، سواء أمسائهمالنظر يف 

 ٨ مقابالت مع البحث جلنةأجرت املرشحني،  لى الئحةالواردة ع ٥٢ ضمن األمساء من -٣١
وبيان مؤهالت  بيان شخصي، كل مرشح من البحث، طلبت جلنة عملية املقابلة ألغراضو .رشحنيم

، مالئمة رشحاليت يعتربها امل األخرى ذات الصلة الوثائقاحملكّمني، وغري ذلك من ، وقائمة مفصل
 لبحثا جلنةوأجرت  . عليهاومتّ احلصول كل حالةاملراجع يف وطُلبت . وتلقّت اللجنة تلك الوثائق

 ما يزيد علىفجمعت يف اية املطاف ، مرشح لفيما يتعلق بك املصادر املفتوحة حبوثاً باستخدام أيضا
 جلنة من قبل أعضاء كل مقابلة أجريتو . املؤهلني للمقابلةاملرشحني بشأن صفحة من الوثائق ١٠٠٠

معايري  استناداً إىل اماملدعي الع ملنصب املرشحني مدى مالءمة تقييم يهدف إىل شكل موحد البحث يف
احملكمة  عملمعرفته ل مسألة  كل مرشح مع حبثت  اليتاملسائل من بنيو. يف نظام روما األساسي األهلية

والتدريب  مكتب املدعي العام بني إدارة، وحتقيق التوازن املناسب اإلدارية، واخلربة اجلنائية الدولية
مكتب الضعف يف مواطن القوة ومواطن  تصوراتو لعامة؛ا واملشاركة النيابة العامة أعمال العملي على
، لمحكمة اجلنائية الدوليةاألخرى ل جهزةاأل، ومكتب املدعي العام التفاعل بني تقديرو؛ املدعي العام

 القضائية يف أو اخلربة/و النيابة العامةيف جمال  السابقة، واخلربة إتقان اللغةو، ومجعية الدول األطراف
  .ايا اجلنائيةالقض التعامل مع
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ميع جلو ،الذين قابلتهم املرشحني لكل من اعن امتناتعرب  البحث أن جلنةعلى  التأكيد جيدر -٣٢
 يفأمساؤهم تدرج  أولئك الذين مل من بنيو .للنظر فيها إليها  أمساؤهمقُدمت اآلخرين الذيناملرشحني 

 البارزة والصفات الشخصية املهنية اتالقدرذوي  من العديدهناك  ،املكتب لينظر فيها التصفيةقائمة 
ال  ضمان أن دفو .الدويل جمال القانون اجلنائي يفن قد جيدر النظر يف أمسائهم ملناصب أخرى الذي

استكشاف ما ب، السرية املناسبة وفقا للترتيبات ،بحثال جلنةسوف تقوم ، عن األنظار هذه اخلربة تضيع
إىل املستشار املدرجة أمسائهم يف قائمة التصفية  غري املرشحني نعدد م أمساء إحالة  من املناسبإذا كان
تنشأ عندما و يف الوقت املناسبحسب اإلمكان  لنظر فيهال غريه،إىل  ورمبا لألمم املتحدة، القانوين

  . الدويل القانون اجلنائي جماليف أخرىمناصب 

  
   التوصيات املتعلقة بقائمة التصفية-زاي

وإمنا يف . للمحكمة اجلنائية الدولية املقبل املدعي العام اختيارالبحث يف  نةجلتتمثل والية  ال -٣٣
يتعني  وهلذه الغاية، .مجعية الدول األطراف من قبل املقبلانتخاب املدعي العام توافقي و ترشيح تسهيل

،  قائمة قصرية بأمساء ما ال يقل عن ثالثة مرشحني أكفاء، إذا أمكن ذلك"بحث إعداد  العلى جلنة
 هذه القائمة البحث وإذ تقدم جلنة . ترد أدناه قائمة بأربعة مرشحنيولذا،. "فيها املكتبلكي ينظر 

الواردة يف  الرمسية األهليةيستويف املعايري  ال احملددين أدناه من املرشحني كل  أنالقصرية، فهي واثقة من
، ألداء الالزمة الشخصية ة والصفاتاخلربالتجربة املهنية و لديه أيضا فحسب، وإمنا نظام روما األساسي

  .أعلى مستوى يف لمحكمة اجلنائية الدوليةلاملدعي العام  دور

ملواصلة  مجعية دول األطرافعلى املكتب و  علىنياملقترح للمرشحني  القائمة النهائية ترد أدناه-٣٤
  :هاالنظر في
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  )غامبيا( ابنسود.  بفاتو

 ١منذ وذلك ، للمحكمة اجلنائية الدولية) االدعاء(دعي العام نائب امل حاليا منصب ابنسود شغل فاتوت
منصب  ، منصبها احلايل تويلاملناصب اليت شغلتها قبل  من بنيو .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين األول

يف  واحملامي املستشار القانوينومنصب رواندا، اجلنائية الدولية ل يف احملكمةاملستشار القانوين األقدم 
منصب ، ومجهورية غامبيا العدل يف العام ووزير احملاميمنصب و ،روانداالدولية لاجلنائية  احملكمة
  .غامبيا مجهوريةيف  النيابة العامةة املسؤول عن ، ونائبغامبيا مجهورية  يفالقانويناألمني العام والوكيل 

  
  )اململكة املتحدة( كيلي.  تأندرو

الدوائر  (ةكمبوديال اكماحمليف  لدوائر االستثنائيةلاملشارك  املدعي العام الدويل هو حاليا كيلي أندرو
 أقدم يف االدعاء العام يف حمامٍ ، منصبه احلايل قبل توليه اليت شغلها الوظائف من بني). االستثنائية

أمام و ،لسرياليون احملكمة اخلاصة الدعوى املرفوعة أمام يف حمامي الدفاع؛ احملكمة اجلنائية الدولية
 احملكمة اجلنائية الدولية ووكيل النيابة الرئيسي يفيوغوسالفيا السابقة؛ ة الدولية لاجلنائي احملكمة

،  مندوبموظفو،  السابقةا ليوغوسالفياحملكمة اجلنائية الدولية ووكيل النيابة يف؛  السابقةاليوغوسالفي
  .اجليش الربيطاين العسكرية، القانونيةاخلدمات يف فيلق، لل القائد العامو

  )ترتانيا( عثمان يحممد شند

 قبل توليه اليت شغلها الوظائف من بنيو .يف ترتانيا رئيس القضاء منصب حاليا حممد عثمان يتولّى
 القانوين قطاعالإصالح الرئيسي يف  املستشار منصبوترتانيا، ب،  حمكمة االستئنافرئيس منصبه احلايل

املتحدة  إدارة األمميف املدعي العام ومنصب كمبوديا، ب، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو، العدل وقطاع
معين حبالة  خبري مستقلو؛  لرواندااحملكمة اجلنائية الدولية  يفالنيابة رئيسو؛ الشرقية يف تيمور االنتقالية
 عضو اللجنة لبنان، لتقصي احلقائق يف جنة رفيعة املستوىالل مفوضو يف السودان؛ اإلنسان حقوق

  . ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدولية و لروانداكمة اجلنائية الدوليةاحمل أرشيف يف االستشارية

  )كندا(بييت  روبر

 وزارة العدليف  احلربجرائم و رائم ضد اإلنسانيةاجل يف قسمي املستشارمنصب  حاليا بييت روبر يتوىل
لدوائر  املشارك لعام الدويلاملدعي ال منصب منصبه احلايل قبل توليه اليت شغلها الوظائف من بني. كنداب

 وحدة املدعي العام يف؛ ومنصب احملكمة اخلاصة لسرياليون حمامي االدعاء املسؤول يف؛ واالستثنائية
، ودا��ة ا������ة ا����د��، وزارة ا���ل ، يف اإلدارة االنتقالية؛ ووكيل النيابة العامة، اجلرائم اخلطرية

احملكمة  يف موظف قانوينو يف كوسوفو؛ بعثة األمم املتحدةيف  يمياإلقل املستشار القانوينو ، ا������
، وزارة اجلرائمالعمل املعنية بفرقة املتكاملة لعائدات ال العام، ودعيومنصب امل؛  لرواندااجلنائية الدولية

  .العدل، كندا
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  مالحظات ختامية -حاء

، ومجعية الدول األطراف ،املكتب من قبل للنظر فيها السابقة ختصرةاملقائمة ال يف الثناء على -٣٥
 بني املرشحني البحث جلنةوال تفرق   احملكمة اجلنائية الدولية،بأعمال  املهتمنيمن واتمع األوسع 

 املرشحنيفجميع . مرشح تفضيلية بشأن أي توصية أو تقدم أي مصالحيته من حيث نياملختار
 نيالرمسي وانتخاب ترشيح ضمانيف  دماللمضي ق يف أفضل السبلالنظر وستكون مسألة  .مستحقني

كما جلمعية الدول  لمكتبصعبة حقيقة بالنسبة ل  مسألةاملقبل املدعي العامملنصب  بتوافق اآلراء
حول الناشئ  توافق يف اآلراء يف إطار هذه املسألة مواصلة النظر يف يف البحث جلنةتأمل و.  األطراف

احملكمة اجلنائية  القادمة من عمل للمرحلة ناسبامل املقبل امملدعي العوشخصية اوخربة اخلربة الالزمة، 
  .الدولية

 

  مسو األمري زيد رعد زيد احلسني
  السري دانييل بيتلحم

  سعادة السفري جويل هرنانديس
  سعادة السفري ميلوس كوترييك

  سعادة السفري باسو سانغكو
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