بيان صحفي :الهاي 10 ،تشرين األول/أكتوبر 2017

اجتماع اللجنة االستشارية المعنية بترشيح القضاة
ICC-ASP-2017101010- PR1338

عقدت اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ("اللجنة") اجتماعها السادس يف الفرتة من
 18إىل  22أيلول/سبتمرب  2017يف الهاي .وأجرت اللجنة مقابالت مع  12مرشحا لستة من مناصب قضاة احملكمة
اجلنائية الدولية ،تبدأ فرتات واليتهم املمتدة تسع سنوات يف  11آذار/مارس  .2018وسينتخب القضاة الستة يف الدورة
السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،املقرر عقدها يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من  4إىل 14
كانون األول/ديسمرب .2017
واللجنة مكلفة باحلرص على تعيني أشخاص من ذوي أعلى املؤهالت للعمل قضاة لدى احملكمة .وقد أنشئت اللجنة
يف عام  ، 2012وهي تتألف من تسعة أعضاء يقومون باخلدمة ملدة ثالث سنوات مع إمكانية إعادة انتخاهبم مرة واحدة.
وهؤالء األعضاء من رعايا الدول األطراف ،مما يعكس النظم القانونية الرئيسية يف العامل والتمثيل اجلغرايف العادل ،فضال عن
التمثيل العادل للجنسني كليهما .ويتمتع أعضاء اللجنة باألخالق ال رفيعة والكفاءة واخلربة الثابتة يف جمال القانون اجلنائي أو
القانون الدويل ،ويعملون يف اللجنة بصفتهم الشخصية.
ويستند تقييم املرشحني ملناصب القضاة بشكل صارم إىل الفقرات ( 3أ) و (ب) و (ج) من املادة  36من نظام روما
األساسي .وتنظر اللجنة يف املواد اخلطية اليت يقدمها هلا املرشحون وتشدد على أمهية إجراء مقابالت وجها لوجه .وتقدم
الرتشيحات يف إطار القائمة "ألف" أو القائمة "باء" على النحو املبني يف الفقرة  3من املادة  36من نظام روما األساسي ،اليت
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ت قتضي "كفاءة ثابتة يف جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو حمام،
أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال الدعاوى اجلنائية" أو" كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة مبواضيع كالقانون
اإلنساين الدويل وقان ون حقوق اإلنسان ،وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة" .وجيب
أن يكون املرشحون أشخاصا يتمتعون باألخالق الرفيعة والنزاهة واحلياد ،وأن تكون هلم معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على
األقل من لغات العمل يف احملكمة ،وأن يكونوا جاهزين للخدمة على هذا األساس منذ بداية واليتهم.
وميكن االطالع على تقرير اللجنة ) (ICC-ASP/16/7عن أعماهلا خالل اجتماعها السادس على املوقع الشبكي
للجمعية .كما ميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن اللجنة على املوقع الشبكي اخلاص هبا.
_____________
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