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 مكتب مجعية الدول األطراف 

    2023إجراء العناية الواجبة للمرّشحني النتخاابت القضاة لعام   
،  2023"أن يضع حبلول آذار/مارس    طلبت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(، يف دورهتا احلادية والعشرين، من املكتب  .1

، حيد د املكتب  2023حني لشغل مناصب القضاة الذين سيتعني  انتخاهبم يف عام إجراءً للعناية الواجبة فيما خيص املرش  
القضاة، مع  مقتضياته ابالستناد إىل مقرتح تعد ه آلية الرقابة املستقلة ابلتشاور مع اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات  

ذين طُب قا على املرش حني لشغل منصب انئب املدعي العام  مراعاة اخلربة املكتسبة مؤخ راً من إجراءَي العناية الواجبة الل  
 1". واملرش حني لشغل منصب رئيس قلم احملكمة

ته آلية الرقابة املستقلة ابلتشاور  بناًء على طلب اجلمعية، يضع املكتب إجراء العناية الواجبة التالية ابالستناد إىل مقرتح أعد   .2
 مع اللجنة االستشارية املعني ة برتشيحات القضاة. 

الواجبة مبساعدة قلم احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف، حسب االقتضاء.   .3 العناية  الرقابة املستقلة إجراء  تتوىل آلية 
األساسية املتوافرة بشأن املرش حني املقرتح تعيينهم، واملرحلة  املعلومات    ملراجعةوسيتكو ن اإلجراء من مرحلَتني: املرحلة األوىل  

 أي من املرش حني املقرتح تعيينهم.  ضد  الثانية لتلقي ومراجعة أي اد عاءات بسوء السلوك  

 املعلومات األساسية   راجعةم

 مع مجيع الواثئق الداعمة املرفقة هبا. عند استالمها،    ،تتوخ ى أمانة اجلمعية تزويد آلية الرقابة املستقلة برتشيحات املرش حني  .4

مفص ل، وتقدمي املوافقة    تعمد آلية الرقابة املستقلة على االتصال ابملرش حني املقرتح تعيينهم وتستلزم منهم إكمال استبيان .5
قد يؤد ي عدم  و ابملؤسسات األكادميية املعني ة.    على االتصال أبرابب العمل واملوظفني السابقني أو بسلطات الدولة أو

 تقدمي استبيان مكتمل أو تزويد املوافقة املطلوبة إىل إبالغ الدولة الطرف مقد مة الرتشيح وعدم النظر يف طلب املرش ح.  

الرقابة املستقلة فحصاً معم قاً خللفية السجالت اجلنائية واألكادميية وسجالت العمل للمرش حني املقرتح تعيينهم  جتري آلية   .6
مبساعدة األقسام ذات الصلة يف قلم احملكمة اجلنائية الدولية، حسب االقتضاء. يشمل الفحص مراجعة وحتليل املعلومات  

سابقني، وحيثما أمكن، املوظفني الذين رمبا عملوا مع املرش حني املقرتح  مفتوحة املصدر واالتصاالت مع أرابب العمل ال
 تعيينهم. 
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تلتزم الدول األطراف، مبا فيها تلك اليت تسم ي مرش حني، مبساعدة آلية الرقابة املستقلة بشكل كامل يف أي استفسارات   .7
 ، والرد  على أي طلب من آلية الرقابة املستقلة بشكل آين .  املراجعة  هتتعلق هبذ

 تلقي اّدعاءات بسوء السلوك ومراجعتها 
أي  من    ضد  عند اعتماد إجراء العناية الواجبة هذا، تُنشئ آلية الرقابة املستقلة قناة سر ية لتلق ي اد عاءات سوء السلوك   .8

 املرش حني املقرتح تعيينهم.  

، يشري مصطلح "سوء السلوك" إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، وحاالت التحر ش، مبا  اة الواجبة هذألغراض إجراء العناي .9
أو   األخالقية  االنتهاكات  العمل، فضاًل عن  والتنم ر يف مكان  والتمييز،  السلطة  واستغالل  اجلنسي  التحر ش  ذلك  يف 

   1مثل االحتيال أو الفساد.  اجلسيمة القانونية األخرى 

  اإللكرتويناملوقع    عربعية الدول األطراف على إبالغ مجيع الدول األطراف بفتح القناة السرية، وتنشرها  حترص أمانة مج  .10
حساابهتا على وسائل التواصل االجتماعي، وكذلك من خالل اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف واجملتمع  عرب  للمحكمة و 

ت املهنية املعني ة. وعلى وجه اخلصوص، تكفل الدول األطراف اليت  املدين لتوفري املعلومات بشأهنا إىل الوكاالت واجلمعيا 
حني أن عملوا فيها أو اليت يعملون فيها حالياً، على إجراء تقدمي  قد مت أمساء مرش حني إطالع املنظمات اليت سبق للمرش  

اإلشارة إىل أنه يتم النظر يف    املعلومات إىل القناة، مبا يف ذلك معلومات عن كيفية التعامل مع االد عاءات الواردة، مع
 .  2023حزيران/يونيو  30ستظل القناة السر ية مفتوحة حىت و املرش حني ليكونوا قضاة لدى احملكمة اجلنائية الدولية.  

  املراجعة عملية  
 .  الشكوى صاحب  جيب أن يكون أي اد عاء مقد م مشفوعاً ابملعلومات والواثئق ذات الصلة بقدر ما يكون ذلك متاحاً ل .11

، وتشرح كيفية سري عملية املراجعة وكيف سيتم التعامل مع املعلومات  يردها تقر  آلية الرقابة املستقلة ابستالم أي اد عاء   .12
الرقابة املستقلة لتقدمي تفاصيل إضافية عن    الواردة. وجيب إبالغ صاحب الشكوى أبنه قد يتم االتصال به من قبل آلية

ي إىل عدم مواصلة النظر يف االد عاء. ال تُقبل الشكاوى  مثل هذه املعلومات اإلضافية قد يؤد   اد عاءاته، وأن  عدم تقدمي
 اجملهولة املصدر.  

ويكون االد عاء وعملية مراجعته من قبل آلية الرقابة املستقلة سري ني ويظالن كذلك يف مجيع األوقات. وال جيوز حتت أي   .13
من دون موافقته املسبقة. وال جيوز آللية الرقابة املستقلة أن    صاحب الشكوىظرف من الظروف الكشف عن هوية  

عاء وتقييمه على أساس  االد    مراجعةر  تعذ  تالقبيل إال عندما    تلتمس موافقة صاحب الشكوى على أي كشف من هذا
لشروط وعدم  هذه ا  األدلة املؤي دة املتاحة، ويكون الكشف ضرورايً لضمان مراعاة األصول القانونية. يف حال استيفاء

 
التحر ش،  بشأن  ائية الدولية  يف هذا السياق، إن  تعريفات التحر ش والتحر ش اجلنسي واستغالل السلطة والتمييز هي تلك الواردة يف التعليمات اإلدارية للمحكمة اجلن  1
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الرقابة املستقلة على املوافقة املطلوبة من صاحب الشكوى، تضع آلية الرقابة املستقلة االد عاء جانباً وتوقف   آلية حصول
 النظر فيه. 

ابألحرى  كان  و تراجع آلية الرقابة املستقلة أواًل االد عاء وتنظر فيما إذا كان يتعلق بسوء السلوك. إذا مل يكن األمر كذلك،   .14
، فإهنا ستناقش موضوع االد عاء، مع مراعاة أي شواغل  اً دائه سابقأب قدراته أو  بح أو  ق بشواغل متعلقة مبؤهالت املرش  يتعل  

أعرب عنها، مع رئيس اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، الذي  قد    صاحب الشكوىيكون  تتعلق ابلسر ية  
ابة املستقلة، ما إذا كان ينبغي إحالة املسألة إىل اللجنة االستشارية أبكملها لكي تقر ر  سيقر ر، بعد التشاور مع آلية الرق

 ما إذا كانت ستواصل النظر يف املسألة أم ال. 

عندما يتعلق االد عاء بسوء السلوك، تقوم آلية الرقابة املستقلة مبراجعة مصداقية االد عاء، مبا يف ذلك احلصول على مزيد   .15
و  املعلومات  من  من  الشكوىالتفاصيل  مقابلة صاحب  إجراء  من خالل  أو  إما كتابة  أتكيد  معه   ،  اإلمكان،  وقدر   ،

 املعلومات اليت مت احلصول عليها.  

 تقي م آلية الرقابة املستقلة أيضاً الطابع اجلوهري لالد عاء املقد م، وحتد د نوع سوء السلوك املعين وخطورته.   .16

الرقابة املستقلة موثوقاً وجوهرايً على املرش ح ملنحه فرصة كاملة وعادلة للرد  على االد عاء،  سُيعرض أي  اد عاء تعتربه آلية   .17
تكون آلية الرقابة املستقلة قد ات صلت به   ، . وجيب حتذير أي مرش ح مقرتح تعيينه معه  إما كتابة أو من خالل إجراء مقابلة 

 من االنتقام من أي جهة مشتكية.    ،يف هذا السياق 

  اإلبالغ

، وقبل انطالق املوائد املستديرة املقر ر انعقادها للمرش حني ملناصب  2023تشرين األول/أكتوبر    31يف موعد أقصاه   .18
القضاة، تقد م آلية الرقابة املستقلة إىل هيئة الرائسة يف اجلمعية تقريراً بشأن أي خماوف قد تكون قد حد دهتا فيما يتعلق  

تقييماً ملا إذا كان أي   التقرير   املقرتح تعيينهم. وعلى وجه اخلصوص، جيب أن يتضم ن  ابألخالق الرفيعة ألي من املرش حني
اد عاء مدعوماً أبدلة كافية إلاثرة املخاوف بشأن الشخصية األخالقية الرفيعة للمرش ح، مع مراعاة مصداقية االد عاء وطابعه  

 ملعنية برتشيحات القضاة. اجلوهري. حُتال نسخة من هذا التقرير إىل اللجنة االستشارية ا

عاءات الواردة اليت تفتقر إىل املصداقية  جيب أن يتضم ن تقرير آلية الرقابة املستقلة أيضاً معلومات عن العدد اإلمجايل لالد   .19
ى  مثل الشكاو  ، أو الطابع اجلوهري الكافَيني لطرحها على املرش حني، أو اليت مل تتم مراجعتها من قبل آلية الرقابة املستقلة

من أجل  و عاءات املتعلقة ابألداء.  عند الضرورة أو االد  املشتكي  اجملهولة املصدر وعدم املوافقة على الكشف عن هوية  
 ية اإلجراء، جيب تقدمي معلومات عامة فقط عن أسباب صرف النظر يف الشكوى.  احلفاظ على سر  

الرد املقد م من  عن  لخص قصري عن هذا االد عاء و تضمني التقرير املرفوع مب، جيب  ضد هاد عاء  بورود  مرش ح  يف حال إبالغ   .20
 ن هويته.  وعدم تقدمي تفاصيل تكشف ع  صاحب الشكوىبطريقة تضمن عدم الكشف عن هوية    ،املرش ح
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الت   .21 من  املستقلة  الرقابة  آلية  تتمكن  مل  تقريرها،  وص  وإذا  احملددة إلعداد  املهلة  االد عاء حبلول  بشأن  أكيدة  نتيجة  إىل  ل 
فسيكون عليها حتديد ما إذا كان من املمكن اختاذ مزيد من خطوات التحقيق لتأكيد االد عاء أو دحضه، وما قد يرتتب  

 ككل.    اإلجراءوقت واملوارد، مبا يف ذلك أي أتثري قد حُتدثه هذه اخلطوات على على هذه اخلطوات من حيث ال

ه تقييمها لالد عاء، يف الوقت نفسه من تقدمي التقرير  ضد  تُقد م آلية الرقابة املستقلة ألي مرش ح مت إخطاره ابد عاء مقد م   .22
 احب الشكوى يف مثل هذه احلاالت.  إىل هيئة رائسة اجلمعية. وتقوم آلية الرقابة املستقلة كذلك إببالغ ص

  *** 


