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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  

 تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية

 الدوليةاجلنائية  لمحكمةلقضاة ال  معنية بترشيح

 

  مذكرة من األمانة

، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ  ،ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ٢٥عمال بالفقرة   
 من نظام ٣٦من املادة ) ج(٤ تنفيذ الفقرة إمكانيةيقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه تقريراً عن 

 املشاورات غري الرمسية اليت أجراها ويعكس هذا التقرير نتيجة. معيةاجلروما األساسي لكي تنظر فيه 
 .يف نيويوركالفريق العامل التابع للمكتب 

  معلومات أساسية  -أوال

ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ٢٥ الفقرة يف  -١
ة ومجعية تعزيز احملكمة اجلنائية الدولي" املعنون )١(

ديسمرب / كانون األول١٠بتاريخ ") اجلمعية("الدول األطراف ، الذي اعتمدته مجعية "الدول األطراف
 من ٣٦من املادة ) ج(٤ تنفيذ الفقرة إمكانيةعد تقريراً بشأن يإىل املكتب أن طلبت اجلمعية ، ٢٠١٠

  ".نظام روما األساسي

  : من نظام روما األساسي على ما يلي٣٦من املادة ) ج(٤ وتنص الفقرة   -٢

ء جلنة استشارية تعين بالترشيحات،  ذلك مناسباً، إنشانجلمعية الدول الطراف أن تقرر، إذا كا"
  ". ويف هذه احلالة تقوم مجعية الدول األطراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتها

 ١ عين املكتب يف اجتماعه الثاين املعقود يف ،ICC-ASP/9/Res.3وبعد اعتماد اجلمعية للقرار   -٣
  . االستشارية املعنية بالترشيحاتميسرة للجنة) أسبانيا( السيدة فرانسيسكا بدروس ٢٠١١فرباير/شباط

                                                             

 ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك،  )١(

  .٢٥رة الفق،  ICC-ASP/9/Res.3 الد األول، ،)ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
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أكتوبر / تشرين األول٥وعقدت امليسرة جولتني من املشاورات غري الرمسية هلذا املوضوع، يف   -٤
ووافق الفريق العامل على تقدمي مشروع اختصاصات . ، على التوايل٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠و

 ).املرفق(ها يف الدورة العاشرة للجمعية حيدد والية اللجنة االستشارية وتشكيلها وأساليب عمل

  النتائج العامة  -ثانيا

وبالتحديد، ينبغي . ينبغي أن تتفق إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة مع نظام روما األساسي  -٥
) ج(و) ب(و) أ (٣الواردة يف الفقرات  الدول األطراف املتطلبات قدمهمأن يستويف املرشحون الذين ت

  :نص على ما يلي اليت ت٣٦من املادة 

يختار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة   )أ("
  ؛وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

  :جيب أن يتوافر يف كل مرشح لالنتخاب للمحكمة ما يلي  )ب(

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة كفاءة ثابتة يف جمال   ‘١’  
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 باملوضوع مثل القانون   ‘٢’  
ة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخرب

  بالعمل القضائي للمحكمة؛

جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة   )ج(
  ."واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة

ى أن يكون املرشح من رعايا إحد ٣٦من املادة ) ب(٤الفقرة تطلب وعالوة على ذلك، ت  - ٦
  :الدول األطراف

لكل دولة طرف أن تقدم ألي انتخاب معني مرشحا واحدا ال يلزم بالضرورة أن   )ب("
يكون واحدا من رعاياها، ولكن جيب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول 

  ".األطراف

ويف هذا . والدول األطراف مسؤولة عن التحقق من استيفاء املرشحني للشروط القانونية  - ٧
  : على ما يلي٣٦من املادة ) أ(٤دد، تنص الفقرة الص

جيب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن املعلومات الالزمة  )...("
  ."٣اليت يثبت ا وفاء املرشح باملتطلبات الواردة يف الفقرة 

 ١٠ملؤرخ  ا،ICC-ASP/3/Res.6معية اجل من قرار ٦وعالوة على ذلك، تنص الفقرة   - ٨
 على "لمحكمة اجلنائية الدوليةلقضاة  الإجراءات ترشيح وانتخاب"واملعنون  ،٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

   :على ما يلي
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  :يرفق بكل ترشيح بيان "

حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات املنصوص   )أ (
 ٤ي، وفقا للفقرة  من النظام األساس٣٦من املادة ) ج(و) ب(و) أ(٣عنها يف الفقرات 

  ". يف النظام األساسي٣٦من املادة ) أ(

 تدخل أي هيئة تقييم مستقلة للتحقق من استيفاء احاليملعمول ا وال تقتضي اإلجراءات ا  -٩
  .ووفقاً للنصوص القائمة، تقع هذه املسؤولية على الدول األطراف. الشروط

معية األساسي جل ركيبتالضمن هيئة  وجودولذلك، فإن إنشاء جلنة استشارية سيؤدي إىل   -١٠
ي هيئة أخرى خالفا أل ،وستتمتع هذه اهليئة بالشرعية.  القضاةانتخابعملية لتيسري طراف ألالدول ا
نص عالوة على ذلك، ي ومعية؛اجلم أمايف اية األمر مسؤولة هذه اهليئة وستكون . همة مماثلةتقوم مب

  . على إمكانية إنشائهانظام روما األساسي صراحة 

البحث اخلاصة مبنصب املدعي يضاً جلنة النتخاب املدعي العام، وهي جلنة  املكتب أأنشأقد و  -١١
  .ICC-ASP/9/INF.2للمحكمة اجلنائية الدولية اليت يرد وصف لواليتها يف الوثيقة  العام

 األطراف من دورها يف وال يعين إنشاء جلنة استشارية، بأي حال من األحوال، حرمان الدول  -١٢
تقييم هي مهمة ومهمة اللجنة . معية يف االنتخاباتاجلوليس يف ذلك ازدواج مع دور . تقدمي املرشحني

  . ناتيئاهلن اهاتعملية صنع القرار اليت تقوم ا وال ختل بفين فقط، 

. غري مقتضبإىل تكاليف وأعباء إدارية إضافية ، بقدر اإلمكان، ال ينبغي أن تؤدي اللجنةو  -١٣
  .شفافةاللجنة وينبغي عالوة على ذلك أن تكون إجراءات التقييم اليت تقوم ا 

  التوصيات   -ثالثا
ولتحقيق هذا الغرض، . لمحكمة اجلنائية الدوليةلقضاة رشيح الإنشاء جلنة استشارية معنية بت  -١

لجنة وتشكيلها والية التحديد لميكن استخدامه يرد يف مرفق هذا التقرير مشروع اختصاصات 
  . وأساليب عملها

تتألف من أعضاء مستقلني من التأكد عند اعتماد اختصاصات اللجنة االستشارية من أن اللجنة   -٢
  .ااالت ذات الصلة من القضاء الدويليف املعرفة واخلربة الواسعة ذوي 

  . مناسبشكل  يف اللجنة بضائية الرئيسية متثيل النظم القالتأكد من  -٣
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  فقاملر

لمحكمة لقضاة رشيح النة استشارية معنية بتتعلقة بإنشاء جلاملختصاصت الا
  اجلنائية الدولية

  لتشكيلا  –أوال 

تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، من رعايا الدول األطراف، الذين تقوم مجعية الدول األطراف   -١
اللجنة ء أيضاً، وينبغي أن تعكس بتعيينهم بتوافق اآلراء، بناء على توصية من مكتب اجلمعية بتوافق اآلرا

ل دالتمثيل اجلغرايف العادل، فضال عن التمثيل العاأن يتوافر فيها  يف العامل، والنظم القضائية الرئيسية
  .لكال اجلنسني، استناداً إىل عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي

خالق رفيعة الذين يتحلون بأ بارزين املعنيني واملهتمني الاألشخاصبني أعضاء اللجنة من يختار   -٢
  .كفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويليتمتعون بوالذين 

وهم يعملون بصفتهم الشخصية وال يتلقون . أعضاء اللجنة ال ميثلون الدول أو منظمات أخرى  -٣
  .تعليمات من الدول األطراف أو من أي منظمات أخرى أو أشخاص آخرين

  .عني اللجنة منسقاً لرئاسة اجتماعاا وتنظيم عملهات  -٤

  الوالية  -ثانيا

  .قضاة يف احملكمة اجلنائية الدوليةكفاءة األفراد أكثر تعيني يسري ختتص اللجنة بت - ٥

. مرة واحدة فقطيف اللجنة ثالث سنوات، وجيوز إعادة انتخاب العضو العادية مدة العضوية   -٦
من أجل اخلدمة مدة ثالث سنوات فقط، املعينني يف الدفعة األوىل ء  أربعة من األعضاإىليطلب و
  .  بني األعضاءالعضوية وحتقيق االستمراريةناوب ت

تقييمها يف لتزم تيف نظام روما األساسي وتند أعمال اللجنة إىل األحكام الواجبة التطبيق تس  -٧
  . دون غريها٣٦ من املادة ) ج(و) ب(و) أ (٣ت الفقرايف نصوص عليها املاملتطلبات ب للمرشحني

  أساليب العمل   -ثالثاً

وسائل االتصال عن طريق أو  ،و باملراسلةأ ،بذامبعد قيام الدول بتعيينهم اللجنة أعضاء تمع جي  -٨
  .العملية خاللاليت يقومون ا االتصاالت  مجيعيف سرية ال أعضاء اللجنةويراعي  .عن بعد

فيما كما جيوز هلا إجراء مقابالت معهم وخطياً،  شفوياً، رشحنيجيوز للجنة االتصال جبميع امل  -٩
  .نظام روما األساسيوفقا ل ؤهالممبيتعلق 
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ينبغي أن حتيط اللجنة املكتب علما ذلك، ولتحقيق . ينبغي أن تكون عملية التقييم شفافة  -١٠
نظام روما األساسي  يف الدول األطرافينبغي أن تبقي و. ليت تقوم اابانتظام وبالتفصيل باألنشطة 

املقدمة إىل حاطات اإللمكتب، ومن خالل عادية لال من خالل إجراءات التبليغبتلك األنشطة على علم 
  . نيويورك والهايالفريقني العاملني يف

تعلقان ي،  طابع تقين ألعماهلاتمعلومات ذاوحتليال لها، عم، بعد االنتهاء من  اللجنةتعد  -١١
قبل انعقاد  ،املكتبعن طريق  ، للدول األطراف واملراقبنيانتاحويملرشحني، دى مالءمة احصريا مب

  .بدقةفيهما تمكينها من النظر لاجلمعية بوقت كاف 

باملعلومات لدول األطراف اتزويد والغرض من التحليل واملعلومات اللذين تقدمهما اللجنة هو   -١٢
  . األحوال لتلك الدول أو جلمعية الدول األطرافليسا ملزمني بأي حال منمها و، القرارالالزمة الختاذ 

_________________ 


