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عشرة ابعةسالالدورة 
٢٠١٨مرب كانون األول/ديس١٢-٥،الهاي

اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحاتعن لمكتباتقرير 

ِّ  مقد مة-ً أوال  

ا العاشرة إنشاء جلنة استشارية ت عىن بالرتشيحات-١ ، )١(ُ            قررت مجعية الدول األطراف يف دور
لالختصاصات املرفقة بتقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة ً تعمل وفقا  

َ                   الدولية (ت سم ى هنا "االختصاصات")للمحكمة اجلنائية  وجب مبُ                  وقد ع دلت هذه االختصاصات .)٢(ُ 
.)٣()ICC-ASP/13/Res.5(قرار ال

أن تكون فرتة، ٢٠١٨يناير /كانون الثاين٢٩املعقود يف لث، اجتماعه الثاوقرر املكتب، يف -٢
فرتة الرتشيح هي ٢٠١٨أغسطس/آب٢٨إىل وحزيران/يوني٦ً           االثين عشر أسبوعا  املمتدة من 

ُ  َّ                                     النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (ت سم ى فيما يلي: "اللجنة االستشارية") الذي 
٣٠بناء على توصية من املكتب. ويف ابعة عشرة جلمعية الدول األطراف،سسيجري أثناء الدورة ال

أيلول/سبتمرب، مث متديدها ملدة ١١حىت، قرر املكتب متديد فرتة الرتشيح ملدة أسبوعني، آب/أغسطس
.٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٩مث متديد للمرة الثالثة حىت أيلول/سبتمرب، ٢٥أسبوعني أخريني إىل 

للجنة الثماينالنظر يف الرتشيحات ، قرر املكتب ٢٠١٨نوفمرب تشرين الثاين/١٥يف و -٣
.ذا الشأنوتقدمي تقريرهوتقييمهااالستشارية املعنية بالرتشيحات

__________
.١٠/٥ICC-ASP/10/Res.5من القرار ١٩انظر الفقرة )١(
.ICC-ASP/10/36الوثيقة)٢(
.من ذلك القرار٤٥انظر الفقرة )٣(

ICC-ASP/17/21احملكمة اجلنائية الدولية

Distr.: Generalجمعية الدول األطراف
23 November 2018

ARABIC
Original: English



ICC-ASP/17/21

21A231118 2

المعايير- ثانيا

ّ                                     ترشــيحات، تلّقتهــا أمانــة مجعيــة الــدول األطــراف حــىت تــاريخ مثــاينً            كــان معروضــاً علــى اللجنــة -٤
.٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٩أي حىتَّ    انتهاء فرتة الرتشيح املمدَّدة، 

معايري العضوية يف اللجنة االستشارية، الـواردة يف الفقـرتني يف اعتبارهالفريق العامل قد وضع و -٥
من االختصاصات، أي ما يلي:٢و١

تتــــألف اللجنــــة مــــن تســــعة أعضــــاء، مــــن رعايــــا الــــدول األطــــراف، الــــذين تقــــوم مجعيــــة الــــدول ) أ(
بغــي أن ً     األطــراف بتعييــنهم بتوافــق اآلراء، بنــاء علــى توصــية مــن مكتــب اجلمعيــة بتوافــق اآلراء أيضــاً، وين

الرئيســية يف العــامل، وأن يتــوافر فيهــا التمثيــل اجلغــرايف العــادل، فضــال عــن القانونيــةتعكــس اللجنــة الــنظم 
.ً                                       لكال اجلنسني، استناداً إىل عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسيالعادلالتمثيل 

الــذين يتحلــون بــأخالق املهتمــني البــارزين الــراغبني و أعضــاء اللجنــة مــن بــني األشــخاص ُ   ُخيتــار)ب(
.رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويل

ً        ً رأى الفريــق العامـل أن هــذه املعــايري تتطلــب إجــراًء تقييميــاً ً             َّ             وتبعـاً للممارســة املتَّبعــة يف املاضــي، -٦
ّ     مـن االختصاصـات، أن يقـّيم مـا ٢إىل الفقـرة ً اً اسـتنادعليـه، َّ تعـنيَّ أما املرحلـة األوىل فقـد من مرحلتني. 

ــحإذا كــان امل م يفــون مبَّ رشَّ املهتمــني الــراغبني و األشــخاص ات أن يكونــوا مــن "َّ تطلَّبــون املقدمــة ترشــيحا
البارزين الذين يتحلون بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون 

ونَّ رشَّـحإال املمـن االختصاصـات،١، املبينة يف الفقـرة املرحلة الثانية من التقييم". وال ينتقل إىلالدويل
الذين يستوفون بصفة فردية هذه املعايري.

مراعــاة ورأى الفريــق العامــل، فيمــا خيــص املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة االختيــار، أنــه جيــب عليــه -٧
املـذكورة َّ   املتطلَّبـاتإىل جانـب الرئيسية يف العامل، القانونيةالنظم ضرورة أن تعكس اللجنة االستشارية "

ً    لكـال اجلنسـني، اسـتناداً إىل العـادلوأن يتوافر فيهـا التمثيـل اجلغـرايف العـادل، فضـال عـن التمثيـل أعاله، 
ضــمان االســتمرارية يف أعمــال مراعــاة ضــرورةكــذلك و ".يدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســعــدد الــ

يف تطبيق هذه املعايريعلى ّ                                 يتوّصل الفريق العامل إىل أي توصية بناء تفق على أن االلجنة االستشارية. و 
.جمموعها

الدول األطراف اليت ”من ٢٠١٧وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة االستشارية يف تقريرها لعام -٨
قد تنظر يف ترشيحات مواطنيها كأعضاء يف اللجنة االستشارية، أن تضع يف االعتبار أن تكوين اللجنة 

.)٤(ني"كال اجلنسلالتمثيل العادل “ ،، يف مجلة أمورينبغي أن يعكس

٢ملعـايري الـواردة يف الفقـرة بايـويفعلى حدة ملعرفة ما إذا كـان ترشيحاملكتب دراسة لكل أجرىو -٩
ــا  مـن االختصاصــات. وأتيحــت ألعضــاء املكتـب الفرصــة للتعبــري عــن جوانـب كــل ترشــيح فــردي يعتربو

__________
ICC-ASP/16/Res.6من القرار٧٠الفقرة )٤(
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اإلضـافية جلوانب اليت أثـارت االستفسـارات أو التعليقـات، مبـا يف ذلـك يف ضـوء العناصـر اقوة، و مواطن
ــــة االستشــــارية ــــائق األخــــرى ذات الصــــلة بشــــأن إنشــــاء اللجن ــــل الشــــرط )٥(يف االختصاصــــات والوث ، مث

أعضاء اللجنة بشكل مستقل، أو وجبها من االختصاصات اليت يتصرف مب٣املنصوص عليه يف الفقرة 
د املطلـوب لالضـطالع ُ                         االعتبارات املتعلقة باملهارات اللغوية. كما اسُرتعي االنتباه إىل االختصـاص احملـد

بوالية اللجنة االستشارية، أي تيسري عملية االختيار لألشخاص املرشحني ليكونوا قضاة يف احملكمة.

من ٢املكتب على أن مجيع املرشحني يستوفون املعايري الواردة يف الفقرة وتوافقت اآلراء داخل -١٠
(أعاله) قد استوفيت. واعترب املكتـب ٩و٨و٧شروط الرجوع إىل أن النقاط املشار إليها يف الفقرات 

أن تكليفه هو توصـية اجلمعيـة العامـة جبميـع املرشـحني الثمانيـة لالنتخـاب يف اللجنـة االستشـارية املعنيـة 
بالتعيينات على أساس الرتشيحات املعروضة عليها.

االستنتاجات والتوصيات- ً ثالثا  

م أمامه مؤهلون للعمل يف الثمانية َّ  رش حنيإىل أن مجيع املكتب خلص امل-١١ املعروضة ترشيحا
من ٢ً                                        مجيعا  يستوفون املعايري الفردية املبينة يف الفقرة مذلك فهبعضوية اللجنة االستشارية. و 

االختصاصات.

التالية أمساؤهم ستفي الثمانية َّ             أن اللجنة االستشارية املكو نة من األعضاء رأى املكتب و -١٢
لالنتخاب لعضوية يوصي برتشيحهم من االختصاصات، و ١اجلماعية املعروضة يف الفقرة باملعايري 

أمام أمساء األعضاء الذين مل خيدموا بعد يف مة جنوبوضع عالمة األجبدياللجنة االستشارية (بالرتتيب 
عضوية اللجنة):

*، ذكرّ              أمحد حمم د (دولة فلسطني)باراك بن حماد (أ) 

*، ذكر(رومانيا)كوميليوبيرسان (ب) 

ذكربرينو (فرنسا)كوت(ج) 

ذكرأدريان (اململكة املتحدة)فولفورد(د) 

*، أنثى(كينيا)لوسي موتوينكامبوني (ه)

*بوتسوانا) أنثى(ساجني ماسينونوموناجيم (و)

*ذكر)، وليفياب(رودريغيز فيلتزي أنريكي إيدواردو )ز(

*)، أنثىبرازيل(فيغرييدوسيلفيا هيلينا دي شتاينر )ح(

__________
).ICC-ASP/10/36(انظر تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية)٥(
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الثامنة عشرة مع اتنتخب اجلمعية العضو املتبقي يف دورسفيما يتعلق باملرشح التاسع، -١٣
املكتب الختاذ قرار بشأن فرتة الرتشيح. وسيعمل العضو التاسع املنتخب على هذا النحو لفرتة ما تبقى 

.مرة واحدةإال إعادة انتخابه وال ميكن ، ٢٠٢١عام حىت من فرتة الثالث سنوات، أي 
أعرب عن أمله يف أن تكون قائمة املرشحني مقبولة لدى املكتب ألعماله، وعند اختتام-١٤

.وفقا لالختصاصاتاجلمعية وأن تؤدي يف النهاية إىل انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية 

____________


