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 مجعية الدول األطراف

 
  الدورة العاشرة  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية الرابعاالنتخاب 

  انة مذكرة من األم

جلمعية الـدول    العاشرةلدورة  اقضاة احملكمة اجلنائية الدولية أثناء       ل الرابعنتخاب  االيجري  س – ١
  .٢٠١١ ديسمرب/األولكانون  ٢١ إىل ١٢ نيويورك يف الفترة من األطراف املقرر عقدها يف

ملـدة تـسع    للعمل  ستة قضاة    من نظام روما األساسي، سينتخب       ٣٦ومبوجب أحكام املادة     - ٢
  .سنوات

تبـاع  إب لب من الدول األطراف أن تقدم الترشيحات إمـا        يط،  ٣٦ من املادة    ٤لفقرة  ووفقا ل  - ٣
تباع إاإلجراءات املتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية، وإما ب             

اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتـسمية املرشـحني لتلـك               
 الالزمة اليت تثبـت     التفاصيلالترشيحات بيان يتضمن    ب يرفقوباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن      . احملكمة

  .٣٦ من املادة ٣استيفاء املرشح للمتطلبات الواردة يف الفقرة 

، جيب اختيار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلـون          ٣٦ من املادة    ٥ و   ٣ووفقا للفقرتني    – ٤
ياد والرتاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى             باألخالق الرفيعة واحل  

كما جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب للمحكمة معرفة ممتازة وطالقـة        . املناصب القضائية 
وعالوة على ذلك، وضعت قائمتان للمرشحني      . يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة        

  ):ق الثاين هلذه املذكرةانظر املرف(

واإلجراءات اجلنائية،   املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي         : ألفالقائمة  
واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمـال                

   اجلنائية؛الدعاوى

ين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جماالت القـانون الـدويل ذات الـصلة              املرشحون الذ : باءالقائمة  
باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمـل               

  .قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة
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من القائمة قل على األقضاة   ثالثةاالنتخاب لقضاة احملكمة، سيجري انتخابهذا وألغراض   - ٥
ا ، وقاض واحد من جمموعة آسي الشرقيةجمموعة دول أوروبا من  على األقلقاض واحدألف و

 باإلضافة إىل ذلك، .من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واثنني واحمليط اهلادئ،
  . سيتم انتخاب أثنني من القضاة الذكور على األقل

 على أن ينتخب القضاة باالقتراع السري يف اجتماع جلمعية ٣٦ املادة  من٦وتنص الفقرة  - ٦
ينتخب للعمل باحملكمة املرشحون ، وعلى أن ١١٢الدول األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة 

 الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة ستةال
جترى عمليات اقتراع  تخاب عدد كاف من القضاة يف االقتراع األول،يف حالة عدم انو. املصوتة

 املتعلق ICC-ASP/3/Res.6القرار  الواردة يفلألحكام ، وفقامتعاقبة إىل أن يتم شغل األماكن املتبقية
 تسمية وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، والذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف بإجراء

 ، واملعدل مبوجب القرار٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠مة السادسة لدورا الثالثة، املعقودة يف اجللسة العا
ICC-ASP/5/Res.5 ا اخلامسةالذي اعتمدته اجلمعية العامة يف اجللسة العامة التاسعة من دور ،

   .٢٠٠٧فرباير / شباط١املستأنفة املعقودة يف 

  ال جيوز أن يكون هناك قاضيان من رعايـا         ،٣٦ ة من املاد  ٨ و   ٧ومبوجب أحكام الفقرتني     - ٧
 تراعي الدول األطراف، يف إطار عضوية احملكمة، ضرورة متثيل          دولة واحدة، وعند اختيار القضاة،    

النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛ والتوزيع اجلغرايف العادل؛ ومتثيل عادل لإلناث والـذكور مـن               
الدول األطراف أن تراعي أيضا احلاجة إىل أن يكـون بـني            وإىل جانب ذلك، يتعني على      . القضاة

األعضاء قضاة ذوو خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو                
  .األطفال

 يونيـو /حزيـران  ١٣، فُتح باب الترشيح يف      ICC-ASP/3/Res.6 من القرار    ١٣ووفقا للفقرة    - ٨
. ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢غلق يف   دول األطراف، وأُ  ب مجعية ال   مبوجب قرار صادر عن مكت     ،٢٠١١

 القرار، مدد رئيس     نفس  من ١١ووفقا للفقرة   .  أسبوعا ١٢ ملدة   يف بداية األمر  فتح باب الترشيح    و
 حىت تاريخ إغالق باب     ترشيحا تسعة عشر وورد  مرة واحدة،   مجعية الدول األطراف فترة الترشيح      

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ يف الترشيح

 من القرار نفسه، نشرت أمانة مجعية الدول األطـراف أمسـاء املرشـحني          ٨مبقتضى الفقرة   و - ٩
والوثائق   من النظام األساسي   ٣٦ملناصب القضاة والبيانات املرفقة بترشيحام املشار إليها يف املادة          

 . مبجرد استالمها)١(اإلنترنتكة شبالداعمة األخرى على موقع احملكمة اجلنائية الدولية على 

، ترد يف املرفق األول هلذه املذكرة قائمة معدة ICC-ASP/3/Res.6  من القرار٩قا للفقرة فوو -  ١٠
 انظر (وفقا للترتيب األجبدي االنكليزي بأمساء مجيع املرشحني مع الوثائق املرفقة بترشيحام 

ICC-ASP/10/18/Add.1 .(ث قوائم إضافية تتضمن أمساء املرشحني وترد يف مرفقات أخرى ثال

                                                           
)١(

 int.cpi-icc.www://http ،حتت مجعية الدول األطراف.  
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، وحسب )املرفق الثالث(، وحسب اموعة اإلقليمية )املرفق الثاين(مرتبة وفق القائمة ألف أو باء 
  ).املرفق الرابع(نوع اجلنس 

اإلجراءات اليت سـتتبع يف      ICC-ASP/3/Res.6 من القرار    ٢٥ إىل   ١٥وترد يف الفقرات من      - ١١
  . القضاةانتخاب

 . للقضاةالرابع دليال لالنتخاب ICC-ASP/10/19تضمن الوثيقة وت – ١٢
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  املرفق األول

  )مع بيان املؤهالت( رشحنيقائمة مرتبة أجبديا بأمساء امل

 ]ICC-ASP/10/18/Add.1انظر [

  املرفق الثاين

  قائمة املرشحني مرتبة وفق القائمتني ألف وباء

  القائمة باء  القائمة ألف

 تشابلينسكي، فالديسالو   - ١ بسون، روزولو جونبانكول توم   - ١

 سانتياغو، مرمي- ديفنسور  - ٢ بلحاج محودة، عجمي   - ٢

  أوربينا أورتيجا جورجي أنتونيو  - ٣ بوليل فينود   - ٣

   مارتينو -بريا، موديسيت   - ٤

   كارمونا، أنتوين توماس أكويناس    - ٥

   اال، برونوكات   - ٦

  مونيوز، إدواردوسيفوينتس    - ٧

  أوسوجي، شيلي-إيبوي   - ٨

  فرمير، روبرت   - ٩

  بوتشيا، أولغا فينيسيار كاايرريه -١٠

  كام، غبريداو غوستاف -١١

  الينيز بوتيسك، خافيري  -١٢

  ميب-دووا، أونتوان كيسيانمي -١٣

   موريسون، هوارد -١٤

   نوهو هاماين مونكايال -١٥

   . أيدس، جورج غسري -١٦
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  املرفق الثالث

  قائمة املرشحني مرتبة حسب اموعة اإلقليمية

 جمموعة الدول األفريقية
  )سرياليون(بانكول تومبسون، روزولو جون   - ١

  )تونس (بلحاج محودة، عجمي  - ٢

  )وسيموريش( بوليل فينود  - ٣

  )مجهورية أفريقيا الوسطى (مارتينو-بريا، موديسيت  - ٤

  )نيجرييا (أوسوجي، شيلي-إيبوي  - ٥

  )بوركينا فاسو(كام، غبريداو غوستاف   - ٦

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( ميب- دووا، أونتوان كيسيانمي  - ٧

  )نيجر( نوهو هاماين مونكايال  - ٨

  ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي

  ) الفلبني (سانتياغو، مرمي-ديفنسور  - ١

  .يدس، جورج أغسري  - ٢

  جمموعة دول أوروبا الشرقية

  )بولند (شابلينسكي، فالديسالوت  - ١

  )اجلمهورية التشيكية (فرمير، روبرت  - ٢

  موعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبجم

  )ترينيداد وتوباغو (رمونا، أنتوين توماس أكويناسكا  - ١

  )كولومبيا( سيفوينتس مونيوز، إدواردو  - ٢

  )ومينيكيةاجلمهورية الد (بوتشيا، أولغا فينيسيار كاايرريه  - ٣

  )املكسيك (الينيز بوتيسك، خافيري - ٤

  )كوستاريكا (أوربينا أورتيجا جورجي أنتونيو - ٥

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  )فرنسا( اال، برونوتكا  - ١

  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (موريسون، هوارد  - ٢

  )كابلجي(فان دين وينغايرت، كريستني   - ٣
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  املرفق الرابع

  قائمة املرشحني مرتبة حسب نوع اجلنس

 إناث ذكور

 سانتياغو، مرمي-ديفنسور   - ١ بانكول تومبسون، روزولو جون   - ١

   هرييرا كاربوتشيا، أولغا فينيسيا   - ٢  بلحاج محودة، عجمي   - ٢

   بوليل فينود   - ٣

     مارتينو-بريا، موديسيت   - ٤

   ين توماس أكويناسكارمونا، أنتو   - ٥

  كاتاال، برونو   - ٦

  سيفوينتس مونيوز، إدواردو   - ٧

  تشابلينسكي، فالديسالو   - ٨

  أوسوجي، شيلي -إيبوي   - ٩

   فرمير، روبرت -١٠

   كام، غبريداو غوستاف-١١

  الينيز بوتيسك، خافيري -١٢

  ميب-ميندووا، أونتوان كيسيا -١٣

   موريسون، هوارد -١٤

   نوهو هاماين مونكايال -١٥

   . سريغيدس، جورج أ-١٦

   أوربينا أورتيجا جورجي أنتونيو -١٧

____________ 


