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جمعية الدول األطراف

الثالثة عشرةالدورة 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب١٧–٨،نيويورك

لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الخامساالنتخاب 

انة مذكرة من األم

جلمعيـة الـدول الثالثـة عشـرةلـدورة اقضاة احملكمة اجلنائية الدولية أثنـاء لاخلامسنتخاب االيجري س–١
,٢٠١٤ديسمرب/األولكانون ١٧إىل ٨نيويورك يف الفرتة من األطراف املقرر عقدها يف

ملـــدة تســـع للعمـــل ســـتة قضـــاة مـــن نظـــام رومـــا األساســـي، ســـينتخب ٣٦ومبوجـــب أحكـــام املـــادة -٢
سنوات.

ــــاع إبلــــب مــــن الــــدول األطــــراف أن تقــــدم الرتشــــيحات إمــــايط، ٣٦مــــن املــــادة ٤ووفقــــا للفقــــرة -٣ تب
تبــاع إاإلجــراءات املتعلقــة بتســمية املرشــحني للتعيــني يف أعلــى املناصــب القضــائية يف الدولــة املعنيــة، وإمــا ب

رشـحني لتلـك احملكمـة. اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة لتسـمية امل
الالزمـــة الـــيت تثبـــت اســـتيفاء التفاصـــيلالرتشـــيحات بيـــان يتضـــمن بيرفـــقوباإلضـــافة إىل ذلـــك، يتعـــني أن 

,٣٦من املادة ٣املرشح للمتطلبات الواردة يف الفقرة 

، جيــب اختيـــار القضـــاة مـــن بــني األشـــخاص الـــذين يتحلـــون ٣٦مـــن املـــادة ٥و ٣ووفقــا للفقـــرتني –٤
الرفيعــة واحليــاد والنزاهـــة وتتــوافر فــيهم املـــؤهالت املطلوبــة يف دولــة كـــل مــنهم للتعيــني يف أعلـــى بــاألخالق 

املناصــب القضــائية. كمــا جيــب أن يكــون لــدى كــل مرشــح لالنتخــاب للمحكمــة معرفــة ممتــازة وطالقــة يف 
لغـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لغـــات العمـــل باحملكمـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُوضـــعت قائمتـــان للمرشـــحني

(انظر املرفق الثاين هلذه املذكرة):

واإلجــراءات اجلنائيــة، املرشــحون الــذين تتــوفر لــديهم كفــاءة ثابتــة يف جمــال القــانون اجلنــائي: ألــفالقائمــة 
واخلـــربة املناســـبة الالزمـــة، ســـواء كقضـــاة أو مـــدعني عـــامني أو حمـــامني، أو بصـــفة مماثلـــة أخـــرى، يف جمـــال 

اجلنائية؛الدعاوى

املرشـحون الـذين تتـوفر لـديهم كفـاءة ثابتـة يف جمـاالت القـانون الـدويل ذات الصـلة باملوضـوع : باءالقائمة 
مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخـربة مهنيـة واسـعة يف جمـال عمـل قـانوين ذي صـلة 

بالعمل القضائي للمحكمة.
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من القائمة على األقل اثننيقاضينياالنتخاب لقضاة احملكمة، سيجري انتخابهذا وألغراض - ٥
من جمموعة دول أوروبا وقاضيني اثننيا واحمليط اهلادئ،من جمموعة آسيعلى األقلقاض واحدو باء

. على األقلذكر قاض واحد باإلضافة إىل ذلك، سيتم انتخاب .الشرقية

ماع جلمعية الدول على أن ينتخب القضاة باالقرتاع السري يف اجت٣٦من املادة ٦وتنص الفقرة -٦
ستةينتخب للعمل باحملكمة املرشحون ال، وعلى أن ١١٢األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة 

يف و الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة. 
اقرتاع متعاقبة إىل أن يتم جترى عملياتحالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة يف االقرتاع األول،

تسمية املتعلق بإجراءICC-ASP/3/Res.6القرارالواردة يفلألحكام، وفقاشغل األماكن املتبقية
وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، والذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف اجللسة العامة 

ا الثالثة، املعقودة يف  -ICCين، واملعدَّل مبوجب القرار ٢٠٠٤رب أيلول/سبتم١٠السادسة لدور

ASP/5/Res.5وICC-ASP/12/Res.8 ،اجلمعية العامة يف اجللسة العامة التاسعة من مااعتمدنذيالل
ا  ٢٧ويف ٢٠٠٧/فرباير شباط١يف الثانية عشرة املنعقدتاناجللسة العامةويف اخلامسةاملستأنفة دور

لتوايل.على ا٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

دولــة ال جيــوز أن يكــون هنــاك قاضـيان مــن رعايــا،٣٦مــن املـادة٨و ٧ومبوجـب أحكــام الفقــرتني -٧
تراعــي الـــدول األطــراف، يف إطـــار عضــوية احملكمـــة، ضــرورة متثيـــل الـــنظم واحــدة، وعنـــد اختيــار القضـــاة،

نــاث والــذكور مــن القضــاة. وإىل القانونيــة الرئيســية يف العــامل؛ والتوزيــع اجلغــرايف العــادل؛ ومتثيــل عــادل لإل
جانب ذلك، يتعني على الدول األطراف أن تراعـي أيضـا احلاجـة إىل أن يكـون بـني األعضـاء قضـاة ذوو 

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

نيســـــــان/أبريل ٢٨، فُـــــــتح بـــــــاب الرتشـــــــيح يف ICC-ASP/3/Res.6مـــــــن القـــــــرار ١٣ووفقـــــــا للفقـــــــرة -٨
. ٢٠١٤متوز/يوليـــو٢٠غلـــق يف دول األطـــراف، وأُ مبوجـــب قـــرار صـــادر عـــن مكتـــب مجعيـــة الـــ،٢٠١٤

القـــرار، مـــدد رئـــيس نفـــسمـــن١١أســـبوعا. ووفقـــا للفقـــرة ١٢ملـــدة يف بدايـــة األمـــرفـــتح بـــاب الرتشـــيح و 
حــىت تــاريخ ترشــيحاعشــرســبعةوورد ســبوعني.ملــدة أمــرة واحــدة،مجعيــة الــدول األطــراف فــرتة الرتشــيح 

,٢٠١٤آب/أغسطس٣يف الرتشيحإغالق باب 

مـن القـرار نفسـه، نشـرت أمانـة مجعيـة الـدول األطـراف أمسـاء املرشـحني ملناصـب ٨مبقتضى الفقـرة و -٩
م املشــار إليهــا يف املــادة  الداعمــة والوثــائق مــن النظــام األساســي٣٦القضــاة والبيانــات املرفقــة برتشــيحا

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

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

ICC-ASP/13/3/Add.1 وترد يف مرفقات أخرى ثالث قوائم إضافية تتضمن أمساء املرشحني مرتبة .(
موعة اإلقليمية (املرفق الثالث)، وحسب نوع  وفق القائمة ألف أو باء (املرفق الثاين)، وحسب ا

اجلنس (املرفق الرابع).

)١(
cpi.int-http://www.icc ،حتت مجعية الدول األطراف.
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اإلجــــراءات الــــيت ســــتتبع يف ICC-ASP/3/Res.6مــــن القــــرار ٢٥إىل ١٥وتــــرد يف الفقــــرات مــــن -١١
القضاة.انتخاب

للقضاة.اخلامسدليال لالنتخاب ICC-ASP/13/21تضمن الوثيقة وت–١٢



ICC-ASP/13/3

3-A-021014 4

المرفق األول

(مع بيان المؤهالت)مرشحينقائمة مرتبة أبجديا بأسماء ال
-ICC[انظر  ASP/13/3/Add.1[

المرفق الثاني

تين ألف وباءقائمة المرشحين مرتبة وفق القائم

القائمة باءالقائمة ألف
ين أداليد صويفار غانسو، -أالبيين- ١لول، عبد القادر- ١
بينيه، إميانويل ياو- ٢هو- تشونغ، تشانغ- ٢
بريمونتني، توما- ٣غونساروف، بافيل- ٣
برانت، ليوناردو نيمر كالديريا- ٤هوفمانسكي، بيوتر- ٤
دورديفيتش، زالتا- ٥غوساموناتريسيا يرا، ماريا بري - ٥
كوفاش، بيرت- ٦مشيت، بريترام- ٦
ميب- ميندوا، أنطوان كيسيا- ٧ثيلني، كريسرت- ٧
بريين دي بيتشامباوت، مارك بيري- ٨أوغرخييليدجي، مينديا- ٨

راتيارايسوا، هارميهيفا- ٩
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المرفق الثالث

رشحين مرتبة حسب المجموعة اإلقليميةقائمة الم

مجموعة الدول األفريقية
ين أداليد صويفار غانسو، -أالبيين- ١
لول، عبد القادر- ٢
بينيه، إميانويل ياو- ٣
ميب-ميندوا، أنطوان كيسيا- ٤
راتيارايسوا، هارميهيفا- ٥

ا والمحيط الهادئمجموعة دول آسي
هو-تشونغ، تشانغ- ١
غوسامورا، ماريا ناتريسيا بريي- ٢

مجموعة دول أوروبا الشرقية
بريمونتني، توما- ١
دورديفيتش، زالتا- ٢
غونساروف، بافيل- ٣
هوفمانسكي، بيوتر- ٤
كوفاش، بيرت- ٥
أوغرخييليدجي، مينديا- ٦

جموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيم
كالديريابرانت، ليوناردو نيمر- ١

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
بريين دي بيتشامباوت، مارك بيري- ١
مشيت، بريترام- ٢
ثيلني، كريسرت- ٣
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المرفق الرابع

قائمة المرشحين مرتبة حسب نوع الجنس
إناثذكور

ين أداليد صويفار غانسو، -أالبيين- ١لول، عبد القادر- ١

بريمونتني، توما- ٢انويل ياوبينيه، إمي- ٢
دورديفيتش، زالتا- ٣برانت، ليوناردو نيمر كالديريا- ٣
برييرا، ماريا ناتريسيا غوسامو- ٤هو-تشونغ، تشانغ- ٤
راتيارايسوا، هارميهيفا- ٥غونساروف، بافيل- ٥
هوفمانسكي، بيوتر- ٦
كوفاش، بيرت- ٧
ميب-ميندوا، أنطوان كيسيا- ٨
بريين دي بيتشامباوت، مارك بيري- ٩

مشيت، بريترام-١٠
ثيلني، كريسرت-١١
أوغرخييليدجي، مينديا-١٢

____________


