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الدورة التاسعة عشرة
نيويورك ١٧ - ٧ ،كانون األول/ديسمرب ٢٠٢٠

االنتخاب السابع لقضاة المحكمة الجنائية الدولية
مذكرة من األمانة العامة
 -1سيجرى االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية
الدول األطراف ،اليت ستعقد يف نيويورك يف الفرتة من  ٧إىل  ١٧كانون األول/ديسمرب .٢٠٢٠
-2
سنوات.

وعمال بأحكام املادة  36من نظام روما األساسي ،سيُنتخب ستة قضاة للخدمة مدة تسع

 -3ومبوجب الفقرة  4من املادة  ،36طُلب إىل الدول األطراف أن ترشح إما وفقا إلجراءات تقدمي
مرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية أو وفقا إلجراءات تقدمي مرشحني للعمل يف
حمكمة العدل الدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي لتلك احملكمة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن
تكون الرتشيحات مصحوبة ببيانات تتضمن التفاصيل الالزمة وتبني مدى وفاء املرشحني بالشروط
املنصوص عليها يف الفقرة  3من املادة .36
 -4ووفقا للفقرتني  3و  5من املادة ُُ ،36يتار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق
الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب
القضائية .وينبغي أن تكون لكل مرشح لالنتخاب للعمل يف احملكمة معرفة ممتازة بلغة واحدة على األقل
من لغات عمل احملكمة وأن جييدها بطالقة .وباإلضافة إىل ذلكُ ،وضعت قائمتان للمرشحني (انظر املرفق
الثاين هلذه املذكرة) مها:
القائمة ألف :املرشحون الذين هلم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة
املناسبة الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو حمام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال
اإلجراءات اجلنائية؛
القائمة باء :املرشحون الذين هلم كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون
الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان ،وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي
صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
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رشح واحد على األقل من
تصوت الدول األطراف مل ّ
 -5وألغراض هذا االنتخاب للعمل يف احملكمةّ ،
تصوت الدول األطراف
القائمة ألف ،و ّ
مرشح واحد على األقل من القائمة باء .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
مرشحني إثنني على األقل من جمموعة دول
ملرشح واحد على األقل من جمموعة دول أوروبا الشرقية ،و ّ
ّ
ملرشحة واحدة على
اف
ر
األط
الدول
ت
تصو
ذلك،
على
وعالوة
.
ييب
ر
الكا
البحر
ومنطقة
الالتينية
يكا
أمر
ّ
ّ
األقل.
 -6وتنص الفقرة  6من املادة  36على أن يُنتخب القضاة باالقرتاع السري يف جلسة جلمعية الدول
األطراف تُعقد هلذا الغرض مبوجب املادة  ،112وأن يكون األشخاص املنتخبون للعمل يف احملكمة هم
املرشحون الستة الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة
واملصوتة .ويف حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة يف االقرتاع األول ،جترى اقرتاعات متتالية إىل أن
ُُتأل املناصب املتبقية ،وفقا ألحكام القرار  ICC-ASP/3/Res.6املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية ،بصيغته املعدلة بالقرارات  ICC-ASP/5/Res.5و ICC-ASP/12/Res.8وICC-
 ،ASP/14/Res.4و ICC-ASP/18/Res.4على التوايل.
 -7ومبوجب أحكام الفقرتني  7و 8من املادة  ،36ال جيوز أن يكون أي قاضيني من رعايا دولة
واحدة ،وتراعى الدول األطراف ،عند اختيار القضاة لعضوية احملكمة ،ضرورة ُتثيل النظم القانونية الرئيسية
يف العامل ،والتمثيل اجلغرايف العادل ،والتكافؤ بني القضاة من الذكور واإلناث .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني
على الدول األطراف أن تضع يف االعتبار ضرورة ضم قضاة من ذوي اخلربة القانونية يف مسائل حمددة
منها ،على سبيل املثال ال احلصر ،العنف ضد املرأة أو األطفال.
 -8ووفقا للفقرتني  3و 13من القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة بالقرار
 ،ICC/ASP/18/Res.4املرفق األول ،افتُتحت فرتة الرتشيح يف  ٦كانون الثاين/يناير  ٢٠٢٠بقرار مكتب
مرت حىت  ٣٠آذار/مارس .٢٠٢٠
مجعية الدول األطراف املؤرخ  ١٨كانون األول/ديسمرب  ،٢٠٢٠واست ّ
وبتاريخ  ٣٠آذار/مارس ّ ،٢٠٢٠قرر املكتب ُتديد فرتة الرتشيح بصفة طارئة مل ّدة شهر واحد ،حىت ٣٠
نيسان/أبريل  ،٢٠٢٠وذلك مراعاةً للتحديات اليت واجهتها الدول األطراف بسبب إنتشار فريوس
كورونا.
يتم الوفاء باحلد األدىن من شروط الرتشيح .ووفقا للفقرة 11
 -9وعند انتهاء فرتة الرتشيح املمدة ،مل ّ
من القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6مدد رئيس اجلمعية فرتة الرتشيح مرة واحدة ملدة أسبوعني ،لغاية ١٤
أيار/مايو  . ٢٠٢٠وورد  22ترشيحا حبلول تاريخ انتهاء الفرتة يف  ١٤أيار/مايو .٢٠٢٠
 -10ويف رسالة مؤرخة ُ 29توز/يوليه  ،2020أعلنت سفارة بنغالديش لدى هولندا سحب ترشيح
السيد أ .ب .م .خري احلق .وكانت حكومة بنغالديش قد رشحته لالنتخاب يف رسالة مؤرخة  14أيار/
مايو  .2020باإلضافة إىل ذلك ،ويف رسالة مؤرخة  26آب/أغسطس  ، 020أعلنت سفارة مجهورية
الدومينيكان لدى هولندا سحب ترشيح السيد رامون هوراسيو غونزاليز برييز .وكانت حكومة مجهورية
الدومينيكان قد رشحته لالنتخاب يف رسالة مؤرخة  27آذار/مارس 2020
 -11ووفقا ملا تقتضيه الفقرة  8من القرار نفسه ،أتاحت أمانة مجعية الدول األطراف ترشيحات
القضاة ،إىل جانب البيانات املصاحبة املشار إليها يف املادة  36من النظام األساسي والوثائق الداعمة
األخرى على املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية الدولية( )1بأسرع ما ميكن بعد تلقيها.
()1

https://asp.icc-cpi.int/EN_Menus/asp/elections/judges/2020/pages/nominations.aspx,
https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/elections/judges/2020/pages/nominations.aspx.
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 -12ووفقا للفقرة  9من القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6ترد يف املرفق األول هلذه املذكرة قائمة بالرتتيب
األجبدي اإلنكليزي جلميع األشخاص املرشحني ،مع الوثائق املرفقة هبا (انظر .)ICC-ASP/19/2/Add.1
وترد ثالث قوائم إضافية يف مرفقات أخرى تتضمن أمساء املرشحني ،مرتبة وفقا للقائمة ألف أو القائمة باء
(املرفق الثاين) ،وحسب اجملموعة اإلقليمية (املرفق الثالث) ،وحسب نوع اجلنس (املرفق الرابع).
 -13وترد اإلجراءات اليت يتعني اتباعها النتخاب القضاة يف الفقرات  15إىل  25من القرار
.ASP/3/Res.6

ICC-

 -14ويرد دليل االنتخاب السابع للقضاة يف الوثيقة .ICC-ASP/19/3
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المرفق األول
القائمة األبجدية للمرشحين (مع بيانات المؤهالت)
[انظر الوثيقة ]ICC-ASP/19/2/Add.1

المرفق الثاني
قائمة المرشحين مرتبة وفقا للقائمتين ألف وباء
القائمة ألف

القائمة باء

 -1ألكسيس  -ويندسور ،ألتيا فيوليت

 -1باريتو غونزاليز ،أندريس برناردو

 -2بيلّو ،اسحاق عثمان

 -2بن حمفوظ ،هيكل

 -3شاغدا ،خوسبايار

كورو
 -3فلورس ليريا ،سو ّ

 -4تشوزيتش ديدوفيتش ،جامسينا

 -4كام ،غبريداو غوستاف

 -5كورنر ،جوانا

 -5لوردكيبانيتز ،غوشا

 -6ماسارت ،لورانس

 -6بريالتا ديستيفانو ،أرييال

 -7ميالندو ،بروسرب

 -7سالفادور كرسبو ،إنيغو

 -8سامبا ،مياتا ماريا

 -8أوغالدي غودينز ،سريجيو غرياردو

 -9سيفوانتس ،مونيكا جاكلني
 -10سوك ،رميوند
 -11تال ،أيسي غاساما
 -12تسيلونيس ،فيكتور بانايوتيس
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المرفق الثالث
قائمة المرشحين حسب المجموعة اإلقليمية
مجموعة الدول األفريقية
 -1بيلّو ،اسحاق عثمان
 -2بن حمفوظ ،هيكل
 -3كام ،غبريداو غوستاف
 -4ميالندو ،بروسرب
 -5سامبا ،مياتا ماريا
 -6سوك ،رميوند
 -7تال ،أيسي غاساما

مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
 -1شاغدا ،خوسبايار

مجموعة دول أوروبا الشرقية
 -1تشوزيتش ديدوفيتش ،جامسينا
 -2لوردكيبانيتز ،غوشا

مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 -1ألكسيس  -ويندسور ،ألتيا فيوليت
 -2باريتو غونزاليز ،أندريس برناردو
كورو
 -3فلورس ليريا ،سو ّ
 -4بريالتا ديستيفانو ،أرييال
 -5سالفادور كرسبو ،إنيغو
 -6سيفوانتس ،مونيكا جاكلني
 -7أوغالدي غودينز ،سريجيو غرياردو
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مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
 -1كورنر ،جوانا
 -2ماسارت ،لورانس
 -3تسيلونيس ،فيكتور بانايوتيس
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المرفق الرابع
قائمة المرشحين حسب نوع الجنس
الذكور

اإلناث

 -1باريتو غونزاليز ،أندريس برناردو

 -1ألكسيس -ويندسور ،ألتيا فيوليت

 -2بيلّو ،اسحاق عثمان

 -2تشوزيتش ديدوفيتش ،جامسينا

 -3بن حمفوظ ،هيكل

كورو
 -3فلورس ليريا ،سو ّ

 -4شاغدا ،خوسبايار

 -4كورنر ،جوانا

 -5كام ،غبريداو غوستاف

 -5ماسارت ،لورانس

 -6لوردكيبانيتز ،غوشا

 -6بريالتا ديستيفانو ،أرييال

 -7ميالندو ،بروسرب

 -7سامبا ،مياتا ماريا

 -8سالفادور كرسبو ،إنيغو

 -8سيفوانتس ،مونيكا جاكلني

 -9سوك ،رميوند

 -9تال ،أيسي غاساما

 -10تسيلونيس ،فيكتور بانايوتيس
 -11أوغالدي غودينز ،سريجيو غرياردو
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