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 مجعية الدول األطراف

 

 عشرةتاسعة الدورة ال

 2020كانون األول/ديسمرب   17 - 7 ،نيويورك

 

   قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةل السابعنتخاب اال
  

 

 مذكرة من األمانة

سيجري االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية  - 1
 .2020كانون األول/ديسمرب   17إىل  7الدول األطراف، اليت ستعقد يف نيويورك يف الفرتة من 

 من نظام روما األساسي، سينتخب ستة قضاة ملدة تسع سنوات. 36أحكام املادة ومبوجب  - 2
، فإن الدول األطراف مطالبة إبجراء تعيينات إما عن طريق إجراءات 36من املادة  4وفقا للفقرة  - 3

النظةام تعيني املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنيةة أو إلججةراء املنصةول علية  يف 
األساسةي للمحكمةة. وإلجفةافة إىل ،لةا، كةان مةةن املقةرر أن تكةون التعيينةات مصةحوبة ببيةان إللتفصةةي  

 .36من املادة  3حيدد كيفية وفاء املرشح إللشروط املنصول عليها يف الفقرة الالزم 
تةار شةخال األ، ينبغي ترشيح القضةاة مةن بةني 36من املادة  5و 3ووفقا للفقرتني  - 4 القضةاة مةن ُيخ

واحليةاد والنااةةة وتتةوافر فةيهؤ املةاةالت املطلوبةة يف دو لةة   بني األشخال الةيين يتحلةون إلألخةالل الرفيعةة
وينبغي أن يكةون لكة  مرشةح لالنتخةاب يف احملكمةة معرفةة  يف أعلى املناصب القضائية. منهؤ للتعينيكّ  

فةةةعا قائمتةةةان وإلجفةةةافة إىل ،لةةةا، وخ  احلةةةديا  ةةةا.  ممتةةةازة إبحةةةد  لغةةةات عمةةة  احملكمةةةة وأن  يةةةد
 للمرشحني )انظر املرفق الثاين  يه امليكرة(:

املرشةةةةحون الةةةةيين صةةةةؤ اختصةةةةال قضةةةةائي راسةةةةا يف القةةةةانون اجلنةةةةائي واججةةةةراءات  القائمةةةةة ألةةةة :
اجلنائيةةةةة، وااةةةةربة الالزمةةةةة ،ات الصةةةةلة، سةةةةواء كقةةةةار أو مةةةةد  عةةةةام أو  اميةةةةة أخةةةةر  مما لةةةةة، يف 

 ائية؛ اججراءات اجلن
املرشحون اليين صؤ والية قضائية راسخة يف جماالت القةانون الةدوذ ،ات الصةلة مثة   القائمة إلء:

القانون اجنساين الدوذ وقةانون حقةول اجنسةان، وخةربة واسةعة يف األةليةة القانونيةة املهنيةة الةيت صةا 
 صلة إللعم  القضائي للمحكمة.
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وت الدول األطراف ملرشح واحد على األق  من القائمة وألغرار ةيا االنتخاب للمحكمة، ستص -5
أل  ومرشح واحد على األق  من القائمة إلء. وعالوة على ،لا، ستصوت الدول األطراف ملرشحة 

 واحدة على األق .

مجعية الدول تعقده أبن يخنتخب القضاة إلالقرتا  السري يف اجتما   36من املادة  6وتقضي الفقرة   -6
، وأن يكون األشخال املنتخبون لعضوية احملكمة ةؤ املرشحون 112الغرر مبوجب املادة  األطراف صيا

الستة اليين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية  لثي الدول األطراف احلافرة واملصوتة. 
 شغ  ويف حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة يف االقرتا  األول، جتر  اقرتاعات متتالية إىل حني

، املتعلق إبجراءات تعيني وانتخاب قضاة ICC-ASP/3/Res.6املناصب املتبقية، وفقا ألحكام القرار
-ICCو ،ICC-ASP/12/Res.8و ،ICC-ASP/5/Res.5ت احملكمة اجلنائية الدولية، واملعدل إللقرارا

ASP/14/Res.4، وICC-ASP/18/Res.4  التواذعلى . 
، ال  وز أن يكون قافيان من مواطين الدولة نفسها، 36من املادة  8و 7ومبوجب أحكام الفقرتني  -7
متثي  النظؤ فرورة  على الدول األطراف أن تراعياختيار القضاة ولد  يف إطار عضوية احملكمة، و 

اليكور. وإلجفافة إىل للقضاة اجانث و التمثي  اجلغرايف العادل؛ ومتثي  عادل و القانونية الرئيسية يف العامل؛ 
إشراك قضاة ،وي خربة قانونية يف مسائ   ددة، مبا يف  مراعاة فرورةا، يتعني على الدول األطراف ،ل

 ل. ،لا، على سبي  املثال ال احلصر، العن  فد النساء واألطفا
-ICC ، بصيغت  املعدلة من قب ICC-ASP/3/Res.6القرار من 13و 3ووفقًا للفقرتني   -8

ASP/18/Res.4 كانون األول/ديسمرب   18، املرفق األول، وبعد قرار مكتب مجعية الدول األطراف يف
. ويف 2020آ،ار/مارس  30وامتّدت إىل  2020كانون الثاين/يناير   6، فختحا فرتة التعيني يف 2019

، قرر املكتب، إ، يضع يف اعتباره التحدايت اليت تواجهها الدول األطراف يف 2020آ،ار/مارس  30
  .2020نيسان/أبري   30طارئة ملدة شهر، حىت  كحالة "، متديد فرتة التعيني19-جائحة "كوفيد فوء

من  11، مل تكن مجيع شروط التعيني األدىن قد استوفا. ووفقا للفقرة مّددةويف هناية فرتة التعيني امل -9
 14أسبوعني، حىت ، مدد رئيس اجلمعية فرتة التعيني مرة واحدة، ملدة ICC-ASP/3/Res.6القرار

 .2020أاير/مايو  14يف  ،ترشيحا حبلول اتريا اجغالل 22. وقد ورد 2020أاير/مايو 
، أعلنا سفارة بنغالديش لد  ةولندا سحب ترشيح 2020متوز/يولي   29ويف رسالة مارخة  -10

أاير/مايو  14قد رشحت  حكومة بنغالديش يف رسالة مارخة كانا ري احلق. و أ. ب. م. خ السيد
 26. وإلجفافة إىل ،لا، أعلنا سفارة اجلمهورية الدومينيكية لد  ةولندا، يف رسالة مارخة 2020

، سحب ترشيح السيد رامون ةوراسيو غونااليس برييا. وقد رشحت  حكومة 2020آب/أغسطس 
 .2020آ،ار/مارس  27اجلمهورية الدومينيكية يف رسالة مارخة 

من القرار نفس ، وفعا أمانة مجعية الدول األطراف تعيينات  8فقرة وكما ةو مطلوب يف ال -11 
من النظام األساسي وغريةا من  36املرشحني للقضاة، مشفوعة إللبياانت املصاحبة املشار إليها يف املادة 

 .يف أقرب وقا ممكن بعد استالمها (1)حملكمة اجلنائية الدولية على اجنرتنااالواثئق الداعمة على موقع 

                                                           
(1 )   pages/default.aspx/2020cpi.int/EN_Menus/asp/elections/judges/-https://asp.icc 

cpi.int/FR_Menus/asp/elections/judges/2020/pages/default.aspx-https://asp.icc 
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 إللرتتيب قائمة امليكرة صيه األول املرفق يف ترد ،ICC-ASP/3/Res.6القرار من 9 للفقرة ووفقا -12

-ICC انظرا )  املرفقة الواثئق مع ترشيحهؤ، اليين مت األشخال جلميع االنكلياي األجبدي

ASP/19/2/Add.1/Rev.1).  .املرشحني أمساء تتضمن أخر  مرفقات يف إفافية قوائؤ  الث وترد 

 نو  وحسب (الثالا املرفقة )اجقليمي اجملموعة حسب( و الثاين املرفق) إلءو  أل حسب القائمتني  مرتبة

 ع(.الراب املرفق) اجلنس
-ICC القرار من 25 إىل 15 ن الفقرامت يف القضاة النتخاب اتباعها الواجب اججراءات تردو  -13

ASP/3/Res.6.  
 .ICCASP/19/3 الو يقة يف للقضاة السابعة لالنتخاإلت دلي  ويرد -14
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 األول املرفق

 )مع بياانت املؤهالت( املرشحنيقائمة مرتبة أجبداي أبمساء 
 [ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.1  ]انظر

 

 الثايناملرفق 
 قائمة املرشحني مرتبة وفق القائمتني ألف وابء

 ابءة القائم ألف ة القائم
 أندريس برانردو، إلريتو غونااليس -1 الكسيس وندسور، ألثيا فيوليا  -1
 بن  فوظ، ةيك  -2 إسحال عثمانبيلو،  -2
 ، سوكوروليريا فلوريس -3 تشاغدا، خوسبااير  -3
 كام، غبريداو غوستاف  -4 دوفوفيتش، ايمسينةتسوسيتش   -4
 لوردكيبانديا، غوشا -5 كورنر، جواان  -5
 بريالتا ديستيفانو، أريال -6 لورانسماسار،  -6
 سلفادور كريسبو، أو و -7 ميالندو، بروسرب -7
 أوغالد غودينيا، سريجيو جرياردو -8 سامبا، مياات ماراي -8
  مونيكا جاكلنيسيفوينتس،  -9

  سوك، رميون -10
  اتل، عيسي قاساما -11
 تسيلونيس، فيكتور إلانجيوتيس -12
 

 

 الثالثاملرفق 
 قائمة املرشحني مرتبة حسب اجملموعة اإلقليمية

 جمموعة الدول األفريقية

 إسحال عثمانبيلو،  -1
 بن  فوظ، ةيك  -2
 كام، غبريداو غوستاف  -3
 ميالندو، بروسرب -4
 سامبا، مياات ماراي -5
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 سوك، رميون -6
 اتل، عيسي قاساما -7
 

  جمموعة الدول اآلسيوية
 اايرفتشاغدا، خوس -1
 

 الشرقية أورواب جمموعة دول
 دوفوفيتش، ايمسينةتسوسيتش  -1
 لوردكيبانديا، غوشا -2
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبدول جمموعة 
 الكسيس وندسور، ألثيا فيوليا -1
 أندريس برانردو، إلريتو غونااليس -2
  ، سوكوروليريا فلوريس -3
 بريالتا ديستيفانو، أريال -4
 سلفادور كريسبو، أو و -5
 مونيكا جاكلنيسيفوينتس،   -6
 أوغالد غودينيا، سريجيو جرياردو -7
 

 والدول األخرىالغربية جمموعة دول أورواب 
 كورنر، جواان  -4
 ماسار، لورانس -5

 تسيلونيس، فيكتور إلانجيوتيس -10

 الرابعاملرفق 

 حسب نوع اجلنسمرتّبة قائمة املرشحني 

 أنثى ذكر
 الكسيس وندسور، ألثيا فيوليا -1 أندريس برانردو، إلريتو غونااليس -1
 دوفوفيتش، ايمسينةتسوسيتش  -2 إسحال عثمانبيلو،  -2
 ، سوكوروليريا فلوريس -3 بن  فوظ، ةيك  -3
 كورنر، جواان  -4 تشاغدا، خوسبااير -4
 ماسار، لورانس -5 كام، غبريداو غوستاف  -5
 بريالتا ديستيفانو، أريال -6 غوشالوردكيبانديا،  -6
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 سامبا، مياات ماراي -7 ميالندو، بروسرب -7
 مونيكا جاكلنيسيفوينتس،   -8 سلفادور كريسبو، أو و -8
 اتل، عيسي قاساما -9 سوك، رميون -9

  تسيلونيس، فيكتور إلانجيوتيس -10
  أوغالد غودينيا، سريجيو جرياردو -11

 

  
 

 
 
 

___________ 


