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 االستئناف الثاين() ،تاسعة عشرةالالدورة 
 2021 فرباير/شباط 12 ،نيويورك

 

 انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

 مذكرة من األمانة

تاسعة لدورة الل االستئناف الثاين خاللسيجري انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  -1
 .2021 فرباير/شباط 12جلمعية الدول األطراف، اليت ستعقد يف نيويورك يف  عشرة

، قرر املكتب أن يفتح فرتة الرتشيح النتخاب املدعي العام 2020 حزيران/يونيو30ويف  -2
-ICCبصيغته املعدلة مبوجب القرار  ICC-ASP/1/Res.2للمحكمة اجلنائية الدولية، وفقا للقرار 

ASP/3/Res.6 22وُمددت إىل  2020أيلول/سبتمرب  22متوز/يوليه و 1. وفتحت فرتة الرتشيح ما بني 
، 2020كانون األول/ديسمرب   13، و2020تشرين الثاين/نوفمرب 22، و2020ول/أكتوبر تشرين األ

، 2021شباط/فرباير  5، و2021كانون الثاين/يناير   18، و2020كانون األول/ديسمرب   18و
)الوالايت املتحدة  ةالشرقي نطقة الزمنيةمن متصف النهار )امل 12على الساعة  2021 فرباير/شباط8و

)الوالايت املتحدة املنطقة الزمنية الشرقية على الساعة الثانية بعد الظهر ) 2021شباط/فرباير  8وكندا(، و
)الوالايت  املنطقة الزمنية الشرقيةمن منتصف النهار ) 12على الساعة  2021شباط/فرباير  10وكندا( و

  .املتحدة وكندا(

من نظام روما األساسي،  42من املادة  4و 3عام بتوجيه من الفقرتني وجتري انتخاابت املدعي ال -3
   .ICC-ASP/3/Res.6، بصيغته املعدلة ابلقرار ICC-ASP/1/Res.2والقرار 

 من نظام روما األساسي على ما يلي: 42من املادة  4و 3وتنص الفقراتن  -4

عالية. وجيب أن تتوافر لديهم خربة يكون املدعي العام ونوابه ذوي أخالق رفيعة وكفاءة  -3’’
عملية واسعة يف جمال االدعاء أو احملاكمة يف القضااي اجلنائية. ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطالقة 

  يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة.
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األطراف. يُنتخب املدعي العام ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول  -4 
وينتخب نواب املدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املدعي العام. ويقوم 
املدعي العام بتسمية ثالثة مرشحني لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب املدعي العام. 

قصر، وال مل يتقرر هلم وقت انتخاهبم مدة أ ويتوىل املدعي العام ونوابه مناصبهم ملدة تسع سنوات ما
 ‘‘انتخاهبم.جيوز إعادة 

ابلقرار بصيغته املعدلة  ،ICC-ASP/1/Res.2من القرار 35-28وتنص الفقرات  -5
ICC-ASP/3/Res.6  )"على ما يلي: )"القرار 

 ترشيح املدعي العام -دال’’

 تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على ترشيح املدعي العام. -28

 يفضل أن حتوز الرتشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة. -29

يُرفق بكل ترشيح بيان حيدد ابلتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح ابملتطلبات  -30
 من النظام األساسي. 42من املادة  3املنصوص عليها يف الفقرة 

 انتخاب املدعي العام -هاء

 عية الدول األطراف موعد االنتخاب.حيدد مكتب مج -31

 .تُعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة ابملرشحني وفقا للرتتيب األجبدي اإلنكليزي -32

 تُبذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء. -33

املادة من  4يف حال عدم حصول توافق يف اآلراء، يُنتخب املدعي العام، مبوجب الفقرة  -34
 من النظام األساسي، ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف. 42

من أجل إمتام االنتخاب ابلسرعة الالزمة، إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية الالزمة  -35
ليق بعد ثالث دورات اقرتاع، تُعّلق عملية االقرتاع إلاتحة الفرصة لسحب أي ترشيح. وقبل تع

االقرتاع، وإذا االقرتاع، يُعلن رئيس مجعية الدول األطراف موعد استئناف االقرتاع. وعند استئناف 
على األغلبية الالزمة يف اجلولة األوىل لالقرتاع، جتري جوالت أخرى تقتصر على مل حيصل أي مرشح 

 ‘‘.املرشحني اللذين أحرزا على أكرب عددين من األصوات

 1االختصاصات املتعلقة ابنتخاب املدعي العام.املكتب  عتمدا، 2019نيسان/أبريل  3يف و  -6
ونّصت االختصاصات على أن عملية الرتشيح ستستكمل بعمل اللجنة املعنية برتشيح املدعي العام، مبساعدة 

العام املقبل املدعي  ترشيح’’ بتيسريلجنة الاللجنة، ُتكلف  واختصاصات ووفقا لصالحيات فريق للخرباء.
 2 .‘‘وفقا ألساليب العمل الواردة يف القسم الرابع من ]االختصاصات[ وانتخابه

                                                           
1 ASP/18/INF.2-ICC. 
 .9نفس الوثيقة، الفقرة  2
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وأعدت اللجنة وفريق اخلرباء مشروع إعالن شغور ملنصب املدعي العام وافق عليه املكتب يف  -7 
األول/أكتوبر تشرين  31ة هو . وكان املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف البداي2019متوز/يوليه  31

. وتلقت اللجنة 2019تشرين الثاين/نوفمرب  25، حىت ، ولكن مت متديده، بعد موافقة املكتب2019
 .فردا 89جمموعه  مماطلبات كاملة 

حزيران/يونيو  30يف  إىل املكتب 3تقريرهاقدمت و  امرشح 14لجنة مقابالت مع الأجرت و  -8
 .قائمة قصرية ابملرشحني األربعةيتضمن  2020

 13يف و  4على النحو املبنّي يف االختصاصات. ،بعد ذلك وجرت عملية مشاورات غري رمسية -9
اليت  5،‘‘الطريق إىل األمامانتخاب املدعي العام: ’’ اعتمد املكتب وثيقة ،0220تشرين الثاين/نوفمرب 

الطريق إىل ’’ ، عمال ابلوثيقة2020تشرين الثاين/نوفمرب  25تكمل العملية املبيّنة يف االختصاصات. ويف 
تتضمن تقييمات املرشحني  6تقريرها،، قدمت اللجنة املعنية ابنتخاب املدعي العام إضافة إىل ‘‘األمام

 .اخلمسة اإلضافيني

"الطريق إىل التنسيق اخلمسة املعينني عمال ب املشاورات غري الرمسية بدعم من جهات وتواصلت  -10
التنسيق أربع جوالت من املشاورات. وُقدم موجز اجلولة الرابعة من املشاورات  جهاتوعقدت  7األمام".

وكلف  .2021شباط/فرباير  5ونظر فيه يف اجتماع للمكتب يف  2021شباط/فرباير  4إىل املكتب يف 
 8التنسيق أبال تدخر جهدًا للتوصل إىل توافق يف اآلراء قبل صباح يوم االثنني  جهاتاملكتب الرائسة و 

تمكني اجلمعية من الشروع يف انتخاب املدعي العام يف اجللسة العامة املقرر أن تبدأ ل 2021باط/فرباير ش
ودعيت الدول األطراف إىل العمل عن كثب مع اليوم. )بتوقيت نيويورك( يف ذلك  00:15 على الساعة

، وصل إىل توافق يف اآلراءتعذر التولوحظ أنه إذا . التنسيق للتوصل إىل النتيجة املرجوة جهاتالرائسة و 
 2021فرباير  5مت متديد فرتة الرتشيح يف ممكن. و فسيلزم أن تشرع اجلمعية يف التصويت يف أقرب وقت 

 8 يوم ( ويفاملنطقة الزمنية الشرقية) 2021فرباير شباط/ 8منتصف يوم  من 12:00الساعة  حىت
املنطقة ) 2021فرباير  8 من 14:00 الساعة مت متديد فرتة الرتشيح مرة أخرى حىت 2021فرباير شباط/

  الزمنية الشرقية(.

 أنه رغم، الدول األطراف السيد أوـ غون كوون، أبلغ رئيس اجلمعية، 2021شباط/فرباير  8ويف  -11
مت و ، مل يتسن التوصل إىل توافق يف اآلراء. التنسيقجهات اليت بذهلا الرئيس ونواب الرئيس و احلثيثة  اجلهود
 10يف  املنطقة الزمنية الشرقية(منتصف اليوم ) من 12:00الساعة  فرتة الرتشيح مرة أخرى حىتمتديد 
 .، وردت أربعة ترشيحاتاملمددةويف هناية فرتة الرتشيح  .2021فرباير 

                                                           
 3 ASP/19/INF.2-ICC2واإلضافة  1إلضافة ، ا. 
  4  ASP/18/INF.2-ICC28لفقرة ، ا. 
 5  .cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/Prosecutor2020.aspx-https://asp.icc 

 6 /ASP/19/INF.2-ICC ، 4واإلضافة  3إلضافة. 
 الربتغال وسرياليون.و ألردن واإستونيا و نيويورك كمنسقني: الربازيل  املوجودون يف، ُعني ممثلو الدول األطراف التالية 2020كانون األول/ديسمرب   3يف  7 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/Prosecutor2020.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/Prosecutor2020.aspx
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البياانت املرفقة  مع اء املرشحني ملنصب املدعي العاموضعت أمانة مجعية الدول األطراف أمسو  -12 
 8، على موقع احملكمة اجلنائية الدوليةفضال عن الواثئق الداعمة األخرى ،من القرار 30الفقرة  ار إليها يفاملش

 .يف أقرب وقت ممكن بعد تلقيها اإلنرتنتعلى 

، ترد يف املرفق األول هلذه املذكرة قائمة ابلرتتيب اهلجائي االنكليزي من القرار 32وفقا للفقرة  -13
-ICC انظر) الواثئق الداعمة للرتشيحات يف املرفق الثاين هلذه املذكرةجلميع األشخاص املرشحني. وترد 

ASP/19/19/Add 1.) 
من القرار )انظر  35و 34يف الفقرتني  مبنّي إن اإلجراء الواجب اتباعه النتخاب املدعي العام و  -14

 أعاله(. 5الفقرة 

                                                           
8 https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/2021Nominations/Pages/default.aspx. 
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 األول املرفق 

  لرتتيب األجبديوفقا لملرشحني ابقائمة 

 

 

 

 كارلوس كاسرتيساان فراننديز )إسبانيا(؛  -1
 فرغال غاينور )آيرلندا(؛ - 2
 كرمي خان )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(؛   -3
 فرانشيسكو لو فوي )إيطاليا(؛  -4
 
 

 املرفق الثاين

 )مع الواثئق الداعمة( ملرشحني وفقا للرتتيب األجبديابقائمة 

 [.ICC-ASP/19/19/Add.1 الوثيقةانظر ]

____________ 
 


