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  الهاي

     ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦-  ١٨

 

 

   قضائينيشاغرينلء  قاضيني ملتخابنا

  يف احملكمة اجلنائية الدولية

  

  ة مذكرة من األمان

جلمعية الدول األطراف املقرر  ثامنةلمحكمة اجلنائية الدولية أثناء الدورة اللقاضيان  ينتخبمن املقرر أن   -١
  .٢٠٠٩ ربنوفم/ تشرين الثاين٢٦ إىل ١٨ الفترة  من يف الهايعقدها يف 

الناجتني ني لء الشاغرين القضائيالقاضيان مل من نظام روما األساسي، سينتخب ٣٦ومبوجب أحكام املادة   -٢
بأنه يف وضع ال يسمح  فيها أفاد اليت ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦املؤرخة ) غيانا(رسالة السيد حممد شهاب الدين عن 
سبق أن انتخبت و. ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤يف ) اليابان(، ووفاة القاضية فوميكو سايغا واجباته القضائيةداء له بأ

  .تسع سنواتتبلغ مدة للعمل ين والسيدة سايغا مجعية الدول األطراف السيد حممد شهاب الد

بإتباع اإلجراءات  ، يطلب من الدول األطراف أن تقدم الترشيحات إما٣٦ من املادة ٤ووفقا للفقرة   -٣
املتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية، وإما بإتباع اإلجراءات املنصوص عليها 

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن يرفق . ام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية املرشحني لتلك احملكمةيف النظ
 من املادة ٣بالترشيحات بيان يتضمن التفصيالت الالزمة اليت تثبت استيفاء املرشح للمتطلبات الواردة يف الفقرة 

٣٦.  

ضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق ، جيب اختيار الق٣٦ من املادة ٥ و ٣ووفقا للفقرتني   -٤
كما . الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب للمحكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل 
  ):انظر املرفق الثاين هلذه املذكرة(                                    وعالوة على ذلك، و ضعت قائمتان للمرشحني . ةباحملكم
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شحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي  واإلجراءات املر  -القائمة ألف
اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني، أو بصفة 

  ى، يف جمال الدعاوى اجلنائية؛مماثلة أخر

املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة   -ءالقائمة با
باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة 

  .يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة

 على أن ينتخب القضاة باالقتراع السري يف اجتماع جلمعية الدول ٣٦ من املادة ٦وتنص الفقرة   -٥
على أكرب اللذان حيصالن ن ا، وعلى أن ينتخب للعمل باحملكمة املرشح١١٢لمادة وفقا لاألطراف يعقد هلذا الغرض 

اب عدد كاف من ويف حالة عدم انتخ. عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة
 الواردة يف ألحكاملجترى عمليات اقتراع متعاقبة إىل أن يتم شغل األماكن املتبقية، وفقا  القضاة يف االقتراع األول، 

  .ICC-ASP/3/Res.6  القرار

، ال جيوز أن يكون قاضيان من رعايا دولة واحدة، وعند ٣٦ من املادة ٨ و٧ومبوجب أحكام الفقرتني   -٦
، تراعي الدول األطراف، يف إطار عضوية احملكمة، ضرورة متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل، اختيار القضاة

وإىل جانب ذلك، يتعني على الدول األطراف . والتوزيع اجلغرايف العادل، ومتثيل عادل لإلناث والذكور من القضاة
اجة إىل أن يكون بني األعضاء قضاة ذوو خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، أن تراعي أيضا احل

  .مسألة العنف ضد النساء أو األطفال

 ١٠ من دورا الثالثة املعقودة يف السادسةواعتمدت مجعية الدول األطراف، يف اجللسة العامة   -٧
ءات ترشيح وانتخاب القضاة للمحكمة اجلنائية شأن إجراب ICC-ASP/3/Res.6قرار ال، ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 ١ من دورا اخلامسة املستأنفة املعقودة يف التاسعة واعتمدت مجعية الدول األطراف أيضا، يف اجللسة العامة .الدولية
-ICC من منطوق القرار ٢٧ الذي حيتوي على تعديل للفقرة ICC-ASP/5/Res.5، القرار ٢٠٠٧فرباير /شباط

ASP/3/Res.6.  

 مبوجب قرار صادر عن ،٢٠٠٩أغسطس /آب ٥          ُ                القرار، ف تح باب الترشيح يفهذا  من ١٣ووفقا للفقرة   -٨

-ICC   من القرار١١لفقرة     ً  وفقا  ل بعد متديد فترة الترشيح ثالث مراتو مكتب مجعية الدول األطراف،

ASP/3/Res.6 ، حىت تاريخ إغالق باب  وتلقت األمانة .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣يف أغلق باب الترشيح
  .رشيحات مخسة ت٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨ترشيح يف ال
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 من القرار نفسه، نشرت أمانة مجعية الدول األطراف أمساء املرشحني ملناصب القضاة ٨ومبقتضى الفقرة   -٩
مة األخرى على موقع  من النظام األساسي والوثائق الداع٣٦والبيانات املرفقة بترشيحام املشار إليها يف املادة 

 . مبجرد استالمها)١(احملكمة اجلنائية الدولية على شبكة اإلنترنت

، ترد يف املرفق األول هلذه املذكرة قائمة معدة وفقا للترتيب ICC-ASP/3/Res.6 من القرار ٩ووفقا للفقرة   -١٠
وترد يف ). ICC-ASP/8/21/Add.1ظر ان(األجبدي االنكليزي بأمساء مجيع املرشحني مع الوثائق املرفقة بترشيحام 

، وحسب )املرفق الثاين(مرفقات أخرى ثالث قوائم إضافية تتضمن أمساء املرشحني مرتبة وفق القائمة ألف أو باء 
  ).املرفق الرابع(، وحسب نوع اجلنس )املرفق الثالث(اموعة اإلقليمية 

إلجراءات اليت ستتبع يف ا ICC-ASP/3/Res.6من القرار  ٢٧والفقرة  ٢٥ إىل ١٥وترد يف الفقرات من   -١١
  .اختيار القضاة

                                                           

  )١( http://www.icc-cpi.intحتت احملكمة اجلنائية الدولية ،.  
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  املرفق األول

  بأمساء املرشحنيً قائمة مرتبة أجبديا
  )مع بيان املؤهالت(

 ]ICC-ASP/8/21/Add.1  الوثيقةانظر[
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  املرفق الثاين

  قائمة املرشحني مرتبة وفق القائمتني ألف وباء

 القائمة باء القائمة ألف

 السما االسم

   ميدينا كويروغا، سيسيليا-١  فرنانديس دي غورمندي، سيلفيا -١

   مونروي كابرا، ماركو غرياردو-٢  

   أوزاكي كونيكو-٣  

  .إي.  بوالرد، ديوك إي-٤  
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  املرفق الثالث

 قائمة املرشحني مرتبة حسب اموعة اإلقليمية

   )      اجلنسية (     االسم 

  جمموعة الدول األفريقية

 ال يوجد

  ل اآلسيويةجمموعة الدو

  )اليابان( أوزاكي كونيكو  -١

  جمموعة دول أوروبا الشرقية

  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  )األرجنتني(فرنانديس دي غورمندي، سيلفيا   -١
  )شيلي(ميدينا كويروغا، سيسيليا   -٢
  )كولومبيا(مونروي كابرا، ماركو غرياردو   -٣
  )غيانا (.إي. بوالرد، ديوك إي  -٤

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  ال يوجد
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  فق الرابعاملر

 قائمة املرشحني مرتبة حسب نوع اجلنس

 إناث ذكور

     االسم     االسم

  مونروي كابرا، ماركو غرياردو -١
  .إي. بوالرد، ديوك إي -٢

  فرنانديس دي غورمندي، سيلفيا -١
  ميدينا كويروغا، سيسيليا -٢

 يكوأوزاكي كون -٣ 

- - - 0 - - - 


