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 مجعية الدول األطراف  

 )االستئناف األول(السابعة الدورة 
 نيويورك

   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣-١٩
 
 

  لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية الثالثاالنتخاب 

 

  ن األمانة العامةمذكرة م

الـسابعة  لـدورة   االستئناف األول ل  قضاة احملكمة اجلنائية الدولية أثناء      الثالث ل نتخاب  االيجري  س   – ١
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٣ إىل ١٩ نيويورك يف الفترة من جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف

ملـدة تـسع   للعمـل  ستة قـضاة   سينتخب  من نظام روما األساسي،٣٦ومبوجب أحكام املادة      - ٢
  .سنوات

تبـاع  إب لب من الدول األطراف أن تقدم الترشـيحات إمـا         يط،  ٣٦ من املادة    ٤ووفقا للفقرة      - ٣
تبـاع  إاإلجراءات املتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية، وإمـا ب              

. م األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية املرشحني لتلـك احملكمـة          اإلجراءات املنصوص عليها يف النظا    
 الالزمة اليت تثبت استيفاء املرشح      التفاصيلالترشيحات بيان يتضمن    ب يرفقوباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن      

  .٣٦ من املادة ٣للمتطلبات الواردة يف الفقرة 

قضاة من بني األشخاص الـذين يتحلـون        ، جيب اختيار ال   ٣٦ من املادة    ٥ و   ٣ووفقا للفقرتني      – ٤
باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعـيني يف أعلـى                 

كما جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب للمحكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة              . املناصب القضائية 
انظر املرفق  (وعالوة على ذلك، وضعت قائمتان للمرشحني       . مةواحدة على األقل من لغات العمل باحملك      

  ):الثاين هلذه املذكرة
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واإلجراءات اجلنائيـة،   املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي   – القائمة ألف
أخـرى، يف جمـال     واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني، أو بصفة مماثلـة               

   اجلنائية؛الدعاوى

املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع                – القائمة باء
مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صـلة                 

  .بالعمل القضائي للمحكمة

من على األقل  قاض واحد لقضاة احملكمة، سيجري انتخاب الثايناالنتخاب هذا غراض وأل     - ٥
 وباإلضافة إىل ذلك، سينتخب قاض واحد على . من القائمة باء على األقلقاض واحدالقائمة ألف و

  .األقل من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

لى أن ينتخب القضاة باالقتراع السري يف اجتماع جلمعية الدول  ع٣٦ من املادة ٦وتنص الفقرة    - ٦
 الذين ستةينتخب للعمل باحملكمة املرشحون ال، وعلى أن ١١٢األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة 

يف حالة عدم و. حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة
جترى عمليات اقتراع متعاقبة إىل أن يتم شغل   من القضاة يف االقتراع األول، انتخاب عدد كاف

 تسمية وانتخاب قضاة  املتعلق بإجراءICC-ASP/3/Res.6 القرار  الواردة يفلألحكام ، وفقا األماكن املتبقية
ة لدورا الثالثة، احملكمة اجلنائية الدولية، والذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف اجللسة العامة السادس

، الذي اعتمدته اجلمعية ASP/5/Res.5 ، واملعدل مبوجب القرار٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠املعقودة يف 
   .٢٠٠٧فرباير / شباط١العامة يف اجللسة العامة التاسعة من دورا اخلامسة املستأنفة املعقودة يف 

 دولـة   وز أن يكون هناك قاضيان من رعايا       ال جي  ،٣٦  من املادة  ٨ و   ٧ومبوجب أحكام الفقرتني       - ٧
 تراعي الدول األطراف، يف إطار عضوية احملكمة، ضـرورة متثيـل الـنظم             واحدة، وعند اختيار القضاة،   

وإىل . القانونية الرئيسية يف العامل؛ والتوزيع اجلغرايف العادل؛ ومتثيل عادل لإلناث والذكور مـن القـضاة              
اف أن تراعي أيضا احلاجة إىل أن يكون بني األعـضاء قـضاة ذوو              جانب ذلك، يتعني على الدول األطر     

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

 ،٢٠٠٨يوليـو  / متـوز ٢١، فُتح باب الترشيح يف    ICC-ASP/3/Res.6 من القرار    ١٣ووفقا للفقرة      - ٨
. ٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين    ١٣غلق يف   ول األطراف، وأُ  دمبوجب قرار صادر عن مكتب مجعية ال      

 القرار، مدد رئيس مجعيـة       نفس  من ١١ووفقا للفقرة   .  أسبوعا ١٢فتح باب الترشيح بصفة أولية ملدة       و
 ترشـيحا واحد وعـشرون  وورد . مرةالدول األطراف فترة الترشيح ثالث مرات، ملدة أسبوعني يف كل          

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ يف الترشيححىت تاريخ إغالق باب 
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 من القرار نفسه، نشرت أمانة مجعية الدول األطراف أمساء املرشحني ملناصـب             ٨مبقتضى الفقرة      و   - ٩
والوثـائق الداعمـة      من النظام األساسـي    ٣٦القضاة والبيانات املرفقة بترشيحام املشار إليها يف املادة         

 . مبجرد استالمها)١(اإلنترنتشبكة لدولية على األخرى على موقع احملكمة اجلنائية ا

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

ASP/7/33/Add.1 .(فقات أخرى ثالث قوائم إضافية تتضمن أمساء املرشحني مرتبة وفق وترد يف مر
، وحسب نوع اجلنس )املرفق الثالث(، وحسب اموعة اإلقليمية )املرفق الثاين(القائمة ألف أو باء 

  ).املرفق الرابع(

اإلجـراءات الـيت سـتتبع يف     ICC-ASP/3/Res.6 من القـرار  ٢٥ إىل ١٥وترد يف الفقرات من    - ١١
  . القضاةتخابان

 . للقضاةالثالث دليال لالنتخاب ICC-ASP/7/34تضمن الوثيقة    وت– ١٢

                                                           
  )١(  int.cpi-icc.www://httpحتت مجعية الدول األطراف ،.  
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  املرفق األول

  رشحنيقائمة مرتبة أجبديا بأمساء امل

  )مع بيان املؤهالت(

 ]ICC-ASP/7/33/Add.1انظر [

  املرفق الثاين

  قائمة املرشحني مرتبة وفق القائمتني ألف وباء

  القائمة باء  القائمة ألف

  االسم  االسم

 ليفادا، فاين- داسكالوبولو .١ يريه أديتوروز، فيكتوار ديإليشا-أغبانرين .١

 دوغارد، كريستوفر جون روبرت .٢ ألووش، جويس .٢

 ، ماريا ديل كارمنغونساليس كابال .٣ أربوليدا ريبويل، فرناندو إنريكي .٣

  ماسينونوموناغينغ، ساجني .٤ .شيبيساكوندا، لوميب ب .٤

 م، أميناتا لويس رونييننغو .٥  أوسوجي، شيلي-إيبوي .٥

 سايغا، فوميكو .٦ كام، غبريداو غوستاف .٦

 شهاب الدين، حممد .٧ راسوازاناين، فونيمبوالنا .٧

 سيتا أكيلي مويال، أجنيليك .٨  ملكسو، احلاج .٨

  تارفوسري، كونو .٩

  توماسن، ويلهيلمينا .١٠

  تومسون، روسولو جون بانكويل .١١

  فان دين وينغايرت، كريستني .١٢

  فوكويي، دراغومري .١٣
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 املرفق الثالث

  قائمة املرشحني مرتبة حسب اموعة اإلقليمية

  )اجلنسية(االسم  

 جمموعة الدول األفريقية
  )بنن (يريه أديتوروز، فيكتوار ديإليشا-أغبانرين  - ١
  )كينيا(ألووش، جويس   - ٢
  )زامبيا. (شيبيساكوندا، لوميب ب  - ٣
  )جنوب أفريقيا(دوغارد، كريستوفر جون روبرت   - ٤
  )نيجرييا (أوسوجي، شيلي- بويإي  - ٥
  )بوركينا فاسو(كام، غبريداو غوستاف   - ٦
  )بوتسوانا(موناغينغ، ساجني ماسينونو   - ٧
  )غامبيا(نغوم، أميناتا لويس رونيين   - ٨
  )مدغشقر(راسوازاناين، فونيمبوالنا   - ٩

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية(سيتا أكيلي مويال، أجنيليك   -١٠
  )السنغال (سو، احلاج ملك  -١١
  )سرياليون(تومسون، روسولو جون باكويل   -١٢

  

  جمموعة الدول اآلسيوية

  )اليابان(سايغا، فوميكو   - ١
  

  جمموعة دول أوروبا الشرقية

  )البوسنة واهلرسك(فوكويي، دراغومري   - ١
  

  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  )لومبياكو(أربوليدا ريبويل، فرناندو إنريكي   - ١
  )إكوادور(، ماريا ديل كارمن ل كاباغونساليس  - ٢
  )غايانا(شهاب الدين، حممد   - ٣
  

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  )اليونان(ليفادا، فاين -داسكاولوبولو  - ١
  )إيطاليا(تارفوسري، كونو   - ٢
  )هولندا(لمينا يتوماسن، ويله  - ٣
  )بلجيكا(فان دين وينغايرت، كريستني   - ٤
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  املرفق الرابع

  قائمة املرشحني مرتبة حسب نوع اجلنس

 إناث ذكور

  
 االسم  االسم 

 إليشا، فيكتوار ديزيريه أديتورو-أغبانرين  - ١ أبوليدا ريبويل،فرناندو إينركي  - ١

  ألووش، جويس  - ٢  دوغارد، كريستوفر جون روبرت  - ٢
 .شيبيساكوندا، لوميب ب  - ٣ أوسوجي، شيلي-إيبوي  - ٣

  ليفادا، فاين- داسكالوبولو  - ٤   غبريداو غوستافكام،  - ٤
 غونساليس كابال، ماريا ديل كارمن  - ٥ شهاب الدين، حممد  - ٥

 موناغينغ، ساجني ماسينونو  - ٦ سو، احلاج ملك  - ٦

 نغوم، أميناتا لويس رونيين  - ٧ تارفوسري، كونو  - ٧

 راسوازاناين، فومينبوالنا  - ٨ تومسون، روسولو جون بانكويل  - ٨

 سايغا، فوميكو  - ٩ فوكويي، دراغومري  - ٩

 سيتا أكيلي مويال، أجنيليك  -١٠ 
 توماسن، ويلهيلمينا  -١١ 
 فان دين وينغايرت، كريستني  -١٢ 

 
 

- - - 0 - - - 


