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انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية :
دليل لالنتخاابت الثالثة

مذكرة من األمانة
ابلقرارICC-

- 1أعدت هذه املذكرة عمال ابلقرار  ،ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة
 ،ASP/3/Res.6املتعلق إبجراءات ترشيح وانتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -2أعدت األمانة تعليمات التصويت وعينة من بطاقات االقرتاع ألغراض االنتخاب الثالث للمدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -3وتنص الفقراتن  3و 4من املادة  42من نظام روما األساسي على ما يلي:
" - ٣يكون املدعي العام ونوابه ذوي أخالق رفيعة وآفاءة عالية .وجيب أن تتوافر لديهم خربة
عملية واسعة يف جمال االدعاء أو احملاآمة يف القضااي اجلنائية وأن يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطالقة
يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة.
 -4ينتخب املدعي العام ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف.
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.
ويتوىل املدعي العام ونوابه مناصبهم ملدة تسع سنوات ما مل يتقرر هلم وقت انتخاهبم مدة أقصر،
وال جيوز إعادة انتخاهبم".
 -4وتنص الفقرات  28إىل  35من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة
 ،ASP/3/Res.6على ما يلي" :
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"دال -تسمية املرشحني ملنصب املدعي العام
 -28تطبق إجراءات تسمية املرشحني للقضاة على ترشيح املدعي العام ،مع مراعاة ما يقتضيه
اختالف احلال.
 -29ويفضل أن يتم الرتشيح ملنصب املدعي العام بدعم من عدة دول أطراف.
 -30وينبغي أن يرفق بكل ترشيح بيان حيدد ابلتفصيل الالزم كيفية وفاء املرشح ابلشروط
املنصوص عليها يف الفقرة  3من املادة  42من النظام األساسي.
هاء -انتخاب املدعي العام
 -31حيدد مكتب مجعية الدول األطراف اتريخ االنتخاب.
 -32تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة ابملرشحني حسب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي.
 - ٣٣يبذل كل جهد ممكن النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء.
 -34يف حالة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء ،ينتخب املدعي العام ،وفقا للفقرة  4من املادة
 42من النظام األساسي ،ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف.
 -35وملصلحة االنتهاء من االنتخاابت يف الوقت املناسب ،إذا مل حيصل أي مرشح بعد ثالثة
اقرتاعات على األغلبية املطلوبة ،يعلق االقرتاع إلعطاء فرصة لسحب أي ترشيح .وقبل هذا
التعليق ،يعلن رئيس مجعية الدول األطراف موعد استئناف االقرتاع .وعند استئناف االقرتاع ،إذا مل
حيصل أي مرشح على األغلبية الالزمة يف االقرتاع األول ،ت َـد َخل اقرتاعات أخرى ،تقتصر على
املرشحني احلاصلني على أكرب عددين من األصوات".
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املرفق األول
االقرتاع األول:
انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
تعليمات التصويت
 -1يرجى وضع عالمة " "Xيف املربع إىل يسار اسم املرشح الذي ترغب يف التصويت له .واليعد
مؤهالً إال املرشح الذي يظهر امسه على بطاقة االقرتاع.
-2ال جيوز التصويت إال على مرشح واحد .وستعترب ابطلة بطاقات االقرتاع اليت حتتوي على
أصوات ألكثر من مرشح واحد.
األغلبية الالزمة
 -3ووفقا للفقرة  4من املادة  42من نظام روما األساسي "،ينتخب املدعي العام ابالقرتاع
السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف ".ويف  12شباط/فرباير  ،2021بلغ
جمموع عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  123دولة،1
وابلتايل ستبلغ األغلبية املطلوبة  62صواتً.
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https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en.
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عارتةالا ةةقرو نم ةنيع
VOTE FOR A MAXIMUM OF 1 CANDIDATE

Mr. Carlos CASTRESANA FERNANDEZ (Spain)

Mr. Fergal GAYNOR (Ireland)

Mr. Karim KHAN (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Mr. Francesco LO VOI (Italy)
.

___________
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