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 (ICC-ASP/1/Res.2) القرار ٢ 
الــذي اختذتــــه اجلمعيــــة فـــــــي جلســـتها العامـــــــة ٣ املعقـــودة يف ٩ أيلـــول/ســـبتمرب ٢٠٠٢ 

 بتوافق اآلراء 
  ICC-ASP/1/Res.2

إجــراءات ترشــيح وانتخــاب القضــاة واملدعــــي العـــام ونـــواب املدعـــي العـــام 
للمحكمة اجلنائية الدولية 

  
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تضع فــي اعتبارهـا أحكـام نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـة الدوليـة، 
وال سيما املواد ٣٦ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٣، 

وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 
توافق على اإلجراءات التالية لترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العـام ونـواب املدعـي 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية: 
 

ألف 
ترشيح القضاة 

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنـوات الدبلوماسـية الدعـوات لترشـيح  - ١
قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. 

تضـم الدعـوات لترشـيح القضـاة نـص الفقرتـني ٣ و ٨ مـــن النظــام األساســي وقــرار  – ٢
مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونـواب املدعـي 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية. 
تسمي الدول األطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح اليت حيددها مكتب مجعية الـدول  - ٣

األطراف. 
لن ينظر يف الترشيحات اليت تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٤

إذا ظل عدد املرشحني يف اية فترة الترشيح أقل من عدد املقاعد، ميـدد رئيـس مجعيـة  - ٥
الدول األطراف فترة الترشيح. 

ترسل الدول األطراف أمساء مرشـحيها النتخـاب قضـاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة عـرب  - ٦
القنوات الدبلوماسية إىل أمانة مجعية الدول األطراف. 
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يرفق بكل ترشيح بيان:  - ٧
حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات املنصـوص  (أ)
عنها يف الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة ٣ من املادة ٣٦ من النظام األساسـي، 

وفقا للفقرة ٤ (أ) من املادة ٣٦ من النظام األساسي؛ 
يشري إىل ما إذا كان يتعني إدراج اسم املرشح يف القائمة ألـف أو القائمـة بـاء  (ب)

ألغراض الفقرة ٥ من املادة ٣٦ من النظام األساسي؛ 
يتضمن معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من ��١ إىل ��٣ من الفقـرة ٨ (أ)  (ج)

من املادة ٣٦ من النظام األساسي؛ 
يشري إىل ما إذا كان املرشح يتمتع باخلربة املنصـوص عنـها يف الفقـرة ٨ (ب)  (د)

من املادة ٣٦ من النظام األساسي؛ 
ــــن  يبيــن اجلنســية الــيت يتــم الترشــيح علــى أساســها، ألغــراض الفقــرة ٧ م (هـ)

املادة ٣٦ من النظام األساسي، إذا ما كان املرشح من رعايا دولتني أو أكثر. 
جيوز للدول اليت شرعت يف عملية املصادقة على النظام األساسي أو االنضمام إليـه أو  - ٨
القبــول بــه أن تســمي مرشــحيها النتخــاب قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــــة. وتظـــل هـــذه 
الترشيحات مؤقتة ولن تدرج يف قائمـة املرشـحني مـا مل تـودع الدولـة املعنيـة صـك مصادقتـها 
على النظام األساسي أو انضمامها إليه أو قبوهلا به لدى األمني العـام لألمـم املتحـدة قبـل ايـة 
فـترة الترشـــيح، وشــريطة أن تكــون الدولــة طرفــا يف النظــام األساســي وفقــا للفقــرة ٢ مــن 

املادة ١٢٦ من النظام األساسي يف موعد االنتخاب. 
تتيح أمانة مجعية الدول األطـراف أمسـاء املرشـحني ملنـاصب القضـاة والبيانـات املرفقـة  - ٩
بترشيحام املشار إليـها يف املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي، والوثـائق الداعمـة األخـرى علـى 
موقع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة علـى اإلنـترنت يف أي مـن اللغـات الرمسيـة للمحكمـة يف أسـرع 

وقت ممكن بعد استالمها. 
تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة وفقا للترتيب األجبدي اإلنكلـيزي بأمسـاء مجيـع  - ١٠

املرشحني مع الوثائق املرفقة بترشيحام وتعممها من خالل القنوات الدبلوماسية. 
ألغـراض االنتخـاب األول لقضـاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يفتـــح بــاب الترشــيحات  - ١١
مبوجب قرار يصـدر عــن املكتب أثنــاء االجتمــاع األول جلمعيـــة الـدول األطـراف ويغلـق يف 

٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 
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يقوم رئيس مجعية الدول األطراف، ألغراض االنتخاب األول لقضاة احملكمـة اجلنائيـة  - ١٢
الدولية، بإبالغ مجيع الدول األطراف عرب القنوات الدبلوماسـية ومـن خـالل معلومـات حمـددة 
ـــاين/نوفمــرب  تنشـر يف موقـع احملكمـة علـى شـبكة اإلنـترنت مبـا إذا كـان هنـاك يف ١ تشـرين الث

 :٢٠٠٢
أقل من ١٣ مرشحا على القائمة ألف، أو أقل من ٩ مرشـحني علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عـدد املرشـحني مـن إحـدى اموعـات اإلقليميـة أقـل مـن ربـع عـــدد الــدول  (ب)
األطراف يف تلك اموعة، مع حد أدىن يبلغ ٦ مرشحني من كل جمموعة إقليميـة؛ وإذا كـان 
عندئذ عدد الدول األطـراف يف أيـة جمموعـة إقليميـة مـا، يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، 
أقل من ثالثة أجزاء من مثانية عشر جزءا مـن امـوع الكلـي للـدول األطـراف يف نظـام رومـا 

األساسي، يكون هذا احلد األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
عدد املرشحني مـن أحـد اجلنسـني أقـل مـن ربـع جممـوع املرشـحني، مـع حـد  (ج)

أدىن يبلغ ١٠ مرشحني لكل من اجلنسني. 
ميدد رئيس مجعية الدول األطراف، ألغراض االنتخاب األول لقضـاة احملكمـة اجلنائيـة  - ١٣
الدولية، فترة الترشيح مرة واحدة إىل ٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، إذا كـان هنـاك بنهايـة 

فترة الترشيح: 
أقل من ٩ مرشحني على القائمة ألف، أو أقل مـن ٥ مرشـحني علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عدد املرشحني الذين تقدمهم الدول األعضاء يف جمموعة إقليميـة واحـدة أقـل  (ب)
مـن ٦ مرشحني؛ وإذا كان عندئـذ عــدد الــدول األطـــراف فــــي أيـة جمموعـة إقليميـة مـا، يف 
٣٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، أقـل مـن ثالثـة أجـزاء مـن مثانيـة عشـر جـزءا مـن امـــوع 

الكلي للدول األطراف يف نظام روما األساسي، يكون هذا احلد األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
أقل من ١٠ مرشحني لكل من اجلنسني.  (ج)

باء 
انتخاب القضاة 

حيدد مكتب مجعية الدول األطراف موعد االنتخاب.  - ١٤
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تعد أمانة مجعية الدول األطراف مبوجب الفقرة ٥ من املادة ٣٦ من النظـام األساسـي  - ١٥
قائمتني باملرشحني وفقا للترتيب األجبدي االنكليزي. 

يكــون انتخــاب القضــاة مسألــة موضوعيــــة وخيضـــع ملتطلبـــات الفقــــرة ٧ (أ) مـن  - ١٦
املادة ١١٢ من النظام األساسي. 

يتم انتخاب األشخاص الذيـن حيصلـون علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلـى أغلبيـة  - ١٧
ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطـراف 

النصاب القانوين للتصويت. 
يف حـال تعـادلت األصـوات ملقعـد متبـقٍ، يجـرى اقـتراع مقيـد ينحصـــر يف املرشــحني  - ١٨

الذين حصلوا على عدد متساٍو من األصوات. 
عندمـا حيصـل مرشـحان أو أكـثر مـن اجلنسـية نفســـها علــى األغلبيــة الالزمــة، يعتــرب  - ١٩

منتخبا املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات. 
 (ICC-ASP/1/Res.3) جيري انتخاب القضاة على أساس اإلجراء الوارد يف القرار رقم ٣ - ٢٠
بشأن انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، الذي اختذته مجعيـة الـدول األطـراف يف ٩ أيلـول/ 

سبتمرب ٢٠٠٢. 
ألغـراض االنتخـاب األول، يقـوم رئيـس مجعيـة الـدول األطـراف باالختيـار بالقرعـــة،  - ٢١

مبوجب الفقرة ٩ (ب) من املادة ٣٦ من النظام الداخلي. 
 

جيم 
الشواغر القضائية 

إذا شغر منصب أحــد القضــاة، تطبق إجـــراءات انتخـــاب القضاة نفسـها مـع إجـراء  - ٢٢
ما يلزم من تعديل. 

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف مـن خـالل القنـوات الدبلوماسـية دعـوات الترشـيح  - ٢٣
خالل شهر من شغور منصب أحد القضاة. 

 
دال 

ترشيح املدعي العام 
تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء مـا يلـزم مـن تعديـل، علـى ترشـيح املدعـي  - ٢٤

العام. 
يفضل أن حتوز الترشيحات ملنصب املدعي العام على دعم دول أطراف متعددة.  - ٢٥
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يرفـق بكـل ترشـيح بيـان حيـدد بـالتفصيل الـالزم املعلومـات الـيت تثبـــت وفــاء املرشــح  - ٢٦
باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة ٣ من املادة ٤٢ من النظام األساسي يف املرشح. 

هاء 
انتخاب املدعي العام 

حيدد مكتب مجعية الدول األطراف موعد االنتخاب.  - ٢٧
تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة باملرشحني وفقا للترتيب األجبدي االنكليزي.  - ٢٨

تبذل كل اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء.  - ٢٩
يف حال عدم حصول توافـق يف اآلراء، ينتخـب املدعـي العـام، مبوجـب الفقـرة ٤ مـن  - ٣٠
املـادة ٤٢ مـن النظـام األساسـي، بـاالقتراع السـري باألغلبيـة املطلقـــة ألعضــاء مجعيــة الــدول 

األطراف. 
مـن أجـل إمتـام االنتخـاب بالسـرعة الالزمـة، إذا مل حيصـــل أي مرشــح علــى األغلبيــة  - ٣١
الالزمة بعد ثالث دورات اقتراع، تعلّق عملية االقـتراع إلتاحـة الفرصـة لسـحب أي ترشـيح. 
وقبـل تعليـق االقـتراع، يعلـن رئيـس مجعيـة الـدول األطـراف موعـــد اســتئناف االقــتراع. عنــد 
استئناف االقتراع، وإذا مل حيصل أي مرشح على األغلبيـة الالزمـة يف اجلولـة األوىل لالقـتراع، 

جتري جوالت أخرى تقتصر على املرشحني الذين أحرز أعلى أكرب عددين من األصوات. 
 

واو 
ترشيح نواب املدعي العام 

يسـمي املدعـي العـام ثالثـة مرشـحني لكـل منصـب مقـرر شـــغله مــن منــاصب نــائب  - ٣٢
املدعي العام، مبوجب الفقرة ٤ من املادة ٤٢ من النظام األساسي. 

يرفق املدعي العام بكل ترشيح بيانا حيدد بالتفصيل الالزم املعلومـات الـيت تثبـت وفـاء  - ٣٣
املرشح باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة ٣ من املادة ٤٢ من النظام األساسي يف املرشح. 
عند اقتراح قائمـة املرشـحني، يضـع املدعـي العـام يف االعتبـار، مبوجـب الفقـرة ٢ مـن  - ٣٤
املـادة ٤٢ مـن النظـام األساســي، أن يكــون املدعــي العــام ونــواب املدعــي العــام مجيعــا مــن 
جنسيات خمتلفة. ويف حال املرشح الذي يعترب من رعايا أكثر من دولــة واحـدة، فإنـه يعـد مـن 

رعايا الدولة اليت ميارس فيها ذلك املرشح عادة احلقوق املدنية والسياسية. 



406

ICC-ASP/1/3

تتيـح أمانـــة مجعيــة الــدول األطــراف أمســاء املرشــحني ملنصــب نــائب املدعــي العــام  - ٣٥
والبيانـات املرفقـة بترشـيحام والوثـائق الداعمـة األخـرى علـى موقـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليــة 

على اإلنترنت بأي من اللغات الرمسية للمحكمة بأسرع وقت ممكن بعد استالمها. 
تعـد أمانـة مجعيـة الـدول األطـراف قائمـة وفقـا للـــترتيب األجبــدي االنكلــيزي جبميــع  - ٣٦
األشخاص املرشحني ذه الطريقة، وترفـق ـا الوثـائق الداعمـة وتعممـها مـن خـالل القنـوات 

الدبلوماسية. 
زاي 

انتخاب نواب املدعي العام 
تنطبق إجراءات انتخاب املدعي العام الواردة يف الفـرع هـاء، مـع إجـراء مـا يلـزم مـن  - ٣٧

تعديل، على انتخاب أٍي من نواب املدعي العام. 
يف حال إجراء انتخاب ألكثر من منصب من مناصب نائب املدعي العام:  - ٣٨

ـــن األصــوات وعلــى األغلبيــة  األشـخاص الذيـن حيصلـون علـى أكـرب عـدد م (أ)
املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف يعتربون منتخبني ملنصب نائب املدعي العام؛ 

ـــني للترشــح الذيــن حيصلــون علــى األغلبيــة  إذا جتـاوز عـدد املرشـحني املؤهل (ب)
الالزمة لالنتخابات عدد املناصب املخصصة لنواب املدعي العام مبوجب ذلك، فإن املرشـحني 

الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات مللء املقاعد املخصصة يعتربون منتخبني. 
 


