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 (ICC-ASP/1/Res.3) القرار ٣ 
الــذي اختذتــــه اجلمعيــــة فـــــــي جلســـتها العامـــــــة ٣ املعقـــودة يف ٩ أيلـــول/ســـبتمرب ٢٠٠٢ 

 بتوافق اآلراء 
  ICC-ASP/1/Res.3

  إجراءات انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية 
إن مجعية الدول األطراف، 

إذ تضع يف اعتبارها أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 

واقتناعا منها بضرورة تطبيق أحكام املادة ٣٦ من نظام روما األساسي بالكامل، 
توافق على اإلجراءات التالية النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:  

األشخاص املنتخبون للمحكمـة هـم املرشـحون الــ ١٨ الذيـن حيصلـون علـى  - ١
أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشـاركة يف التصويـت. 
بيد أنه ال ميكن انتخاب أكثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة ألـف وأكـثر مـن ٩ مرشـحني مـن 

القائمة باء. 
تضع الدول األطراف يف االعتبار، لدى انتخاب القضاة، ضرورة متثيل النظـم  - ٢
القانونية الرئيسية يف العـامل والتمثيـل اجلغـرايف العـادل، ومتثيـل القضـاة اإلنـاث والذكـور متثيـال 
ـــة يف مســائل حمــددة، تشــمل  منصفـا. وتراعـي أيضـا ضـرورة إشـراك قضـاة ذوي خـربة قانوني

العنف ضد النساء واألطفال دون أن تكون مقصورة على ذلك. 
تصوت كل دولة طرف لعـدد مـن املرشـحني ال يتجـاوز ١٨، وتتقيـد، لـدى  - ٣

القيام بذلك، باحلد األدىن التايل من املرشحني املطلوبني: 
تصـوت كـل دولـــة طــرف ملــا ال يقــل عــن ٩ مرشــحني مــن القائمــة ألــف  (أ)

وملا ال يقل عن ٥ مرشحني من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن:  (ب)

٣ مرشحني من جمموعة الدول األفريقية،  -
٣ مرشحني من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،  -

٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
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٣ مرشحني من جمموعة الدول اآلسيوية،   -
٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الشرقية.  -

ألغراض االنتخابات األوىل، وعلى أسـاس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول األطـراف 
مـن أي جمموعـة أفريقيـة أقـل مـن نسـبة ثـالث إىل مثـاين عشـرة دولـة مـن العـدد الكلـي للــدول 
األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي يف ذلـك الوقـت، خيفـض احلـد األدىن لعـدد مرشـحي تلــك 

اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
إذا مل يكـن عـدد املرشـــحني مــن جمموعــة إقليميــة علــى األقــل ضعــف بــاحلد األدىن 
املطلوب للتصويت، يكون احلد األدىن املطلوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف عـدد املرشـحني 
من تلك املنطقة (مقربـا إىل أقـرب عـدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد االقتضـاء). وإذا كـان 
هنـاك مرشـح واحـد مـن جمموعـة إقليميـة مـا، ال يكـــون هنــاك حــد أدىن مطلــوب للتصويــت 

بالنسبة لتلك املنطقة. 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن ستة مرشحني مـن كـل مـن اجلنسـني.  (ج)
غـري أنـه إذا كـان عـدد املرشـحني مـن أحـد اجلنسـني أقـل مـن مثانيـة، يكـــون احلــد األدىن مــن 

مرشحي ذلك اجلنس مساويا لعدد مرشحي اجلنس مطروحا منه ٢. 
 

احلد األدىن املطلوب للتصويت عدد املرشحني 
 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسفر االقتراع األول عن انتخاب ما يقل عن ١٨ مرشحا، يخفـض احلـد  - ٤
األقصى لعدد األصـوات لكـل دولـة طـرف، وهـو ١٨ يف االقـتراع األول، يف كـل عمليـة مـن 

عمليات االقتراع الالحقة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 
تنطبق اشتراطات احلد األدىن من املرشحني، على النحو الوارد يف الفقـرة ٣،  - ٥

على االنتخابات الالحقة، بعد إدخال التغيريات الالزمة. 
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ـــق  إذا أســفر االقــتراع األول عــن انتخــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا، تطب - ٦
التعديالت التالية على عمليات االقتراع الالحقة: 

يعدل احلد األدىن مـن املرشـحني املشـار إليـه يف القـائمتني ألـف وبـاء، بطـرح  (أ)
عدد املرشحني املنتخبني، وذلك يف كل قائمة على حدة؛ 

يعدل احلد األدىن مـن املرشـحني اإلقليميـني املطلوبـني، يف كـل جمموعـة علـى  (ب)
حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني؛ 

يعدل احلد األدىن من مرشحي كل من اجلنسني املطلوبــني، لكـل جنـس علـى  (ج)
حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 

يسـتمر تعديـل كـل حـد مـن احلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني املطلوبــني إىل أن  - ٧
يصبـح الوفـاء بذلـك احلـد األدىن غـري ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك احلـــد األدىن. وإذا 
كـان مـن املمكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـط وغـري مشـترك بـاحلد األدىن املعـدل، يوقَـــف 
العمل باحلدود الدنيا اإلقليميـة واجلنسـانية املطلوبـة. وإذا مل ميكـن انتخـاب ١٨ قاضيـا بعـد ٤ 

عمليات اقتراع، يوقَف العمل باحلدود الدنيا. 
ال تعتـرب صحيحـة إال أوراق االقـتراع املسـتوفية للحـــد األدىن مــن املرشــحني  - ٨
املطلوبني. وإذا استوفت إحدى الدول األطراف احلد األدىن باستخدام عـدد أصـوات أقـل مـن 
العدد األقصى املسموح به لذلك االقتراع، جيوز هلـا أن متتنـع لـدى التصويـت علـى املرشـحني 

املتبقني. 
يكون رئيس مجعية الدول األطراف مسؤوال عن إجراءات االنتخـاب، مبـا يف  - ٩

ذلك حتديد أو تعديل احلدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
تنظَّـم أوراق االقـتراع علــى حنــو يســهل إجــراء العمليــة االنتخابيــة. ويشــار  - ١٠
بوضوح على أوراق االقـتراع إىل احلـدود الدنيـا مـن املرشـحني املطلوبـني، وإىل احلـدود الدنيـا 
املعدلة، وكذلك إىل وقف العمل بأي من هـذه احلـدود. وقبـل يـوم االنتخـاب، يعمـم الرئيـس 
علـى مجيـع الـدول األطـــراف نســخا مــن التعليمــات ومنــاذج مــن أوراق االقــتراع. ويف يــوم 
االنتخاب تعطى تعليمات واضحة وخيصص وقت كاف لكل اقتراع. ويف كـل اقـتراع، يقـوم 
الرئيس قبل اختتام العملية االنتخابية، بإعادة قراءة التعليمـات واحلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني 

املطلوبني، من أجل السماح لكل وفد بالتحقق من أن تصويته يستويف تلك االشتراطات. 
تستعرض مجعية الدول األطراف اإلجراء بشـأن انتخـاب القضـاة عنـد إجـراء  - ١١

انتخابات يف املستقبل دف إدخال أية حتسينات قد تكون ضرورية. 


