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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةلدورة الا
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

 

  :انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 رابع دليل لالنتخاب ال

 

  ةمذكرة من األمان

سبتمرب /  أيلول١٠املؤرخ ، ICC-ASP/3/Res.6 أُعدت هذه املذكرة عمال بأحكام القرار  - ١
 من هذا ٢٥ويف الفقرة . ، بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٤

القرار، يطلب إىل رئيس مجعية الدول األطراف أن يعمم على مجيع الدول األطراف، قبل يوم 
  .نتخاب، نسخا من التعليمات ومناذج من أوراق االقتراعاال

وأعدت األمانة، بالتشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، متطلبات التصويت ومنوذجا   - ٢
  . لقضاة احملكمة اجلنائية الدوليةرابعلورقة االقتراع ألغراض االنتخاب ال

 الواردة يف املرفق ذه املذكرة على )ومعها منوذج ورقة االقتراع(وتنطبق متطلبات التصويت   - ٣
ويف حالة انتخاب عدد يقل عن العدد املطلوب من القضاة بعد االقتراع األول، . االقتراع األول فقط

، ICC-ASP/3/Res.6 ستعدل متطلبات التصويت وستعد ورقة اقتراع جديدة، وفقا ملتطلبات القرار
  .مباشرةحسب نتيجة االقتراع األول أو االقتراع السابق 
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 املرفق

  :االقتراع األول

 انتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية

 متطلبات التصويت

.  يف املربع الواقع يسار أمساء املرشحني الذين ترغبون يف التصويت هلم”x“يرجى وضع عالمة   - ١
  .وال جيوز التصويت لغري املرشحني الواردة أمساؤهم يف ورقة االقتراع

وستعترب أوراق االقتراع اليت يتم فيها التصويت . ويت لـستة مرشحني على األكثريرجى التص  - ٢
  .ألكثر من ستة مرشحني الغية

وستعترب أوراق االقتراع اليت يتم . على األقل من القائمة ألفلثالثة مرشحني يرجى التصويت   - ٣
  . القائمة ألف الغيةمنثالثة مرشحني فيها التصويت ألقل من 

، ومرشح آسيا ومنطقة احمليط اهلاديلتصويت ملرشح واحد على األقل من جمموعة دول يرجى ا  - ٤
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  واحد على األقل من جمموعة أوروبا الشرقية ومرشحني اثنني من جمموعة

موعة  االقتراع اليت ال تستويف متطلبات احلد األدىن من التصويت هلذه اوستعترب أوراق .الكارييب
   .اإلقليمية الغية

 االقتراع اليت ال تستويف  أوراقالغيةوستعترب .  على األقل  يرجى التصويت ملرشحني ذكرين اثنني- ٥
  .متطلبات احلد األدىن من مراعاة هذه املتطلبات اجلنسانية يف التصويت

أعاله،  ٥و ٤ و ٣ اتإذا استوفيتم متطلبات احلد األدىن من التصويت الواردة يف الفقر  - ٦
  .باستخدام أقل من ستة أصوات، جيوز لكم االمتناع عن التصويت لبقية املرشحني

  :يرجى التدقيق يف ورقة االقتراع لضمان التصويت ملا يلي  - ٧

  ما ال يزيد على ستة مرشحني؛  )أ( 

 ؛ثالثة مرشحني على األقل من القائمة ألف  )ب( 

 مرشح واحدواحد على األقل من جمموعة دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادي، ومرشح  )ج(
األقل من جمموعة أوروبا الشرقية ومرشحني اثنني من جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر على 

  ؛الكارييب

  .مرشحني ذكرين اثنني على األقل )د(
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  منوذج ورقة االقتراع

VOTE FOR A MAXIMUM OF 6 CANDIDATES 
VOTE FOR AT LEAST 3 LIST A CANDIDATES AND 2 MALE CANDIDATES 

LIST A LIST B 
 

MALE FEMALE MALE FEMALE 

AFRICA 

 Mr. Rosolu John BANKOLE 
THOMPSON (Sierra Leone) 
 Mr. Ajmi BEL HAJ HAMOUDA  
(Tunisia)  
 Mr. Vinod BOOLELL  
(Mauritius) 
 Mr. Modeste-Martineau BRIA  
(Central African Republic) 
 Mr. Chile EBOE-OSUJI  
(Nigeria) 
 Mr. Gberdao Gustave KAM  
(Burkina Faso) 
 Mr. Antoine Kesia-Mbe MINDUA  
(Democratic Republic of the Congo) 
 Mr. Hamani Mounkaila NOUHOU 
(Niger) 

   

ASIA-PACIFIC 
VOTE FOR AT LEAST 1 
CANDIDATE 

 Mr. George A. SERGHIDES  
(Cyprus)    Ms. Miriam DEFENSOR-

SANTIAGO (Philippines) 

EASTERN EUROPE 
VOTE FOR AT LEAST 1 
CANDIDATE 

 Mr. Robert FREMR  
(Czech Republic)    Mr. Władysław 

CZAPLIŃSKI (Poland)   

LATIN AMERICA/ 
CARIBBEAN 
VOTE FOR AT LEAST 2 
CANDIDATES 

 Mr. Anthony Thomas Aquinas 
CARMONA (Trinidad and Tobago) 
 Mr. Eduardo CIFUENTES MUÑOZ 
(Colombia) 
 Mr. Javier LAYNEZ POTISEK  
(Mexico) 

 Ms. Olga Venecia 
HERRERA CARBUCCIA  
(Dominican Republic) 

 Mr. Jorge Antonio URBINA 
ORTEGA (Costa Rica)  

WESTERN EUROPE 
AND OTHER 

 Mr. Bruno CATHALA  
(France) 
 Mr. Howard MORRISON (United 
Kingdom) 

   

____________ 


