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انتخاب ٍ
قاض لشغل وظيفة قضائية شاغرة
في المحكمة الجنائية الدولية:
دليل لالنتخاب
مذكرة مقدمة من األمانة
أُعدت هذه املذكرة عمالً بأحكام القرار  ICC-ASP/3/Res.6املؤرخ  22أيلول/سبتمرب 0222
-2
املتعلق بإجرءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية .ففي الفقرة  02من هذا القرار ،يُطلب
إىل رئيس مجعية الدول األطراف أن يعمم على مجيع الدول األطراف قبل يوم االنتخاب نسخاً من
التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع.
وقد تولت األمانة ،بالتشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف ،إعداد متطلبات التصويت
-0
ومنوذجاً من ورقة االقرتاع ألغراض انتخاب ٍ
قاض لشغل وظيفة قضائية شاغرة يف احملكمة اجلنائية الدولية.
وتوضح هذه املذكرة متطلبات التصويت (هي ومنوذج ورقة االقرتاع) .ويف حالة انتخاب عدد من
-3
ّ
القضاة أقل من العدد املطلوب بعد االقرتاع األول ،سيجري إعداد ورقة اقرتاع جديدة.
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المرفق
االقتراع األول:

انتخاب ٍ
قاض لشغل وظيفة قضائية شاغرة
في المحكمة الجنائية الدولية
متطلبات التصويت
يُرجى وضع عالمة " "Xيف املربع املوجود إىل يسار اسم املرشح الذي تريد انتخابه .وال يُسمح
-2
لمرشحي اللذيْن يرد امسامها يف ورقة االقرتاع.
بالتصويت إال ل
ْ
ال يُسمح بالتصويت إال ملرشح واحد ( )2فقط .وسيُعلن بطالن أي ورقة اقرتاع تتضمن
-0
التصويت ألكثر من مرشح واحد (.)2
صوت ألكثر من مرشح واحد ( )2من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب .وسيُعلن
-3
ال يُ َّ
بطالن أي ورقة اقرتاع تتضمن التصويت ألكثر من مرشح واحد ( )2من جمموعة دول أمريكا الالتينية
والكارييب.
-2

2

يُرجى مراجعة ورقات االقرتاع لضمان أن يكون قد مت التصويت:
(أ)

ملا ال يزيد عن مرشح واحد ()2؛

(ب)

ملرشح واحد فقط ( )2من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب.
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3

نموذج لورقة اقتراع

ال تصوت ألكثر من مرشح واحد ()1
القائمة ألف
ذكر

القائمة باء
أنثى

ذكر

أنثى

أفريقيا
آسيا والمحيط
الهادئ

أوروبا الشرقية
دول أمريكا الالتينية
والكاريبي

ال تصوت ألكثر من مرشح
واحد من هذه املنطقة

هين َدرسون ،جيوفري أ.

(ترينيداد وتوباغو)

فان رومباي ،ليزيل (أوروغواي)

دول أوروبا الغربية
ودول أخرى

446-E-211013

____________

