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جمعية الدول األطراف

الثالثة عشرةلدورة ا
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨،نيويورك

انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية:
الخامسدليل لالنتخاب 

مانةمذكرة من األ

أيلول/ سبتمرب ١٠املؤرخ ، ICC-ASP/3/Res.6أُعدت هذه املذكرة عمال بأحكام القرار-١
من هذا القرار، ٢٥، بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. ويف الفقرة ٢٠٠٤

االنتخاب، نسخا ُيطلب إىل رئيس مجعية الدول األطراف أن يُعمم على مجيع الدول األطراف، قبل يوم 
من التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع.

وأعدت األمانة، بالتشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، متطلبات التصويت ومنوذجا لورقة -٢
لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية.اخلامساالقرتاع ألغراض االنتخاب 

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

حسب نتيجة ، ICC-ASP/3/Res.6متطلبات التصويت وستعد ورقة اقرتاع جديدة، وفقا ملتطلبات القرار
بق مباشرة.االقرتاع األول أو االقرتاع السا
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المرفق

االقتراع األول:

انتخاب ستة قضاة للمحكمة الجنائية الدولية

متطلبات التصويت

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

. وستعترب أوراق االقرتاع اليت يتم فيها التصويت ألكثر لتصويت لـستة مرشحني على األكثريرجى ا-٢
.من ستة مرشحني الغية

وستعترب أوراق االقرتاع اليت يتم فيها . باءعلى األقل من القائمة اثننيرشحنيمليرجى التصويت -٣
االقائمة منمرشحني التصويت ألقل من  الغية.باء بأ

وملرشحني ، آسيا ومنطقة احمليط اهلاديى التصويت ملرشح واحد على األقل من جمموعة دول يرج-٤
االقرتاع اليت ال تستويف متطلبات احلد وستعترب أوراقأوروبا الشرقية.دولعلى األقل من جمموعةاثنني 

موعة اإلقليمية ااألدىن من التصويت هلذه ا الغية.بأ
االقرتاع اليت ال تستويف أوراقالغيةوستعترب . على األقلواحدذكرحيرجى التصويت ملرش-٥

متطلبات احلد األدىن من مراعاة هذه املتطلبات اجلنسانية يف التصويت.
أعاله، باستخدام ٥و٤و ٣اتإذا استوفيتم متطلبات احلد األدىن من التصويت الواردة يف الفقر -٦

ناع عن التصويت لبقية املرشحني.أقل من ستة أصوات، جيوز لكم االمت
يرجى التدقيق يف ورقة االقرتاع لضمان التصويت ملا يلي:-٧

ما ال يزيد على ستة مرشحني؛(أ)
؛باءعلى األقل من القائمة اثننيمرشحني(ب)
اثننينيمرشحواحد على األقل من جمموعة دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادي، و مرشح (ج)

؛جمموعة أوروبا الشرقيةاألقل من على 
على األقل.مرشح واحد ذكر (د)
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نموذج ورقة االقتراع
VOTE FOR A MAXIMUM OF 6 CANDIDATES

VOTE FOR AT LEAST 2 LIST B CANDIDATES AND 1 MALE CANDIDATE

LIST A LIST B

MALE FEMALE MALE FEMALE

AFRICA Mr. Abdelkader BAHLOUL
(Tunisia)

Mr. Antoine Kesia-Mbe
MINDUA (Democratic
Republic of the Congo)

Mr. Emmanuel Yaw
BENNEH (Ghana)

Ms. Reine Adelaide Sophie,
ALAPINI-GANSOU (Benin)

Ms. Harimahefa
RATIARAISOA
(Madagascar)

ASIA-PACIFIC
VOTE FOR AT LEAST 1
CANDIDATE

Mr. Chang-ho CHUNG
(Republic of Korea)

Ms. Maria Natércia Gusmão
PEREIRA (Timor Leste)

EASTERN EUROPE
VOTE FOR AT LEAST 2
CANDIDATE

Mr. Pavel GONTŠAROV (Estonia)

Mr. Piotr HOFMAŃSKI (Poland)

Mr. Mindia UGREKHELIDZE,
(Georgia)

Mr. Péter KOVÁCS
(Hungary)

Ms Toma BIRMONTIENĖ
(Lithuania)

Ms. Zlata ĐURĐEVIĆ
(Croatia)

LATIN AMERICA/
CARIBBEAN Mr. Leonardo Nemer

Caldeira BRANT (Brazil)

WESTERN EUROPE
AND OTHER

Mr. Bertram SCHMITT (Germany)

Mr. Krister Hans THELIN (Sweden)

Mr. Marc Pierre PERRIN DE
BRICHAMBAUT (France)

____________


