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                  مجعية الدول األطراف  

  الثامنةالدورة 

 الهاي

  ٢٠٠٩ نوفمرب/ الثاينتشرين ٢٦-١٨
 
 

  : احملكمة اجلنائية الدوليةيني مللء شاغرين قضائيني يفضاانتخاب ق

 الثالثدليل لالنتخاب 
 

  مذكرة من األمانة

، ٢٠٠٤سبتمرب /  أيلول١٠، املؤرخ ICC-ASP/3/Res.6 ُ                                 أ عدت هذه املذكرة عمال بأحكام القرار   -١
                         من هذا القرار، ي طلب إىل ٢٥ويف الفقرة . بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

ول األطراف، قبل يوم االنتخاب، نسخا من التعليمات م على مجيع الد                             رئيس مجعية الدول األطراف أن ي عم 
  .ومناذج من أوراق االقتراع

، بالتشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، متطلبات التصويت ومنوذجا لورقة االقتراع وأعدت األمانة  -٢

  .انتخاب قاضيني مللء شاغرين قضائيني يف احملكمة اجلنائية الدوليةألغراض 

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

ة ، حسب نتيجICC-ASP/3/Res.6متطلبات التصويت وستعد ورقة اقتراع جديدة، وفقا ملتطلبات القرار 
  .االقتراع األول أو االقتراع السابق مباشرة
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  املرفق

  :االقتراع األول

  انتخاب قاضيني مللء شاغرين قضائيني يف احملكمة اجلنائية الدولية

  

  متطلبات التصويت

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

وستعترب أوراق االقتراع اليت يتم فيها التصويت ألكثر من . على األكثرإثنني يرجى التصويت ملرشحني   -٢
  .الغيةإثنني مرشحني 

. جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبملرشح واحد على األقل من  يرجى التصويت  -٣
التصويت ملرشح واحد على األقل من جمموعة دول أمريكا الالتينية ستعترب أوراق االقتراع اليت ال تستويف متطلبات و

   .الغيةومنطقة البحر الكارييب 

، صوتني من باستخدام أقل ، أعاله٣ ةالفقرالواردة يف احلد األدىن من التصويت إذا استوفيتم متطلبات   -٤
  .صويت لبقية املرشحنيجيوز لكم االمتناع عن الت

  : االقتراع لضمان التصويت ملا يليورقةرجى التدقيق يف   -٥

  ؛ إثننيما ال يزيد على مرشحني  )أ(  
  .جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمرشح واحد على األقل من   )ب(  

 



 

 

IC
C

-A
S

P
/8/22 

P
age 3 

 Vote for a maximum of 2 candidates 

 
LIST A 

 
LIST B 

 
 

Male Female Male Female 

Africa 
    

Asia 
    OZAKI, Kuniko 

(Japan)                                                                

Eastern Europe 

   
 
 
 

 

Latin American/ 
Caribbean States 
 
Vote for at least  
1 candidate from this 
region 
 

  FERNÁNDEZ DE 
GURMENDI, Silvia 
(Argentina) 

 MONROY CABRA, 
Marco Gerardo (Colombia) 

 
 POLLARD, Duke E. E. 

(Guyana) 

 MEDINA 
QUIROGA, Cecilia 
(Chile) 

Western European 
and Other States 

    

- - - 0 - - - 


