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وينبغـي  . ة والترمجة الشفوية للخطـب امللقـاة باللغـات األخـرى          يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربي      
وينبغي إدخاهلا على نسخة مـن احملـضر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع        . أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية      

ر وستـصد . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد املعـين إىل    
 .التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة
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      )اجلماهريية العربية الليبية(. . . . . . . . . . . . . . . . . .   عبد السالم التريكيي علالسيد  :الرئيس
  .٥٠/١١افتتحت اجللسة الساعة   

  )تابع( من جدول األعمال ١١٠البند 
  انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية

  انتخاب عضو يف حمكمة العدل الدولية  )ج(
  )A/64/899(مذكرة من األمني العام   
  )A/64/900(من األمني العام مذكرة   
  )A/64/901(مذكرة من األمني العام   
ــرئيس   ــاب    :الـ ــة اآلن يف انتخـ ــة العامـ ــشرع اجلمعيـ تـ

عضو يف حمكمة العـدل الدوليـة للفتـرة املتبقيـة مـن فتـرة واليـة                 
القاضــي ثومــاس بويرغينثــال الــذي بــدأ ســريان اســتقالته يف       

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٦
تخـــاب أوجـــه عنايـــة أعـــضاء وفيمـــا يتعلـــق هبـــذا االن  

  .إىل األمور التاليةاجلمعية العامة 
ــذا        ــضا يف ه ــن جيــري أي أود أن أؤكــد أن جملــس األم

الوقت وبصورة مستقلة عن اجلمعية العامة انتخابـات الختيـار          

 مـن   ٨ويتفق هـذا اإلجـراء مـع املـادة          . عضو واحد يف احملكمة   
قــوم ي”: النظــام األساســي للمحكمــة الــيت تــنص علــى مــا يلــي

ــة العامــة وجملــس األمــن مــستقال عــن اآلخــر      كــل مــن اجلمعي
ووفقــا لــذلك لــن تبلــغ نتــائج     . “بانتخــاب أعــضاء احملكمــة  

التــصويت يف اجلمعيــة العامــة إىل جملــس األمــن حــىت حيــصل       
  .مرشح واحد على األغلبية املطلوبة يف اجلمعية العامة

وأود أن أوجه عناية اجلمعيـة العامـة أيـضا إىل الوثـائق               
اجلمعيـة العامـة،   لنظـر   ملتعلقة باالنتخابات، والوثائق املعروضة     ا

، الـيت تتـضمن مـذكرة مـن         A/64/899الوثيقـة   : وهي كما يلـي   
األمني العام بشأن التشكيل احلايل للمحكمة واإلجراءات الـيت       
ســـُتتبع يف اجلمعيــــة العامـــة ويف جملــــس األمـــن فيمــــا خيــــص    

 ترشــيحا قدمتــه ، الــيت تتــضمنA/64/900االنتخــاب؛ والوثيقــة 
ــيحات،    ــدد لتقـــدمي الترشـ ــة يف األجـــل احملـ اجملموعـــات الوطنيـ

، A/64/901؛ والوثيقـــة ٢٠١٠أغـــسطس / آب١٢حبلـــول  أي
اليت تتضمن الـسرية الذاتيـة للمرشـحة الـيت قدمتـها اجملموعـات              

وأود أن أبلـغ اجلمعيـة العامـة بأنـه بعـد انتـهاء األجـل                . الوطنية
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ــدمي الترشــيحات تلقــت    ــة  احملــدد لتق ــة العام ــن رســالة األمان م
  .اجملموعة الوطنية لكولومبيا، تتضمن أيضا الترشيح نفسه

 مـن النظـام األساسـي       ١٠ مـن املـادة      ١ووفقا للفقـرة      
املطلقـة مـن    األغلبيـة   للمحكمة ُيعترب املرشح الذي حيصل على       

. األصـوات يف كـل مــن اجلمعيـة العامـة وجملــس األمـن منتخبــا     
ــدة ع  ــارة  وقـــد دأبـــت األمـــم املتحـ ــة ”لـــى تفـــسري عبـ األغلبيـ

ــوا بأصــواهتم   “املطلقــة  بأهنــا أغلبيــة مجيــع النــاخبني، ســواء أدل
. مل يــدلوا هبــا، ســواء كــان مــسموحا هلــم بالتــصويت أو ال  أو

 مجيـع الـدول األعـضاء البـالغ         والناخبون يف اجلمعية العامة هـم     
ومـن مثّ لغـرض هـذه االنتخابـات يـشكل           .  دولـة  ١٩٢ عددها
  .ة املطلقة يف اجلمعية العامة صوتا األغلبي٩٧

. إجــراء اقتــراع ســرييف تــشرع اجلمعيــة العامــة اآلن   
املطلقـة يف االقتـراع األول      األغلبيـة   وإذا مل حيصل املرشح على      

ــراع أخــرى حــىت       ــة اقت ــضروري إجــراء عملي ــسيكون مــن ال ف
ووفقـا للمقـرر    . املطلقـة املطلوبـة   األغلبيـة   حيصل املرشـح علـى      

 املعقــودة يف ٩١٥ العامــة يف جلــستها  الــذي اختذتــه اجلمعيــة  
 سـتكون عمليـات االقتـراع       ١٩٦٠نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٦

  .هذه غري مقيدة
هـــل يل أن أعتـــرب أن اجلمعيـــة العامـــة توافـــق علـــى        

  اإلجراءات اليت أوضحتها اآلن؟
  .تقرر ذلك  
أود أن أذكّــر األعــضاء بأنــه، عمــال باملــادة    :الــرئيس  

  معية العامة، من النظام الداخلي للج٨٨
بعد أن يعلن الرئيس بـدء عمليـة التـصويت           ”    

ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطـة           
  .“بطريقة إجراء التصويت نظام تتعلق

ــصويت    ــة التــ ــدأ اآلن عمليــ ــع  . نبــ ــري اآلن توزيــ جيــ
  .بطاقات االقتراع

ال يــستخدموا ســوى بطاقــات   أُيرجــى مــن املمــثلني     
 X توزيعها علـيهم اآلن وأن يـضعوا عالمـة      االقتراع اليت جيري  

.  املرشـح الـذي يـودون التـصويت لـصاحله          سماإىل اليسار من    
وال جيــوز التــصويت إال للمرشــح الــذي يــرد امســه يف بطاقــات 

  .االقتراع
بناء علـى دعـوة الـرئيس، تـوىل فـرز األصـوات الـسيد                
والـسيد أمحـد    ) أنغـوال (والـسيد بابتيـستا     ) إندونيسيا(جامتيكو  

ــا ) بـــنغالديش( ــاراغواي(والـــسيد بريالتـ والـــسيد ماثياســـن ) بـ
  ).النمسا(والسيدة كوهلر ) الدامنرك(

  .أجري التصويت باالقتراع السري  
 واســتؤنفت الــساعة ٠٥/١٢ُعلّقــت اجللــسة الــساعة   

٣٠/١٢.  
ــرئيس   ــة (الــ ــم باإلنكليزيــ ــة التــــصويت ): تكلــ نتيجــ

  :يلي كما
  ١٦٧          :                االقتراععدد بطاقات 

  صفر:                          اطلةعدد البطاقات الب
  ١٦٧:                       عدد البطاقات الصحيحة
    ٨:                         املمتنعون عن التصويت

   ١٥٩:            عدد األعضاء املتواجدين واملقترعني
  ٩٧        :                 األغلبية املطلقة املطلوبة

الــسيدة جــوان  :عــدد األصــوات الــيت حــصلت عليهــا   
  .١٥٩: )الواليات املتحدة األمريكية(دوناهيو 
وهيو على األغلبية املطلقـة     احصلت السيدة جوان دون     

ــة  ــة العامـ ــة    . يف اجلمعيـ ــن بنتيجـ ــس األمـ ــيس جملـ ــت رئـ وأبلغـ
  . التصويت
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وقد تلقيت أيضاً رسالة من رئيس جملس األمن نـصها            
  :يكما يل

ــأن جملــس األمــن، يف   ”     يــشرفين أن أبلغكــم ب
ســـبتمرب / أيلـــول٩ الـــيت انعقـــدت يف ٦٣٨١جلـــسته 
 بغرض انتخاب عضو واحد يف حمكمة العـدل     ٢٠١٠

الدولية مللء شاغر يف احملكمـة لواليـة تنتـهي مـدهتا يف             
ــباط١٥ ــر / ش ــوان   ٢٠١٥فرباي ــسيدة ج ، حــصلت ال

  .“لى األغلبية املطلقة من األصواتدوناهيو ع
ــستقل يف        ــشكل م ــذي جــرى ب ــصويت ال وبنتيجــة الت

جملـــس األمـــن واجلمعيـــة العامـــة، حـــصلت الـــسيدة جـــوان       
ــا ــسواء    ودون ــى ال ــازين عل ــة يف اجله ــة املطلق ــى األغلبي . هيو عل

لــذلك، باتــت عــضواً منتخبــاً علــى النحــو الواجــب يف حمكمــة 
ســـبتمرب / أيلـــول٩العـــدل الدوليـــة لفتـــرة واليـــة تبـــدأ اليـــوم،  

وأغتـــنم هـــذه . ٢٠١٥فربايـــر / شـــباط٥ ، وتنتـــهي يف٢٠١٠
 اجلمعية علـى انتخاهبـا، وألشـكر        ئالفرصة ألعرب هلا عن هتان    

  .فارزي األصوات على مساعدهتم
طلــب ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية الكلمــة بــشأن    

  .نقطة نظام
تكلـم  ( )مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    (السيد سلسبيلي   
 الــسيدة جــوان إي  ســعادةيهنــئيــود وفــدي أن ): باإلنكليزيــة

  .هيو على انتخاهبا قاضية يف حمكمة العدل الدوليةودونا
 ٢ومع ذلك، يـود وفـدي أن يـشدد علـى أن املـادتني               

ــايري   ٩و   مـــن النظـــام الـــداخلي للمحكمـــة ينـــصان علـــى املعـ
الوحيدة النتخـاب مرشـحني مـؤهلني للمنـصب، وأي ممارسـة            

رايف أو  أو سابقة خبالف ذلـك تنطـوي علـى غـري التوزيـع اجلغـ              
تأيت بعناصر أخـرى مغـايرة لـه، وميكـن أن متـنح بعـض الـدول                 

  . امتيازاً خاصاً أو معاملة متييزية، تكون غري مقبولة

هـــل يل أن أعتـــرب أن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  
) ج(اجلمعية العامة ترغـب يف اختتـام نظرهـا يف البنـد الفرعـي               

   من جدول األعمال؟١١٠من البند 
  .تقرر ذلك  
  .٣٥/١٢رفعت اجللسة الساعة   

  


