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جمعية الدول األطراف

رابعة عشرةالالدورة
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨الهاي، 

استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةمكتب بشأن تقرير ال

يةعلومات أساسم-أوال
ا إىل امليسر، السيد ستيفان باريغا (ليختنشتاين)، يقدم هذا التقرير عمال بالوالية امل-١ بشأن عهود 

لذي اICC-ASP/13/Res.5القرار الوالية إىل هذه وتستند .استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة
لقسمني باء وجيم من القرار يف ااملنصوص عليها استعراض إجراءات انتخاب القضاة "اجلمعية قررت فيه 

ICC-ASP/3/Res.6إدخال أي دف القرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة مبوجب ، مبا يف ذلك املعدل
". ضروريةتكون قد حتسينات 

المناقشات في الفريق العامل في نيويورك- ثانيا
ني الدورتني. وترد االقرتاحات قام امليسر بعدة جوالت من املشاورات غري الرمسية يف فرتة ما ب-٢

ا يف ورقة املناقشة املقدمة من  ).رابعامليسر (املرفق الاملقدمة واملناقشات اليت جرت بشأ

االستنتاجات والتوصيات- ثالثا

نص إلدراجه في القرار الجامع-ألف

لذي ستعتمده القرار اجلامع االنص التايل يفدراج ، يوصي املكتب بإأعالهبناء على املشاورات-٣
ا الرابعة عشرة: اجلمعية يف دور

الواردة يف املرفق )١(إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةاملتعلقة باعتماد التعديالت تقرر-٤٢
ذا القرار؛هل] [...

________________________

-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، )١(
.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ١٠
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يف القسمني املنصوص عليها انتخاب القضاة ترشيح و إجراءات مواصلة استعراض أيضا تقرر-٤٣
القرار احلايل، مبناسبة مبوجب ، مبا يف ذلك املعدلICC-ASP/3/Res.6باء وجيم من القرار 

، مع أخذ العمل الذي مت حىت ضروريةتكون قد إدخال أي حتسينات دفاالنتخابات املقبلة 
؛)٢(يف الورقة املقدمة من امليسر يف االعتباربنياآلن وامل

املسؤولني من انتخابات القضاة وغريهمعدم إخالل كتب ضمان املإىل طلبت-٤٤[
إجراء االنتخابات يف جزء بجلمعية الدول األطراف، مبا يف ذلك باحملكمة باألجزاء املوضوعية 

].النظر يف عقد دورة منفصلة لالنتخابات يف نيويوركبمعية، أو اجلمن نفصل م

نص إلدراجه في المرفق األول للقرار الجامع بشأن واليات الجمعية-باء

ا اخلامسة عشرة بشأن التقدم إىل املكتب تقتطلب  دمي معلومات حمدثة إىل اجلمعية يف دور
.]٢[استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةاحملرز يف 

لقرار الجامعت اامرفقمن بوصفه نص إلدراجه -جيم

القضاةبشأن إجراءات ترشيح وانتخابICC-ASP/3/Res.6القرار على التعديالت-٤
:على النحو التايل بعد إضافة النص الوارد باحلروف العريضة١عدل الفقرة ت(أ)

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنوات الدبلوماسية الدعوات لرتشيح قضاة -١
من هذا ٦الفقرة نص دعوات لترشيح القضاة ضم التوينبغي أن احملكمة اجلنائية الدولية.

هم اتتعهدالذين يقدمون القضاة المنتخبينداد استعالقرار وأن تذّكر الحكومات بأهمية 
عبء العمل بالمحكمة ذلك.على أساس التفرغ عندما يتطلب لقيام بمهامهم لةالرسمي

ما يلي:) كوبإضافة الفقرة الفرعية (٦تعدل الفقرة (ب)
يُرفق بكل ترشيح بيان:-٦

ها يف ليملتطلبات املنصوص عبالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باحيدد(أ)
من النظام األساسي، وفقا ٣٦يف املادة ٣الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 

؛من النظام األساسي٣٦(أ) من املادة ٤للفقرة 
إىل ما إذا كان يتعني إدراج اسم املرشح يف القائمة ألف أو القائمة باء ألغراض يشري(ب)

؛من النظام األساسي٣٦من املادة ٥الفقرة 
٣٦(أ) يف املادة ٨من الفقرة ’ ٣‘إىل ’ ١‘معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من يتضمن(ج)

من النظام األساسي؛
من ٣٦(ب) من املادة ٨إىل ما إذا كان املرشح يتمتع باخلربة املنصوص عنها يف الفقرة يشري (د)

؛النظام األساسي
________________________

انظر اجلزء الرابع من التقرير احلايل.)٢(
.(ICC-ASP/14/41)تقرير املكتب بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ]٢[
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من النظام ٣٦من املادة٧الرتشيح على أساسها، ألغراض الفقرة اجلنسية اليت يتميبّني (ه)
؛، إذا ما كان املرشح من رعايا دولتني أو أكثراألساسي

ندما التفرغ ععلى أساس [فورا/دون أدنى تأخير] إلى التزام المرشح بشغل منصبهيشير(و)
عبء العمل بالمحكمة ذلك. تطلبي

كما يلي:٢٣تعدل الفقرة (ج)
وشريطة أن ، بالنسبة للجنسنيأو االتصويت بالنسبة ملنطقة متطلبات وقت يتوقف العمل مبيف أي-٢٣
لتصويت فيما يتعلق بالقائمتني من متطلبات ااحلّد األدىن باستيفاءالعدد المتبقي من المرشحين مح يس

ومن مث ُيستثىن، قبل كل ينحصر كل اقرتاع يأيت بعد ذلك يف أجنح املرشحني لالقرتاع السابق. ،ألف وباء
اقرتاع، املرشح (أو املرشحون، يف حالة التعادل) الذي حصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع 

السابق، شريطة أن يبقى عدد املرشحني مساويا على األقل لضعف عدد املناصب اليت يتّعني شغلها.
ثالثا جديدة تنص على ما يلي:٢٧تضاف فقرة -دال

ستة النتخاب ات العادية يف فرتة ما بني الدورتني قبل االنتخابئيغر قضااشوجد إذا -ثالثا٢٧
يتم االنتخاب مللء هذا الشاغر يف نفس الدورة، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك بعد التشاور مع ضاة، ق

القضاة طبق إجراءات ترشيح نتاحملكمة. وإذا قرر املكتب عقد االنتخاب مللء الشاغر يف نفس الدورة، 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شريطة االلتزام باألحكام التالية: وانتخا

ن أيضا لالنتخابات املتعلقة مبلء و عترب القضاة الذين سبق ترشيحهم لالنتخابات العادية مرشحي(أ)
مرشحني يضا تسمية خالف ذلك. وجيوز للدول األطراف أالطرفالشاغر، ما مل تقرر الدولة 

لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر فقط، دون قيود بالنسبة ألي منطقة أو جنس أو قائمة. وال يلزم 
لء الشاغر؛املتعلقة مباتفرتة ترشيح منفصلة لالنتخاب

ية (الفقرات دتطلبات التصويت لالنتخابات العاملحساب احلد األدىن يفائيالقضالشاغر ال يؤثر (ب)
)؛٢٢و٢١و٢٠و١١

ستة قضاة وبعد نتخاب الةالعادياتتم االنتخاب مللء الشاغر القضائي بعد انتهاء االنتخابي(ج)
للسماح بتوزيع التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع يف وقت هذه االنتخابات يوم على األقل من 

؛٢٥مبكر وفقا للفقرة 
م يف االنتخابات العادية يفييدرج املرشحون الذ(د) النتخاب مللء لورقة االقرتاع ن مل يتم انتخا

و (و) أدناه؛(ه) الشاغر، ما مل تقرر الدولة املرشحة خالف ذلك، ورهنا بأحكام الفقرتني 
ح بحبيث أصبعد االنتخابات العادية القائمة ألف عدد القضاة يفاملنصب ما خّفض شغورإذا (ه)

ورقة االقرتاع إال القضاة من القائمة يف يدرج ال ، ٥فأصبح أقل من باء القائمة يف أو ، ٩أقل من
؛مرشحني بعد ذلكغري ة االقرتاع؛ ويعترب اآلخرون ورقفقط يف غري املستوفية للنصاب

منطقة إىل التصويت بالنسبة متطلبات احلد األدىن من عاديةعملية انتخابيستوف بعدإذا مل )و(
ة الذين ميكنهم الوفاء بأي من متطلبات إال القضادرج يف ورقة االقرتاعال يعينة أو جنس معني، م

احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املستوفية للنصاب، وكذلك متطلبات احلد األدىن 
مرشحني بعد ذلك؛غري ؛ ويعترب اآلخرون للتصويت بالنسبة إىل اجلنس غري املستويف للنصاب
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اية الفرتة املتبقية لسلفه، وإذا كانت تلك إىلمهامه القاضي املنتخب مللء منصب شاغر يتوىل )ز(
من ٣٦كاملة مبوجب املادة ه ملدة والية  بانتخإعادة االفرتة تساوي ثالث سنوات أو أقل، جيوز 

النظام األساسي.

ورقة المناقشة المقدمة من الميسر-رابعا

علىتنشتاين)، للمساعدة السيد ستيفان باريغا (ليخفيما يلي ورقة املناقشة املقدمة من امليسر، -٥
توجيه املشاورات وإبراز نتائجها، وكذلك بغية تيسري املناقشات احملتملة يف املستقبل. وتبني النسخة احلالية 

١٤حزيران/يونيه، و١٦من الورقة الوضع الراهن بعد املشاورات غري الرمسية األخرية اليت جرت يف 
يف ٢٠١٥بر األول/أكتو تشرين ٢٧أكتوبر، وتشرين األول/٨آب/أغسطس، و٢٧متوز/يوليه، و

وقد أحيلت املقرتحات . ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٦يف انتهاء إجراء املوافقة الصامتة، وبعدنيويورك
أجل ت؛ و إىل اجلمعية العتمادها يف سياق القرار اجلامع٧و٢-٤و ١- ٣الواردة يف إطار املوضوعني 

إجراءات تتخذ ومل يف هذا السياق. تإلجراء مزيد من املناقشا٦وضوع مشروع االقرتاح الوارد يف إطار امل
ا.حات املتعلقة اضيع أخرى مل يتم االتفاق على املقرت خبصوص مو 

)" أو "التلقائي"القسرينب االنتخاب "جواحد (تنصبملمرشح واحد :١الموضوع -ألف

يف املاضي) حيث ال يبقى إال مرشح قدمت بلجيكا اقرتاحا يهدف إىل تفادي الوضع (الذي حدث -٦
يف املائة من ١٠٠. ويف هذه احلالة، يضمن املرشح عمليا أنه سينتخب بنسبة نصب واحدواحد مل

مشرتكة يف بطاقة اقرتاع فارغة ال تعترب "حاضرة و قدم األصوات. والسبب هو أن الدول األطراف اليت ت
واحد كافيا النتخاب املرشح نظريا، سيكون صوت . و على االطالقوال يكون هلا أي اعتبار،"التصويت

أ) من نظام روما ) (٦(٣٦" وفقا للمادة املشرتكة يف التصويت"بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة و 
).مجيع الدول األطراف األخرى بطاقات اقرتاع فارغةتقدمياألساسي (أي يف حالة 

خيراقتراع أجراء ب) إ(صويت، وعن التمتناع الا(أ) احتساب االقتراح البلجيكي: 

متطلبات استيفاء مبجرد التوقف عن عن التصويتمتتنع، فيما يتعلق بالدول اليت بلجيكاتقرتح -٧
"الدول األطراف احلاضرة هذه الدول من تقدمي ورقة اقرتاع فارغة) أن تعترب بلتصويت (أي لاحلد األدىن 

. )٣(جلمعية الدول األطرافالداخليالنظام من ٦٦ادة امل، استثناء من أيضا"شرتكة يف التصويتوامل
لالنتخاب.أوراق االقتراع الفارغة في االعتبار عند حساب األغلبية المطلوبةستؤخذ نتيجة لذلك، و 
سيلزم أن جتري اجلمعية تصويتا واحد، نصبمرشح واحد فقط ملما دام سيبقى عالوة على ذلك، و -٨

ستؤجل ورقة اقرتاع، اليت قدمت الدول األطراف ثلثي أصوات أغلبية لى املرشح عصل إذا مل حيأخريا. و 
الرتشيح من جديد.يعاد فتح بابو االنتخابات

احتساب االمتناع عن بفيما يتعلقعن تأييدها هلذا االقرتاح، السيما وأعربت بعض الوفود -٩
خيل حبق الدول األطراف يف قد وأنه ، إىل حد ماهذا االقرتاح معقد التصويت. ورأت وفود أخرى أن 

________________________

ألطراف اليت حتضر الدول ا” الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت“ألغراض هذا النظام، يُقصد بـعبارة ")٣(
ا إجيابا أو سلبا. أما الدول األطراف اليت متتنع عن التصويت فال تعترب مصوتة ."وتديل بأصوا
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رحلة من االنتخابات سيكون الذي سيصل إىل هذه املرشح املاالمتناع عن التصويت. وأشري أيضا إىل أن 
مشكلة حقيقية.إىل االقرتاح من احملتمل بالتايل أن ال يؤدي هذا ، و دعما كبريابالفعل قد تلقى

وعوضا عن متناع). احتساب اال(١٦فقرة البشأن يف ضوء املناقشة، سحبت بلجيكا اقرتاحها و -١٠
اليت مكررا (١٦تقرتح بلجيكا إضافة مجلة إىل الفقرة بناء على االقرتاحات املقدمة من الوفود، و ذلك، 

:على ما يلييف جمملهالتنص ، )واحد"نصب ملواحد"مرشح تنطبق فقط على حالة 
إذا أخريا. و اجلمعية اقرتاعا ري جتأكثر من مرشح واحد ملنصب واحد، يوجد إذا مل -امكرر ١٦"

، جيب تأجيل شرتكة يف التصويتاملرشح على أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملحيصلمل 
املتعلقة جراءات تعاد اإليف هذه احلالة، و دورة مستأنفة جلمعية الدول األطراف. إىل االنتخابات 

غي أن نبيلي لجمعية الدول األطراف، من النظام الداخ٦٦فقا للمادة و و .املرشحنيبتسمية 
االدالء بأصواتهشتركة في التصويت باورقة االقتراع للدول األطراف الحاضرة والمتسمح 

".إيجابا أو سلبا
إزاء احتمال قلق بالغالوفود األخرى عن بعض تولكن أعربالقرتاح املعدل، بعض الوفود اتوأيد-١١

أيضا بلجيكات. وأشار قضائيغر اإىل شاألمر الذي سيؤدي االنتخابات،تلك يف عدم شغل املنصب 
ميكن إجراء اقرتاعني أخريين بدال من اقرتاع أخري واحد. أنه إىل 

اتاحة مزيد من الخيارات للدول األطراف:٢الموضوع -باء

دف، عموما، زيادة عدد املرشحني املعروضني على أعادت بلجيكا أيضا تقدمي عدة اقرتاحات -١٢
لالختيار بينهم.لدول األطراف ا

بزيادة عدد المرشحينتمديد فترة الترشيح للسماح اقتراح بلجيكي: - ١

إذا كانت متطلبات  احلد مبوجب القواعد احلالية، يتعني على رئيس اجلمعية متديد فرتة الرتشيح -١٣
ذين تنطبق عليهم هذه مستوفاة بالنسبة ملرشحني على األقل من املرشحني الرياألدىن للتصويت غ

احلد األدىن للتصويت. وتقرتح بلجيكا تطلبات ومع ذلك، عادة ما ال ختضع مجيع املناصب ملاملتطلبات. 
.املناصب الشاغرة على األقلعددضعفإمجاالمتديد فرتة الرتشيح لضمان أن يكون عدد املرشحني 

فرتة الرتشيح مرة واحدة فقط متديد يكون أن أن من األفضل هلذا االقرتاح، و هتأييدعن بعض العرب أو 
بدال من ثالث مرات. وأعرب البعض أيضا عن القلق إزاء إمكانية أن يؤثر هذا االقرتاح على عمل اللجنة 

االستشارية املعنية بالرتشيحات.

صويتللتاإلقليميةثالثة مرشحين على األقل الستيفاء الحد األدنى من المتطلبات :ياقتراح بلجيك- ٢
موعة اإلقليمية اليت -١٤ لحد األدنى اإلقليمية تستوفي متطلبات اتقرتح بلجيكا أن تقدم ا

تكتفي زيد من اخليارات (إلتاحة املعلى األقلترشيحات ثالثة أن تقدم لمنصب واحد للتصويت 
موعة اإلقليمية اليت ). اثننيبرتشيحنيلقواعد احلاليةا ت الحد األدنى تستوفي متطلباوينبغي أن تقدم ا

(دون تغيري يف القواعد على األقليحاترشتأربعة أن تقدم لمنصبين اثنيناإلقليمية للتصويت 
موعة اإلقليمية اليت احلالية).  تستوفي متطلبات الحد األدنى اإلقليمية للتصويت وينبغي أن تقدم ا
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. وأيدت )ترشيحاتخبمسة ليةلقواعد احلاتكتفي ا(على األقلترشيحات ستة أن تقدم لثالثة مناصب 
بشكل هذا االقرتاح يؤثر بالغ الحتمال أن قلق وفود أخرى عن ولكن أعربت بعض الوفود هذا االقرتاح 

موعات اإلقليمية األصغر حجما. وأُ  هذه شجعتأن الحتمال عرب عن القلق أيضا غري متناسب على ا
موعات  رد استيفاء هذا الشر تقدمي مرشحني أقل كعلىقليمية اإلالقاعدة ا . طفاءة 

صويتللتجنسانيةالثالثة مرشحين على األقل الستيفاء الحد األدنى من المتطلبات : ياقتراح بلجيك- ٣

باستيفاء االكتفاءبلجيكا ، تقرتح ٢رغم التشابه بني هذا االقرتاح واالقرتاح الوارد حتت البند -١٥
على ترشيحاتثالثة شريطة تقدمي واحد فقطت لمنصب الحد األدنى الجنسانية للتصويمتطلبات 

تستوفي وفيما يتعلق باالنتخابات اليت . )رتشيحني اثننيبلقواعد احلاليةتكتفي ا(لهذا الجنسقل األ
دون ينبغي أن تبقى القواعد احلالية ، ين أو أكثرالحد األدنى الجنسانية للتصويت لمنصبمتطلبات

حملتملة اليت قد ترتتب اهذا االقرتاح، ولكن حذرت وفود أخرى من اآلثار وأيدت بعض الوفود .)٤(تعديل
عليها.

العملية االنتخابيةتسريع: ٣الموضوع -جيم

والت االقرتاع. وأشار تقليل جأي ،العملية االنتخابيةتسريع يف تها أعربت عدة وفود عن رغب-١٦
) ٦(٣٦وجب املادة مبالثلثني اشرتاط أغلبية هو االنتخابية لعملية لطول اامليسر إىل أن السبب الرئيسي 

ملرشحني على هذه األغلبية الكبرية حصول اصعب يصعب تعديلها. وي(أ) من نظام روما األساسي، اليت 
للتصويت إىل حد ما على ذلك، ألنه يساعد األدىن رغم مساعدة نظام متطلبات احلد من األصوات، 

غري املستوفية )باء/ألف(القائمتني وقليمية أو اجلنسانية أموعات اإلعلى توجيه األصوات إىل ا
.للنصاب

سرعةمزيد من الاقتراح بلجيكي: تخفيض عدد المرشحين ب

احلالية، ومبوجب القاعدة االقرتاع. تقييد املتعلقة ب٢٣الفقرةتعدل اجلمعية قرتح بلجيكا أن ت-١٧
تالية تلقائيا من اجلولة الاالقرتاع السابق يفصوات ألمن ادعلى أقل عداملرشح الذي حصل ستبعد يُ 
استيفاء احلد األدىن من متطلبات التصويت فقطعن توقف البيد أن هذه القاعدة تنطبق بعد القرتاع.ل

قد يستمر استيفاء احلد األدىن من متطلبات التصويت بالنسبة للقائمة (عادة بعد اجلولة الرابعة). و 
ومينع ذلك البدء يف تقييد االقرتاع (مما سيؤدي إىل تسريع اإلجراءات).  -عة حىت بعد اجلولة الرابألف/باء 

بالبدء في تقييد يف القائمتني ألف وباء ولكن لبات التصويت طوال يتعلق االقرتاح بانتظار استيفاء مت
االقتراع بمجرد توقف استيفاء متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يتعلق بالمجموعات 

نص احلايل إىل ضمان وجود عدد كاف من املرشحني لالقرتاع التايل الوسيؤدي الجنسانية.اإلقليمية/
اء.تني ألف وبوبالتايل إىل إمكان استيفاء أي متطلبات للقائم

________________________

.ICC-ASP/3/Res.6(ج) من القرار ٢٠اجلدول الوارد بالفقرة )٤(



ICC-ASP/14/41

41-A-1211157

أقل صرامة من القواعد املطبقة يف انتخابات اجلمعية احلالية ةطعاقالقواعد الوأشار امليسر إىل أن -١٨
هذه نشأة مبوجب معاهدات، وأن االقرتاح البلجيكي سيؤدي إىل االقرتاب من اهليئات املة أو مالعا

سيؤدي إىل تبسيط اإلجراءات.السوابق. وأشار أيضا إىل أن االقرتاح 
وفيما بعناية. فيه نظر وطلبت وفود أخرى الأعربت بعض الوفود عن تأييدها القوي هلذا االقرتاح، و -١٩

:)٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين٦املوافقة الصامتة (إجراء بيلي النص الذي متت املوافقة عليه
:كما يلي٢٣تعدل الفقرة 

، ا أو بالنسبة للجنسنيالتصويت بالنسبة ملنطقة متطلبات وقت يتوقف العمل مبيف أي-٢٣
لتصويت من متطلبات ااحلّد األدىن باستيفاءالعدد المتبقي من المرشحين وشريطة أن يسمح 

ينحصر كل اقرتاع يأيت بعد ذلك يف أجنح املرشحني لالقرتاع ،قائمتني ألف وباءفيما يتعلق بال
السابق. ومن مث ُيستثىن، قبل كل اقرتاع، املرشح (أو املرشحون، يف حالة التعادل) الذي حصل 
على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع السابق، شريطة أن يبقى عدد املرشحني مساويا على األقل 

ملناصب اليت يتّعني شغلها.لضعف عدد ا

العاديةتخابات النالشواغر القضائية مع ااالنتخابات لملء تزامن : ٤الموضوع - دال

يف اهوموعداتمكان االنتخابكتب املددحيلقواعد احلالية مللء الشواغر القضائية، مبوجب ا-٢٠
دد  غري أن القواعد ال حت). يالقضائاملنصبورشغأسبوعا بعد ٢٠تجاوز تغضون فرتة زمنية معينة (ال 

من و دورة لالنتخابات العادية.نتهية بيف فرتة ما بني الدورتني املقضائي لتصرف عند وجود شاغر اكيفية 
القواعد احلالية اجلمعية. وال تستبعد دورة نفس االنتخابات يف أن تعقد من املرغوب فيه حيث الكفاءة، 

.ضافيةات إال توفر توجيهها هذا االحتمال، ولكن
سئلة بشأن تأثري األبعض تثار ،)٥(وملا كان من الواجب أن يعقد كل انتخاب على حدة-٢١

فرتات الرتشيح، ت) إذا تداخل١االنتخابات العادية، مبا يف ذلك: (مللء شاغر قضائي على االنتخابات 
هناك العادية؟ و بات املتعلقة مبلء شاغر قضائي واالنتخاالنتخابات الكل من للمرشحني الرتشح هل حيوز 

ا احتساب الالقضائي على يؤثر الشاغرهل ينبغي أن ) ٢(إمكان ذلك. إمجاع على  طريقة اليت يتم 
مت يف بداية األمر االعراب عن االنتخابات العادية؟ لتصويت خالل ملتطلبات امتطلبات احلد األدىن 
احلد األدىن ملتطلبات ة حساب إعادلعدم سياق التشاور ولكن وجد اجتاه يف وجهات نظر خمتلفة 

هل ) ٣هدفا متحركا طوال إجراءات الرتشيح. (إذ ستكون خالفا لذلك النتخابات العادية، يف االتصويت
عن وجهات نظر مت اإلعراب قبل أو بعد االنتخابات العادية؟ ملل شاغر قضائي االنتخابات ينبغي إجراء

بعد االنتخابات العادية.ا ولكن وجد اجتاه إلجرائهخمتلفة يف هذا الصدد، 

________________________

ط) سابق فقاملتبقية من القاضي ال) أن االنتخابات مللء شاغر قضائي تكون ملدة أقصر (املدة١) يرجع ذلك إىل السببني التاليني: (٥(
) أن متطلبات الرتشيح مللء شاغر قضائي خمتلفة: فال ميكن أن يرشح إال القضاة الذين ميكنهم الوفاء ٢وليس عن فرتة والية كاملة؛ و(

بأي من متطلبات احلد األدىن للتصويت (بينما ال توجد قيود على الرتشيح لالنتخابات العادية على االطالق).
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االنتخابات العاديةقبلشاغر قضائي ءلملاالنتخابات االقتراح البلجيكي: إجراء - ١

أن العاديةبات املتعلقة مبلء شاغر قضائي واالنتخاالنتخابات تقرتح بلجيكا يف حالة التزامن بني ا-٢٢
أوال. وينبغي أن تؤخذ نتائج هذه االنتخابات بعد ذلك يف املتعلقة مبلء شاغر قضائيتتم االنتخابات 

للجولة األوىل.احلد األدىن ملتطلبات التصويتحساب د ناالعتبار ع
أدناه.املبني و امليسر املقدم من قرتاح العلى أساس االعمل يلهافضبعد ذلك إىل تبلجيكا وأشارت -٢٣

المتعلقة بملء شاغر قضائي بعداالنتخاباتإجراءالترشيح، و تي اقتراح الميسر: دمج عملي- ٢
العاديةبات االنتخا

ثالثا المقترحة إضافة للقرار بينما ٢٧. وستكون الفقرة اقرتح امليسر النص املبني أدناه للنظر-٢٤
لقة بملء الشواغر ات المعتادة لالنتخابات المتعاإلجراءالتي تتضمن- الحالية ٢٧ستظل الفقرة 

أهم بقدر اإلمكان، مع االحتفاظ بوغري معقدا كون واقعييأن املقصود من االقرتاح و .قائمة-القضائية
) ١(االقرتاح على املفاهيم التالية: ويقوم .املتعلقة مبلء الشواغر القضائيةمالمح النظام احلايل لالنتخابات 

علقة مبلء الشواغر العادية واالنتخابات املتالنتخابات لكل من اكون هناك عملية ترشيح واحدة تأن
مواصلة اإلجراءات املتعلقة مبلء الشاغر باالنسحاب ال يريدون يسمح للمرشحني الذين نظام القضائية (

يف أي وقت؛ يالحظ أن املرشحني ميكنهم االنسحاب يف أي وقت  أي اختيار االنسحاب يف أي 
النتخابات العادية لتصويت يف ااحلد األدىن ملتطلبات اؤثر على ير ال ينبغي أن غا) أن الش٢(وقت)، و

، وبالتايل جتنب حساب العاديةالنتخابات للرتشيح لالفعل املفتوحة بفرتة الخالل لشاغر (خاصة إذا وقع ا
أن مللء الشاغر القضائي ينبغي ) أن االنتخابات٣املرحلة)، و(تلكيف احلد األدىن ملتطلبات التصويت 

نتخاب لفرتة والية  ني يف املقام األول باالمهتميكونون حني ستتم بعد االنتخابات العادية، ألن املرش
أن يقرر للمكتب احلق يف يرتك و الرتشيح خيار افرتاضي، يت دمج عمليأن ويشري االقرتاح إىل . كاملة

كيفية حساب احلد األدىن (مثل  املسائل اهلامةعددا من هو أن االقرتاح يوضح األهم و خالف ذلك. 
دورة اجلمعية.تم االنتخابات يف نفس تيت تنشأ عندما ) الملتطلبات التصويت

(بصيغته املعدلة):مليسر اقرتاح ا-٢٥
يف فرتة ما بني الدورتني قبل االنتخابات العادية النتخاب ئيغر قضااشوجد إذا -ثالثا٢٧

ستة قضاة، يتم االنتخاب مللء هذا الشاغر يف نفس الدورة، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك بعد 
لشاغر يف إذا وجد ا، أو احلاحا(تعليق: إذا كان االحتياج إىل البديل أكثر لتشاور مع احملكمة. ا

وإذا قرر املكتب عقد االنتخاب مللء الشاغر يف نفس االنتخابات العادية).جدا من وقت قريب 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شر نتالدورة،  يطة طبق إجراءات ترشيح القضاة وانتخا

االلتزام باألحكام التالية:
عترب القضاة الذين سبق ترشيحهم لالنتخابات العادية مرشحون أيضا لالنتخابات ي)ح(

املرشحة خالف ذلك. وجيوز للدول الطرف املتعلقة مبلء الشاغر، ما مل تقرر الدولة 
بالنسبة األطراف أيضا تسمية مرشحني لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر فقط، دون قيود 

(تعليق: يبني النص املضاف مبزيد من الوضوح أن حتديد ألي منطقة أو جنس أو قائمة. 
املرشحني الذين جيوز إدراجهم يف ورقة االقرتاع سيتم بعد االنتخابات العاديةـ وبالتايل لن 
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ة لالنتخاب املتعلقة مبلء وال يلزم فرتة ترشيح منفصل. أي قيود على عملية الرتشيح)طبقتن
لشاغر.ا

ال يؤثر الشاغر القضائي يف حساب احلد األدىن ملتطلبات التصويت لالنتخابات العادية )ط(
العمل على ذلك يف معظم االنتخابات (تعليق: جرى)؛٢٢و٢١و٢٠و١١(الفقرات 
العادية).

يتم االنتخاب مللء الشاغر القضائي بعد انتهاء االنتخابات العادية النتخاب ستة قضاة )ي(
بعد يوم على األقل من هذه االنتخابات للسماح بتوزيع التعليمات ومناذج من أوراق و 

.٢٥االقرتاع يف وقت مبكر وفقا للفقرة 
م يف االنتخابات العادية يف ورقة االقرتاع لالنتخاب )ك( يدرج املرشحون الذين مل يتم انتخا

(ه) ورهنا بأحكام الفقرتني املرشحة خالف ذلك، الطرف مللء الشاغر، ما مل تقرر الدولة 
.و(و) أدناه

بعد االنتخابات العادية حبيث القائمة ألف ما خّفض شغر املنصب عدد القضاة يف إذا )ل(
، ال يدرج يف ورقة االقرتاع إال ٥فأصبح أقل من القائمة باء ، أو يف ٩أصبح أقل من 

ويعتبر اآلخرون غير ع؛ فقط يف ورقة االقرتا غري املستوفية للنصابالقضاة من القائمة 
(تعليق: تبني نتيجة االنتخابات العادية بالتايل ما إذا كانت ؛مرشحين بعد ذلك

غري املستوفية على املرشحني من الفئات االنتخابات مللء الشاغر القضائي ستقتصر
ا ستكون مفتوحة جلميع املرشحني الباقني ،للنصاب ويهدف النص املعدل إىل -أم أ
).ضيح ذلكزيادة تو 

إىل التصويت بالنسبة متطلبات احلد األدىن من عاديةعملية انتخابيستوف بعدإذا مل )م(
إال القضاة الذين ميكنهم الوفاء درج يف ورقة االقرتاعال يعينة أو جنس معني، منطقة م

بأي من متطلبات احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املستوفية للنصاب، 
ويعتبر ؛ لك متطلبات احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل اجلنس غري املستويف للنصابوكذ

أعاله).(ل)(انظر التعليق على البند؛اآلخرون غير مرشحين بعد ذلك
اية الفرتة املتبقية لسلفه، وإذا  مهامه القاضي املنتخب مللء منصب شاغر يتوىل )ن( إىل 

كاملة ه ملدة والية  بانتخإعادة اات أو أقل، جيوز كانت تلك الفرتة تساوي ثالث سنو 
من النظام األساسي.٣٦مبوجب املادة 

احلالية)٢٧الفقرة من حرفيا تقريبامأخوذة ) ن(إىل ) ل(ات تعليق: الفقر (
اقرتاح امليسر وقدمت بعض االقرتاحات احملددة اليت تنعكس يف بوأعربت الوفود عن اهتمامها -٢٦

زيد من الشاغر مبلتم ملءالدورة املاضية يف النص هذا وجد ه. وأشري أيضا إىل أنه إذا أعالاملعدل النص 
مستأنفة.الالزمة لعقد دورة نفقات الدون بو سرعة ال

موعة اإلقليمية اليت يسلبسيؤثر حول ما إذا كان االقرتاح أعاله وأثري التساؤل -٢٧ ستكون ا على ا
مللء الشاغر القضائي. فإذا خابات العادية وكذلك يف االنتخابات االنتمستوفية ملتطلبات التصويت يف 

موعة  فقط اواحدامرشحسيبقى يف االنتخابات العادية، انتخب مرشحا واحدا من مرشحني اثنني هلذه ا
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متطلبات التصويت للحفاظ على ا كافياملتعلقة مبلء شاغر قضائي، ولن يكون ذلك  النتخابات ل
.ةقليمياإل

فقط، املتعلقة مبلء شاغر قضائي لالنتخابات تسمية مرشحني إضافة إمكانية لذلك ح امليسر اقرت و -٢٨
بقي أعاله. وأشار امليسر أيضا إىل أنه إذا املعدلقرتاح ال) من احعلى النحو املبني يف الفقرة الفرعية (

بالفعل املرشح سيكون هذالشغل املنصب الشاغر، املنطقة غري املستوفية للنصابفقط من شح واحد مر 
غري مستوفية للنصاب).ىمنطقة أخر شريطة عدم وجود املرشح الوحيد يف االقرتاع (

عدم قبول مرشحني متت إىل االقرتاح أن يؤدي إزاء امكانية بعض الوفود عن قلقها وأعربت -٢٩
للمرشحني، أنه سيلزم فقط توضيح ذلك ىت وفود أخر وذكر ؛اية املطافيف ورقة االقرتاع يف تسميتهم 

بعض تالعادية. وأعرباتالنتخاباملتعلقة باورقة االقرتاع قبلون يف مجيع األحوال يف وأن املرشحني سي
مع ذلك من الوضع الراهن، أفضل أن االقرتاح ت وفود أخرى وذكر الوفود عن قلقها إزاء تعقيد االقرتاح؛ 

ألنه يضفي املزيد من الفعالية لإلجراءات. 
اي-٣٠ نوفمرب تشرين الثاين/٦ة املطاف املوافقة على النص أعاله بإجراء املوافقة الصامتة (متت يف 

٢٠١٥(.

أو على األقل تيسير فهمها- إلجراءات: تبسيط ا٥الموضوع -هاء

جتنب االرتباك والبطاقات عن اهتمامها بتبسيط اإلجراءات، فضال عن أعربت بعض الوفود -٣١
حات:الباطلة. وقدم عدد من االقرتا

وأشري إىل قبل االنتخابات. الفعليني ملرشحني اأمساء املتضمنة أوراق االقرتاع أن تتاح مناذج ينبغي (أ)
.اريةاملمارسة اجلهو الواقع يف أن هذا 

ه جاري إعداد مثل هذه وأشارت األمانة إىل أننشر دليل سهل الفهم إلجراءات االنتخابات. (ب)
. ومع ICC-ASP/12/46وثيقة مثال ال، انظر حمددةنتخابات عليمات بسيطة البتاألدلة حاليا 

ا ملساعدة املاالنتخابات املتعلقة باتإلجراءلعامدليل يوجد ذلك، ال  فهم علىمثلنييف حد ذا
الوفودبت رحإلنتاج مثل هذه الوثيقة. و مستعدة ا. وأشارت األمانة إىل أبوجه أفضلقرارال

.حبرارة بذلك
االقرتاع ورقات قد يؤدي إىل تأخري طباعة ذلك وأشري إىل أن ق االقرتاع بلغات إضافية. أوراإتاحة (ج)

تعليمات التصويت مذكرات الرئيس اليت حتتوي على عوضا عن ذلك ترمجة والت. واقرتح اجلبني 
وطباعتها للوفود.

ها.وليس قبلالدورات أثناء صوريةإجراء انتخابات (د)
أو تطبيقات إلعطاء الوفود معلومات فورية بشأن ما إذا  ؛لكرتونية للتصويتيف الوسائل اإلالنظر(ه)

م صاحلة.  .ةواقعيغري واعتربت هذه األفكار مثرية لالهتمام ولكن كانت ورقة االقرتاع اخلاصة 
.حالياطريقة يدوية اليت تتم بأكملها بتسريع عملية فرز األصوات، لالنظر يف سبل (و)
مل يناقش و ؛ )مثالبرايلبطريقة (من الوصول إىل الفرز األشخاص ذوي اإلعاقة كني متواقرتح أيضا (ز) 

بعد ذلك.هذا االقرتاح
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والدورات العادية للجمعيةاالنتخابات بين فصل ال: ٦الموضوع -واو

الدورات العادية للجمعية ألن بصورة منفصلة عن ضرورة أن تعقد االنتخابات أكدت بعض الوفود -٣٢
. وأشارت بعض الوفود إىل أن بأكملهاإلجراءاتاتلقي بظالهلا على املطولة لالنتخابات العملية

أن تتم دائما يف نيويورك لضمان أوسع مشاركة ممكنة. ومع ذلك أشري أيضا إىل أن ينبغي االنتخابات 
وما أن رئي عمو . نفقاتلتقليل الالدورات العادية للجمعية أثناء دائما أن تعقد ينبغي االنتخابات 

فرز ايضا حتسني عمليةممارسة جيدة. واقرتح أثناء تعداد املرشحني يف اجلمعية داوالت املاستئناف 
.األصوات

بإجراء االنتخابات حال وسطا يتمثل يف تكليف املكتب ويف ضوء هذه املناقشات، اقرتح امليسر -٣٣
.ودون أن ختل باملناقشة العامةمن اجلمعية جزء منفصلدائما يف 

يف أساليب العمل بشأن وأشار امليسر يف وقت الحق إىل أن املناقشات اليت جرت يف الهاي -٣٤
لسماح مبناقشات أكثر لتبسيط جدول أعمال اجلمعية مبزايا االقرتاح التايل: "تعرتف اجلمعية أسفرت عن 

يف املقر الرئيسي منفصلة دورات ليد السابق لعقد التقالعودة إىل وستساعد لقضايا الرئيسية. تركيزا ل
حتقيق هذه الغاية ".املسؤولني باحملكمة على نيويورك النتخاب القضاة و ب

فضته بعض الوفود ر ولكن االقرتاح بعض الوفود وأيدت االقرتاح، بشأن هذا مناقشة حمدودة وجرت -٣٥
ات يف نيويوركنتخابينبغي أن يؤخذ يف احلسبان أن سيلزم يف حالة عقد االأنه إىل وأشري أيضا األخرى. 

. وأشري أيضا إىل أنه نظرا لتعقيد انتخابات العمل الرمسيةالرتمجة بعد ساعاتو املؤمتراتضمان خدمات 
رفيع املستوى أثناء االنتخابات.ممثل وجوديف بعض الوفود د ترغب قحملكمة اجلنائية الدولية، ا

القرار اجلامع:التفاوض بشأن عند كأساس ملزيد من املناقشة نص التايل  اقرتح امليسر الو -٣٦
انتخابات القضاة وغيرهم من عدم إخالل مكتب ضمان الطلب إلى ت-٤٤[

إجراء بلجمعية الدول األطراف، بما في ذلك المسؤولين بالمحكمة باألجزاء الموضوعية 
النظر في عقد دورة منفصلة لالنتخابات في بجمعية، أو المن نفصل االنتخابات في جزء م

]نيويورك.
د من املناقشة يف سياق القرار اجلامع اجلمعية ملزيإىل النص املقرتح وافقت الوفود على إحالة هذا و -٣٧

).٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين٦املوافقة الصامتة (إجراء ب

على الفورضمان توافر القضاة المنتخبين:٧الموضوع -زاي

مهام من أجل أداء القضاة املنتخبني على الفور فر النظر يف تدابري لضمان تو لاالقرتاح قدم هذا -٣٨
وكوستاريكا والربازيل وأوروغوايإكوادوراقرتاح مشرتك من األرجنتني و وظائفهم يف احملكمة. وقدم 

واملكسيك وفنزويال هلذا الغرض.
من أجل بشأن الصياغة أيضا رغم تقدمي بعض املقرتحات كان هناك تأييد عام هلذا االقرتاح، و -٣٩
اء بعض املرونة على االقرتاح.إضف
٦(املوافقة الصامتةإجراء واقرتح امليسر الصياغة املعدلة قليال الواردة أدناه، ومتت املوافقة عليها ب-٤٠

):٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
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:كما يلي١تعدل الفقرة 
ح قضاة تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنوات الدبلوماسية الدعوات لرتشي- ٢

من هذا القرار وأن تذّكر ٦الفقرة نص رسالةتضمن التوينبغي أن احملكمة اجلنائية الدولية.
لقيام لالذين يقدمون تعهداتهم الرسميةالحكومات بأهمية استعداد القضاة المنتخبين 

عبء العمل بالمحكمة ذلك. على أساس التفرغ عندما يتطلب بمهامهم 
:كما يلي٦تعدل الفقرة 

يُرفق بكل ترشيح بيان:- ٦
بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات املنصوص عنها يف حيدد)ز(

من النظام األساسي، وفقا ٣٦يف املادة ٣الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 
؛من النظام األساسي٣٦(أ) من املادة ٤للفقرة 

ن يتعني إدراج اسم املرشح يف القائمة ألف أو القائمة باء ألغراض إىل ما إذا كايشري)ح(
؛من النظام األساسي٣٦من املادة ٥الفقرة 

٣٦(أ) يف املادة ٨من الفقرة ’ ٣‘إىل ’ ١‘معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من يتضمن)ط(
من النظام األساسي؛

٣٦(ب) من املادة ٨وص عنها يف الفقرة إىل ما إذا كان املرشح يتمتع باخلربة املنصيشري )ي(
؛من النظام األساسي

من النظام ٣٦من املادة٧اجلنسية اليت يتم الرتشيح على أساسها، ألغراض الفقرة يبّني )ك(
؛، إذا ما كان املرشح من رعايا دولتني أو أكثراألساسي

طلب عبء العمل إلى التزام المرشح بشغل منصبه على أساس التفرغ عندما يتيشير)ل(
بالمحكمة ذلك.



ICC-ASP/14/41

41-A-12111513

المرفق

)١(المقدمة من بلجيكاالقتراحاتا

في المحكمة الجنائية الدوليةإجراءات ترشيح وانتخاب القضاة
(ICC-ASP/3/Res.6))٢(

[...]

ميدد رئيس مجعية الدول األطراف فرتة الرتشيح بإضافة أسبوعني، ولكن ثالث مرات ال غري، إذا  -١١
اية فرتة الرتشيح )٣(األدىن كان شرط احلد بالنسبة إىل أي منطقة أو بالنسبة إىل اجلنسني ال يقابله يف 

وإذا لم يكن عدد المرشحين ضعف عدد ، على األقل ضعف عدد املرشحني املستوفني لذلك الشرط
المناصب الشاغرة على األقل. 

م.مكان املقارنةإيل توفري عدد كاف من املرشحني للجمعية، إلدف هذه اإلضافة بني مميزا
[...]
إذا أخيرا. و الجمعية اقتراعا جري أكثر من مرشح واحد لمنصب واحد، تيوجد إذا لم -مكررا١٦
، يجب شتركة في التصويتالمرشح على أغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والميحصللم 

جراءات تعاد اإلفي هذه الحالة، و دورة مستأنفة لجمعية الدول األطراف. إلى تأجيل االنتخابات 
.المرشحينالمتعلقة بتسمية 

اية له من االقرتاعات اليت ال حيصل املرشح دف هذه اإلضافة إىل جتنب إجراءات التصويت بعدد ال 
األخري خالهلا على األغلبية املطلوبة النتخابه.

[...]
املناصب اليت يزيد على عددرشحني أي اقرتاع على عدد من املال تصوت كل دولة طرف خالل-٢٠

موعات لاحلد األدىن تطلبات لتزم مبوتيتعني شغلها،  لتصويت فيما يتعلق بالقائمتني ألف وباء، وا
وقف العمل به تللتصويت يف بداية كل اقرتاع، أو يدىناألد متطلبات احلدَّد حتُ األقليمية، واجلنسني. و 

.٢٢و٢١مبوجب الفقرتني 
٩ولة طرف حلد أدىن من عدد املرشحني من القائمتني ألف وباء. وهذا العدد هو تصوت كل د(أ)

بالنسبة إىل القائمة ألف، مطروحا منه عدد القضاة من تلك القائمة الباقني يف مناصبهم أو 

________________________

تتام املناقشات اخبعدكا اليت ال تزال قيد املناقشةيرتحات املقدمة من بلجقتتضمن هذه الوثيقة املتعليق من امليسر:)١(
معية الدول األطراف.جلةالرابعة عشر ورةدالاملتعلقة باملقرتحات املعروضة على 

، ICC-ASP/3/Res.6القرار من دال وهاء وواو ألقسامااء وجيم، فضال عن املرفقات، بة واألقسام ألف و جالديباتكرر )٢(
.ICC-ASP/1/Res.2زاي نص القرار بينما يكرر القسم 

(ج) فقط.٢٠(ب)، واجلملة الثانية يف الفقرة ٢٠حيسب وفقا ملا تنص عليه اجلملة الثانية يف الفقرة ) ٣(
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مطروحا منه عدد القضاة ٥املنتخبني يف اقرتاعات سابقة. أما بالنسبة للقائمة باء، فهذا العدد هو 
.لقائمة الباقني يف مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقةمن تلك ا

٢تصوت كل دولة طرف حلّد  أدىن من عدد املرشحني من كل جمموعة إقليمية. وهذا العدد هو (ب)
موعة امطروحا م قليمية الباقني يف مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات إلنه عدد القضاة من تلك ا

سابقة؛
يف تلك اللحظة، فإن احلد ١٦الدول األطراف من أي جمموعة إقليمية أكثر من إذا كان عدد 

موعة يعّدل بإضافة  .١األدىن للتصويت بالنسبة إىل تلك ا
إذا مل يكن عدد املرشحني من جمموعة إقليمية على األقل ضعف احلد األدىن املطلوب للتصويت، 

موعة يكون احلد األدىن املطلوب للتصويت ذي الصلة نص قليمية اإلف عدد املرشحني من تلك ا
مرشح واحد (مقربا إىل أقرب عدد صحيح من العدد الكلي حيثما صح ذلك). وإذا كان هناك 

يكون هناك حد أدىن مطلوب للتصويت بالنسبة من جمموعة إقليمية ما، المرشحان فقطفقط
.لتلك املنطقة

القاعدة دللتصويت، ستساعد األدىناحلمتطلبات الستيفاءبثالثة مرشحني لكل جمموعة إقليميةباملطالبة 
على ضمان اختيار كاف لالنتخابات. 

٦تصوت كل دولة طرف للحد األدىن من عدد املرشـحني مـن كـل مـن اجلنسـني. وهـذا العـدد هـو (ج)
مطروحــا منــه عــدد القضــاة مــن ذلــك اجلــنس البــاقني يف املنصــب أو املنتخبــني يف اقرتاعــات ســابقة. 

أو أقــل، يعــدل احلــد األدىن املطلــوب ١٠ري أنــه إذا كــان عــدد املرشــحني مــن أحــد اجلنســني هــو غــ
للتصويت لذلك اجلنس وفقا للصيغة التالية:

احلد األدىن املطلوب للتصويت تجاوزيالعدد املرشحني
١٠٦
٩٦
٨٥
٧٥
٦٤
٥٣
٤٢
٣١
٠-٢١
١٠

،للتصويتد األدىن الستيفاء متطلبات احلجنسبة بثالثة مرشحني لكلباملطال، القاعدةهذهستساعد
على ضمان اختيار كاف لالنتخابات. 

[...]
_________________


