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الخامسة عشرةالدورة 
٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين٢٤- ١٦،الهاي

مراجعة إجراء ترشيح وانتخاب القضاةالمكتب بشأنتقرير

الخلفية-أوالً 
) (ليختنشتاين) Stefan Barrigaْستيفان باريغا (ايُقدَّم هذا التقرير عمًال مبا ُكلِّف به امليسِّر، السيد -١

، الذي قررت به ICC-ASP/14/Res.4بشأن مراجعة إجراء ترشيح وانتخاب القضاة. ويستند التكليف إىل القرار 
ICC-ASP/3/Res.6اجلمعية "مواصلة استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة على النحو املبني يف القرار 

دف إدخال أي حتسينات قد تكون  لة، مبا يف ذلك بالقرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة  بصيغته املعدَّ
نيَّ يف ورقة املناقشة املقدمة من امليسِّر يف االعتبار".ضرورية، مع أخذ العمل الذي مت حىت اآلن واملب

المناقشات في إطار فريق نيويورك العامل- ثانياً 
عقد امليسِّر عدة جوالت من املشاورات غري الرمسية يف فرتة ما بني الدورتني. وقد رُكِّز يف هذه املشاورات -٢

. وُجتسَّد هذه املقرتحات وفحوى ٢٠١٦يدة يف عام على املقرتحات السابقة، نظرًا إىل عدم تقدمي مقرتحات جد
ا يف ورقة املناقشة اليت أعدها امليسِّر (املرفق األول). املناقشات املتعلقة 

االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
بالنظر إىل عدم التوصل إىل اتفاق بشأن أي من املقرتحات املتعلقة بإدخال تعديالت على اإلجراء فإن -٣

حيدة اليت آتتها عملية التيسري تتمثل يف دليل غري رمسي بشأن إجراء االنتخابات أعده امليسِّر (املرفق النتيجة الو 
الثاين). ويُقرتح توزيع هذا الدليل غري الرمسي على مجيع الوفود.

وسريًا على املمارسة السابقة فإن مراجعة إجراء ترشيح وانتخاب القضاة لن ُتواَصل يف الفرتة الباقية -٤
للجمعية ألنه سيجري خالل هذه الدورة انتخاب قضاة. وبالتايل فإن السادسة عشرةفضية إىل انعقاد الدورة امل

البّت فيها ضمن سياق القرار اجلامع الذي سُيعتمد يف مسألة ما إذا كان جيب استئناف عملية التيسري سيتعنيَّ 
. للجمعيةالسادسة عشرةالدورة 
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المرفق األول

المناقشة التي أعدها الميسِّرورقة

) (ليختنشتاين)، للمساعدة يف توجيه Stefan Barrigaيقدِّم هذه الورقة امليسِّر، السيد اْستيفان باريغا (-١
املشاورات وتبيان نتائجها، وكذلك لتيسري املناقشات اليت ميكن أن تُعقد يف املستقبل. وجتسِّد الصيغة احلالية من 

٢٩نيسان/أبريل و١هذه الورقة ما آلت إليه املقرتحات واملناقشات بعد املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت يف 
للموافقة بالصمت. وهي ال الفرتة احملدَّدة ٢٠١٦متوز/يوليو ٢٧وبعد أن انقضت يف ٢٠١٦حزيران/يونيو 

تعديالت اإلجراء اليت اعُتمدت خالل الدورات السابقة للجمعية. وبالنظر إىل عدم تقدمي مقرتحات تتضمن 
من فرتات ما بني الدورتني فإن الورقة ال تتضمن إال املقرتحات املرحَّلة من الفرتة األخرية٢٠١٦جديدة يف عام 

١-٢(اليت مل تقّر خالل تلك الفرتة). وبقيت املناقشات بشأن هذه املقرتحات دون أن حتسم. وقد خضع املقرتح 
إلجراء املوافقة بالصمت، الذي قطعته عدة وفود.

: مرشَّح واحد للمقعد الواحد (تفادي االنتخاب "القسري" أو "التلقائي")١الموضوع 

قدَّمت بلجيكا مقرتحاً معدًَّال رامياً إىل تناول الوضع (الذي قام يف املاضي) الذي يبقى ٢٠١٥يف عام -٢
% من األصوات. ١٠٠فيه مرشَّح واحد لشغل مقعد واحد. ويف هذه احلالة ُيضمن للمرشَّح انتخابه عملياً بنسبة 

‘ حاضرة مصوِّتة’االقرتاع ال تُعترب ويُعزى ذلك إىل أن الدول األطراف اليت تضع ورقة اقرتاع بيضاء يف صندوق
وبالتايل ال يُنظر يف ورقة اقرتاعها مطلقاً. وميكن نظريًا أن يكفي صوت واحد للمرشَّح لكي يُنتخب بـ"أغلبية ثلثي 

)(أ) من نظام روما األساسي (وذلك يف حالة وضع سائر ٦(٣٦وفقًا للمادة ‘ احلاضرة املصوِّتة’الدول األطراف 
ف ورقة اقرتاع بيضاء يف صندوق االقرتاع)".الدول األطرا

مقترح بلجيكي: أ) احتساب حاالت االمتناع عن التصويت، ب) إجراء جولة اقتراع واحدة أخيرة١-١

قدَّمت بلجيكا اقرتاحًا مفاده أنه بعد توقف انطباق متطلبات احلد األدىن للتصويت، ينبغي أن تُعترب -٣
ليت تضع يف صندوق االقرتاع ورقة اقرتاع بيضاء) أيضًا "دوًال أطرافًا حاضرة الدول اليت متتنع عن التصويت (أي ا

. وبناء على ذلك )١(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف٦٦املادة الستثناء من مصوِّتة"، وذلك من باب ا
.فإن أوراق االقتراع البيضاء يجب أن ُتحتسب عند حساب األغلبية الالزمة لالنتخاب

إنه ينبغي للجمعية، عندما ال يبقى إال مرشَّح واحد لشغل منصب واحد، أن ال تصوِّت إال مرة مث-٤
أخرية واحدة. فإذا مل حيصل املرشَّح املعين على أغلبية ثلثي الدول األطراف اليت تضع ورقتها يف صندوق االقرتاع، 

وأن يُفتح باب الرتشيح من جديد.االنتخاب يجب أن يُرجأفإن 

ا إجياباً أ)١( و سلباً. "ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت" الدول األطراف اليت حتضر وتديل بأصوا
أما الدول األطراف اليت متتنع عن التصويت فال تعترب مصوتة".
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يد بعض الوفود هذا املقرتح، وال سّيما فكرة وجوب احتساب حاالت االمتناع عن التصويت. وقد أ-٥
واعتربته وفود أخرى معقَّدًا إىل حد ما، وُأشري إىل أنه قد يضر حبقوق الدول األطراف يف االمتناع عن التصويت.  

ض أن يكون قد حصل بالفعل على كما ُأشري إىل أن أي مرشَّح يكون قد بلغ هذه املرحلة من االنتخابات يُفرت 
دعم ذي شأن، فيمكن بالتايل أن ال يكون هذا املقرتح يعاجل مشكلة حقيقية.

(احتساب حاالت االمتناع عن ١٦ويف ضوء املناقشة سحبت بلجيكا مقرتحها بشأن الفقرة -٦
إضافة مجلة إىل الفقرة التصويت). وتقرتح بلجيكا بدًال عن ذلك، واستنادًا إىل املقرتحات اليت قدمتها الوفود،

(تسري فقط على حالة "املرشَّح الواحد للمقعد الواحد") فيغدو نصها الكامل كما يلي:مكرَّراً ١٦

إذا مل يكن هناك أكثر من مرشَّح واحد للمنصب الواحد، فإن اجلمعية جتري اقرتاعاً أخرياً. -مكرَّراً ١٦"
فإذا مل حيصل املرشَّح على أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوِّتة فُيؤجَّل االنتخاب حىت انعقاد 

تقدمي الرتشيحات. جلسة مستأنَفة جلمعية الدول األطراف. ويف هذه احلالة يبدأ من جديد إجراء
من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف، يجب أن تتيح ورقة االقتراع ٦٦ووفقًا للمادة 

."للدول األطراف الحاضرة المصوِّتة أن تصوِّت إيجابياً أو سلبياً 

وقد أيد بعض الوفود املقرتح املعدَّل، لكن وفوداً أخرى أعربت يف صدده عن شاغل جدي، بشأن أمور -٧
ها إمكانية أن ال ُيشغل املنصب املعين يف االنتخاب، ما يفضي إىل شغور قضائي. كما إن بلجيكا أشارت إىل من

إمكان إجراء اقرتاعني أخريين بدًال من اقرتاع واحد.

: إتاحة مزيد من االختيارات للدول األطراف٢الموضوع 

ا، بوجه عام، إىل زيادة عدد أعادت بلجيكا أيضًا تقدمي عدة مقرتحات يُرمى منه٢٠١٥يف عام -٨
املرشَّحني املتاح للدول األطراف أن ختتار من بينهم.

مقترح بلجيكي: تمديد المدة المتاحة لتقديم الترشيحات بغية إتاحة وجود المزيد من المرشَّحين١-٢

يقل عن مبوجب األحكام النافذة، ُيطلب من رئيس اجلمعية أن ميدِّد فرتة الرتشيح للتكفل بوجود ما ال-٩
مرشَّحْني اثنني لكل من املعايري اليت تنطبق فيما خيصها الشروط القاضية بأن يصوَّت لعدد من املرشَّحني الذين 
يستوفونه ال يقل عن حد أدىن ("متطلبات احلد األدىن للتصويت"). بيد أنه ال تكون مجيع املقاعد عادة خاضعة 

إمجاالً متديد الفرتة املتاحة لتقدمي الرتشيحات حىت يكون هناك ملتطلبات احلد األدىن للتصويت. فتقرتح بلجيكا
عدد من املرشَّحني ال يقل عن ضعف عدد املناصب الشاغرة:

ميدِّد رئيس مجعية الدول األطراف فرتة الرتشيح ألسبوعني، لكن لثالث مرات على األكثر، إذا -١١"
اية فرتة الرتشيح، فيما خيص كل متطلب من  متطلبات احلد األدىن للتصويتمل يكن هناك عند 

ذا ا ملتطلب ال يقل عن املتعلقة بالتمثيل اإلقليمي أو متثيل اجلنسني، عدد من املرشَّحني الذين يفون 
وإذا لم يكن هناك عدد من ضعف احلد األدىن لعدد املرشَّحني املستوفني له املطلوب أن يصوَّت هلم، 

."المرشَّحين ال يقل عن ضعف عدد المقاعد الشاغرة

وأعرب بعض الوفود عن تأييدهم هلذا املقرتح، وأُعرب عن تفضيل متديد فرتة الرتشيح مرة واحدة، -١٠
ثالث مرات على األكثر. وأُعرب عن بعض القلق فيما خيص أثر هذا املقرتح على عمل اللجنة االستشارية ال
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لكنه مل ٢٠١٦متوز/يوليو ٢٧املعنية بالرتشيحات. وقد ُأخضع املقرتح إلجراء املوافقة بالصمت لفرتة تنتهي يف 
يُعتمد ألن عدة وفود قطعت الصمت.

من متطلبات الحد األدنى ١رشَّحين ال يقل عن ثالثة لكل متطلب مقداره مقترح بلجيكي: عدد من الم٢-٢
اإلقليميبالتمثيلللتصويت المتعلقة 

موعة اإلقليمية اليت ينبغي وفق -١١ م ا أن يصوَّت متطلبات الحد األدنى للتصويتتقرتح بلجيكا أن تقدِّ
فتهيئ بذلك مزيداً من اخليارات (مبوجب األحكام النافذة ال يقل عن ثالثة عددًا من المرشَّحينملرشَّح هلا واحد 

وينبغي للمجموعة اإلقليمية اليت من متطلبات احلد األدىن للتصويت). ١يكفي مرشَّحان لكل متطلب مقداره 
عددًا من أن ترشِّح متطلبات الحد األدنى للتصويت بوجوب أن يصوَّت الثنين من مرشَّحيها وفق تتمتع 

موعة عن أربعة القضاة ال يقل اإلقليمية اليت تتمتع (ال ينطوي ذلك على تغيري بالنسبة لألحكام النافذة). أما ا
عددًا من أن ترشِّح فينبغي متطلبات الحد األدنى للتصويت بوجوب أن يصوَّت لثالثة من مرشَّحيها وفق 

(مبوجب األحكام النافذة يكفي هلا أن تقدم مخسة مرشَّحني).القضاة ال يقل عن ستة

وأيد بعض الوفود هذا املقرتح، لكن وفودًا أخرى أثارت يف صدده شواغل جدية، ألن من شأنه أن -١٢
موعات اإلقليمية األصغر. وأثري أيضًا شاغل مفاده أن هذا النص املقرتح ميكن  يكون له أثر غري متناسب على ا

ذا املتطلب.أن يغري ا رد الوفاء  موعات برتشيح قضاة أقل تأهالً 

من متطلبات الحد األدنى ١ال يقل عن ثالثة لكل متطلب مقداره من المرشَّحين عددمقترح بلجيكي: ٣-٢
بتمثيل الجنسينللتصويت المتعلقة

لب الحد األدنى متط، تقرتح بلجيكا أن ُيشرتط لتطبيق ٢-٢على حنو مماثل ملا يقضي به املقرتح -١٣
(مبوجب على األقل من الجنس المعني ثالثة مرشَّحينوجود ١املتعلق بتمثيل اجلنسني البالغ مقداره للتصويت

الذي تقضي متطلبات الحد يكفي وجود مرشَّحني من اجلنس املعين). أما يف حالة االنتخاباألحكام النافذة
األحكام فال تغيري على لمرشَّحْين اثنين أو أكثر من جنس معيَّن يصوَّت فيما خيصه بأن األدنى للتصويت

.وقد أيد بعض الوفود هذا املقرتح لكن وفوداً أخرى حذرت مما ميكن أن يرتتب عليه من آثار. )٢(النافذة

(ج) من القرار.٢٠يف الفقرة الوارد انظر اجلدول )٢(
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أو تسهيل فهمه على األقل–: تبسيط اإلجراء ٥الموضوع 

بتبسيط اإلجراء، وبتفادي االلتباس وأوراق االقرتاع الباطلة. وقد ُقدِّم اهتمامهاأعرب بعض الوفود عن -١٤
يف هذا الصدد عدد من املقرتحات:

(أشري إىل أن أن تتاح قبل االنتخاب أوراق اقرتاع منوذجية تتضمن األمساء الفعلية للمرشَّحني )أ(
تلك هي بالفعل املمارسة احلالية)؛

(نوَّهت األمانة إىل أن مثل هذه األدلة أن يوزَّع دليل سهل الفهم بشأن إجراءات االنتخاب )ب(
انظر مثًال الوثيقة -تصدر حاليًا بتعليمات بسيطة فيما خيص االنتخابات املعيَّنة على حنو ملموس 

ICC-ASP/12/46 أن يف شأن االنتخابات، ميكنعام؛ لكنها بينت أنه ال يوجد حىت اآلن دليل
( أعّد الميسِّر مشروع دليل عام أتاحه لجميع يساعد املمثلني على أن حييطوا بالقرار على حنو أفضل 

)؛الوفود

ذلك ميكن أن يؤخر طبع أوراق االقرتاع أنأشري إىل أن تتاح أوراق االقرتاع بلغات إضافية ()ج(
فيما بني جوالت االقرتاع؛ واقُرتح بدًال عن ذلك أن ُترتَجم مالحظات الرئيس اليت تتضمن تعليمات 

)؛التصويت وأن ُتطبع وتُوزع على الوفود

أن ُجترى حماكاة لالنتخابات خالل اجلمعية وقبلها؛)د(

صويت؛ أو بتطبيقات لتوفري معلومات آنية للوفود نظر يف االستعانة بوسيلة إلكرتونية للتأن يُ )ه(
)؛(اعُتربت هذه األفكار جديرة باالهتمام لكنها ليست واقعيةبشأن ما إذا كانت ورقة اقرتاعهم صاحلة 

نظر يف سبل تسريع عملية عد األصوات، اليت جتري حالياً بصورة يدوية متاماً؛أن يُ )و(

عاقة (مثل إتاحة أوراق االقرتاع بلغة برايل هَّل عملية التصويت لألشخاص ذوي اإلسَ أن تُ )ز(
).مل يُناَقش هذا املقرتح أي مناقشة إضافيةاخلاصة باملكفوفني (
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المرفق الثاني

على إجراء ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدوليةوتعليقدليل غير رسمي 

لقد أعد هذه الوثيقة غري الرمسية امليسِّر املعين مبراجعة إجراء ترشيح وانتخاب القضاة ("اإلجراء")، السيد 
ا تقدَّم على سبيل الكياسة إىل الدول األطراف وهي اْستيفان باريغا (ليختنشتاين)، يف إطار مسؤوليته وحده. إ

لرئيسي منها يف توفري حملة عامة سهلة الفهم عن ليست ملزِمة هلم بأي شكل من األشكال. ويتمثل اهلدف ا
ا إىل تقدمي حتليل شامل لإلجراء  اإلجراء ومالحظات بشأن عدد من األحكام املنتقاة ذات الصلة. وال ُيسعى 

بشىت جوانبه.

الدليل غير الرسمي-أوالً 

عالياً الغاية: أن تكون للمحكمة هيئة متوازنة التشكيل من القضاة المؤهلين تأهالً -ألف

، منتخبًة ١٨تقوم مجعية الدول األطراف مرة كل ثالث سنوات باستبدال ثلث قضاة احملكمة البالغ عددهم -١
ستة قضاة جدد ملدة والية غري قابلة للتجديد مقدارها تسع سنوات. وينظِّم ترشيَح وانتخاَب القضاة إجراء 

: بثالثة معاييرمتوازناً بقدر املستطاع فيما يتعلق القضاةرمى منه إىل كون تشكيل هيئة فريد يُ 

اخلربة القانونية (القائمة ألف/باء)؛)أ(

املنطقة؛)ب(

اجلنس (ذكر/أنثى).)ج(

األداة: العمل اإليجابي من خالل متطلبات الحد األدنى للتصويت-باء

ومتطلبات احلد إن أهم أداة لتحقيق هذه الغاية هي تطبيق ما يسمى متطلبات احلد األدىن للتصويت.-٢
مة جيب على الدول األطراف أن تنفذها عندما متأل أوراق االقرتاع. األدىن للتصويت هي تعليمات وجيزة ملزِ 

فيمكن مثالً أن جيري نص هذه التعليمات على النحو التايل:

موعة)أ( الفالنية ال يقل عن اثنني؛اإلقليميةصوِّت لعدد من مرشَّحي ا

صوِّت لواحد على األقل من املرشَّحني الذكور؛)ب(

صوِّت لواحد على األقل من املرشَّحني من القائمة ألف.)ج(

عايري منقوصة التمثيل مبيفونأن يُنتخب مرشَّحون احتمالويزيد تطبيق متطلبات احلد األدىن للتصويت -٣
م. وذلك ألن ال يضمن–دة خالفًا للنتيجة اليت يؤتيها تطبيق حصص حمدَّ –يف عداد القضاة، لكنه  انتخا

بعض املعايري املنقوصة بيفونتطبيق متطلبات احلد األدىن للتصويت جيعل بعض األصوات تنصّب يف صاحل من 
التمثيل بني القضاة لكن ذلك ال يضمن حبد ذاته حصول أي مرشَّح معنيَّ على أغلبية الثلثني املطلوبة.
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ات السالفة يف هذا الشأن، حيث اقُرتحت متطلبات احلد األدىن وذلكم ما متخَّضت عنه املفاوض-٤
التمثيل للتصويت مبثابة حل وسط بني الوفود اليت كانت تفضِّل حتديد حصص ثابتة (وال سّيما فيما خيص 

، كما عليه احلال يف كثري من االنتخابات األخرى) والوفود اليت كانت تفضِّل االنتخابات غري اخلاضعة اإلقليمي
يود.لق

الفائدة مشروطة: غير المؤاتيالجانب-جيم

تشتمل متطلبات احلد األدىن للتصويت على قواعد ضمنية تضمن بوجه عام أن الدول األطراف، -٥
. ال ُجتَرب عندما يوعز إليها بالتصويت ملرشَّحني من منطقة معيَّنة أو من أحد اجلنسني،  على التصويت ملرشَّح معنيَّ

الفالنية" إال إذا كان هناك املنطقةسبيل املثال ال يسري اإليعاز "صوِّت لواحد على األقل من مرشَّحيفعلى
القضاة من هيئةمرشَّحان على األقل من املنطقة املعنية. وبعبارة أخرى ال تستفيد املناطق املنقوصة التمثيل يف 

. وينطبق عددًا من املرشَّحني ال يقل عن حد أدىن معنيَّ العمل اإلجيايب إال إذا هيأت اختيارًا حقيقيًا برتشيحها
املبدأ ذاته على أي من اجلنسني يكون منقوص التمثيل.

الحالة الخاصة: قواعد أكثر صرامة فيما يخص معيار القائمة ألف/باء-دال

اليت ينبغي أن الخبرة القانونيةنوَعيكما ذُكر آنفًا يسري نظام متطلبات احلد األدىن للتصويت على -٦
ا (القائمة ألف: القانون اجلنائي؛ القائمة باء: القانون الدويل). إن تطبيق  تضم هيئة القضاة من يتمتعون 
متطلبات احلد األدىن للتصويت يزيد احتمال أن يُنتخب عدد كاف من املرشَّحني املندرجني يف أي من هاتني 

لكنه ال يضمن هذه النتيجة. وقد يفضي ذلك إىل نتائج –الفئتني تكون منقوصة التمثيل يف هيئة القضاة 
) من نظام روما األساسي تقضي بانتخاب تسعة قضاة على األقل من القضاة ٥(٣٦إشكالية، ألن املادة 

باء. وهكذا فإن اإلجراء حني يف القائمةحني يف القائمة ألف ومخسة قضاة على األقل من القضاة املرشَّ املرشَّ 
أن ال متيل الكفة يف أي انتخاب بعيداً لصاحل املرشَّحني يف أي من القائمتني يضمنبح طوارئ" "مكيشتمل على

ألف أو باء. واحلال أن نظام روما األساسي ال ينص على مثل هذه احلصص الدنيا فيما خيص املناطق وال فيما 
اً متميِّزاً.خيص اجلنسني (ذكر/أنثى) ما جيعل من املعيار اخلاص بالقائمة ألف/باء معيار 

بالتمثيل اإلقليمي : ال تطبَّق متطلبات الحد األدنى للتصويت المتعلقة وجه القصور-هاء
األربع األولىاالقتراعالجنسين إال فيما يخص جوالت وتمثيل

على جوالت اجلنسني إال متثيل و بالتمثيل اإلقليميال تنطبق متطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة -٧
. وال ُيشتق هذا الرقم من أي منطق رياضي معنيَّ لكنه جمرد حل وسط مت التوصل إليه إلرضاء االقرتاع األربع األوىل

الوفود اليت كانت تفضِّل إجراًء انتخابيًا أقل تقييداً. أما متطلبات احلد األدىن للتصويت فيما خيص القائمة 
ا تنطبق حىت يتم الوفاء مبقتضيات املادة ألف/باء فال يقتصر تطبيقها على جوالت االقرتاع ا ألربع األوىل. إ

٥(٣٦.(

: شغور مناصب القضاةالمسار السريع-واو

من قضاة احملكمة. وقد منصب قاضإن األحكام ذات الصلة حتدِّد أيضًا كيفية التصرف عندما يشغر -٨
ملساعدة ئي يف غضون زهاء مخسة أشهرأسرع: بوجه عام يُنظَّم انتخاب استثناصمِّم هذا اإلجراء حبيث يكون 
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احملكمة على شغل املنصب الشاغر شغورًا غري متوقَّع. ويسري نظام متطلبات احلد األدىن للتصويت على هذا 
درج يف ورقة االقرتاع إال أمساء املرشَّحني أن تُ ب: فال ُيسمح بل حىت بشروط أكثر صرامةاالنتخاب بصورة كاملة، 

جد. وقد يبدو ذلك للوهلة األوىل شرطاً تقييدياً لكنه معياراً منقوص التمثيل يف هيئة القضاة، إن وُ الذين يستوفون 
ا يف اهليئات الدولية األخرى (اليت غالبًا ما تتمثل يف إبقاء املنصب  مثَّل حًال توفيقياً بالنظر إىل املمارسة املعمول 

إذا حدث أن طرأ الشغور إبان اإلعداد النتخابات عادية فإن عائدًا لنفس البلد الذي يكون قد فقد "ممثله"). ف
ا، ما يتيح التصويت فيما خيص هذا  االنتخاب لشغل املنصب الشاغر املعين ميكن أن جيري يف دورة اجلمعية ذا

املنصب ملرشَّحني من جمموعة املرشَّحني املتقدمني لالنتخاب يف هذه الدورة.

(فيما يخص الرئيس في المقام األول)المشكلة: إنه نظام معقَّد-زاي

تتمثل أهم سيئات نظام متطلبات احلد األدىن للتصويت يف أنه ميكن أن يكون معقَّداً. فتطبيق هذا -٩
األعداد املرتتبة عليه يف شىت مراحل اإلجراء: عند بدء فرتة الرتشيح (لتنبيه الدول األطراف حسابالنظام يستلزم 

إىل املعايري املنقوصة التمثيل يف هيئة القضاة، وتشجيعهم بالتايل على تقدمي ترشيحات بناء على ذلك)، وعند 
دمي مزيد من الرتشيحات)، وقبل كل جولة اية فرتة الرتشيح (للبّت فيما إذا كان ينبغي متديدها للتشجيع على تق

من جوالت االقرتاع (لطبع التعليمات املطلوب من الدول األطراف تطبيقها يف أوراق االقرتاع). وميكن أن يتَّسم 
هذا احلساب بالتعقيد نظرًا إىل أن األحكام ذات الصلة مصوغة بعبارات عامة جدًا وتتناول عددًا من احلاالت 

، تساعده األمانة.لرئيس مجعية الدول األطرافعن البّت يف ذلك املسؤوليةاضية. وتعود املتصوَّرة االفرت 

الحل (فيما يخص الدول األطراف في المقام األول): تطبيق التعليمات-حاء

لئن كان نظام متطلبات احلد األدىن للتصويت معقَّدًا بعض الشيء، فإن ذلك يطرح يف املقام األول -١٠
مجعية الدول األطراف (تدعمه األمانة)، ألنه مسؤول عن إجراء احلساب الذي يستلزمه تطبيق هذا حتديًا لرئيس

النظام.

يفأما الدول األطراف، بدورها، فتعود إليها بصورة رئيسية املسؤولية عن تطبيق التعليمات اليت ُتدرج -١١
ا. وليست هذه التعليمات على درجة من التعقيد  ا؛ ورقة االقرتاع ذا تقارب درجة التعقيد يف األحكام املعنية ذا

(انظر املثال الذي سيق أعاله).بسيطة كلَّ البساطةبل إن املعتاد يف الواقع أن تكون 

ا -١٢ . وذلكم ما جيعل رئيس مجعية باطلةوأوراق االقرتاع اليت ال تـُتََّبع فيها مجيع التعليمات يُعلن عن أ
ا تصوِّت على الدول األطراف يتيح، خالل كل جولة من جوالت االقرتاع، وقتًا كافيًا للوفود لكي تتحقق من أ

حنو صحيح.

مبعث اإلحباط: المدة-طاء

. ويتمثل أهم جوالت كثيرة من جوالت االقتراعما استلزمت انتخابات القضاة يف املاضي كثرياً -١٣
ثني لكي يُنتَخبوا. وميكن هلذا احلد أن يكون عتبة أسباب ذلك يف أنه جيب على املرشَّحني أن ينالوا أغلبية الثل

األساسي رومايف مضمار يتعدد فيه املرشَّحون. ويتأتى هذا املتطلب مباشرة من نظامهابلوغيصعبعالية جدًا 
) منه) وال ميكن تغيريه إال من خالل تعديل للنظام األساسي (يتعني أن يصدِّق عليه سبعة أمثان ٦(٣٦(املادة 
األطراف على األقل)، ما ميكن أن ميثل حبد ذاته سريورة بالغة الطول.الدول 
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ا جتعل األصوات -١٤ وتسرِّع متطلبات احلد األدىن للتصويت هذه السريورة إىل حد ما تسريعًا فعلياً، أل
رتاع األربع لكن هذه املتطلبات ال تنطبق بوجه عام إال على جوالت االق–تنصّب على فئات معيَّنة من املرشَّحني 

ُيستبعد تلقائيًا من جولة االقرتاع التالية املرشَّح الذي ف، تنطلق آلية لالستبعاد: )٣(األوىل. فبعد جولة االقرتاع الرابعة
يكون قد حصل على أقل عدد من األصوات.

التعليق- ثانياً 
مالحظات ترد باخلط أدناه مقتطفات ذات صلة من القرار الناظم لرتشيح وانتخاب القضاة، مع رَّركَ تُ -١٥

يف إطار بعض الفقرات اليت قد يكون من املفيد املزيد من شرحها.املائل

إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومدَّعيها العام 
)٤()ICC-ASP/3/Res.6ونواب مدَّعيها العام (

إن مجعية الدول األطراف،

أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،إذ تضع يف اعتبارها

النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف،وإذ تأخذ يف االعتبار 

من نظام روما ٣٦التنفيذ الكامل ألحكام املادة بضرورةوإذ حتدوها القناعة
األساسي،

ICC-ASP/1/Res.3أن مجعية الدول األطراف وافقت يف قرارها تالحظ إذ و 

دف  على أن تستعرض إجراءات انتخاب القضاة مبناسبة االنتخابات املقبلة، وذلك 
إدخال أي تعديالت حبسب االقتضاء،

على اإلجراءات التالية لرتشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، توافق 
ألف وباء جزاءواألICC-ASP/1/Res.3القرار مقتضيات حتل حمل جراءاتإوهي

.ICC-ASP/1/Res.2القرار منوجيم 

من املنطوق).٢٣ميكن أن تطبَّق استثناءات (انظر التعليق على الفقرة )٣(
. أما األقسام دال وهاء وواو وزاي فهي ICC-ASP/3/Res.6الديباجة، واألقسام ألف وباء وجيم، واملرفقات، هي استنساخ لنص القرار )٤(

استنساخ لنص القرار 
ICC-ASP/1/Res.2ا من خالل حواش.. وأما التعديالت فيبنيَّ شأ
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الترشيح لشغل منصب قاض من قضاة المحكمة-ألف

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنوات الدبلوماسية الدعوات لرتشيح قضاة )٥(-١
من هذا القرار وأن ٦احملكمة اجلنائية الدولية. وينبغي أن تضم الدعوات لرتشيح القضاة نص الفقرة 

م الرمسية  ى أساس للعمل علتذّكر احلكومات بأمهية استعداد القضاة املنتخبني الذين يقدمون تعهدا
. التفرغ عندما يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك

من النظام األساسي ٣٦من املادة ٨و٤و٣تضم الدعوات لرتشيح القضاة نص الفقرات -٢
معلومات معينة تتعلق بتطبيق مجيع متطلبات احلد األدىن الالزم للتصويت يف و وهذا القرار، 

االنتخابات.

. أسبوعاً ١٢أسبوعاً وتدوم ٣٢االنتخابات بـتُفتتح فرتة الرتشيح قبل )٦(-٣

لن يُنظر يف الرتشيحات اليت تُقّدم قبل فرتة الرتشيح أو بعدها.-٤

ترسل الدول األطراف يف النظام األساسي أمساء مرشَّحيها النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية -٥
الدولية عرب القنوات الدبلوماسية إىل أمانة مجعية الدول األطراف.

يُرفق بكل ترشيح بيان:)٧(-٦

ـــــح باملتطلبـــــات (أ) حيـــــدد بالتفصـــــيل الـــــالزم املعلومـــــات الـــــيت تثبـــــت وفـــــاء املرشَّ
٣٦مــن املــادة ٣املنصـوص عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة (أ) و (ب) و (ج) مــن الفقــرة 

من النظام األساسي؛٣٦(أ) من املادة ٤من النظام األساسي، وفقا للفقرة 

ــح يف القائمــة ألــف أو القائمــة يشــري إىل مــا(ب) إذا كــان يتعــني إدراج اســم املرشَّ
من النظام األساسي؛٣٦من املادة ٥باء ألغراض الفقرة 

(أ) ٨مـــن الفقـــرة ‘٣’إىل ‘ ١’يتضـــمن معلومـــات تتصـــل بـــالفقرات الفرعيـــة (ج)
من النظام األساسي؛٣٦من املادة 

ـــح يتمتـــع بـــاخلرب (د) ٨ة املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرة يشـــري إىل مـــا إذا كـــان املرشَّ
من النظام األساسي؛٣٦(ب) من املادة 

مـــــن ٧يبــــّني اجلنســــية الــــيت يــــتم الرتشــــيح علــــى أساســــها، ألغــــراض الفقــــرة (ه)
من النظام األساسي، إذا كان املرشَّح من رعايا دولتني أو أكثر؛٣٦املادة

لت بالقرار )٥( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/Res.4كما ُعدِّ
لت بالقرار )٦( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/12/Res.8كما ُعدِّ
لت بالقرار )٧( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/Res.4كما ُعدِّ
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ـــح بالعمـــل يشـــري(و) أســـاس التفـــرغ عنـــدما يتطلـــب حجـــم علـــىإىل التـــزام املرشَّ
العمل باحملكمة ذلك.

جيوز للدول اليت شرعت يف عملية املصادقة على النظام األساسي أو القبول به أو املوافقة -٧
عليه أو االنضمام إليه أن تسمي مرشَّحيها النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. وتظل هذه 

املرشَّحني ما مل تودع الدولة املعنية صك مصادقتها على النظام الرتشيحات مؤقتة ولن تدرج يف قائمة
اية فرتة  األساسي أو القبول به أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه لدى األمني العام لألمم املتحدة قبل 

من النظام ١٢٦من املادة٢الرتشيح، وشريطة أن تكون الدولة طرفًا يف النظام األساسي وفقًا للفقرة 
األساسي يف موعد االنتخاب.

تتيح أمانة مجعية الدول األطراف أمساء املرشَّحني ملناصب القضاة والبيانات املرفقة -٨
م املشار إليها يف املادة  من النظام األساسي، والوثائق الداعمة األخرى، على موقع ٣٦برتشيحا

ية للمحكمة يف أسرع وقت ممكن بعد احملكمة اجلنائية الدولية على اإلنرتنت بأي من اللغات الرمس
استالمها.

تعّد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة وفقًا للرتتيب األجبدي اإلنكليزي بأمساء مجيع -٩
م وتعممها من خالل القنوات الدبلوماسية. املرشَّحني مع الوثائق املرفقة برتشيحا

يع من افتتاح فرتة الرتشيح، بإبالغ يقوم رئيس مجعية الدول األطراف، وذلك بعد ستة أساب-١٠
مجيع الدول األطراف عرب القنوات الدبلوماسية، ومن خالل معلومات حمددة تنشر يف موقع احملكمة 

على شبكة اإلنرتنت، عدد املرشَّحني فيما يتعلق بكل من متطلبات احلد األدىن للتصويت.

أسبوعني، ولكن ثالث مرات ال غري، ميدد رئيس مجعية الدول األطراف فرتة الرتشيح بإضافة-١١
اية فرتة )٨(إذا كان شرط احلد األدىن بالنسبة إىل أي منطقة أو بالنسبة إىل اجلنسني ال يقابله يف 

الرتشيح على األقل ضعف عدد املرشَّحني املستوفني لذلك الشرط.

ا بقي عدد املرشَّحني ميدد رئيس مجعية الدول األطراف فرتة الرتشيح ملدة أسبوعني كل مرة إذ-١٢
اية فرتة الرتشيح أقل من عدد املناصب، أو إذا بقي عدد املرشَّحني من القائمة ألف أو باء أقل  يف 

من احلد األدىن للتصويت لكل منهما.

انتخاب القضاة-باء

حيدد مكتب مجعية الدول األطراف موعد االنتخاب.-١٣

من النظام األساسي ٣٦من املادة ٥أمانة مجعية الدول األطراف مبوجب الفقرة تعدّ -١٤
قائمتني باملرشَّحني وفقا للرتتيب األجبدي اإلنكليزي.

(ج) فقط.٢٠(ب)، واجلملة الثانية من الفقرة ٢٠وفق ما تنص عليه اجلملة الثانية من الفقرة حيسب)٨(
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من ١١٢(أ) من املادة ٧يكون انتخاب القضاة مسألة موضوعية وخيضع ملتطلبات الفقرة -١٥
النظام األساسي.

ون الستة الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات للمحكمة املرشَّحنتخب قضاةً يُ -١٦
تة، على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوِّ 

األطراف النصاب القانوين للتصويت.

عندما حيصل مرشَّحان أو أكثر من اجلنسية نفسها على األغلبية الالزمة، يُعترب منَتخبا -١٧
ح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات.املرشَّ 

مرشَّحني من القائمة ٩مرشَّحاً من القائمة ألف وال أكثر من ١٣ال يُعترب منتخباً أكثر من -١٨
باء، وذلك مع مراعاة عدد القضاة الباقني يف مناصبهم. 

من على األقل ة قضا٩) من نظام روما األساسي يُنتخب ٥(٣٦من املنطوق: وفقًا للمادة ١٨الفقرة 
)، ٢٠٠٣عقد يف عاميف االنتخاب األول (الذي باءئمة امن القعلى األقل قضاة ٥وئمة ألف االق

أي أن عدد القضاة املدرجني يف القائمة ألف جيب أن ال –وُحيافظ بعد ذلك على "تناسب مكافئ" 
. والواقع أن ذلك يتيح ٥وعدد القضاة املدرجني يف القائمة باء جيب أن ال يتدىن عن ٩يتدىن عن 

فقط، بينما يبلغ جمموع ١٤أكثر من نسبة واحدة فقط: فهذان العددان األدنيان يبلغ جمموعهما 
ني القضاة املنتخبني من القائمة ألف والقضاة املنتخبني من القائمة . ولذا فإن التناسب ب١٨القضاة 

. ٩إىل ٩؛ ٨إىل ١٠؛ ٧إىل ١١؛ ٦إىل ١٢؛ ٥إىل ١٣باء ميكن أن يؤيت النسب التالية املتاحة: 
من املنطوق بقاء نتيجة االنتخاب ضمن هذا النطاق.٢٣وتضمن القاعدة الواردة يف الفقرة 

انتخاب القضاة، ضرورة متثيل النظم القانونية عنديف االعتبار، تضع الدول األطراف-١٩
أيضا الرئيسية يف العامل والتمثيل اجلغرايف العادل، ومتثيل القضاة اإلناث والذكور متثيال منصفا. وتراعي

ضرورة إشراك قضاة ذوي خربة قانونية يف مسائل حمددة، تشمل العنف ضد النساء واألطفال دون أن 
تكون مقصورة على ذلك.

ال تصوت كل دولة طرف خالل أي اقرتاع لعدد من املرشَّحني أكرب من عدد املناصب اليت -٢٠
تعلق بالقائمتني ألف وباء، يتعني شغلها، حبيث تلتزم باحلد األدىن املطلوب للتصويت فيما ي

موعات اإلقليمية، واجلنسني. وُحيدَّد كل حد أدىن مطلوب للتصويت يف بداية كل اقرتاع، أو يوقف  وا
.٢٢و٢١العمل به مبوجب الفقرتني 

من املنطوق (شطرها االستهاليل): يتضمن هذا الشطر القاعدة العامة اليت تقضي بوجوب ٢٠الفقرة 
ألطراف مبتطلبات احلد األدىن للتصويت.أن تتقيد الدول ا

لعدد من املرشَّحني من القائمتني ألف وباء ال يقل عن ت كل دولة طرف تصوِّ (أ)
عدد القضاة من تلك ناقصاً ٩احلد األدىن فيما خيص القائمة ألف هذا ويبلغ حد أدىن. 

باءا خيص القائمةفيمالقائمة الباقني يف مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقة. أما 
عدد القضاة من تلك القائمة الباقني يف مناصبهم أو ناقصًا ٥فيبلغ هذا احلد األدىن 

املنتخبني يف اقرتاعات سابقة.
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(أ) من املنطوق: تبني هذه الفقرة كيفية حساب عدد من جيب أن يصوَّت هلم من املرشَّحني ٢٠الفقرة 
احلد األدىن للتصويت. ويستند هذا احلكم إىل منطق املدرجني يف القائمة ألف/باء وفق متطلبات

من على األقل قضاة ٩) من نظام روما األساسي، اليت تقضي بوجوب أن يُنتخب ٥(٣٦القاعدة
باء.ئمة امن القعلى األقل قضاة ٥وئمة ألف االق

٦نتخاب قاضيًا يف مناصبهم، ويتعني ا١٢مثال: عندما يراد إجراء جولة االنتخاب األوىل، يبقى 
موع البالغ  ٦من القائمة ألف و٦الباقني يف مناصبهم ١٢). فإذا كان بني القضاة الـ١٨قضاة (من ا

من القائمة باء فإن العدد األدىن من املرشَّحني الذين جيب التصويت هلم وفق متطلبات احلد األدىن 
. وفيما خيص القائمة ٣= ٦ناقصاً ٩للتصويت ُحيسب على النحو التايل: فيما خيص القائمة ألف: 

. وبناًء على ذلك جيب على الدول األطراف أن تصوِّت يف اجلولة األوىل ١-= ٦ناقصًا ٥باء: 
لثالثة قضاة على األقل من القائمة ألف، بينما ليس هناك أي متطلب للتصويت فيما خيص قضاة 

مبقتضى متطلبات احلد األدىن القائمة باء (ألن العدد األدىن للمرشَّحني الواجب التصويت هلم 
قضاة ٦للتصويت ال ميكن أن يكون عددًا سالباً). وميكن القول بعبارة أخرى: إذا مل يكن هناك إال 

٩من الفئة ألف باقني ضمن هيئة قضاة احملكمة بينما يقضي نظام روما األساسي بأن تضم هذه اهليئة 
قضاة لثالثةاالنتخابطراف أن تصوِّت يف قضاة على األقل من الفئة ألف، فيجب على الدول األ

.ألفعلى األقل من القائمة 
تصـوِّت كــل دولــة طــرف لعــدد مــن املرشَّـحني مــن كــل جمموعــة إقليميــة ال يقــل عــن (ب)

موعـة اإلقليميـة ناقصاً ٢ويبلغ هذا احلد األدىن . حد أدىن البـاقني املعنيـة عـدد القضـاة مـن ا
اقرتاعات سابقة.يف مناصبهم أو املنتخبني يف 

فــإن احلــد األدىن ١٦مــن رباملندرجــة عنــد ذلــك يف أي جمموعــة إقليميــة أكــإذا كــان عــدد الــدول األطــراف 
موعةفيما خيصللتصويت  .١يعّدل بإضافة املعنيةا

ــحني مــن جمموعـــة إقليميــة كــانإذا   فيمـــا احلــد األدىن للتصــويتمتطلــب ضـــعف مــن قــل معيَّنــة أعــدد املرشَّ
موعـــة اإلقليميــة (مقربـــاً فخيصــها ـــحني مــن ا إىل يكـــون احلــد األدىن املطلـــوب للتصــويت نصـــف عــدد املرشَّ

ال يكـون هنــاك فـموعــة إقليميـة معيَّنـة إال مرشَّـح واحـدمل يكـن). وإذا عنـد االقتضـاءأقـرب عـدد صـحيح 
موعةفيما خيص حد أدىن مطلوب للتصويت  .املعنيةا

ا متطلبات احلد األدىن للتصويت ٢٠الفقرة (ب) من املنطوق حتدِّد كيفية حساب األرقام اليت تقضي 
موعات اإلقليمية.  وتُراد من متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص فيما خيص ا

قضاة على األقل ضمن ٣المجموعات اإلقليمية زيادُة احتمال أن يكون لكل مجموعة إقليمية 
(وإن كانت هذه النتيجة غري مضمونة بسبب طبيعة متطلبات احلد األدىن لمحكمةهيئة قضاة ا

هو منطلق احلساب (يتأتى ٣للتصويت، اليت ال تقضي بنتائج يف شكل حصص حمدَّدة). إن العدد 
ذلك عن الفقرتني األوىل والثانية، اللتني صيغتا وقَت كانت هناك جمموعات إقليمية ال تضم أكثر من 

رفاً). فعند حساب احلد األدىن لعدد من جيب التصويت هلم يف جولة االنتخاب األوىل من دولة ط١٦
موعة ٣مرشَّحي جمموعة إقليمية جيب أن ُيطرح من العدد عدُد القضاة الباقني يف منصبهم من ا

مرشَّحي املعنية. وقد يتعني يف جوالت االنتخاب التالية أن يُقلَّص هذا العدد تقليصًا آخر بطرح عدد 
املنطقة املعنية الذين يكونون قد انُتخبوا.
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قضاة، منهم قاضيان ٣مثال: حالة جمموعة إقليمية يبلغ عدد القضاة منها ضمن هيئة قضاة احملكمة 
تنتهي واليتهما عندما حيل موعد االنتخاب املقبل، وواحد يبقى شاغًال ملنصبه. فالعدد األدىن ملرشَّحي 

موعة املعنية الوا جب التصويت هلم يف جولة االنتخاب األوىل مبقتضى متطلبات احلد األدىن ا
. فإذا انُتخب أحد مرشَّحي املنطقة املعنية يف جولة االنتخاب األوىل ٢= ١ناقصًا ٣للتصويت يبلغ 

.١فإن هذا العدد األدىن يُقلَّص ليبلغ 
م وعات اإلقليمية ال تستفيد من متطلبات بيد أن هناك جانبًا إشكالياً هاماً آخر يف هذا احلساب. فا

، متيحة بذلك للدول األطراف درجة من أدنى من القضاةرشَّحت عدداً احلد األدىن للتصويت إال إذا 
العامة حلساب عدد املرشَّحني الواجب التصويت هلم معقدة إىل القاعدةحرية االختيار. ولئن كانت 

حلاالت امللموسة املمكن تصورها، كما يلي:حٍد ما فليس هناك إال عدد حمدود جداً من ا

فينبغي للمنطقة ١إذا كان العدد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت يبلغ 
املعنية أن ترشِّح قاضيني على األقل (وإال فما من متطلبات حد أدىن للتصويت).

(كما يف املثال ٢ويت يبلغ وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتص
قضاة على األقل (فإذا مل ترشِّح إال قاضيني اثنني فإن ٣الذي سيق آنفاً)، فينبغي للمنطقة أن ترشِّح 

؛ وإذا مل ترشِّح إال قاضياً واحداً فلن ١العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 
تكون هناك متطلبات حد أدىن للتصويت).

فينبغي للمنطقة أن ترشِّح ٣وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به شروط التصويت المعنية يبلغ 
فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد ٣أو ٤أو ٥قضاة على األقل (فإذا مل ترشِّح من القضاة إال ٦

عن متطلبات احلد ؛ وإذا مل ترشِّح إال قاضيني فإن العدد الناتج ٢األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 
وإذا مل ترشِّح إال قاضيًا واحداً فلن تكون هناك متطلبات حد أدىن ؛١األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 

للتصويت).
كل دولة طرف لعدد من املرشَّحني من كل من اجلنسني ال يقل عن حد تصوِّت(ج)

ناقصًا عدد القضاة من اجلنس املعين الباقني يف مناصبهم أو ٦أدىن. ويبلغ هذا احلد األدىن 
ال يزيد عنكان عدد املرشَّحني من أحد اجلنسني إذا  لكناملنتخبني يف اقرتاعات سابقة.

التالية:للقاعدةوفقاً املعين يعدَّل اجلنس فيما خيصلتصويت احلد األدىن لفإن متطلب ١٠

األدىن املطلوب للتصويت:ال يتجاوز احلدعدد املرشَّحني
١٠٦
٩٦
٨٥
٧٥
٦٤
٥٣
٤٢
٣١
٢١
١٠
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(ج) من املنطوق تبني كيفية حساب أعداد املرشَّحني الواجب التصويت هلم مبقتضى ٢٠الفقرة
وتُراد من متطلبات الحد األدنى للتصويت متطلبات احلد األدىن للتصويت فيما خيص اجلنسني. 

قضاة على ٦فيما يخص الجنسين زيادُة احتمال أن يكون لكل منهما في هيئة قضاة المحكمة
(وإن كانت هذه النتيجة غري مضمونة بسبب طبيعة متطلبات احلد األدىن للتصويت، اليت ال األقل 

تقضي بنتيجة حمدَّدة على شكل حصص). وعند حساب أعداد املرشَّحني من الذكور أو اإلناث 
الواجب التصويت هلم يف جولة االنتخاب األوىل مبقتضى متطلبات احلد األدىن للتصويت، جيب أن 

عدُد القضاة من اجلنس املعين الباقني يف مناصبهم. وقد يتعني فيما خيص جوالت ٦العدد ُيطرح من
االقرتاع الالحقة أن يُقلَّص هذا العدد تقليصاً آخر بطرح عدد املرشَّحني من اجلنس املعين الذين يكونون 

قد انُتخبوا.
بق متطلبات احلد األدىن وعلى غرار متطلبات احلد األدىن للتصويت فيما خيص املناطق، ال تنط

من اجلنس املعين. وجود عدد أدنى معين من المرشَّحينللتصويت فيما خيص اجلنسني إال يف حالة 
(ج) من املنطوق. ٢٠وترد قاعدة حساب العدد الالزم من املرشَّحني يف اجلدول الوارد ضمن الفقرة

ية البيان:ويؤيت تطبيق هذه القاعدة احلاالت امللموسة املتصوَّرة التال

إذا كان العدد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص أحد الجنسين 
فينبغي أن يكون هناك مرّشحان على األقل من اجلنس املعين (وإال فما من متطلبات حد أدىن ١يبلغ 

للتصويت).

فيما يخص أحد وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت 
مرّشحني على األقل من اجلنس املعين (إذا مل يكن هناك ٤فينبغي أن يكون هناك ٢الجنسين يبلغ 

فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصويت مرشَّحني أو مرشَّحان من هذا اجلنس٣إال 
ت حد أدىن للتصويت).وإذا مل يوجد إال مرشَّح واحد فلن تكون هناك متطلبا؛١سُيقلَّص ليبلغ 

وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص أحد 
مرّشحني على األقل من اجلنس املعين (إذا مل يكن هناك ٥فينبغي أن يكون هناك ٣الجنسين يبلغ 

؛ ٢يت سُيقلَّص ليبلغ فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصو مرشَّحني من هذا اجلنس٤إال 
مرشَّحني أو مرشَّحان من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد ٣وإذا مل يكن هناك إال 

وإذا مل يوجد إال مرشَّح واحد فلن تكون هناك متطلبات حد أدىن ؛١األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 
للتصويت).

لحد األدنى للتصويت فيما يخص أحد وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات ا
مرّشحني على األقل من اجلنس املعين (إذا مل يكن هناك ٦فينبغي أن يكون هناك ٤الجنسين يبلغ 

؛ ٣مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ ٥إال 
السابقة).وهكذا دواليك كما ورد يف احلالة املتصورَّة 

وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص أحد 
مرّشحني على األقل من اجلنس املعين (إذا مل يكن هناك ٧فينبغي أن يكون هناك ٥الجنسين يبلغ 

؛ ٤ص ليبلغ مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصويت سُيقلَّ ٦إال 
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مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن ٥وإذا مل يكن هناك إال 
؛ وهكذا دواليك كما ورد يف احلالة املتصورَّة السابقة).٣للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 

وإذا كان الحد األدنى الذي تقضي به متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص أحد 
مرّشحني على األقل من اجلنس املعين (إذا مل يكن هناك ٩فينبغي أن يكون هناك ٦يبلغ الجنسين

مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احلد األدىن للتصويت سُيقلَّص ٧أو ٨إال 
د األدىن مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن متطلبات احل٦؛ وإذا مل يكن هناك إال ٥ليبلغ 

مرشَّحني من هذا اجلنس فإن العدد الناتج عن ٥؛ وإذا مل يكن هناك إال ٤للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 
؛ وهكذا دواليك كما ورد يف احلالة املتصورَّة السابقة).٣متطلبات احلد األدىن للتصويت سُيقلَّص ليبلغ 

إىل أن وب التصويت هلمتعديل كّل حد من احلدود الدنيا لعدد املرشَّحني املطليستمر-٢١
يصبح الوفاء بذلك احلد األدىن غري ممكن، ويوقف عندئذ العمل بذلك احلد األدىن. وإذا كان من 

يوَقف العمل باحلدود الدنيا فل، املمكن الوفاء على أساس فردي فقط وغري مشرتك باحلد األدىن املعدَّ 
عمليات اقرتاع، ٤. وإذا بقيت هناك مقاعد شاغرة بعد نياجلنسوبتمثيل ملتعلقة بالتمثيل اإلقليميا
ذه احلدود الدنيا. ف احلد األدىن للتصويت فيما يتعلق بالقائمتني ألف وباء أما متطلبات يوَقف العمل 

ستوىف.فتطبَّق إىل أن تُ 

بالتطبيق العملي ملتطلبات احلد األدىن للتصويت. من املنطوق تتضمن أهم القواعد اخلاصة٢١الفقرة 
يتعني قبل كل جولة من جوالت االقرتاع أن تعدَّل متطلبات احلد األدىن (أ)

للتصويت فيما خيص كًال من املعايري ذات الصلة، أي أن ُحيسب العدد األدىن للمرشَّحني الواجب 
السابقة (مثل جناح لألخذ بنتائج جوالت االقرتاعالتصويت هلم ممن يستوفون املعيار املعين جمدَّدًا 

جنس منقوصي التمثيل؛ أو سحب مرشَّح سحبًا ميكن أن يقلِّص حداً انتخاب مرشَّح من منطقة أو
تعذر الوفاء مبتطلب معنيَّ من معينًا من احلدود الدنيا لعدد املرشَّحني الذين يتعني التصويت هلم). فإذا

متطلبات احلد األدىن للتصويت (مثل "صوِّت ملرشَّح واحد على األقل من املرشَّحني الذكور" بينما ال 
يكون قد بقي مرشَّحون ذكور بني املرشَّحني املدرجني يف ورقة االقرتاع) فيوقف العمل باحلد األدىن 

تقضي بالتصويت لعدد أدىن من املرشَّحني من أحد املعين. (يتأتى ذلك أيضًا عن األحكام اليت
(ب) و(ج) أعاله).٢٠انظر الفقرتني -اجلنسني أو من إحدى املناطق 

ميكن أن يقوم وضع قد يتعذر فيه على الدول األطراف بسبب جمموعة املرشَّحني (ب)
لك هي احلال على أن تتقيد بواحد أو أكثر من متطلبات احلد األدىن للتصويت يف الوقت نفسه. فكذ

سبيل املثال إذا مل يبَق إال مقعد واحد يُراد انتخاب من يشغله، فتبقى املنطقة الفالنية منقوصة التمثيل،  
كما تبقى اإلناث أيضًا منقوصات التمثيل. ويقال عادة يف ورقة االقرتاع "صوِّت ملرشَّح واحد على 

شَّحة واحدة على األقل". فإذا بقي أربعة مرشَّحني، األقل من املنطقة الفالنية" ويقال أيضًا "صوِّت ملر 
اثنان منهم ذكور من املنطقة الفالنية واثنان إناث من منطقة أخرى فيتعذر عندها التقيد باحلدين 
األدنيني يف الوقت نفسه. ويف هذه احلال ُيكّف عن تطبيق كل متطلبات احلد األدىن للتصويت 

. إن هذه احلالة املتصوَّرة ليس من املرّجح كثريًا أن تتحقق، ألن اإلقليمية منها واملتعلقة باجلنسني
ق إال خالل جوالت االقرتاع األربع متطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة باملناطق وباجلنسني ال تطبَّ 

األوىل.
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ال تطبق متطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة باملناطق وباجلنسني إال خالل (ج)
ربع األوىل من جوالت االقرتاع.اجلوالت األ

تطبق متطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة بالقائمة ألف/باء حىت بعد (د)
ا.–اجلوالت األربع األوىل من جوالت االقرتاع بل تطبق حىت يتم الوفاء 

استوفت عترب صحيحة إال أوراق االقرتاع املستوفية ملتطلبات احلد األدىن للتصويت. وإذاال تُ -٢٢
إحدى الدول األطراف متطلبات احلد األدىن باستخدام عدد أصوات أقل من العدد األقصى املسموح 

به لذلك االقرتاع، جيوز هلا أن متتنع عن التصويت للمرشَّحني املتبقني.

صارَم للتصويتاألدىناحلدمبتطلباتاألطرافالدولتتقيَّدأنوجوبمن املنطوق تعزِّز٢٢الفقرة 
من حيثمن املنطوق٢٠نفس ما تنص عليه الفقرة (باطلةاالقرتاعورقةفسُيعلن أنوإاللتقيد،ا

اكلأن تستخدماألطرافالدولعلىأنهذايعينوال). األساس منأن تستخدمجيببل-أصوا
للتصويت.األدىناحلدمبتطلباتالعدد الالزم للتقّيداألصوات

فيما خيص إحدى املناطق أو أحدتصويت احلد األدىن لليتوقف العمل مبتطلبات عندما)٩(-٢٣
شريطة أن يسمح العدد املتبقي من املرشَّحني باستيفاء احلّد ،يقتصر كل اقرتاع يأيت بعد ذلكجلنسني، ا

ن الذياملرشَّحني علىلتصويت فيما يتعلق بالقائمتني ألف وباء، احلد األدىن لاألدىن من متطلبات 
االقرتاع السابق. ومن مث ُيستثىن، قبل كل اقرتاع، يف يكونون قد نالوا أعلى األعداد من األصوات

أقل عدد من األصوات يف االقرتاع السابق، شريطة نالاملرشَّح (أو املرشَّحون، يف حالة التعادل) الذي 
شغلها.نيضعف عدد املناصب اليت يتعاألقل على أن يبقى عدد املرشَّحني مساوياً 

نالوامن املنطوق ترمي إىل تسريع سريورة االنتخاب باستبعاد املرشَّحني الذين يكونون قد ٢٣الفقرة 
ال يبدأ عمل آلية االستبعاد هذه إال بعد اجلولة الرابعة أقل عدد من األصوات يف اجلولة السابقة. لكن

من جوالت االقرتاع (أو يف وقت أسبق يكون قد مت فيه الوفاء مبتطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة 
اجلنسني). لكن قد ال ُميضى بعيدًا يف تطبيق آلية االستبعاد هذه تقليصاً بالتمثيل اإلقليمي ومتثيل

ال يقل عدد املرشَّحني عن ضعف عدد املقاعد؛ كما إن حني: فيجب من جهة أخرى أنموعة املرشَّ 
املتعلقة بالقائمة للتصويتاألدىناحلدهذه اآللية جيب أن ال تقوِّض ما قد ينطبق من متطلبات

ألف/باء. 
يكون رئيس مجعية الدول األطراف مسؤوال عن إجراءات االنتخاب، مبا يف ذلك حتديد أو-٢٤

ا. تعديل احلدود الدنيا أو وقف العمل 

أوراق يفتنظم أوراق االقرتاع على حنو يسّهل إجراء العملية االنتخابية. ويشار بوضوح -٢٥
لة، وكذلك ، وإىل احلدود الدنيا املعدَّ ألعداد املرشَّحني املطلوب التصويت هلماالقرتاع إىل احلدود الدنيا 

إىل وقف العمل بأي من هذه احلدود. وقبل يوم االنتخاب، يعّمم الرئيس على مجيع الدول األطراف 
نسخا من التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع. ويف يوم االنتخاب تعطى تعليمات واضحة وخيّصص 

لت بالقرار )٩( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/Res.4كما ُعدِّ
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خابية، بإعادة قراءة وقت كاف لكل اقرتاع. ويف كل اقرتاع، يقوم الرئيس قبل اختتام العملية االنت
، من أجل السماح لكل وفد ألعداد املرشَّحني املطلوب التصويت هلمالتعليمات واحلدود الدنيا 

.املتطلباتبالتحقق من أن تصويته يستويف تلك 

تستعرض مجعية الدول األطراف اإلجراء بشأن انتخاب القضاة عند إجراء انتخابات يف -٢٦
دف إدخال أي حتسي نات قد تكون ضرورية.املستقبل 

)١٠(شغور مناصب القضاة-جيم

تطبق إجراءات فمن النظام األساسي، ٣٧إذا شغر منصب أحد القضاة مبوجب املادة -٢٧
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شريطة االلتزام باألحكام التالية: ترشيح القضاة وانتخا

ر منصب و شهر واحد بعد شغيقوم مكتب مجعية الدول األطراف، يف غضون(أ)
أسبوعا بعد شغور ٢٠القاضي، بتحديد مكان االنتخاب وموعده، حبيث ال يتجاوز 
املنصب، مامل يقرر املكتب خالف ذلك بعد التشاور مع احملكمة. 

٦أسبوعا وتدوم ١٢فتتح فرتة تقدمي الرتشيحات قبل االنتخابات بـ تُ (ب)
.)١١(أسابيع

، أو ٩أصبح أقل من فإذا خّفض شغور املنصب عدد القضاة يف القائمة ألف (ج)
قضاة من القائمة ح إال أن يرشَّ جيوز، فال ٥عدد القضاة يف القائمة باء فأصبح أقل من 

املنقوصة التمثيل.

احلد األدىن من متطلبات متطلب إجراء االنتخاب إذا مل ُيستوف وقتَ (د)
قضاة ميكنهم ح إال أن يُرشَّ جيوز، فال نينسأحد اجلأو ناطقإحدى املفيما خيصلتصويت ل

اجلنس أو باملنقوصة التمثيلباملنطقة املتعلقةاحلد األدىن للتصويت من متطلباتالوفاء بأي 
ملنقوص التمثيل.ا

اية الفرتة املتبقية حىتمنصب شاغر القيام مبهامه لشغليتوىل القاضي املنتخب (هـ)
جمددا لفرتة كاملة انتخابهيجوز فال تزيد عن ثالث سنواتلسلفه، وإذا كانت تلك الفرتة 

من النظام األساسي.٣٦مبوجب املادة 

من املنطوق تتضمن إجراءًا ُمسرَّعًا لشغل مناصب القضاة الشاغرة. وتتمثل الغاية الرئيسية ٢٧الفقرة 
ان شغل املنصب الشاغر بصورة غري مرتقبة يف هيئة القضاة شغًال يتم بأسرع من تقصري اآلجال يف ضم

ما ميكن. بيد أن االنتخاب لشغل الشواغر يستعان به أيضًا مبثابة فرصة ملعاجلة أي عدم توازن قد 
يكون شغور املقعد قد سببه، أو الذي قد يكون موجودًا حىت قبل حصول الشغور. ولتحقيق هذه 

لعمل اإلجيايب املتعلق باملعايري اخلاصة بنقص التمثيل يف هيئة القضاة على حنو حىت أشد الغاية ُيطبق ا

لت بالقرار )١٠( .ICC-ASP/5/Res.5كما ُعدِّ
لت بالقرار )١١( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/13/Res.5كما ُعدِّ
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منه يف االنتخابات العادية: فال جيوز أن يرتشح إال قضاة يفون جبميع املعايري املتعلقة بنقص التمثيل. 
كانت القائمة ألف أو باء قد غدت إذافيجب أن يكون املرشَّحون مندرجني يف القائمة الصحيحة، 

جيب أن يكونوا من و جيب أن يكونوا من مناطق منقوصة التمثيل، إن وجدت، و منقوصة التمثيل، 
جد (بيد أنه ال يرجَّح أن تتجَّمع كل هذه املعايري الكثرية معًا فيما خيص اجلنس املنقوص التمثيل، إن وُ 

ام متطلبات احلد األدىن للتصويت يطبَّق عند االقرتاع مقعدًا شاغرًا واحداً). ويضاف إىل ذلك أن نظ
كما من شأنه أن يطبَّق يف االنتخابات العادية.[لشغل املنصب الشاغر]

من نظام روما ٣٧يُعَلن عن شغور منصب قاض من قضاة احملكمة وفقًا للمادة )١٢(مكرَّراً ٢٧
انتخابه بالتعهد الرمسي الذي تقضي به األساسي إذا مل يقم قاض منتَخب يف غضون ستة أشهر من 

من نظام روما األساسي.٤٥املادة 

يف فرتة ما بني الدورتني قبل االنتخابات العادية النتخاب ستة منصب قاض شغرإذا )١٣(ثانياً مكرَّراً ٢٧
يف نفس الدورة، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك بعد املنصبهذا لشغليتم االنتخاب فقضاة، 

تنطبق فالشاغر يف نفس الدورة، لشغل املنصبالتشاور مع احملكمة. وإذا قرر املكتب عقد االنتخاب 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شريطة االلتزام باألحكام  إجراءات ترشيح القضاة وانتخا

التالية:

ين سبق ترشيحهم لالنتخابات العادية مرشَّحني أيضا يعترب القضاة الذ(أ)
راة لشغللالنتخابات  الشاغر، ما مل تقرر الدولة الطرف املرشِّحة خالف املنصبا

راة لشغل املنصب ذلك. وجيوز للدول األطراف أيضا تسمية مرشَّحني لالنتخابات  ا
لزم فرتة ترشيح ت. وال فقط، دون قيود بالنسبة ألي منطقة أو جنس أو قائمةالشاغر 

راة لشغل املنصب الشاغرمنفصلة لالنتخابات  .ا

احلد األدىن متطلبات شغور املنصب القضائي يف حساب ال يؤثر (ب)
).٢٢و٢١و٢٠و١١النتخابات العادية (الفقرات يف التصويت ل

بعد انتهاء االنتخابات لشغل منصب القاضي الشاغر االنتخاب جيري(ج)
النتخاب ستة قضاة وبعد يوم على األقل من هذه االنتخابات للسماح بتوزيع العادية

.٢٥التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع يف وقت مبكر وفقا للفقرة 

م يف االنتخابات العادية يف ورقة (د) يدرج املرشَّحون الذين مل يتم انتخا
ولة الطرف املرشِّحة خالف ، ما مل تقرر الدلشغل املنصب الشاغراالقرتاع لالنتخاب 

و (و) أدناه؛(ه)ذلك، ورهنا بأحكام الفقرتني 

لت بالقرار كما)١٢( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/12/Res.8ُعدِّ
لت بالقرار )١٣( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/Res.4كما ُعدِّ
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، ٩عدد القضاة يف القائمة ألف بعد االنتخابات العادية أقل من إذا بقي(ه)
حون من ال يدرج يف ورقة االقرتاع إال القضاة املرشَّ ف، ٥أو يف القائمة باء أقل من 
خرون غري مرشَّحني بعد ذلك.عترب اآلالقائمة املنقوصة التمثيل؛ ويُ 

متطلب من متطلبات احلد األدىن إذا مل يستوف بعد عملية انتخاب عادية (و)
ال يدرج يف ورقة االقرتاع إال ف، للتصويت فيما خيص إحدى املناطق أو أحد اجلنسني

حون الذين ميكنهم الوفاء بأي من متطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقة املرشَّ 
باجلنس ومتطلبات احلد األدىن للتصويت املتعلقةباملنطقة املنقوصة التمثيل باملناطق 

؛ ويعترب اآلخرون غري مرشَّحني بعد ذلك.املنقوص التمثيل

اية الفرتة حىتمهامه لشغل املنصب الشاغر يتوىل القاضي املنتخب (ز)
إعادة انتخابه يجوزفال تزيد عن ثالث سنواتالفرتة هذهاملتبقية لسلفه، وإذا كانت 

من النظام األساسي.٣٦ملدة والية كاملة مبوجب املادة 
من املنطوق تعاجل الوضع الذي يشغر فيه منصب قاض يف موعد قريب من انتخاب مكرَّراً ثانياً ٢٧الفقرة 

من املنطوق على أن االنتخاب لشغل املقعد الشاغر جيب مكرَّراً ثانياً ٢٧مقرَّر. ويف هذه احلالة تنص الفقرة 
أن جيري يف ذات الدورة اليت جيري فيها االنتخاب العادي (لكنها جتيز للمكتب أن يبّت يف هذا الشأن 
على حنو آخر). إن عقد االنتخاب لشغل املقعد الشاغر وإجراء االنتخاب العادي يف دورة اجلمعية 

ا يعد وسيلة ناجعة في ما خيص تدبر األعمال، لكنه يطرح أسئلة عن أشكال التفاعل بني سريورَيت ذا
من املنطوق إىل معاجلة هذه املسائل على حنو شامل (فلها بالتايل مكرَّراً ثانياً ٢٧االنتخاب. وترمي الفقرة 

من املنطوق).٢٧األسبقية على الفقرة 
ر مفاعيل التآزر عندما تواجه شغور مقعِد وتتمثل الفكرة األساسية يف أنه ينبغي للجمعية أن ُتسخِّ 

قاٍض على حنو غري مرتقب وقَت جيري على أية حال التحضري النتخاب عادي. واحلال أنه يتعذر كل 
التعذر دمج االنتخابني، ألن االنتخاب العادي جيري النتخاب قضاة لوالية مقدارها تسع سنوات، 

ا تبقى من مدة والية شاغل املقعد السابق. لكن ينبغي أن بينما جيري االنتخاب لشغل املقعد الشاغر مل
يستفاد يف االنتخاب لشغل املقعد الشاغر من أن مثة بالفعل جمموعة من املرشَّحني لالنتخاب العادي 

فيجب أن يتاح االختيار من نفس جمموعة املرشَّحني.–
ا، حيث جيري االنتخا ب العادي أوًال. وعندها تتاح فرصة فُيعقد كال االنتخابني يف دورة اجلمعية ذا

ثانية للمرشَّحني الذين مل يُنتخبوا خالل االنتخاب العادي: فهم يشاركون تلقائيًا يف االنتخاب لشغل 
املقعد الشاغر (بالطبع ال ُجيرب أي مرشَّح على قبول إدراج امسه يف ورقة االقرتاع وميكن له أن يعلن 

م يشاركون يف االنتخاب انسحابه يف أي وقت؛ وعلى العكس من  ذلك جيوز للمرشَّحني أن يعلنوا أ
بدًال من خوض كال االنتخابني).فقطللمنصب الشاغر 

وُيطرح سؤال هام عن كيفية تأثري شغور املقعد املفاجئ على حساب متطلبات احلد األدىن للتصويت 
ل أفضل توضيح:يف عملية االنتخاب العادي، والعكس بالعكس. ويساق أدناه مثال يوضح احل

سنوات على ٩كان للمنطقة الفالنية ثالثة قضاة يف هيئة قضاة احملكمة، تشارف والية أحدهم البالغة 
االنتهاء، وسوف يستعاض عنه بإجراء انتخاب عادي مقبل. فعندما تبدأ فرتة الرتشيح لالنتخاب 
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وط احلساب العادي (شر ١العادي، يكون للمنطقة الفالنية متطلب حد أدىن للتصويت مقداره 
(ب) من املنطوق). وبعد بدء فرتة الرتشح بأسبوع، يستقيل أحد القاضيني اآلخرين ٢٠مبوجب الفقرة 

بيد أن شغور منصبه ال يغير سنوات. ٦احملسوبني للمنطقة الفالنية، ويبقى من مدة واليته أكثر من 
، الذي سيجري عاديطريقة حساب متطلبات الحد األدنى للتصويت فيما يخص االنتخاب ال

فيما خيص املنطقة الفالنية. وعند انعقاد اجلمعية سيجري ١على أساس حد أدىن للتصويت مقداره 
االنتخاب العادي أوًال. وعندها سيكون هناك بصورة عامة نتيجتان حمتملتان هلذا االنتخاب:

يُنتخب أحد مرشَّحي املنطقة الفالنية، فيكون هلا بالتايل قاضيان يف هيئة قضاة أن(أ)
احملكمة. ويف هذه احلالة تظل املنطقة الفالنية منقوصة التمثيل بعد االنتخاب العادي. وعند إجراء 

من املنطقة االنتخاب لشغل املقعد الشاغر يف اليوم التايل لن تدرج يف ورقة االقرتاع إال أمساء مرشَّحني 
الفالنية. (ويسري األمر ذاته إذا مل يُنتخب أي من مرشَّحي املنطقة الفالنية يف االنتخاب العادي).

أن يُنتخب اثنان (أو أكثر) من مرشَّحي املنطقة الفالنية. ويف هذه احلالة تكون (ب)
ها الناتج عن شغور املنطقة الفالنية قد استفادت من فرصة االنتخاب العادي حلل مشكلة نقص متثيل

املقعد املعين. وبالتايل فلن تقتصر جمموعة املرشَّحني الذين تدرج أمساؤهم يف ورقة االقرتاع لشغل املقعد 
الشاغر على مرشَّحني من املنطقة الفالنية، بل ستضم مجيع املرشَّحني الذين مل يُنتخبوا يف االنتخاب 

ني لشغل املقعد الشاغر فقط).قد يكون هناك من مرشَّحمنالعادي (زائداً كل 
وبعبارة أخرى سيستفاد من االنتخاب العادي مبثابة فرصة أمر واقع لتذليل أي نقص يف التمثيل يكون قائماً 

شغور املقعد املعين (لكن دون تعديل متطلبات احلد األدىن للتصويت هلذا الغرض). فَقْصر قائمة املرشَّحني إبان
ر حبيث يكونون من منطقٍة ما أو جنٍس ما أو فئٍة ما ال جيري إال إذا بقيتلالنتخاب لشغل املنصب الشاغ

املنطقة أو اجلنس أو الفئة املعنية منقوصة التمثيل بعد االنتخاب العادي. ويف احلالة املتصورة املثالية يكون من
شأن االنتخاب العادي أن يعاجل أي نقص يف التمثيل ومجيع حاالت مثل هذا النقص فتكون جمموعة املرشَّحني 

منإذ تضم مجيع املرشَّحني الباقني بعد االنتخاب العادي زائدًا كل –لشغل املقعد الشاغر أوسع من املعتاد 
فيما خيص املقعد الشاغر. إن الرتشيحاتيكون هناك من مرشَّحني خيتارون أن ال خيوضوا االنتخاب إالقد
لشغل املقعد الشاغر فقط" ال تقتصر على املرشَّحني الذين يفون باملعايري املتعلقة حباالت نقص التمثيل"
من املنطوق)، ألنه إبان الرتشيح ال يكون معلوماً بعُد ما ٢٧خالفاً ملا عليه احلال يف إطار أحكام الفقرة (

لشغل املقعد الشاغر سيكون مقصوراً (ألن نتيجة االنتخاب العادي ال تكون معروفة بعد).كان االنتخاب إذا
من املنطوق أن شغور املنصب غري املرتقب الذي حيصل يف الفرتة مكرَّرًا ثانياً ٢٧اخلالصة: تبني الفقرة 

إىل االنتخاب العادي ال يؤثر على حساب متطلبات احلد األدىن للتصويت فيما خيص املفضية
االنتخاب العادي. فاالنتخاب لشغل املقعد الشاغر ينبغي أن يُعقد مباشرة بعد االنتخاب العادي 

ا. ويف احلالة املثلى تتم باالنتخاب العادي معاجلة مجيع حا الت ويستفاد فيه من جمموعة املرشَّحني ذا
نقص التمثيل القائمة، وإال فإن االنتخاب لشغل املقعد الشاغر سُيقصر على املرشَّحني الذين يفون 

.)١٤(باملعايري املتعلقة بالفئات اليت تظل منقوصة التمثيل بعد االنتخاب العادي

من املنطوق اللتني صيغتا على نسق الفقرتني (ج) و(د) من الفقرة مكرَّراً ثانياً ٢٧فيما خيص التفاصيل انظر الفقرتني الفرعيتني (هـ) و(و) من الفقرة )١٤(
من املنطوق.٢٧من املنطوق. وانظر أيضاً التعليق على الفقرة ٢٧
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التذييل األول
متطلبات الحد األدنى للتصويتجداول إيضاحية بشأن 

ألغراض إيضاحية فقط.ترد اجلداول أدناه

فيما يخص القائمة ألفمتطلبات الحد األدنى للتصويت: ١الجدول 
إذا كان عدد القضاة من القائمة ألف الباقني يف 

مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقة:
متطلب احلد األدىن للتصويت ملرشحني من ... فإن 
:يكونألفالقائمة 

مستوىفأو أكثر٩
٨١
٧٢
٦٣
٥٤
٤٥
٣٦
٢٧
١٨
٠٩

فيما يخص القائمة باءمتطلبات الحد األدنى للتصويت: ٢الجدول 
إذا كان عدد القضاة من القائمة باء الباقني يف 

مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقة:
... فإن متطلب احلد األدىن للتصويت ملرشحني من 

القائمة باء يكون:
مستوىفأو أكثر٥
٤١
٣٢
٢٣
١٤
٠٥
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فيما يخص المناطقمتطلبات الحد األدنى للتصويت: ٣الجدول 
إذا كان عدد القضاة من منطقة معيَّنة الباقني يف 

مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقة:
... فإن متطلب احلد األدىن للتصويت ملرشحني من 

:يكوناملنطقة املعنية
مستوىفأو أكثر٣
٢١
١٢
٠٣

(ب) من القرار)٢٠تنص عليه الفقرة مايلزم املزيد من التعديالت وفق(قد 

فيما يخص الجنسينمتطلبات الحد األدنى للتصويت: ٤الجدول 
إذا كان عدد القضاة من أحد اجلنسني الباقني يف

مناصبهم أو املنتخبني يف اقرتاعات سابقة:
احلد األدىن للتصويت ملرشحني من ... فإن متطلب

:يكوناجلنس املعين
مستوىفأو أكثر٦
٥١
٤٢
٣٣
٢٤
١٥
٠٦
(ج) من القرار)٢٠ا تنص عليه الفقرة يلزم املزيد من التعديالت وفق م(قد 
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التذييل الثاني

قضاة للمحكمة الجنائية الدولية٦نموذج ورقة اقتراع: انتخاب 

ورقة االقرتاع هذا بغرض اإليضاح فقط.أُدرج منوذج 
مرشَّحين٦لعدد أقصاه صوِّت

القائمة ألفالمجموعات اإلقليمية
لـ "س" على األقل من القائمة ألفصوِّت

القائمة باء
لـ "س" على األقل من القائمة باءصوِّت

من الذكور و "س" من اإلناث على األقل لـ "س"صوِّتالتوزيع بين الجنسين:
اإلناثالذكوراإلناثالذكور

أفريقيا
لـ "س" على األقل من صوِّت

املرشَّحني من هذه املنطقة

(البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم(البلد) االسم(البلد) االسم
(البلد) االسم

آسيا
األقل من لـ "س" علىصوِّت

املرشَّحني من هذه املنطقة

(البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم(البلد) االسم

أوروبا الشرقية
لـ "س" على األقل من صوِّت

املرشَّحني من هذه املنطقة

(البلد) االسم(البلد) االسم(البلد) االسم
(البلد) االسم

 (البلد)االسم

أمريكا الالتينية/الكاريبي
لـ "س" على األقل من صوِّت

املرشَّحني من هذه املنطقة

(البلد) االسم(البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم

أوروبا الغربية وغيرها
األقل من لـ "س" علىصوِّت

املرشَّحني من هذه املنطقة

(البلد) االسم
(البلد) االسم

 (البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم
(البلد) االسم

(البلد) االسم

____________


