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الثانية عشرةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠، الهاي

تقرير إلى المكتب عن مراجعة إجراءات 
ترشيح وانتخاب القضاة

أساسيةمعلومات-أوال
يقدم هذا التقرير عمال بالوالية املمنوحة للميسر، السيد ستيفان باريغا (ليختنشتاين)، بشأن مراجعة -١

، الذي قررت فيه ICC-ASP/11/Res.8إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة. وتستند هذه الوالية إىل القرار 
-ICCيف الفقرة باء من القرار اجلمعية "مواصلة مراجعة إجراءات انتخاب القضاة املنصوص عليها 

ASP/3/Res.6 إلدخال التحسينات الالزمة عليها مبناسبة االنتخابات القادمة"، وطلبت إىل املكتب "أن

مناقشات فريق المكتب العامل في نيويورك-ثانيا
الرمسية يف فرتة ما بني الدورات. وترد املقرتحات املقدمة عقد امليسر عدة جوالت من املشاورات غري-٢

االستنتاجات والتوصيات -ثالثا
بناء على هذه املشاورات، يوصي املكتب بأن يتم تضمني الكالم التايل يف القرار اجلامع الذي -٣

تمد يف الدورة الثانية عشرة للجمعية:سيع
الواردة )١(اعتماد التعديالت التي أدخلت على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة... تُقرر-٢٣"

في المرفق، وتقرر أن تنظر، في دورتها الثالثة عشرة، في مواصلة مراجعة اإلجراءات المذكورة، مع 
)٢(قة المناقشة التي أعدها الميسر في االعتبار؛"أخذ العمل الذي أُنجز حتى اآلن كما ورد في ور 

...

ICC-ASP/3/Res.6القرار)١(

]املرجعيضاف[)٢(
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المرفق األول
بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةICC-ASP/3/Res.6تعديالت على القرار 

مالحظة: ليس للتعديالت أدناه أثر رجعي، وبالتايل سوف تنطبق فقط على االنتخابات املقبلة.
أسبوعا".١٢النتخابات وتستمر أسبوعا قبل ا٣٢تبدأ فرتة الرتشيح -٣"
من نظام روما األساسي إذامل يقدم ٣٧يُعَلن عن شغور منصب قضائي وفقا للمادة -مكررا٢٧"

من نظام روما األساسي يف غضون ستة أشهر من ٤٥القاضي املنتخب له تعهده الرمسي وفقا للمادة 
انتخابه".
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المرفق الثاني
ورقة مناقشة أعدها الميسر 

)٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ة النهائية (النسخ

يقدم هذه الورقة امليسر، السيد ستيفان باريغا (ليختنشتاين)، للمساعدة يف توجيه املشاورات وإبراز -١
نتائجها، وكذلك بغية تيسري املناقشات احملتملة يف املستقبل. وتبني النسخة احلالية من الورقة الوضع الراهن 

يف نيويورك. وقد أحيلت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٦الرمسية األخرية، اليت جرت يف بعد املشاورات غري
أدناه إىل اجلمعية العتمادها يف سياق القرار اجلامع. ومل يتم ٤و ٣املقرتحات الواردة يف إطار املوضوعني 

ات املتعلقة ، حيث مل حيصل االتفاق بشأن املقرتح٢و ١اختاذ أي إجراءات أخرى خبصوص املوضوعني
بكل منهما. 

مرشح واحد، منصب واحد (تجنب االنتخاب "القسري" أو "التلقائي")- ١الموضوع 

قدمت بلجيكا اقرتاحا يهدف إىل تفادي الوضع (الذي حدث يف املاضي) حيث ال يتبقى إال مرشح -٢
يف املائة من ١٠٠واحد ألحد املناصب. ويف هذه احلالة، يضمن املرشح عمليا أنه سينتخب بنسبة 

األصوات. والسبب هو أن الدول األطراف اليت تديل ببطاقة اقرتاع فارغة ال تعترب "حاضرة ومشاركة يف 

حلاضرة واملشرتكة يف التصويت " وفقا للمادة واحد كافيا النتخاب املرشح "بأغلبية ثلثي الدول األطراف ا
) (أ) من نظام روما األساسي (أي يف حالة إدالء مجيع الدول األطراف األخرى ببطاقات اقرتاع ٦(٣٦

فارغة). 

وأعربت وفود عن اهتمامها مبعاجلة هذه املسألة. وباإلضافة إىل املقرتح امللموس الذي قدمته بلجيكا، -٣
)٣(امليسر قيد النظر أيضا.يوجد اقرتاح قدمه 

اقتراح بلجيكا: تأجيل االنتخاب- ١- ١

اقرتحت بلجيكا تعليق االنتخاب وتأجيله إىل حني انعقاد الدورة التالية للجمعية يف حالة ما إذا تبقى -٤
مرشح واحد فقط ألحد املناصب. ويف مثل هذه احلالة، تنطلق إجراءات الرتشيح من جديد (انظر 

الضميمة). 

واقف: حذر بعض الوفود من أن بقاء مرشح واحد فقط ألحد املناصب ال يعين تلقائيا أن ذلك املرشح امل
ليس مرشحا مناسبا، وأن تأجيل االنتخاب قد ال يكون احلل املثايل.

اقتراح الميسر: إحصاء جميع بطاقات االقتراع- ٢- ١

احلايل لعبارة "احلاضرة واملشرتكة يف أشار امليسر إىل أن السبب اجلذري هلذه املشكلة هو التفسري-٥
التصويت". فالدول األطراف اليت تديل ببطاقة اقرتاع فارغة ال تعترب مشاركة يف التصويت يف الوقت احلايل، 

ثال، حني يتعني شغل منصبني اثنني، جيوز للدولة الطرف التصويت ملرشح مرشح معني. وعلى سبيل امل

االقرتاع باعتبارها بطاقة دولة طرف "حاضرة ومشاركة يف التصويت". أما إذا تبقى منصب واحد يتعني 

قدم امليسر اقرتاحا ثانيا بأن يتم النظر يف إدخال شرط األغلبية املطلقة، لكن هذا االقرتاح مل )٣(
يعد قيد النظر، ألن من شأنه أن يستلزم تعديل نظام روما األساسي، فضال عن تصديق سبعة أمثان 

ألطراف ليدخل حيز النفاذ.) الدول ا٧/٨(
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فال ميكن للدولة الطرف غري الراضية باملرشح املتبقي إال أن تديل ببطاقة اقرتاع فارغة للتعبري عن َشغله،
آنذاك.ال حتصىاختيارها، وهي بطاقة 

لذا اقرتح امليسر أن حل هذه املشكلة قد يكمن يف إحصاء مجيع بطاقات االقرتاع عندما تصل -٦
شح واحد فقط ألحد املناصب.االنتخابات اىل املرحلة اليت يتبقى فيها مر 

وردا على سؤال ألحد الوفود، ذكر امليسر أنه ليس على علم بسابقة ملثل هذا احلل، على الرغم من -٧
أن مطلب األغلبية النسبية (من احلاضرين املصوتني) معيار شائع، وبالتايل فإن املشكلة قد تنشأ أيضا يف 

سياقات أخرى.

هتمامها مبواصلة استكشاف هذا االقرتاح. وذكرت بلجيكا أنه إذا مت املواقف: أعربت عدة وفود عن ا
إجراء مثل هذا التغيري، ينبغي أن يقتصر عدد جوالت االقرتاع اليت ال يتوفر فيها إال مرشح واحد على ما 
جمموعه ثالث جوالت. وأشار وفد آخر إىل أنه إذا مت إجراء مثل هذا التغيري، فإنه ينبغي أن يطبق يف 

اجلوالت (وليس فقط يف حالة ما إذا تبقى مرشح واحد ألحد املناصب).مجيع
من النظام الداخلي ٦٦وخالل املناقشة، أشري إىل أن املسألة قد يتعني النظر إليها يف سياق املادة -٨

للجمعية، اليت تنص على ما يلي:

٦٦المادة 

يت"المقصود بعبارة "الدول األطراف الحاضرة والمشتركة في التصو 

ألغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة "الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت" الدول األطراف -٩

تنطبق فقط على العمليات العادية ٦٦ويرى امليسر أن املادة -١٠
للتصويت "نعم" أو "ال" على مقررات معينة (مشاريع قرارات مثال)، بل تنطبق أيضا على االنتخابات يف 
سياق اجلمعية. وليست بطاقات االقرتاع مصممة حاليا لتمكني الدول األطراف من التصويت بكل 

وضوح "ال" أو "باالمتناع". ومبوجب املمارسة احلا
انتخاب املرشح عدمويف الواقع، رغم ذلك، تعكس بطاقة االقرتاع الفارغة عادة رغبة الدولة الطرف يف 

املذكور على بطاقة االقرتاع، أي رغبتها يف التصويت سلبا. ومبوجب املمارسة احلالية، ال ميكن للدولة 
الطرف التعب

من أن الدول األطراف اليت تصوت سلبا يتعني أن تعترب مشرتكة يف التصويت (وبالتايل حيصى ٦٦املادة 

التصويت الواحد وضعت أساسا مع أخذ٦٦وهناك حل بسيط نسبيا يتمثل يف أن ندرك أن املادة -١١
إجيابا أو سلبا يف االعتبار. وال ينطبق منطق القاعدة بصورة تامة على االنتخابات، اليت هي يف جوهرها 
مزيج من عدة أصوات على بطاقة اقرتاع واحدة. وبدال من ذلك، ميكن تطبيق قاعدة خمتلفة قليال يف 

لعموم)، وهي:سياق انتخاب القضاة (أو سياق االنتخابات يف اجلمعية على ا

"لغرض انتخاب [القضاة] في جمعية الدول األطراف، يقصد بعبارة" الدول األطراف - ١٢
الحاضرة والمشتركة في التصويت" الدول األطراف الحاضرة التي تدلي ببطاقة االقتراع."

رسة املواقف: أعربت عدة وفود عن حتفظات بشأن هذا االقرتاح، مشرية على وجه اخلصوص إىل أن املما
نفسها موجودة أيضا يف منظمات أخرى، وبالتايل ميكن أن تكون ألي تغيري يف سياق اجلمعية آثار أوسع 

نطاقا.
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إتاحة مزيد من الخيارات للدول األطراف- ٢الموضوع 

١٣-
األطراف من بينهم.

اقتراح بلجيكا: تمديد فترة الترشيح للسماح لمزيد من المرشحين بالتقدم- ١- ٢

مبوجب القواعد احلالية، يتعني على رئيس اجلمعية بالفعل متديد فرتة الرتشيح لضمان تقدمي ترشيحني -١٤
اثنني على األقل لكل شرط منطبق من شروط احلد األدىن الالزم للتصويت. ومع ذلك، عادة ما ال ختضع 
مجيع املناصب لشروط احلد األدىن الالزم للتصويت. وتقرتح بلجيكا متديد فرتة الرتشيح لضمان أن يكون 

ضعف املناصب الشاغرة على األقل. إمجاالعدد املرشحني 

احية العملية.يغري كثريا من الن
للمنطقةاقتراح بلجيكا: ال يقل عدد المرشحين بشروط الحد األدنى للتصويت بالنسبة - ٢- ٢

عن ثالثة مرشحين 

للتصويت شرط واحد من شروط الحد األدنى-١٥
، وتتيح بذلك مزيدا من اخليارات (أما وفقا للقواعد احلالية، فإن ترشيحني ثالثة ترشيحات على األقل

للتصويت أن من شروط الحد األدنىبشرطيناثنني يكفيان). وينبغي للمجموعة اإلقليمية اليت تتمتع 
(دون تغيري يف القواعد احلالية). وينبغي للمجموعة الإقليمية اليت على األقل أربعة ترشيحاتتقدم 
(أما وفقا ما ال يقل عن ستة ترشيحاتللتصويت أن تقدم ثالثة من شروط الحد األدنىيف تستو 

للقواعد احلالية، فإن مخسة ترشيحات تكفي). 

على حتسني نوعية القضاة املنتخبني. وحذرت وفود أخرى للدول األطراف، وبالتايل من شأنه أن يساعد 

عن ثالثة للجنسينيكا: ال يقل عدد المرشحين بشروط الحد األدنى بالنسبة اقتراح بلج- ٣- ٢
مرشحين

فقط من شرط واحدأعاله، تقرتح بلجيكا أن ينطبق ٢-٢على غرار االقرتاح الوارد يف الفقرة -١٦
(أما وفقا للقواعد أقل من ثالثةإذا مل يكن عدد ترشيحاته بالنسبة ألحد الجنسينشروط احلد األدىن 

من شروط احلد األدىن بشرطين أو أكثراحلالية، فإن ترشيحني اثنني يكفيان). أما خبصوص االنتخاب 
)٤(، فُيعمل بالقواعد القائمة.بالنسبة للجنسين

نوعية الرتشيحات. ال يكون أفضل وسيلة لتحسني 
إعالن شغور منصب في حالة عدم تقديم التعهد الرسمي- ٣الموضوع 

تقرتح بلجيكا أن يتناول القرار احلالة اليت ال يقدِّم فيها القاض املنتخب التعهد الرمسي يف غضون -١٧
بات جديدة. ستة أشهر من انتخابه. ويف مثل هذه احلالة، ينبغي اإلعالن عن شغور املنصب وإجراء انتخا

وأضافت بلجيكا أن اإلطار الزمين ميكن أن ميدَّد إىل ما يصل إىل مثانية أشهر.

.ICC-ASP/3/Res.6(ج) من القرار - ٢٠اجلدول الوارد يف الفقرة )٤(
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املواقف: حظي تناول هذه احلالة باهتمام كبري. وحذرت بعض الوفود من أن االقرتاح قد يكون صارما 
جدا، حيث ميكن أن تكون هناك أسباب وجيهة حتول دون سفر القاضي إىل الهاي يف غضون ذلك 
اإلطار الزمين. وأُعرب أيضا عن رأي معاكس مفاده أن االقرتاح ال يتسم مبا يكفي من الصرامة، وأن األمر 
ال يتطلب إال ثالثة أو أربعة أشهر. واقرتح امليسر أن يتوىل مكتب اجلمعية دورا يف اختاذ قرار بشأن 
د عن شكها يف أن اضطالع 

وأشار امليسر أيضا أنه اتصل مبكتب رئيس احملكمة اجلنائية الدولية بشأن هذا االقرتاح، وأن املكتب -١٨
مل يعِرب عن أية خماوف ُتذكر. ومع ذلك، أثريت يف هذا السياق مسألة كيفية التعامل مع القاضي 

يقدم التعهد الرمسي، ولكن ال يتوىل مهامه الحقا يف الهاي عندما تدعوه احملكمة إىل املنتخب الذي
العمل. وهذه املسألة ال تدخل يف إطار مراجعة إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة، وإمنا يف جمال القواعد 

حلوكمة.التأديبية. وقد يكون من الضروري معاجلتها يف حمفل مناسب، مثل فريق الدراسة املعين با

، اتفقت الوفود ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٦ويف املشاورات غري الرمسية األخرية، اليت عقدت يف -١٩
على أن االقرتاح الذي تقدمت به بلجيكا ميكن إخضاعه إلجراء املوافقة الصامتة، بغية إحالته إىل 

ة الصامتة دون أي اعرتاض، ، انتهى أجل إجراء املوافق٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥اجلمعية. ويف 
وبالتايل أصبح التعديل املتفق عليه ينص على ما يلي:

من نظام روما األساسي في ٣٧يتم اإلعالن عن شغور منصب قضائي وفقا للمادة -مكررا٢٧"
من نظام روما األساسي في ٤٥حالة عدم تقديم القاضي المنتخب له التعهد الرسمي وفقا للمادة 

من انتخابه".غضون ستة أشهر 

تعديل فترة الترشيح إلتاحة مزيد من الوقت للنظر في تقرير اللجنة االستشارية - ٤الموضوع 
المعنية بالترشيحات

أثار امليسر مسألة التفاعل بني فرتة الرتشيح احلالية وعمل اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات -٢٠
رتة الرتشيح العادية أربعة عشر أسبوعا قبل إجراء ("اللجنة"). ومبوجب القواعد احلالية، تنتهي ف

االنتخابات، وكثريا ما يتم متديدها عمليا ثالثة مرات، أي ما قد يصل إىل مثانية أسابيع قبل إجراء 
االنتخابات. وتشكل مثانية أسابيع مدة زمنية غري كافية لكي تنظر اللجنة يف الرتشيحات، وتعّد تقريرها، 

طراف فعال ما خلصت إليه اللجنة يف االعتبار. وبالتايل اقرتح امليسر أن تبدأ فرتة ولكي تأخذ الدول األ
الرتشيح يف وقت سابق بأربعة أو ستة أسابيع، وذلك لضمان أن تقرير اللجنة يكون له أكرب تأثري. 

حبت 
اللجنة أيضا باالقرتاح.

:ICC-ASP/3/Res.6وبناء على ذلك، اقرتح امليسر إجراء التغيري امللموس التايل على القرار -٢١

أسبوعا".١٢أسبوعا قبل االنتخابات، وتستمر ٢٦٣٢تبدأ فترة الترشيح - ٣"

، اتفقت الوفود ٢٠١٣مرب تشرين الثاين/نوف٦ويف املشاورات غري الرمسية األخرية، اليت عقدت يف -٢٢
تشرين ١٥على أن االقرتاح ميكن إخضاعه إلجراء املوافقة الصامتة، بغية إحالته إىل اجلمعية. ويف 

، انتهت فرتة إجراء املوافقة الصامتة دون أي اعرتاض.٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
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المرفق الثالث
المقترحات المقدمة من بلجيكا بشأن إجراءات انتخاب القضاة

مة إرشاديةترج
جتنب اجراء انتخابات مبرشح واحد فقط ملنصب واحد (االنتخاب "القسري")) ١

يكون األشخاص املنتخبون للمحكمة هم املرشحون الستة الذين حيصلون على أكرب عدد من -١٦"
األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت، شريطة ان تشكِّل أغلبيٌة 

مطلقٌة من الدول األطراف النصاب القانوين للتصويت.

وإذا لم يكن هناك أكثر من مرشح واحد لمنصب واحد، يتعين تعليق االنتخابات وتأجيلها إلى حين 
انعقاد الدورة التالية لجمعية الدول األطراف. وفي مثل هذه الحالة، يتعين البدء من جديد في 

إجراءات تقديم الترشيحات".
خيار حقيقي يعين أن يوجَد ثالثة مرشحني على األقل للمنصب الواحد، أو أن يفوَق عدُد وجود) ٢

املرشحني عدَد املقاعد الشاغرة مبرشَحْني اثنني.

١-٢(

ميدد رئيس مجعية الدول األطراف فرتة الرتشيح بإضافة أسبوعني، ولكن ثالث مرات ال غري، إذا  -١١"
كان شرط احلد األدىن بالنسبة ألي

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

٢-٢(

يتعني ال تصوت كل دولة طرف خالل أي اقرتاع على عدد من املرشحني أكرب من املناصب اليت-٢٠"

واجلنسني. وحيدد كل حد أدىن مطلوب للتصويت يف بداية كل اقرتاع، أو يوقف العمل به مبوجب الفقرتني 
. ٢٢و ٢١

٩من القائمتني ألف وباء. وهذا العدد هو (أ) تصوت كل دولة طرف حلد أدىن من عدد املرشحني
بالنسبة إىل القائمة ألف، مطروحا منه عدد القضاة من تلك القائمة الباقني يف مناصبهم أو املنتخبني يف 

مطروحا منه عدد القضاة من تلك القائمة ٥اقرتاعات سابقة. أما بالنسبة للقائمة باء، فهذا العدد هو 
نتخبني يف اقرتاعات سابقة. الباقني يف مناصبهم أو امل

٢(ب) تصوت كل دولة طرف حلد أدىن من عدد املرشحني من كل جمموعة إقليمية. وهذا العدد هو 

يف تلك اللحظة، فإن احلد األدىن ١٦أكثر من إذاكان عدد الدول األطراف من أي جمموعة إقليمية 
١.

إذا مل يكن عدد املرشحني من جمموعة إقليمية على األقل ضعف احلد األدىن املطلوب للتصويت، يكون 
يمية (مقربا إىل 
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مرشحان فقط فقطمرشح واحدأقرب عدد صحيح من العدد الكلي حيثما صح ذلك.) وإذا كان هناك 
من جمموعة إقليمية ما، اليكون هناك حد أدىن مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك املنطقة.

٣-٢(

عنون "ال يتجاوز احلد يف العمود املبصفر" ١(ج)، يستعاض عن العدد "-٢٠يف اجلدول الوارد يف الفقرة 
" يف العمود املعنون "عدد املرشحني".٢األدىن املطلوب للتصويت" قبالة العدد "

ال يتجاوز احلد األدىن املطلوب للتصويتعدد املرشحني
١٠٦
٩٦
٨٥
٧٥
٦٤
٥٣
٤٢
٣١
٠")١(حيذف العدد "٢
١٠

القضاة املنتخبني أداء اليمني، مما يؤدي إىل حرمان احملكمة من قاض واحد ملدة اجتناب رفض أحد ) ٣
قد تصل إىل تسع سنوات

من نظام روما األساسي إذا لم يقدم القاضي ٣٧يعلن عن شغور منصب قضائي وفقا للمادة - ٢٨
ن من نظام روما األساسي في غضون ستة أشهر م٤٥المنتخب له تعهده الرسمي وفقا للمادة 

انتخابه.
____________


