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أوالً  -المقدمة
ألف  -افتتاح االجتماع

-0

ُعقد االجتماع األول للجنة االستشارية املعنية بتعيني قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ("اللجنة")
يف مقر احملكمة يف الهاي بتاريخ  01نيسان/أبريل  .0202وقد افتتحت هذا االجتماع رئيسة
مجعية الدول األطراف ،السفرية تينا إنتلمان (إستونيا)  ،فأدلت أمام اللجنة مبالحظاهتا
وتوجه رئيس احملكمة ،السيد سانغ-هيون سونغ ،إىل اللجنة بكلمة أيضاً.
الرتحيبيةَّ .

باء -

انتخاب أعضاء المكتب

-0

انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء السيد فيليب كريش (كندا) رئيساً هلا ،والسيدة مونيكا بنتو
(األرجنتني) نائبة للرئيس ،وفقاً للنظام الداخلي املؤقت للجنة .وستمتد والية رئيس اللجنة
ونائبته طيلة مدة واليتهما احلالية بصفتهما عضوين يف اللجنة.

-2

وقد َّ
قدمت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات التقنية للجنة ،وعمل مدير
األمانة ،السيد رينان فيالسيس ،أميناً للجنة.

جيم  -اعتماد جدول األعمال

-4

اعتمدت اللجنة جدول األعمال التايل:
.0
.0
.2
.4
.5
.6
.7

-5

وشارك يف االجتماع أعضاء اللجنة التايل بياهنم:
.0
.0
.2
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افتتاح االجتماع
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
إسهام الفريق املستقل التابع للتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية املعين
بانتخاب قضاهتا
أساليب العمل
مواعيد االجتماعات
متويل أنشطة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة
الشؤون األخرى
السيد إرنست بتريتش (سلوفينيا)؛

السيد ليوناردو نيمري كالديرا برانت (الربازيل)؛
السيد آرباد براندلر (هنغاريا)؛
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.4
.5
.6
.7
.8
.1

السيدة مونيكا بنتو (األرجنتني)؛

السيد رميوند كالوديوس سوك (غامبيا)؛
السيد برونو سيما (أملانيا)؛

السيد هريوشي فوكودا (اليابان)؛
السيد فيليب كيرش (كندا)؛

السيد دانييل دافيد نتاندا نسيريكو (أوغندا).

ثانياً  -النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة
ألف  -إسهام الفريق المستقل التابع للتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية المعني
بانتخاب قضاتها

-6

عقدت اللجنة مناقشة مع عضوين من أعضاء الفريق املستقل التابع للتحالف من أجل احملكمة
اجلنائية الدولية املعين بانتخاب قضاهتا ("الفريق املستقل") فيما يتعلق بتجربته والعرب اليت
استخلصها.

-7

وأحاطت اللجنة باملعلومات اليت َّ
قدمها عضوا الفريق املستقل ،وأعربت عن تقديرها لتبادل
اآلراء معهما .كما نوهت اللجنة إىل االختالفات بني واليتها ووالية الفريق املستقل.

باء -

أساليب العمل
اتخاذ القرارات

3

-8

َّقررت اللجنة فيما خيص اختاذ القرارات أن تعتمد بصورة مؤقتة القواعد ذات الصلة الواردة يف
النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف  ،أي املواد  60و 62و 64منه ،بصيغة مكيَّفة مع بنية
اللجنة وواليتها (انظر املرفق).

-1

ونوهت اللجنة إىل أن النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ينص على وجه التحديد على أن
"يبذل كل جهد الختاذ القرارات [ ]...بتوافق اآلراء" ويقضي بأن تُتَّخذ القرارات "بالتصويت"
"إذا تعذر التوصل إىل توافق اآلراء" .وقد أقرت اللجنة يف هذا الصدد بضرورة حتديد طرائق
إجراء هذا التصويت.
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وسائل االتصال والتواصل
 - 02عقدت اللجنة مناقشة بشأن وسائل االتصال والتواصل الواجب استخدامها يف مداوالهتا،
آخذة يف احلسبان النصوص ذات الصلة الواردة يف وثيقة اختصاصاهتا ،اليت هتي لالستعانة
بوسائل التواصل عن بعد.0
فضلة هي عقد اجتماعات حيضرها أعضاؤها ،وال
 - 00وخلصت اللجنة إىل أن وسيلة التواصل امل َّ
للمرشحني .وجتوز أيضاً االستعانة
َّ
سيما عند اضطالعهم بوظيفتهم املتمثلة يف التقييم التقين
بوسائل اتصال أخرى قائمة على تكنولوجيات التواصل عن بعد ،مثل االئتمار عن بعد
والتباحث عن طريق شبكة سكايب ،لكن ذلك جيب أن ال يكون بديالً لالجتماع الوجاهي
عندما يُعترب مثل هذا االجتماع ضرورياً.
املقرر أن جتتمع فيه
 - 00وأعربت اللجنة عن رأي مفاده أن َّ
املرشحني ينبغي أن يتواجدوا يف املكان َّ
املرشحني هلذا الغرض كلما
إلجراء املقابالت معهم وأنه ينبغي للجمعية أن تسد تكاليف سفر َّ
لزم ذلك.
السرية
 - 02أقرت اللجنة بأمهية السهر على سرية مداوالهتا ،ونظرت يف وسائل حتقيق هذا اهلدف مبا فيها
ستحدث على
إقامة شبكة تواصل خارجي ( )Extranetواالستعانة بوسائل تواصل أخرى .وستُ َ
َمر الوقت الوسائل املناسبة لتواصل أعضاء اللجنة.
جيم  -مواعيد االجتماعات
 - 04أحاطت اللجنة علماً بأنه سيجري خالل الدورة الثانية عشرة للجمعية ،اليت ستُعقد يف الهاي
من  02إىل  08تشرين الثاين/نوفمرب  ،0202انتخاب لشغل منصب قاض شاغر يف احملكمة،
فاتفقت ،آخذة باحلسبان اآلجال ذات الصلة ،على أن جتتمع يف  08تشرين األول/أكتوبر
 0202يف الهاي.
دال  -تمويل أنشطة اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة
 - 05نظرت اللجنة فيما ورد يف تقرير املكتب بشأن إنشاء جلنة استشارية معنية بانتخاب قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية من نصوص تتعلق بتمويل أنشطتها.0
0

تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (الوثيقة
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 - 06وبالنظر إىل الدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة بصفتها هيئة فرعية للجمعية مكلَّفة بتيسري
تعيني ذوي املؤهالت األعلى قضا ًة يف احملكمة اجلنائية الدولية ،وإىل وجوب أن يعمل هؤالء
القضاة بصفتهم الشخصية وأن ال يتلقوا تعليمات من أي من الدول األطراف ،وال من غريها
2
تتحمل اجلمعية مجيع
من الدول أو املنظمات أو األشخاص  ،فقد َّقررت اللجنة أن توصي بأن َّ
التكاليف املتصلة باجتماعات اللجنة من عام  0204فصاعداً.
 - 07ورأت اللجنة أنه ينبغي أن يتسن هلا أن جتتمع وجاهياً كلما أُدرجت يف جدول أعماهلا مسائل
جوهرية .ويشار يف هذا الصدد إىل أهنا ستعد مشروع ميزانية لعام  0204بالنظر إىل أنه
سيجري انتخاب ستة قضاة خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف امل َزمع عقدها يف
تشرين الثاين/نوفمرب – كانون األول/ديسمرب  .0204وستقدم اللجنة إىل اجلمعية بصورة رمسية
طلباً ملوارد مالية يف مرحلة الحقة ،عندما يكون قد أتيح هلا الوقت الالزم لتنظيم عملها ،مبا يف
املرشحني.
ذلك إمكانيات إجراء مقابالت وجاهية مع َّ
هاء  -الشؤون األخرى
 - 08عقدت اللجنة أيضاً تباحثاً أولياً بشأن طبيعة وطرائق تنفيذها املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها.

5

0

الوثيقة  ،ICC-ASP/10/36الفقرة 02

2

املرجع السابق الذكر ،املرفق ،الفقرة 2
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المرفق

النظام الداخلي املؤقت للجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة
المادة 1

التطبيق

تطبق اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة يف عملها هذا النظام الداخلي ،كما تطبق فيه على
النحو املناسب النصوص ذات الصلة الواردة يف النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف 4بصيغة مكيَّفة مع
بنية اللجنة وواليتها حبسب االقتضاء.
المادة 2

توافق اآلراء

تُبذل قصارى اجلهود للتوصل إىل اختاذ القرارات يف إطار اللجنة بتوافق اآلراء .وإذا َّ
تعذر التوصل إىل توافق
اآلراء فتُتَّخذ القرارات بالتصويت.
المادة 3

القرارات في الشؤون الجوهرية

حظوها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة
رهناً باملادة  ،0تستلزم موافقة اللجنة على القرارات يف الشؤون اجلوهرية َّ
يبني يف هذا النظام الداخلي.
املشاركني واملصوتني ،إال إذا نص النظام األساسي على خالف ذلك وكما َّ
المادة 4

القرارات في الشؤون اإلجرائية

 - 0رهناً باملادة  ،0تُتَّخذ القرارات يف الشؤون اإلجرائية باألغلبية البسيطة ألعضاء اللجنة املشاركني
يبني يف هذا النظام الداخلي.
واملصوتني ،إال إذا نص النظام األساسي على خالف ذلك وكما َّ
 - 0إذا انطرحت مسألةُ ما إذا كان الشأن املعين شأناً إجرائياً أم شأناً جوهرياً فإن رئيس اللجنة يبت
فيصوت على الطعن فيه فوراً ،ويظل قراره املعين صاحلاً ما مل يُ َقَّر الطعن
فيها .وإذا طُعن يف قرار الرئيس َّ
فيه باألغلبية البسيطة ألعضاء اللجنة املشاركني واملصوتني.
______________
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الوثيقة  ICC/ASP/1/3وتصويبها

Corr. 1
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