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الدورة السابعة عشرة

الهاي 21-5 ،كانون األول/ديسمرب 1122

تقرير المكتب بشأن تقييم األمانة
أوال -مقدمة
 -2طلبت مجعية الدول األطراف يف دورهتا السادسة عشرة إىل املكتب "إجراء تقييم للمهام األساسية
لألمانة [أمانة مجعية الدول األطراف] من أجل املساعدة على توفري االحتياجات الالزمة للجمعية
واالستجابة هلا( )2وتقدمي تقرير لذلك إىل اجلمعية قبل دورهتا السابعة عشرة"(.)1
 -1ونظر املكتب يف تقييم األمانة يف أحد عشر من اجتماعاته يف عام  .)3(1122وباإلضافة إىل
ذلك ،أجرى رئيس اجلمعية مشاورات غري رمسية مع الدول األطراف من خالل الفريق العامل يف الهاي
والفريق العامل يف نيويورك التابعني للمكتب ،مبساعدة نائب الرئيس واملنسق ،على التوايل .وبناء على هذه
املشاورات ،اقرتح الرئيس النتائج التالية لكي ينظر فيها املكتب .ويقدم هذا التقرير استنتاجات املكتب.

ثانيا -مناقشات المكتب
 -3ويف املناقشات اليت جرت يف املكتب ،أعربت دول أطراف كثرية عن ارتياحها للمساعدة
واخلدمات اليت تقدمها األمانة ،وأشادت باملوق امله ي والتعاوين ملدير األمانة وموظفيها .وجرى على وجه
اخلصوص الرتحيب بالعمل الذي يقوم به مدير األمانة لتنفيذ العديد من التوصيات الواردة يف الوثيقة
 .ICC-ASP/16/INF.3ويف الوقت نفسه ،مت االعرتاف باملسؤولية الرقابية للمكتب وقدمت اقرتاحات بناءة
بشأن التحسينات املمكنة يف عمل األمانة ومهامها ،مبا يف ذلك تعزيز املساءلة والكفاءة.
( )2انظر .ICC-ASP/16/INF.3
( )1انظر  ،ICC-ASP/16/Res.6املرفق ،الفقرة (7ب).
( )3انظر قرارات املكتب يف  12كانون الثاين/يناير  ،1122و 27نيسان/أبريل  ،1122و 4أيار/مايو  ،1122و4
حزيران/يونيه  ،1122و 22حزيران/يونيه  ،1122و 11أيلول/سبتمرب  ،1122و 12تشرين األول/أكتوبر  ،1122و25
تشرين الثاين/نوفمرب  ،1122و 4كانون األول/ديسمرب  ،1122و 7كانون األول/ديسمرب  ،1122و 21كانون
األول/ديسمرب .1122
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 -4وفيما يتعلق بأساليب العمل املتعلقة بالتقييم ،رئي أن من املهم احلصول على آراء من غري
األعضاء يف املكتب .ولذلك ،وافق أعضاء املكتب يف اجتماع املكتب املعقود يف  4أيار/مايو 1122
على اقرتاح الرئيس بإجراء مشاورات على نطاق واسع مع اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك امليسرين ،وبأن
يطلب إىل نائب الرئيس يف نيويورك ،السفري ميشال ملينار ،ومنسق الفريق العامل يف الهاي ،السفري
جينس-أوتو هورسلوند ،التشاور مع الدول األطراف ومجع املعلومات ذات الصلة.
 -5وأشري أيضا إىل ضرورة أن يسعى التقييم إىل تقدمي حلول بعيدة املدى وعملية لتلبية االحتياجات
اجلارية للجمعية وضمان عمل األمانة بصورة سليمة وفعالة .ويف هذا الصدد ،أعرب عن رأي مفاده أن
من املفيد النظر يف مسألة التعاون بني موظفي األمانة العاملني يف نيويورك والهاي وكذلك بني مكتب
االتصال يف نيويورك واألمانة ،ومسألة اجلمع بني موارد قلم احملكمة وموارد األمانة .ومت اإلعراب أيضا عن
رأي مفاده أنه ينبغي أن تكون اخلدمات اليت تقدمها األمانة للعمل الذي يتم يف نيويورك نفس اخلدمات
اليت تقدمها للعمل الذي يتم يف الهاي.
 -2ويف  25أيار/مايو  ،1122دعا السفري ملينار املندوبني املقيمني يف نيويورك إىل اإلجابة على
استبيان لتقييم املهام األساسية لألمانة من أجل املساعدة على توفري االحتياجات الالزمة للجمعية
واالستجابة هلا .ويف  11أيلول/سبتمرب  ،1122دعا السفري هورسلوند املندوبني يف الهاي إىل اإلجابة
على استبيان مماثل .وأعد ملخصا للردود الواردة على االستبيانني وأرسل إىل الرئيس ملراعاهتا يف االقرتاح
الذي سيقدمه للمكتب.
 -7ونظر املكتب يف اجتماعه املعقود يف  12تشرين األول/أكتوبر  1122يف اقرتاح أويل قدمه الرئيس
استنادا إىل املناقشات واملشاورات غري الرمسية ،فضال عن نتيجة االستبيانني .وقدم الرئيس اقرتاحا معدال
إىل املكتب يف اجتماعه املعقود يف  25تشرين الثاين/نوفمرب .1122

ثالثا -اقتراح الرئيس
 -2أشار الرئيس ،يف معرض تقدمي اقرتاحه ،إىل وظيفة الرقابة العامة للمكتب فيما يتعلق باألمانة،
على النحو املبني يف القرار املنشئ لألمانة( .)4وأشار الرئيس إىل أن العديد من الوفود أعربت عن ارتياحها
للخدمات اليت تقدمها األمانة ،وكذلك عن تقديرها للظروف الصعبة يف بعض األحيان اليت يتعني على
األمانة أن تعمل يف ظلها ،مبا يف ذلك إىل القيود املفروضة عليها من حيث الوقت واملوارد .والحظ كثريون
الذاكرة املؤسسية ملدير األمانة وموظفيها وموقفهم امله ي والتعاوين اجلدير باالحرتام.
 -2والحظ الرئيس أيضا أن الوفود سلطت الضوء على عدد من اجملاالت اليت ميكن حتسينها .وأعربت
الوفود أيضا عن بعض الشواغل فيما يتعلق بتوقيت التقارير والوثائق املتعلقة باالجتماعات وجودهتا .ورئي
أيضا أن هناك جماال ألن تقدم األمانة املزيد من اخلدمات املوضوعية ،وأن املشورة القانونية واإلجرائية
واملوضوعية املعززة من األمانة ستكون مفيدة قبل وأثناء دورات اجلمعية .ولوحظ على وجه اخلصوص أنه
ميكن أن يستفيد تنظيم االجتماعات والتحضري هلا وإدارهتا من التوجيه والتخطيط اجلدي لألمانة يف وقت
مبكر من كل مرحلة من مراحل العمل .وميكن لنهج أكثر استباقية من جانب األمانة أن خيف أيضا من
املشاكل املتصلة بالتأخري يف توجيه دعوات احلضور وتداول الوثائق .ورأت وفود كثرية أن الوثائق (وثائق
( ،ICC-ASP/2/Res.3 )4املرفق ،الفقرة .21
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العمل) املتاحة على اإلنرتنت حمدودة ،وأعربت عن رغبتها يف املزيد من التخطيط املستقبلي فيما يتعلق
باالجتماعات .ورئي أنه ميكن وضع مبادئ توجيهية حمددة لالجتماعات مثل إصدار الدعوات قبل أسبوع
على األقل من االجتماع ،وتوزيع الوثائق قبل يومني على األقل من االجتماع ،وإرسال مسودات التقارير
املوجزة الجتماعات املكتب إىل أعضاء املكتب يف غضون أسبوع واحد من االجتماع .وأعرب عن رأي
مفاده أن املكتب ينبغي أن يواصل إبقاء والية األمانة الواردة يف القرار  ICC-ASP/2/Res.3قيد
االستعراض.
 -21وأعربت الدول األطراف عن ارتياحها العام هليكل األمانة وإدارهتا .وأبرزت وفود كثرية ضرورة
احلفاظ على استقالل األمانة ووحدهتا نظرا لطبيعة العمل الذي تضطلع به ،وضرورة ضمان املرونة الالزمة
ملدير األمانة يف إدارة األمانة .ويف الوقت نفسه ،يبدو أن هناك رغبة عامة ملزيد من الوضوح بشأن هيكل
األمانة ،وجماالت املسؤولية املعهود هبا إىل املوظفني املختلفني .ويبدو أن هناك حاجة أيضا إىل حتسني
تبادل املعلومات واالتصاالت ،وإىل مزيد من تفويض املسؤوليات .وأشار الرئيس إىل أن بعض الوفود رأت
أن من املناسب أن يوجد نائب للمدير .وسيساعد ذلك على جتنب القضايا املتعلقة بتقسيم املهام داخل
األمانة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق باألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ،وسيضمن أيضا استمرارية العمل
عند غياب املدير ،والتوزيع األمثل لعبء العمل ،فضال عن الوقت الذي تكرسه اإلدارة للمسائل املتعلقة
باملوظفني.
 -22وفيما يتعلق بتقييم أداء املدير ،وهو املسؤول أمام املكتب عن حسن سري العمل يف األمانة ،أشار
الرئيس إىل أنه قد يكون من املفيد أن يتسق التقييم مع اإلجراءات املعتادة لقلم احملكمة .والحظ الرئيس
أيضا أنه ال توجد مدة حمددة لوظيفة املدير ،خالفا للموظفني اآلخرين الذين تقوم اجلمعية بتعيينهم مثل
رئيس آلية الرقابة املستقلة .وأشار الرئيس إىل أنه نظرا لطبيعة الدور الذي يقوم به مدير األمانة ،قد يكون
من املناسب أن توضع مدة حمددة للتعيينات القادمة.
 -21وفيما يتعلق بالعالقة بني مكتب االتصال يف نيويورك واألمانة ،رأى الرئيس ،بشكل عام ،أن
املكتبني ينبغي أن يعمال معا يف نيويورك ،ما مل تنشأ مسائل سرية أو حساسة .وأشار الرئيس إىل أنه اقرتح
على هيئة الرئاسة يف احملكمة "تفامها بشأن خدمة مجعية الدول األطراف يف نيويورك" ،وأن هذا التفاهم
قيد النظر حاليا يف جملس التنسيق.
آراء بشأن اقتراح الرئيس
 -23وردا على ذلك ،أعرب أعضاء املكتب عن تقديرهم للعمل الذي قام به الرئيس .وأشار أعضاء
املكتب أيضا إىل ارتياحهم عموما للخدمات اليت تقدمها األمانة ،رغم وجود جمال دائما للتحسني.
ورحب أعضاء املكتب أيضا بالتنوع الثقايف واللغوي ملوظفي األمانة .وأعرب عن رأي مفاده أن دعم
األمانة مفيد بوجه خاص للوفود األصغر حجما.
 -24وشدد أعضاء املكتب على أمهية تلقي الوثائق يف الوقت املناسب ،والحظوا يف نفس الوقت أن
األمانة ال ميكنها دائما التحكم يف الوقت املناسب .وحاز االقرتاح املتعلق بإنشاء صحيفة لالجتماعات
التأييد .وعالوة على ذلك ،قيل أنه ميكن تقدمي املزيد من املساعدات للوفود اليت يوجد مقرها يف بروكسل
لتمكينها من احلصول على فهم أفضل للقضايا الرئيسية اليت ستناقش يف االجتماعات.
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 -25وجرى التشديد على أمهية احلفاظ على استقالل األمانة ،السيما أمام احملكمة واملسجل .وجرى
التشديد أيضا على الطابع املوحد لألمانة.
 -22وأعرب عن رأي مفاده أن من املهم أن يتوافق تقييم األداء مع اإلجراءات املعتادة لقلم احملكمة،
وأن األهداف الواضحة لألداء واإلدارة ستكون موضعا للرتحيب .ويف الوقت نفسه ،رأت بعض الوفود أنه
ال ينبغي أن يشارك املسجل وغريه من موظفي احملكمة يف تقييمات األداء أو تقييمات األمانة .غري أن
بعض الدول أشارت إىل أن تقييمات األداء ينبغي أن تتضمن آراء أصحاب املصلحة املستفيدين من
أعمال األمانة والتعاون معها ،وأن موظفي األمانة من منظور إداري مرتبطني بقلم احملكمة .وأشار الرئيس
إىل أنه على الرغم من اعتزامه مراعاة آراء املسجل باعتباره من أصحاب املصلحة املعنيني ،فإن الرأي أو
القرار النهائي سيكون مستقالً متاماً.
 -27وفيما يتعلق باقرتاح أن تعد األمانة دليال ملمارسة اجلمعية ،مبا يف ذلك جمموعة لآلراء القانونية
الصادرة ،أكدت األمانة أن لديها القدرة على إعداد هذا الدليل يف األشهر األوىل من السنة عندما يكون
اجلدول الزم ي لالجتماعات أقل كثافة ،مع مالحظة أن عدد اآلراء القانونية املعنية ليس كبريا.
 -22وحازت االقرتاحات اليت من احملتمل أن ترتتب عليها آثار يف امليزانية تأييدا حمدودا ،مثل( :أ)
إنشاء وظيفة نائب للمدير ،أو (ب) إنشاء أمانة مستقلة للجنة امليزانية واملالية.
 -22ورأى بعض أعضاء املكتب أن من املفيد أن يوجد حد زم ي لوظيفة مدير األمانة بينما أعرب
آخرون عن عدم اقتناعهم بضرورة أو مالئمة ذلك .ويف حني يرى الرئيس أنه ميكن النظر يف حتديد هذه
املدة يف املستقبل ،فإن ذلك ال ينطبق على شاغل الوظيفة احلايل ،وبالتايل فإنه ال يعتزم متابعة هذا
االقرتاح.
 -11وفيما يتعلق بالعالقة بني مكتب االتصال يف نيويورك واألمانة ،أعرب عن رأي مفاده أنه يلزم حل
مستدام وعملي يف هذا الشأن .وأشري يف هذا الصدد إىل أحكام القرار الصادر بإنشاء األمانة( )5وورقة
اخليارات املقدمة من املكتب بشأن إنشاء مكتب االتصال يف نيويورك(.)2

رابعا -االستنتاجات والتوصيات
 -11قرر املكتب تأييد االقرتاحات الواردة يف املرفق األول والتوصية بإدراج النص الوارد يف املرفق الثاين
يف القرار الشامل الذي ستعتمده اجلمعية.

4
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.ICC-ASP/2/Res.3
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.ICC-ASP/4/6
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المرفق األول
االقتراحات التي أيدها المكتب
يؤيد املكتب االقرتاحات التالية بوصفها نتيجة التقييم الذي قام به لألمانة:
-2

أن تنشئ وحتتفظ األمانة بدليل جلميع الوفود ،يف الهاي ويف نيويورك ،مع اتاحته للدول األطراف.

 -1أن تنشئ وحتتفظ األمانة بدليل ملوظفي األمانة ،مبا يف ذلك جملاالت مسؤوليتهم ،وأن تقوم
بتحديثه بانتظام ،مع إتاحته للدول األطراف.
 -3أن تنشئ وحتتفظ األمانة بنشرة لالجتماعات املخطط هلا وتقوم بتعميمها أسبوعيا ملساعدة الوفود
على متابعة االجتماعات ،على أن يكون مفهوما أنه ميكن تعديلها بعد التعميم.
 -4أن تدخل األمانة ،يف حدود املوارد املتاحة ،حتسينات على املوقع الشبكي لألمانة والشبكات
اخلارجية للجمعية واملكتب من أجل زيادة مالءمتها للمستخدمني وضمان حتديثها بانتظام.
 -5أن تنشئ األمانة ،يف حدود املوارد املتاحة ،ومبا يتماشى مع أولويات اجلمعية واملكتب ،دليال
ملمارسة اجلمعية ،مبا يف ذلك جمموعة لآلراء القانونية الصادرة.
 -2أن تسعى األمانة إىل تقدمي تقرير عن اجتماعات املكتب وفريقيه العاملني يف الوقت املناسب،
وإىل توزيع وثائق االجتماعات يف الوقت املناسب ،مع مالحظة أن األمانة ال ميكنها دائما التحكم يف
الوقت املناسب .وعلى سبيل االسرتشاد ،ينبغي أن تصدر الدعوات قبل أسبوع على األقل من االجتماع،
وينبغي توزيع الوثائق قبل يومني على األقل من االجتماع ،وينبغي إرسال مسودات التقارير املوجزة
الجتماعات املكتب إىل أعضاء املكتب يف غضون أسبوع واحد من االجتماع.
 -7مع مراعاة القرار  ICC-ASP/2/Res.3املنشئ لألمانة ،أن يواصل رئيس اجلمعية تقييم أداء مدير
األمانة نيابة عن املكتب .وهلذه الغاية ،جيوز للرئيس أن يلتمس مدخالت من الدول األطراف ،وجيوز له،
عند االقتضاء ،أن يلتمس معلومات فيما يتعلق باملسائل اإلدارية ،مع مراعاة استقاللية األمانة .وينبغي أن
حيدد الرئيس ،بالتشاور مع املكتب ،أهداف واضحة لألداء واإلدارة وأن يقوم بقياسها.
 -2أن يواصل قلم احملكمة توسيع نطاق العمليات املخطط هلا حاليا على نطاق احملكمة لتشجيع
موظفي األمانة على مشاركة موظفي قلم احملكمة يف هذه العمليات ،مبا يف ذلك مشاركتهم يف الدراسة
االستقصائية ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية ،وتنفيذ املالحظات الشاملة جلميع املديرين التنفيذيني ،وتوفري
خدمات الوساطة.
 -2أن تواصل األمانة وقلم احملكمة بانتظام املشاورات املتعلقة بفرص التآزر والكفاءات ،وفقا لوالية
كل منهما.
 -21أن يعمل مكتب االتصال يف نيويورك واألمانة معا قدر اإلمكان ،ما مل تنشأ مسائل سرية أو
حساسة .وينبغي أن يبلغ الرئيس املكتب بنتائج االستعراض الذي جيريه جملس التنسيق القرتاح "التفاهم
بشأن تقدمي اخلدمات بشأن خدمة مجعية الدول األطراف يف نيويورك" للنظر يف حتسني اخلدمات املقدمة
إىل الدول األطراف يف كل من الهاي ونيويورك.
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 -22من أجل حتسني اخلدمات املقدمة إىل اجلمعية والدول األطراف يف نيويورك ،أن ينظر الرئيس،
مبساعدة مدير األمانة ،يف تقدمي دعم إضايف للموظفني يف نيويورك ،يف حدود املوارد املتاحة ،يف أكثر
األوقات ازدحاما بالعمل من السنة .وأن يقدم خدمات الدعم املوضوعي غري املتاحة للموظفني العاملني
يف نيويورك من الهاي ،حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك من خالل استخدام املؤمترات بالفيديو.
 -21أن تنظم األمانة ،يف حدود املوارد املتاحة ،جلسات إحاطة سنوية للوفود يف بروكسل ملساعدهتا
على االستعداد للدورات العادية للجمعية.
.
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المرفق الثاني
مشروع نص إلدراجه في القرار الشامل
عشرة.

يوصي املكتب بإدراج النص التايل يف القرار الشامل الذي ستعتمده اجلمعية يف دورهتا السابعة

أمانة جمعية الدول األطراف
إن مجعية الدول األطراف،
 -2تقر بالعمل اهلام الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") ،وتكرر أن العالقات بني
األمانة وخمتل أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون وتقاسم وجتميع املوارد واخلدمات ،على النحو املبني
يف مرفق القرار  ،ICC-ASP/2/Res.3وترحب مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس التنسيق عند
النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛
 -1تشير إلى وظيفة الرقابة العامة للمكتب فيما يتعلق باألمانة ،على النحو المبين في القرار
المنشئ لألمانة()2؛
-3

ترحب بتقرير المكتب بشأن تقييم األمانة والتوصيات الواردة به()1؛

المرفق المتعلق بالواليات
فيما خيص األمانة،
(أ) تطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائ اليت تقوم بإنشائها حاليا واملهام املعهود هبا
إىل كل وظيفة ،مبا يف ذلك عن القيام بشكل منتظم بنشر دليل حمدث للموظفني؛
(ب) حتيط علما بعبء العمل املتزايد للجمعية ،وتطلب إىل املكتب إجراء تقييم للمهام
األساسية لألمانة من أجل املساعدة على توفري االحتياجات الالزمة للجمعية واالستجابة هلا( )3وتقدمي
تقرير يف هذا الشأن إىل اجلمعية قبل دورهتا السابعة عشرة؛
(أ) تدعو الرئيس إلى تقديم تقرير إلى الدورة الثامنة عشرة للجمعية عن تنفيذ التوصيات
الواردة في تقرير المكتب عن تقييم األمانة()4؛
_______________

( ، ICC-ASP/2/Res.3 )2املرفق ،الفقرة .21
(.ICC-ASP/17/39 )1
(.ICC-ASP/17/39 )3
(.ICC-ASP/17/39 )4
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