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 جمعية الدول األطراف
   

 عشرة السابعة الدورة 

 1122كانون األول/ديسمرب   21-5 ،الهاي

 تقرير المكتب بشأن تقييم األمانة

 مقدمة -أوال
األساسية مهام طلبت مجعية الدول األطراف يف دورهتا السادسة عشرة إىل املكتب "إجراء تقييم لل -2

 للجمعيةلالزمة االحتياجات امن أجل املساعدة على توفري مجعية الدول األطراف[ أمانة لألمانة ]
 .(1)"اجلمعية قبل دورهتا السابعة عشرةإىل  لذلكوتقدمي تقرير  (2)واالستجابة هلا

. وباإلضافة إىل (3)1122عام  يف من اجتماعاته أحد عشرنظر املكتب يف تقييم األمانة يف و  -1
الهاي يف ذلك، أجرى رئيس اجلمعية مشاورات غري رمسية مع الدول األطراف من خالل الفريق العامل 

هذه وبناء على على التوايل.  ،رئيس واملنسقالساعدة نائب مبللمكتب،  نينيويورك التابعالعامل يف فريق الو 
 .هذا التقرير استنتاجات املكتبويقدم املكتب.  اي ينظر فيهالتالية لكالنتائج اقرتح الرئيس املشاورات، 

 مناقشات المكتب -ثانيا
للمساعدة  اعن ارتياحهكثرية  طرافأدول  تيف املكتب، أعرب جرتاملناقشات اليت ويف  -3

ى وجه وجرى عل .هايوموظف األمانة ديرمل التعاوينوق  امله ي و املب تشادواخلدمات اليت تقدمها األمانة، وأ
 الوثيقة التوصيات الواردة يف تنفيذ العديد منلمدير األمانة الرتحيب بالعمل الذي يقوم به  اخلصوص

ICC-ASP/16/INF.3 . وقدمت اقرتاحات بناءة باملسؤولية الرقابية للمكتب ويف الوقت نفسه، مت االعرتاف
 .بشأن التحسينات املمكنة يف عمل األمانة ومهامها، مبا يف ذلك تعزيز املساءلة والكفاءة

                                                           
 . ICC-ASP/16/INF.3 انظر (2)
 )ب(.7، املرفق، الفقرة  ICC-ASP/16/Res.6 انظر (1)
 4، و1122أيار/مايو  4، و1122نيسان/أبريل  27، و1122كانون الثاين/يناير   12قرارات املكتب يف  انظر (3)

 25و، 1122تشرين األول/أكتوبر  12و، 1122أيلول/سبتمرب  11و، 1122حزيران/يونيه  22و، 1122حزيران/يونيه 
كانون   21، و1122كانون األول/ديسمرب   7، و1122كانون األول/ديسمرب   4و ،1122تشرين الثاين/نوفمرب 

  .1122األول/ديسمرب 
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غري من آراء احلصول على من املهم رئي أن تقييم، الاليب العمل املتعلقة بفيما يتعلق بأسو  -4
 1122أيار/مايو  4املكتب يف اجتماع املكتب املعقود يف ذلك، وافق أعضاء لاملكتب. و  األعضاء يف

 بأنبإجراء مشاورات على نطاق واسع مع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك امليسرين، و  على اقرتاح الرئيس
نار، ومنسق الفريق العامل يف الهاي، السفري ي، السفري ميشال ملنائب الرئيس يف نيويورك إىليطلب 
 .لتشاور مع الدول األطراف ومجع املعلومات ذات الصلةأوتو هورسلوند، ا-جينس
االحتياجات  لتلبيةعملية بعيدة املدى و حلول  تقدميإىل التقييم أن يسعى  ضرورةوأشري أيضا إىل  -5

أن أعرب عن رأي مفاده . ويف هذا الصدد، وضمان عمل األمانة بصورة سليمة وفعالة لجمعيةلاجلارية 
والهاي وكذلك بني مكتب  يف نيويوركالعاملني من املفيد النظر يف مسألة التعاون بني موظفي األمانة 

عن أيضا مت اإلعراب و األمانة. موارد و قلم احملكمة موارد اجلمع بني ومسألة االتصال يف نيويورك واألمانة، 
نفس اخلدمات  يف نيويوركللعمل الذي يتم ألمانة اكون اخلدمات اليت تقدمها أن ترأي مفاده أنه ينبغي 

 اليت تقدمها للعمل الذي يتم يف الهاي.
 اإلجابة على إىل السفري ملينار املندوبني املقيمني يف نيويورك  ا، دع1122أيار/مايو  25ويف   -2

 للجمعيةلالزمة االحتياجات امن أجل املساعدة على توفري األساسية لألمانة هام ملالتقييم استبيان 
إىل اإلجابة الهاي  يف، دعا السفري هورسلوند املندوبني 1122سبتمرب /أيلول 11يف . و واالستجابة هلا

يف االقرتاح  اإىل الرئيس ملراعاهت لرسأاالستبيانني و أعد ملخصا للردود الواردة على و  .استبيان مماثلعلى 
 للمكتب. الذي سيقدمه

يف اقرتاح أويل قدمه الرئيس  1122أكتوبر تشرين األول/ 12نظر املكتب يف اجتماعه املعقود يف و  -7
قدم الرئيس اقرتاحا معدال و . ، فضال عن نتيجة االستبياننيرمسيةالشاورات غري املناقشات و املاستنادا إىل 

 .1122 تشرين الثاين/نوفمرب 25يف املعقود إىل املكتب يف اجتماعه 

 اقتراح الرئيس  -ثالثا
، األمانةوظيفة الرقابة العامة للمكتب فيما يتعلق بإىل اقرتاحه، ، يف معرض تقدمي أشار الرئيس -2

أن العديد من الوفود أعربت عن ارتياحها  إىل الرئيسأشار . و (4)يف القرار املنشئ لألمانة بنيعلى النحو امل
تقديرها للظروف الصعبة يف بعض األحيان اليت يتعني على عن األمانة، وكذلك اليت تقدمها  للخدمات

املوارد. والحظ كثريون الوقت و  إىل القيود املفروضة عليها من حيثاألمانة أن تعمل يف ظلها، مبا يف ذلك 
 .اجلدير باالحرتاموموقفهم امله ي والتعاوين  هاوموظفي األمانة ملديرالذاكرة املؤسسية 

أعربت من اجملاالت اليت ميكن حتسينها. و الوفود سلطت الضوء على عدد أن  أيضا الرئيسالحظ و  -2
رئي . و هتاوجود بتوقيت التقارير والوثائق املتعلقة باالجتماعاتفيما يتعلق عن بعض الشواغل الوفود أيضا 

واإلجرائية ، وأن املشورة القانونية وضوعيةمن اخلدمات املألن تقدم األمانة املزيد  أيضا أن هناك جماال
 هعلى وجه اخلصوص أنلوحظ دورات اجلمعية. و وأثناء املعززة من األمانة ستكون مفيدة قبل  وضوعيةوامل

يف وقت اجلدي لألمانة التوجيه والتخطيط من وإدارهتا التحضري هلا تنظيم االجتماعات و ميكن أن يستفيد 
األمانة أن خيف  أيضا من جانب من  عمل. وميكن لنهج أكثر استباقيةمن مراحل الل مرحلة ك  منمبكر 
وثائق أن الوثائق )كثرية وفود  رأت وتداول الوثائق. و ضور حلاات دعو  توجيهاملتصلة بالتأخري يف املشاكل 

                                                           
(4)

ICC-ASP/2/Res.3 ،  21املرفق، الفقرة. 
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تقبلي فيما يتعلق يف املزيد من التخطيط املس اعن رغبته ت، وأعربةاإلنرتنت حمدوداملتاحة على ( العمل
إصدار الدعوات قبل أسبوع مثل  مبادئ توجيهية حمددة لالجتماعات وضعأنه ميكن رئي باالجتماعات. و 

إرسال مسودات التقارير ، و من االجتماع الوثائق قبل يومني على األقل وتوزيع ،من االجتماع على األقل
. وأعرب عن رأي إىل أعضاء املكتب يف غضون أسبوع واحد من االجتماع املوجزة الجتماعات املكتب

قيد   ICC-ASP/2/Res.3ينبغي أن يواصل إبقاء والية األمانة الواردة يف القرار  مفاده أن املكتب
 االستعراض.

. وأبرزت وفود كثرية ضرورة وإدارهتا هليكل األمانةالعام أعربت الدول األطراف عن ارتياحها و  -21
ملرونة الالزمة ا ضرورة ضمانضطلع به، و الذي تطبيعة العمل ووحدهتا نظرا لاستقالل األمانة احلفاظ على 
زيد من الوضوح بشأن هيكل ملاألمانة. ويف الوقت نفسه، يبدو أن هناك رغبة عامة  إدارةيف ملدير األمانة 

حتسني إىل  أيضا يبدو أن هناك حاجةو . املختلفني املوظفنيعهود هبا إىل املسؤولية املاألمانة، وجماالت 
رأت الوفود إىل أن بعض الرئيس أشار ض املسؤوليات. و مزيد من تفويتبادل املعلومات واالتصاالت، وإىل 

املتعلقة بتقسيم املهام داخل قضايا على جتنب السيساعد ذلك لمدير. و لنائب  يوجدمن املناسب أن  أن
استمرارية العمل وسيضمن أيضا األمانة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، 

للمسائل املتعلقة إلدارة الذي تكرسه اعن الوقت  فضالوالتوزيع األمثل لعبء العمل، ، املدير غيابعند 
 .ملوظفنيبا
األمانة، أشار العمل يف وفيما يتعلق بتقييم أداء املدير، وهو املسؤول أمام املكتب عن حسن سري   -22

والحظ الرئيس لقلم احملكمة.  املعتادةجراءات اإلالتقييم مع من املفيد أن يتسق كون يالرئيس إىل أنه قد 
مثل خالفا للموظفني اآلخرين الذين تقوم اجلمعية بتعيينهم املدير، وظيفة لمدة حمددة وجد تأيضا أنه ال 

كون يقد الذي يقوم به مدير األمانة، نظرا لطبيعة الدور إىل أنه رئيس آلية الرقابة املستقلة. وأشار الرئيس 
 القادمة. للتعييناتة حمددة من املناسب أن توضع مد

الرئيس، بشكل عام، أن  رأىوفيما يتعلق بالعالقة بني مكتب االتصال يف نيويورك واألمانة،  -21
 ما مل تنشأ مسائل سرية أو حساسة. وأشار الرئيس إىل أنه اقرتح، يف نيويوركينبغي أن يعمال معا  بنياملكت

هم اتفوأن هذا ال، دمة مجعية الدول األطراف يف نيويورك""تفامها بشأن خعلى هيئة الرئاسة يف احملكمة 
 .جملس التنسيقحاليا يف قيد النظر 

 آراء بشأن اقتراح الرئيس

للعمل الذي قام به الرئيس. وأشار أعضاء تقديرهم وردا على ذلك، أعرب أعضاء املكتب عن   -23
للتحسني. دائما رغم وجود جمال األمانة،  اليت تقدمها خدماتللعموما ارتياحهم املكتب أيضا إىل 

ن دعم عرب عن رأي مفاده أأ  بالتنوع الثقايف واللغوي ملوظفي األمانة. و ورحب أعضاء املكتب أيضا 
 .األصغر حجماللوفود  مفيد بوجه خاصاألمانة 
 أنوالحظوا يف نفس الوقت شدد أعضاء املكتب على أمهية تلقي الوثائق يف الوقت املناسب، و  -24

 الجتماعاتلإنشاء صحيفة باملتعلق  االقرتاحوحاز  املناسب.لوقت األمانة ال ميكنها دائما التحكم يف ا
 بروكسل يف مقرها يوجد اليت للوفود املساعدات من املزيد تقدمي ميكن أنه قيل ذلك، على وعالوة. التأييد
 .يف االجتماعات ستناقش اليت الرئيسية للقضايا أفضل فهم على احلصول من لتمكينها
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وجرى سيما أمام احملكمة واملسجل. ، المانةاستقالل األعلى وجرى التشديد على أمهية احلفاظ  -25
 .ملوحد لألمانةاالطابع أيضا على التشديد 
 املعتادة لقلم احملكمة،جراءات اإلاألداء مع  توافق تقييميأن عرب عن رأي مفاده أن من املهم وأ    -22

بعض الوفود أنه رأت الوقت نفسه،  ويف .رتحيبستكون موضعا للألداء واإلدارة الواضحة ل هدافوأن األ
غري أن ة. األمان اتاألداء أو تقييم اتقييماحملكمة يف تغريه من موظفي ملسجل و أن يشارك اال ينبغي 

من  بعض الدول أشارت إىل أن تقييمات األداء ينبغي أن تتضمن آراء أصحاب املصلحة املستفيدين
وأشار الرئيس   .قلم احملكمةمرتبطني بمن منظور إداري األمانة  يموظفأعمال األمانة والتعاون معها، وأن 

أي أو الر املصلحة املعنيني، فإن من أصحاب باعتباره املسجل آراء على الرغم من اعتزامه مراعاة إىل أنه 
 .نهائي سيكون مستقالً متاماً القرار ال
آلراء القانونية لجمموعة اجلمعية، مبا يف ذلك  ةملمارس الاألمانة دليأن تعد قرتاح افيما يتعلق بو  -27

عندما يكون السنة األوىل من األشهر يف الدليل هذا إعداد أن لديها القدرة على الصادرة، أكدت األمانة 
 كبريا.  املعنية ليس القانونية اآلراء عددمع مالحظة أن أقل كثافة، الجتماعات الزم ي لدول اجل
( أ) :مثل ،تأييدا حمدودا امليزانية يفالقرتاحات اليت من احملتمل أن ترتتب عليها آثار اوحازت  -22
 .واملالية امليزانية للجنة مستقلة أمانة إنشاء( ب) أو لمدير،ل نائب وظيفة إنشاء
بينما أعرب  األمانة مديرأن من املفيد أن يوجد حد زم ي لوظيفة  املكتب أعضاءبعض ى أر و  -22

يف حتديد هذه النظر ميكن  هأن الرئيسيرى يف حني و . ذلك ةمالئم أوبضرورة آخرون عن عدم اقتناعهم 
 هذا متابعةال يعتزم وبالتايل فإنه  ،احلايل الوظيفة شاغل على ينطبق الفإن ذلك  املستقبل، يفاملدة 
 .االقرتاح
أعرب عن رأي مفاده أنه يلزم حل نيويورك واألمانة، االتصال يف فيما يتعلق بالعالقة بني مكتب و  -11

ورقة و  (5)ألمانةالصادر بإنشاء احكام القرار مستدام وعملي يف هذا الشأن. وأشري يف هذا الصدد إىل أ
 .(2)مكتب االتصال يف نيويوركبشأن إنشاء كتب اخليارات املقدمة من امل

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا
 الوارد يف املرفق الثايننص إدراج البقرر املكتب تأييد االقرتاحات الواردة يف املرفق األول والتوصية   -11

 اجلمعية.يف القرار الشامل الذي ستعتمده 

  

                                                           
(5)

ICC-ASP/2/Res.3 . 
(2)

ICC-ASP/4/6 . 
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 المرفق األول

 االقتراحات التي أيدها المكتب
  ه لألمانة:بالتقييم الذي قام نتيجة االقرتاحات التالية بوصفها  يؤيد املكتب 

 لدول األطراف.لمع اتاحته ، يف الهاي ويف نيويورك، جلميع الوفودبدليل األمانة تفظ وحت ئنشأن ت -2
وأن تقوم  ،ماالت مسؤوليتهمبا يف ذلك جمل، األمانة ملوظفيبدليل األمانة وحتتفظ ئ أن تنش -1

 للدول األطراف.مع إتاحته ، بانتظام بتحديثه
ملساعدة الوفود  سبوعياأ تقوم بتعميمهاو املخطط هلا لالجتماعات نشرة باألمانة تفظ وحتتنشئ  أن -3

 .تعميمال، على أن يكون مفهوما أنه ميكن تعديلها بعد االجتماعاتعلى متابعة 
املوقع الشبكي لألمانة والشبكات ات على حتسينيف حدود املوارد املتاحة، ، األمانةأن تدخل  -4

 .وضمان حتديثها بانتظامزيادة مالءمتها للمستخدمني من أجل  للجمعية واملكتباخلارجية 
دليال ومبا يتماشى مع أولويات اجلمعية واملكتب، األمانة، يف حدود املوارد املتاحة، أن تنشئ  -5

 .آلراء القانونية الصادرةجمموعة لاجلمعية، مبا يف ذلك  ةملمارس
ني يف الوقت املناسب، العامل يهفريقاجتماعات املكتب و عن تسعى األمانة إىل تقدمي تقرير أن  -2
األمانة ال ميكنها دائما التحكم يف  توزيع وثائق االجتماعات يف الوقت املناسب، مع مالحظة أنإىل و 

، من االجتماع الدعوات قبل أسبوع على األقلأن تصدر . وعلى سبيل االسرتشاد، ينبغي الوقت املناسب
سودات التقارير املوجزة إرسال مينبغي ، و من االجتماع الوثائق قبل يومني على األقل توزيعينبغي و 

 إىل أعضاء املكتب يف غضون أسبوع واحد من االجتماع. كتباملالجتماعات 
 مديرأداء تقييم رئيس اجلمعية أن يواصل املنشئ لألمانة،  ICC-ASP/2/Res.3 القرارمع مراعاة  -7

وجيوز له،  ،الدول األطرافلتمس مدخالت من وز للرئيس أن يوهلذه الغاية، جيب. املكتنيابة عن األمانة 
أن ينبغي . و األمانة يةاستقاللمع مراعاة املسائل اإلدارية، فيما يتعلق بتمس معلومات أن يلعند االقتضاء، 

 .وأن يقوم بقياسها ألداء واإلدارةواضحة لأهداف  ،بالتشاور مع املكتب ،الرئيسحيدد 
شجيع لتعلى نطاق احملكمة  حالياخطط هلا املواصل قلم احملكمة توسيع نطاق العمليات أن ي -2
يف الدراسة  تهم، مبا يف ذلك مشاركيف هذه العملياتموظفي قلم احملكمة على مشاركة  األمانةظفي مو 

 توفري، و التنفيذيني نديرياملجلميع الشاملة وتنفيذ املالحظات ، االستقصائية ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية
 .خدمات الوساطة

لوالية  وفقا ، اتوالكفاءلتآزر ا فرصاملشاورات املتعلقة بتواصل األمانة وقلم احملكمة بانتظام أن  -2 
 .كل منهما

أو سرية ما مل تنشأ مسائل أن يعمل مكتب االتصال يف نيويورك واألمانة معا قدر اإلمكان،  -21
تفاهم لا"القرتاح يبلغ الرئيس املكتب بنتائج االستعراض الذي جيريه جملس التنسيق وينبغي أن  .حساسة

حتسني اخلدمات املقدمة للنظر يف بشأن خدمة مجعية الدول األطراف يف نيويورك" بشأن تقدمي اخلدمات 
 .ونيويورككل من الهاي إىل الدول األطراف يف  
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أن ينظر الرئيس، يف نيويورك،  األطرافاجلمعية والدول من أجل حتسني اخلدمات املقدمة إىل  -22
كثر أيف يف نيويورك، يف حدود املوارد املتاحة، ني موظفمبساعدة مدير األمانة، يف تقدمي دعم إضايف لل

العاملني للموظفني غري املتاحة وضوعي املدعم الخدمات يقدم أن و من السنة. بالعمل ازدحاما وقات األ
 .الفيديوبؤمترات من خالل استخدام املمبا يف ذلك ، الهاي، حسب االقتضاءيف نيويورك من 

بروكسل ملساعدهتا  يفة للوفود سنويإحاطة  جلساتيف حدود املوارد املتاحة، ، األمانةأن تنظم  -21
 .للدورات العادية للجمعيةعلى االستعداد 

. 
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 المرفق الثاني

 القرار الشامل نص إلدراجه فيمشروع 

لذي ستعتمده اجلمعية يف دورهتا السابعة شامل القرار اليف االنص التايل إدراج يوصي املكتب ب 
 .عشرة

 جمعية الدول األطراف أمانة

 ،مجعية الدول األطرافإن 
أن العالقات بني  كرروتبه أمانة مجعية الدول األطراف )"األمانة"(، قوم بالعمل اهلام الذي ت تقر  -2

بني املوارد واخلدمات، على النحو املقاسم وجتميع تاألمانة وخمتل  أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون و 
 مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس التنسيق عند رحبتو ،  ICC-ASP/2/Res.3 مرفق القراريف

 ؛ذات االهتمام املشرتكالنظر يف املسائل 
في القرار  بين، على النحو الماألمانةبفيما يتعلق لمكتب لوظيفة الرقابة العامة إلى  تشير -1

 ؛(2)المنشئ لألمانة
 ؛(1)بهتقييم األمانة والتوصيات الواردة بشأن بتقرير المكتب  ترحب -3

 الوالياتالمتعلق بمرفق ال

 ،األمانة صفيما خي
املهام املعهود هبا و  احاليالوظائ  اليت تقوم بإنشائها عن  اتقدم تقرير إىل األمانة أن  تطلب ()أ
 لموظفني؛حمدث لنشر دليل عن القيام بشكل منتظم ب، مبا يف ذلك وظيفة إىل كل

مهام إىل املكتب إجراء تقييم للطلب وتلجمعية، املتزايد لعمل العبء ب علماحتيط   )ب(
وتقدمي  (3)واالستجابة هلا للجمعيةلالزمة االحتياجات امن أجل املساعدة على توفري األساسية لألمانة 

 ة؛اجلمعية قبل دورهتا السابعة عشر يف هذا الشأن إىل تقرير 
 التوصيات تنفيذ عن للجمعيةعشرة  الثامنة الدورة إلى تقرير تقديم إلى الرئيس تدعو )أ(

 ؛(4)األمانة تقييم عن المكتب تقرير في الواردة

_______________ 

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

ICC-ASP/17/39  .   
(3)

ICC-ASP/17/39 .   
(4)

ICC-ASP/17/39 .   


