مكتب جمعية الدول األطراف
خطوط توجيهية للتحضير لدورات الجمعية وعقدها

( )1

إ ّن مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
إذ يضع يف اعتباره أنه ،مبوجب املادة ( )3( 112ج) من نظام روما األساسي ،يقوم املكتب مبساعدة اجلمعية يف االضطالع
مبسؤولياهتا،
وبالنظر لدور املكتب يف التحضري للدورة السنوية للجمعية وضرورة مواصلة سبل ترشيد وزيادة كفاءة أعمال دورات اجلمعية،
 - 1يقرر اعتماد "اخلطوط التوجيهية املرفقة للتحضري لدورات مجعية الدول األطراف وعقدها"؛
 - 2يقرر أن يطلب إىل األمانة توزيع نص هذا القرار وضميمته على الدول األطراف والدول املراقبة.
التذييل

 -1التظاهرات اجلانبية
(أ) معلومات عامة

 تنظيم تظاهرات جانبية على هامش االجتماعات الرمسية للجمعية. ينبغي أن يكون يتعلّق موضوع التظاهرة اجلانبية بعمل احملكمة اجلنائية الدولية/مجعية الدول األطراف؛ حيدد املكتب املوعد النهائي لتقدمي الطلبات لتنظيم التظاهرات اجلانبية يف مكان انعقاد اجلمعية. جيب أن تنظّم التظاهرة اجلانبية برعاية إحدى الدول الطرف .وستجرى التظاهرات اجلانبية اليت ال ترعاها إحدى الدول الطرفيف القاعتني املخصصتني للمنظمات غري احلكومية ،بالتشاور مباشرة مع التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية؛
 ال ينبغي تنظيم التظاهرات اجلانبية خالل ساعات العمل الرمسية للجمعية ( 13/00-10/00و  )18/00-15/00كيالدرج التظاهرات اجلانبية املقررة خالل تلك الساعات يف جملة اجلمعية.
تتداخل مع أعماهلا .ولن ت َ
 يثين منظمو احلدث اجلانيب عن عقد تظاهرات جانبية خالل األيام القليلة األوىل من الدورة (ال سيما خالل املناقشة العامة أوانتخاب القضاة) ،إذ قد ُتدَّد اجللسات العامة الرمسية إىل فرتة الغذاء وحىت املساء.
 -على منظمي احلدث اجلانيب تزويد األمانة بعنوان احلدث اجلانيب وتارخيه ووقت عقده واجلهة الراعية.

( )1اعتمده املكتب يف جلسته املعقودة يف  15تشرين/نوفمرب .2018

 ينبغي ملنظمي التظاهرات اجلانبية أن خيططوا لتنظيم فعالياهتم باللغة اإلجنليزية أو إجراء ترتيبات الرتمجة الفورية اخلاصة هبم ألناألمانة ال تقدم خدمات الرتمجة الفورية للتظاهرات اجلانبية.
 ال ترسل األمانة الدعوات خبصوص األحداث اجلانبية .ينبغي للجهة املنظمة إرسال الدعوات خبصوص التظاهرة اجلانبية اخلاصبكل منها.
( )2
 ال تكون الفعاليات اجلانبية مفتوحة إال للمشاركني املعتمدين يف دورة اجلمعية ذات الصلة  .وينبغي ملنظمي التظاهرات الذينيسعون إىل اختيار أشخاص -أو حضور  -معينني ،أو غري معتمدين ،أو حضور عن طريق الدعوة فقط ،أن حيصلوا على حجز
املؤمنة ملكان انعقاد اجلمعية.
يف مكان آخر ،أي خارج املساحات ّ
 وحتتفظ األمانة بقائمة عامة حول مجيع التظاهرات اجلانبية .وتدرج مجيع التظاهرات اجلانبية يف جملة اجلمعية (مبجرد توافر مجيعاملعلومات) .ولكي يتم إدراجها يف اجمللة ،ينبغي للمنظمني إرسال عنوان التظاهرة وأمساء املنظمني والوقت واملكان إىل األمانة.
وتنشر اجلريدة على صفحة موقع اإلنرتنت اخلاصة بالدورة املعنية للجمعية.
 تبذل األمانة قصارى جهدها الستيعاب مجيع الطلبات املؤهلة للتظاهرات اجلانبية .ومع ذلك ،فبسبب تزايد الطلب على هذهاألحداث اجلانبية خالل دورات اجلمعية ،قد ال يكون من املمكن استيعاب مجيع الطلبات يف مكان انعقاد اجلمعية.
 توىل لالجتماعات الرمسية وغري الرمسية للجمعية وهيئاهتا الفرعية األولوية األوىل على األحداث أو االجتماعات األخرى .لذلك،قد يتعني إلغاء األحداث اجلانبية يف اللحظة األخرية ،ودون إشعار مسبق ،إذا كان من الضروري عقد اجتماع عاجل للجمعية أو
هيئتها الفرعية الستخدام قاعة االجتماعات اليت كان من املقرر عقد احلدث اجلانيب فيها.
(ب) الهاي
 إضافة إىل قاعة اجللسات العامة الرئيسية ،لدى األمانة أربع غرف متوسطة احلجم متاحة لالجتماعات غري الرمسية للجمعية،واجتماعات اجملموعات اإلقليمية ،واألحداث اجلانبية ،باإلضافة إىل مخس غرف تنفيذية صغرية لالجتماعات الثنائية اليت تطلبها
الدول واحملكمة.
يف الهاي ،تكون األمانة مسؤولة عن ختصيص الغرف ومجيع اخلدمات املرتبطة هبا .لكن تكاليف الرتتيبات والتكاليف املرتبطة
فيتحملها املنظمون .ويطلب
بأي خدمات إضافية ،مثل الرتمجة الفورية أو املعدات التكميلية لتكنولوجيا املعلومات أو التموين،
ّ
من منظمي التظاهرات اجلانبية االتصال جبهة االتصال املعنية بالتظاهرات اجلانبية يف مركز مؤُترات املنتدى العاملي.
نظرا حملدودية املساحة املتاحة ،تطلب األمانة من منظمي التظاهرات اجلانبية إرسال طلباهتم املتعلقة بالقاعات قبل املوعد النهائي
و ً
الذي حيدده املكتب ،والذي يكون قبل أربعة أسابيع من بدء اجللسة بصفة عامة .وتتم معاجلة مجيع الطلبات حسب توافر غرف
االجتماعات ،اليت يتم ختصيصها على أساس أسبقية احلضور ،يف التواريخ والوقت املطلوبني قدر اإلمكان .وعالوة على ذلك،
يتعني السعي إىل السماح جلميع الدول األطراف بفرصة تنظيم تظاهرات جانبية يف مركز املؤُترات التابع للمنتدى العاملي ،بالنظر
ّ
إىل األماكن احملدودة املتاحة يف مكان انعقاد املؤُتر.

( )2ممثلو الدول املسجلة واملنظمات غري احلكومية املدعوة واملنظمات غري احلكومية املعتمدة .وال يع ّد عامة اجلمهور ،وموظفو املنظمات األخرى
املوجودة يف الهاي ،واألوساط األكادميية ،إخل .الراغبني يف حضور حدث جانيب مشاركني معتمدين يف دورات اجلمعية.
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تتحمل األمانة مسؤولية اعتماد
 ال تفتح التظاهرات اجلانبية مفتوحة إال للمشاركني املعتمدين يف دورة اجلمعية ذات الصلةّ .وتسجيل وإصدار الشارات .إذا رغب منظمو احلدث اجلانيب يف طلب شارة دخول ملشارك واحد أو أكثر (مثل أعضاء فريق
املناقشة( ))3غري املعتمدين رمسيا يف دورة اجلمعية العامة املعنية ،عادة توفّر األمانة بطاقة دخول مؤقتة صاحلة طوال مدة التظاهرة.
ومن أجل احلصول على تصريح دخول مؤقت ،جيب أوالً تقدمي الطلب من قبل املنظمني .مثّ مبجرد تأكيد األمانة ،يطلب من
املشارك ترك مستند إثبات هوية ساري املفعول (بطاقة اهلوية أو جواز السفر) يف مكتب التسجيل واسرتجاعه عند اختتام احلدث
وإعادة البطاقة املؤقتة إىل مكتب التسجيل.
 تكفل األمانة العامة ترتيب وجمانية الغرف قبل كل حدث جانيب .كما تضع األمانة الفتات خارج قاعات االجتماعات تشريإىل اسم احلدث اجلانيب املعين .ال ميكن تغيري تشكيل الغرف ،ويطلب إىل املنظمني إزالة مجيع املواد بعد انتهاء احلدث اجلانيب
أيضا.
حيث تقام التظاهرة اجلانبية يف قاعات املؤُترات اليت تعقد فيها االجتماعات الرمسية ً
(ج) نيويورك

تحمل األمانة أي تكاليف مرتبطة
 يف مقر األمم املتحدة ،ال تكون األمانة مسؤولة عن ختصيص الغرف للتظاهرات اجلانبية وال ت ّهبذه التظاهرات.
 جيب على الوفود املهتمة بتنظيم التظاهرات اجلانبية أن تطلب غرفة اجتماع مباشرة من األمم املتحدة عن طريق البعثات الدائمةلكل منها .وينبغي توجيه طلبها مباشرة إىل إدارات خدمات املؤُترات ذات الصلة يف األمم املتحدة ،اليت ترسل بعد ذلك حجزاً
مسبقاً إىل اجلهة الطالبة عرب القنوات املناسبة.
 جيب حجز مجيع اخلدمات املرتبطة واملع ّدات الالزمة عن طريق البعثة الدائمة املعنية. تكون الرتتيبات والتكاليف املرتبطة بأي خدمات إضافية ،مثل الرتمجة الفورية أو املعدات التكميلية لتكنولوجيا املعلومات أوالتموين ،من مسؤولية املنظمني الذين ينبغي هلم االتصال باألمم املتحدة مباشرة.
 يتم التحكم يف إصدار الشارات من قبل جهاز األمن التابع لألمم املتحدة .إذا مل يكن املشارك يف التظاهرة اجلانبية مفوضاً أومعتمدا بواسطة منظمة غري حكومية ،فيجب على الدولة املنظمة أن تطلب تصريح الدخول إىل األمم املتحدة نيابة عن املشارك.
ً
 -حيظر بيع أي مواد أو سلع مطبوعة يف مقر األمم املتحدة أثناء التظاهرات اجلانبية أو يف أي وقت آخر.

العامة
 -2المناقشة ّ

(أ) ما قبل الدورة

 حاملا يوافق املكتب( )4على برنامج أعمال دورة اجلمعية ،ترسل األمانة مذكرة شفوية تبلغ فيها الدول بالتواريخ اليت حيددموعدها يف جزء املناقشة العامة ،باإلضافة إىل تاريخ ووقت فتح التسجيل يف قائمة املتحدثني .وتفتح قائمة تسجيل املتح ّدثني ستة
أسابيع قبل انعقاد دورة اجلمعية.
 ال تقبل األمانة إال التسجيل الكتايب املرسلة بعد تاريخ االفتتاح ووقته .ولن تؤخذ يف االعتبار التسجيالت املرسلة قبل ذلكيتعني إرساهلا من جديد.
التاريخ والوقت و ّ

( )3ال ينطبق ذلك على عامة اجلمهور غري املعتمد ،مثل موظفي املنظمات األخرى املوجودة يف الهاي ،واألوساط األكادميية ،إخل .املهتمني حبضور
إحدى التظاهرات اجلانبية.
( )4عادة يف غضون شهر أيلول/سبتمرب.
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وزع قائمة املتحدثني إىل أربع فئات:
تّ(أ) الدول األطراف؛
(ب) املراقب والدول املدعوة؛
(ج) املنظمات احلكومية الدولية؛
( )5
(د) رابطة احملامني يف احملكمة اجلنائية الدولية ؛ واملنظمات غري احلكومية.
 يعتمد ترتيب املتحدثني داخل كل جزء( )6على أساس على أساس األولوية باألسبقية .لذلك ،تقوم األمانة بتدوين تسجيالتالوفود على أساس الوقت والتاريخ احملدد لطلب التسجيل.
 يف كل جزء ،مينح املتحدثون على املستوى الوزاري األسبقية على القائمة ،ويليهم نواب الوزراء. ُتنح األسبقية أيضاً للدول اليت تتح ّدث نيابة عن جمموعة من الدول. يتم حتديد الفرتة الزمنية املخصصة على النحو التايل:(أ) عندما يكون املتح ّدث وزيراً ،تكون الفرتة الزمنية املخصصة يف رأس قائمة املستوى الوزاري ،أي أنه سيكون
املتحدث األول على املستوى الوزاري.
(ب) إذا كان املتح ّدث نائباً للوزير ،سيتكلم مباشرة بعد املتحدثني على املستوى الوزاري ويكون املتحدث األول
على مستوى نائب الوزير.
(ج) إذا مل يكن املتكلم وزيراً أو نائباً للوزير ،فإن الفرتة الزمنية املخصصة تكون مباشرة بعد املتحدثني على
املستوى الوزاري ونائب الوزير.
(د) يف حالة اثنني أو أكثر من املتحدثني على نفس املستوى ،تطبّق القاعدة العامة ومنح الفاصل الزمين على
أساس األولوية باألسبقية.
بغض النظر عن مستوى التمثيل.
صص لكل وفد حيّز واحدّ ،
 -ال خي ّ

 تنصح الوفود باإلبالغ عن أي تغيري يف مستوى ُتثيل جزء املناقشة العامة يف أقرب وقت ممكن إىل األمانة .ويف حالةحدوث تغيري يف مستوى املتحدث (من وزير نائب الوزير إىل مستوى أدىن) ،يدرج الوفد حسب الرتتيب الذي ورد به
الطلب األويل.
 تعد قائمة املتح ّدثني على أساس بيان خمس دقائق في من كل وفد ،املتفق عليه. قد تود الدول املشاركة يف املناقشة العامة بدالً من ذلك ،بتقدمي عروض كتابية ،يتم نشرها على املوقع الشبكيللجمعية .ويشجع مكتب اجلمعية الدول القادرة على تقدمي بيانات مكتوبة أن تقوم بذلك ،ال غري.
 قبل أسبوع من بدء دورة اجلمعية ،ترسل األمانة رسالة إلكرتونية إىل كل وفد بالتاريخ والوقت التقريبيني للحيّز الزمينيتعني على الوفود أن تضع يف اعتبارها أن التاريخ والوقت املشار إليه تقريبيني.
املخصص يف القائمةّ .
(ب) في الدورة
 -تنشر القائمة يف اليوم األول من املناقشة العامة وتوضع يف مكتب املوظف املسؤول عن املؤُترات يف قاعة املؤُترات.

(  )5قرار املكتب املؤرخ  18تشرين األول/أكتوبر .2017
( )6اجلزء هو فرتة الثالث ساعات يف اجللسة العامة الصباحية/بعد الظهر املخصصة للمناقشة العامة
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 من أجل مساعدة املتحدثني على تسليم بياناهتم يف الوقت املناسب ،يتم تركيب آلية خفيفة (ساعة توقيت) يف املنصةووضعها على مخس دقائق.
 ميكن للوفود الراغبة يف تغيري الوقت املخصص هلا أن تقوم بذلك بتبادل الوقت مع وفد آخر .ويف هذه احلالة ،ينبغيللوفود إبالغ األمانة بالفرتة الزمنية املتغرية يف أقرب وقت ممكن.
(ج) ما بعد الدورة
 بعد اختتام اجلزء اخلاص باملناقشة العامة ،هتي األمانة قائمة هنائية باملتحدثني وترسلها على صفحة اجلمعية العامة معالبيانات ذات الصلة .وتدرج مجيع البيانات ،مبا يف ذلك اإلرساالت اخلطية ،على املوقع اإللكرتوين حسب الرتتيب
األجبدي ضمن فئات كل منها.
 يشجع املكتب الوفود على تقدمي نسخة إلكرتونية من بياهنم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن لتمكني األمانة من نشرهاعلى املوقع الشبكي.

 -3الوثائق

(أ) خفض كمية الورق المستخدم
 وفقاً لنهج "خفض كمية الورق املستخدم" الذي أقره املكتب ،تواصل األمانة مساعيها لزيادة كفاءة االجتماعات منخالل تزويد الوفود بإمكانية الوصول اإللكرتوين إىل برامج االجتماعات وجداول األعمال والوثائق والبيانات ،ويف نفس
الوقت خفض بصمة الكربون والنفايات ،فضال عن توفري املدخرات املالية للدول األطراف.
 يف هذا السياق ،تقدم األمانة الوثائق الجتماعات املكتب واجتماعات أفرقة العمل يف الهاي ونيويورك بالشكل الرقميفقط ،باستثناء امليزانية ،ومشاريع التقارير اليت يتعني أن ينظر فيها املكتب العتمادها و أي وثيقة أخرى يراها الرئيس أو
نائب الرئيس املعين ضرورية يف نسخة مطبوعة يف االجتماع.
 تشجع مجيع الدول األطراف على استخدام الشبكة اخلارجية املصممة لعمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية،اليت حتتوي على مجيع الوثائق الالزمة بشأن األعمال اجلارية(.)7
مسجلة يف وحدة ختزين بيانات ناقلة ( )USBيف
 فيما يتعلق بدورات اجلمعية العامة ،تتاح للوفود وثائق ما قبل الدورة َّأقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة.
(ب) توزيع الوثائق والورقات والبيانات
 ال ميكن توزيع أي وثيقة أو ورقة أو بيانات يود املمثلون توزيعها يف القاعة ،إال من قبل موظفي األمانة مبجرد أن يتماإلذن بالتوزيع من قبل رئيس اجللسة .ويف هذه احلاالت ،يرجى من املمثلني تقدمي  250نسخة إىل موظف غرفة
االجتماعات.
يتم نسخ البيانات املكتوبة على نفقة اجلمعية ولن تصدر كوثائق رمسية.
 -ال ّ
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(ج) البيانات التي صدرت قبل أو بعد اعتماد القرارات
 تدون األمانة يف الوثائق الرمسية للدورة املعنية البيان الذي مت تقدميه يف اجللسة العامة للجمعية العامة.***
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التذييل*
(ا) بال اوراق
أ
أ
طبق المانة نهجا ل ورقيا ،والذي اقر ُه المك تب بينما يواصل مساعيه الرامية إلى رفع ك فاءة الجتماعات من خال
 س ُتِّ
أ
تزويد الوفود بإمكانية الوصول اإللك تروني إلى برامج الجتماعات وجداول العمال والوثائق والتقارير والبيانات مع
أ
السعي ،في نفس الوقت ،إلى تقليل البصمة الكربونية والنفايات ،والتوفير المالي لصالح لدول الطراف.
أ
العاملين في كل من لهاي ونيويورك ،وكذلك
 وفي هذا الصدد ،س ُتقدم المانة وثائق اجتماعات المك تب وفريق ِّيهِّ
أ
أ
الهيائت الفرعية للجمعية بشكل رقمي فقط .ومع ذلك ،فإنه يجوز للرئيس او نائب الرئيس او رئيس هيئة فرعية معينة
أان يسمح بتوفير عدد محدود من النسخ المطبوعة في الجتماع أاو في الجلسة العامة ،وذلك في حال ُ
اعت ِّبر هذا الستثناء
ضروريا.

(ب) تقليل االنبعاثات الكربونية /البصمة البيئية
أ
أ
أ
 يجب ان ل تتجاوز تقارير الجمعية او هيائتها الفرعية او تقارير المحكمة ُالمقدمة إلى الجمعية  16صفحة دونأ
استثناءات يسمح بها رئيس الجمعية (على سبيل المثال :الميزانية السنوية والبيانات المالية) ،او رئيس هيئة فرعية
معينة.
أ
أ
ُ
 ولن يتم طباعة او شحن نسخ من وثائق الجمعية او وثائق الهيائت الفرعية على نفقة الجمعية.أ
 و ُتحث جميع الدول الطراف على استخدام الشبكة الخارجية ُالمصممة لعمل الهيائت الفرعية التابعة للمك تبأ أ
والجمعية ،والتي تتضمن جميع الوثائق الضرورية بشان العمال الجارية.
 وفي ما يتعلق بدورات الجمعية ،فسيتم نشر جميع وثائق ما قبل الدورة على الموقع اإللك تروني للجمعية كإجراءأ
إضافي من اجل تقليل الحاجة لخدمات الطباعة ووفقا للنهج "اللورقي" الذي يعكس توجه المنظمات الدولية.

(ج) توزيع الوثائق واالوراق والبيانات
أ
أ
أ
أ
 في حال رغب الممثلون بتوزيع اي وثيقة او ورقة او بيان في القاعة ،فسيتم التوزيع عن طريق موظفي المانةأ
فقط ،وبعد ان يسمح رئيس الجلسة بذلك .وفي مثل هذه الحالتُ ،يطلب من الممثلين تقديم عشرين نسخة لموظف
أ
أ
غرفة الجتماعات من اجل توزيعها على كل من الرئيس و ُالم ِّقرر والمانة والمترجمين.
 -ولن ُيسمح باستنساخ البيانات المك توبة على نفقة الجمعية ول يجوز إصدارها كوثائق رسمية.

(د) البيانات التي صدرت قبل او بعد اعتماد القرارات
أ
 تدون المانة في الوثائق الرسمية للدورة المعنية البيان كما تم تقديمه في الجلسة العامة للجمعية العامة.***

* اعتمده المكتب في جلسته المعقودة في 8أيلول  /سبتمبر .2021
** القرار ، ICC-ASP/14/Res.4الفقرة ( 65ه).
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