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تقرير المكتب: حول تقييم وترشيد طرائق عمل الهيئات الفرعية التابعة 
للمكتب

الوالية-أوالً 

ICC-ASP/11/Res.8رقم قرارالمن ٤٥التشغيليةمن الفقرة ةلتقييم مستمداوالية إن -١

، اليت تنص على ما يلي:٢٠١٢الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب

املكتب أن جيري، من خالل فريق الهاي العامل، مبن فيه فريق الدراسة املعين تطلب إىل"
باحلوكمة التابع له، وفريق نيويورك العامل، تقييمًا لطرائق عمل كل من األفرقة العاملة، يشمل ما 

معايناته، يتضمن مقرتحات رامية إىل ترشيد عمل هذه األفرقة، وحتديد أولوياته، ووضع جداوله 
الزمنية بصورة منتظمة، وزيادة جناعته." 

من خالل اليت مت مجعها -٢
حل املعنيني مثل أجهزة احملكمة، واملنظمات غري اصمشاورات غري رمسية مع الدول األطراف وأصحاب امل

قد جرت مشاورات يف الهاي مع لجانيب احمليط األطلسي. وبشكل أكثر حتديدا، كال احلكومية على  
من ٢٥و١٦ويونيو،حزيران/٢٠ومايو، من أيار/٢٣و ١٧و ٨أعضاء الفريق العامل يف الهاي يف 

نيويورك مع أعضاء الفريق العامل يف يف مشاورات أنه مت إجراء حنيسبتمرب، يف أيلول/٦يوليو ومتوز/
يف أعضاء الفريق العامل . وجرت مناقشة التقرير يف نيويورك من قبل كال٢٠١٣/مايوأيار٢٣نيويورك يف 

تم التشاور مع احملكمة كان يكما أنه. /يونيوحزيران٤نيويورك ووفد من الفريق العامل يف الهاي يف 
مستمر.بشكلمات غري احلكومية واملنظ
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اإلطار- ثانیاً 

أساليب على، وبالتايل ا اخلاصةعلى ةسيديمجعية الدول األطراف (اجلمعية) هإن -٣
تتسقمهمةأي [...] أداء(ز) من نظام روما األساسي، حيق هلا "٢، الفقرة ١١٢وفقا للمادة و عملها. 

جيوز "١١٢من املادة ٤وفقا للفقرة و القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات". معمع هذا النظام األساسي أو 
جيب ، تنص على أن اجلمعية "١١٢املادة من ٩الفقرة و ". تقتضيها احلاجةهيئات فرعية أية أن تنشئهلا 
".داخلينظاماجلمعيةتعتمدأن 

ساعدة مبكلف مكتب اجلمعية "يُ ، (ج) من نظام روما األساسي٣، الفقرة ١١٢وفقا للمادة -٤
اثنني من مبوجبعمل إنه ي، ٢٠٠٤ديسمرب عام /منذ كانون األولو 

وتشمل. اخلاصةمنهماكلولجمموعات العمل، واحدة مقرها يف نيويورك وواحدة يف الهاي، 
أنشطة اثنني من اهليئات الفرعية الذي يكملهباحلوكمةالفريق الدراسي املعينالهاي يفجمموعة العمل

الفريق أناملباين الدائمة وآلية الرقابة املستقلة، يف حني اخلاصة ببة اقر للجمعية مقرها يف الهاي، أي جلنة امل
قد حتول عبء العمل اإلمجايل بشكل كبري لالتعديالت. بالفريق العامل املعين يكملهنيويوركيفالعامل

قرب يف املوقع األمن أعباء العمل بالقدر األكربنيويوركوقامت مع مرور الوقت من نيويورك إىل الهاي. 
يف املائة من مجيع االجتماعات يف ٧٥عقد ما يقرب من مت ، ٢٠١٢، بينما يف عام منشأهمكانإىل

الهاي.

، ١١٢بني الدورات. املادة عملها تم ياليت و ةكبري ة  حتضرييأعمالة قرارات اجلمعية عادتتطلب -٥
الظروف حسبما تقتضيأو ى أن جتتمع اجلمعية مرة يف السنةعلتنص من نظام روما األساسي٦الفقرة 

قرار قيامها باختاذعلى إمكانية أحكام تنصجمعية حاليا ال يوجد للمبناسبة الدورات االستثنائية. و 
، من خالل مكتب اجلمعية احدود واليتهضمنجمعية أو، انعقادها كاستدعاءمن خاللإال اخلاصة

، من نظام روما األساسي.١١٢(ج) من املادة ٣وفقا للفقرة 

مستوى على أو مستوى فرديعلى كتب والياتاملقرارات اجلمعية السابقة، خيصص استناداً إىل-٦
تلك يقوم بالنظر يف إىل املكتب الذي برفع تقاريرهمأصحاب الوالية ويقوم. تركيزنقاط بشكل ، أو بلد

. قد يقرر املكتب أيضا التقارير، وإذا متت املوافقة عليها، حييلها إىل اجلمعية العامة الختاذ القرارات
أيضا أن كما أنه قد يقررأو تعيني شخص أو بلد ملهمة حمددة.  ماطلب مزيد من العمل على قضية

تناول قضية من خالل عقد اجتماعات استثنائية للمكتب.ي

تكوين الواليات-ثالثاً 

بأن حيق للمكتب، وفقا للقواعد اإلجرائية للجمعية، و . اجلمعية تكّون -٧
نيعيبتاملكتب يقوم . على سبيل املثال بهت اخلاصة اواليإلجناز الإىل اهليئات الفرعيةهام يقوم بتفويض امل

ينطبق األمر نفسه بالتبعية على اهليئات الفرعية، و لقضايا معينة. تركيزنقاط تكوينقرارات أو لميسرين ل
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ال حتتاج مبعاجلتهااجلمعيةتقوم اليت األخرى. القضاياإىل اهليئات الفرعيةمهام تفويضأيضا جيوز هلا واليت 
، مثل انتخاب القضاة أو أعضاء املكتب. التشريعيةاتاملتطلبعن طريق تتمهاتفويض خاص ولكنإىل 

اهليئات الفرعية تتجاوز أربعة إىلعدد املهام املوكلة إىل األفراد و فإن االعتبار، عني أخذ كل هذا يف وب
مت تقدمي ما ال لقد . يف الواقع، اتما بني الدور في، يف أي فرتة معينة من ذلكوعشرين، إن مل يكن أكثر 

هذا ال يشمل وثائق امليزانية أن ، و للنظر فيهاالدورة احلادية عشرة للجمعية إىل تقارير يقل عن أربعني
عدد االجتماعات واالتصاالت ، كما أن بشأن االنتخابات وما شابه ذلكملحقةاملقرتحة ومذكرات 

املني الفريقني العكان عدد اجتماعات،  ٢٠١٢يف عام و أعلى من ذلك بكثري. يف املقابلااللكرتونية 
يف النصف األول من عام و )١(مرة.١٧١وصل إىل٢٠١١يف عام و ، مرة١٣٤واملكتب ال يقل عن 

، مع لدول األطرافانتباه اإىل الةقل عن ألف رسيال ما األمانة العامة للجمعية جلبتوحده، ٢٠١٣
جلمعية الدول األعمال التحضرييةزيادة مضاعفة يف النصف الثاين من العام يف إعالمية عن نشرة 

األطراف.

بني على مر السننيتقسيم العمل قد تطورلبني نيويورك والهاي. والياتخيصص املكتب -٨
، األسئلة املؤسسية اليت تستفيد من ناحيةمن و منطق راسخ. ه يتبع أنبيبدو ه، ولكننيويورك والهاي

يتم البلد املضيفبلرقابة والقضايا املتعلقة وا،واحلوكمة، احملكمةالتفاعل الوثيق مع احملكمة، مثل ميزانية
األمم املتحدة أو اليت تتطلب أقصى متثيل املتعلقة بمن ناحية أخرى، املسائل و إىل الهاي. ختصيصها

ختصيص ينطوي من احلاالت، العديديف و نيويورك. يتم ختصيصها إىلممكن من جانب الدول األطراف 
)٢(.الشمولية والقدرة على إشراك احملكمةالتسهيالت على املفاضلة بني 

هذا املنطق. إتباعاملكتب، مييل إىل مبوجب ما يقررهواليات بني نيويورك والهاي، الختصيص إن -٩
رواتب وبدالت و ميزانية احملكمة، حولاملناقشات يف إحراز التقدمالفريق العامل يف الهاي مسؤول عن
املتعلقة حبوكمةخرى األسئلة األالقضاة، ونظام املساعدة القانونية

جلنة و ، املباين الدائمةاخلاصة ببة اقر جلنة املفإن حبهيئات فرعية تابعة للجمعية وبصفتها احملكمة. 
أيضا يف الهاي.يقع مقرها امليزانية واملالية، وآلية الرقابة املستقلة 

اثنني باإلضافة إىلعن املتأخرات والتمثيل اجلغرايف واجلنساين، مسؤولنيويورك يفالفريق العامل-١٠
مثيل من جانب والقضايا اليت يكون التاالنتخابات (القضاة واملدعي العام)، املتعلقة بمن التسهيالت 

أو التعديالت على نظام روما األساسيالتعامل بنفس املنطق على ينطبق . و ًا هلاالدول األطراف مهم
أعضاء الفريق خيدم األمم املتحدة، أعمالوثيقة مع اللعالقة لالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ونظرا 

السالم والعدالة.ملسألةتركيزنيويورك أيضا كنقاط يفالعامل

، مع املزيد من االجتماعات اجتماع٦٩إىلالعمليكون قد وصل عدد اجتماعات جمموعيت ، ٢٠١٣سبتمرب أيلول/٢٠حىت)١(
اجلمعية.إلنعقاديف األسابيع السابقة مقرر انعقادها 

.يف نيويورك)١٥يف الهاي و ٢٠بني الفريقني العاملني (تركيز نقاط //ميسررئيس٣٥هناك حوايل كان ،٢٠١٣سبتمرب أيلول/٢٠حىت) ٢(
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، إىل كل من الهاي ونيويورك يف نفس على األقلبشكل رمسيقد مت ختصيص بعض الواليات، ل-١١
هذا هو احلال بالنسبة للتكامل (الدمنارك إن . مستوى بلدعلى واليات ختصيص الوقت من خالل 

خطة العمل لتحقيق عاملية باإلضافة إىلوجنوب أفريقيا)، وعدم التعاون (بلجيكا واليابان وأوروغواي)، 
اص اخلنوع العلى الرغم من هذا هأنيصح القولولكننظام روما األساسي (قربص واليابان ورومانيا).

. خرمن اآلأحد املواقع أكثرتكون مدفوعة أكثر يف متيل إىل أن التسهيالت لقد كانت، التخصيصمن 
هي هيئة فرعية تابعة للجمعية، من أعضاء اليت ، و املعنية بالتخصيصاتوتتكون اللجنة االستشارية 

.تحديد أين يرغبون عقدبأنفسهميقومون بمستقلني الذين 

هذه، ميكن للمرء أن منبديهي. أمرواليات، ليسالختصيص جمموعة حمدودة من ولكن، إن -١٢
بشكل اهتمام مشرتكذاتحاالت بدوتيذكر التعاون، الذي يتم تطويره حاليا يف الهاي. 

ميكن للمرء و مرغوب فيه. أمر من احملكمة واألمم املتحدة كهيئة سياسية ةقرباملحيث تشكل كال ، خاص
القرار اجلامع.حولالتكامل والتعاون، وكذلك حولقرارات الذكر أيضا تسهيالت يأن 

من القرار اجلامع السنوي، بينما ينشأ النصف تنشأعلى قرار اليت تستندوالياتالنصف حوايل. ١٣
ذحبد اآلخر من قرارات 

القرارات منقليلمل يكن إال عددكل قرار والية. ينتج عن  ال أنه ، كما ينتج قرار من كل واليةال .  ١٤
ا الثانية، كان و امليزانية. يتعلق بللجمعية. لقد كان هناك دائما قراراً دائممرافقاً 
كانت مل تكن حمددةاملتعلقة مبسائلقرارات وال. جامععتماد قرار الأيضا 

قد خدم القرار اجلامع كمستودع ف، حدث اليتيف السنوات و ذهب. حتضر وتيف بعض األحيان 
قرار.لنص المؤقت 

مجاالت التحسین- رابعاً 

أساليب عمل منبعضيلزم تعديل الأن بمن الطبيعي فإنه بعد أكثر من عشر سنوات من العمل، -١٥
يف هذا القسم.املشكالتنواحي منمت حتديد مخسة لقد . اجلمعية أو حىت إعادة 

،جماحلو ،عددالو ،ولويةحول مدى األعامةظرة اسرتاتيجيةوجود نأوال، هناك نقص عام يف -١٦
تلقائيا من السنوات السابقة أو قد تستمرواليات قد الإىل أن ونظراً ضافة من الواليات القائمة. املقيمة الو 

توسع على إىل البساطة كل بكان مييل الدوراتالنشاط بني فإن، فقطعلى أساس خمصصئها يتم إنشا
لالجتماعات ضافية اإلأعمال التحضريبعبء كبري يفوهذا، بدوره، أثقل كاهل األمانة العامة مر السنني. 

برتكيزاجلمعية العامة قياماحتماالت تبينما تقلص،رافعلى حساب الدول األطوالتقارير وترمجتها
تحقيق غايات حمددة.لاالسرتاتيجيةحلاجة على األمور اليت تدعو إليها أكثر ااهتمامها ومواردها 

إىل نسبة من احلجم حيث أنه ال يوجد إال القليل من عبء العمل بني الدورات وصلثانيا، -١٧
كما أنه ال يتم التعامل كمية التقارير والنتائج اليت يتم إنتاجها،  على استيعاب، إذا وجدوا، القادرونوفودال

صعوبات للدول بعبء العمل يف زيادة التسبب تأقصى قدر من الكفاءة. وكثريا ما جبميع اإلجراءات ب
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جتماعات االقبل همعواصموعقد مشاورات وثيقة وفعالة مع األطراف يف إجراء حتليل دقيق لكل موضوع
شكل حتديات  بالتأكيد تهاظاهرة ليست نادرة يف املنظمات الدولية، ولكنالهذه إن كل موضوع. حول

يتم إعادة فتح املزيد من هنتيجة أخرى هي أنو . النامجةكبرية، وبالتأكيد من حيث مشروعية القرارات 
مجعية الدول األطراف.أثناء عقدةل التحضريياعماأل

والفريق العامل يف الهاي، مثل أي عالقة جيدة، وبنينيويورك لفريق العامل يف اثالثا، العالقة بني -١٨
هم عرب احمليط افتزيادة خطر سوء اليفساهم عبء العمل املتزايد لقد إىل رعاية مستمرة. 

املكتب الوضع هو عقد اجتماعات املكتب يف كلتا املدينتني، و هذاكبرية يف حتسنيالسامهة واملاألطلسي. 
.مع بعضها البعضاملسامهات من كال الفريقني العاملني مجع اهليئة املسؤولة عن بالتأكيد هو 

إىل درجة أنه ال يبقى إال جدا اً كون جدول أعمال مجعية الدول األطراف مزدمحيرابعا، غالبا ما -١٩
طرق حول  الوقت ملناقشة القضايا السياسية املركزية لسري عمل احملكمة. لذلك ينبغي النظر يف القليل من

دون عقد دورة استثنائية بالدوراتخالل فرتة ما بني بكاملهاميكن أن تؤخذ قرارات معينة للجمعية كيف 
للجمعية.

العمل املعنية أحيانا فرائقمداوالت ، تكون والياتالخامسا، نظرا للطبيعة الفنية للعديد من -٢٠
يف بعض احلاالت، كانت اجلمعية و ممكن. شكلأفضل بإىل اخلربة الالزمة إلبالغ قرارات اجلمعية مفتقرة

ختيالً كمة ملعاجلة هذه املشكلة، ولكنها كانت أقل مسؤويل احملقادرة على االستفادة من التفاعالت مع 
أن شاورات بني الوفود حتتاج بالطبع املاء أو مؤسسات أخرى. خرب من ارج اخلمن املشورة القانونيةبطلبها

التغذية املرتدةمن أن تبدأ يف كثري من األحيان هاميكن،بدال من ذلكتبقى كأحد املتطلبات، ولكن
املقدمة من خرباء كأساس للمناقشات.

قرارات وتوصيات المكتب-خامساً 

:بالتايلاجلمعية بتوصية املكتب تقدم واليات، يالسرتاتيجية على االنظرة الأوال، من أجل تعزيز -٢١

التسهيالت عملكل والية جديدة، بدال منل، يف كل دورة ولكل والية قائمة و اعتبار(أ) 
وبشكل سنوات أو على أساس أقل تواترا، ةثالثأو كلسنتني كلوضوع معني  مبالتعامل ، إمكانيةالسنوية

عدد التسهيالت.ختفيضبكاملهامتطلبات اإلبالغعناالستغناء آخر

واالتساق يف عمل اجلمعية من خالل مقارنة القرار اجلامع دورا يف توفري التماسك إعطاء(ب) 
لرسائل ا،ظمتمنبشكلوبواسطة تضمني،د قائمة حبالقرارات المراجع

األساسيةقرارات العلى حمتويات بشكل كبري دون التأثري بإىل تعزيز احملكمة، يةالرامالسياسية األساسية 
زد قائمة حبال
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يف قرارها السنوي اجلامع، رمبا ما وأقرارات إلنشاء المجع (ج) 
أطراف، املوافقة دول وبصفة ، وبشكل مشرتك. بشكل جزء متميزالف ذلك القرارخبشكل مرفق أو ب

نفسها وثيقة التخطيط توفر لاجلمعية سيكون من شأن وسرعة وعدد من الواليات، ،ومدى،على األولوية
الدورات. املركزي للفرتة بني 

باإلضافة إىل ذلك، قرر املكتب اآليت:. ٢٢

ة، فإن من الناحية املثاليو . الدوراتفرتة بني الاالستعراض يف إجراء إمكانيةاستكشاف(د) 
توصيات للدورة املقبلة للجمعية اللصياغة و يخدم لتقييم مجيع العمليات اجلارية، سمثل هذا االستعراض 

استمرارها أو دجمها أو تعديلهافضلوأي من الواليات سيكون من األبرنامج عملها، حول
االعتبار ترابط عنييفالستعراض وقد يأخذ اوعالوة على ذلك لتحديد القضايا اليت تتطلب قرار مستقل. 

تنسيق وتعاون باإلضافة إىل ، األخريةحملكمة اأنشطة باملوضوع عالقةأو متاسك املواضيع املختلفة و/أو 
، ةمناسباملكتب اليت يعتربهااالستعراض بأي شكل من األشكال قد يتم إجراء بني امليسرين. أفضل 

سيتطلب أي استعراض من الواضح بأن فيديو. طريق العقد اجتماعات عنمبا يف ذلك من خالل 
املعنية.رتكيزنقاط المن من امليسرين أو كبريةمشاركات

إلبالغ و اجلدد يف املستقبلتحديد أعضاء املكتب باإلقليمية املكلفة الرتكيزتشجيع مراكز (هـ) 
حول املهام و ، حمتملنينواب للرئيسخاصة بصفة أن يصبحوا أعضاء املكتب املقبل، باألفراد الذين يرغبون 

. وينبغي أيضا إبالغ الدول بوقت طويلاالنتخاباتقبلعضوية وتنظيم ال، اليت تنطوي عليهاواملسؤوليات 
يمكن فيف الهاي، تكن ممثلةيف الهاي وإذا مل هاعقديتم أن غالبية اجتماعات جمموعات العمل الراغبة ب

ل من بروكسيل للمشاركة يف االجتماعات اهلامة، مثل االجتماعات ممثأن تعترب إرسالللدولة املعنية 
الرئيسية للفريق العامل يف الهاي.

واليات اجلارية، وحتديد مهام كل التكليف نائبني للرئيس لتويل دور تنسيقي يف إدارة (و) 
تصاصات اليت عمل على أساس االخبالالفريقني العاملني يقوم ، يف الوقت الراهن. الشأنمنهما يف هذا 

.٢٠٠٦فرباير شباط/كتب يف املاعتمدها 

اآليت:، قرر املكتبالدوراتعبء العمل اإلمجايل بني ثانياً، لتخفيض . ٢٣

مسامهات بشكل ملكتب إىل اجلمعية من اتقدمي التقارير ما هو ممكن، قدر ب، حصراعتبار(أ) 
يف التقرير مشلهليتم من أنشطتهعتقدمي ملخص قصري علىامليسرينع ي، وحتقيقا هلذه الغاية، تشجشفوية

أن التقرير الشفوي لرئيس اجلمعية نفسه أساسرئيس اجلمعية بدال من كتابة تقرير على منالشفوي 
كتوبة املتقارير الهذا من شأنه أن يؤدي إىل خفض كبري يف عدد إن . الرمسيةجلمعيةاوثائقنعكس يف يس
مجعية الدول األطراف.السابقة النعقاد يف الفرتة ميهاقدواليت يتم تمطولة أحياناحيث تكون نفصلة امل
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–التالية االستماراتىحدإتإذا كانما اجلمعية التايل: تقييم اجتماع (ب) بداية من 
ميكن -قررين امل-بدعة حديثةباعتبارها -أو تركيزكل تسهيالت أو نقاط بشلشخص واحد واليات 

متميزة غراض ألمن املكلفني بواليات نيختلفاملثالثة أنواع حيث خيدم ال. منهملكلواليةأن تعطى 
نتيجة للتوصل إىلقضية معينة من خالل مشاورات شاملة مع الوفود لرعايةخمتلفة. يتم تكليف امليسرين 

ومنسقني لتكون مبثابة مستجيبنينقاط الرتكيزيتم تكليف و قرار. إصدار حمددة، على سبيل املثال
نتيجة حمددة. سيتم تكليف املقررين لدراسة هناكأن يكونيلزمهدون توقعات بأنبقضية معينة، لرئيسيني

يستند على اخلربةمسألة معينة وتقدمي تقرير إىل املكتب (وبالتبعية إىل اجلمعية) مما يعكس تقييم
صنع القرار من قبل املكتب.عمل امليسرين أو هو القيام بإطالع عمل املقررين إنالشخصية. 

وجماالت هااحلالية ومهاماإىل املكتب عننظرة عامة لتقدميطلب من األمانة ال(ج) 
-ICCالقرار رقم: والية األمانة العامة للجمعية الواردة يفاملكتب من مراجعة التحسني، وذلك لتمكني

ASP/2/Res.3 ،نعكاس من االكالعلى  راجعة وتنطوي امل. الشأنتوصيات إىل اجلمعية يف هذا وتقدمي
النظر يف مدى باإلضافة إىلمن األمانة العامة، ونهالدول األطراف عن أي نوع من الدعم الذي يتطلبقبل 

.لتقدمي هذا الدعمةاألمانة احلاليمالئمة

من أجل " ختفيض مستوى استخدام الورق"طلب من األمانة العامة للجمعية مواصلة ال(د) 
) التابعة االكسرتانتالشبكة االلكرتونية الداخلية احلالية (يف هذا الصدد، حتسني و )٣(االتصاالت والوثائق.

اللجان الرئيسية للجمعية بالشكل الذي تقوم بهللدول األطراف "مساحة مفتوحة" (يتوفرجمعية حبيث لل
مواضيع حمددة بشكل أكثر حولالوثائق والعثور على وثائق مشاركةالعامة لألمم املتحدة) من أجل 

على الشبكة الوصول إىل املستندات اليت يتم حتميلها إمكانية لمندوبني ليتيحهذا من شأنه أن إن سهولة. 
صناديق الربيد االلكرتوين. وميكن أيضا إحداث إزدحام يف دون بهاعيضامو وتنظيمها حبسب،االلكرتونية

.النهارواحدة يف رسالة تركيز رسائل الربيد اإللكرتوين من قبل األمانة إىل ية دراسة إمكان

ثالثا، لتحسني العالقة بني الهاي ونيويورك، قرر املكتب:-٢٤

يف نيويورك نظرييهماإىل الوفود حول أنشطة مهارير اتقلتقدميلرئيس تشجيع نائيب ا(أ) 
املكتب على أساس منتظم.خماطبةالرئيسلنائيبميكن و والهاي، على التوايل. 

ليوم واحد حول قضايا معينة، كما حدث يف سياق مركزةأحداث تشجيع امليسرين لعقد(ب) 
ملساعدة الوفود الصغرية للمشاركة يف املناقشات اليت جيدونوذلك تسهيل التعاون يف اآلونة األخرية، 

ورشة لاملماثلة،واحد. ومن شأن هذه األحداثيومضمنرتكيز املناقشات على موضوع معني لمهمة و 
إتاحة أكرب قدر منمن أجل و نفس القضية. حولسلسلة من االجتماعات لأن تكون بديلة،عمل

)٣ (

الورقية لدورات اجلمعية.
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يف أقرب وقت ممكن من العام، والتنسيق مع نائب االإعدولة األحداث و ، ينبغي التخطيط جلشاركةامل
.املعينالرئيس

حيث تكون املقربة ،للقرارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة للجمعية، أيدعوة ميسرين (ج) 
مندوبني يف مبشاركة االخنراط يف املشاورات و مرغوب فيه، أمر احملكمة واألمم املتحدة كهيئة سياسية من

نيويورك.يف الهاي و 

من ، على سبيل املثالباستخدامها شكل أفضلاالستفادة من التكنولوجيات القائمة(د) 
الهاي ونيويورك قبلمنةشاركة املتبادلاخل. وذلك إلتاحة املاالجتماعات اهلاتفيةخالل تعزيز استخدام 

مشاركة وفود مع التمثيل يف إلتاحة الهاي، يفيف املناقشات األكثر أمهية، أو يف حالة االجتماعات
بروكسيل فقط.

املسائل السياسية بطريقة أكثر مشوال، قرر املكتب:إلرابعا، . ٢٥

الدورات ضمن اإلطار القانوين القائم للجمعية.بني استكشاف إمكانية تعزيز صنع القرار(أ) 

النظر يف تبسيط دورات اجلمعية، من أجل إتاحة املزيد من الوقت إلجراء مناقشات بشأن (ب) 
.الرئيسيةاملسائل 

مع امليسرين، أو للبحثاملكتب على استعداد بأن ربة أكرب، خباجلمعية العامة إبالغ، خامساً . ٢٦
اخلرباء لتقدمي توصيات من ستثنائية) أفرقة االظروف الزيادة االستفادة من اخلرباء أو (يف لنيامليسرين املعني

خرباء تقدميها عن طريقيتم التوصيات اليت و القائمة. الواليةيفلمساعدة لأو مشورة، شفوية أو مكتوبة، 
أو تكملة للمداوالت بني املندوبني داخل جمموعات العمل املعنية أو املكتب. اً أساسستشكل عند ذلك

معرفة يكون للبشكل خاص يف جماالت التقنية العالية، أو حيث ةمفيدتكوننصيحة اخلرباء ويبدو بأن
معينة من التعاون، نواحياملساعدة القانونية أو كون جماليومثاًال لذلككبرية. فائدةلموضوع لوثيقة ال

.كمثاًال على ذلك،  الفريق الدراسي املعين باحلوكمةالضحايا، والتكامل أو ومسائل

الفريق الدراسي و بعمل الفريق العامل يف الهاي املتعلقةكتب التغيريات الصغرية العملية املويقر . ٢٧
ألهداف التالية:ابتنفيذ معنيةكل جمموعة بقيامرحبوي، مت عملها بالفعلاليت املعين باحلوكمة

إلتاحة بشكل أفضل/تنظيم االجتماعاتينتسلسل وجدولة وختطيط أفضل الجتماعات امليسر (أ) 
: ينبغي حتديد مواعيد االجتماعات يف وقت مبكر من السنة، مع األخذ بعني االعتبار يةأكثر مشولإجراءات

كل اجللسات املقررة (اجتماعات لصحيفةبرنامج مؤقت/و أخرى يف الهاي. منظمات طرفالتخطيط من
كل لميكن و يف بداية العام مع التحديثات. ليتم إرسالهاجلمعية) حىت انعقاد+ امليسرين الهاييفالفريق العامل

اخلاصة خارطة الطريقمنهاإهلاممأخوذ –االجتماعات املقررة واألهداف والنتائج حولميسر تقدمي خطة 
.أينما كان ذلك ممكناً . ينبغي أن تكون االجتماعات حمددة ملدة ساعتني الفريق الدراسي املعين باحلوكمةب
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امليسرين مما يتيح مبناقشات مركزة: امليسرين"وثيقة تسليم السلطة" و "مذكرة اإلرشاد" اخلاصة ب(ب) 
الستخالص الدروس املستفادة منهم صياغة مسودةطلبال) ميكن املستمرةلتسهيالت ل(ماملنتهية واليته

أن ميكن هلذه الدروس املستفادة اجلوهر واإلجراءات. الشخصية/وثيقة تسليم السلطة مع توصيات بشأن كال
حتتوي هذه املذكرة على قدامليسرين. مذكرة اإلرشاد اخلاصة باملبادئ التوجيهية العامة/بتغذيةأيضا تقوم

األمانة العامة تقوم توصيات لكتابة التقارير وصياغة القرارات وميكن أن الجراءات و اإلتوصيات عملية بشأن 
مع امليسر (على أساس اخلربة اليت مت مجعها من امليسرين واألمانة العامة للجمعية).سويةها ميتقدبللجمعية 

ندوبني طلب امليتعني على : بالشكل التايللوثائق من احملكمة اطلبات احلصول علىحتديد(ج) 
لمحكمة إلنتاج إتاحة الوقت الكايف ل، ويف الوقت نفسه فقطالعالقةاملسائلل املتعلقة حبعلومات امل

قدر اإلمكان مع الرتكيز على بمن احملكمة قصرية املطلوبة لوثائق أن تكون ا. ينبغياملطلوبالتقرير 
ممكن. بقدر ما هو ة على املوضوعز ركمو خمتصرةاملالحظات األولية خاصة إبقاء القضايا املطروحة، 

. املستهدفةعدد الصفحاتو ملخص أن تكون مبسطة وهلا هيكلية منتظمة مع ذلك، ينبغيباإلضافة إىل
جتماعات لالثائق توفري الو ، ينبغي عموماً على التقارير الواردة من امليسرين. الشيء نفسه وينبغي أن ينطبق 

من الوقت للتشاور القدر الكايفعلى األقل من أجل إعطاء املندوبني قبل موعد االجتماع بيومني عمل 
هذا من شأنه أيضا أن يعطي فرصة إن مع عواصم بالدهم. وينطبق الشيء نفسه على إجراءات الصمت. 

مكتوبة.مالحظاتتقدمي لاألقل متثيال للدولأفضل 

، مبا يف ذلك كن من املعلوماتممتبسيط العمل يف األمانة العامة للجمعية: وضع أكرب قدر (د) 
األمانة ستقومموقع احملكمة على االنرتنت ليسهل الوصول إليها. علىاجلمعية اخلاص بالتقارير، يف القسم

وأن ظم بشكل واضح وشفاف تمنو ، الوصول إليه سهالً أن يكون بغيةتقييم موقعها على شبكة االنرتنت ب
.للمستخدمودية املوقع صفحة تكون 

الوالية الواردة يف الفقرة أجنزقد بأنهراته، ااملكتب أنه من خالل هذا التقرير وقر يعتربخريا، وأ-٢٨
. ويف ٢٠١٢نوفمرب الصادر يف تشرين الثاين/ICC-ASP/11/Res.8:مرققرار المن ٤٥التشغيلية

اهليئات الفرعية الوقت نفسه، فإنه يعرب عن تصميمه على مواصلة مسألة تقييم وترشيد أساليب عمل 
، على النحو املبني يف هذا التقرير.التابعة للمكتب

____________


