
32R-A-141116 

ICC-ASP/15/32*  المحكمة الجنائية الدولية  

Distr.: General 
14 November 2016 

ARABIC 
Original: English 

 جمعية الدول األطراف

 

 الخامسة عشرة  الدورة

 4161تشرين الثاين/نوفمرب  42-61الهاي، 

 والتوازن بين الجنسين  التمثيل الجغرافي العادلتقرير المكتب عن 
 في المحكمة الجنائية الدولية تعيين الموظفينفي 

 مقدمة -أولا 
أعلى  احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(كفل تأن  أنه ينبغي األساسي علىينص نظام روما  -6

التمثيل العادل لإلناث والذكور يف مجيع الوظائف، ومتثيل النظم وأن تراعي  معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة
ادل يف وظائف الفئة الفنية. شغل الوظائف القانونية، والتمثيل اجلغرايف الع القانونية الرئيسية يف العامل يف

ادة من امل 8والفقرة  22من املادة  4الفقرة   املنصوص عليها يف إجراءات االختيار مبوجب املعايري وحتدد
 .ICC-ASP/1/Res.10 )"اجلمعية"( وقرار مجعية الدول األطراف ،من نظام روما األساسي 61

الذي تطبقه احملكمة إىل  املستصوبةنظام النطاقات ، يستند اجلمعية وطبقا للقرار الذي اختذته -4
نظام الذي تطبقه األمم املتحدة. وحتسب النطاقات على أساس اشرتاكات الدول املالية يف ميزانية ال

السكان يف تلك الدول، وينطبق هذان املعياران على مجيع األعضاء يف نظام روما  حجمو احملكمة 
 األساسي.

مع احملكمة يف البحث املكتب االشرتاك يواصل " بأن، عشرةرابعة القد أوصت اجلمعية يف دورهتا و  -6
ئف عليا يف الفئة الفنية عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظا

هن يف تلك الوظائف، دون اإلخالل بكل ما جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة واستبقائ
ل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة التمثي

 .(1)"عشرة يف هذا الشأنامسة البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا اخل

هذا التقرير عماًل بالوالية اليت أسندها مكتب اجلمعية إىل الفريق العامل يف نيويورك بشأن ويقدم  -2
جينا السيدة  ،املشاركني ينإىل امليسر والوالية اليت أسندها مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، 

شباط/فرباير  41ا يف متعيينهما قام بعند ،والسيد باتريك لونا )الربازيل( غرييُّو )كوستاريكا(-غويِّني
4161. 

، عرض 4161نيسان/أبريل  6يف ، الذي عقد نيويوركاالجتماع الثالث للفريق العامل يف ويف  -5
لفت االنتباه إىل  عملية التنسيقعليها ت كز من بني املسائل اليت ر خطة عمل. و املنسقان املشاركان 

                                                           

 أعيد إصدارها ألسباب فنية. *
 )ج(.64الفقرة املرفق األول، ، ICC-ASP/14/Res.4القرار  (6)
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 اجلمعيةعزيز فهم توفري معلومات حمدثة يف هذا الشأن من أجل تالبيانات اخلاصة مبوظفي احملكمة و 
 واملمثلة أغري املناطق أو  اجلنسنياألكفاء من تشجيع ، و املوظفني مالكيف الواقعة قلبات لتغيريات والتل

ات اجتماعشاركان املان امليسر قد ع ،. وعالوة على ذلكعلى التقدم للعمل باحملكمةاملمثلة متثياًل ناقصًا 
 بدوهلم.املتعلقة ذات الصلة معلومات حمددة عن اإلحصاءات  اوقدمهتمة ثنائية مع الوفود امل

التمثيل بشأن والعشرين عددا من املالحظات سابعة امليزانية واملالية يف دورهتا القدمت جلنة و  -1
. شأناللجنة يف هذا القة اليت أصدرهتا السابتوصيات للاجلغرايف واملساواة بني اجلنسني وتنفيذ احملكمة 

يف التمثيل أمدها عاجلة االختالالت اليت طال وأشارت اللجنة إىل أن احملكمة اختذت جمموعة من التدابري مل
 .(4)اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

م لمشروع املراجعة يف قشواغر الناجتة عن اجلارية مللء ال لجنة علما بعملية التوظيفالأحاطت و  -7
إىل وظائف ثابتة يف مكتب املدعية  املؤقتة العامةكبري من وظائف املساعدة  عدداملقرتح لويل والتح احملكمة

موافاهتا يؤثران على التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف احملكمة. وطلبت اللجنة قد العامة اللذين 
املقرتح تحويل الثار املرتتبة على مشروع املراجعة و اآلحتليل من أجل بتقرير يف دورهتا الثامنة والعشرين 

التوزيع اجلغرايف على  اد من عدم تأثريمها سلبيكوالتأشكل صحيح ب املؤقتة العامةوظائف املساعدة ل
 والتوازن بني اجلنسني. 

 موظفي المحكمةالمتعلقة بحصاءات اإل -ثانياا 
املعلومات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني من موظفي الفئة الفنية جيدر التذكري بأن  -8

 أتيحت ،وفضاًل عن ذلك. (3)واملاليةجلنة امليزانية بأعمال  تعلقةامل ريراتقلا اتترد يف مرفق يف احملكمة
 امليسرة عند الطلب.عن طريق للجمعية البيانات ذات الصلة 

 تتكون من ، يفةوظ 666من الفئة الفنية باحملكمة  ائفبلغ عدد الوظ، 4161يوليه /متوز 66ويف  -9
 (.لغاتي الموظفمن  66)خبالف املوظفني املنتخبني و جنسية خمتلفة 85

اخنفاضاً  مما ميثل، الفئة الفنية باحملكمةموظفي من يف املائة  27النساء شكلت ، التاريخ نفسيف و  -61
 .(2)يف املائة 56ن الذكور و املوظفشكل  يف حني ،4165عام املائة مقارنة بيف  6.6يبلغ 
( ٪76) 6-ف  برتبةوظفنياملمن  ٪51وتوضح البيانات أيضاً أن النساء يشكلن نسبة تزيد على  -66
تشغل النساء وظيفة واحدة ف، ومع ذلك فإهنن ممثالت متثياًل ناقصًا يف الفئات األعلى: (٪16) 4-وف

وظيفة من بني  42، و5-فبرتبة وظيفة  64يفة من بني وظ 64، و6-دموظيفة برتبة  66من بني فقط 
 .(5)6-فبرتبة وظيفة  642وظيفة من بني  55و ،2-فبرتبة وظيفة  25
جمموعة دول أوروبا الغربية والدول  تكان وأثره على التوزيع اجلغرايف،املراجعة فيما يتعلق مبشروع و  -64

نتيجة للهيكل التنظيمي ائف الفنية ظالو من حيث قل نصيبها األكثر تضررا اجملموعة اإلقليمية األخرى 
مجيع يف حني تأثرت  ،قالساب التنظيمي مقارنة باهليكلفنية وظيفة  67اجلديد لقلم احملكمة مبقدار 

من جمموع ال شئ. و و  6-رتاوح  بني قل نصيبها مبا يحيث قدر أقل بكثري باألخرى موعات اإلقليمية اجمل
                                                           

 
 .(ICC-ASP/15/15)تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة والعشرين  (4)
املرفق الثاين، احملدثة ، (ICC-ASP/15/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين )و  املرجع نفسه (6)

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني من موظفي الفئة الفنية يف التمثيل "   CBF/27/11P01بالوثيقة  4161متوز/يوليه  66يف 
 ". احملكمة

 .املرجع نفسه( 2)
(5)

 .املرجع نفسه 



ICC-ASP/15/32* 

3 32R-A-141116 

. وبينما ال تزال يف املائة 76.96 ، بلغ نصيب جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىالتخفيضات
ميكن فإنه متثياًل زائداً، ملمثلة اإلقليمية اات اجملموع أكثرهي جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى 

عدم التقليل من حيث أدت إىل  ثر إجيايب على التوزيع اجلغرايفأ اأن إعادة التنظيم كان هلبالقول 
 .(1)التوازن

عدد املوظفني يف اخنفاض إمجايل وجد تأثري إعادة التنظيم على التوازن بني اجلنسني، يتعلق بوفيما  -66
 19.51 انك،  مت ختفيضها وظيفة 46 من جمموعو  اإلناث. باملقارنة مع املوظفات من الفئة الفنية الذكور

 5-على الوظائف برتبة فكان تأثري إعادة التنظيم بالتحديد،  الذكور. و من احملكمة وظفي قلم ململائة يف ا
مع ن كانوا يالذللموظفني الذكور،  ثالث وظائفإىل ختفيض يبلغ أدى بينما  حمايدا لموظفاتبالنسبة ل

على الرغم من . و وظائفال اخنفاض عدد ني متثيال زائدا رغمممثلوالذين ال يزالون زائدا متثيال ذلك ممثلني 
قل ككل،   5-إىل ف 6-بقدر أكرب قليال، فإنه بالنظر إىل املستوى من ف 2-برتبة فاملوظفات تأثر 
تأثر املوظفون وبعبارة أخرى، . املوظفاتاثنتني فقط من بموظفني مقارنة  61املوظفني الذكور مبقدار عدد 

 اضروريكان هذا التأثري   ولكنسة أضعاف، مخسلبا مبقدار  5-فإىل  6-فمن الذكور يف املستوى 
 .(7)الذكور واإلناث يف هذه املستوياتبني ملعدل الوظائف نسبة الب اوإجيابي

 85، كانت 4161متوز/يوليه  66يف طرف دولة  642الدول األطراف البالغ عددها  ومن -62
ممثلة متثيال  جنسية 49لرقم املستهدف، وعادلة لجنسية م 61، منها جنسية ممثلة يف الفئة الفنية باحملكمة

جنسية غري ممثل على االطالق. أما  11والباقي البالغ قدره ، متثياًل زائداً جنسية ممثلة  69وصا، ناق
  طراف يف نظام روما األساسي.أغري دول لإهنا فجنسية  46يف الفئة الفنية البالغ عددها  اجلنسيات املتبقية

 46و، املنطقة األفريقية ينتمون إىلموظفاً  51كان ذلك التاريخ،  حىت وزيع املطلق، ومن حيث الت -65
أمريكا الالتينية  جمموعة دولإىل  41أوروبا الشرقية، و منطقة إىل 48واهلادئ، إىل منطقة آسيا واحمليط 

  .جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىإىل  698والكارييب، و
 :(8)كما يلي  4161متوز/يوليه  66يف أما عدد املوظفني لكل رتبة حبسب املنطقة فكان  -61

من  واثنانوواحد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، من املنطقة األفريقية،  واحد: 6-مد )أ(
ودون متثيل من ، أوروبا الغربية ودول أخرى جمموعة دولمن  وستةجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، 

دول أوروبا  وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييبرعايا من زيادة يف التمثيل مع منطقة أوروبا الشرقية، 
 .(9)الغربية ودول أخرى

من ثالثة و ، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن  وواحدمن املنطقة األفريقية،  مخسة: 5-ف )ب(
عة دول أوروبا من جممو  46ووواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، منطقة أوروبا الشرقية، 

 ة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.أفريقيا وجمموع رعايامن تمثيل الالغربية ودول أخرى، مع زيادة يف 
من  وثالثة، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن  ستةو من املنطقة األفريقية، عشرة : 2-ف )ج(

عة دول أوروبا من جممو  62دول أمريكا الالتينية والكارييب، و جمموعةمن أربعة و منطقة أوروبا الشرقية، 
وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول املنطقة األفريقية مع زيادة يف التمثيل من رعايا الغربية ودول أخرى، 

 .أخرى

                                                           

 . 664، الفقرة 4161التقرير الشامل عن إعادة تنظيم قلم احملكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية، آب/أغسطس  (1) 
 CR.pdf-Registry-cpi.int/itemsDocuments/ICC-https://www.icc.   (7) 666قرة فنفسه، ال عاملرج.  
(8)

 66املرفق الثاين، احملدثة يف ، (ICC-ASP/15/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين ) 
 ".التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني من موظفي الفئة الفنية يف احملكمة"  CBF/27/11P01بالوثيقة  4161متوز/يوليه 

يشغلون الذين  ألفرادحسب النسبة املئوية لإذا كانت املنطقة ممثلة متثيال ناقصا أو زائدا  يتم حتديد مايف هذه احلالة،  (9) 
  ة.قملنطذه اوظائف مقارنة بالنسبة املستهدفة اليت حددهتا املوارد البشرية هل

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf
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من  عةبوس، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن  مخسةو من املنطقة األفريقية،  46: 6-ف )د(
با عة دول أورو من جممو  15دول أمريكا الالتينية والكارييب، و جمموعةمن تسعة و منطقة أوروبا الشرقية، 

 مع زيادة يف التمثيل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. الغربية ودول أخرى،
من  66و، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن مثانية و من املنطقة األفريقية،  61: 4-ف )ه( 

من جمموعة دول أوروبا  11ومن منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، تسعة و منطقة أوروبا الشرقية، 
جمموعة و املنطقة األفريقية ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ مع زيادة يف التمثيل من رعايا  ،الغربية ودول أخرى

 .دول أوروبا الغربية ودول أخرى
من ، وأربعة منطقة آسيا واحمليط اهلادئاثنان من و من املنطقة األفريقية،  ثالثة: 6-ف )و(

عة دول أوروبا من جممو  2دول أمريكا الالتينية والكارييب، و جمموعةمن واحد و منطقة أوروبا الشرقية، 
 مع زيادة يف التمثيل من رعايا املنطقة األفريقية ومنطقة أوروبا الشرقية.الغربية ودول أخرى، 

لتعيني أو مت قيد ا وظيفة 666، وكانت شاغرة وظيفة 26 كانت،  4161متوز/يوليه  66ويف  -67
 .(61)وظيفة 66التعيني فيها، ومت االعالن عن 

 الستنتاجات -ثالثا
إنه  ، بلكبرياً  4165بيانات الفصل األول من عام ب مقارنةيف التمثيل اجلغرايف  يعد التفاوتال  -68

يف التمثيل يف احملكمة بني بعض البلدان الطبيعة املزمنة للخلل  ليع دل ذلكبشكل أو بآخر. وي ظل ثابتاً 
 واألقاليم، وخاصة آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب. 

عمليات إهناء اخلدمة والتعيني قلم احملكمة أن تنظيم عادة الرمسية األخرية إلاألرقام من تبني يوبينما  -69
، 5-إىل ف 6-يف املستوى من فوظائف اليف  نساءالمتثيل يف إىل زيادة أدت تنظيم الإعادة الناجتة عن 

اجلارية قد تؤدي  وظيفعملية التزائدا، فإن متثيال اليت ال تزال ممثلة لمنطقة لالتمثيل مستوى إىل اخنفاض و 
 إىل مزيد من التصحيح هلذا االختالل.

كبري من الوظائف عدد  موظفني يف  عينيتستتبع ت اليتإعادة تنظيم قلم احملكمة،  ال تزال عمليةو  -41
اجلنسني.  ازن بنيتو الاحلايل يف التمثيل اجلغرايف و  اخلللصحيح لتكبرية فرصة  تتيح ، اليت ظلت شاغرة

فرص التعيني وضمان تقدم املرشحني من البلدان  وضوحل اجهودحملكمة واجلمعية أن تبذل اينبغي  ولذلك
لدول االستباقي لدور السيظل . و للتعيني يف هذه الوظائف أو غري املمثلة الناقصة التمثيلواألقاليم 

إىل جمموعة توصل العلى مثاًل األطراف املعنية حامساً يف دعم احملكمة يف هذه املساعي، وذلك مبساعدهتا 
 الناقصة التمثيل أو غري املمثلة.املرشحني املؤهلني من البلدان من 

 التوصيات   -رابعا
 إلى المحكمة -ألف

احملكمة من  املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل  االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفتطلب ي -46
 .عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف 

للنساء الاليت التقدم الوظيفي سبل لتحديد سرتاتيجيات ااجلهود العتماد مزيد من ينبغي بذل و  -44
 وتقدمي الدعم هلن. احملكمة الفنية العليا وما فوقها يفلديهن ما يؤهلهن للتقدم إىل املستويات 

                                                           
 .  CBF/27/11P01 البشرية الواردة يف الوثيقة وارداالحصاءات املعيارية للم  (61) 
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الفجوة بني اجلنسني من خالل اختاذ التدابري الالزمة لتحديد النساء  لسدوينبغي اختاذ خطوات  -46
 .نهوتوظيف نوالوصول إليه املؤهالت لشغل املناصب العليا

البلدان لضمان استهداف املرشحني من التوعية األولوية ألنشطة للموارد البشرية أن تويل ينبغي و  -42
معية من ذا الصدد، من املفيد كما أوصت اجلناطق الناقصة التمثيل أو غري املمثلة. ويف هاملمن أو النامية 

 قبل:
زيد من السرعة مبغري املمثلة  اجلنسيات أو املناطق الناقصة التمثيلأن تتاح معلومات عن  )أ(

 .وقع احملكمةمبعيني على صفحة الت

ناطق امل، إضافة إىل املعلومات عن اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة تقدم احملكمة أن )ب(
لوماسية يف بالبعثات الدمن خالل إىل اجلمعية كي تعممها غري املمثلة  اجلنسيات أو الناقصة التمثيل

 منظمات اجملتمع املدين.وبروكسل وكذلك من خالل  الهاي وجنيفنيويورك و 

على وجه الدوريات واملنشورات، من خالل  إعالنات الوظائف الشاغرةأن تعمم  )ج(
 .املمثلةغري  ناقصة التمثيل أوالالبلدان أو املناطق الدوريات واملنشورات املتداولة يف اخلصوص 

التمثيل الناقصة الدول األعضاء وينبغي بذل اجلهود لتعزيز مشاركة رعايا البلدان النامية من أقاليم  -45
يف احملكمة، ألن  املوظفني الفنيني املبتدئنيو  الفنيني الزائرينو  الداخلي أو غري املمثلة يف برامج التدريب

املرشحني املتاحني لشغل الوظائف الفنية جمموعات مشاركة الرعايا من األقاليم الناقصة التمثيل قد تزيد من 
 يف احملكمة.

برامج التدريب مشاركني يف لاجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ل ينبغي إتاحة معلومات عن التمثيل -41
بتقييم للدول األطراف تسمح ا سألهنواملوظفني الفنيني املبتدئني للجمعية  الفنيني الزائرينالداخلي وبرامج 

مقدمي طلبات التوظيف احملتملني والتوازن بني جمموعات على معاجلة مستوى التمثيل الربامج هذه أثر 
  ة.الفنية باحملكم املؤهلني للتعيني يف الوظائف

االستعراض أن تظل مجيع السياسات واإلجراءات وممارسات التعيني اخلاصة باملوظفني قيد وينبغي  -47
أن تواصل احملكمة تطبيق وتعزيز سياساهتا يف جمال التوظيف لتعزيز اختيار املرشحني نبغي والتحسني، وي
من خالل خباصة من البلدان النامية، مبا يف ذلك املمثلة أو الناقصة التمثيل، و غري البلدان املؤهلني من 

قدمي طلبات التوظيف يالء األولوية ملإلنشر أوامرها اإلدارية بشأن اختيار املوظفني اليت تشمل حكمًا 
ائف وتطبيق املؤهلني من الدول األطراف غري املمثلة أو الناقصة التمثيل يف إعداد القوائم املختصرة للوظ

 تلك األوامر اإلدارية تطبيقاً كاماًل.
 املناطقمن التوظيف طلبات مات ومقدمي مقدمجع البيانات عن وينبغي أن تواصل احملكمة  -48

ورصدها وحتليلها وإعداد التقارير عنها للوقوف على ، وخباصة من البلدان النامية، الناقصة التمثيل
 مساعيهم لنيل وظيفة بنجاح يف احملكمة.يف وهنا التحديات اليت يواجه

 والدول األطراف إلى الجمعية -باء
احملكمة من  املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل  االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفتطلب ي -49

 .عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف 
أن تنظر يف تشرتك مع احملكمة يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني اليت لدول األطراف ينبغي لو  -61

 للمشاركني من املناطق املمثلة متثيالً ناقصاً، وخباصة البلدان النامية.الالزم توفري التمويل 
من املناطق لمشاركني املنح التعليمية للتغطية الالزم التمويل توفري  يفالنظر لدول األطراف لينبغي و  -66

 والفنيني الزائرين. الداخلي يف برنامج التدريب ، مثلة متثيالً ناقصاً، وخباصة البلدان الناميةامل
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البلدان خباصة ناقصة التمثيل أو غري املمثلة، و الينبغي إجراء مشاورات بني املندوبني من البلدان و  -64
االعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة نشر الالزم لدعم لتوفري الالنامية، من أجل وضع اسرتاتيجيات هادفة 

 .يف احملكمة
على املؤسسات  نشر الدول ألطراف االعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة يف احملكمةأن توينبغي  -66

واملنظمات الوطنية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك اجلامعات واجلمعيات املهنية والدوائر واملؤسسات 
 القضائية.

 ،لموظفني الفنيني املؤهلني لديهالقائمة  وضعيف  الناقصة التمثيلناطق امل منوقد تنظر الدول  -62
 الوظائف الشاغرة.املتعلقة بمن حصوهلم على املعلومات وينبغي أن تتأكد 

ناطق بناء القدرات يف املهم تعزيز تحديد الشركاء الذين ميكنلوينبغي أن جيري املكتب مشاورات  -65
شجع الدول للعمل يف احملكمة، وتاملؤهلني مقدمي طلبات التوظيف إعداد قوائم الناقصة التمثيل من أجل 

نشطة بناء املدين واملؤسسات املدنية اليت تضطلع بأاألطراف على تقدمي الدعم املايل إىل جهات اجملتمع 
 القدرات املذكورة.

بالتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف   نياملعنيين يسر ُتشجع الدول األطراف على االستعانة باملو  -61
 .والتوازن بني اجلنسني كجهة اتصال ملواجهة أي شواغل تتعلق بتمثيل املوظفني
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  المرفق
 دراجه في القرار الجامعإلمشروع نص 

   ICC-ASP/12/Res.8  من القرار الجامع 35كما جاء في الفقرة   -ألف
تبذهلا اليت د هو تعزيز اجلاحملكمة على شجع تبتقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، و حتيط علماً  
العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى  من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايفتعيني املوظفني  يف جمال

يف مسائل حمددة، منها على سبيل  مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات
تصلة بالتعرض للصدمات، اخلاصة امل املثال وليس على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية

 املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ والعنف الذي يستهدف النساء أو األطفال، وتشجِّع على حتقيق
ضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن فيما يتعلق بعلى أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب  تشدد 

 ؛وصياتهوت بني اجلنسني يف تعيني املوظفني، وترحب بتقرير املكتب

الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتوفري جمموعات من مقدمي طلبات التوظيف حتث  
احملتملني املؤهلني للتعيني يف الوظائف الفنية باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الناقصة 

متوهلا اجلمعية، وبرامج التمثيل، مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت 
التدريب املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدول، ونشر اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة 

 باحملكمة يف املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛

 مرفق بشأن الولياتال، 1026لعام  لقرار الجامعباإلضافة إلى ا -باء
 املوظفني فيما خيص تعيني

 تقريرالتوصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة يف  تؤيد 
 ؛والعشرينسابعة وال والعشرينسادسة العن أعمال دورهتا 

عشرة تقريراً شاماًل عن املوارد البشرية،  سادسةإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا ال تطلب 
؛  4167يتضمن معلومات حمدثة عن تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة هبذا املوضوع يف عام 

االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف إىل املكتب مواصلة  تطلب 
هن يف تلك الوظائف، دون اإلخالل ئف عليا يف الفئة الفنية واستبقاوزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائ

بكل ما جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء 
 سادسةالمسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا 

 ؛عشرة يف هذا الشأن
الختاذ واملستقبلية وظيف اجلارية من عمليات التاملتاحة اغتنام الفرصة قلم احملكمة على  ثحت 

والتوازن العادل لتمثيل اجلغرايف ل ارغوب فيهاملنطاقات املبذولة للوفاء بالهود اجليف اإلسهام تدابري من شأهنا 
 بني اجلنسني؛
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