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أوال -املقدمة
 -1ينص نظام روما األساسي على أن تكفل احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") توافر أعلى معايري
الكفاءة واملقدرة والنزاهة وأن تويل االعتبار للتمثيل العادل لإلانث والذكور يف مجيع املناصب ،ومتثيل النظم
القانونية الرئيسية يف العامل ابلنسبة إىل املناصب القانونية ،والتمثيل اجلغرايف العادل ابلنسبة إىل املناصب من
الفئة الفنية .وتضع عملية التعيي للمعايري الواردة يف الفقرة  2من املادة  44والفقرة  8من املادة  36من
نظام روما األساسي والقرار  ICC-ASP/1/Res.10جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية").
 -2وعلى حنو ما قررته اجلمعية العامة ،يستند نظام النطاقات املستصوبة الذي تطبقه احملكمة إىل النظام
الذي تطبقه األمم املتحدة .وحتسب النطاقات على أساس مسامهة الدولة املالية يف ميزانية احملكمة وحجم
سكان الدولة ،وعالقة كال املعيارين مبجموع أعضاء نظام روما األساسي.
 -3ويف دورهتا الثامنة عشرة ،على النحو الوارد يف القرار  ICC-ASP/18/Res.6بشأن "تعزيز
احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"" ،طلبت اجلمعية إىل املكتب أن يواصل العمل مع احملكمة
لتحديد سبل حتسي التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي يف املناصب من الفئة الفنية ،فضال عن
إبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي قيد نظره وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة التاسعة
عشرة للجمعية" )1(.وابإلضافة إىل ذلك ،على النحو الوارد يف القرار ICC-ASP/18/Res.7
بشأن "استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي" ،طلبت اجلمعية إىل املكتب ،من خالل
أفرقته العاملة وآلية التيسري ،معاجلة مجلة أمور من بينها مسألة "التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي"
()2
كمسألة ذات أولوية يف عام  ،2020ورفع تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا العادية املقبلة بشأن التقدم احملرز.
 -4وأسند مكتب اجلمعية مهمة النظر يف مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي إىل الفريق العامل
بنيويورك وأعاد تعيي السيدة كريستينا ابلكيو (اجلمهورية التشيكية) كميسرة معنية هبذه املسألة يف 6
شباط/فرباير .2020

اثنيا -النقاشات صلب الفريق العامل بنيويورك
 -5عقدت امليسرة اجتماعاً يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  2020كان مفتوحاً أمام الدول األطراف والدول
املراقبة واجملتمع ُ
املدين .وعُقد االجتماع عن بُعد عرب رابط شبكي بسبب القيود املفروضة جراء كوفيد.19-
وخالل ذلك االجتماع ،قدم موظفو قسم املوارد البشرية بقلم احملكمة اجلوانب ذات الصلة من التقرير السنوي
الذي تصدره احملكمة بشأن إدارة املوارد البشرية )3(،فضال عن اإلحصاءات احملدثة وحملة عامة عن جهود
احملكمة لتحقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي .كما أتيحت للوفود فرصة مناقشة النص املقرتح
إدراجه يف القرار الشامل املرفق هبذا التقرير.
 -6ويف اجتماع عُقد يف  9تشرين الثاين/نوفمرب ،شددت الدول األطراف على أمهية استالم التقرير
السنوي بشأن إدارة املوارد البشرية من احملكمة يف أقرب وقت ممكن حىت يُتمكن من النظر يف حمتوايته على
النحو املطلوب قبل الدورة املقبلة للجمعية .ويف هذا الصدد ،قُدم طلب إلاتحة التقرير حبلول شهر أاير/مايو
من كل عام.
 -7والحظت الدول األطراف أن تقرير استعراض اخلرباء املستقلي للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما
( )4
عددا من التوصيات اهلامة ذات الصلة مبوضوع التوزيع اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي،
األساسي تضمن ً
( )1الفقرة (13د) من املرفق األول الوارد يف الوثيقة . ICC-ASP/17/Res.6
( )2الفقرة  18من الوثيقة .ICC-ASP/18/Res.7

( )3الوثيقة .ICC-ASP/19/4

( )4الوثيقة .ICC-ASP/19/16
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واقرتحت أن تنظر آليات تيسري التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي يف التوصيات اليت تقع ضمن نطاقها.
وأُشري ،على وجه اخلصوص ،إىل أن اخلرباء املستقلي أوصوا أبن تعتمد احملكمة نظاما بشأن التعيي يف
مناصب الرتبة ف  5-وما فوقها )5(.وتتطلع الدول األطراف إىل النظر يف تلك التوصيات كجزء من نظرهتا
الشاملة يف ذلك التقرير .وقُدم طلب إىل قلم احملكمة لبدء النظر يف التقرير وتقييمه من وجهة نظره ،مبا يف
ذلك أنواع التدابري اليت جيب اتاذها من أجل تنفيذ نظام التعيي يف املناصب اجلديدة.
 -8وعقدت امليسرة أيضا اجتماعات ثنائية مع الوفود املهتمة هبدف تقدمي معلومات حمددة عن
االحصاءات ذات الصلة بدوهلا .ومن شأن عملية التيسري ،على غرار السنوات املاضية ،أن تدم مجلة من
املسائل منها أن تكون منربا لرفع مستوى الوعي بشأن تعيي املوظفي يف احملكمة وأن تقدم معلومات حمينة
بشأن التذبذب القائم يف تعيي املوظفي.

اثلثا -سري عملية التعيني
 -9كان للمحكمة  497موظف من الفئة الفنية ينحدرون من  92جنسية خمتلفة (ابستثناء ثالثة
مسؤولي منتخبي وموظف يف قسم اللغات) حىت اتريخ  30أيلول/سبتمرب  .2020ويف نفس التاريخ،
()6
كانت  45وظيفة من الفئة الفنية شاغرة.
 -10وقد زود ممثلو قسم املوارد البشرية الدول مبعلومات أساسية بشأن سري عملية التوظيف .وقد أشري
إىل أن احملكمة ،وفقا لنظام روما األساسي ،تتار أكثر املرشحي أتهيال ،وعندما يكون أداء املرشحي
متساواي ،فإن فريق التوظيف يراعي التمثيل اجلغرايف واجلنساين .وجرى التشديد على أن التنوع يكتسي أمهية
أيضا ابلنسبة إىل تكوين األفرقة وأن أعضاءها زودوا مبعلومات تتعلق ابلبلدان املمثلة متثيال انقصا والبلدان
املمثلة متثيال زائدا لضمان إيالء االعتبار على حنو مناسب لرعااي هذه البلدان إلدراجهم يف قوائم املرشحي.

رابعا-التوازن بني اجلنسني
 -11إىل حد اتريخ  30أيلول/سبتمرب  ،2020بلغت نسبة املوظفي من اإلانث من موظفي احملكمة
من الفئة الفنية  49.2يف املائة يف حي بلغت نسبة املوظفي من الذكور  50.8يف املائة .وشهدت
احملكمة( )7على مر السنوات استقرارا نوعا ما فيما يتعلق ابلتوازن بي اجلنسي إال انه تبي وجود اختالل يف
التوازن يف تشكيلة املوظفي صلب بعض برامج احملكمة( )8ونقص حاد يف متثيل املوظفي من اإلانث يف الرتبة
ف 5 -فما فوق( .)9ففي حي تزايدت نسبة املوظفي من اإلانث يف  2019عن  50يف املائة يف الرتبة ف-
 80( 1يف املائة) والرتبة ف 62( 2-يف املائة) ،فإن متثيلهن يف الرتب العليا كان ضعيفا للغاية ،حيث ال
تتعدى نسبة املوظفي من اإلانث 11 ،يف املائة يف الرتبة مد ،1-و 30يف املائة يف الرتبة ف ،5-و 37يف
()10
املائة يف الرتبة ف ،4-و 46يف املائة يف الرتبة ف.3-
()5

التوصية  104من الوثيقة .ICC-ASP/19/16

( )6املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية يف االجتماع عن طريق الفيديو مع الفريق العامل يف نيويورك يف  9تشرين الثاين/نوفمرب 2020
واملشمولة يف العرض التقدميي احملدث الذي مت تعميمه على الدول األطراف الحقا.
( )7املرجع ذاته .النسبة املئوية للموظفي الذكور واإلانث يف السنة 53.5 :2014 :يف املائة 46.5-يف املائة؛  56.2 :2015يف املائة 43.8-يف
املائة؛  52.9 :2016يف املائة  - 47.1يف املائة؛  53.6 :2017يف املائة  46.4 -يف املائة؛  52,8 :2018يف املائة 47,2-يف املائة؛
 52,7 :2019يف املائة 47,3-يف املائة).
( )8املرجع ذاته .النسبة املئوية للموظفي الذكور واإلانث لكل جهاز اعتبارا من  30أيلول/سبتمرب  :2020القضاء 35 :يف املائة 65-يف املائة؛
مكتب املدعي العام 47 :يف املائة 53-يف املائة؛ قلم احملكمة  58يف املائة  42-يف املائة؛ أمانة مجعية الدول األطراف 56 :يف املائة –  44يف
املائة؛ أمانة الصندوق االستئماين للضحااي 33 :يف املائة 67 -يف املائة؛ املنظمة الدولية للهجرة  33يف املائة 67 -يف املائة؛ مكتب التدقيق
الداخلي 25يف املائة  75-يف املائة.
( )9املرجع ذاته .حىت  30أيلول/سبتمرب  ،2020بلغت نسبة املوظفات يف وظائف الرتبة ف  5 -أو فما فوق  23.5يف املائة بينما بلغت النسبة
املئوية للموظفي الذكور  76.5يف املائة.
( )10الفقرة  67من الوثيقة .ICC-ASP/19/4
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 -12وأشارت احملكمة إىل أنه رغم أن كفاءة املرشحات ال تقل عن كفاءة املرشحي ،فإن جمموع الفئة
األخرية املعنية ابلرتب العليا ضعيف إىل حد ما )11(،األمر الذي استوجب اتاذ تدابري هتدف إىل زايدة عدد
طلبات املرشحات.
 -13ومن أجل املسامهة يف حتسي فهم وملعاجلة هذا الوضع ،أنشأت احملكمة "الربانمج التوجيهي اخلاص
ابلنساء" الذي كان يهدف إىل دعم املرأة يف تعزيز الشبكات املهنية وحتديد التطلعات املهنية ومتابعتها من
خالل تدريب مرشد متمرس ودعمه .واعتزمت احملكمة أيضاً إنشاء "مركز تنسيق لشؤون النساء" يف عام
 2020وبدء برامج تدريبية حول الوعي بشأن املسائل اجلنسانية والتحيز الالواعي لفائدة املديرين املشاركي
يف التوظيف .وسيساعد مركز التنسيق املعين ابملرأة يف معاجلة املسائل التنظيمية املنهجية اليت قد تشكل
عقبات أمام التقدم الوظيفي للمرأة وسيساعد ،إىل جانب برامج تدريبية ،على حتديد التحيز احملتمل الالواعي
ومعاجلته .وفيما يتعلق مبركز التنسيق املعين ابملرأة وابألنشطة املتصلة إبنشاء هذا الدور ،انضم رؤساء جهاز
احملكمة (املدعي العام والرئيس واملسجل) إىل شبكة قيادة تراعي نوع اجلنس وجتمع بي صانعي القرار من
النساء والرجال الذين عقدوا العزم على كسر احلواجز القائمة بي اجلنسي وجعل املساواة بي اجلنسي حقيقة
عملية يف جماالت نفوذهم.
 -14ويف دورتيها اخلامسة والثالثي والثالثة والثالثي ،قدمت جلنة امليزانية واملالية عدة مالحظات بشأن
مسألة التوازن بي اجلنسي وأوصت أبن تواصل احملكمة جهودها الرامية إىل تضييق نطاق التمييز بي اجلنسي
()12
يف املناصب الفنية العليا".

خامسا -التمثيل اجلغرايف
 -15كانت  92جنسية ممثلة على مستوى موظفي احملكمة من الفئة الفنية حىت  30أيلول/سبتمرب
 :2020منها  20جنسية متوازنة مع أهدافها؛ و 23جنسية ممثلة متثيال انقصا؛ و 24جنسية كانت ممثلة
متثيال زائدا؛ و 56جنسية غري ممثلة .وأما اجلنسيات املتبقية من املوظفي من الفئة الفنية والبالغ عددها 25
()13
جنسية ،فتمثل الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي.
 -16وإىل حد اتريخ  30أيلول/مارس  ،2020ومن حيث التوزيع املطلق ،كان  89موظفا من رعااي
بلدان اجملموعة االفريقية ،و 31موظفا من رعااي بلدان جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،و 47موظفا من رعااي
بلدان جمموعة أورواب الشرقية ،و 33موظفا من رعااي بلدان جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
()14
و 296موظفا من رعااي بلدان جمموعة أورواب الغربية ودول أخرى.
 -17وإىل حد اتريخ  30أيلول/سبتمرب  ،2020كان عدد املوظفي ،موزعي حبسب املنصب واملنطقة،
()15
كما يلي:
(أ) مد )9( 1-واحد من اجملموعة األفريقية ،وواحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،واثنان من
جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب ،ومخسة من جمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى ،مع عدم متثيل
جمموعة أورواب الشرقية؛ مع متثيل زائد لرعااي جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب وجمموعة دول أورواب الغربية
)16(.
ودول أخرى

( )11احلاشية  .7يف  ،2020قدم  38يف املائة من املرشحي من اإلانث و 62يف املائة من املرشحي من الذكور طلبات للحصول على وظائف ف-
 4وف.5-
( )12الفقرة  213من الوثيقة .ICC-ASP/19/15
( )13احلاشية .7
( )14معلومات مقدمة من قسم املوارد البشرية إىل امليسرة .وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال تشمل املوظفي يف وظائف اللغة من الفئة الفنية.
( )15قام قسم املوارد البشرية بتحديث املعلومات لصاحل امليسرة.
( )16يف هذه احلالة ،يتحدد ما إذا كانت املنطقة ممثلة متثيال زائدا أو ممثلة متثيال انقصا مبقارنة النسبة املئوية لألفراد الذين يشغلون الوظائف من منطقة
معينة،مع النسبة املئوية اليت حددهتا املوارد البشرية كهدف للمنطقة.
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(ب) ف :)42( 5-مثانية من اجملموعة األفريقية ،وواحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،وأربعة
من جمموعة أورواب الشرقية ،وواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب ،و 30من جمموعة دول أورواب
الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل زائد لرعااي اجملموعة األفريقية وجمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى.
(ج) ف 17 :)81( 4-من اجملموعة األفريقية ،وستة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،وستة
من جمموعة أورواب الشرقية ،وستة من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب ،و 46من جمموعة دول أورواب
الغربية ودول غرب أفريقيا؛ مع متثيل رعااي بلدان اجملموعة األفريقية وجمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى
متثيال زائدا.
(د) ف 35 :)170( 3-من اجملموعة األفريقية ،وعشرة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ،
و 11من جمموعة أورواب الشرقية ،و 12من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب ،و 102من جمموعة
دول أورواب الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل رعااي بلدان اجملموعة األفريقية وجمموعة دول أورواب الغربية ودول
أخرى متثيال زائدا.
(هـ) ف 22 :)161( 2-من اجملموعة األفريقية ،وسبعة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ،
و 102من جمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل رعااي جمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى
متثيال زائدا.
(و) ف :)33( 1-مخسة من اجملموعة األفريقية ،وستة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ،وتسعة
من جمموعة أورواب الشرقية ،و 11من جمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى؛ وواحد من جمموعة دول
أمريكا الالتينية والكارييب؛ ومع متثيل رعااي اجملموعة األفريقية وجمموعة أورواب الشرقية وجمموعة دول أورواب
الغربية ودول أخرى متثيال زائدا.
 -18ومع التسليم أبن حتدايت كبرية أمام حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل ال تزال قائمة ،فقد أكدت
احملكمة أن جهودها قد أسفرت عن حتقيق بعض عالمات التحسن يف السنوات األخرية ،وذلك على األقل
فيما يتعلق ابلبلدان غري املمثلة .فقد ظل عدد البلدان غري املمثلة هو نفسه بي عام  2019وعام .2020
 -19ومن منظور أوسع نطاقا ،أفادت بياانت استعراض مدته مخس سنوات( )17أبن التمثيل اجلغرايف ال
يزال على حاله نسبيا .ويكشف ذلك عن الطبيعة املزمنة للتمثيل غري املتوازن يف احملكمة فيما يتعلق ببعض
البلدان واملناطق ،وال سيما من آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

سادسا -تعيني رعااي من الدول غري األطراف
 -20ابملقارنة مع التقرير السابق عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي( ،)18كان هناك اخنفاض صايف
قدره ثالثة موظفي من الدول غري األطراف )19(،ابنضمام موظف واحد ومغادرة أربعة.
 -21ولوحظ أن تعيي رعااي من غري الدول األطراف قد يكون أكثر تكلفة من تعيي رعااي من الدول
األطراف .ووفقا للممارسة واملبادئ االساسية للخدمة املدنية الدولية ،على النحو الذي تقرره احملكمة االدارية
ملنظمة العمل الدولية ،حيق جلميع موظفي احملكمة اإلعفاء من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت
اليت تدفعها احملكمة .وبلغت املسؤولية الضريبية التقديرية  100ألف يورو لعام  ،2019فيما يتصل بدافعي
()20
الضرائب يف الوالايت املتحدة مدرجي على كشف مرتبات احملكمة.

()17
()18

()19

احلاشية .3
الوثيقة .ICC-ASP/17/36
الفقرة  72من الوثيقة .ICC-ASP/19/4

( )20البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف  31كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/18/12( 2018البند .13.2
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 -22وأقر قلم احملكمة ابلشواغل اليت أاثرها عدد من الوفود واللجنة فيما يتصل بتعيي مواطين الدول غري
األطراف كما أحاط علما ابلتزام احملكمة إبجياد السبل الكفيلة مبعاجلة هذا الوضع ،مبا يف ذلك من خالل
ممارسات التوظيف الداخلية.

سابعا-

التدابري الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف

 -23أبلغت احملكمة الدول أبهنا واصلت أنشطة التوعية اليت تنظمها ،ال سيما للدول األطراف غري املمثلة
واملمثلة متثيال انقصا (أ) االعرتاف أبمهية إدارة التمثيل اجلغرايف يف صفوف جمموعات املواهب املستقبلية
داخل احملكمة من خالل برامج التدريب املهين والزايرات املهنية؛ (ب) ومواصلة دعم وتعزيز برانمج املوظفي
الفنيي املبتدئي الذي تشارك فيه ثالث دول أطراف ممثلة متثيال انقصا والذي من املتوقع أن تشارك فيه دولة
طرف إضافية ممثلة متثيال انقصا يف عام 2020؛ (ج) وحضور معارض التوظيف وغريها من األحداث
انقصا؛ (د) والتعاون مع قسم اإلعالم والتواصل لتقدمي فرص
املناسبة يف الدول غري املمثلة واملمثلة متثيالً ً
()21
وظيفية جملموعات من املهنيي القانونيي من البلدان املمثلة متثيال انقصا وغري املمثلة اليت تزور احملكمة.
 -24وتشمل التدابري األخرى اليت اتذهتا احملكمة ما يلي(" :أ) استمرت يف االعالن عن الوظائف الشاغرة
دوليا يف خمتلف وسائط التواصل االجتماعي واملنصات؛ (ب) ووزعت مجيع اعالانت الشواغر بلغيت العمل؛
(ج) وشارك موظفو املوارد البشرية حبكم مناصبهم يف مجيع عمليات التوظيف ،وساعدت أفرقة اخلرباء يف
ضمان أخذ التنوع يف االعتبار يف مجيع مراحل دورة التوظيف؛ (د) وأشرف جملس استعراض املرشحي على
ووزعت على مجيع
مجيع عمليات التوظيف؛ (هـ) وُكفل التنوع اجلغرايف يف صلب مجيع أفرقة التوظيف؛ (و) ُ
أفرقة التوظيف معلومات مستكملة عن التمثيل اجلغرايف؛ (ز) وأويل االعتبار للتمثيل اجلغرايف سواء يف مرحلة
انتقاء املرشحي أو عند اتاذ قرار بشأن االختيار النهائي للمرشحي املناسبي؛ (ح) وأويل االعتبار للتمثيل
اجلغرايف يف مجيع أنواع التعيينات؛ (ط) واستخدم قسم املوارد البشرية وسائل التواصل االجتماعي للسعي
جبد إىل حتديد مرشحي مؤهلي انطالقا من التوصيفات املرغوبة لتعزيز جمموعة مقدمي الطلبات؛ (ي)
وساعدت منصة إمباكت بول عام  2019يف بذل مزيد من اجلهود يف جمال التوعية من أجل زايدة التنوع
اجلغرايف جملموعات مقدمي الطلبات إىل احلد األقصى؛ (ك) وشارك موظفون إداريون من احملكمة يف أنشطة
التوعية ابإلضافة إىل أسفارهم واجتماعاهتم العادية .ويعترب التمثيل اجلغرايف بندا هاما من بنود جدول األعمال
()22
إىل جانب مجيع السفرات واالجتماعات مع الدول وأصحاب املصلحة اخلارجيي".
 -25ولوحظ أن الدول ال تزال تضطلع بدور حاسم يف كفالة نشر إعالانت الشواغر على نطاق أوسع،
بغية توفري جمموعات من املرشحي أكثر متثيال جغرافيا.
 -26وكررت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة والثالثي توصياهتا السابقة أبن تعد احملكمة خطة
جيدا ملعاجلة الوضع فيما يتعلق ابلتمثيل اجلغرايف .وأوصت اللجنة
متوسطة إىل طويلة األجل وأهداف حمددة ً
أبن تواصل احملكمة جهودها لتضييق الفجوة يف التمثيل اجلغرايف .وعالوة على ذلك ،حثت اللجنة احملكمة
23
على تقييم فعالية التدابري واألنشطة املتخذة سلفا وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا السادسة والثالثي.
 -27وأوصت اللجنة أيضا أنه كلما شغرت أي من الوظائف اليت يشغلها مواطنون من الدول غري املصدق
عليها ،ينبغي للمحكمة أن حتاول شغلها من خالل تعيي مرشحي من الدول غري املمثلة والدول املمثلة
()24
متثيال انقصا.

()21
()22
()23
()24
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اثمنا -املتدربون ،واملوظفون املبتدئون من الفئة الفنية واملهنيون الزائرون
 -28أشارت الدول إىل أن التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي مستصوب أيضا عند اختيار املتدربي
الداخليي ،واملهنيي الزائرين ،واملوظفي املبتدئي من الفئة الفنية .وأعربت أيضا عن االهتمام ابلعالقة بي
هذه الربامج والتعيي الفعلي للمحكمة ،مبا أن املتدربي الداخليي ،واملهنيي الزائرين ،واملوظفي املبتدئي من
الفئة الفنية غالبا ما يكونون مرشحي حمتملي للوظائف الفنية .ولذلك لوحظ أن التدابري الرامية إىل تعزيز
التوزيع اجلغرايف العادل يف هذه الربامج ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب يف تنويع جمموعة مقدمي الطلبات لشغل
الوظائف من الفئة الفنية.
 -29وأكدت احملكمة أهنا سعت إىل معاجلة بعض التحدايت املتعلقة ابلتمثيل اجلغرايف من خالل برانمج
التدريب الداخلي وبرانمج املهنيي الزائرين ،إذ يعتقد أن جمموعة متنوعة من املهنيي املؤهلي يف هذه الربامج
سيشجع املرشحي املهتمي من تلك البلدان والذين حيتمل أن يكونوا مؤهلي على احلصول على هذه
املناصب اليت يشغلها موظفو احملكمة اآلن ويف املستقبل .وإلاتحة هذا الربانمج للجميع ،استحدثت احملكمة
صندوقاً استئمانياً يعتمد على التربعات لتمكي األشخاص من املناطق النامية الذين ينتمون أيضاً إىل الدول
األطراف من احلصول على التمويل الكايف ،مع تفضيل الدول غري املمثلة أو املمثلة متثيال انقصا.
 -30ويف عام  2018مول الصندوق االستئماين عملية توظيف  23من املتدربي واملهنيي الزائرين من
أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأورواب الشرقية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .ويف عام  ،2019مل
ميول الصندوق االستئماين أي برانمج جديد من برامج التدريب الداخلي واملهنيي الزائرين .وقد عززت
احملكمة جهودها جلمع األموال وحتث الدول على مواصلة املسامهة والتعاون .وإىل جانب املسامهات الواردة
من املوظفي واملسؤولي املنتخبي ،أتمل احملكمة أن تتمكن من متويل برامج جديدة للتدريب الداخلي
واملهنيي الزائرين مرة أخرى يف عام .2021
 -31وأفادت احملكمة أهنا نسقت مرة أخرى تنفيذ برانمج املهنيي القانونيي بتمويل من املفوضية األوروبية.
ويف عام  ،2019شهد الربانمج تعيي مثانية مشاركي :ستة من املناطق النامية وثالثة من الدول األطراف
()25
غري املمثلة.

اتسعا -االستنتاجات
 -32يهم الدول األطراف واجملتمع املدين البقاء على اطالع على آخر املستجدات فيما يتعلق بتذبذب
عملية التوظيف يف احملكمة ،من منظور التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي .وجرى التشديد على أن
التمثيل العادل للموظفي الذكور واإلانث والتوزيع اجلغرايف العادل يفيد احملكمة من خالل ضمان تنوع
وجهات النظر الذي يرفع على الصعيد الداخلي من مستوى اإلبداع يف بيئة العمل ،ويظل على الصعيد
اخلارجي ،عامال حامسا يف التصدي للتحدايت املتصلة بفهم الواقع والنهوض بعاملية نظام روما األساسي.
 -33وهناك توازن عموما من حيث التوازن بي اجلنسي مع وجود اخنفاض طفيف يف متثيلية النساء .بيد
أنه ال يزال هناك اختالل حاد يف متثيل النساء يف املراتب العليا .وينبغي للمحكمة أن تواصل جهودها الرامية
إىل تضييق هذه الفجوة وتقدمي تقرير حول أنشطتها هبذا الشأن.
 -34وفيما يتعلق ابلتمثيل اجلغرايف ،يوجد اختالل دائم ومزمن فيما يتعلق ببعض البلدان واملناطق .وهناك
أيضاً بعض اجلنسيات من اجملموعات املمثلة متثيالً زائدا اليت تعد من اجلنسيات املمثلة متثيال انقصا يف
موظفي احملكمة .ويف الواقع فإن بعض الدول حتتل مرتبة عالية بي املسامهي يف ميزانية احملكمة وهي ممثلة
متثيالً انقصا للغاية.
()25

7

الفقرة  121من الوثيقة

.ICC-ASP/19/4

29-A-171220

ICC-ASP/19/29

 -35وأشارت دول عديدة إىل أن مسألة تعيي رعااي من الدول غري األطراف يف هيئة موظفي احملكمة
ينبغي أن تدرس جنباً إىل جنب مع التحدايت احلالية املتمثلة يف حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل.
 -36وينبغي أن تبذل احملكمة واجلمعية مزيدا من اجلهود لضمان إبراز فرص العمل ومتكي مرشحي
مؤهلي من البلدان واملناطق غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا من تقدمي طلبهم .وال يزال الدور االستباقي
للدول األطراف املعنية حامسا يف دعم احملكمة ،بعدة وسائل ،منها املساعدة على الوصول إىل جمموعة من
املرشحي املؤهلي من البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة متثيال انقصا.

عاشرا -التوصيات
ألف – إىل احملكمة
 -37يقتضي عدم التوازن املزمن على مستوى التمثيل اجلغرايف ،وكذلك على مستوى متثيل النساء يف
الرتب العليا ،أن تضاعف احملكمة جهودها ملعاجلة هذه الوضعية .وعلى وجه اخلصوص ينبغي بذل اجلهود
لتحديد النساء املؤهالت لشغل وظائف يف الرتب العليا والوصول إىل هذه الوظائف وتوظيفهن ،وكذلك
دعم التقدم الوظيفي داخل احملكمة للموظفات.
 -38وينبغي للمحكمة أن تواصل إعطاء األولوية ألنشطة التوعية بغية استهداف املرشحي احملتملي من
البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة متثيال انقصا ،وال سيما البلدان النامية ،يف برامج التدريب الداخلي ،وبرامج
املهنيي املبتدئي ،وبرامج املهنيي الزائرين بطرق منها تشجيع التربعات للصندوق املعد هلذه الربامج .وينبغي
مواصلة تزويد اجلمعية العامة ابملعلومات املرتبطة ابلتوازن اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي فيما يتعلق هبذه
الربامج.
 -39وينبغي إلعالانت الشواغر:
أن يتواصل نشرها عرب موقع احملكمة على شبكة اإلنرتنت وامللفات الشخصية على وسائط
(أ)
اإلعالم االجتماعية ،فضالً عن توزيعها عرب الدورايت واملنشورات ،وخاصة تلك اليت توزع على
البلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا؛
(ب) أن تبلغ اجلمعية العامة هبا ابنتظام ،بغية مساعدة الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدين
على زايدة تعميمها؛
(ج) أن تعمم على األقل بلغيت عمل احملكمة.
 -40وينبغي أن تظل مجيع السياسات واإلجراءات وممارسات التوظيف قيد االستعراض والتحسي وينبغي
للمحكمة أن تواصل تطبيق سياساهتا املتعلقة ابلتوظيف وتعزيزها لتشجيع اختيار املرشحي املؤهلي من
البلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،وال سيما البلدان النامية ،بطرق منها نشر تعليماهتا اإلدارية بشأن
اختيار املوظفي وتنفيذها ،واليت تتضمن أحكاما متنح األولوية للمرشحي املؤهلي من الدول األطراف غري
املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،ألغراض وضع القائمة.
 -41وينبغي للمحكمة أن تعاجل ،يف إطار زمين معقول ،املسألة النتعلقة إبحتمال جتميد توظيف مواطين
الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ،على حنو ما أوصت به اللجنة أيضا.
 -42وينبغي للمحكمة أن تواصل مجع ورصد وحتليل وتقدمي بياانت عن مقدمي الطلبات من اإلانث
ومن البلد ان غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،وال سيما البلدان النامية ،بغية حتديد التحدايت اخلاصة اليت
تواجه هذه الفئات للحصول على وظائف يف احملكمة.
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ابء -إىل مجعية الدول األعضاء
 -43يتطلب غياب التوازن املزمن على مستوى التمثيل اجلغرايف ،وكذلك على مستوى متثيل النساء يف
الرتب العليا ،مضاعفة اجلهود من جانب الدول االطراف.
 -44وينبغي أيضا للدول األطراف اليت تشارك يف احملكمة فيما يتعلق بربامج املهنيي املبتدئي ،أن تنظر
يف توفري التمويل للمشاركي من املناطق غري املمثلة واملناطق املمثلة متثيال انقصا ،وال سيما من البلدان النامية.
 -45وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف توفري التمويل لتغطية مرتبات املشاركي من املناطق غري املمثلة
واملناطق املمثلة متثيال انقصا ،وال سيما من البلدان النامية ،يف برامج املتدربي وبرامج املهنيي الزائرين.
 -46وينبغي للدول األطراف ،وال سيما الدول غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،أن تضع اسرتاتيجيات
حمددة لدعم تعميم الشواغر اخلاصة ابحملكمة على مؤسساهتا ومنظماهتا الوطنية ،حسب االقتضاء ،مبا يف
ذلك اجلامعات والرابطات والغرف املهنية واملؤسسات القضائية.
 -47وينبغي للمكتب أن يشارك يف مشاورات لتحديد شركاء قادرين على تعزيز بناء القدرات يف البلدان
أو املناطق غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،بغية توفري خزان من مقدمي الطلبات املؤهلي يف احملكمة،
وتشجع الدول األطراف املهتمة على تقدمي الدعم املايل إىل اجملتمع املدين واملؤسسات اليت تضطلع ببناء
القدرات.
 -48وتشجع الدول األطراف على استخدام إجراءات التيسري فيما يتعلق ابلتمثيل اجلغرايف والتوازن بي
اجلنسي كجهة تنسيق ملعاجلة أي شواغل تتعلق بتمثيل املوظفي وحتقيق التوازن بينهم.
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املرفق
النص املقرتح إدراجه يف القرار الشامل
ألف -صياغة القرار الشامل بشأن تعيني املوظفني

يستعاض عن الفقرات من  118إىل  125من القرار الشامل املعتمد يف الدورة الثامنة عشرة
للجمعية ( )ICC-ASP/18/Res.6ابلنص التايل:
حتيط علما بتقرير احملكمة عن ادارة املوارد البشرية( )1وتطلب إىل احملكمة تعزيز جهودها أكثر يف

جمال تعيي املوظفي والسعي إىل حتقيق متثيل جغرايف عادل مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحي من
الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا وحتقيق التوازن بي اجلنسي وأعلى معايري الكفاءة واملقدرة
والنزاهة ،فضال عن البحث عن اخلربة يف مسائل حمددة ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر،
االحتياجات النفسية-االجتماعية املتصلة ابلصدمات والعنف ضد النساء أو األطفال ،وتشجع على إحراز
مزيد من التقدم يف هذا الصدد.

وتدعو أيضا احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة عشرة تقريرا عن نتائج هذه اجلهود
الرامية إىل السعي للتمثيل اجلغرايف العادل مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحي من الدول األطراف غري
املمثلة واملمثلة متثيال انقصا والتوازن بي اجلنسي ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،إدخال حتسينات
على عملية التوظيف وبياانت التوظيف السنوية؛
وحتيط علما ابستمرار احلوار بي احملكمة واملكتب فيما يتعلق بكفالة التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن
()2
بي اجلنسي يف تعيي املوظفي ،وترحب بتقرير املكتب وتوصياته؛
وحتث الدول األطراف على بذل اجلهود لتحديد وتوسيع جمموعات مقدمي الطلبات احملتملي يف
الوظائف املهنية للمحكمة من الدول األطراف يف املناطق والبلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا ،بطرق
منها ،متويل اجلمعية لربانمج التدريب الداخلي للمحكمة وبرامج املهنيي الزائرين ،ومتويل الدول األطراف
لربامج املوظفي الفنيي املبتدئي ،من خالل مبادرات التوعية املوجهة ومن خالل نشر الوظائف الشاغرة يف
أوساط املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛
وترحب إبنشاء احملكمة برانجما لتمويل توظيف املتدربي الداخليي واملهنيي الزائرين من املناطق
النامية ،عن طريق التربعات مع الرتكيز بوجه خاص على املرشحي من الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة
متثيال انقصا ،وترحب ابلتربعات الواردة حىت اآلن وتطلب إىل الدول األطراف أن تساهم يف هذا الربانمج؛
وتطلب إىل احملكمة أن تضع آليات ميكن أن تكفل ،بطريقة أكثر استدامة وانتظاما ،متويل تنسيب
املتدربي الداخليي واملهنيي الزائرين من املناطق النامية وتطلب كذلك إىل احملكمة أن تستكشف طرائق
تنفيذ برامج املوظفي الفنيي املبتدئي وتقرتحها على املرشحي من الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال
انقصا ،وال سيما من املناطق النامية ،واليت ينبغي متويلها من التربعات؛
وتطلب إىل احملكمة النظر يف تدابري إدخال سياسة التناوب يف احملكمة وتطلب إىل احملكمة كذلك
إبالغ اجلمعية ابلنتائج احملققة؛
وترحب ابخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  2021-2019وبربانمج العمل الذي يدوم ثالث
سنوات الرامي إىل حتسي التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي ،كواحدة من أولوايت القلم.
( )1
()2
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وحتيط علما بتقرير استعراض اخلرباء املستقلي للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي،
وتشري إىل أن آليات تيسري التمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي ستنظر يف التوصيات اليت تدخل ضمن
نطاقها.
()3

ابء -صياغة املرفق املعين ابملهام املدرجة يف القرار الشامل

يستعاض عن الفقرة  13من املرفق األول للقرار الشامل املعتمد يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية (ICC-
 ).ASP/18/Resابلنص التايل:
فيما يتعلق بتعيني موظفني،
تؤيد توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق ابلتمثيل اجلغرايف والتوازن بي اجلنسي
(أ)
()4
الواردة يف تقرير دورهتا اخلامسة والثالثي وحتث احملكمة على اتاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذها؛

وتطلب إىل احملكمة أن تقدم تقريرا شامال عن املوارد البشرية حبلول هناية أاير/مايو
(ب)
لتنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة عشرة ،يتضمن حتيينا بشأن تنفيذ التوصيات اليت تتعلق ابملوضوع
واليت قدمتها اللجنة يف عام 2020؛
وتطلب إىل احملكمة أن تدرج يف ذلك التقرير ملخصا عن جهودها الرامية إىل حتسي
(ج)
عملية التوظيف من حيث السعي إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحي
من الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصا والتوازن بي اجلنسي ،مبا يف ذلك بياانت التوظيف
السنوية؛
وتطلب إىل املكتب أن يواصل العمل مع احملكمة يف حتديد سبل حتسي التمثيل
(د)
اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي يف الوظائف من الفئة الفنية ،وأن يبقي مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن
بي اجلنسي قيد نظره ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة؛
وتطلب إىل املكتب أن يواصل العمل مع احملكمة يف حتديد سبل حتسي التمثيل
(هـ)
اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي يف الوظائف من الفئة الفنية ،وأن يبقي مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن
بي اجلنسي قيد نظره ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة؛
____________
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