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  الدورة السابعة
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  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ – ١٤
 

 

  
 

  ىف والتوازنتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرا  

  يةالدولتعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية  جمال يفبني اجلنسني          
  
 

 مذكرة من األمانة

، يقدم ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٤ املؤرخ يف ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٢٣عمال بالفقرة 

 والتوازن بني اجلنسيني يف جمال تعيني املوظفني اجلغرايفمكتب مجعية الدول األطراف طيه تقريره عن مسألة التمثيل 

  يف نيويورك التابعويتضمن التقرير حصيلة املناقشات اليت أجراها الفريق العامل. وذلك لكي تنظر فيه اجلمعية

    . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١ املكتب يف إجتماعه الثالث املعقود يف للمكتب عمال بالوالية اليت أناطها به
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  تقرير املكتب  عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

  كمة اجلنائية الدوليةحللم  جمال تعيني املوظفنييف

  املقدمة 

بإلتزامها طبقا للنظام األساسي " ذكّرت مجعية الدول األطراف احملكمة ICC-ASP/4/Res.4مبوجب القرار   -١

لفعالية ، لتحقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني وأعلى معايري ابأن تسعى، يف جمال تعيني املوظفني

والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني اخلربات الالزمة بصدد قضايا حمددة تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، 

 التشاور مع احملكمة، مقترحات ختص حتسني ، بعدالعنف ضد املرأة أو األطفال، وتقرر دعوة املكتب إىل أن يقدم

نسني يف جمال تعيني املوظفني، ويرفع تقريرا ذا الشأن إىل اجلمعية يف وقت التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجل

  . )١("سابق لدورا اخلامسة

  

يف جمال تعيني املوظفني، لتحقيق  "ذكّرت اجلمعية احملكمة بأن تسعى ICC-ASP/5/Res.3 ومبوجب القرار     -٢

ايري الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني  وأعلى معالتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن مابني اجلنسني

  , ) ٢("احلصر، العنف ضد املرأة أو األطفالالذكر ال اخلربات الالزمة بصدد قضايا حمددة تشمل، على سبيل 
  

مبواصلة العمل مع احملكمة يف سبيل إستبانة " أوصت اجلمعية املكتب  ICC-ASP/6/Res.2ومبوجب القرار      -٣

سبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل يف إطار النموذج القائم، وذلك دون املساس بأي مناقشات جتري ال

التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني مته فضال عن إبقاء قضية مة النموذج احلايل أو عدم مالءالءمستقبال بشأن م

   )٣(." اجلنسني قيد اإلستعراض

  

ترينيداد ( السيد إيدن تشارلز ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢٩يف إجتماعه الرابع املعقود يف وعين املكتب   -٤

لية ميسرا معنيا مبسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدو) وتوباغو

والسفري مرجام بالك ) كينيا(يمي مووريا  امليسران اللذان سبقاه ومها السفري كالملواصلة العمل الذي كان يؤديه

  ). أوغندا(

  

                                                           
/ تشرين الثاين ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،   )١(

 -ICCاجلزء الثالث، القرار )  ICC-ASP/4/32  منشور احملكمة اجلنائية الدولية(  ٢٠٠٥ديسمرب/ مانون األول٣ -نوفمرب
ASP/4/Res.4 ٢٣.، الفقرة   

 كانون ١-نوفمرب/ين تشرين الثا٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الهاي،   )٢(
  . ٢١، الفقرة ICC-ASP/5/Res.3اجلزء الثالث، القرار ) ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٦ديسمرب /األول

 تشرين ٣٠الوثائق الرمسسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٣(
، الّد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/6/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية(  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤- نوفمرب/الثاين

ICC-ASP/6/Res.2 ٢٣، الفقرة.  
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واحملكمة مطالبة بتحقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني من خالل تعيني املوظفني من   -٥

احلكومات واخلدمة املدنية واألوساط األكادميية واتمع املدين والقطاع اخلاص دون اازفة بنوعية املوظفني 

  . تخدمنياملس

  

  املشاورات غري الرمسية 

  

 مشاورات ثنائية  و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩لية و يو/ متّوز٢٥أجرى امليسر مشاورات غري رمسية يومي   -٦

عام تقرير امليسر بتوزيع ومجيع هذه املشاورات دارت يف مقر األمم املتحدة بنيويورك أين قام . أثناء تلك الفترة

٢٠٠٧٤(تب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةه املك الذي أعد( .

وتضمن هذا التقرير حتديثا للخطوات اليت قطعتها احملكمة يف التقيد باألحكام الواردة يف النظام األساسي لروما 

  . لتحقيق التوازن اجلغرايف وبني اجلنسني يف تعيني املوظفني

  

، ركّزت املناقشات، يف مجلة أمور، على استخدام ٢٠٠٨يولية / متوز٢٥وأثناء املشاورات اليت أجريت يف   -٧

وأستندت املناقشات إىل . احملكمة لنموذج األمم املتحدة للنطاقات املستصوبة يف ما تبذله من جهود لتعيني املوظفني

وكان رأي األغلبية . غرايف بني املوظفني العاملني باحملكمةاملعلومات املتلقاة من احملكمة فيما خيص التوازن اجل

الساحقة من األعضاء أن منوذج االمم املتحدة يبدو، استنادا إىل البيانات املتلقاة من احملكمة، منوذجا ميسرا العمل به، 

  .ومل يكن هناك تأييد كبري لفكرة استكشاف مناذج بديلة

  

 ركّزت املناقشات على التدابري اليت إعتمدا ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩وأثناء املشاورات اليت دارت يف   -٨

 ومتّ اإلتفاق على أن ونوقشت كذلك مسألة توظيف املرأة باحملكمة .احملكمة يف سبيل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة

يناث من املوظّفني ستقالت فيها املوظّفات العامالت أعلى بكثري علما بأنّ التفاوت بني الذكور واإلاحلاالت اليت ا

  .ليس تفاوتا كبريا

  

  النتائج

  

يفصل املوظفني الذكور عن  يف املائة ١٢تبني اإلحصاءات اليت وفرا احملكمة أنّ هناك فارقا بقدر   -٩

 يف املائة من العاملني باحملكمة يف حني ٥٦ الفين يشكّل املوظفون الذكور املستوىناث باكمة وعلى املوظفات اإل

وهناك عدد من األسباب ساقتها احملكمة خبصوص التفاوت  )٥(. من املالكيف املائة  ٤٤ناث سوى اإل يشكلال 

  :القائم يف أعداد املوظفات منها على سبيل الذكر ال احلصر ما يلي

                                                           
  الدوليةاملكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية   تقرير  )٤(
) ICC-ASP/6/22   وAdd.1 و  Add.1/ Corr.1 )باإلجنليزية فقط.(( 

-ICC)تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية   )٥(
ASP/6/22/Add.1(املرفق احلادي عشر ،.  
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  عدم معرفة احملكمة يف العديد من األسواق التوظيفية؛)  أ(  

  ضة؛اإلفتقار إىل الطابع التنافسي يف األجور املعرو) ب(

  ت اللغوية؛ااملتطلب) ج(

  .واجهم  أز ممن يعملجتذاب موظفنياملصاعب اليت تواجه يف ا)  د(

  

وفيما يتعلّق بقضية األجور، أشارت بعض الوفود إىل أنّ األجر الذي تدفعه احملكمة يقارن باألجور اليت  -١٠

ن يسريا على الوفود  ولذلك مل يك.سابقةتدفعها احملاكم الدولية األخرى مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ال

  . تقبل الفكرة القائلة بأن األجر مسألة مطروحة بصدد تعيني املوظفني باحملكمة

  

 يف املائة من موظفيها ١٨,١٤وأخذا بعني اإلعتبار التمثيل اجلغرايف احلايل للموظفني، تنوي احملكمة تعيني   -١١

 يف املائة من ١١,٢٧ يف املائة من أوروبا الشرقية، و ٧,٨٤ آسيا، و  يف املائة من٦,٣٧و من البلدان اإلفريقية 

أخرى وتكشف من جمموعة أوروبا الغربية ودول  يف املائة ٥٦,٣٧امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكرييب و 

  . تشكو من نقص التمثيل و من عدم كفاية متثيلها يف املستويات العليا أيضاالدول اإلحصاءات أن بعض 

  

حملكمة، متّ اإلتفاق عموما على إيالء األولوية رعايا الدول غري األطراف يف اوفيما يتعلّق مبسألة توظيف   -١٢

ومتّ اإلتفاق أيضا على تلقّي . ألصحاب الطلبات من الدول األطراف والدول املوقّعة على نظام روما األساسي

 تومت )٦( ICC-ASP/1/Res.10  يف القرارطلبات من دول أخرى عند الضرورة وعلى النحو املنصوص عليه

كسبيل إىل جذب  من الدول غري األطراف وائد سياسية من وراء تعيني موظفنياإلشارة إىل أنّ يف اإلمكان حتقيق ف

  . مما يسهم يف حتقيق عاملية نظام روما األساسي،تلك الدول لتصبح أطرافا

  

ستخدمت لنشر املعلومات املتعلّقة بالشواغر مبا يف ذلك اعديدة سبال  وتبني املواد اليت عرضتها احملكمة أنّ  -١٣

ن الشواغر للسفارات اليت تتخذ من عالربيد األلكتروين واإلعالنات يف الصحف اليومية فضال عن إتاحة اإلعالنات 

سفارات اليت  ينبغي التوسع فيها حبيث تشمل استخدام التبين أن هذه التدابري مفيدة ولكنوقد . الهاي مقرا هلا

  . تتخذ من بروكسال مقرا هلا نظرا ألنّ الدول األطراف ليست مجيعها ممثّلة ديبلوماسيا يف الهاي

  

  التوصيات

ناث خاصة من يشغل منهن جتذاب واستبقاء املوظفات اإلالى ن تتقصى طرائق أخرأينبغي للمحكمة   -١

  .املستويات العليا

                                                           
 ١٠- ٣راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط   )٦( 

-ICCاجلزء الرابع، القرار ICC-ASP/1/3 ,) والتصويب E.03.V.2منشورات األمم املتحدة، املبيع رقم ( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
ASP/1/Res.10 ٤، املرفق، الفقرة.  
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ستقالة من الىل ا إملوظفات اتدفعجية للتأكد من األسباب اليت ربالت خان جتري مقايتعين على احملكمة أ  -٢

   -:يأكد مما يلن تساعد يف الت حيث إن هذه املقابالت ميكن أاحملكمة

   ؛لةستقاالأسباب ا  )أ(

  .تخدامها ملعاجلة الوضعاسميكن  يتالتدابري ال  )ب(

ستخدام مواقع التوظيف اغر عن طريق ومات املتعلقة بالشوان تواصل نشر املعل للمحكمة أيينبغ   -٣

  .لكترونيةاإل

  . املمثلة متثيال ناقصانستهداف الدول واملناطق واملهىل اجهودها الرامية إن تواصل بذل للمحكمة أ ي ينبغ  -٤ 

  .يفاد بعثات للتوظيف للمناطق والدول املمثلة متثيال ناقصا إن تواصل احملكمة أ ينبغي   -٥ 

طراف والدول املوقعة على نظام روما ألولوية يف التوظيف لرعايا الدول األ ايالءكمة إن تواصل احملأ ينبغي   -٦

  .قتضاء الخرى عند األات من رعايا الدول ا فيما تواصل قبول الطلبيساسألا

 تشهد  يف املناطق اليتن تستخدم تدابري نافذة ودائبة لنشر املعلومات املتعلقة بالشواغر للمحكمة أيينبغ  -٧ 

  .ساسي كفالة عاملية نظام روما األ يف  بذلككرب عدد ممكن من الدول فتسهم رعايا أ   اجتذابيال ناقصا بغيةمتث

عدها أن تواصل النظر يف اعتماد مناذج بديلة على حنو ما هو مقترح يف الورقة اليت للمحكمة أ ينبغي   -٨

    . )٧(٢٠٠٧ يف تقرير املكتب لعام ، وواردلدوليةنشاء احملكمة اجلنائية اإجل أ حتالف املنظمات غري احلكومية من 

 ماكن اليتت يف األمكانية توجيه رسائل بريدية تتعلق بالشواغر إىل السفاران تنظر احملكمة يف إ ينبغي أ  -٩

  .طراف كرب من الدول األيوجد ا عدد أ

  

- - - 0 - - -  

 

 

___________________________  
                                           اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل) ٧(
) ICC-ASP/6/22/Add.1 و .Add.1/corr  )املرفق الثاين عشر  ) )ليزية فقطكباإلن ،.  

  .)٨(عمال دورا العاشرةأ من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٤٣قرة ن تفكر يف تنفيذ التوصية الواردة يف الف أللمحكمةينبغي   -١٠
 ن تقدم تقرير عن ذلك اىل اجلمعية  القضايا املعلقة يف هذا الشأن وأو سنتني تتصدى خالهلما يفنية من سنة أن متنح احملكمة مهلة زمينبغي أ -١١
ن عملية  أأشارت اللجنة إىل ": على مايلي )ICC-ASP  7/3/ (  دورا العاشرةن اعمال من تقرير جلنة امليزانية واملالية ع٤٣تنص الفقرة  )٨(

كما .  هذا املنوال  على مواصلة السرياجلنسني وشجعت احملكمة على يث التمثيل اجلغرايف والتوازن بنيتعيني موظفى احملكمة شهدت حتسنا من ح
على املستوى الوطين او عن طريق اإلعالن عن   عن طريق تنظيم مسابقات , اجلغرايفالتمثيلدعت اللجنة احملكمة للبحث عن طرائق لتحسني 
   ".مثلةاملغري أو الشواغر يف الصحف الوطنية للبلدان الناقصة التمثيل 


