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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةدورة اللا
٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢١ – ١٢ ،نيويورك

 جمال اجلنسني يف بني والتوازن العادل اجلغرايف التمثيل عن تقرير املكتب
  الدولية اجلنائية باحملكمة وظفنيامل تعيني

  مذكرة من األمانة

ديسمرب /كانون األول ١٠املؤرخ ، ICC-ASP/9/Res.3 القرار  من٤٥ عمال بأحكام الفقرة
 والتوازن العادل اجلغرايف التمثيلحول  تقريره طيه الدول األطراف مجعيةأمانة مكتب قدم ي، ٢٠١٠

يعكس هذا و .هتنظر فيكي جلمعية ل، على االدولية اجلنائية كمةباحمل املوظفني تعيني جمال اجلنسني يف بني
 .نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب التقرير

  مقدمة -أوالً

 العادل اجلغرايف التمثيل عن تقرير املكتبيف ") اجلمعية("مجعية الدول األطراف نظرت   -١
ديسمرب /كانون األول ١٠ يف الدولية اجلنائية باحملكمة املوظفني تعيني جمال اجلنسني يف بني والتوازن
مع احملكمة  التعامل"املكتب يواصل  بأن ت، وأوصالتوصيات الواردة فيه اجلمعية أيدتو .٢٠١٠

، لعليان يف املناصب ا االحتفاظوالنساء  توظيفزيادة و العادل اجلغرايف التمثيلتحديد سبل حتسني ل
أن ، فضال عن أو غري ذلك، بشأن مدى مالءمة النموذج احلايل مناقشات يف املستقبلدون املساس بأي 

م ، و قيد النظروالتوازن بني اجلنسني اجلغرايف بقي مسألة التمثيليذا الشأن اًتقريرأن يقدالدورة   إىل
١".للجمعية  العاشرة

 

جولتني من ، ) البوليفاريةفرتويالمجهورية (ي دابوان  غلينا كابيلو دالسيدةعقدت امليسرة،   -٢
يف  املوظفني، تعينيجمال يف  اجلغرايفالتمثيل و بني اجلنسني التوازن بشأن مسألة غري الرمسية املشاورات

  . على التوايل٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ١٠و  أكتوبر / تشرين األول٥

                                                
)١( .ICC-ASP/9/30 

 كانون ١٠-٦الدورة التاسعة، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جمعية الدول األطراف يف الوثائق الرمسية لل) ٢(
  ٤٥ ةالفقر،  ICC-ASP/9/Res/3اجلزء الثالث،  الد األول، )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ديسمرب /األول

)٣( .ICC-ASP/10/9.  
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ؤرخ امل ٢إدارة املوارد البشرية، كمة بشأناحمل قريريف تالفريق العامل نظر ، يف أول اجتماع له  -٣
 فضال عن ،٢٠١١ أغسطس/يف آب واملالية جلنة امليزانية  إىلالذي قدمته ،٢٠١١يوليو /متوز ٣١

  .الالحقة يف هذا الصدد امليزانية واملالية توصيات جلنة

 العادلاجلغرايف  التمثيل بشأناملكتب  الذي قدمه ٢٠١٠تقرير عام   من١١ عمال بالتوصية -٤
  منة حمدثنسخة حملكمةا الدولية، قدمت للمحكمة اجلنائية تعيني املوظفني يف والتوازن بني اجلنسني

 نوفمرب/تشرين الثاين ٧ بتاريخ ،والتوازن بني اجلنسني التمثيل اجلغرايف العادل بشأن التقرير غري الرمسي
 للفريق رمسيةالشاورات غري اء اجلولة الثانية من املأثن يف االجتماع الثاين حملكمةا تقريرنوقش و .٢٠١١
  .العامل

  .)املرفق( القرار اجلامع  يفقانون إلدراجهمشروع  بإعداد الفريق العاملقام   -٥

 االستنتاجات  -ثانياً

يف  ٤٨,٣٢ تبلغ املوظفاتأن نسبة  ،٢٠١١ مارس/آذار ٣١ حىت املقدمة، اتءاإلحصاتفيد   -٦
  ٣.يف املائة ٥١,٦٨ من الذكور املوظفنييبلغ عدد يف حني  الفنيني ةاحملكم من موظفي املائة

 من الفئةاملوظفني  بنيمن ناث  من اإل١٧٣ ومن الذكور ١٨٣ه يوجد أن أحدث البيانات بينت  -٧
، بالكامل احملكمةلكن بالنسبة ملوظفي .  اللغاتوموظفو مبن فيهم املسؤولون املنتخبون ،ينديراملو الفنية

  ٤.ناث من اإل٣١٨ والذكورمن  ٣٧٧ بني  وتهناك تفا

وهي   من موظفي اللغات،٣٦، باستثناء ٣١٨ين من ديراملو الفنية من الفئةيتشكل املوظفون   -٨
أنه  احملكمة اإلحصاءات اليت قدمتهاوتكشف . إىل نفس املنطقة يف املائة ٦١,٦٣مناصب تنتمي منها 

دولة ممثّلة متثيال  ١٦ و، لة ممثّلة متثيال زائداًدو ٢٩ كانت ،٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٣١ حىت
  . دولة غري ممثلة٥٦ بينما ،١٥متثيال ناقصا  ١٥ و ،اتوازنم

من الدول  يف املائة من املوظفني ١٦,٦١  متّ تعيني،٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٣١حىت   -٩
يف  ٩,٠٩  والشرقية، من دول أوروبا يف املائة ٧,٢١ ومن الدول اآلسيوية، يف املائة ٦,٢٧ واألفريقية،

  .دول أخرىأوروبا الغربية و من يف املائة ٦٠،٨٢، والكارييب الالتينية ودول املائة من أمريكا

 ١٢,٩٦  توظيفاحملكمةتنوي ، نظام روما األساسييف احلايل دول األطراف لاعدد  استنادا إىل  -١٠
 ،الشرقية يف املائة من أوروبا ٨,٣٥ و،ائة من آسيايف امل ١٨,٢٦ و،من أفريقيا يف املائة من املوظفني

 ٤٥,٩١، و)أمريكا الالتينية والكارييب(منطقة البحر الكارييب الالتينية و يف املائة من أمريكا ١٤,٥٢و
  .الغربية دول أوروبا عن غريها من يف املائة

                                                
)٤( ICC-ASP/10/5   

  .املرجع نفسه )٥(
 للمحكمة اجلنائية تعيني املوظفني يف والتوازن بني اجلنسني التمثيل اجلغرايف العادل التقرير غري الرمسي الذي قدمته احملكمة بشأن )٦(

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٧، بتاريخ الدولية
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  توصياتال -اًلثثا

والتوازن بني  اجلغرايف العادل التمثيل ةيف احملكم املستويات مجيعاملناصب يف  ينبغي أن تعكس  -١
  .اجلنسني

يف ، ال سيما اإلناث تعيني املوظفني التقدم احملرز يف االستفادة من مواصلة ينبغي للمحكمةو  -٢
  . العليااملناصب

نيويورك  املتحدة يف لدى األمم البعثات الدائمةعلى  إعالنات الشواغر أن تعمم ينبغي أيضا  -٣
  . الهاييفإىل السفارات و

 اإلنترنتعلى صفحات  أكثر سهولة يف االستخدام بطريقة فرص العمل وينبغي تقدمي   -٤
  .اجلنائية الدولية للمحكمة

يف  واملطبوعات واملنشورات الدوريات عن طريقيعلن عنها اليت  الشواغر ينبغي إدراجو   -٥
منشورات احمللية و الدورياتذلك يف يف  ااحملكمة، مب يف مثلةاملغري  أو مثلة متثيال ناقصاامل الدول دوريات

  .هذه الدول

، للمناصب العليا مركز التقييم املمارسات يفهذه  عن نتائج تقدمي معلومات لمحكمةلينبغي    -٦
  ٥.يف احملكمة املوظفني كبار ملناصب يف املستقبل جيب أن تستخدموما إذا كان 

الذين ليسوا ، تعيني اخلرباء االستشاريني ان إذا كعماأيضا تقدمي معلومات  ينبغي للمحكمة   -٧
  .والتوازن بني اجلنسني االعتبار اجلغرايف العادل يف التمثيليراعي ، موظفي احملكمة من

إدارة  مفصلة عن اليت حتتوي على معلومات من املبادئ التوجيهية احملكمة نسخةسوف تقدم   -٨
  .املوظفني الفنيني املبتدئني برنامج

ينبغي و .املوظفنياملتعلقة بواإلجراءات السياسات  مجيعأن تراجع وحتسن  محكمةينبغي لل   -٩
 رئيسي مرجعي كمصدرلكي يستعمل  إدارة املوارد البشرية دليلاإلجراءات يف هذه القواعد و توحيد

  ٦.غريهم ونيالستشارياخلرباء ا، ويف مجيع الربامج املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة

 القضايا العالقةبعض   معاجلةأثناءهاميكن سنة واحدة فترة زمنية مدا  احملكمة منحن تينبغي أ  -١٠
واالحتماالت واملشاكل  والفوائد التكاليفتقدمي بيان كامل عن  مبا يف ذلك حول هذا املوضوع،

 ا دوريف األطراف مجعية الدول ذا الشأن إىل، وتقدمي تقرير أنشطة التوظيف أشكال املتصلة جبميع
  .احلادية عشرة

                                                
)٧ (.ICC-ASP/10/9  
)٨( .ICC-ASP/10/5  
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 املرفق 

  مشروع حكم يدرج يف القرار اجلامع

ا املوارد البشرية إىل تقريرا شامال عن احملكمة أن تقدم إىل بطلُياحلادية عشرة اجلمعية يف دور، 
 أبريل/يف نيسان امليزانية واملالية جلنةيت ستقدمها ال توصيات بشأن املوضوعالتنفيذ حتديثا ليتضمن 
٢٠١٢. 

 

____________ 


