
49-A-151113

ICC-ASP/14/39المحكمة الجنائية الدولية

Distr.: Generalجمعية الدول األطراف
26 November 2015

ARABIC
Original: English
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٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦- ١٨،الهاي

التمثيل الجغرافي العادلتقرير المكتب عن 
والتوازن بين الجنسين من حيث تعيين الموظفين

في المحكمة الجنائية الدولية

مةمقدِّ -أوالً 

("احملكمة") أعلى احملكمة اجلنائية الدولية تضمنوجوب أن ينص نظام روما األساسي على-١
التمثيل العادل لإلناث والذكور يف مجيع الوظائف، ومتثيل النظم وأن تراعي الكفاءة واملقدرة والنزاهةمعايري 

القانونية الرئيسية يف العامل يف شغل الوظائف القانونية، والتمثيل اجلغرايف العادل يف وظائف الفئة الفنية. 
روما ) من نظام ٨(٣٦) واملادة ٢(٤٤ايري املنصوص عليها يف املادة د إجراءات االختيار مبوجب املعوُحتدَّ 

.ICC-ASP/1/Res.10("اجلمعية")األساسي ويف قرار مجعية الدول األطراف

الذي تطبقه احملكمة يستند إىل النظام الذي املستصوبةوكما قررت اجلمعية فإن نظام النطاقات -٢
وتعدادتطبقه األمم املتحدة. وحتسب النطاقات على أساس اشرتاكات الدول املالية يف ميزانية احملكمة 

سكان يف تلك الدول، وينطبق هذان املعياران على مجيع األعضاء يف نظام روما األساسي.ال

ا الثانية عشرةمعية يفاجلرحبتوقد -٣ العادلاجلغرايفالتمثيلعن٢٠١٣لعام املكتبتقريربدور
احملكمة واملكتب "شددت على أمهية احلوار بني و)١(باحملكمةاملوظفنيتعينيجماليفاجلنسنيبنيوالتوازن

املكتب ]أوصت"[و)٢(من أجل ضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني".
بأن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت 

هن يف تلك الوظائف، دون اإلخالل بكل ما جيري يف ئف عليا يف الفئة الفنية واستبقائيشغلن وظا

، والتوازن بني اجلنسني من حيث تعيني املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل)١(
.)ICC-ASP/12/49الوثيقة (
.ICC-ASP/12/Res.8القرار)٢(
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املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل 
ا الرابعة عشرة يف هذا  اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

)٣(".الشأن

اليت أسندها مكتب اجلمعية إىل الفريق العامل يف نيويورك بشأن هذا التقرير عمًال بالوالية ويقدَّم -٤
الثاين/يناير كانون ٢٣و٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٦ل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف مسألة التمثي

١٧يف املكتبلدى تعيينها من جانبغرييُّو (كوستاريكا)،-، جينا غويِّني، وإىل امليسرة٢٠١٥
.٢٠١٥آذار/مارس ١٢و٢٠١٤آذار/مارس 

أجرت امليسرة حوارًا وثيقًا مع احملكمة بشأن مسأليت التمثيل والتوازن، ٢٠١٤وخالل عام -٥
وأخطرت اجلمعية بانتظام بالتبادالت اليت جرت حول املسألتني. وعمًال باجلدول الزمين احملدد يف القرار 

عرضت امليسرة، أثناء االجتماع الثالث للفريق العامل يف ، ٢٠١٤لعام ICC-ASP/13/Res.5اجلامع 
منها لفت االنتباه إىل مسائل ، خطة عملها. وركزت على مجلة ٢٠١٥نيويورك الذي عقد يف عام

البيانات اخلاصة مبوظفي احملكمة واالنتظام يف عرض املستجدات لتشجيع اجلمعية على فهم التغيريات 
، وتعزيز تقدم األكفاء من املناطق والبلدان والفئة اجلنسانية للمحكمةالك الوظيفياملوالتذبذبات يف 
لشغل الوظائف. وعالوة على ذلك دعت امليسرة إىل عقد اجتماعني تشاوريني غري رمسيني الناقصة التمثيل

.على التوايل٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣و٢٠١٥حزيران/يونيه ١٦يف 

غل املعرب اجتماعات الثنائية أيضًا مع الوفود املهتمة لتناول الشو من االعددًا وعقدت امليسرة -٦
.بدول كل وفد منهااخلاصة معلومات حمددة عن اإلحصاءات واحلصول علىعنها، 

ا اخلامسة والعشرين عددا من املالحظات فيما يتعلق و -٧ قدمت جلنة امليزانية واملالية يف دور
ا توصيات للبالتمثيل اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني وتنفيذ احملكمة اجلنائية الدولية  السابقة اليت أصدر

ال. والحظت اللجنة أن سجالت احملكمة   واضعة. والحظت  نتائج متكشفت عن اللجنة يف هذا ا
من مناطق ممثلة متثيال زائدا البلدان اآلتية متثيال ناقصا إىل حد كبري وأن ممثلة كذلك أن غالبية الدول 

الرجل، إىل يل كفة امليزان مت. كما الحظت اللجنة أنةغري متناسببطريقة العليااملهنية شغل املناصب ت
استنادا إىل بيانات عن متثيل ، وذلك ئف الفنيةوأن الفجوة ال تزال قائمة من حيث األرقام والوظا

.اجلنسني

ا الثالثة والعشرين "أن التغيريات اهليكلية الكبرية -٨ والحظت جلنة امليزانية واملالية من قبل يف دور
م العديد  الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة، مثل إعادة تنظيم قلم احملكمة من الوظائفاجلارية اليت 

االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام، سوف تتيح للمحكمة فرصة فريدة ملعاجلة االختالل وتنفيذ اخلطة
وظلت امليسرة على اتصال وثيق مع احملكمة لرصد التقدم احملرز حيال هذه )٤(،"يف التمثيل اجلغرايفاملزمن

).Re-Vision(مراجعة الرؤيةألة، وال سيما يف ضوء تداعيات مشروع سامل

.ICC-ASP/13/Res.5القرار )٣(

ا الثالثة والعشرين (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال )٤( .١٢٥، الفقرة )ICC-ASP/13/15دور
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لتقارير ان عمعلومات إضافية هذا العام حيتوي على ألن تقرير خماوف عن ثالثة وفود ت أعربو -٩
قلم احملكمة.اليت قدمها األرقام الرمسية بشأن خماوف عن هالوفد املوقر نفسأعرب السابقة. و 

الثاين رفق امليف ةالواردو واعتمد الفريق العامل مشروع األحكام اليت يتعني إدراجها يف القرار اجلامع -١٠
ذا التقرير.هل

موظفي المحكمةعن إحصاءات -ثانياً 

ملوظفي الفنيةجيدر التذكري بأن املعلومات اخلاصة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف الفئة -١١
وفضالً )٥(يف الدورة األوىل من كل عام.جلنة امليزانية واملالية الذي يصدر عن تقريرللاحملكمة ترد يف مرفق 

البيانات للجمعية عرب امليسرة عند الطلب.تلكعن ذلك أتيحت

الفئة الفنية (خبالف املوظفني منوظيفة ٣١٢، ضمت احملكمة ٢٠١٥آذار/مارس ٣١ويف -١٢
).لغاتموظف ٣٧املنتخبني و

، يف املائة من موظفي الفئة الفنية باحملكمة٤٨,١نسبة النساءأيضًا شكلت وحىت ذلك التاريخ-١٣
يف ٥١,٩نسبة ايف حني أن املوظفني الذكور شكلو ،٢٠١٤عام يف ١,٣ما مثل اخنفاضًا بنسبة 

)٦(املائة.

١-الفئة فموظفي من ٪٥٠شكلن نسبة تزيد على يالنساء أن أيضًا البيانات تلك وتوضح -١٤
ن)٪٦٦(٢- ) وف٪٦٨,٤( يف الفئات األعلى: تشغل النساء ناقصاً متثيًال ممثالت ، ومع ذلك فإ

٥-وظيفة يف الفئة ف٢٨وظائف من بني ١٠، و١-دوظيفة واحدة من بني تسع وظائف يف الفئة م
)٧(.٣-وظيفة يف الفئة ف١٢٧وظيفة من بني ٥٤و٤-وظيفة من الفئة ف٦٦وظيفة من بني ٢٤و

جنسية ٧٥، كانت ٢٠١٥آذار/مارس ٣١دولة يف ١٢٢ومن الدول األطراف البالغ عددها -١٥
ناقصة جنسية ٢٠؛ وكانت جنسية متوازنة مع اهلدف املنشود١٥، منها ممثلة يف الفئة الفنية باحملكمة

، يف حني أن اجلنسيات املتبقية فليست لدول متثيًال زائدًا عن اللزومجنسية ممثلة ٢٥، وكانت التمثيل
جنسية غري ممثلة.٦٢وكانت أطراف يف نظام روما األساسي.

١٧و، املنطقة األفريقيةينتمون إىلموظفاً ٥٠كان ذلك التاريخ،  حىت وزيع املطلق، ومن حيث الت-١٦
أمريكا الالتينية جمموعة دولإىل ٢٥أوروبا الشرقية، ومنطقةإىل٢٢واهلادئ، إىل منطقة آسيا واحمليط 

وبالنظر إىل املعايري واألهداف املنشودة أخرى.وجمموعة دولأوروبا الغربية منطقةإىل ١٩٨والكارييب، و
دول ورعايا٪١٩,٤٢دول أوروبا الغربية والدول األخرى بنسبة رعايامتثيل من ناحية يزيدلكل منطقة، 

ا الرابعة والعشرين ()٥( .املرفق الثالث، )ICC-ASP/14/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
.املرجع نفسه)٦(

.املرجع نفسه)٧(
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٪١٢,٩٨آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة رعايا دولينخفض متثيل . ومن ناحية أخرى ٪٢,٩٢أفريقيا بنسبة 
.٪١,٣٢بنسبة أوروبا الشرقيةودول ٪٨,٠٥ودول أمريكا الالتينية الكارييب بنسبة 

:٢٠١٥آذار/مارس ٣١، يف أما عدد املوظفني لكل رتبة حبسب املنطقة فكان كما يلي-١٧

من وستةمن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، واثنانمن املنطقة األفريقية، واحد: ١-مد(أ)
.دول آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقيةمتثيل دون ، أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة دول

من منطقة وواحد، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن وواحدمن املنطقة األفريقية، مخسة: ٥-ف(ب)
وجمموعة أفريقيارعاياعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مع زيادة يف متثيل من جممو ٢١وأوروبا الشرقية، 

. الناقصة التمثيلدول أمريكا الالتينية والكارييب جمموعةرعاياومتثيل دول أوروبا الغربية ودول أخرى، 

من منطقة وثالثة، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن وأربعةمن املنطقة األفريقية، سبعة: ٤-ف(ج)
عة دول أوروبا الغربية من جممو ٣٥ييب، ودول أمريكا الالتينية والكار جمموعةمن ومخسةأوروبا الشرقية، 

.متثيالً ناقصاً ودول أخرى، مع متثيل مناطق آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية والكارييب

من منطقة وستة، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن وستةمن املنطقة األفريقية، ٢١: ٣-ف(د)
عة دول أوروبا الغربية من جممو ٦٦دول أمريكا الالتينية والكارييب، وجمموعةمن ١٠وأوروبا الشرقية، 

.ناقصاً مع متثيل مناطق آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية والكارييب متثيالً ودول أخرى،

ة من منطقومثانية، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن وستة من املنطقة األفريقية، ١٣: ٢-ف(ه)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول ٦٠ومن منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وستةأوروبا الشرقية، 

ناقصاً.آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب متثيالً منطقيتمع متثيل أخرى.

دول جمموعةمن واثنانمن منطقة أوروبا الشرقية،وأربعةمن املنطقة األفريقية، ثالثة: ١-ف(و)
عة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، دون متثيل منطقة آسيا من جممو ١٠أمريكا الالتينية والكارييب، و

.ناقصاً واحمليط اهلادئ ومع متثيل منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب متثيالً 

عملية التوظيفجتتاز وظيفة٣٦وكانت شاغرةً وظيفة٥٨، كانت٢٠١٥آذار/مارس ٣١ويف -١٨
ا أو كان قد أُعلن عن هذه الوظائف. والرقم املستهدف لشغلها أو كانت هذه العملية قد  اكتملت بشأ

وظيفة.٩٥للتوظيف هلذه الفرتة هو 

ببعده املتعلق باملوارد البشرية، تؤثر بشكل -)٨(لقلم احملكمةإعادة تنظيم البنية التنظيمية مبا أن و -١٩
، طلبت ٢٠١٥أيلول/سبتمر ٣مثلما قال به فريق نيويورك العامل يف )٩(توزيع املوظفني،غري مباشر يف 

يف حدود امليوانية لمسجل إعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة ل[أذنت]يف الدورة الثانية عشرة، للجمعية ")٨(
ا واحلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة والوظائف املعتمدة،" و ٢٠١٤الربناجمية املقررة لعام  ذن الثالثة عشرة، مددت اجلمعية اإليف دور

ضافية.إملدة سنة 
٢٠١٥سبتمرب أيلول/٣، لفريق نيويورك العامل يف ، مسجل احملكمةالسيد هريمان فون هيبلمثلما أفاد به أ)٩(
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امليسرة من قلم احملكمة وضع آخر املعلومات على التأثري املشار إليه.، وترد أدناه األرقام املتاحة ابتداء من 
.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفميرب ١٠

٥٥منها )١١(قلم احملكمة،ألغيت من منصبًا ١١٨)١٠(قد أثرت إعادة هيكلة قلم احملكمةو -٢٠
اء اخلدمة املعززة املتفق عليها: جنسية، ١٤موظفًا من٢٥اختار )١٢(من الفئة الفنية،منصبًا  جمموعة إ

١٦من أمريكا الالتينية والكارييب و١من أوروبا الشرقية و٢من آسيا واحمليط اهلادئ و١من أفريقيا و٥
ودول أخرى.من أوروبا الغربية 

املتبقون مرشحني ذوي أولوية للمناصب اجلديدة اليت استحدثت نتيجة الفنيةرب موظفو الفئة واعتُ -٢١
استكمل تعيني مجيع املرشحني ذوي ، ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣١. ويف لعملية إعادة التنظيم

أو فئة اخلدمات العامة سابقاً) الفنيةأولوية (سواء من الفئة ومرشحًا ذ٣٢وحصل ما جمموعه . األولوية
مرشحًا من ١١على مناصب يف الفئة املهنية استحدثت نتيجة إلعادة التنظيم. ومشل هؤالء املرشحون 

مرشحني من شرق أوروبا ومرشح واحد من أمريكا ٣مرشحني من آسيا واحمليط اهلادئ و٤أفريقيا و
ودول أخرى. مرشحاً من أوروبا الغربية ١٣الالتينية والكارييب و

موعات اإلقليمية بعد كانت التغريات يف ومن حيث التمثيل اجلغرايف،  -٢٢ عدد املوظفني حبسب ا
أيلول/سبتمرب ٣٠عن عددهم قبل إعادة التنظيم يف ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣١إعادة التنظيم يف 

اء اخلدمة والتعيني املتعلقة بإعادة التن٢٠١٤ النحو التايل: أفريقيا على ظيم، ، مع مراعاة مجيع حاالت إ
وأمريكا ١٥إىل ١٧وشرق أوروبا الشرقية من ١١إىل ١٣، وآسيا واحمليط اهلادئ من ٤١إىل ٤١من 

(انظر املرفق ١٠٤إىل ١٢٢وأوروبا الغربية ودول أخرى من ١٠إىل ١١الالتينية والكارييب من 
ت بإعادة التنظيم هي جمموعة أوروبا الغربية ودول وتبني هذه البيانات أن أكثر جمموعة تأثر )١٣(األول).
أخرى.

، أو موظفاً متضرراً يف الفئة املهنية٥٥ن أصل موظفاً، م٣٦كان بالنظر إىل التوازن بني اجلنسني،  -٢٣
١-، من الذكور، فتأثر املوظفون الذكور أكثر من املوظفات يف كل فئة فنية خالف الفئة ف٪٦٥,٤٥

-يف الفئة ف٣مقابل ٩؛ و٤-يف الفئة ف٦مقابل ٧؛ و٥-ذكور مقابل أنثى واحدة يف الفئة ف٤(
٢٥موظفًا من أصل ١٩). وكان ١-يف الفئة ف١؛ وصفر مقابل ٢-يف الفئة ف٨مقابل ١٦؛ و٣

اء اخلدمة املعززة، من الذكور واختار موظفاً  موعة عدد ذكور ٦جمموعة إ من النساء. وقد اختار هذه ا
يف ١مقابل ٣؛ و٤-يف الفئة ف٣مقابل ٤؛ و٥-يف الفئة ف١مقابل ٣يف كل فئة (النساءأكثر من 
).٢-يف الفئة ف١مقابل ٩؛ و٣-الفئة ف

.٢٠١٥نيسان/أبريل ١٠اعتمد اهليكل النهاي يف )١٠(
مناصب أخرى.٥، وألغيت مراجعة الرؤيةمنصباً، يف إطار عملة ١١٣أعيد تقييم )١١(
مل حتدد اجلمعية النطاقات املستصوبة ملوظفي فئة اخلدمات العامة، لذا ال تراعى هذه اإلحصاءات ألغراض التمثيل )١٢(

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
ال تشمل هذه األرقام التغيريات يف قوام املوظفني يف قلم احملكمة، يف الفرتة املذكورة خارج نطاق إعادة اهليكلة (مثل )١٣(

اء اخلدمة لالستقالة أو استحداث مناصب ال عالقة هلا بإعادة التنظيم).إ
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لفئة الفنية أو فئة اخلدمات العامة سابقاص) حصلوا أولوية (سواء من ايمرشحًا ذ٣٢بنيومن -٢٤
من ١٣مرشحًا من الذكور و١٩وظائف يف الفئة الفنية استحدثت نتيجة إلعادة التنظيم: كان على

٤؛ و٤-يف الفئة فنساء٣ذكور مقابل ٥؛ و٥-واحدة يف الفئة فامرأة(صفر ذكر مقابل النساء
).٢-يف الفئة فنساء٤ذكور مقابل ١٠؛ و٣-يف الفئة فنساء٥ذكور مقابل 

، على ٪٦١,٥٣موظفات، أو ٨تمن املرشحني ذوي األولوية، حصلامرأة١٣ومن أصل -٢٥
من انتقلن ثالث موظفات مبا يف ذلكوظيفة يف مستوى أعلى من وظيفتهم السابقة بدرجة أو درجتني، 

إىل ٤-وواحدة من الفئة ف، ٤-إىل الفئة ف٢-، وواحدة من الفئة ف٣-إىل الفئة ف٢-الفئة ف
، يف حني ظلت املوظفات اخلمس املتبقيات مجيعهن يف املنصب ذاته، مبا يف ذلك اثنتني يف ٥-الفئة ف
.٤-الفئة ف

، على وظيفة يف ٪٥٢,٦٣موظفني، أو ١٠، حصل أولويةذيمرشحًا ذكرًا ١٩بنيومن -٢٦
، حصل ٣-ثة موظفني إىل الفئة فانتقل ثالو .مستوى أعلى من وظيفتهم السابقة بدرجة أو درجتني

٤-. ومل ينتقل أي موظف ذكر من الفئة ف٢-إىل الفئة ف٣-نتقل من الفئة فواحد على فئة أدىن فا
.التنظيمنتيجة إلعادة ٥-أو من أي فئة أخرى إىل الفئة ف

اء اخلدمة أضيفت وظائف ٥-وف٣-ونتيجة الختيار موظفني ما بني الفئتني ف-٢٧ موعة إ
-وظائف إضافية للنساء يف الفئة ف٣الفرق بني النشاءو الرجال ، على النحو املبني أعاله، كانجديدة

)١٤(.٣-وظائف إضافية يف الفئة ف٣و٤- وناقص وظيفة يف الفئة ف٥

املرشحني اخلارجيني والداخليني من غري ذوي األولوية يف مجيع توظيفويف هذه الغضون اسُتهل -٢٨
.٢٠١٦ريقة تدرجيية خالل عامة التنظيم، وسينجز هذا التعيني بطالوظائف الشاغرة نتيجة إلعاد

المشاورات-ثالثا

بني الفريق العامل يف نيويورك تشاورية، دعت امليسرة إىل عقد جلسة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٦يف -٢٩
زان سيغرس، رئيسة قسم املوارد البشرية يف اجلغرايف. وشاركت السيدة سو مة بشأن مسألة التوازن واحملك

، يف عرض مسّجل احملكمةاحملكمة، يف هذه املناقشة التفاعلية عرب االتصال بالفيديو. وبدعوة من امليسرة
بني اجلنسني، وذلك أيضاً يف ، على الفريق العامل أبعاد التمثيل اجلغرايف والتوازن ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣

سياق إعادة تنظيم احملكمة.

كما و .زيادة التمثيل اجلغرايفلاختذته من تدابريوما وعرضت احملكمة آخر إحصاءات املوظفني -٣٠
فإن هذه التدابري الواردة يف األمر اإلداري املتعلق باختيار )١٥(جاء يف تقرير عرضته احملكمة على اجلمعية،

املوظفني، الذي سيحل حمل املبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة بالتوظيف، تتضمن التشكيل اإللزامي للجان 

.٥-وف٣-الفئتني فموظفات ٥باإلضافة إىل )١٤(
.٢٥-٢١، الفقرات ICC-ASP/14/7تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الوثيقة )١٥(
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التعيني بناء على معياري التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، مزودة تلك اللجان منهجيًا باخللفية 
غرافية للمتقدمني للوظائف املختارين على القوائم املختصر، ومعززة وعي املديرين املسؤولني عن التعيني اجل
غري يالء األولوية للتوازن اجلغرايف، وطالبة منهم تقدمي مربرات يف حالة عدم إدراج مرشح مؤهل من بلد إل

أيضًا بأن التمثيل اجلغرايف ال كمة . وأفادت احملللمرشحنييف القائمة املختصرةناقص التمثيل أو ممثل
فإن السياسة اجلديدة اخلاصة بالتوظيف (املتضمنة ومع ذلك طبق تطبيقاً صارماً إال على الوظائف الثابتة، ي

احلكم املذكور أعاله بشأن تضمني القائمة املختصرة للمرشحني أمساء املرشحني من الدول األطرافغري 
وظائف املساعدة ددة األجل، مبا يف ذلك يينات احملطبق على مجيع التعأو الناقصة التمثيل) ستاملمثلة 

قلم احملكمة احملكمة أيضا أن عملية إعادة تنظيم وأبلغتاملؤقتة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل.
التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف، وأن عملية التعيني سوف توفر فرصة يف ستؤثر بشكل غري مباشر 

لتحسني كليهما.

ضمان استمرار مراعاة مؤهالت يفوأشارت احملكمة إىل أن القيد الرئيسي املفروض عليها -٣١
املرتشحنياملرشحني، أوًال وقبل كل شيء، عند حتقيق التوزان يف عملية التعيني، يكمن يف قائمة 

ح سوى عدد قليل من د من الطلبات من الدول الناقصة التمثيل، وال ينجو حبيث يرد عدد حمدللوظائف،
.)١٦(املختصرة.منهم ليدرج يف القوائم

، وأفادت الشاغرةالوظائف اإلعالنات عن تعميموخالل اجللسة التشاورية، نوقشت أيضًا سبل -٣٢
اإللكرتوين، وعلى وسائل التواصل االجتماعي، كما أن ها تنشر على موقعاإلعالناتاحملكمة بأن تلك 

قوائم الوظائف تقدم بانتظام إىل السفارات املهتمة. وأقرت احملكمة بأن القوائم املوزعة ميكن حتديثها للتأثري 
اعتمدت ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٥ويف والبلدان غري املمثلة. واألقاليم الناقصة التمثيليف البلدان 

ة نظام تعيني إلكرتوين جديد يتيح لألفراد التسجيل فيه للحصول على إخطارات عندما ينشر احملكم
الفرص املتاحة إىل اإلسهام يف استدامة اإلبالغ عن إعالن عن وظيفة شاغرة جديدة. وسريمي هذا التدبري 

يف احملكمة.

دريب وبرنامج وخالل اجللسة التشاورية، سلطت الدول األطراف الضوء على دور برنامج الت-٣٣
والتوازن بني يف التمثيل اجلغرايف غري مباشر تأثرياً أثرت اليت قد تكون الفنيني شباب برنامج و الزائرينالفنيني

األقاليم الناقصة التمثيل يف برناجمي رعايامستوى مشاركة باخنفاضاجلنسني، وأحاطت علمًا مع القلق 
.التدريب والفنيني الزائرين

متدربًا مشاركًا يف برنامج احملكمة يف الفرتة من عام ٣٣١يف الواقع أن من أصل وأفادت احملكمة -٣٤
من آسيا واحمليط ٪٦,٩من أفريقيا، و٪١٠، كانت نسبة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣١إىل ٢٠١٤

يف املائة من ٦٦,٥يف املائة من أمريكا الالتينية والكارييب و٦,٦من أوروبا الشرقية و٪١٠اهلادئ و
من أفريقيا ٪٢٤,٣فنيًا زائرًا كانت نسبة ٣٧أوروبا الغربية ودور أخرى. وأفادت أيضًا بأن من أصل 

.٣١-٢٦املرجع ذاته، الفقرات )١٦(
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والكارييب من أمريكا الالتينية ٪٨,١من أوروبا الشرقية و٪٢,٧من آسيا واحمليط اهلادئ و٪١٣,٥و
من أوروبا الغربية ودول أخرى.٪٥١,٤و

من هذه الربامج ال تعترب جزءًا من احلسابات اخلاصة املستمدةوعلى الرغم من أن البيانات -٣٥
بني اجلنسني لدى موظفي احملكمة، فإن هذه الربامج تساهم على وجه التوازنبالتمثيل اجلغرايف أو 

فنية. ويف لويف استحداث قوائم من املرتشحني املؤهلني للوظائف ااخلصوص يف بناء قدرات املشاركني فيها 
األقاليم الناقصة التمثيل والنساء يف هذه الربامج أساسية لدعم احملكمة يف رعاياهذا الصدد تعترب مشاركة 
حتقيق األهداف املنشودة.

ي التدريب والفنيني ويشار إىل أن احملكمة ليس لديها ما يلزم من أموال لدعم املشاركني يف برناجم-٣٦
ويؤثر نقص التمويل ال حمالة يف اجتذاب املشاركني الذين يقيمون على مقربة من الهاي )١٧(الزائرين.

املشاركة يف الربنامج. ويشار يف هذا الصدد نفقاتأساسًا أو الذين حيصلون على متويل خارجي لتغطية 
ألول املرة احلصول على األموال (مببلغ ٢٠١٦ام إىل أن احملكمة طلبت يف اقرتاح الربنامج وامليزانية لع

)١٨(يورو) لتغطية مصاريف املتدربني من البلدان النامية.٠٠٠٢٨٠

٢٠١٥التقرير الذي قدمته يف أيار/مايو أبلغت احملكمة يف )١٩(وبالنظر إىل برنامج شباب الفنيني،-٣٧
من جهود لتشغيل الربنامج الذي ال يزال إىل الدورة الرابعة عشرة عن إدارة املوارد البشرية، عما تبذله 
الصدد يشار إىل أن احملكمة ويف هذا )٢٠(خيضع للتعبري رمسياً عن االهتمام من دولة أو دول ماحنة حمتملة.

ا تؤكد على إمكانية نظر الدول املاحنة أيضًا يف متويل برنامج الفنيني الزائرين من الدول  أوضحت أ
)٢١(احملكمة.األطراف الناقصة التمثيل يف 

عدد املشاركني من حيث اجلهود اليت تبذهلا احملكمة فيما يتعلق بزيادة املزيد من دعم اجلمعية وت-٣٨
اجلغرايف يف التدريب وبرامج املوظفني الفنيني املبتدئني. ومع ذلك، فإن اجلمعية ترى أن هذه اجلنسيالتنوع 

اهتمام أكرب ملعاجلة التمثيل اجلغرايف يالء يف إاحملكمة ككل، وكل جهاز، وال حتل حمل اجلهود مكملة 
والتوازن بني اجلنسني يف التوظيف من الوظائف الفنية.

، ومع ذلك بالتساوياحملكمة بأن التوازن بني اجلنسني يعين تقسيم الوظائف بني اجلنسنيدت اوأف-٣٩
يف الرتب األعلى. ومع ذلك فإن احملكمة متثيلهن يزيد متثيل النساء يف الرتب الفنية املتدنية فيما ينخفض 

فنيني زائرين من بلدان احلاالت أو البلدان اليت ختضع ١٠جيري استقدام ما يبلغ كان تشرين األول/أكتوبر،  ٣٠يف )١٧(
للفحص األويل، وجيري متويلهم مبنحة من املفوضوية األوروبية. وبينما اختذت هذه املبادرة يف سياق بناء القدرات الوطنية 

ا قد تؤثر تأثريًا إجيابيًا يف التمث يل اجلغرايف نظرًا ألن بعض تلك الدول األطراف ناقصة وليس حتسني التمويل اجلغرايف، فإ
التمثيل.

ويشار مع ذلك إىل أن هذا التمويل يندرج ضمن نفقات التشغيل العامة، اليت ، ٣٦٢، الفقرة ICC-ASP/14/10الوثيقة )١٨(
.٦٩الفقرة ، ICC-ASP/14/15مليون يوريو. انظر الوثيقة ١,٣طلبت جلنة امليزانية واملالية ختفيضها مببلغ 

.ICC-ASP/12/4الوثيقة )١٩(
.١٣٣و١٣٢، الفقرتان ICC-ASP/14/7الوثيقة )٢٠(
.١٣٤املرجع ذاته الفقرة )٢١(
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عازمة على اعتماد اسرتاتيجيات على األجل الطويل لتحديد ودعم العاملني الرئيسيني الذين لديهم 
القدرات كي يصبحوا هم قادة احملكمة يف املستقبل، مع ضمان التوازن بني اجلنسني يف مثل هذه 

املبادرات.

االستنتاجات-رابعا

٢٠١٤عام و ٢٠١٣بيانات الفصل األول من عام بمقارنةيف التمثيل اجلغرايف يعد التفاوتال -٤٠
بشكل أو بآخر. ويكشف هذا االستقرار عن الطبيعة املزمنة للخلل يف التمثيل يف إنه ظل ثابتاً ، بلكبرياً 

. احملكمة بني بعض البلدان واألقاليم، وخاصة آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب

إعادة تنظيم قلم احملكمة من خالل وبينما تبني آخر األرقام عن إعادة هيكلة قلم احملكمة أن -٤١
اء اخلدمة والتعيني، إىل زيادة متثيل  وبالنظر إىل ، ٣-وف٥-فالفئتنييف وظائف ما بنيالنساءإ

فإن املنطقة األكثر متثيال هي الوحيدة اليت تأثر، وأن التأثري األكثر أمهية ميكن أن يأيت من التمثيل اجلغرايف
.عملية التوظيف

عدد كبري من الوظائف اليت ستستتبع تعيني موظفني يف اليتتتيح إعادة تنظيم قلم احملكمة، و -٤٢
رهناً ايف وتوزيع اجلنسنياحلايل يف التمثيل اجلغر هذا اخلللصحيح لتهامة أخرى ، فرصة ظلت شاغرة

من نظام روما األساسي، ٤٤باالحتياجات واملتطلبات، وذلك على النحو املنصوص عليه يف املادة 
للمحكمة واجلمعية بذل عند تعيني املوظفني. لذا ينبغي "أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهةلضمان "
أو غري الناقصة التمثيلحني من البلدان واألقاليم لضمان إبراز فرص التعيني وضمان تقدم املرشاجلهود 

املمثلة. وستؤدي الدول األطراف املعنية دوراً استباقياً حامساً يف دعم احملكمة يف هذه املساعي، وذلك مثالً 
ا على حتديد قوائم املرشحني املؤهلني من البلدان  الناقصة التمثيل أو البلدان غري املمثلة.مبساعد

التوصيات-خامسا

إلى المحكمة-ألف

ينبغي بذل اجلهود العتماد اسرتاتيجيات من أجل حتديد ودعم سبل تقدم النساء يف مسارهن -٤٣
الوظيفي داخل احملكمة، إن كان لديهن ما يؤهلهن للتقدم إىل املستويات الفنية العليا وما فوقها.

تدابري الالزمة لتحديد النساء الفجوة بني اجلنسني من خالل اختاذ اللسدوينبغي اختاذ خطوات -٤٤
.هم، وتوظيفنوالوصول إليهاملؤهالت لشغل املناصب العليا

لتحسني التمثيل اجلغرايف طويلالو املتوسط ينيعلى املداسرتاتيجية وينبغي وضع خطة -٤٥
ا للمحكمة لعرضها على جلنة امليزانية واملالية يف  السادسة والعشرين.دور

األقاليم البلدان النامية من وينبغي إيالء األولوية ألنشطة اإلبالغ لضمان استهداف املرشحني من -٤٦
الناقصة التمثيلة واألقاليم غري املمثلة ضمن إدارة املوارد البشرية. وفيما يلي بعض هذه األمثلة:
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مثلة باستمرار على غري املاجلنسيات أو األقاليم الناقصة التمثيلأن تتاح معلومات عن ينبغي (أ)
.صفحة التعيني يف موقع احملكمة على اإلنرتنت

، إضافة إىل املعلومات عن اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرةتقدم احملكمةأنينبغيو (ب)
البعثات الدائمة لدى إىل اجلمعية كي تعممها علىغري املمثلةاجلنسياتأواألقاليم الناقصة التمثيل

السفاراتوعلى على املستوى الوطين، سيقناملضطلعة بالتهات اجلوعلى ،األمم املتحدة يف نيويورك
تمع املدين.، املوجودة يف الهاي وجنيف وعلى العواصم ومنظمات ا

هذه يف الدوريات واملنشورات، أن ُتدرج تُنشراليت ينبغي، يف حالة إعالنات الوظائف الشاغرةو (ج)
غري ممثَّلة يف يف البلدان ناقصة التمثيل أو الاألقاليميف الدوريات واملنشورات املتداولة يف اإلعالنات 

احملكمة، مبا يف ذلك إدراجها يف الدوريات واملنشورات احمللية يف هذه الدول.

الناقصة التمثيل الدول األعضاء النامية من أقاليم مشاركة رعايا البلدانوينبغي بذل اجلهود لتعزيز -٤٧
أو غري املمثلة يف برامج التدريب والفنيني الزائرين وشباب الفنيني يف احملكمة، ألن مشاركة الرعايا من 

األقاليم الناقصة التمثيل قد تزيد من عدد املرشحني املتاحني لشغل الوظائف الفنية يف احملكمة.

ات عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني لدى املشاركني يف برامج التدريب ينبغي إتاحة املعلوم-٤٨
ا أن تسمح بتقييم أثر تلك الربامج  والفنيني الزائرين وشباب الفنيني للجمعية، ألن هذه املعلومات من شأ

كمة.يف تناول مستوى التمثيل والتوازن بني جمموعات املرتشحني احملتملني لشغل الوظائف يف احمل

ويتعني أن تظل مجيع السياسات واإلجراءات وممارسات التعيني اخلاصة باملوظفني قيد املراجعة -٤٩
ا يف جمال التوظيف لتعزيز اختيار املرشحني  والتحسني، ويتعني أن تواصل احملكمة تطبيق وتعزيز سياسا

من خالل نشر أوامرها اإلدارية بشأن غري املمثلة أو الناقصة التمثيل، وال سيماالبلدان النامية املؤهلني من 
اختيار املوظفني اليت تشمل حكمًا يضمن إيالء األولوية للمرشحني املؤهلني من الدول األطراف غري 
املمثلة أو الناقصة التمثيل يف إعداد القوائم املختصرة للوظائف وتطبيق تلك األوامر اإلدارية تطبيقاً كامالً.

صفتها احملكمة يف تقريرها عن إدارة املوارد البشرية، ال يزال يتواصل مجع ومتاشيًا مع اجلهود اليت و -٥٠
األقاليم الناقصة التمثيل، ورصدها وحتليلها البلدان النامية من واملرتشحني من البيانات عن املرتشحات 

فة وإعداد التقارير عنها للوقوف على التحديات اليت يواجهها هؤالء املرتشحون يف مساعيهم لنيل وظي
بنجاح يف احملكمة.

والدول األطرافالجمعيةإلى -باء

األقاليم منأمهية إتاحة التمويل لتغطية نفقات املشاركني من البلدان النامية يفينبغي النظر -٥١
الناقصة التمثيل يف برناجمي التدريب والفنيني الزائرين. 

إلعداد أو غري املمثلة الناقصة التمثيلالبلدان النامية إجراء املشاورات بني املندوبني من وينبغي -٥٢
الوظائف الشاغرة يف احملكمة.نشر اإلعالنات عن اسرتاتيجيات تدعم 
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أن تضمن مجيع السفارات والبعثات تعميم الوظائف الشاغرة يف احملكمة على املؤسسات وينبغي -٥٣
والدوائر واملؤسسات واملنظمات الوطنية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك اجلامعات واجلمعيات املهنية 

القضائية.

قائمة باملوظفني الفنيني املؤهلني يف إعداداألقاليم الناقصة التمثيلمنوميكن أن تنظر الدول-٥٤
من حصوهلم على املعلومات عن الوظائف الشاغرة.وينبغي أن تتأكد ،لديها

ني يف تقدمي وينبغي أن تنظر الدول األطراف اليت تعمل حمكمة يف إطار برنامج شباب الفني-٥٥
التمويل أيضاً إىل املشاركني من البلدان النامية من األقاليم الناقصة التمويل.

وينبغي أن جيري املكتب مشاورات من أجل حتديد الشركاء الذين ميكن أن يعززوا بناء القدرات يف -٥٦
شجع الدول األطراف األقاليم الناقصة التمثيل لإلساهم يف إعداد قوائم للمشرحني املؤهلني يف احملكمة، وتُ 
تمع املدين واملؤسسات املدنية اليت تنج ز أنشطة بناء القدرات على تقدمي الدعم املايل إىل جهات ا

املذكورة.

ُتشجع الدول األطراف على االستعانة بامليسرة املعنية بالتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف  و -٥٧
.والتوازن بني اجلنسنيملوظفنيكجهة اتصال ملواجهة أي شواغل تتعلق بتمثيل ا
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األولالمرفق

المحكمة (بحسب اإلقليم) قبل التوزيع الجغرافي للموظفين الفنيين في قلم 
)١(إعداة التنظيم وبعدها

اإلقليم

قبل إعادة الهيكلة 
٣٠(في 

أيلول/سبتمبر 
٢٠١٤(

الموظفون المتأثرون

مجموعات 
إنهاء 

الخدمة 
المأخوذة

المرشحون ذوو 
األولوية

المرشحون ذوو 
األولوية 

الناجحون

المرشحون ذوو 
األولوية غير 

الناجحين 

ر إعادة اإلجمالي في إطا
التنظيم (الوقع 

بالزيادة/التخفيض في 
الوظائف الفنية) 

الموظفون الذين أنهوا 
ُ                   خدمتهم/ع ينوافي قلم المحكمة 

٣١/١٠/١٥و٣٠/٩/١٤بين 
خارج إطار إعادة التنظيم

اإلجمالي الحالي 
تشرين ٣١(في 

األول/أكتوبر 
٢٠١٥(

أفريقيا
وظيفة ثابتة٣٦
وظائف من املساعدة ٥

العامةاملؤقتة 

وظائف ثابتة١٠-
وظيفة من ١-

املساعدة املؤقتة العامة
خدمات ٥(+٥٦

مقارنة ٥(+٥٤٦+(صفر)٤١صفر١١)٢(عامة)
)٣٠/٩/١٤بتاريخ 

آسيا والمحيط 
الهادئ

وظائف ثابتة١٠
وظائف من املساعدة ٣

املؤقتة العامة

وظائف ثابتة٤-
وظيفة من ٢-

)٢-(١١صفر)٢-(١٥٤١١١املساعدة املؤقتة العامة

أوروبا الشرقية
وظيفة ثابتة١٢
وظائف من املساعدة ٥

املؤقتة العامة

وظائف ثابتة٤-
وظيفة من ١-

املساعدة املؤقتة العامة
(+ صفر)٢١٧+)٢-(١٥صفر٢٣٣

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

صفر)(+١١١+)١-(١٠صفر٢١١١-١١

الغربية أوروبا 
ودول أخرى

وظائف ثابتة١٠٤
وظيفة من املساعدة ١٨

املؤقتة العامة

وظيفة ثابتة٢٤-
وظائف من ٧-

)١٢-(٦١١٠+)١٨-(١٦١٥١٣٢١٠٤املساعدة املؤقتة العامة

خدمات ٥(+٥٥٢٥٣٠-٢٠٤المجموع
١٤١٩٥+٣٢٣١٨١عامة)

.مبايف ذلك موظفي اللغات)١(
موعة األفريقية يف احلصول على مناصب من الفئة الفنية٥جنح)٢( .من اخلدمات العامة من ا
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الثانيالمرفق

مشروع نص يُقصد به إدراجه في القرار الجامع

مـــن القـــرار ٥٣والفقـــرة ٢٠١٤ICC-ASP/13/Res.5مـــن القـــرار اجلـــامع لعـــام ٧٢كمـــا جـــاء يف الفقـــرة 
٢٠١٥ICC-ASP/12/Res.8اجلامع لعام 

باجلهود املستمرة اليت تبذهلا رحِّبتو)١(بتقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية،حتيط علماً 
العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى احملكمة يف جمال التوظيف من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايف

يف مسائل حمددة، منها على سبيل مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات
اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، ية واالجتماعيةاملثال وليس على سبيل احلصر، االحتياجات النفس

املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛على حتقيقوتشجِّعوالعنف الذي يستهدف النساء أو األطفال، 

ا حتث قلم احملكمة على اغتنام فرصة عمليات التعيني اجلارية واملقبلة لتنفيذ التدابري اليت من شأ
لتلبية النطاقات املستصوبة للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛أن تسهم يف اجلهود املبذولة 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب حول ضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني تشدد
)٢(؛وتوصياتهاجلنسني يف تعيني املوظفني، وترحب بتقرير املكتب

احملتملني حتث الدول األطراف على بذل اجلهود الكفيلة بتحديد وإعداد قوائم املرتشحني 
املؤهلني للوظائف الفنية يف احملكمة من األقاليم الناقصة التمثيل، مبا يف ذلك من خالل متويل اجلمعية 

نشر إعالنات شواغر التدريب والفنيني الزائرين ومتويل الدول لربنامج شباب الفنيني، ومن خاللربناجميل
احملكمة بني املؤسسات واملنظمات الوطنية املعنية؛

بالواليات، املرفق اخلاص ٢٠١٥إضافة إىل القرار اجلامع لعام 
فيما خيص تعيني املوظفني

توصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني والواردة يف تؤيد
؛والرابعة والعشرين واخلامسة والعشرينالثالثة والعشرينادوراتقرير 

ا تطلب اخلامسةإىل احملكمة أن تقدم تقريرًا شامًال عن املوارد البشرية إىل اجلمعية يف دور
ذا املوضوع يف  عشرة، يشمل حتديثًا بشأن تنفيذ التوصيات اليت ستصدرها جلنة امليزانية واملالية بشأن 

؛٢٠١٦عام

.ICC-ASP/14/7الوثيقة )١(
.ICC-ASP/14/39الوثيقة )٢(
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االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف إىل املكتب مواصلة تطلب
هن يف تلك الوظائف، دون اإلخالل ئوزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائف عليا يف الفئة الفنية واستبقا

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

؛عشرة يف هذا الشأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


