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  بني اجلنسني والتوازنالعادل يف تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرا

  يةالدوليني املوظفني باحملكمة اجلنائية  جمال تعيف

  

  مذكرة من األمانة

            ، يقد م مكتب٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢١املؤرخ يف  ICC-ASP/7/Res.3 من القرار ٢٧عمال بالفقرة 
فني والتوازن بني اجلنسيني يف جمال تعيني املوظالعادل  اجلغرايفقرير عن مسألة التمثيل الت                      مجعية الدول األطراف طي ه 
 يف نيويورك اليت أجراها الفريق العاملشاورات غري الرمسية                        ويتضم ن التقرير حصيلة امل. وذلك لكي تنظر فيه اجلمعية

  . للمكتبالتابع
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  والتوازن بني اجلنسنيالعادل تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف 

  كمة اجلنائية الدوليةحللم يف جمال تعيني املوظفني

  مقدمة  -ألف

بتقرير املكتب بشأن ") اجلمعية("بت مجعية الدول األطراف   رح ، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١يف   -١
الكفيلة السبل لتحديد مبواصلة العمل مع احملكمة " املكتب أوصتالتوصيات الواردة يف التقرير، واملوضوع، وأيدت 

                     ً            أي مناقشات جتري مستقبال  بشأن مالءمة باإلخالل تحسني التمثيل اجلغرايف العادل يف إطار النموذج القائم، دون ب
 التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد مسألة    ً           فضال  عن إبقاء ،النموذج احلايل أو عدم مالءمته

  .)١(" يف هذا الشأن إىل الدورة التاسعة للجمعية وتقدمي تقريراالستعراض،

يف جمال بني اجلنسني مثيل اجلغرايف العادل والتوازن التتحقيق لنظام األساسي با مبوجبوتلتزم احملكمة   -٢
  .تعيني املوظفني، دون اإلخالل بنوعية املوظفني الذين يتم تعيينهم

التمثيل  احملكمة لتحقيق ليت تبذهلااجلهود اعن             ً املكتب تقريرا  أن يقدم طلب اجلمعية وعلى الرغم من   -٣
، عقد الفريق العامل يف ٢٠١٠يف دورا التاسعة يف عام املوظفني يف تعيني  والتوازن بني اجلنسنيالعادل اجلغرايف 
، مشاورات غري رمسية بشأن )د وتوباغواترينيد(يدن تشارلز إ                          امليس ر املعين باملوضوع، السيد بدعوة من نيويورك، 

  .                ً                                وأجرى امليس ر أيضا  مشاورات ثنائية مع الوفود املعنية. ٢٠٠٩أغسطس / آب٢١هذه املسألة يف 

  املشاورات غري الرمسية  -باء

املعلومات املقدمة الوفود إىل       امليس ر أحال و. شاورات يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف نيويوركامل جرت  -٤
  .االجتماعقبل عميمها قام بت اليت                                     ً                 من احملكمة بشأن التطورات اليت حدثت مؤخرا  بشأن هذا املوضوع 

يف حماوالا لتحقيق التمثيل اجلغرايف العادل الواسعة خلطوات الحظ االجتماع أن احملكمة حققت بعض او  -٥
  .٢٠٠٨عام املقدم من املكتب يف تقرير الوالتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني منذ 

  :                  ً       وأحاط االجتماع علما  مبا يلي  -٦

 الوظيفي املالكمن  يف املائة ٥٠,٧٤ كلنأن اإلناث يشاليت قدمتها احملكمة اإلحصاءات من تبني   )أ(
   فنية؛الوظائف المن  يف املائة ٤٩,٢٦يستأثرون بنحو الذكور أن ولمحكمة ل

                                                           
لدورة السابعة، الهاي، كمة اجلنائية الدولية، ا  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمح)١(

الثالث، الد األول، اجلزء ، )ICC-ASP/7/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٨ نوفمرب/  تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .ICC-ASP/7/Res.3القرار 
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ن م ٢١فريقية، و األدولال      ً     موظفا  من ٤٨ ، هناكموظفني الفنينياجلغرايف للمن حيث التمثيل و  )ب(
دول أمريكا الالتينية ومنطقة جمموعة  من ٢٩ من دول أوروبا الشرقية، و٢٣سيوية، واآلدول ال

  خرى؛األدول ال من جمموعة دول أوروبا الغربية و١٨١ر الكارييب، والبح

دول ال يف املائة من ٦,٥٦، وريقيةاألفدول المن من املوظفني املعينني قادمني يف املائة  ١٥,٧٤  )ج(
مريكا الالتينية دول أمن  يف املائة ٩,٨١دول أوروبا الشرقية، ومن  يف املائة ٧,٥٤ويوية، اآلس

  ؛خرىاألدول الأوروبا الغربية و من دول ٦٠,٩٨، وييبراومنطقة البحر الك

 الشواغر يف احملكمة، مبا يف ذلك عنلنشر املعلومات   ً           دا  من اآلليات                    ً   واستخدمت احملكمة أيضا  عد  )د( 
خرى، إىل املنظمات الدولية األوجهة املذكرات الشفوية إىل الدول األطراف، واملعلومات امل

املختلفة ومن بينها موقع واملواقع الشبكية ،  الرئيسيةواالتيف الصحف واإلعالنات 
www.monsterboard.com. وقامت هذه البعثة بزيارة                   ً               وأوفدت احملكمة أيضا  بعثة للتوظيف

 ٣١ حىت      ً طلبا ١٠ ١٠٢ك تلقت احملكمة  ونتيجة لذل.             ً      ًن املمثلة متثيال  ناقصا بعض البلدا
   .     ً طلبا ١٤ ١٤٣ حنو ٢٠٠٨ يف عام عدد الطلبات بلغ و؛٢٠٠٩أغسطس /آب

                      ً                                                       الوفود، وقد أحاطت علما  باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق األهداف املنشودة، املالحظات وأبدت   -٧
  :التالية

  ؛ ًا ناقص           ً املمثلة متثيال  ينني من املناطق ينبغي أن تسعى احملكمة إىل زيادة عدد املوظفني املع  )أ(

جمموعة بلدان أوروبا الغربية والدول األخرى      ً   حمصورا  يف  ١-التعيني يف الوظائف برتبة مديبدو   )ب(
  اهلدف؛هذا ويلزم أن توضح احملكمة املعايري املستخدمة للوصول إىل 

                                            ً ال يزال عدد املوظفني من الدول غري األطراف عاليا ؛  )ج(

  ؛لتعيني يف الوظائف الشاغرةل الفرصة األوىل طرافأللرعايا الدول ا عطىغي أن تينب  )د(

طراف يف حتقيق العاملية لنظام روما األدول غري التعيني املوظفني من اعد باإلمكان أن يس  )ه(
  األساسي؛

   الوظائف الفنية؛التوازن بني اجلنسني يفيف  حتسنهناك   )و(

  لنشر املعلومات بشأن الوظائف الشاغرة؛أنشأت احملكمة بعض اآلليات   )ز(

   يف البلدان النامية؛وفرةواالت الرئيسية املتن عن الوظائف الشاغرة يف الصحف ينبغي اإلعال  )ح(

اآلثار احملتملة الستبدال حتديد لتعيني املوظفني وهو األنسب منوذج األمم املتحدة إذا كان ما   )ط(
   .النموذج
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املتعلق الوارد يف املرفق يف قرارها نص قترح أن تنظر اجلمعية يف إدراج المن امله،  أعالذكريف ضوء ما و  -٨
  ).‘القرار الشامل’(تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ب

  املرفق

أن جيري وستعراض، الالتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد ابقي املكتب مسألة  ي ينبغي أن   
              ً أن يقدم تقريرا   و٢٠٠٩ عام خاللبدا الدول األطراف أ بشأن املالحظات اليت االتصاالت الالزمة مع احملكمة

  .    ً                                      شامال  يف هذا الشأن إىل الدورة التاسعة للجمعية
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