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 مجعية الدول األطراف
 

  ادية عشرةالدورة احل
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤الهاي، 

 

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

 
 مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ  ICC-ASP/10/Res.5 من القرار ٥٥عمال بالفقرة   
 اجلنسني يف بني والتوازن العادل اجلغرايف التمثيل  يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه تقريراً عن

ويعكس هذا التقرير نتيجة .  لكي تنظر فيه اجلمعيةالدولية اجلنائية كمةباحمل املوظفني تعيني جمال
  .املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب
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   مقدمة   -أوالً

 العادل اجلغرايف التمثيل عن تقرير املكتبيف ") اجلمعية("مجعية الدول األطراف نظرت   -١
كانون  ٢١يف  )١(")احملكمة(" الدولية اجلنائية باحملكمة املوظفني تعيني جمال جلنسني يفا بني والتوازن

 العمل مع يواصل املكتب" بأن ت، وأوصالتوصيات الواردة فيه اجلمعية أيدتو .٢٠١١ديسمرب /األول
، ة العليا يف الوظائف الفنيوظيف النساء سبل حتسني التمثيل اجلغرايف العادل وزيادة تلتحديداحملكمة 

 فضال عن غري ذلك، أو ،مالءمة النموذج احلايلمدى ستقبل بشأن يف املدون املساس بأي مناقشات 
إبقاء قضية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد االستعراض وتقدمي تقرير ذا اخلصوص 

 .)٢(" للجمعيةادية عشرةإىل الدورة احل

 بشأن مسألة غري رمسية ةمشاور، )كوستاريكا( ريلوغ -لنييغنا يج السيدةعقدت امليسرة، و  -٢
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥يف  املوظفني، تعينيجمال يف  اجلغرايفالتمثيل و بني اجلنسني التوازن

 ةؤرخاملاإلحصاءات القياسية غري الرمسية للموارد البشرية، اجتماعه يف يف الفريق العامل ظر نو  -٣
 أغسطس/يف آب واملالية جلنة امليزانية إىلالة احمل و،)٣(املقدمة من احملكمة، ٢٠١٢مارس / آذار٣١

  .الالحقة يف هذا الصدد امليزانية واملالية توصيات جلنة فضال عن ،٢٠١٢

  .)املرفق( القرار اجلامع  يفإلدراجه صنمشروع  الفريق العاملأعد و   -٤

  النتائج  -ثانياً

اإلناث املوظفات ، كانت ٢٠١١ مارس/آذار ٣١ حىت  أنهاملقدمة اتءاإلحصامن تبني ي  -٥
 ٥٠,٥ يشكلون الذكورن واملوظفكان يف حني باحلكمة الفنيني  وظفنياملمن  يف املائة ٤٩,٥يشكلن 

  .)٤(املوظفنيذه الفئة من  من ه املائةيف

غلون يش ناث اإلاملوظفات من ١٧٩و الذكور املوظفني من ١٨٧ أن أحدث البياناتبني من تيو  -٦
  .)٥( اللغاتوموظفو نون املنتخبومبن فيهم املسؤول، وظائف فتية وإدارية باحملكمة

 من موظفي ٣٨، باستثناء  وظيفة٣٢٤ واإلداري يشغل املوظفون على املستويني الفينو  -٧
قدمة من اإلحصاءات املوتكشف . نفس املنطقةإىل   هؤالء املوظفنيمن يف املائة ٦٠,٧وينتمي  اللغات،

 ٥٥ كان ،٢٠١٢مارس /آذار ٣١ حىت موظفاً ٣٢٤ من بني املوظفني الفنيني البالغ عددهم أن كمةاحمل
  جمموعةمن ٢٩ والشرقية، من أوروبا ٢٣واحمليط اهلادئ، ا وآسي من جمموعة ٢١و من أفريقيا، موظفاً
وغريها من أوروبا الغربية   جمموعة دولمن ١٩٦، والكارييبمنطقة البحر الالتينية و أمريكادول 
  .الدول

                                                 
 )١( .ICC-ASP/10/35  
 ٢١- ١٢نيويورك، ، لمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ل )٢(

  .٥٥، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5. ، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/10/20) ٢٠١١ديسمرب /كانزن األول
)٣( ICC-ASP/11/5 املرفق الثاين ،.  
)٤(

 ICC-ASP/11/5 املرجع نفسه ،.  
  .ملرجع نفسها )٥(
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 ١٢,٩٦عيني  تاحملكمةتعتزم ، نظام روما األساسيدول األطراف يف لاحلايل لعدد ال استنادا إىلو  -٨
 ،الشرقية يف املائة من أوروبا ٨,٣٥ و،يف املائة من آسيا ١٨,٢٦ و،من أفريقيا يف املائة من املوظفني

 دول أوروبا من يف املائة ٤٥,٩١، وارييبمنطقة البحر الكالالتينية و يف املائة من أمريكا ١٤,٥٢و
  .غريها من الدول والغربية

  توصياتال   -اًلثثا

والتوازن بني  اجلغرايف العادل التمثيل يف احملكمة املستويات مجيعيف الوظائف  ينبغي أن تعكس  -١
  .اجلنسني

يف ، السيما ناثاإلات تعيني املوظف التقدم احملرز يف االستفادة من كمةأن تواصل احملينبغي و  -٢
  . العليااملناصب

نيويورك  املتحدة يف لدى األمم البعثات الدائمةعلى  إعالنات الشواغر ميتعم ينبغي أيضاو  -٣
  .يف الهايالسفارات ووجهات التنسيق الوطنية 

 اجلنائية الدولية كمةاحملموقع على  أكثر سهولة يف االستخدام بطريقة فرص العمل وينبغي تقدمي   -٤
  .ة االنترنتبشبك

 دورياتاليف  واملنشورات الدوريات عن طريقتعمم اليت  الشواغرإعالنات  ينبغي إدراجو   -٥
 الدورياتذلك يف يف  احملكمة، مبا يف مثلةاملغري  أو مثلة متثيال ناقصاامل الدولاملتداولة يف نشورات وامل
  .ذه الدولاحمللية هلنشورات املو

 الذين ليسوا من، تعيني اخلرباء االستشاريني  إذا كانعماومات معل كمةأن تقدم احملينبغي و  -٦
  .اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني التمثيلأخذ يف احلسبان ي، موظفي احملكمة

ينبغي و .املوظفنياملتعلقة بواإلجراءات السياسات  مجيع مراجعة وحتسني ينبغي للمحكمةو   -٧
 رئيسيصدر كممه االستخد دارة املوارد البشريةإلموحد  ليلداإلجراءات يف هذه القواعد و إدراج 

، واملوظفني نيالستشارياخلرباء ا، ومجيع الربامج املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامةللمعلومات يف 
  .)٦(اآلخرين

هذا بشأن علقة القضايا املبعض عاجلة  ملمحكمة للسنة واحدةزمين مدته إعطاء إطار ينبغي و  -٨
 أشكال املتصلة جبميعتوقعات والواملشاكل  والفوائد تكاليفللبيان كامل إلعداد  ا يف ذلكمب املوضوع،

  . عشرة الثانيةايف دور األطراف مجعية الدول إىلعن ذلك ، وتقدمي تقرير أنشطة التوظيف

 

 

 

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

  القرار اجلامعإلدراجه يف  نصمشروع 

 ،ية عشرةناالث اجلمعية يف دورا رد البشرية إىلاملوا  شامال عنتقريراً احملكمة أن تقدم إىل تطلب  
بتقدميها  امليزانية واملالية جلنةوم يت ستقال املوضوعاملتعلقة بتوصيات التنفيذ   معلومات حمدثة عنيتضمن

 .٢٠١٣عام يف 

____________ 


