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عشرةالثانيةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨- ٢٠،الهاي

التمثيل الجغرافي العادلتقرير المكتب عن 
الموظفينوالتوازن بين الجنسين من حيث تعيين
في المحكمة الجنائية الدولية

مةمقدِّ -أوالً 

وجوب أن تسعى احملكمة اجلنائية الدولية إىل حتقيق التمثيل ينص نظام روما األساسي على-١
العادل لإلناث والذكور يف مجيع الوظائف، ومتثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل يف شغل الوظائف 

ايري د إجراءات االختيار مبوجب املعالقانونية، والتمثيل اجلغرايف العادل يف وظائف الفئة الفنية. وُحتدَّ 
) من نظام روما األساسي ويف قرار مجعية الدول األطراف ٨(٣٦) واملادة ٢(٤٤نصوص عليها يف املادة امل

ICC-ASP/1/Res.10.

بالنظر يف ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١قامت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف وقد -٢
اجلنائيةباحملكمةاملوظفنيتعينيجماليفاجلنسنيبنيوالتوازنالعادلاجلغرايفالتمثيلعناملكتبتقرير

معالعملاملكتبيواصل("احملكمة"). وأقرت اجلمعية التوصيات الواردة يف التقرير وأوصت بأن الدولية
الفنية العلياالفئة يف وظائف سبل حتسني التمثيل اجلغرايف العادل وزيادة توظيف النساءلتحديداحملكمة

النموذجأو عدم مالءمة مالءمةمدىبشأناملستقبليفمناقشاتبأيساساملدون،
عن اً تقرير وأن يقدم،االستعراضقيداجلنسنيبنيلتوازنوأن يُبقي كذلك مسألة التمثيل اجلغرايف وااحلايل،

)١(.للجمعيةعشرةالثانيةالدورةإىلذلك

غرييُّو (كوستاريكا)، املعنية -، جينا غويِّنيميسِّرةللويقدَّم هذا التقرير عمًال بالوالية املمنوحة -٣
٥مبسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، لدى تعيينها من جانب مكتب مجعية الدول األطراف يف 

.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

.ICC-ASP/11/Res.8القرار )١(
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، بإجراء مشاورات غري رمسية بشأن مسألة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٤، يف يسِّرةوقامت امل-٤
.املوظفنيتعينيجماليفاجلنسنيبنيوالتوازناجلغرايفالتمثيل

٥-
) ويف مرفقه الثاين؛ ويف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد ICC-ASP/12/5(٢٠١٣آيار/مايو ١٠املؤرخ 

) ويف مرفقيه األول والثاين؛ ويف مشروع تقرير ICC-ASP/12/6(٢٠١٣حزيران/يونيه ٤البشرية املؤرخ 
-ICC(٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢

ASP/12/15 آذار/مارس ٣١املؤرخة -غري الرمسية املتعلقة باملوارد البشرية القياسية)، ويف اإلحصاءات
، فضالً ٢٠١٣واليت عرضت على جلنة امليزانية واملالية يف يف آيار/مايو )٢(واملقدمة من احملكمة-٢٠١٣

عن التوصيات الالحقة الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف هذا الصدد.

وقد أعد الفريق العامل مشروع نص إلدراجه يف القرار اجلامع (املرفق).-٦

اإلحصائيةالنتائج-ثانياً 

يف ٤٩,٤أن املوظفات يشكلن نسبة ٢٠١٣آذار/مارس ٣١ُتظهر اإلحصاءات املقدمة يف -٧
)٣(يف املائة.٥٠,٦باحملكمة يف حني أن املوظفني الذكور يشكلون نسبة املائة من موظفي الفئة الفنية

موظفة هم من بني املوظفني الذين ١٧٨موظفاً من الذكور و١٨٢وتوضح البيانات احلديثة أن -٨
)٤(يشغلون وظائف من الفئة الفنية وفئة املديرين، مبن فيهم املسؤولون املنتخبون وموظفو اللغات.

موظف لغات) من ٣٣(باستبعاد موظفًا ٣١٩ويتألف موظفو الفئة الفنية وفئة املديرين من -٩
موظفًا من الفئة ٣١٩عن أنه من أصل جنسية خمتلفة. وتكشف اإلحصاءات املقدمة من احملكمة٧٦

إىل جمموعة دول آسيا واحمليط  ٢٠ينتمون إىل أفريقيا، و٥٤، كان ٢٠١٣آذار/مارس ٣١الفنية، بتاريخ 
إىل ١٩٦موعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وإىل جم٢٦إىل جمموعة أوروبا الشرقية، و٢٣اهلادئ، و

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

أما عدد املوظفني لكل رتبة حبسب املنطقة فكان كما يلي:-١٠

من جمموعة دول أمريكا الالتينية واحدمن املنطقة األفريقية، و واحد: ١-مد(أ)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.وستةوالكارييب، 

من منطقة واثنانمن املنطقة اآلسيوية، وثالثةمن املنطقة األفريقية، ستة: ٥-ف(ب)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ١٩من منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وواثنانأوروبا الشرقية، 

ودول أخرى.

، املرفق الثاين.ICC-ASP/12/5الوثيقة )٢(
.املرجع نفسه)٣(

.املرجع نفسه)٤(
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من منطقة وثالثةمن املنطقة اآلسيوية، وأربعةاألفريقية، من املنطقةمثانية: ٤-ف(ج)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ٣٨من منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، ووأربعةأوروبا الشرقية، 

ودول أخرى.

من منطقة ومخسةمن املنطقة اآلسيوية، ومخسةمن املنطقة األفريقية، ١٨: ٣-ف(د)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ٦٦من منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، ووعشرةأوروبا الشرقية، 

ودول أخرى.

من منطقة وتسعةمن املنطقة اآلسيوية، ومثانيةمن املنطقة األفريقية، ١٦: ٢-ف(ه)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ٥٥، ومن منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييبوسبعةأوروبا الشرقية، 

ودول أخرى.

من واثنانمن منطقة أوروبا الشرقية، وأربعةمن املنطقة األفريقية، مخسة: ١-ف(و)
من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.١٢منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و

ملية التوظيف لشغلها أو كانت هذه عجتتاز وظيفة ٤٧، كانت ٢٠١٣آذار/مارس ٣١ويف -١١

وظيفة.٧١هو 

المشاورات غير الرسمية-ثالثاً 

:٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٤فيما يلي ملخص للمشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت يف -١٢

فيما يتعلقُأشري إىل أن احملكمة وإن كانت قد اضطلعت بعدة إجراءات هامة (أ)
من قبيل، املوظفنيتعينيجماليفاجلنسنيبنيوالتوازناجلغرايفالتمثيلالنهوض بالتوظيف من أجل ب

ماً واليت تشمل أحكا)اجلاري حتويلها اآلن إىل أمر إداري(وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتوظيف 
خاصة بشأن إعداد القوائم القصرية للمرشحني من البلدان غري املمثَّلة والبلدان الناقصة التمثيل وكذلك 

مع تكليفها بشأن التوازن بني اجلنسني؛ وإعادة إنشاء جلنة لالختيار (هي اآلن جملس مراجعة االختيار)
م املديرين القائمني بالتوظيف باشرتاط بوالية تتمثل يف إيالء اهتمام خاص للتوازن بني اجلنسني واللتزا

االختيار من بني املرشحني املؤهلني املدرجني يف القائمة القصرية املنتمني إىل بلدان غري ممثَّلة أو ناقصة 
وتوّضح اإلحصاءات أنه يلزم االستمرار يف حبث وسائل أخرى لتحقيق التمثيل اجلغرايف األوسع ،التمثيل

نسني.نطاقاً والتوازن بني اجل

ُأشري أيضًا إىل أن اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف هذا الصدد يلزم تكملتها باملشاركة (ب)
النشطة من جانب الدول لكي ميكن لفرص التوظيف أن تصل إىل علم أكرب عدد من املرشحني 

شاء شبكات على إن٢٠١٢الدول األطراف باتفاق الفريق العامل يف عام يسِّرةاحملتملني. وقد ذّكرت امل
وطنية لنشر املعلومات عن الشواغر املوجودة يف احملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما عن طريق إعداد قائمة 
بريدية وطنية موحدة تضم على األقل مخس مؤسسات من كل دولة طرف، ودعت الدول إىل تقدمي تقارير 
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االقرتاحات الرامية إىل حتقيق بشأن يسِّرةاملإىل تقدمي املزيد من املشورة إىل و عن إنشاء الشبكات الوطنية 
املشاركة من جانب الدول األطراف.

طُرح يف املناقشة أن مسألة التمثيل اإلقليمي ومتثيل نوع اجلنس (التمثيل اجلنساين) (ج)
مقدمي طلبات عدم وجودتدخل يف صميم عملية ضمان حتقيق القدرات الوطنية على نطاق العامل. ف

لبات إىل عدم وجود معلومات كافية عن الفرص املتاحة، ولكن عدم وجود أصحاب طيرجعمؤهلني قد 
القدرات على الصعيد الوطين. وقد اقُرتح أن جيري استخدام عدم كفاية مؤهلني ناجحني قد يُعزى إىل

ميم ، الذي صدر به تكليف من مجعية الدول األطراف، يف تع‘برنامج املساعدة يف جمال القانون الدويل’
عملية دعم القدرات بشأن القانون اجلنائي الدويل.

نظام للتنبيه املبكر إىل الوظائف إجياد اقُرتح أن جيري مع احملكمة استكشاف إمكانية (د)
اليت ستشغر مستقبالً لصاحل البلدان غري املمثَّلة أو البلدان الناقصة التمثيل.

.مرة كل سنتنيأن جيرى هذا التيسري يف املستقبل حاقُرت (ه)

تشجيع التوظيف املناسب لصاحل الضحايا لشاف طرق كاقرتحت بعض الوفود است)و(
والشهود.

التوصيات-رابعاً 

التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني.وظائف الفئة الفنيةينبغي أن تعكس -١

تعيني موظفني من اإلناث، ينبغي أن تواصل احملكمة البناء على التقدم الذي حققته يف جمال-٢
وخاصة يف الرتب العليا.

ينبغي أيضًا تعميم اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة على البعثات الدائمة لدى األمم -٣
وعلى البعثات الدبلوماسية على املستوى الوطين، سيقناملضطلعة بالتهات اجلوعلى ،املتحدة يف نيويورك

.بواسطة معلومات االتصال اليت ستقدمها الدولذلك و ، املوجودة يف الهاي وجنيف

على حنو فرص العمل املتاحة عرض على الصفحة الشبكية للمحكمة اجلنائية الدولية أن تُ ينبغي -٤
عملية ويُيسِّربروزها ابتداء من الصفحة الرئيسية، مما يكفل، نيمن جانب املستعِمليُيسِّر االطالع عليها

.اتتقدمي الطلب

هذه يف الدوريات واملنشورات، أن ُتدرج تُنشراليت ينبغي، يف حالة إعالنات الوظائف الشاغرة-٥
يف الدوريات واملنشورات املتداولة يف الدول اليت تكون ناقصة التمثيل أو غري ممثَّلة يف احملكمة، اإلعالنات 

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

ينبغي أن تقدم احملكمة معلومات عما إذا كانت اعتبارات التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني -٦
اجلنسني ُتؤخذ يف احلسبان عند تعيني اخلرباء االستشاريني الذين هم ليسوا من موظفي احملكمة.
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ة باملوظفني. ينبغي أن تواصل احملكمة استعراضها وحتسينها جلميع السياسات واإلجراءات املتعلق-٧
وينبغي مجع هذه القواعد واإلجراءات يف دليل إلدارة املوارد البشرية لكي ُيستخدم كمصدر مرجعي رئيسي 

العاملني املشمولني باملساعدة املؤقتة العامة واخلرباء االستشاريني تنطوي علىمن جانب مجيع الربامج اليت 
)٥(وآخرين.

مدته عام واحد تقوم أثناءه بتناول بعض املسائل املعلقة بشأن ينبغي منح احملكمة إطارًا زمنيًا -٨
هذا املوضوع، مبا يف ذلك تقدمي سرد كامل للتكاليف والفوائد واملشاكل واالحتماالت املتصلة جبميع 

.٦٥، الفقرة ١- ICC-ASP/10/20(٢٠١٢الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية ... )٥(
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المرفق

يُقصد به إدراجه في القرار الجامعمشروع نص
تطلب

.٢٠١٤شباط/فرباير 
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