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مقدمة-أوالً 
أعلى احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")كفل األساسي على أنه ينبغي أن تينص نظام روما -١

وأن تراعي التمثيل العادل لإلناث والذكور يف مجيع الوظائف، ومتثيل النظم معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة
شغل الوظائف القانونية، والتمثيل اجلغرايف العادل يف وظائف الفئة الفنية. القانونية الرئيسية يف العامل يف

من املادة ٨قرة والف٤٤من املادة ٢الفقرة وحتدد إجراءات االختيار مبوجب املعايري املنصوص عليها يف
.ICC-ASP/1/Res.10من نظام روما األساسي، وقرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ٣٦
النظام علىالذي تطبقه احملكمة املرغوبةوطبقا للقرار الذي اختذته اجلمعية، يستند نظام النطاقات -٢

الذي تطبقه األمم املتحدة. وحتسب النطاقات على أساس اشرتاكات الدول املالية يف ميزانية احملكمة 
وحجم السكان يف تلك الدول، وينطبق هذان املعياران على مجيع األعضاء يف نظام روما األساسي.

ا اخلامسة عشرة، بأن "يواصل -٣ ك مع احملكمة يف املكتب االشرتاوقد أوصت اجلمعية يف دور
يشغلن وظائف عليا يف الفئة الفنية الاليت البحث عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف وزيادة عدد النساء 

واستبقائهن يف تلك الوظائف، دون اإلخالل بكل ما جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة 
ثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة التم

ا السادسة عشرة يف هذا الشأن .)١("البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
إىل الفريق العامل يف نيويورك التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيبإسناد العامةمكتب اجلمعيةقام-٤

شباط/فرباير ٢٠يف وذلككميسر بشأن هذه املسألةالسيد باتريك لونا (الربازيل)  أعيد تعيني حيث 
٢٠١٧.

وكما كان احلال يف السنوات . ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٤لتيسري يف بشأن اخارطة طريقمت تقدمي-٥
كمنصة لزيادة الوعي بشأن مالك موظفي بالعملأمور أخرى،مجلةهذا التيسري، من سيقومالسابقة

عن تقلبات التوظيف من حيث التمثيل اجلغرايف و التوازن بني اجلنسني.حمدثةاحملكمة وتقدمي معلومات 
لفريق العامل يف لو ٢٠١٧أيار/مايو ١٢قام امليسر بتنظيم اجتماعات للفريق العامل يف نيويورك يف -٦

التمثيل اجلغرايف ختصيص واليةان من املفهوم أنه على الرغم من. وك٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥الهاي يف 
يكون مفيدا أيضا ألن الفريق قدللفريق العامل يف نيويورك، فإن اجتماعا يف الهاي والتوازن بني اجلنسني

ا.لهاملسائل اإلدارية ومسائل امليزانية اليت يكون هذا املوضوع يقوم مبعاجلةالعامل يف الهاي  صلة 
كان ممثلو قسم املوارد البشرية حاضرين يف كال االجتماعني، إما شخصيا أو عن طريق الفيديو. -٧

مخس سنوات عن جهودها الرامية إىل حتقيق لفرتةوبناء على طلب من امليسر، قدمت احملكمة نظرة عامة 
وذلك أجهزة احملكمة، على كل منحصاءات قسم هذه اإلالتوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، كما مت 

.النظرة العموديةباإلضافة ةأفقيلتوفري نظرة
)؛ ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١حىت تاريخسب اجلنسية (حبقدمت احملكمة عروضا عن املوظفني -٨

يونيه حزيران/٣٠حىت والتوزيع اجلغرايف (، )٢٠١٧متوز / يوليه ٢٥تاريخ بوالتوازن اجلغرايف واجلنساين (
هذه البيانات إلكرتونيا على اجلمعية. وجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات املتعلقة مت تعميمكما )٢٠١٧

وظفي احملكمة من الفئة الفنية مدرجة كمرفق لتقارير جلنة امليزانية ملبالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 
.)٢(واملالية

(ج).١٤الفقرة املرفق األول، ، ICC-ASP/15/Res.5القرار)١(
ا الثامنة والعشرين ()٢( عن طريق٢٠١٧/يوليةمتوز٣١يف احملدث)، املرفق الثاين، ICC-ASP/16/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

"التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني للمحكمة اجلنائية الدولية"CBF/29/11P01الوثيقة 
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دف توفري معلومات حمددة عن ذوي املصاحلوعقد امليسر أيضا اجتماعات ثنائية مع الوفود -٩
الفنية الشاغرةوظائف الفئة، وشدد على أمهية نشر اإلعالن عن مبدول كل منهاملتعلقةاإلحصاءات 

أفضل.بشكل
ا التاسعة والعشرين عددا من املالحظات بشأن التمثيل -١٠ وقدمت جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا اجلغرايف والتمثيل اجلنساين وتنفيذ احملكمة للتوصيات السابقة  . وفيما شأناللجنة يف هذا الاليت أصدر
يف نظام روما األساسي ما زال  اللجنة أن عدد رعايا الدول غري األطراف أشارتيتعلق بالتمثيل اجلغرايف، 

إطار زمين معقول. ضمنهذه املسألة معاجلةاحملكمة منتالسابقة وطلباتوصيتهتكبريا، وكرر 
فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف واملعايري املرجعية ذات ةاملستمر تاللجنة مواصلة حتليل االختالالوتعهدت

/أبريل الثالثني يف نيسانالكل بلد يف دورغوبةاملر رصد النطاقات باالستمرارالصلة، فضال عن 
وفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني، أوصت اللجنة بأن تواصل احملكمة اجلهود الرامية إىل )٣(.٢٠١٨

)٤(.تضييق الفجوة بني اجلنسني

٨٩فنية، تتألف من المن الفئةوظيفة٤٤٩، كان لدى احملكمة ٢٠١٧متوز/يوليه ٣١بتاريخ-١١
منهم قيد ٧٦وظيفة شاغرة؛ كان ٢٤و موظفا لغويا)؛ ٤٢جنسية خمتلفة (باستثناء املوظفني املنتخبني و 

)٥(.وظائف معلن عنها٥؛ و التوظيفأو أجنزوا عملية التوظيف

عملية التوظيف   - ثانياً 
ه عن سري عملية التوظيف. وأبلغت أنة وقدم ممثلو قسم املوارد البشرية إىل الدول معلومات أساسي-١٢

اجليدنياملرشحيكون أداء، وعندما األكثر تأهيالً املرشحني احملكمة ختتار ، وفقا لنظام روما األساسي
التشديد على أن التنوع ومتيف التمثيل اجلغرايف والتمثيل اجلنساين. عند ذلك، تنظر جلنة التوظيفمتعادالً 

، وأنه ينبغي تزويد أعضائها باملعلومات املتعلقة بالبلدان املمثلة متثيال ناقصا اللجانالصلة أيضا بتشكيل له
بالشكل املناسب يف مواطين هذه البلداناعتبار للتيقن منيف حماولة وذلك ، متثيًال زائداً وتلك املمثلة

.قائمة املرشحني املختصرة

التوازن بين الجنسين- اً لثثا
يف املائة من املوظفني ٤٩,٢اإلناث، كانت نسبة املوظفات٢٠١٧متوز/يوليه ٣١حىت تاريخ-١٣

، يف حني شكل املوظفون الذكور ٢٠١٦يف املائة عن عام ١,٩زيادة قدرها مما يشكل الفنيني باحملكمة، 
١-فالفئتنييف املائة يف ٥٠يشكلن أكثر من اإلناثيف حني أن املوظفاتو )٦(يف املائة.٥٠,٨

يف املستويات العليا: منخفضًا جداً ممثالت متثيال اإلناث املوظفاتأما)، %٦١(٢-) و ف%٧٢(
يف الرتبة ٤٣من ١٤اإلناث، و من١-فليس هناك سوى موظف واحد من تسعة موظفني برتبة مد 

)٧(.٣-يف الرتبة ف١٦٥من ٧٥، و ٤-يف الرتبة ف٨٢من ٣١، و ٥-ف

ا الثامنة والعشرين )٣( .١٦٩و ١٦٨، الفقرتني )ICC-ASP/16/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ا الثامنة والعشرين )٤( .١٧٣، الفقرة )ICC-ASP/16/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
.CBF/29/11P01ملوارد البشرية، الواردة يف الوثيقةقسم اإحصاءات قياسية ل)٥(

.املرجع نفسه)٦(
.املرجع نفسه)٧(
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. ٢٠١٦حتسن باملقارنة مع عام لقد –ضمن النطاق بشكل عامبني اجلنسنيالتوازن يستمر-١٤
ا احملكمة للحفاظ على هذا اإلجنازومن  التوازن بني اجلنسني يف جلان هو التيقن منبني التدابري اليت اختذ

التوظيف.

يف الرتب العليا. والحظت احملكمة منخفضًا جداً ما زلن ممثالت متثيال اإلناثاملوظفاتولكن-١٥
املتقدمات أن جمموعة املرشحني الذكور للوظائف الرفيعة املستوى متيل إىل أن تكون أكرب من عدد 

ومت. املتقدمات بطلبات التوظيف، ولذلك جيري النظر يف التدابري الرامية إىل زيادة بطلبات التوظيف
ملوظفني يف املناصب العليا، فإن االسرتاتيجية املتعلقة التشديد على أنه نظرا الخنفاض معدل دوران ا

.مدبتحقيق التوازن بني اجلنسني على هذا املستوى طويلة األ

التمثيل الجغرافي-رابعاً 
موظفيفئةممثلة يف٢٠١٧متوز/يوليه ٣١جنسية يف ٩٠دولة طرفا، كانت ١٢٤من أصل -١٦

ممثلة ٢٨وممثلة متثيال ناقصا؛ ةجنسي١٩وكانت متوازنة مع أهدافها؛ ةجنسي٢٠احملكمة الفنيني، منها 
املوظفني فئةاملتبقية من٢٣ـاملتبقية فلم تكن ممثلة. أما اجلنسيات ال٥٧ـ؛ أما اجلنسيات الزائداً متثيال 
لدول غري األطراف يف نظام روما األساسي.كانت لالفنيني  

املنطقة األفريقية، و رعاياموظفا من ٧٣التاريخذلك هناك يف كانفيما يتعلق بالتوزيع املطلق،-١٧
موظفا من جمموعة ٣٢موظفا من أوروبا الشرقية، و ٤٥موظفا من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و ٣٣

ودول أخرى.يةالغربجمموعة الدولموظفا من٢٦٦أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و 

)٨(:املوظفني لكل وظيفة، حسب املنطقة، على النحو التايلكان عدد -١٨

: واحد من املنطقة األفريقية، وواحد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، واثنان من ١-مد(أ)
دون متثيل بة من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، و تسعجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و 

الشرقية، مع زيادة يف التمثيل من رعايا دول أمريكا الالتينية والكارييب وجمموعة دول من منطقة أوروبا 
.)٩(أوروبا الغربية ودول أخرى

: مثانية من املنطقة األفريقية، وواحد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وثالثة من ٥-ف(ب)
من جمموعة دول أوروبا ٣٠كارييب، ومنطقة أوروبا الشرقية، وواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية وال

رعايا أفريقيا وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.من الغربية ودول أخرى، مع زيادة يف التمثيل
من املنطقة األفريقية، وسبعة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وستة من اثنا عشر : ٤-ف(ج)

من جمموعة دول أوروبا ٣٩ريكا الالتينية والكارييب، ومنطقة أوروبا الشرقية، وأربعة من جمموعة دول أم
الغربية ودول أخرى، مع زيادة يف التمثيل من رعايا املنطقة األفريقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول 

أخرى.

ا )٨( عن طريق٢٠١٧/متوز يوليو٣١يف احملدثفق الثاين، )، املر ICC-ASP/16/5الثامنة والعشرين (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
للمحكمة اجلنائية الدولية".ةلفنياالفئةملوظفي"التمثيل اجلغرايف CBF/29/11P01الوثيقة 

الذين يشغلون ألفرادالنسبة املئوية لحسب إذا كانت املنطقة ممثلة متثيال ناقصا أو زائدا يتم حتديد مايف هذه احلالة، )٩(
ا املوارد البشرية هل ة.قملنطذه اوظائف مقارنة بالنسبة املستهدفة اليت حدد
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أحد عشر، و منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن املنطقة األفريقية، وتسعة من ٢٦: ٣-ف(د)
من جمموعة دول ٨٥من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و١٤ة، و من منطقة أوروبا الشرقي

مع زيادة يف التمثيل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.أوروبا الغربية ودول أخرى،
من ١٦، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئمن املنطقة األفريقية، وعشرة من ٢٠: ٢-ف(ه)

من جمموعة دول ٩١وأحد عشر من منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، ومنطقة أوروبا الشرقية، 
.دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة مع زيادة يف التمثيل من رعايا أوروبا الغربية ودول أخرى،

، وتسعة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ: ستة من املنطقة األفريقية، ومخسة من ١-ف(و)
دول أمريكا جمموعة ، و دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة من ١٦رقية، و منطقة أوروبا الش
بلدان أوروبا وكذلك منشرق أوروبا ودول ةفريقياألزائد من الدولمع متثيلغري ممثلة؛ الالتينية والكارييب

. الغربية
، فقد حتديات كبريةما زال يواجه حتقيق التمثيل اجلغرايف العادلويف حني أقرت احملكمة بأن-١٩

التحسن يف السنوات األخرية، على من مؤشراتبعض الأن جهودها قد أسفرت عن بأكدت احملكمة 
بنسبة أربعة. واخنفض عدد البلدان غري املمثلة اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري األقل فيما يتعلق بالبلدان 
اليت  جنسية من اجلنسيات١١الفرتة نفسها، ، وخالل ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٦بلدان يف الفرتة من عام 

هدفها.اآلن حققتممثلة متثيال ناقصا كانت 

مخس سنوات إىل أن التمثيل ملدةومن منظور أوسع، أشارت البيانات املتعلقة مبراجعة عامة -٢٠
لغري صاحل يف احملكمة التمثيليكشف عن الطابع املزمن الختاللإن ذلك مستقرا نسبيا. بقياجلغرايف 

آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر منطقةمنخاصةالبلدان واملناطق، منعضالب
الكارييب.

وشددت الدول على أنه ينبغي النظر يف أهداف احملكمة املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف على الصعيدين -٢١
ضد ينعكسالجمموعة إقليمية متثيال زائدا ينبغي أنالوطين واإلقليمي. وجرى التشديد على أن متثيل 

موعة غري  . وأشري إىل أن بعض الدول اليت تعترباً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املمواطنني من دولة من تلك ا
ا .جداً من أكرب الدول املسامهة يف ميزانية احملكمة ما زالت ممثلة متثيال ناقصا بأ

يف ١٢ميثلون حوايل مت توظيفهم الذين من رعايا الدول غري األطراف قد٥٩ولوحظ أيضا أن -٢٢
متثيال بشكلاملائة من موظفي احملكمة. وشددت الدول على أن كل تعيني ملوظف من دولة غري طرف 

مفرطا وميكن أن يعوق التمثيل الكايف للدول األطراف. واقرتح أحد الوفود دراسة مسألة وضع حصص 
ذلك، مت التسليم أيضا بأن توظيف رعايا الدول غري األطراف وعلى الرغم منالدول غري األطراف. رعايال

االلتزام بعاملية نظام روما األساسي.إظهارميكن أن يسهم أيضا يف 

ال يزال تنويع جمموعة املرشحني أمرا حامسا للتغلب على حتديات حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل. -٢٣
الوعي زيادةما يكون غري متوازن جغرافيا، وأنه يلزم غالباً حملكمة أن تكوين جمموعة املرشحني والحظت ا

يف احملكمة تتطلب خلفية قانونية.الفنيةمجيع الوظائف ليس أن الواقع إىل

سفارات معظم البلدان املمثلة متثيال ناقصا يف الهاي، وركزت يف التوعية أعمال احملكمة أجرت-٢٤
حسب، بل أيضا من خالل وسائط على االنرتنت و كمةاحملموقع ى التوعية واإلعالن ليس من خالل عل
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. وشجعت الدول على نشر الشاغرةالوظائف الدوليةمللءالتواصل االجتماعي ومنصات خمتلفة 
ا بدأت يف احلصول على مرشحنيبشكل ناشطاإلعالنات بلغيت عمل احملكمة. وأبلغت احملكمة أيضا أ

الدول دور بمت التسليم و . "لينكيدين"موقعحمتملني من البلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا من خالل
على نطاق أوسع.املناصب الشاغرةنشر اإلعالنات عن التيقن مناحلاسم يف 

الزائرينفنيينالموظفين الفنيين المبتدئين والو الداخليينالمتدربين–خامساً 
أشارت الدول إىل أن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني أمر مرغوب فيه أيضا يف اختيار -٢٥

يف العالقة همعن اهتماموا أيضاً الزائرين. كما أعربفنينيواملوظفني الفنيني املبتدئني والالداخلينياملتدربني
املتدربني الداخليني واملوظفني الفنيني أن إىل الفعلي للمحكمة، نظرا والتوظيفاملتبادلة بني هذه الربامج 

. ولذلك لوحظ أن التدابري الفئة الفنيةمرشحني حمتملني لوظائف اما يكونو غالباً الزائرين فنينياملبتدئني وال
يف تنويع جمموعة املتقدمني اً إجيابياً الرامية إىل تعزيز التوزيع اجلغرايف يف هذه الربامج ميكن أن يكون هلا أثر 

ف املهنية.للوظائ

الداخليني املتدربني مسامهة التربعات لتمكني يستند علىإنشاء صندوق عن وأبلغت احملكمة -٢٦
اية متوز/يوليه ٠٠٠٢٠٠حوايلإىل الذي وصل مقدارهالزائرين من املناطق النامية فنينيوال يورو يف 

.شخص٢٥إىل ٢٠غطي تكاليف حوايل ي. وبذلك ميكن أن ٢٠١٧

لنظر يف ختصيص اعتمادات خاصة يف امليزانية لتغطية تكاليف املتدربني تقدمي مقرتح لأيضا ومت-٢٧
وتلك املمثلة متثيالً الزائرين من الدول املمثلة متثيال ناقصافنينيالداخليني واملوظفني الفنيني املبتدئني وال

منوا.األقلالبلدانخاصة من، زائداً 

االستنتاجات  –سادساً 
تمع املدين بأن يتم -٢٨ عن مستجدات إطالعهمهناك اهتمام من جانب الدول األطراف وا

التشديد على ومتالتقلبات يف مالك املوظفني يف احملكمة من منظور التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. 
ود بالنفع على احملكمة من أن التمثيل العادل للموظفني من الذكور واإلناث والتوزيع اجلغرايف العادل يع

ملعاجلة خارجيا حامسا ويبقىيف بيئة العمل داخليا يزيد من اإلبداع ستنوع املنظور الذي التيقن منخالل 
والنهوض بعاملية نظام روما األساسي.اإلدراكحتديات 

لصاحلليس، ال يزال هناك اختالل شديد ولكنهناك توازن عام من حيث التوازن بني اجلنسني. -٢٩
للمحكمة أن تواصل جهودها لتضييق هذه الفجوة.ويتعني علىالنساء يف املناصب العليا. 

بعض البلدان واملناطق، ليس لصاحلوفيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، هناك اختالل مستمر ومزمن -٣٠
من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وهناك أيضا بعض خاصة

بعض الدول هناك موظفي احملكمة. و مالك ممثلة متثيال ناقصا يف زائداً اجلنسيات من الفئات املمثلة متثيال 
املسامهني يف ميزانية احملكمة تعاين من نقص شديد يف التمثيل.أكربمن بني 
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املرشحني املؤهلني وطلباتفرص العمل للتيقن من رؤيةهود اجلينبغي أن تبذل احملكمة واجلمعية -٣١
. وال يزال الدور االستباقي للدول زائداً متثيًال ناقصًا وتلك املمثلة متثيًال من البلدان واملناطق املمثلة

املساعدة على الوصول إىل أخرى، بمن مجلة أمور و األطراف املعنية مسألة حامسة يف دعم احملكمة، 
.زائداً متثيالً ناقصاً وتلك املمثلة متثيالً جمموعة من املرشحني املؤهلني من البلدان املمثلة

التوصيات  –سابعاً 
إلى المحكمة-ألف

احملكمة من املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفيتطلب -٣٢
.عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف 

اجلهود لتحديد بذلالعليا، ينبغي مواصلةاملراتبالثغرة املستمرة بني اجلنسني يفسدمن أجلو -٣٣
تقدمي وتوظيفهن، فضال عن نلشغل وظائف رفيعة املستوى والوصول إليهلديهن ما يؤهلهن الاليت النساء 

لديهن مؤهالت للتقدم إىل تلك املناصب.الاليت كمة احملضمن موظفاتوظائفهنيف لتقدم لالدعم هلن

األولوية ألنشطة التوعية من أجل استهداف املرشحني احملتملني من تويل حملكمة أن يتعني على ا-٣٤
البلدان النامية.خاصة، اً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو املغري البلدان 

الوظائف الشاغرة:عن اتينبغي لإلعالن-٣٥
ا يف على اإلنرتنتكمةاحملموقع عن طريقاإلعالن عنها أن يستمر(أ) وسائط وعلى حسا

املنشورات اليت خاصة، الدوريةواملنشوراتاملطبوعاتعن طريق نشرهافضًال عنالتواصل االجتماعي، 
.اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري بلدان اليف يتم نشرها 

تمع املدين إطالع(ب)   اجلمعية العامة بانتظام، بغية مساعدة الدول األطراف ومنظمات ا
نشرها؛للقيام بتعميم

على األقل.نشر اإلعالنات بلغيت عمل احملكمة(ج)  
خاصة البلدان  ،اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري ينبغي بذل اجلهود لتعزيز مشاركة رعايا البلدان -٣٦

، مبا يف ذلك وبرامج الفنيني الزائرينيف التدريب الداخلي واملوظفني الفنيني املبتدئني، و برامجيف،النامية
بشأن للجمعية وينبغي مواصلة إتاحة املعلومات.املالئمعن طريق تشجيع التربعات املقدمة للصندوق 

ذه الربامج.التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف بني اجلنس ني فيما يتعلق 

قيد االستعراض والتحسني، التوظيف مجيع السياسات واإلجراءات وممارسات تبقىأن جيب-٣٧
ا يف جمال التوظيف لتعزيز اختيار املرشحني املؤهلني من وينبغي أن تواصل احملكمة تطبيق وتعزيز سياسا

ا البلدان النامية، مبا يف ذلك خاصة، اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري البلدان  من خالل نشر تعليما
مينح املرشحني املؤهلني من الدول بنداً ، ويشمل ذلك كامالً اإلدارية بشأن اختيار املوظفني وتنفيذها تنفيذا  

األولوية لغرض اإلدراج يف القائمة القصرية.، اً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو املغري األطراف 
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املتعلقة بالعدد الكبري من املسألة يف غضون إطار زمين معقول، ، حملكمة أن تعاجلعلى ايتعني-٣٨
أوصت به أيضا الذينحو العلى ، رعايا الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي العاملني يف احملكمة

جلنة امليزانية واملالية.

أن تواصل احملكمة مجع البيانات عن مقدمات ومقدمي طلبات التوظيف من املناطق جيب-٣٩
الناقصة التمثيل، خاصة من البلدان النامية، ورصدها وحتليلها وإعداد التقارير عنها للوقوف على 

ا يف مساعيهم لنيل وظيفة بنجاح يف احملكمة. التحديات اليت يواجهو

جمعية الدول األطرافإلى -باء

الدول من املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفيتطلب -٤٠
.عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف األطراف

أن تنظر يف اليت تشرتك مع احملكمة يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني لدول األطراف وينبغي ل-٤١
للمشاركني من املناطق املمثلة متثيالً ناقصاً، خاصة البلدان النامية.زم الالتوفري التمويل 

غري البلدان من النظر يف توفري التمويل الالزم لتغطية رواتب املشاركني لدول األطراف يتعني على ا-٤٢
والفنيني الزائرين.، يف برامج التدريب الداخلي ، خاصة البلدان الناميةاً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو امل

البلدان النامية، من خاصة ، اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري ينبغي إجراء مشاورات بني البلدان -٤٣
.االعالنات عن الوظائف الشاغرة يف احملكمةنشر لدعم لتوفري الأجل وضع اسرتاتيجيات هادفة 

أن تنشر،غري املمثلة أو ممثلة متثيًال ناقصاً الدول ألطراف، خاصة تلك البلدانويتعني على-٤٤
االعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة يف احملكمة على املؤسسات واملنظمات الوطنية، حسب االقتضاء، 

مبا يف ذلك اجلامعات واملؤسسات املهنية والدوائر واملؤسسات القضائية.

الشركاء الذين ميكنهم تعزيز بناء القدرات يف وينبغي أن يقوم املكتب بإجراء مشاورات لتحديد -٤٥
املؤهلني للعمل يف مقدمي طلبات التوظيف جمموعات منالبلدان الناقصة التمثيل من أجل إعداد 

تمع املدين واملؤسسات املعنيةع الدول األطرافياحملكمة، وتشج على تقدمي الدعم املايل إىل جهات ا
لقدرات املذكورة.املدنية اليت تضطلع بأنشطة بناء ا

وُتشجع الدول األطراف على االستعانة بامليسرين املعنيني بالتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف  -٤٦
أي شواغل تتعلق بتمثيل املوظفني والتوازن بني اجلنسني.ملعاجلةكجهة اتصال 
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مرفق

مشروع إدراج بند في القرار الجامع  

من القرار الجامع لعام ٩٨إلى ٩٦على النحو المنصوص عليه في الفقرات -ألف 
٢٠١٦ICC-ASP/15/Res.5

اليت د هو احملكمة على تعزيز اجلتشجع ، و)١(بتقرير احملكمة عن قسم املوارد البشريةحتيط علماً 
العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايفتعيني املوظفني تبذهلا يف جمال

منها على سبيل يف مسائل حمددة، مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات
بالتعرض للصدمات، املتعلقةاخلاصة املثال وليس على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية

املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛والعنف الذي يستهدف النساء أو األطفال، وتشجِّع على حتقيق

مان التمثيل اجلغرايف العادل عن استمرار احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضحتيط علمًا 
بتقرير املكتب وتوصياته؛وترحبوالتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني، 

من مقدمي طلبات موعات التوعيةودعم هود لتحديد اجلالدول األطراف على بذل حتث 
مثلة أو املغري التوظيف احملتملني للتعيني يف الوظائف الفنية باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق 

مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، اً،ناقصممثلة متثيًال 
من خالل مبادرات التوعية ، األطرافالفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدولوبرامج التدريب املتعلقة باملوظفني 

نشر اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة باحملكمة يف املؤسسات واملنظمات املستهدفة، ومن خالل 
الوطنية ذات الصلة؛

فقرة جديدة-باء
يف الفنينيدول أطراف انضمت إىل برنامج موظفي الفئة املبتدئنيةتالحظ مع التقدير أن ثالث

)٢(احملكمة؛

،٢٠١٦من القرار الجامع لعام ١٤وكما هو منصوص عليه في الفقرة -جيم 
ICC-ASP/15/Res.5-المرفق األول

،بتعيين الموظفينفيما يتعلق 

توصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة يف التقرير تؤيد
ا الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين؛ )٣(عن أعمال دور

المرفق الثاني.ICC-ASP/16/5أنظر)١(
.٢٠١٧األول/أكتوبر تشرين ٢٥وسويسرا يف ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٦، ومجهورية كوريا يف ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٥اليابان يف )  ٢(
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ا تطلب عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد البشرية، السابعةإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور
ذا املوضوع يف عام يتضمن  ؛  ٢٠١٨معلومات حمدثة عن تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة 

مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف العملإىل املكتب مواصلة تطلب
إبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني الفنية، فضًال إىل وظائفالعادل والتوازن بني اجلنسني يف ال

ا النظراجلنسني قيد  ؛عشرة يف هذا الشأنةبعالسا، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
الختاذ واملستقبلية وظيف اجلارية من عمليات التاملتاحة اغتنام الفرصة قلم احملكمة على ثحت

ا  والتوازن العادل لتمثيل اجلغرايف لارغوب فيهاملنطاقات للوفاء بالاملبذولة هود اجليف اإلسهام تدابري من شأ
بني اجلنسني؛
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