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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
وطبقا للقرار الذي اختذته اجلمعية، يستند نظام النطاقات املرغوبة الذي تطبقه احملكمة على النظام -٢

دول املالية يف ميزانية احملكمة ب النطاقات على أساس اشرتاكات السَ الذي تطبقه األمم املتحدة. وحتُ 
السكان يف تلك الدول، وينطبق هذان املعياران على مجيع األعضاء يف نظام روما األساسي.وعدد

ا طلبت اجلمعية -٣ لتحديد سبل مع احملكمةالعملاملكتب عشرة، بأن "يواصل السادسةيف دور
مسألة التمثيل اجلغرايف وإبقاء حتسني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف الوظائف الفنية، 

ا وتقدمي قيد البحث، التوازن بني اجلنسنيو  ذا السابعة عشرة للجمعيةتقرير إىل اجلمعية يف دور
.)١("الشأن

بإسناد التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني إىل الفريق العامل يف نيويورك العامةقام مكتب اجلمعيةو -٤
مبوجب قرار املكتب وذلككميسر بشأن هذه املسألةالسيد باتريك لونا (الربازيل)  أعيد تعيني حيث 

لتيسري بشأن اخارطة طريقمت تقدميو .٢٠١٨مارس /آذار٤يفعن طريق املوافقة الصامتةالذي اعتمد
أمور مجلةهذا التيسري، من سيقوموكما كان احلال يف السنوات السابقة . ٢٠١٨أبريل/نيسان١٠يف

عن تقلبات حمدثةكمنصة لزيادة الوعي بشأن مالك موظفي احملكمة وتقدمي معلومات بالعملأخرى،
.مالك املوظفني

، قدمت احملكمة ٢٠١٨أكتوبر تشرين األول/١٥نيويورك املنعقد يف لفريق العامل يف ليف اجتماع -٥
عن جهودها الرامية إىل حتقيق التوازن حملة عامة -الفيديو عن طريق ، اليت ميثلها قسم املوارد البشرية-

كما أطلعت احملكمة الوفود على اإلحصاءات املتعلقة باملسائل والبيانات، اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، 
كما مت الوفود.  هذه البيانات إلكرتونيا على مت تعميمو ، ٢٠١٨سبتمرب أيلول/٣٠اليت مت حتديثها حىت 

.النظرة العموديةباإلضافة ةأفقيوذلك لتوفري نظرةأجهزة احملكمة، على كل منحصاءات قسم هذه اإل
يني يف املوظفني الفنمبستوىوجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 

.)٢(")جلنة امليزانية واملاليةاحملكمة مدرجة كمرفق لتقارير جلنة امليزانية واملالية ("
دف توفري معلومات حمددة عن ذوي املصاحلوعقد امليسر أيضا اجتماعات ثنائية مع الوفود -٦

الفنية الشاغرةوظائف الفئة، وشدد على أمهية نشر اإلعالن عن مبدول كل منهاملتعلقةاإلحصاءات 
أفضل.بشكل

(ج).١٣٤الفقرة املرفق األول، ، ICC-ASP/16/Res.6القرار)١(
ا الثامنة والعشرين ()٢( عن طريق٢٠١٨/يوليومتوز٣١يف احملدث)، املرفق الثاين، ICC-ASP/17/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

"التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني للمحكمة اجلنائية الدولية"CBF/31/12P01الوثيقة 
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عملية التوظيف   - ثانياً 
تتألف وظيفة من الفئة الفنية٤٦٠كمة لدى احمليوجد ، كان ٢٠١٨يوليومتوز/٣١حىت تاريخ-٧

وظيفة ٢٨وكان هناك؛ اللغات)من موظفي ٤٣جنسية خمتلفة (باستثناء املسؤولني املنتخبني و ٩٣من 
)٣(.توظيفهاأو مت االنتهاء من التوظيفقيد وظيفة٤٥تكانو ؛ شاغرة

الدولوقدم ممثلو قسم املوارد البشرية إىل الدول معلومات أساسية عن سري عملية التوظيف. وأبلغت-٨
اجليدنياملرشحيكون أداء، وعندما األكثر تأهيالً ختتار احملكمة املرشحني ، وفقا لنظام روما األساسيه أن

التشديد على أن التنوع ومتيف التمثيل اجلغرايف والتمثيل اجلنساين. عند ذلكجلنة التوظيف، تنظر متعادالً 
، 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 املوظفات٢٠١٨يوليومتوز/٣١حىت تاريخ-٩

اإلناثأن املوظفاتيف حني و )٤(يف املائة.٥٠,٣الفنيني باحملكمة، يف حني شكل املوظفون الذكور 
١٠١%، ٦٢،٣(٢-) و ف٣٢من ٢٦%، ٧٦،٥(١-فالفئتنييف املائة يف ٥٠يشكلن أكثر من 

يف املستويات العليا: فليس هناك سوى منخفضًا جداً ممثالت متثيال اإلناث املوظفاتأما)، ١٦٢من 
٥-رتبة فيف ال٤٣من ١٣، و %)١١،١(من اإلناث١-من تسعة موظفني برتبة مد ةواحد

٣-يف الرتبة ف١٧٢من ٧٩، و %)٣٦،١(٤-يف الرتبة ف٨٣من ٣٠، و %)٣٠،٥(
)٥(.%)٤٥،٩(

احملكمة املوظفني الفنيني يففئةيف النسبة اإلمجالية للموظفات يفبسيطمن اخنفاض على الرغم-١٠
بني التدابري اليت ومن . ضمن النطاقبشكل عامالتوازن بني اجلنسنييستمر، ٢٠١٧باملقارنة مع عام 

ا احملكمة للحفاظ على هذا اإلجناز التوازن بني اجلنسني يف جلان التوظيف.هو التيقن مناختذ

يف الرتب العليا. والحظت احملكمة منخفضًا جداً ما زلن ممثالت متثيال اإلناثاملوظفاتولكن-١١
جمموعة من املرشحني الذكور، فإن نوعية أنه على الرغم من أن نوعية املرشحات اإلناث مل تكن أقل 

ولذلك جيري النظر يف حوايل ثلثي الطلبات، املرشحني الذكور للوظائف الرفيعة املستوى متيل إىل أن تكون 
.املتقدمات بطلبات التوظيفالتدابري الرامية إىل زيادة 

املرجع نفسه)٣(
.٢٠١٨أكتوبر تشرين األول/١٥نيويورك يف الفريق العام يفمعلومات مقدمة من قسم املوارد البشرية عرب الفيديو مع )٤(
.نفسهاملرجع )٥(
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تدريبى إنشاء "برنامجومعاجلته، تعمل احملكمة علا الوضع من أجل املسامهة يف فهم أفضل هلذ-١٢
غري املقصودبدء برامج تدريبية حول التحيزباإلضافة إىل للمرأة" و "مركز تنسيق للمرأة"، إرشادي

وحتديد املوظفني من الفئة الفنيةشبكات النساء يف تعزيز اإلرشاديالتدريب . سيدعم برنامج )الالواعي(
مركز وسيقوم. له اخلربةمرشدقبلوالدعم منالشخصيمن خالل التدريبالفئة الفنيةومتابعة طموح 

املشورة بشأن معاجلة املسائل التنظيمية النظامية اليت قد تشكل و بتقدمي املساعدةتنسيق شؤون املرأة 
لتحديد ومعاجلة سيقوم ذلك بدور فعال،إىل جانب برنامج تدرييبو ، قبات أمام التقدم الوظيفي للمرأةع

، هذا الدوربإنشاءاملتعلقةواألنشطة اجلنسايناملعنية بالنوع جبهة التنسيق. وفيما يتعلق الالواعيالتحيز 
) إىل شبكة القيادات املعنية بنوع ورئيس قلم احملكمةوالرئيس ةالعامةانضم رؤساء هيئات احملكمة (املدعي

حلواجز بني اجلنسني صممون على كسر ااملاجلنس، اليت جتمع بني صانعي القرار من اإلناث والذكور 
نفوذهم.ضمن نطاقوجعل املساواة بني اجلنسني واقعا عمليا 

، فإن االسرتاتيجية املتعلقة املوظفني يف املناصب العليادورانعلى أنه بسبب بطء التشديدينبغي -١٣
كمة أنه بتحقيق التوازن بني اجلنسني على هذا املستوى طويلة األجل. ولتوضيح هذه النقطة، أبلغت احمل

واحدة؛ )٥-ف بفئة(٢٠١٨اغرتان يف عام ، ظهرت وظيفتان ش٥-فو ١- مدالفئتنيبالنظر إىل 
)٦().٥-برتبة ف٢و ١-مدبفئةواحدة(٢٠١٦يف عام وثالثة) ٥-ف بفئة(٢٠١٧يف عام 

بعض املالحظات بشأن التوازن بني اجلنسني. جلنة امليزانية واملاليةالثالثني، أبدتايف دور -١٤
بني اجلنسني وتقدمي الفجوةلتخفيضقلم احملكمة، جهودها خاصة، بأن تواصل احملكمةاللجنة أوصت 

ا الثانية والثالثني يف عام  )٧(تقريرها السنوي عن إدارة املوارد البشرية.ضمن٢٠١٩حتديث يف دور

جلنة أوصت و ، ٢٠١٧يف عام العليا استمرتالفنيةسني يف املستويات شارة إىل أن الفجوة بني اجلنوباإل
نفس ضمنبأن تواصل احملكمة جهودها ملعاجلة هذا الوضع وتقدمي حتديث يف نفس اجللسة امليزانية واملالية

)٨(التقرير.

التمثيل الجغرافي-رابعاً 
موظفيفئةممثلة يف٢٠١٨يوليومتوز/٣١جنسية يف ٩٣دولة طرفا، كانت ١٢٣من أصل -١٥

ممثلة٢٧وممثلة متثيال ناقصا؛ ةجنسي١٩وكانت متوازنة مع أهدافها؛ ةجنسي٢٣احملكمة الفنيني، منها 
املوظفني فئةاملتبقية من٢٤ـأما اجلنسيات ال)٩(املتبقية فلم تكن ممثلة.٥٤ـاجلنسيات الو ؛ زائداً متثيال 
)١٠(يف نظام روما األساسي.لدول غري األطراف كانت لالفنيني  

-للفئة ف–الدولية احملكمة اجلنائيةاألرقام الواردة يف هذه الفقرة إىل وثيقة غري رمسية "نظرة عامة على بيانات الدوران يف تستند)٦(
.٢٠١٨أكتوبر تشرين األول/٢٩، واليت أحالتها احملكمة إلكرتونًيا إىل املُيسِّر يف "١-و مد٥
ا الثالثنيتقرير جلنة امليزانية )٧( .٩٧الفقرة )،ICC-ASP/17/5(واملالية عن أعمال دور
.٩٨املرجع نفسه .. الفقرة )٨(
ا الثالثني)٩( ٢٠١٨متوز/يوليو ٣١املرفق الثاين، الذي مت حتديثه يف ، )ICC-ASP/17/5(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

الدولية".احملكمة اجلنائيةيف الفنيني"التمثيل اجلغرايف للموظفني CBF/31/12P01عن طريق الوثيقة
املرجع نفسه.)١٠(



ICC-ASP/17/36

5 36A071218

موظفا من ٧٩التاريخذلك هناك يف فيما يتعلق بالتوزيع املطلق، كان، ٢٠١٨يوليو /متوز٣١يف -١٦
موظفا من أوروبا الشرقية، و ٤٦موظفا من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و ٣١املنطقة األفريقية، و رعايا
يةموظفا من جمموعة الدول الغرب٢٧٢موظفا من جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و ٣٢

)١١(ودول أخرى.

سب املنطقة، على النحو حبكان عدد املوظفني لكل وظيفة، ،٢٠١٨يوليو /متوز٣١يف -١٧
)١٢(:التايل

املنطقة األفريقية، وواحد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، واثنان : واحد من )٩(١-مد(أ)
وبدون متثيل من منطقة أوروبا الشرقية، مع زيادة يف التمثيل من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب،

.)١٣(من رعايا دول أمريكا الالتينية والكارييب وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
وأربعة: مثانية من املنطقة األفريقية، وواحد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، )٤٣(٥-ف(ب)

من ٢٩، وواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و(بزيادة واحد)من منطقة أوروبا الشرقية
روبا الغربية جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مع زيادة يف التمثيل من رعايا أفريقيا وجمموعة دول أو 

ودول أخرى.
من املنطقة األفريقية، وسبعة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اثنا عشر : )٦٩(٤-ف(ج)

٣٩، و(بزيادة واحد)من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييبومخسةوستة من منطقة أوروبا الشرقية، 
مثيل من رعايا املنطقة األفريقية وجمموعة دول من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مع زيادة يف الت

أوروبا الغربية ودول أخرى.
، منطقة آسيا واحمليط اهلادئمن املنطقة األفريقية، وتسعة من ٣٠: )١٥١(٣-ف(د)

من جمموعة ٨٨من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و١٤من منطقة أوروبا الشرقية، و ةعشر و 
مع زيادة يف التمثيل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.دول أوروبا الغربية ودول أخرى،

١٨، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئمن ومثانيةمن املنطقة األفريقية، ٢٢: )١٥٤(٢-ف(ه)
من جمموعة دول ٩٦من منطقة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وةعشر و من منطقة أوروبا الشرقية، 

.دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة مع زيادة يف التمثيل من رعايا أوروبا الغربية ودول أخرى،
ومثانية، منطقة آسيا واحمليط اهلادئ: ستة من املنطقة األفريقية، ومخسة من )٣٤(١-ف(و)

دول أمريكا جمموعة ، و أخرىدول أوروبا الغربية ودولجمموعة من ١٥من منطقة أوروبا الشرقية، و 
بلدان أوروبا وكذلك منشرق أوروبا ودول ةفريقياألزائد من الدولمع متثيلغري ممثلة؛ الالتينية والكارييب

. الغربية
حتديات كبرية، فقد ما زال يواجه ويف حني أقرت احملكمة بأن حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل-١٨

التحسن يف السنوات األخرية، على من مؤشراتبعض الأن جهودها قد أسفرت عن بأكدت احملكمة 
بلدان يف الفرتة من ثالثةبنسبةمثلة. واخنفض عدد البلدان غري املمثلة املاألقل فيما يتعلق بالبلدان غري 

.٢٠١٨إىل عام ٢٠١٧عام 

.الفيناملستوى بويةجتدر اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال تشمل املوظفني يف وظائف اللغاملرجع نفسه.)١١(
املرجع نفسه.)١٢(
الذين يشغلون ألفرادحسب النسبة املئوية لإذا كانت املنطقة ممثلة متثيال ناقصا أو زائدا يتم حتديد مايف هذه احلالة، )١٣(

ا املوارد البشرية هل ة.قملنطذه اوظائف مقارنة بالنسبة املستهدفة اليت حدد
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إىل أن التمثيل )١٤(سنواتسبعةملدةومن منظور أوسع، أشارت البيانات املتعلقة مبراجعة عامة -١٩
لغري صاحل يف احملكمة التمثيليكشف عن الطابع املزمن الختاللإن ذلك مستقرا نسبيا. بقياجلغرايف 

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

لنظر يف أهداف احملكمة املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف على الصعيدين وشددت الدول على أنه ينبغي ا-٢٠
ضد ينعكسالالوطين واإلقليمي. وجرى التشديد على أن متثيل جمموعة إقليمية متثيال زائدا ينبغي أن

موعة غري  امثلة. وأشري إىل أن بعض الدول اليت تعترباملمواطنني من دولة من تلك ا من أكرب الدول بأ
.جداً سامهة يف ميزانية احملكمة ما زالت ممثلة متثيال ناقصا امل

مواطنين من غير الدول األطرافتوظيف–ألف
ظل عدد مواطين )١٥(،ل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيباملقارنة مع التقرير السابق بشأن التمثي-٢١

٣١على الرغم من أن زيادة طفيفة قد شوهدت يف و موظفا). ٥٩الدول غري األطراف كما هو (
يض مت ختف٢٠١٨سبتمرب أيلول/٣٠، حىت من جمموع املوظفني)%١٣,٥، أو ٦١(٢٠١٨يوليو متوز/

)١٦(من جمموع املوظفني).%١٢,٧موظفا (٥٩هذا الرقم إىل 

ل األطراف، وشددت الدول على أن العديد من الوظائف ال يزال يشغلها مواطنون من غري الدو -٢٢
الكايف.بالقدر لدول األطرافامتثيل يعيقمما قد 

مواطين الدول توظيفيكون أكثر تكلفة من قدولوحظ أن توظيف مواطين الدول غري األطراف -٢٣
ة وفقا للممارسة واملبادئ األساسية للخدمة املدنية الدولية، على النحو الذي حتدده احملكم,األطراف. 

واملكافآت الرواتب، حيق جلميع موظفي احملكمة اإلعفاء من الضرائب على العمل الدوليةاإلدارية ملنظمة 
، فيما يتعلق ألف يورو٨٦بلغت٢٠١٦لعام املقدرةوالبدالت اليت تدفعها احملكمة. االلتزامات الضريبية 

)١٧(احملكمة.املدرجني يف قائمة رواتببتسعة من دافعي الضرائب يف الواليات املتحدة 

بأنه كان هناك عدد كبري من امالحظاإىل امليزانية واملاليةجلنةأشارت، ويف الدورة الثالثني-٢٤
توصيتها جمدداً وأكدت اللجنة )١٨(املوظفني من رعايا الدول اليت مل تكن أطرافًا يف نظام روما األساسي.

)١٩(مع اختالل التوازن احلايل يف التمثيل اجلغرايف.سوية، وأوصت بأن تعاجل احملكمة هذه املسألة السابقة

تشرين األول/أكتوبر ١٥يف املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية يف اتصال عرب الفيديو مع الفريق العامل يف  نيويورك ) ١٤(
٢٠١٨.

)١٥(
ICC-ASP/16/35.

موعات اإلقليمية (مبا يف ذلك املالتمثيل اجلغرايفتستند األرقام الواردة يف هذه الفقرة إىل وثيقة غري رمسية ")١٦( واطنني من : حسب ا
.٢٠١٨أكتوبر تشرين األول/٢٩، واليت أحالتها احملكمة إلكرتونًيا إىل املُيسِّر يف الدول غري املعتمدة)"

.١٣,٢)، البندICC-ASP/16/12(٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف )١٧(
ا الثالثني ()١٨( .٩٢) ، الفقرة ICC-ASP/17/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
املرجع نفسه.)١٩(
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مواطنني من غري بتوظيفمن الوفود فيما يتعلق اً ي أثاره عددذالالقلقرئيس قلم احملكمةأكد-٢٥
، مبا يف ذلك من خالل ممارسات الوضعهذاالدول األطراف وأبلغ التزام احملكمة بإجياد طرق ملعاجلة

التوظيف الداخلية.

تدابير لتحسين التمثيل الجغرافيال–باء
ال يزال تنوع جمموعة املرشحني أمرًا حامسًا للتغلب على حتديات حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل. -٢٦

دف متخذةتدابري ًا ويشكلغري متوازنغالبًا ما يكونجمموعة املرشحنيتكوينوالحظت احملكمة أن 
جعلها أكثر متثيًال.

سفارات معظم البلدان املمثلة متثيال ناقصا يف الهاي وأعلنت عن الوظائف بتوعيةقامت احملكمة -٢٧
أيضا من خالل وسائط التواصل بل، وحسبالشاغرة ليس من خالل موقعها على شبكة اإلنرتنت 

ا بدأت الدوليةخمتلفة للوظائفومنصاتاالجتماعي  عمل بالبشكل ناشطالشاغرة. وأبلغت احملكمة أ
"لينكد إن"موقعاحلصول على مرشحني حمتملني من البلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيًال ناقًصا عرب على

)LinkedIn( لقد . لغيت العمل. كما أبلغت بأن مجيع الوظائف الشاغرة يتم اإلعالن عنها اآلن بكلتا
ذه املبادرات  احملكمة على النظر يف الطرق املمكنة لإلعالن عن الوظائف وحثترحبت الدول عموما 

لغيت العمل.عدا عنالشاغرة باللغات الرمسية 

على الوظائف الشاغرةإعالنات تعميمالتيقن منلوحظ أن الدول ال تزال تلعب دورًا حامسًا يف -٢٨
دف توفري املزيد من .نيجمموعات املرشحالتمثيل اجلغرايف يفنطاق أوسع، 

احملكمة جهودها جلذب رعايا البلدان غري املمثلة بأن تواصلأيضاً ت جلنة امليزانية واملاليةأوص-٢٩
ا الثانية والثالثني يف تقريرها السنوي عن إدارة  والبلدان املمثلة متثيال ناقصا وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دور

وأشارتهذه املسألة خلفض وطءاحملكمة جهودها وأوصت اللجنة كذلك بأن تواصل)٢٠(املوارد البشرية.
إىل أن تقريرها عن إدارة املوارد البشرية مل ُيظهر أي نتائج ملموسة يف معاجلة مسألة عدم التوازن املستمر 

)٢١(فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف.

الموظفين الفنيين المبتدئين والفنيين الزائرينالداخليين و المتدربين–خامساً 
أيضا يف اختيار املتدربني مستحسنأشارت الدول إىل أن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني -٣٠

عن االهتمام يف العالقة املتبادلة بني التعبريواملوظفني الفنيني املبتدئني. كما مت ،الزائرينوالفنينيالداخليني 
واملوظفني ،الزائرينوالفنينياملتدربني الداخليني هذه الربامج والتوظيف الفعلي للمحكمة، نظرًا إىل أن 

. ولذلك لوحظ أن التدابري الرامية إىل الفنيةغالبًا ما يكونون مرشحني حمتملني للوظائف الفنيني املبتدئني
تعزيز التوزيع اجلغرايف يف هذه الربامج ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب يف تنوع جمموعة مقدمي الطلبات 

.نيةالفلوظائف ل

.٩٣املرجع نفسه الفقرة )٢٠(
.٩٤املرجع نفسه الفقرة )٢١(
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متثيًال ناقصًا يف واملوظفني وتلك املمثلةوأبلغت احملكمة أن مشاركة مواطين البلدان غري املمثلة-٣١
.٢٠١٦و ٢٠١٨بنيالفنيني املبتدئني قد زادت زيادة كبرية خالل الفرتة

املتدربني مسامهة على التربعات الطوعية لتمكني يستندوأبلغت احملكمة أن الصندوق االستئماين -٣٢
هذا الصندوق االستئماين لتوفري فرص عمل لقد مت إنشاءمن املناطق النامية. الزائرينوالفنينيالداخليني 

إىل مايليقأي ضختفيضطراف يف نظام روما األساسي، مما يسهم يف األممولة ملواطنني من البلدان النامية
تعينيدم التمويل، فإن مثل هذه الربامج تؤدي إىل عيف حالةأثبتت املمارسة السابقة أنه لقد.أدىن حد

هذه، اجلدارةباإلضافة إىل معايري و . دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة املرشحني يف الغالب من 
حىت . املمثلة متثيًال ناقصاً يتم إيالء االعتبار الواجب ملقدمي الطلبات من الدول األطراف غري املمثلة أو

جنسية ١٤من الزائرينوالفنينياملتدربني الداخليني فرًدا من ١٩، قام الصندوق االستئماين بتمويل اآلن
أمام أي منفتحاَ كون يلفرتة غري حمددة ومن املتوخى أن همتديدبصدد ، وأن الصندوق االستئماين خمتلفة

ية الدولية.ماحنني حمتملني ، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائ

املتدربني و املوظفني الفنيني املبتدئنيلربامجمنسق تعينيباإلضافة إىل ذلك، تعمل احملكمة على -٣٣
القدرة على بدء ودعم أنشطة التوعية وتنسيق املشاريع ذلكعززي، وبالتايل سالزائرينوالفنينيالداخليني 

املتدربني الداخليني و املوظفني الفنيني املبتدئنيبرامجوالتدابري الرامية إىل حتسني التوزيع اجلغرايف يف إطار 
.الزائرينوالفنيني

ربة "بناء اخلوأبلغت احملكمة كذلك أنه، كجزء من منحة وردت من املفوضية األوروبية لربنامج -٣٤
) حلقات دراسية وأحداث ١من ثالثة مشاريع فرعية مبا يف ذلك (يتكون، الذي التعاون"وتعزيز القانونية 

ت ودورات تدريبية وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وبناء القدرا
كل كان لديها  حيثالقانونيني، ملختصنيا) برنامج ٣؛ (قاعدة بيانات لألدوات القانونية)٢؛ (الوطنية
من بلدان الزائرين الفنينيمن ٩تعيني، ٢٠١٨عام، يفشهدالذيالقانونينيلمختصنيلبرنامج عام 

إعطاء األفضلية للدول، والدول األطراف من املناطق النامية، مع ةاألوليالتحليالت، والبلدان قيد احلاالت
بأن يتم النظر يف ختصيص مقرتحاً أو الدول املمثلة متثيال ناقصا. وقدمت إحدى الدول املمثلةغري 

املوظفني الفنيني و الزائرينوالفنينياملتدربني الداخليني برامجلتغطية تكاليف يف امليزانية خاصة اعتمادات 
منوا.ألقلاالبلدانمن خاصة، املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصااملبتدئني من الدول غري 

يف سياق املشاورات بشأن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، عممت بنغالديش ورقة غري -٣٥
مت تعميمها إلكرتونيا املتدربني الداخليني والفنيني الزائرين واملوظفني الفنيني املبتدئني، حيث برامجرمسية عن 
ت).إكسرتان(اخلارجيعلى موقع اجلمعية حتميلها و على الوفود

االستنتاجات  –سادساً 
تمع املدين بأن يتم -٣٦ عن مستجدات إطالعهمهناك اهتمام من جانب الدول األطراف وا

التشديد على ومتالتقلبات يف مالك املوظفني يف احملكمة من منظور التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. 
أن التمثيل العادل للموظفني من الذكور واإلناث والتوزيع اجلغرايف العادل يعود بالنفع على احملكمة من 
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ملعاجلة خارجيا حامسا ويبقىيزيد من اإلبداع داخليا يف بيئة العمل ستنوع املنظور الذي التيقن منخالل 
.والنهوض بعاملية نظام روما األساسياإلدراكحتديات 

ليس لصاحل، ال يزال هناك اختالل شديد ولكنهناك توازن عام من حيث التوازن بني اجلنسني. -٣٧
للمحكمة أن تواصل جهودها لتضييق هذه الفجوة.ويتعني علىالنساء يف املناصب العليا. 

بعض البلدان واملناطق، ليس لصاحلفيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، هناك اختالل مستمر ومزمن و -٣٨
من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وهناك أيضا بعض خاصة

موعاتاجلنسيات من  بعض هناك موظفي احملكمة. و مالك ممثلة متثيال ناقصا يف زائداً املمثلة متثيال ا
وأشارت دول عديدة تعاين من نقص شديد يف التمثيل.املسامهني يف ميزانية احملكمة أكربالدول من بني 

سويةموظفي احملكمة الذين مت توظيفهم يف مالك إىل أنه ينبغي دراسة مسألة مواطين الدول غري األطراف 
مع التحديات احلالية املتمثلة يف حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل.

املرشحني املؤهلني وطلباتفرص العمل من رؤيةللتيقن هود اجلينبغي أن تبذل احملكمة واجلمعية -٣٩
. وال يزال الدور االستباقي للدول األطراف املعنية ناقصاً وتلك املمثلة متثيالً غري املمثلةالبلدان و املناطقمن

املساعدة على الوصول إىل جمموعة من املرشحني أخرى، بمن مجلة أمور و مسألة حامسة يف دعم احملكمة، 
.ناقصاً وتلك املمثلة متثيالً لبلدان غري املمثلةااملؤهلني من 

التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تبادل ودمجوطلبت الدول أن تقوم احملكمة بدراسة -٤٠
تعيني موظفي احملكمة وتقدمي اإلحصاءات ذات الصلة كنتيجة للدراسة، للنظر فيها يف املستقبل.

التوصيات  –سابعاً 
المحكمةإلى -ألف

احملكمة من املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفيتطلب -٤١
.عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف 

اجلهود لتحديد بذلالعليا، ينبغي مواصلةاملراتبسد الثغرة املستمرة بني اجلنسني يفومن أجل-٤٢
تقدمي وتوظيفهن، فضال عن نلشغل وظائف رفيعة املستوى والوصول إليهالاليت لديهن ما يؤهلهن النساء 

إىل تلك املناصب.قيةكمة الاليت لديهن مؤهالت للرت احملضمن موظفاتيف وظائفهنلتقدم لالدعم هلن

احملتملني من األولوية ألنشطة التوعية من أجل استهداف املرشحنيتويل حملكمة أن يتعني على ا-٤٣
البلدان النامية.خاصة، اً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو املغري البلدان 

الوظائف الشاغرة:عن اتينبغي لإلعالن-٤٤
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 
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تمع املدين (ب)  إطالع 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 -٤٥

، مبا يف ذلك يف وبرامج الفنيني الزائرينالتدريب الداخلي واملوظفني الفنيني املبتدئني، و برامجيفالنامية، 
للجمعية بشأن وينبغي مواصلة إتاحة املعلومات.املالئمعن طريق تشجيع التربعات املقدمة للصندوق 

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

قيد االستعراض والتحسني، التوظيف جيب أن تبقى مجيع السياسات واإلجراءات وممارسات -٤٦
ا يف جمال ال اختيار املرشحني املؤهلني من توظيف لتعزيزوينبغي أن تواصل احملكمة تطبيق وتعزيز سياسا

ا خاصة، اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري البلدان  البلدان النامية، مبا يف ذلك 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 

يف غضون إطار زمين معقول، املسألة املتعلقة بالعدد الكبري من رعايا ، حملكمة أن تعاجليتعني على ا-٤٧
أوصت به أيضا جلنة الذينحو العلى ، الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي العاملني يف احملكمة

امليزانية واملالية.

غري البلدانجيب أن تواصل احملكمة مجع البيانات عن مقدمات ومقدمي طلبات التوظيف من-٤٨
ا المن أجل، خاصة من البلدان النامية، اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو امل وقوف على التحديات اليت يواجهو

احملكمة.يف مساعيهم لنيل وظيفة بنجاح يف 

جمعية الدول األطرافإلى -باء

من الدول املرأة يف املستويات العلياوكذلك يف متثيل االختالل املزمن يف التمثيل اجلغرايفيتطلب -٤٩
.عاجلة هذا الوضعملجهودها أن تضاعف األطراف

أن تنظر يف اليت تشرتك مع احملكمة يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني لدول األطراف وينبغي ل-٥٠
، خاصة البلدان النامية.اً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو املغري املناطقمنللمشاركني الالزم توفري التمويل 

غري البلدان من النظر يف توفري التمويل الالزم لتغطية رواتب املشاركني لدول األطراف يتعني على ا-٥١
التدريب الداخلي والفنيني الزائرين.برناجمي، يف ، خاصة البلدان الناميةاً ناقصممثلة متثيالً مثلة أو امل

البلدان خاصة ، اً ناقصممثلة متثيًال مثلة أو املغري الدول األطراف ينبغي إجراء مشاورات بني -٥٢
االعالنات عن الوظائف الشاغرة يف نشر لعم دلتوفري الالنامية، من أجل وضع اسرتاتيجيات هادفة 

.احملكمة
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أن تنشر ،ويتعني على الدول ألطراف، خاصة تلك البلدان غري املمثلة أو ممثلة متثيًال ناقصاً -٥٣
االعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة يف احملكمة على املؤسسات واملنظمات الوطنية، حسب االقتضاء، 

ملؤسسات املهنية والدوائر واملؤسسات القضائية.مبا يف ذلك اجلامعات وا

وينبغي أن يقوم املكتب بإجراء مشاورات لتحديد الشركاء الذين ميكنهم تعزيز بناء القدرات يف -٥٤
املؤهلني مقدمي طلبات التوظيف جمموعات من تكوينمن أجل غري املمثلة أو املمثلة متثيًال ناقصاً البلدان 

تمع املدين أن للعمل يف احملكمة، و  تشجيع الدول األطراف املعنية على تقدمي الدعم املايل إىل جهات ا
واملؤسسات املدنية اليت تضطلع بأنشطة بناء القدرات املذكورة.

وُتشجع الدول األطراف على االستعانة بامليسرين املعنيني بالتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف  -٥٥
شواغل تتعلق بتمثيل املوظفني والتوازن بني اجلنسني.كجهة اتصال ملعاجلة أي
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مرفق

مشروع إدراج بند في القرار الجامع  

من القرار الجامع لعام ١٠٧إلى ١٠٤على النحو المنصوص عليه في الفقرات -ألف 
٢٠١٧ICC-ASP/16/Res.6.بصيغته المعدلة

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

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

املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛، وتشجِّع على حتقيقيستهدف النساء أو األطفال

التمثيل اجلغرايف العادل بالتيقن منعن استمرار احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق حتيط علماً 
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 ، األطرافوبرامج التدريب املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدول

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

تينجديدتينفقر -باء
من خالل ، الزائرينوالفنينيتوظيف املتدربني الداخليني لتمويلبإنشاء برناجما احملكمةبقيامرحبت
أو مثلة املغري من املناطق النامية مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحني من الدول األطراف ، التربعات

إىل املسامهة دعو الدول األطراف ترحب باملسامهات الطوعية اليت وردت حىت اآلن و تو اً،ناقصمتثيًال ممثلة
يف هذا الربنامج؛

املزيد من اآلليات اليت ميكن أن تكفل بطريقة أكثر استدامة ومنهجية ابتكاراحملكمة إىلطلبوت
احملكمة استكشاف إىلكذلك وتطلب، الزائرين من املناطق الناميةوالفنينياملتدربني الداخليني تعينيمتويل 

أو ممثلةمثلة املغري لمرشحني من الدول األطراف لالفنيني املبتدئنيوظائفواقرتاح طرائق لتنفيذ برامج 
؛من خالل املسامهات الطوعيةمتويلهايتماليت خاصة من املناطق الناميةاً،ناقصمتثيالً 

المرفق الثاني.ICC-ASP/17/5أنظر)١(
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،٢٠١٧من القرار الجامع لعام ١٣منصوص عليه في الفقرة على النحو ال-جيم 
ICC-ASP/16/Res.6-المرفق األول

،بتعيين الموظفينفيما يتعلق 

توصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة يف التقرير تؤيد
ا  )٢(؛واحلادية والثالثنيالثالثنيعن أعمال دور

ا تطلب عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد البشرية، الثامنةإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور
ذا املوضوعاليتضمن معلومات حمدثة عن تنفيذ  يف جلنة امليزانية واملاليةالذي ستقدمه توصيات املتعلقة 

؛  ٢٠١٩عام 

ا الثامنة  تطلب إىل احملكمة أن تقدم تقريرا شامال عن املوارد البشرية إىل اجلمعية العامة يف دور
ذا املوضوع ، ستقدمه جلنة امليزانية واملالية يف عام عشرة ، يتض من حتديثا بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة 

٢٠١٩.

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

ا النظراجلنسني قيد  ؛عشرة يف هذا الشأنالثامنة، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

تدابري الختاذ واملستقبلية وظيف اجلارية من عمليات التاملتاحة اغتنام الفرصة احملكمة على ثحتو 
ا  والتوازن بني العادل لتمثيل اجلغرايف لارغوب فيهاملنطاقات بالاملبذولة للوفاءهود اجليف اإلسهام من شأ
اجلنسني؛

____________

)٢(
ICC-ASP/17/5  وICC-ASP/17/15.


