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 مقدمةال  -أوال

ينص نظام روما األساسي على أن تكفل احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( توافر أعلى معايري    -0
، ومتثيل النظم مجيع املناصبالكفاءة واملقدرة والنزاهة وأن تويل االعتبار للتمثيل العادل لإلناث والذكور يف 

بالنسبة إىل املناصب من القانونية الرئيسية يف العامل بالنسبة إىل املناصب القانونية، والتمثيل اجلغرايف العادل 
من  36من املادة  8والفقرة  44من املادة  2معايري الواردة يف الفقرة عملية التعيني لل عضالفئة الفنية. وخت

  .جلمعية الدول األطراف )"اجلمعية"( ICC-ASP/1/Res.10القرار نظام روما األساسي و 
وعلى حنو ما قررته اجلمعية العامة، يستند نظام النطاقات املستصوبة الذي تطبقه احملكمة إىل    -2

على أساس مسامهة الدولة املالية يف ميزانية احملكمة  . وحتسب النطاقاتالنظام الذي تطبقه األمم املتحدة
 ال املعيارين مبجموع أعضاء نظام روما األساسي.وعالقة كوحجم سكان الدولة، 

ويف دورهتا السابعة عشرة، طلبت اجلمعية إىل املكتب أن يواصل العمل مع احملكمة لتحديد سبل    -3
اجلنسني يف املناصب من الفئة الفنية، فضال عن إبقاء مسألة حتسني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني 

التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد نظره وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة الثامنة عشرة 
 (1)".للجمعية

إىل الفريق والتوازن بني اجلنسني وأسند مكتب اجلمعية مهمة النظر يف مسألة التمثيل اجلغرايف    -4
 7 رة معنية هبذه املسألة يفكميس  السيدة كريستينا بالكيو )اجلمهورية التشيكية(   وعنيالعامل بنيويورك 

 املسائلختدم مجلة من  على غرار السنوات املاضية، أنومن شأن عملية التيسري، . 2109شباط/فرباير
ة بشأن ي نوأن تقدم معلومات حماحملكمة  أن تكون منربا لرفع مستوى الوعي بشأن تعيني املوظفني يفمنها 

 تعيني املوظفني. القائم يف التذبذب

 النقاشات صلب الفريق العامل بنيويورك -ثانيا
للدول األطراف والدول اليت هلا مركز املراقب واجملتمع  مفتوحة ثالثة اجتماعاترة عقدت امليس     -5

تيسري فضال عن للخريطة طريق ، 2109يوليو/متوز  0رة خالل اجتماع عقد يف امليس   اقرتحتاملدين. و 
معلومات حمينة موجزة بشأن احلالة الراهنة والتوجهات احلديثة. وأكدت الوفود أن من شأن ختفيض عدد 

 ،شحنيعلى املستوى الرفيع للمرت يف اآلن ذاته والبلدان غري املمثلة واحملافظة  املمثلة متثيال ناقصاالبلدان 
 املسامهة يف زيادة الثقة يف احملكمة وشرعيتها.

وميثلها مسجل احملكمة -، قدمت احملكمة 2109تشرين الثاين/نوفمرب  8ويف اجتماع عقد يف    -6
نظرة  -العالقات اخلارجية والتعاون، عن طريق التداول بالفيديووموظفون من قسم املوارد البشرية وقسم 

ل على إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني. وشدد املسج  عامة عن جهودها الرامية 
حدى األولويات الثالث للخطة االسرتاتيجية يتضح من إدراجه كإ املوضوع كمااألمهية املخصصة هلذا 

يف املاضي تدابري . وأشار إىل أنه بالرغم من اختاذ احملكمة 2120-2109لفرتة السنتني  لقلم احملكمة
. ومن بني التدابري دلتحسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، فقد تبني أنه ينبغي بذل املزيد من اجله

وإدراج املعين بعملية التعيني،  ديد املسائل وتعديلها يف اطإطار القانويناليت خططت احملكمة الختاذها حت
املوظفني املسؤولني عن تقييم أداء مجيع  اتلعمليالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني كهدف  حتسني

املمثلة متثيال  التعيينات. وفيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، فقد اتضح مدى جدوى التعاون مع فرادى الدول
غري املمثلة لفهم التحديات القائمة يف جمال التعيينات ووضع خطة تتضمن إجراءات حمددة الدول و  ناقصا

 وجود توازن تقريبا بني املوظفنيلشكل عام ياملسجل أنه  أوضحالتوازن بني اجلنسني، اهلدف. وفيما خيص 
اليت ال متثل فيها املوظفات متثيال  إن هذا األمر ال ينطبق على املناصب العليا ولكن، من اطإناث والذكور، 

                                                 
 ICC-ASP/17/Res.5 .الوثيقة  ملرفق األول،ا ،ج()03لفقرة ا   (1)
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اتصال كافيا. وقد سعت احملكمة إىل حتسني الوضع من خالل تطبيق برنامج توجيهي وتعيني جهة 
 املسألة يف إطار االستعرا  املقرتح ألن اخلرباء سينظرون يف احملكمة ممتنة. وأضاف املسجل أن للنساء

اطإحصاءات املتعلقة قسم املوارد البشرية مزيدا من املعلومات إىل الوفود بشأن  وقدم ممثل .للمحكمة
مع  بالوسائل اطإلكرتونية 2109أيلول/سبتمرب  31بتاريخ  ينةباملسألتني وجرى تقاسم املعطيات احمل

بعر  أفقي باطإضافة إىل العر  وتولت أجهزة احملكمة تصنيف اطإحصاءات مبا يسمح . الوفود
وظفي واخلاصة مبأشري إىل أن املعلومات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قد العمودي. و 

د فق ،زيادة على ذلكو  (2)."(اللجنة)" أدرجت كمرفق لتقرير جلنة امليزانية واملالية الفنيةمن الفئة احملكمة 
 احملكمة الت حد يات اليت تواجهها يف معاجلة هذه املسألة نظرًا للعدد احملدود من الوظائف الشاغرة عرضت

ال سيما على  ،وحمدودية معدل دوران املوظفني وظيفة شاغرة سنويا 31إىل  21اليت يرتاوح عددها من 
 العليا. ى الرتبمستو 

تقرير وأتيحت للوفود  مسودة، عر  امليسر 2109نوفمرب تشرين الثاين/ 04يف  انعقديف اجتماع    -7
 قرار اجلامع، املرفق هبذا التقرير.لفرصة ملناقشة النص املقرتح ل

مع الوفود املهتمة هبدف تقدمي معلومات حمددة عن رة أيضا اجتماعات ثنائية وعقدت امليس    -8
 .على حنو أفضل الفئة الفنية منر وتشجيع نشر الشواغ ااالحصاءات ذات الصلة بدوهل

 عملية التعيينسير    -ثالثا
ثالثة جنسية خمتلفة )باستثناء  93 تتكون منوظيفة من الفئة الفنية  469كان للمحكمة    -9

 39وكانت  ؛2109 أيلول/سبتمرب 31تاريخ  حىتاللغات(  قسمموظفا يف  42مسؤولني منتخبني و
  (3)قيد اطإجناز أو قد اكتملت.وظيفة  34 التعيني يف توكانت إجراءاوظيفة شاغرة؛ 

وقد أشري  .لدول مبعلومات أساسية بشأن سري عملية التوظيفاممثلو قسم املوارد البشرية د زو  قد و    -01
أن احملكمة، وفقا لنظام روما األساسي، ختتار أكثر املرشحني تأهيال، وعندما يكون أداء املرشحني  إىل

يكتسي جرى التشديد على أن التنوع . و التمثيل اجلغرايف واجلنساين يراعي، فإن فريق التوظيف متساويا
 املمثلة متثيال ناقصاالبلدان ق بمبعلومات تتعل وافرقة وأن أعضاءها زودتكوين األالنسبة إىل أيضا ب أمهية

 طإدراجهم يف قوائم دانهذه البل إيالء االعتبار على حنو مناسب لرعايالضمان متثيال زائدا والبلدان املمثلة 
 املرشحني.

 التوازن بين الجنسين-رابعا
 احملكمة ، بلغت نسبة املوظفني من اطإناث من موظفي2109سبتمرب /أيلول 31إىل حد تاريخ    -00

ورغم  (4)يف املائة. 5277يف املائة يف حني بلغت نسبة املوظفني من الذكور  4773من الفئة الفنية 
االخنفا  الطفيف املسجل يف إمجايل نسبة املوظفني من اطإناث من موظفي احملكمة من الفئة الفنية 

ساواة بني اجلنسني يف وكان ضمان امل. ال يزال التوازن العام بني اجلنسني يف نطاقه، 2108مقارنة بسنة 
 .أفرقة التوظيف من بني التدابري اليت اختذهتا احملكمة للحفاظ على هذا اطإجناز

                                                 
آب/أغسطس  8املرفق الثاين، "جداول املوارد البشرية"،  (،ICC ASP/18/5)تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني   (2)

2109. 
 2109نوفمرب تشرين الثاين/ 8يف نيويورك يف  الفريق العاملالفيديو مع االجتماع عن طريق املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية يف    (3)

  .2109نوفمرب تشرين الثاين/ 09يف العر  التقدميي احملدث الذي مت تعميمه على الدول األطراف يف  واملشمولة
 املرجع نفسه.  (4)
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على مر السنوات استقرارا نوعا ما فيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني إال انه تبني  (5)وشهدت احملكمة   -02
ونقص حاد يف متثيل املوظفني  (6)يف التوازن يف تشكيلة املوظفني صلب بعض برامج احملكمة وجود اختالل

يف املائة يف  51. ففي حني تزيد نسبة املوظفني من اطإناث عن (7)فما فوق 5 -ف الرتبةمن اطإناث يف 
حيث  ،العليا ضعيف للغاية الرتبفإن متثيلهن يف  ،يف املائة( 63) 2-فالرتبة يف املائة( و  76) 0-فالرتبة 

 35، و5-ف رتبةاليف املائة يف  33، و0-يف الرتبة مد يف املائة 00 اطإناث،ال تتعدى نسبة املوظفني من 
 (8).3-فالرتبة يف املائة يف  45و ،4-فالرتبة يف املائة يف 

الفئة ، فإن جمموع نياملرشح كفاءةشحات ال تقل عن  ر امل كفاءةأنه رغم أن  إىل احملكمة  وأشارت   -03
األمر الذي استوجب اختاذ تدابري  (9)،حنو ثلثي الطلبات بلغالرتب العليا مييل إىل أن ياألخرية املعنية ب

 شحات.ر هتدف إىل زيادة عدد طلبات امل
التوجيهي ربنامج ال، أنشأت احملكمة "الوضعهذا وملعاجلة من أجل املسامهة يف حتسني فهم و    -04

 تهاومتابعتعزيز الشبكات املهنية وحتديد التطلعات املهنية يف دعم املرأة الذي يهدف إىل  "اخلاص بالنساء
" يف عام النساءتعتزم احملكمة أيضاً إنشاء "مركز تنسيق لشؤون و  .هودعم من خالل تدريب مرشد متمرس

ملديرين ة افائدوالتحيز الالواعي لبشأن املسائل اجلنسانية وبدء برامج تدريبية حول الوعي  2121
اليت قد  املنهجيةوسيساعد مركز التنسيق املعين باملرأة يف معاجلة املسائل التنظيمية . املشاركني يف التوظيف

تشكل عقبات أمام التقدم الوظيفي للمرأة وسيساعد، إىل جانب برامج تدريبية، على حتديد التحيز 
وباألنشطة املتصلة بإنشاء هذا الدور،  مبركز التنسيق املعين باملرأةفيما يتعلق و ته. احملتمل الالواعي ومعاجل

 وجتمعراعي نوع اجلنس تانضم رؤساء جهاز احملكمة )املدعي العام والرئيس واملسجل( إىل شبكة قيادة 
بني صانعي القرار من النساء والرجال الذين عقدوا العزم على كسر احلواجز القائمة بني اجلنسني وجعل 

 يف جماالت نفوذهم. حقيقة عمليةواة بني اجلنسني املسا
مسألة قدمت اللجنة بعض املالحظات بشأن ، يف دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثنيو   -05

التوازن بني اجلنسني يف قلم احملكمة، وأمانة اجلمعية  غيابعاجلة . وأوصت احملكمة أ( مبالتوازن بني اجلنسني
"تركيز جهودها على تعيني نساء يف املناصب وب(  (10)،العامة، والصندوق االستئماين للضحايا

الحظت وباطإضافة إىل ذلك، " (12)".تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني( تقدمي ج و (11)العليا"
اللجنة أن الوظائف العليا يف الفئة الفنية يسيطر عليها الرجال ]و[ الحظت كذلك أن عدم التوازن بني 

هنج  اتباع احملكمة ولوأوصت اللجنة بأن حتا. اجلنسني، ال سيما يف الرتب العليا، مل يتحسن مبرور الوقت
 (13)."موعدا مستهدفا لإلجنازملعاجلة مسألة التوازن بني اجلنسني، وأن حتدد  واستباقي خمتلف

                                                 
: 2106%؛ 4378-%5672: 2105؛ %4675-%5375: 2104النسبة املئوية للموظفني الذكور واطإناث يف السنة:  ذاته. املرجع (5)

 %(.47،3-%52،7: 2109%؛ 47،2-%52،8: 2108 %؛4674 -% 5376: 2107
%؛ مكتب املدعي 63-%37: القضاء: 2109أيلول/سبتمرب  31النسبة املئوية للموظفني الذكور واطإناث لكل جهاز اعتبارا من  املرجع ذاته. (6)

%؛ أمانة الصندوق االستئماين 41-%61%؛ أمانة مجعية الدول األطراف: 42،7-%57،6%؛ قلم احملكمة 52،4-% 4776العام: 
 .%75-%25الداخلي التدقيق مكتب %؛75-%25لهجرة %؛ املنظمة الدولية ل57،0-%42،9للضحايا: 

يف املائة بينما بلغت النسبة  2679 فما فوقأو  5 -، بلغت نسبة املوظفات يف وظائف الرتبة ف 2109أيلول/سبتمرب  31وحىت  املرجع ذاته. (7)
 يف املائة. 7370املئوية للموظفني الذكور 

 .014، الفقرة 2احلاشية  (8)
الذكور طلبات للحصول من املرشحني % من 68و ني من اطإناث% من املرشح32، قدم 2108ديسمرب كانون األول/ابتداًء من  املرجع ذاته.  (9)

 .5-وف 4-فعلى وظائف 
 .012، الفقرة 9، 3احلاشية  ( 10)
 من املرجع ذاته.  014الفقرة   (11)
 من املرجع ذاته.  016الفقرة  ( 12)
 .223، الفقرة 2109أيلول/سبتمرب  ICC-ASP/18/5 ،27تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني،   (13)
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 التمثيل الجغرافي -خامسا
الفئة الفنية  مناحملكمة  موظفيجنسية ممثلة على مستوى  94دولة طرفا، كانت  022من بني   -06

جنسية ممثلة متثيال ناقصا؛  22متوازنة مع أهدافها؛ وجنسية  21 ا: منه2109أيلول/سبتمرب  31حىت 
من جنسية متبقية غري ممثلة. وأما اجلنسيات املتبقية من املوظفني  53جنسية ممثلة متثيال زائدا؛ و 27و

 (14)الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي. فتمثل ،جنسية 25والبالغ عددها  الفئة الفنية
موظفا من رعايا  81، ومن حيث التوزيع املطلق، كان 2109 أيلول/مارس 31وإىل حد تاريخ   -07

موظفا من  50موظفا من رعايا بلدان جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، و 32بلدان اجملموعة االفريقية، و
موظفا من رعايا بلدان جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  30رعايا بلدان جمموعة أوروبا الشرقية، و

 (15)وروبا الغربية ودول أخرى.أموظفا من رعايا بلدان جمموعة  275رييب والكا
، كان عدد املوظفني، موزعني حبسب املنصب واملنطقة،  2109 أيلول/سبتمرب 31وإىل حد تاريخ   -08

 (16)ما يلي:ك
واحد من اجملموعة األفريقية، وواحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، واثنان من ( 9) 0-مد)أ( 

جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، ومخسة من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مع عدم متثيل 
جمموعة دول أوروبا الغربية و مع متثيل زائد لرعايا جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب  جمموعة أوروبا الشرقية؛

 (17).ودول أخرى

األفريقية، وواحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، (: سبعة من اجملموعة 43) 5-ف )ب(
من جمموعة  31وأربعة من جمموعة أوروبا الشرقية، وواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و

دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل زائد لرعايا اجملموعة األفريقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول 
 أخرى.

من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ،  وستةمن اجملموعة األفريقية،  ةعشر  ثالثة(: 73) 4-ف )ج(
من جمموعة دول  42ومن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب،  وستةوستة من جمموعة أوروبا الشرقية، 

دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الغربية ودول غرب أفريقيا؛ مع متثيل رعايا بلدان اجملموعة األفريقية وجمموعة 
 .داأخرى متثيال زائ

من اجملموعة األفريقية، وعشرة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ،  30(: 053) 3-ف )د(
من جمموعة دول  90من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، و 02من جمموعة أوروبا الشرقية، و 02و

بلدان اجملموعة األفريقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل رعايا 
 أخرى متثيال زائدا.

من اجملموعة األفريقية، ومثانية من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ،  22(: 056) 2-ف )هـ(
من جمموعة  97و من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب،تسعة من جمموعة أوروبا الشرقية، و  21و

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ مع متثيل رعايا جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى متثيال زائدا.
تسعة من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، و  وستة(: ستة من اجملموعة األفريقية، 35) 0-ف )و(

 جمموعة دول وواحد منى؛ من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخر  03ومن جمموعة أوروبا الشرقية، 

                                                 
(14)

   .3احلاشية   
. جتدر اطإشارة إىل أن هذه األرقام ال تشمل 2109نوفمرب تشرين الثاين/ 08مت حتديث املعلومات من قبل قسم املوارد البشرية يف ،  2احلاشية   (15)

 .الفئة الفنيةاملوظفني يف وظائف اللغة من 
 .2109نوفمرب تشرين الثاين/ 08مت حتديث املعلومات من قبل قسم املوارد البشرية يف  .املرجع ذاته  (16)
من الذين يشغلون الوظائف ألفراد ل أو ممثلة متثيال ناقصا مبقارنة النسبة املئويةمتثيال زائدا ممثلة يف هذه احلالة، يتحدد ما إذا كانت املنطقة   (17)

 منطقة معينة،مع النسبة املئوية اليت حددهتا املوارد البشرية كهدف للمنطقة.
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جمموعة دول أوروبا و جمموعة أوروبا الشرقية و اجملموعة األفريقية مع متثيل رعايا و  والكارييب؛أمريكا الالتينية 
 الغربية ودول أخرى متثيال زائدا.

ومع التسليم بأن حتديات كبرية أمام حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل ال تزال قائمة، فقد أكدت    -09
على وذلك عض عالمات التحسن يف السنوات األخرية، حتقيق باحملكمة أن جهودها قد أسفرت عن 

إىل  2108عام من  0خنفض عدد البلدان غري املمثلة مبقدار . فقد ااألقل فيما يتعلق بالبلدان غري املمثلة
 .2109عام 
أن التمثيل اجلغرايف ال ب (18)مدته ست سنوات بيانات استعرا  أفادتومن منظور أوسع نطاقا،   -21

نسبيا. ويكشف ذلك عن الطبيعة املزمنة للتمثيل غري املتوازن يف احملكمة فيما يتعلق ببعض  على حالهيزال 
 .من آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب البلدان واملناطق، وال سيما

دول أن أهداف احملكمة فيما يتصل بالتمثيل اجلغرايف البد وأن تؤخذ يف االعتبار من الوأكدت   -20
ال ينبغي أن  زائداً الناحيتني الوطنية واطإقليمية. وجرى التشديد على أن كون جمموعة إقليمية ممثلة متثيال 

يكون ضد رعايا دولة من تلك اجملموعة غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا. وأشري إىل أن بعض الدول اليت 
 كبري.  إىل حد ممثلة متثيال ناقصاهي من بني أكرب املسامهني يف ميزانية احملكمة ال تزال 

 تعيين رعايا من الدول غير األطراف -سادسا
املوظفني من  ارتفع عدد ،(19)التقرير السابق عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيمع باملقارنة   -22

  (20).موظفا( 60الدول غري األطراف )رعايا 
من غري الدول األطراف،  رعايا اوشددت الدول على أن عددا كبريا من الوظائف ال يزال يشغله  -23

 مما قد يعوق التمثيل الكايف للدول األطراف.
يكون أكثر تكلفة من تعيني رعايا من الدول  قدولوحظ أن تعيني رعايا من غري الدول األطراف   -24

وفقا للممارسة واملبادئ االساسية للخدمة املدنية الدولية، على النحو الذي تقرره احملكمة . و األطراف
ئب على املرتبات واملكافآت حيق جلميع موظفي احملكمة اطإعفاء من الضرا، االدارية ملنظمة العمل الدولية

فيما ، 2108ألف يورو لعام  000بلغت املسؤولية الضريبية التقديرية و والبدالت اليت تدفعها احملكمة. 
 (21).على كشف مرتبات احملكمةمدرجني ستة من دافعي الضرائب يف الواليات املتحدة يتصل ب

بري من املوظفني من رعايا ك  عدد بشأن وجودالحظتها مباللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني  رتذك  و   -25
احملكمة على  ث  حتر اللجنة توصيتها السابقة و وإذ تكر   (22).الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي

 وذلك"أوصت كذلك بأن تقدم احملكمة تقريرا عن التمثيل اجلغرايف فقد ، الوضعبذل جهود جادة ملعاجلة 
وأوصت اللجنة، يف  (23)".األطرافغري الدول واملوظفني من التمييز بني املوظفني من الدول األطراف ب

غري من الدول  يف الفئة الفنيةدورهتا الثالثة والثالثني، بأن تنظر احملكمة يف إمكانية جتميد توظيف موظفني 
 (24).األطراف

املسجل بالشواغل اليت أثارها عدد من الوفود واللجنة فيما يتصل بتعيني مواطين الدول  أقر  ولقد   -26
التزام احملكمة بإجياد السبل الكفيلة مبعاجلة هذا الوضع، مبا يف ذلك من أحاط علما بغري األطراف كما 

                                                 
 .3احلاشية   (18)
(19)   ICC-ASP/17/36. 
، ومت تعميمها على الدول 2109تشرين الثاين/نوفمرب  5ر يف إلكرتونيا إىل امليس  ويستند الرقم الوارد يف هذه الفقرة إىل جدول أحالته احملكمة    (20)

 .2109تشرين الثاين/نوفمرب  6األطراف يف 
 .0372، البند (ICC-ASP/18/12) 2108كانون األول/ديسمرب   30البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف  (21)
 .96رة الفق ،2احلاشية    (22)
 املرجع ذاته.  (23)
 .221، الفقرة 03احلاشية   ( 24)
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غري الدول ، انضم إىل احملكمة موظفان جديدان من 2108ويف عام  .خالل ممارسات التوظيف الداخلية
 (25).مناصبهم منهم أربعة غادراألطراف يف حني 

 التدابير الكفيلة بتحسين التمثيل الجغرافي -سابعا
جديدة ألنشطة التوعية، ال سيما للدول األطراف  أدوات استحدثتأبلغت احملكمة الدول بأهنا   -27

يف الدول  املالئمةمتثيال ناقصا ومشلت )أ( حضور املعار  املهنية وغريها من املناسبات واملمثلة غري املمثلة 
الذي شهد من الفئة الفنية  دعم وتعزيز برنامج املوظفني املبتدئني )ب( متثيال ناقصا؛واملمثلة غري املمثلة 

ثيال ناقصا هبدف وضع ممثلي الدول املمثلة متلقاء و ؛ )ج( ممثلة متثيال ناقصامشاركة ثالث دول أطراف 
 (26).أفضل خطة اتصال لكل دولة

 إدماجاالعالن عن الشواغر يف  استمر (أ)خرى اليت اختذهتا احملكمة ما يلي: "وتشمل التدابري األ  -28
 (ب)لوظائف الشاغرة على الصعيد الدويل؛ بالنسبة إىل ا واملنصاتاالجتماعي  التواصلوسائط خمتلف 

وشارك موظفو املوارد البشرية حبكم مناصبهم يف مجيع )ج(  الشواغر بلغيت العمل؛ وزعت مجيع اعالنات
أشرف و  ؛ )د(عمليات التوظيف، واختذت خطوات لضمان النظر يف التنوع يف مجيع مراحل دورة التوظيف

رقة أفمجيع  يف صلب التنوع اجلغرايفوُكفل ( ـ)ه ؛على مجيع عمليات التوظيفاملرشحني  ستعرا اجملس 
وأويل )ز( ؛ فرقة التوظيف معلومات مستكملة عن التمثيل اجلغرايفأزعت على مجيع ووُ ؛ )و( التوظيف

عند اختاذ قرار بشأن االختيار النهائي  وأ انتقاء املرشحنيمرحلة  سواء يف لتمثيل اجلغرايفاالعتبار ل
 قسم استخدم؛ )ط( و التعييناتنواع أمجيع يف  اجلغرايفوأويل االعتبار للتمثيل )ح(  ؛للمرشحني املناسبني

 انطالقا من التوصيفاتمرشحني مؤهلني للسعي جبد إىل حتديد  ياملوارد البشرية وسائل التواصل االجتماع
م منصة إمباكت بول عااملوارد البشرية شراكة مع  قسم بدأو جمموعة مقدمي الطلبات؛ )ي(  لتعزيز املرغوبة
مقدمي التنوع اجلغرايف جملموعات زيادة من أجل التوعية يف جمال هود اجل بذل مزيد منهبدف  2109
 باطإضافة إىلعية التو نشطة يف أن من احملكمة و داريإموظفون  إىل احلد األقصى؛ )ك( وشارك الطلبات

 إىل جانب مجيعرهم واجتماعاهتم العادية. ويعترب التمثيل اجلغرايف بندا هاما من بنود جدول األعمال اسفأ
 (27)."واالجتماعات مع الدول وأصحاب املصلحة اخلارجيني اتالسفر 
بت الدول عموما هبذه املبادرات وشجعت احملكمة على النظر يف السبل املمكنة لإلعالن عن ورح    -29

 الشواغر باللغات الرمسية غري لغيت العمل.
على نطاق أوسع، ولوحظ أن الدول ال تزال تضطلع بدور حاسم يف كفالة نشر إعالنات الشواغر   -31

 أكثر متثيال جغرافيا.من املرشحني بغية توفري جمموعات 
أن و  (28)"وأوصت اللجنة أيضا بأن تواصل احملكمة جهودها "لتحقيق توزيع جغرايف أكثر إنصافا  -30

 (29)اهتماما خاصا لتعيني موظفني من الدول غري املمثلة.تعري 

 الزائرون مهنيونالفئة الفنية والالمتدربون، والموظفون المبتدئون من  -ثامنا
اختيار املتدربني  عندأشارت الدول إىل أن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني مستصوب أيضا   -32

أيضا عن االهتمام بالعالقة بني  توأعرب. من الفئة الفنية الداخليني، واملهنيني الزائرين، واملوظفني املبتدئني
 املبتدئنياملتدربني الداخليني، واملهنيني الزائرين، واملوظفني  مبا أنهذه الربامج والتعيني الفعلي للمحكمة، 
                                                 

 94، الفقرة ICC-ASP/18/4تقرير احملكمة املعنية بإدارة املوارد البشرية، الوثيقة   (25)
 90، الفقرة املرجع نفسه  (26)
 .92املرجع ذاته. الفقرة   (27)
 .94الفقرة  ،2احلاشية   (28)
 .95املرجع ذاته. الفقرة   (29)
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مرشحني حمتملني للوظائف الفنية. ولذلك لوحظ أن التدابري الرامية إىل نون كو يغالبا ما  من الفئة الفنية
يف هذه الربامج ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب يف تنويع جمموعة مقدمي الطلبات  تعزيز التوزيع اجلغرايف

 .من الفئة الفنيةلشغل الوظائف 
وأكدت احملكمة أهنا سعت إىل معاجلة بعض التحديات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف من خالل   -33

أن جمموعة متنوعة من املهنيني املؤهلني يف  يعتقد إذ، ينالزائر  نياملهنيبرنامج التدريب الداخلي وبرنامج 
الذين حيتمل أن يكونوا مؤهلني على احلصول املهتمني من تلك البلدان و هذه الربامج سيشجع املرشحني 

 للجميع،هذا الربنامج تاحة ملناصب اليت يشغلها موظفو احملكمة اآلن ويف املستقبل. وطإاعلى هذه 
التربعات لتمكني األشخاص من املناطق النامية الذين  يعتمد علىًا احملكمة صندوقًا استئماني استحدثت

أو  ةغري املمثل الدول مع تفضيلينتمون أيضًا إىل الدول األطراف من احلصول على التمويل الكايف، 
 (30)متثيال ناقصا. املمثلة

من املتدربني واملهنيني الزائرين من  26توظيف  عمليةالصندوق االستئماين  مو ل 2108ويف عام   -34
  (31)أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 

واملهنيني  من الفئة الفنية ملوظفني املبتدئنياق لربامج احملكمة مبنس   توباالضافة إىل ذلك، استعان  -35
، وتنسيق املشاريع والتدابري الرامية إىل حتسني ودعمها القدرة على بدء أنشطة التوعيةعزز يس مباالزائرين 

 (32).برامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية واملهنيني الزائرينالتوزيع اجلغرايف يف إطار 
منحة تلقتها من املفوضية األوروبية لربنامج "بناء اخلربة القانونية  يف إطاراحملكمة أيضاً بأنه  أفادتو   -36

والدورات  والتظاهراتاحللقات الدراسية  "0وهي"وتعزيز التعاون"، والذي يتألف من ثالثة مشاريع فرعية 
 "2"نشطة ذات الصلة لتعزيز التعاون وتقاسم اخلربات وبناء القدرات الوطنية؛ التدريبية وغريها من األ

برنامج املهنيني  يف كل عامفإهنا تنظم  ،القانونيني املهنينيبرنامج  "3"دوات القانونية؛ األقاعدة بيانات 
املناطق النامية وأربعة من  هم منتنسيب تسعة مشاركني: مثانية منب 2108يف عام  الذي متيز القانونيني

 (33).أيضا احلاالتمن بلدان  مالدول األطراف غري املمثلة، سبعة منه

 االستنتاجات -تاسعا
بتذبذب اطالع على آخر املستجدات فيما يتعلق  البقاء علىالدول األطراف واجملتمع املدين  يهم  -37

التشديد على أن  جرىيف احملكمة، من منظور التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. و  عملية التوظيف
التمثيل العادل للموظفني الذكور واطإناث والتوزيع اجلغرايف العادل يفيد احملكمة من خالل ضمان تنوع 

على الصعيد  اطإبداع يف بيئة العمل، ويظل من مستوىداخلي على الصعيد ال يرفعالذي  وجهات النظر
 والنهو  بعاملية نظام روما األساسي. الواقعاملتصلة بفهم تحديات لامسا يف التصدي لعامال حاخلارجي، 

متثيل من حيث التوازن بني اجلنسني. بيد أنه ال يزال هناك اختالل حاد يف  عموما وهناك توازن  -38
يف املراتب العليا. وينبغي للمحكمة أن تواصل جهودها الرامية إىل تضييق هذه الفجوة وتقدمي تقرير  النساء

 .حول أنشطتها هبذا الشأن
وفيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، يوجد اختالل دائم ومزمن فيما يتعلق ببعض البلدان واملناطق.   -39

زائدا اليت تعد من اجلنسيات املمثلة متثيال ناقصا وهناك أيضاً بعض اجلنسيات من اجملموعات املمثلة متثياًل 
 وهي بعض الدول حتتل مرتبة عالية بني املسامهني يف ميزانية احملكمة فإنالواقع يف يف موظفي احملكمة. و 

 ممثلة متثياًل ناقصا للغاية.
                                                 

 .9، الفقرة 25احلاشية   (30)
 .3احلاشية  ( 31)
 .)هـ( 90الفقرة  ،25احلاشية   (32)
 من املرجع ذاته. 006الفقرة  (33)



ICC-ASP/18/26 

26A021219 13 

األطراف يف هيئة موظفي احملكمة غري وأشارت دول عديدة إىل أن مسألة تعيني رعايا من الدول   -41
 اجلغرايف العادل. ينبغي أن تدرس جنباً إىل جنب مع التحديات احلالية املتمثلة يف حتقيق التمثيل

مرشحني مؤهلني من  ومتكنيوينبغي أن تبذل احملكمة واجلمعية جهودا لضمان إبراز فرص العمل   -40
. وال يزال الدور االستباقي للدول من تقدمي طلبهم متثيال ناقصاواملمثلة البلدان واملناطق غري املمثلة 

نها املساعدة على الوصول إىل جمموعة من م ،وسائلعدة األطراف املعنية حامسا يف دعم احملكمة، ب
 املرشحني املؤهلني من البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة متثيال ناقصا.

 التوصيات -عاشرا

 إلى المحكمة –ألف 

يف  النساءمتثيل  على مستوىالتمثيل اجلغرايف، وكذلك  على مستوىيقتضي عدم التوازن املزمن   -42
 .الوضعيةالرتب العليا، أن تضاعف احملكمة جهودها ملعاجلة هذه 

وبغية سد الفجوة املستمرة بني اجلنسني يف املناصب العليا، ينبغي مواصلة بذل اجلهود لتحديد   -43
، وكذلك دعم نالنساء املؤهالت لشغل وظائف يف الرتب العليا والوصول إىل هذه الوظائف وتوظيفه

 داخل احملكمة ملوظفات مؤهالت للتقدم إىل هذه املناصب. التقدم الوظيفي
وينبغي للمحكمة أن تواصل إعطاء األولوية ألنشطة التوعية بغية استهداف املرشحني احملتملني   -44

 من البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة متثيال ناقصا، وال سيما البلدان النامية.
 ينبغي طإعالنات الشواغر:و   -45

الشخصية على  وامللفات موقع احملكمة على شبكة اطإنرتنت عربأن يتواصل نشرها   )أ(
اطإعالم االجتماعية، فضاًل عن توزيعها عرب الدوريات واملنشورات، وخاصة تلك اليت توزع  طوسائ

 على البلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا؛
غ اجلمعية العامة هبا بانتظام، بغية مساعدة الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدين أن تبل   )ب(

 ؛تعميمهاعلى زيادة 
 أن تعمم على األقل بلغيت عمل احملكمة. )ج(

وينبغي بذل اجلهود لتعزيز مشاركة مواطين الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا، وال   -46
بطرق  ينالزائر  ني، وبرامج املهنينيني املبتدئنييف برامج التدريب الداخلي، وبرامج امله سيما النامية منها،

ملعلومات باجلمعية العامة ا تزويد. وينبغي مواصلة املعد هلذه الربامجتشجيع التربعات للصندوق  منها
 بالتوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني فيما يتعلق هبذه الربامج. املرتبطة

وينبغي أن تظل مجيع السياسات واطإجراءات وممارسات التوظيف قيد االستعرا  والتحسني   -47
تشجيع اختيار املرشحني املؤهلني ل هاوتعزيز وينبغي للمحكمة أن تواصل تطبيق سياساهتا املتعلقة بالتوظيف 

 ةا اطإدارياهتنشر تعليم منهابطرق متثيال ناقصا، وال سيما البلدان النامية،  واملمثلةمن البلدان غري املمثلة 
شحني املؤهلني من الدول للمر األولوية نح مت واليت تتضمن أحكاما ،هاوتنفيذ بشأن اختيار املوظفني

 .وضع القائمةألغرا   ،متثيال ناقصا واملمثلةاألطراف غري املمثلة 
جتميد توظيف مواطين  النتعلقة بإحتمالوينبغي للمحكمة أن تعاجل، يف إطار زمين معقول، املسألة   -48

 .الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي، على حنو ما أوصت به اللجنة أيضا
 من اطإناث تلباالطمقدمي وينبغي للمحكمة أن تواصل مجع ورصد وحتليل وتقدمي بيانات عن   -49

اليت  اخلاصةحتديد التحديات من البلدان غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا، وال سيما البلدان النامية، بغية و 
 حصول على وظائف يف احملكمة.لل تواجه هذه الفئات
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 إلى جمعية الدول األعضاء -باء

يف  النساءمتثيل  على مستوىالتمثيل اجلغرايف، وكذلك  على مستوىالتوازن املزمن  غيابيتطلب   -51
 الرتب العليا، مضاعفة اجلهود من جانب الدول االطراف.

أن تنظر  ،املهنيني املبتدئنيوينبغي أيضا للدول األطراف اليت تشارك يف احملكمة فيما يتعلق بربامج   -50
يف توفري التمويل للمشاركني من املناطق غري املمثلة واملناطق املمثلة متثيال ناقصا، وال سيما من البلدان 

 النامية.
تغطية مرتبات املشاركني من املناطق غري املمثلة وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف توفري التمويل ل  -52

 .ينالزائر  نيوبرامج املهني برامج املتدربنيمتثيال ناقصا، وال سيما من البلدان النامية، يف واملناطق املمثلة 
الدول  متثيال ناقصا، وال سيما واملمثلةوينبغي إجراء مشاورات فيما بني الدول األطراف غري املمثلة   -53

 دعم نشر الشواغر يف احملكمة.تساعد يف  ذات أهدافاسرتاتيجيات  تطويرالنامية، من أجل 
 تعميممتثيال ناقصا، أن تواصل واملمثلة ينبغي للدول األطراف، وال سيما الدول غري املمثلة و   -54

ذلك اجلامعات  على مؤسساهتا ومنظماهتا الوطنية، حسب االقتضاء، مبا يف اخلاصة باحملكمةالشواغر 
 املهنية واملؤسسات القضائية.والغرف والرابطات 

تعزيز بناء القدرات يف  قادرين علىرك يف مشاورات لتحديد شركاء اوينبغي للمكتب أن يش  -55
مقدمي الطلبات املؤهلني يف  منتوفري خزان متثيال ناقصا، بغية واملمثلة البلدان أو املناطق غري املمثلة 

ع الدول األطراف املهتمة على تقدمي الدعم املايل إىل اجملتمع املدين واملؤسسات اليت ج  احملكمة، وتش
 تضطلع ببناء القدرات.

التوازن بني و التمثيل اجلغرايف فيما يتعلق بتيسري ال إجراءاتع الدول األطراف على استخدام وتشج    -56
 .وحتقيق التوازن بينهمتنسيق ملعاجلة أي شواغل تتعلق بتمثيل املوظفني  كجهةاجلنسني  
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 لمرفقا

 النص المقترح إدراجه في القرار الشامل

 القرار الشامل بشأن تعيين الموظفين صياغة -ألف

احملكمة تعزيز جهودها يف جمال  إىلوتطلب  (1)بتقرير احملكمة عن ادارة املوارد البشرية علماحتيط 
متثيل جغرايف عادل مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحني من الدول  والسعي إىل حتقيقتعيني املوظفني 

 قدرةواملالكفاءة التوازن بني اجلنسني وأعلى معايري حتقيق طراف غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا و األ
والنزاهة، فضال عن البحث عن اخلربة يف مسائل حمددة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، 

االجتماعية املتصلة بالصدمات والعنف ضد النساء أو األطفال، وتشجع على -االحتياجات النفسية
  .دإحراز مزيد من التقدم يف هذا الصد

تقريرا عن نتائج هذه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة عشرة أيضا احملكمة أن تقدم  دعووت
لتمثيل اجلغرايف العادل مع الرتكيز بشكل خاص على املرشحني من الدول السعي لالرامية إىل  اجلهود

، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا والتوازن بني اجلنسني
 ؛التوظيف وبيانات التوظيف السنويةإدخال حتسينات على عملية 

باستمرار احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بكفالة التمثيل اجلغرايف العادل  وحتيط علما
 (2)والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني، وترحب بتقارير املكتب وتوصياته؛

الدول األطراف على بذل اجلهود لتحديد وتوسيع جمموعات مقدمي الطلبات احملتملني يف  ثحتو 
بطرق  متثيال ناقصا،واملمثلة املناطق والبلدان غري املمثلة  يفالوظائف املهنية للمحكمة من الدول األطراف 

الدول األطراف  ومتويل، ينالزائر  نيرامج املهنيبالتدريب الداخلي للمحكمة و  اجلمعية لربنامجمتويل  ،منها
ومن خالل نشر الوظائف الشاغرة  املوجهةلربامج املوظفني الفنيني املبتدئني، من خالل مبادرات التوعية 

 املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ يف أوساط
من املناطق  لتمويل توظيف املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين ااحملكمة برناجمبإنشاء  وترحب 

النامية، عن طريق التربعات مع الرتكيز بوجه خاص على املرشحني من الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة 
 هم يف هذا الربنامج؛اترحب بالتربعات الواردة حىت اآلن وتطلب إىل الدول األطراف أن تسو متثيال ناقصا، 

احملكمة أن تضع آليات ميكن أن تكفل، بطريقة أكثر استدامة وانتظاما، متويل تنسيب  طلب إىلتو  
املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين من املناطق النامية وتطلب كذلك إىل احملكمة أن تستكشف طرائق 

 واملمثلةاملمثلة  ملرشحني من الدول األطراف غريا ها علىوتقرتحتنفيذ برامج املوظفني الفنيني املبتدئني 
 من التربعات؛ هاليمتو ينبغي اليت و متثيال ناقصا، وال سيما من املناطق النامية، 

احملكمة إىل النظر فيما إذا كانت ستطبق سياسة التناوب يف احملكمة وتدعو احملكمة كذلك  وتدعو 
 إىل تقاسم أي نتيجة مع الدول األطراف؛

 يدوموبربنامج العمل الذي  2120-2109باخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  رحبوت 
 .القلممن أولويات  اجلنسني، كواحدةحتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني الرامي إىل ثالث سنوات 

                                                 
(1)  ICC-ASP/18/4. 
(2)

  ICC-ASP/18/5 and ICC-ASP/18/15. 
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 المدرجة في القرار الشامل بالمهامصياغة المرفق المعني  -باء

 ،بتعيين موظفينفيما يتعلق 

توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني  تؤيد  )أ(
على اختاذ اخلطوات احملكمة  وحتث (3)اجلنسني الواردة يف تقرير دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثني

 الالزمة لتنفيذها؛
إىل احملكمة أن تقدم تقريرا شامال عن املوارد البشرية إىل اجلمعية العامة يف  تطلبو  )ب(

اليت ستقدمها اللجنة و باملوضوع  اليت تتعلقتنفيذ التوصيات حتيينا بشأن دورهتا التاسعة عشرة، يتضمن 
 ؛2121يف عام 

قريرا عن إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة عشرة ت تطلبو  )ج(
مع السعي إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل  من حيثجهودها الرامية إىل حتسني عملية التوظيف 

والتوازن بني الرتكيز بشكل خاص على املرشحني من الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا 
 اجلنسني، مبا يف ذلك بيانات التوظيف السنوية؛

مع احملكمة يف حتديد سبل حتسني التمثيل  العملإىل املكتب أن يواصل  وتطلب )د(
، وأن يبقي مسألة التمثيل اجلغرايف من الفئة الفنيةاجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف الوظائف 

 ، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة؛نظرهوالتوازن بني اجلنسني قيد 
مع احملكمة يف حتديد سبل حتسني التمثيل  العملإىل املكتب أن يواصل  وتطلب )هـ(

، وأن يبقي مسألة التمثيل اجلغرايف من الفئة الفنيةاجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف الوظائف 
 ة العامة؛، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة التاسعة عشرة للجمعينظرهوالتوازن بني اجلنسني قيد 

____________ 

                                                 
(3)

   ICC-ASP/18/5 and ICC-ASP/18/15  . 


