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 (ICC-ASP/1/Res.5) القرار ٥ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.5

  إجراء ترشيح أعضاء جلنة امليزانية واملالية وانتخام 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تضع يف اعتبارها مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية، 
وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 
توافق على اإلجراء التايل النتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية: 

 
ترشيح أعضاء جلنة امليزانية واملالية  ألف -

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف الدعوات لترشيح أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة عـرب  - ١
القنـوات الدبلوماسـية. وينبغـي للدعـوات أن تشـترط يف املرشـحني كوـم خـــرباء هلــم مكانــة 

وخربة معترف ما يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل. 
تسمي الدول األطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح اليت حيددها مكتب مجعية الـدول  - ٢

األطراف. 
ال ينظر يف الترشيحات اليت تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٣

إذا ظل عدد املرشحني يف اية فترة الترشيح أقل من عدد املقاعد، ميـدد رئيـس مجعيـة  - ٤
الدول األطراف فترة الترشيح. 

ترسـل الـدول األطـراف أمسـاء مرشـحيها النتخـاب أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـــة عــرب  - ٥
القنوات الدبلوماسية إىل أمانة مجعية الدول األطراف. 

حيدد كل ترشـيح املعلومـات الـيت تثبـت وفـاء املرشـح باملتطلبـات املنصـوص عليـها يف  - ٦
الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية. 

تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة وفقا للترتيب األجبدي االنكلـيزي بأمسـاء مجيـع  - ٧
املرشحني ذه الطريقة مع الوثائق املرفقة بترشيحام وتعممها عرب القنوات الدبلوماسية. 

توزيع املقاعد  باء -
يكــون توزيــع املقــاعد لالنتخابــات األوىل، مبراعــاة املتطلبــات املنصــوص عليــــها يف  - ٨

الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية، كما يلي: 
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الدول األفريقية، مقعدان؛ 
الدول اآلسيوية، مقعدان؛ 

دول شرق أوروبا، مقعدان؛ 
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعدان؛ 

دول غرب أوروبا ودول أخرى، ٤ مقاعد. 
 

انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية  جيم -
ـــاء علــى توصيــة  تبـذل كـل اجلـهود املمكنـة النتخـاب أعضـاء اللجنـة بتوافـق اآلراء، بن - ٩
يقدمها املكتب. ويتشاور املكتب قبل تقدمي تلك التوصيـة مـع اموعـات اإلقليميـة. وإذا تعـذر 
التوصـل إىل اتفـاق داخـل جمموعـة إقليميـة معينـة، ميتنـع املكتـب عـن تقـدمي توصيـة ختـــص تلــك 

اموعة. 
يف حـال عـدم حصـول توافـق يف اآلراء، يكـون انتخـاب أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـــة  - ١٠
مسـألة موضوعيـة ختضـع للمتطلبـات املنصـوص عليـها يف الفقـــرة ٧ (أ) مــن املــادة ١١٢ مــن 

النظام األساسي. 
يكـون االنتخـاب بـاالقتراع السـري. وجيـوز االسـتغناء عـن هـذا الشـرط إذا كـان عــدد  - ١١
املرشحني مساويا لعدد املقاعد الواجب ملؤها، أو فيما يتعلق باملرشحني احلاصلني علـى موافقـة 

اموعة اإلقليمية املعنية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت يف انتخاب بعينه. 
يكون األشخاص املنتخبون من كل جمموعة، مـن املرشـحني الذيـن حصلـوا علـى أعلـى  - ١٢
عدد من األصوات وعلى أصوات أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت، 

شريطة توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت. 
ألغراض االنتخابات األوىل، يقوم رئيس مجعيـة الـدول األطـراف بـإجراء قرعـة ليقـرر  - ١٣
مبوجبها، عمال بالفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة، وتـرية 

عضوية األعضاء املنتخبني. 
ال ميس هذا اإلجراء بالتشكيل الكلـي للجنـة امليزانيـة واملاليـة، أو بـاإلجراءات املتعلقـة  - ١٤

باالنتخابات أو توزيع املقاعد يف املستقبل. 
تتحمــل الدولــة الطــرف الــيت تقدمــت بترشــيح أحــد أعضــاء جلنــة امليزانيــة واملاليـــة  - ١٥

مصروفات ذلك العضو أثناء أدائه ملهام اللجنة. 
 


