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 (ICC-ASP/1/Res.6) القرار ٦ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ املعقودة يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.6

  إنشاء صندوق لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تأخذ يف اعتبارها أحكام الفقرة ١ من املادة ٧٩ من نظام روما األساسي، 
تقرر إنشاء صندوق استئماين لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصـاص  - ١

احملكمة وأسرهم؛ 
تقرر أيضا أن ميول الصندوق االستئماين عن طريق ما يلي:  - ٢

التربعـات الـيت تقدمـها احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واألفــراد والشــركات  (أ)
وكيانات أخرى، وذلك وفقا للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛ 

ــيت  األمـوال وغريهـا مـن املمتلكـات الـيت جتمـع مـن الغرامـات أو املصـادرة وال (ب)
حتول إىل الصندوق االسـتئماين إذا أمـرت احملكمـة بذلـك عمـال بـالفقرة ٢ مـن املـادة ٧٩ مـن 

النظام األساسي؛ 
املـوارد املتأتيـة عمـا تـأمر بـه احملكمـة مـــن تعويضــات عمــال باملــادة ٩٨ مــن  (ج)

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 
املوارد، من غري االشتراكات املقررة، الـيت جيـوز جلمعيـة الـدول األطـراف أن  (د)

ختصصها للصندوق االستئماين؛ 
تقرر كذلك أن تطلب إىل جملس اإلدارة املنشأ عمال مبرفق هذا القـرار تقـدمي  - ٣
مقترحات لوضع مزيد من املعايري املتعلقة بـإدارة الصنـدوق االسـتئماين كـي تنظـر فيـها مجعيـة 

الدول األطراف وتعتمدها يف أسرع ما ميكن؛ 
تعتمد مرفق هذا القرار املتصل بإدارة الصندوق االستئماين.  - ٤

 
مرفق القرار 

تنشئ مجعية الدول األطـراف مبقتضـى هـذا القـرار جملـس إدارة للصنـدوق االسـتئماين  - ١
لصاحل الضحايا املنصوص عليه يف املادة ٧٩ من نظام روما األساسي. 
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يتألف جملس اإلدارة من مخسـة أعضـاء ينتخبـون ملـدة ثـالث سـنوات وجيـوز أن يعـاد  - ٢
انتخام مرة واحدة. وميارسون مهامهم بصفتهم الفردية وبدون مقابل. 

ـــا مــن جنســيات  تنتخـب اجلمعيـة أعضـاء جملـس اإلدارة الذيـن جيـب أن يكونـوا مجيع - ٣
خمتلفة، على أساس التوزيع اجلغـرايف العـادل ومـع مراعـاة ضـرورة ضمـان التوزيـع العـادل بـني 
اجلنسني والتمثيل العادل للنظم القانونية الرئيسية يف العـامل. ويكـون أعضـاء جملـس اإلدارة مـن 
بـني األشـخاص الذيـن يتحلـون بـاألخالق الرفيعـة واحليـاد والرتاهـة وبالكفـاءة يف جمــال محايــة 

ضحايا اجلرائم اخلطرية. 
جيتمع جملس اإلدارة يف مقر احملكمة مرة واحدة يف السنة على األقل.  - ٤

يتوىل مسجل احملكمة مسؤولية تقـدمي مـا يلـزم مـن مسـاعدة حلسـن سـري عمـل جملـس  - ٥
اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية. 

جلمعية الــدول األطـراف، يف حـال ازديـاد عـبء العمـل يف الصنـدوق االسـتئماين، أن  - ٦
تنظر، بناء على توصية جملس اإلدارة وبعد التشـاور مـع املسـجل حسـب االقتضـاء، يف توسـيع 
قدرة العمل، مبا يف ذلك تعيني مدير تنفيذي، إما من داخل أو خارج قلم احملكمة علـى النحـو 
الواجـب، بغيـة تقـدمي مزيـد مـن املسـاعدة يف تسـيري عمـل الصنـدوق بشـكل مناسـب وفعـــال. 
وتقـوم مجعيـة الـدول األطـراف، كجـزء مـن نظرهــا هــذا، وبعــد التشــاور مــع جملــس اإلدارة 

واملسجل، بالنظر يف تسديد نفقات الصندوق من التربعات اليت جتمعت لديها. 
يتوىل جملس اإلدارة، وفقا ألحكام نظـام رومـا األساسـي والقواعـد اإلجرائيـة وقواعـد  - ٧
اإلثبـات واملعايـري الـــيت حتددهــا مجعيــة الــدول األطــراف، حتديــد وتوجيــه أنشــطة الصنــدوق 
االستئماين ومشاريعه ورصد املمتلكات واألموال املتاحة له، آخـذا يف االعتبـار املـوارد املتاحـة 
ورهنـا بـالقرارات الـيت تتخذهـا احملكمـة. وقبـل حتديـد وتوجيـه أنشـــطة الصنــدوق االســتئماين 
ومشــاريعه، يستشــري جملــس اإلدارة، إىل أقصــى حــد ممكــن، الضحايــا وأســرهم أو ممثليــــهم 

القانونيني، كما ميكنه استشارة أي خبري أو منظمة خمتصة. 
ـــيت تقدمــها احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واألفــراد والشــركات  ترفـع التربعـات ال - ٨
وغريهـا مـن الكيانـات، إىل جملـس اإلدارة للموافقـة عليـها وفقـا للمعايـري املبينـة يف الفقرتــني ٩ 

و ١٠. 
يرفــض جملــس اإلدارة التربعــات املشــار إليــها يف الفقــرة ٨ إذا كــانت ال تتفــق مـــع  - ٩

أهداف الصندوق االستئماين وأنشطته. 
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يرفـض جملـس اإلدارة أيضـا التربعـات الـيت يـؤدي ختصيصـها حسـب رغبـة املتــربع إىل  - ١٠
توزيع غري عادل بصورة واضحة لألموال واملمتلكات املتاحة بني شىت فئات الضحايا. 

يقوم جملس اإلدارة سنويا برفع تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة الصنـدوق  - ١١
االستئماين ومشاريعه وعن كل التربعات املقدمة، سواء قُبِلت أو ُرفضت. 

ـــدم إىل مجعيــة  تنظـر جلنـة امليزانيـة واملاليـة يف ميزانيـة الصنـدوق االسـتئماين سـنويا وتق - ١٢
الدول األطراف تقريـرا وتوصيـات مـن أجـل اإلدارة املاليـة للصنـدوق االسـتئماين علـى أفضـل 

وجه ممكن. 
تطبق القواعد واألنظمة املالية مع إجـراء مـا يلـزم مـن تغيـريات، علـى إدارة الصنـدوق  - ١٣

االستئماين، إال إذا نص هذا القرار على خالف ذلك. 
 


