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 (ICC-ASP/1/Res.7) القرار ٧ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ املعقودة يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.7

إجـراء ترشـــيح أعضــاء جملــس اإلدارة للصنــدوق االســتئماين لصــاحل الضحايــا 
  وانتخام 

إن مجعية الدول األطراف، 
إذ تضـع يف اعتبارهـا قرارهـا الـذي أنشـأ جملـــس إدارة للصنــدوق االســتئماين لصــاحل 

ضحايا اجلرائم، 
وإذ تضع يف اعتبارها النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 

تعتمد اإلجراء التايل النتخاب أعضاء جملس اإلدارة: 
تعيني املرشحني  ألف -

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف عرب القنـوات الدبلوماسـية دعـوات لترشـيح أعضـاء  - ١
جملس اإلدارة. وحتدد هذه الدعوات بأن يتحلى املرشحون باألخالق الرفيعـة واحليـاد والرتاهـة 

وبالكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم اخلطرية. 
تسـمي الـدول األطـراف املرشـحني خـالل فـترة الترشـيح الـيت حيددهـا مكتـــب مجعيــة  - ٢

الدول األطراف. 
ال ينظر يف الترشيحات املقدمة قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٣

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

تقـوم الــدول األطــراف يف النظــام األساســي بــإبالغ أمانــة مجعيــة الــدول األطــراف  - ٥
مبرشحيها النتخاب أعضاء جملس اإلدارة عرب القنوات الدبلوماسية. 

يبني كل ترشيح كيفية استيفاء املرشح للشروط الواردة يف الفقرة ١ أعاله.  - ٦
تعـد أمانـة مجعيـة الـدول األطـراف قائمـة تـوِرد بـالترتيب األجبـــدي االنكلــيزي مجيــع  - ٧
األشـخاص املرشـحني وفـق هـذه الطريقـة، مشـفوعة بالوثـائق املالزمـة، وتعممـها علـى الـــدول 

األطراف عرب القنوات الدبلوماسية. 
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توزيع املقاعد  باء -
مع األخذ يف االعتبار مبتطلبات الفقرة ٣ من مرفق القـرار الـذي أنشـأ جملـس اإلدارة،  - ٨

توَزع مقاعد جملس اإلدارة على النحو التايل: 
الدول األفريقية، مقعد واحد؛  -
الدول اآلسيوية، مقعد واحد؛  -

دول أوروبا الشرقية، مقعد واحد؛  -
دول جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعد واحد؛  -

دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مقعد واحد.  -
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة:  جيم -

يعترب انتخاب أعضـاء جملـس اإلدارة مسـألة موضوعيـة وخيضـع ألحكـام الفقـرة ٧ (أ)  - ٩
من املادة ١١٢ من النظام األساسي. 

تبـذل كافـة اجلـهود لضمـان انتخـاب أعضـاء الـس بتوافـق اآلراء. ويف غيـاب توافــق  - ١٠
لآلراء، جيرى االنتخاب باالقتراع السري. وجيوز عدم اللجـوء إىل هـذا التدبـري إذا كـان عـدد 
املرشحني يوازي عدد املقاعد املقـرر ملؤهـا، أو، فيمـا يتعلـق باملرشـحني الذيـن حيظـون بتـأييد 

جمموعتهم اإلقليمية، ما مل يطلب أحد الوفود حتديدا التصويت على انتخاب معني. 
يف حـال تعـادلت األصـوات ملقعـد متبـق، جيـرى اقـــتراع مقيــد ينحصــر يف املرشــحني  - ١١

الذين حصلوا على عدد متساو من األصوات. 
الشخص املنتخب هو املرشح عن كل جمموعة الذي حيظى بأكرب عدد مـن األصـوات  - ١٢
وبأغلبية ثلثي الدول األطراف املوجودة واملشاركة يف التصويت، شريطة وجود أغلبيـة مطلقـة 

من الدول األطراف لضمان اكتمال النصاب إلجراء عملية التصويت. 
 


