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  تجديد مواردلن خيارات عتقرير املكتب 

  صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل

على استمرار العمل ") اجلمعية("وافقت مجعية الدول األطراف  ،)١(ICC-ASP/7/Res.4 مبقتضى القرار  -١
أن ينظر يف خيارات لتجديد كل من صندوق الطوارئ "بصندوق الطوارئ ألجل غري مسمى وطلبت إىل املكتب 

امليزانية واملالية يف التقرير عن أعمال وصندوق رأس املال العامل، مبا يف ذلك يف اخليارات الثالثة اليت حددا جلنة 
  ."بغية تقدمي توصيات إىل اجلمعية يف دورا الثامنة، )٢(دورا احلادية عشرة

يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرة اخليارات الثالثة ") اللجنة("وقد حددت جلنة امليزانية واملالية   -٢
  :لتجديد موارد صندوق طوارئالتالية 

  األول، أن تقوم احملكمة بتجديد موارد الصندوق من وقت إىل آخر حسب االقتضاء؛  -١٣٨"

                                                 ً                              والثاين، أن تقرر اجلمعية جتديد موارد الصندوق تلقائيا  عن طريق تعديل اجلملة األخرية من   -١٣٩
بة وسيضاف أي مبلغ يتم سحبه من الصندوق إىل األنص.  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦القاعدة 

  املقررة الشتراكات الدول األطراف يف السنة القادمة؛

                                                                        ً    والثالث، أن تقرر اجلمعية عدم االحتفاظ بأموال يف صندوق الطوارئ وأن تفوض عوضا  عن   -١٤٠
 من النظام املايل والقواعد ٧-٦ذلك السلطة املختصة بالدخول يف التزامات املنصوص عليها يف القاعدة 

  (...)".تكاليف على الدول األطراف يف اية الفترة املالية املالية احلق يف حتميل ال

                                                           
الهاي، ، بعةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السا الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام )١(

الثالث، ، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/7/20ة اجلنائية الدولية، منشور احملكم( ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢- ١٤
  .زء هاءاجل، ICC-ASP/7/Res.4القرار     

  .١٤١-١٣٧الفقرات ، ٢-الد الثاين، اجلزء باءاملرجع نفسه،  )٢(
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من بعض الدول األطراف بتقدمي       ً كتابيا                 ً على اللجنة طلبا   امليسر عرضيف الدورة الثانية عشرة للجنة، و  -٣
ة  وأشار تقرير اللجن.)٣(الدمج بني صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئب         ً     ًواقتراحا  بديال  بعض التوضيحات

مناقشة متعمقة  إجراء توقرر، )٤(عن أعمال دورا الثانية عشرة إىل عدم استعمال صندوق الطوارئ حىت اآلن
 الثالثة املقدمة من اخلياراتنظر يف  وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن ت.بشأن هذا املوضوع يف دورا الثالثة عشرة

     ً                                                 قريرا  عن نتيجة هذا البحث إىل الفريق العامل واللجنة قبل تقدم ت"، وأن "فضال عن خيارات إضافية حمتملة"اللجنة، 
  .)٥("الدورة الثالثة عشرة للجنة بوقت كاف

 على الدول األطراف )٦(أعدته احملكمة بشأن خيارات جتديد موارد صندوق الطوارئوعرض التقرير الذي   -٤
واستعرض تقرير احملكمة . ٢٠٠٩سطس أغ/ آب١٩ املعقود يف ،يف االجتماع الثاين عشر للفريق العامل يف الهاي

اخليارات الثالثة اليت حددا اللجنة يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرة وأوصى باعتماد اخليار الثاين املتعلق 
  .)٧(                     ًبتجديد املوارد تلقائيا 

ر األول املقدم ويف االجتماع الثاين عشر للفريق العامل يف الهاي، أعربت معظم الدول عن تفضيلها للخيا  -٥
صندوق احملدود لستخدام االمرونة تتفق مع يتمتع به من ملا من اللجنة يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرة 

 .الغرض منهالطوارئ و

 لعمل صندوق رأس الختبارويف تقريرها عن أعمال دورا الثالثة عشرة، رأت اللجنة أنه يلزم املزيد من ا  -٦
  .)٨(قرار بالدمجالنظر يف اختاذ وق الطوارئ قبل املال العامل وصند

ه سيلزم أن تبت اجلمعية يف جتديد أنويف معرض التوصية خبيار لتجديد موارد الصندوق، رأت اللجنة   -٧
 ٧إذا قل رصيد الصندوق عن  يف استخدام الفائدة املتحصلة من الصندوق هلذا الغرض، يف ذلكا مبموارد الصندوق، 

  .)٩( للنظام املايل والقواعد املاليةتكون ضروريةليت قد البت إىل احملكمة أن تعد مشاريع التعديالت وط، ماليني يورو

موضوع اخليارات املطروحة لتجديد موارد صندوق الطوارئ مرة أخرى يف جدول أعمال أدرج و  -٨
. ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢أكتوبر و / تشرين األول٢٣االجتماعني اللذين عقدمها الفريق العامل يف الهاي يف 

ئيس اللجنة السيد  هاتفية، على توضيحات من رادثة حمعن طريق، العامل ويف االجتماع األخري، حصل الفريق
  .سانتياغو ويرت

                                                           
  .١١٠، الفقرة (ICC-ASP/8/5) تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة )٣(
  .١١٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
   .١١٢و١١١ املرجع نفسه، الفقرتان )٥(
)٦( ICC-ASP/8/28.  
  .١٠ و٩ املرجع نفسه، الفقرتان )٧(
  .١٣٧، الفقرة (ICC-ASP/8/5) تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة )٨(

  
  

  

  .١٣٨ املرجع نفسه، الفقرة )٩(
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 توصية اللجنة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق بقرار من اجلمعية إذا قل رصيد  العاملوأيد الفريق  -٩
          ً                                                          واتفق أيضا  على ضرورة إعادة النظر يف موضوع جتديد موارد صندوق الطوارئ يف .  ماليني يورو٧الصندوق عن 

عند االقتضاء، إذا كان الصندوق  وءات القضائية أمام احملكمةجرالة من اإلكاممرحلة قادمة، بعد انقضاء دورة 
  .     ًمدينا 

العامل  الصندوق لتجديد موارده، وافق الفريق وفيما يتعلق بتوصية اللجنة باستخدام الفائدة املتحصلة من  -١٠
  :على عدم قابلية هذا اخليار للتنفيذ يف املرحلة احلالية لألسباب التالية

 يف ،                  ً                                                     د آلية أكثر تعقيدا  حيث ستستخدم الفائدة الستكمال رصيد الصندوق بينما سيلزمسيول  )أ(
  جتديد موارده؛على اجلمعية أن توافق  ،نفس الوقت

أن تستمر ، بالنظر إىل عدم اختبار عمل الصندوق، ةقتصاديمن الناحية االليس من العملي   )ب(
  ؛إىل مستوى ليس هو يف حاجة إليهالزيادة 

  .دم الشفافية يف استخدام الصندوقاحتمال عق الناشئ عن القل  )ج(

على إمكانية إعادة النظر يف استخدام الفائدة املتحصلة من الصندوق يف مرحلة اتفق الفريق العامل و  -١١
  .صندوقال عمل ل القادمالحقة، يف ضوء االختبار

 القرار املتعلق بامليزانية الربناجمية لعام على إدراج النص الوارد يف املرفق يف            العامل أيض ا واتفق الفريق   -١٢
لية، ومتويل دو، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية ال٢٠١٠، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠١٠

  .٢٠١٠عتمادات لعام الا
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  املرفق

  إن مجعية الدول األطراف،

   يورو، وقرارها ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠بلغ إنشاء صندوق للطوارئ مبب  ICC-ASP/3/Res.4 ها قرارإذ تشري إىل
ICC-ASP/7/Res.4  الذي طلبت فيه من املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد صندوق الطوارئ وصندوق

  رأس املال العامل،

 ا احلادية عشرة عن أعمال دورهاتقريركل من ً                                        مبشورة جلنة امليزانية واملالية الواردة يف وإذ حتيط علما
  ،الثالثة عشرةال دورا تقريرها عن أعمو

  ؛٢٠١٠لطوارئ مبستواه احلايل يف عام اإلبقاء على صندوق اتقرر   -١

 جتديد موارده يف اجلمعية بت ماليني يورو يف اية العام، أن ت٧ الصندوق عن مستوىإذا قل ، تقرر  -٢
   ماليني يورو؛٧       ً                     مناسبا ، ولكن حبيث ال يقل عن هبالقدر الذي ترا

لعمل القادم  ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء االختبار ٧ لاأن يبقي عتبة كتب تطلب إىل امل  -٣
  .صندوقال

  

- - - 0 - - - 


