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 جمعية الدول األطراف 

 
 الدورة الثانية عشرة  

 0202أيلول/سبتمرب  02 – 02الهاي، 

 (*)العامل مالالتقرير المحكمة حول صندوق رأس 

 مقدمة   -أولا 

-ICC) "صندوق رأس املال العامل"( وفقا للقرار فيما يلياملال العامل ) صندوق رأس إنشاءمت   -0
ASP/1/Res.13) مال للمحكمة ملواجهة مشكالت السيولة على املدى رأس  للتيقن من وجود وذلك

املايل  نظامالمن  2.0، على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة املقررة املسامهات استالمبانتظار القصري 
 أبلغت. يورومليون  4.7لمحكمة حاليا تبلغ قيمة صندوق رأس املال العامل للمحكمة. ل املالية قواعدالو 

احملكمة  تلجأالتاسعة عشرة أنه حىت اآلن، مل  ا"اللجنة"( يف دورهت فيما يلياحملكمة جلنة امليزانية واملالية )
 استالمالتأخري يف بتتعلق يف السيولة  مشكالتإىل صندوق رأس املال العامل من أجل حل أي 

 .(0)املقررة املسامهات

هناك بعض املخاطر توجد ولكن، نظرا إىل االحتياجات املالية املتزايدة للمحكمة يف املستقبل،   -0
 إىل مواجهةيؤدي  قد، معاجلتهتم تي، إذا مل ايل لصندوق رأس املال العامل والذاملستوى احلب املتعلقة

 تقوماحلسابات اخلارجيني بأن  مدققو ى، أوص0200تقبل. يف عام سيولة يف املس ملشكالتاحملكمة 
ما إذا كان املستوى احلايل لصندوق رأس املال  واعتبارالعامل  ماهلارأس  صندوق متطلباتمبراجعة احملكمة 

 .(0)ا  العامل ال يزال كافي

املستوى احلايل  تقييم، ويف املقابل، التاسعة عشرة، دعت اللجنة احملكمة لتقييم املخاطر ايف دورهت  -2
على سبيل املثال،  ،املرتبطة يف املستقبلاملتزايدة لصندوق رأس املال العامل يف ضوء احتياجات التمويل 

                                                 
(*)

 (CBF/20/9)صدر سابقا بوصفه الوثيقة   

، الهايعشرة، ادية الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احل(  1)
 .20الفقرة ، 0الثاين، اجلزء ب.اجمللد ، (ICC-ASP/11/20) 0200 تشرين الثاين/نوفمرب 07-00

 .00، الفقرة 0.جالثاين، اجلزء اجمللد ، (ICC-ASP/11/20) 0200...  عشرةادية الدورة احل...  الوثائق الرمسية (  2)



ICC-ASP/12/7 

7-A-040613 2 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
قرض الدولة املضيفة وتقدمي داد س باإلضافة إىل، املباين اجلديدةصيانة املنتظمة خالل السنة لاملدفوعات ب 

 .(2)تقرير إىل اللجنة يف دورهتا العشرين

يف التقرير احلايل، تقدم احملكمة نظرة عامة عن املخاطر وعن تأثريها على احملكمة نظرا إىل املستوى   -7
 احلايل لصندوق رأس املال العامل.

 المستوى الحالي لصندوق رأس مال المحكمة العاملالمخاطر المتعلقة ب -ثانياا 

أن يكون هلا تأثري  فمن شأهنا، امل احلايلبصندوق رأس املال الع املتعلقةاملخاطر  يف حال حدوث  -5
على مصداقية احملكمة.  ا  يسلب تأثريا  تدفق نقدي سليب قد يكون لاليومية.  أعمال احملكمةسليب على 

بعناية، قد يكون له عواقب فيما يتعلق بدفع  معاجلتهاملستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل إذا مل تتم 
تنفيذ والية احملكمة من حيث إجراء التحقيقات املتعلقة بفقات األخرى احملكمة والن موظفيتكاليف 

صندوق رأس املال لنخفض املستوى إن امل، باختصاروإجراء حماكمات داخل األطر الزمنية املتفق عليها. 
 خاطر.إىل امل احملكمة مسعة عمليات احملكمة وميكن أن تعرض اإلخالل يفالعامل يزيد من خطر 

قدرة صندوق رأس املال معلى  يكون هلا تأثري قداحملكمة أربعة عوامل رئيسية اليت لقد حددت   -2
بانتظار استالم العامل على العمل كمالذ أخري يف حال وقوع مشكالت يف السيولة على املدى القصري 

 ينبغيلذي تقييم املستوى االقيام ب االعتبار عند بعنيالتالية  النواحي. ينبغي أن تؤخذ املقررة املسامهات
( 0) ؛يف مواعيدها املقررة من قبل احملكمة املسامهات استالم( 0: )لصندوق رأس املال العامل حتديده

 ميزانية الربنامجن حجم علنفقات الناشئة لاملستوى الشهري  معدل( 2؛ )املسامهات تغيري يف منط دفعال
 صندوق الطوارئ املقدمة من احملكمة. عاراتش( املبلغ اإلمجايل إل7و ) ؛احملكمة يتم تنفيذه من قبل الذي

، سيتعني على احملكمة اعتبار تأثري السيناريو 2يف الفقرة  مت إبرازهاباإلضافة إىل العوامل اليت   -4
 .)ز(اجلديد بعد انتقال احملكمة إىل املباين الدائمة. لقد مت اعتبار هذا يف هذا التقرير يف القسم 

 المانحة الرئيسية الدولمساهمات المقررة من قبل التأخير في دفع ال  -ثالثاا 

إن . أعماهلا اليوميةلتمويل املقررة  هايف مواعيد تعتمد احملكمة على املدفوعات من الدول األطراف  -2
مليون  27تبلغ رئيسية ماحنة  دول ةاملقررة من عشر  املسامهاتإىل أن بشكل خاص نظرا  هذا أمر مهم 

أن يف حني و (. 0202 عام أرقام وفقا  إىللمحكمة )لاملقررة املسامهات مجيع  يف املائة من 42أو يورو 
املبلغ املقرر  بشأن احملكمة سجليوم من استالم رسالة من م 22خالل يستحق دفعها املقررة املسامهات 

أن  نييب تاريخ الدفع فإنمن النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة،  025.0القاعدة و  5.2وفقا للمادة 
 .هذا الشرط مل يتحقق

                                                 

(
3

 .20، الفقرة 0ب.الثاين، اجلزء اجمللد ، (ICC-ASP/11/20) 0200...  عشرةادية الدورة احل...  الوثائق الرمسية (  
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يف سداد  ا  كبري   تأخريامنذ بداية األزمة املالية العاملية واجتاه التمويل األخري، الحظت احملكمة   -9 

فقد املاحنة الكبرية والصغرية على حد سواء. إذا استمر هذا االجتاه،  الدولاملقررة من قبل  املسامهات
وسيتعني عليها اللجوء  وفرةاملقررة املت املسامهاتيل التزاماهتا من فيه متو  ال تستطيعحملكمة يف وضع تصبح ا

، تعرضت احملكمة بالفعل إىل 0200صندوق رأس املال العامل. وكمثال على ذلك، حبلول هناية عام إىل 
( مقارنة بنفس الفرتة يف عام مليون يورو 2.2يف املائة أو  2.9) مقدارها مسامهات مقررة غري مسددة

 أن )أي هذه السنةيف  0200االجتاه لعام  تكرارمت (. إذا مليون يورو 2.7يف املائة أو  2.2) 0200
 مليون يورو 9بقيمة لمحكمة مسامهة مقررة غري مسددة فسيكون ل(، تتأخر يف دفعاهتااملاحنة  الدولنفس 

كمة إىل اللجوء إىل احملإذا احتاجت هذا املبلغ كبري جدا إن املقررة(.  املسامهاتيف املائة من جمموع  2)
تتعرض احملكمة ملخاطر سلذلك التشغيلية، نظرا مستواه احلايل.  أعماهلاصندوق رأس املال العامل لتمويل 

 عالية جدا.

إىل  استنادا  شهر واحد،  ملدةالدفع باملاحنني الرئيسيني  من بعضال يتأخريف أسوأ احلاالت، حيث   -02
خطر إىل احملكمة  تتعرضفسوف ، التأخري يف الدفع يف املستقبلمن  زيداملمنط إىل و  السابقدفعهم تاريخ 

 ظهر جتسيدي  . بشكله احلايل العامل قصرية األجل من صندوق رأس املالاليف الوفاء بالتزاماهتا  اإلخفاق
يف منط تسديد الدول األطراف، يف الربع األول  خريأكان هناك تـتوقعات التدفقات النقدية أنه إذا  لمفصل 

 7.5مليون يورو إىل  0.2من  يف التدفق النقدياحملكمة عجزا ستواجه املاحنة الرئيسية،  الدولسيما  ال
صندوق رأس املال العامل فرباير على التوايل بعد تطبيق شباط/يناير و كانون الثاين/يف شهري  مليون يورو 

من ، إنه استنتاجا  من ذلك. نفس االجتاه رتضنا استمرارافإذا ( 0202 عام )استنادا إىل أرقام احلايل
تدفق النقدي للمحكمة الدول األطراف يؤثر سلبا على ال د منعد من قبلالواضح أن تأجيل الدفع 

 من خماطر توقف األعمال. للتخفيضرفع مستوى صندوق رأس املال العامل وفقا لذلك يتم أن  وينبغي

 تغيير في نمط دفع المساهمات   -رابعاا 

مة املالية على معظم الدول األعضاء يف احملكمة وأدى إىل تلك الدول األعضاء إما لقد أثرت األز   -00
تأخري أو عدم دفع مسامهاهتا املقررة بالكامل. يف السنوات األخرية، شهدت احملكمة تغيريا كبريا يف منط 

مسامهاهتم  كانوا يدفعونقد أظهر بعض املسامهني الذين  لتسديد املسامهات املقررة من الدول األعضاء. 
سنة  خاللقسطني موزعة بدفع الحنو  ا  دفعة واحدة، عادة يف الربع األول من العام، اجتاهيف السابق 

على العمليات النقدية و  وعلى احتياجات هذا له تأثري على التوقعات النقدية للمحكمةإن امليزانية. 
ل احلايل ميثل أقل من شهر واحد أن صندوق رأس املال العامم صندوق رأس املال العامل، خاصة استخدا

فإن تأكد هذا االجتاه،  وإذا. يف الشهر يوروماليني  9حاليا حوايل يبلغ لمحكمة، لمن تكاليف التشغيل 
 . خماطر توقف األعمال ختفيض سيكون من شأنه زيادة يف مستوى صندوق رأس املال العامل
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 اتجاه صندوق رأس المال العامل والميزانية السنوية وإنفاق المحكمة    -خامساا  

 نفاقاإلاتجاه صندوق رأس المال العامل و   -ألف

اإلنفاق الشهري، يف حني أنه مل معدل  يف لقد ازدادت ميزانية احملكمة السنوية مما أدى إىل ارتفاع  -00
تكاليف التشغيل الشهرية رأس املال العامل. يبلغ معدل  يكن هناك أي زيادة مقابلة يف مستوى صندوق

مليون يورو، وهو ما  4.7ماليني يورو مقارنة بصندوق رأس املال العامل البالغ  9للمحكمة حاليا حوايل 
ميثل أقل من نفقات شهر واحد. إن ممارسة احملكمة احلالية ال تتمشى مع معظم منظمات النظام املوحد 

العامل يف مستوى يعادل أربعة إىل ستة أسابيع من نفقات  اصندوق رأس ماهلحتدد ليت لألمم املتحدة ا
 إنشاءستوى أربعة أسابيع عندما مت هذه مبنفذت احملكمة أفضل املمارسات لقد التشغيل اخلاصة هبم. 

 صندوق رأس املال العامل.

 صندوق رأس المال العامل وميزانية المحكمة السنوية  -باء

رأس املال صندوق رأس املال العامل أن لصندوق ظهر حتليل امليزانية السنوي للمحكمة و لقد أ  -02
صندوق رأس املال  تقلص 0202العامل مل ينمى مبا يتماشى مع امليزانية السنوية املعتمدة. حبلول عام 

س املال العامل . إذا استمر هذا االجتاه، فإن صندوق رأ0200يف املائة مقارنة مبيزانية  2.4العامل بنسبة 
 لن يكون كافيا  للوفاء بالتزامات احملكمة يف املستقبل إذا واجهت مشكالت يف السيولة.

 : صندوق رأس المال العامل كنسبة مئوية من الميزانية السنوية للمحكمة1الجدول 

 سنوات  0200  0200  0202 

2.7 % 2.2 % 4.0 % 
رأس املال العامل كنسبة مئوية من صندوق 

 زانيةاملي

 امليزانية باألرقام املطلقة  مليون يورو 4.7 مليون يورو 4.7 مليون يورو 4.7

 املعدل الشهري لتكاليف التشغيل  مليون يورو 2.2 مليون يورو 9 مليون يورو 9.5

 %(00.5مليون يورو ) 00.9 %(00.5مليون يورو ) 02.2 %(00.5مليون يورو ) 07.2
 غوبرأس املال العامل املر صندوق  
 )ستة أسابيع من تكاليف التشغيل( 

 رأس املال العاملصندوق يف  الفجوة  مليون يورو 5.5 مليون يورو 20 مليون يورو 2.9

 التمويل المسبق ألنشطة صندوق الطوارئ -سادساا 

 تتعلقاستخدام صندوق الطوارئ ألنشطة  يف يف السنوات األخرية، شهدت احملكمة زيادة   -07 
مسبقا باستخدام امليزانية العادية حىت ينبغي متويل مثل هذه األنشطة ن متوقعة أثناء إعداد امليزانية. االت مل تكحب

املسبق  تمويلالالذي حيدث عادة يف هناية السنة. األمر  ،كان ميكن استخدام صندوق الطوارئ  يتم حتديد ما إذا
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يف النمو، هذه ة. إذا استمرت أنشطة الطوارئ ذه األنشطة يزيد من تكاليف التشغيل الشهرية العادية للمحكمهل 

 إىل املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل. نظرا  احملكمة صعوبات مالية  فستواجه

 المباني الدائمة -سابعاا 

 تكاليف الصيانة والتشغيل العادية في المستقبل لمقر المحكمة الجديد  -ألف

يف تكبد زيادة بتبدأ احملكمة س، احملكمة ا الستخداميمهوتسل الدائمة مباين احملكمةبعد إكمال   -05
مليون  2.2 بأهنا ستكون بقيمة. تقدر هذه التكاليف حاليا املباينبتشغيل وصيانة تلك  املتعلقةالتكاليف 

مقارنة  مليون يورو 2.42 مليون يورو و 2.72بني  بقيمة، وهي زيادة إضافية صافية يورو يف السنة
التدفقات النقدية زيادة يف إىل  هذا احلالية. سوف يؤدي ةباين احملكملصيانة ملبتكاليف التشغيل وا

 املسامهات، أي تأخري أو عدم دفع ولكنيف امليزانية السنوية. ختصيص ميزانيتها  سيتم واليت للمحكمة
 .ط مالية إضافيةو ضع احملكمة حتت ضغسوف ياملقررة 

 سداد قرض الدولة المضيفة  -باء

قرض الدولة املضيفة.  لسدادتعاقديا احملكمة ملزمة فصاعدا ستكون  0202من عام  اعتبارا  -02
القرض  فوائد تكاليف دفعات . من املتوقع أن تكوناملتعلقة بهجزء من القرض والفائدة  من سدادالن يتكو  

بعد سنويا يورو مليون  2.9 بقيمة وسداد رأس املال والفائدة 0202يف عام يورو مليون   2.2 بقيمة
فرباير من كل سنة تقوميية. هذه التكاليف شباط/ 0يف  ايستحق دفعه حيث 0274 عام ذلك حىت

رأس صندوق اإلضافية يف امليزانية السنوية متثل مصاريف نقدية كبرية للمحكمة ونسبة كبرية من احتياطي 
 مسامهاهتافع أي تأخري من قبل الدول األعضاء يف د حدوثاملال العامل احلايل للمحكمة. يف حال 

احملكمة متويل هذه التكاليف من صندوق رأس املال العامل حىت يتم  سيتعني علىلقرض، جتاه ااملقررة 
  الذي. املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل، املسامهةمن الدول األعضاء  املتأخرة سامهاتامل استالم

نفقات الهذه الزيادة يف  يتحمل، قد ال كما سبق ذكره، هو أقل من نفقات التشغيل الشهرية للمحكمة
 صندوق رأس املال العامل. زيادة قيمةضافية إذا مل تتم اإل

 : صندوق رأس المال العامل وسداد قرض الدولة المضيفة2الجدول 

 سنوات  0202  0204  فصاعدا   0202  

 2  2  2 
 رأس مال عامل إضايف متوفرصندوق  

 لتغطية سداد قرض الدولة املضيفة

 مليون يورو 2.2 مليون يورو 2.9 مليون يورو 2.9
 0د قرض الدولة املضيفة يف سداتكاليف  

 شباط/فرباير من كل سنة تقوميية*

 %(02مليون يورو ) 2.22 %(02مليون يورو ) 2.29 %(02مليون يورو ) 2.29
رأس املال العامل املرغوب لتغطية صندوق  

 سداد قرض الدولة املضيفة
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 معدل التكاليف ال يشمل الصيانة والتشغيل ملقر احملكمة اجلديد على النحو احملدد أعاله.أن  الحظ*  

 الستنتاجات  -ثامناا 

على الرغم من أنه مت حتقيق هدف احملكمة من إنشاء صندوق رأس املال العامل، فإهنا تواجه اآلن   -04
 لية وتشغيلية.مااليومية يف خماطر زيادة يف االحتياجات اليت قد تضع أنشطتها 

واملوافقة  ،احلايل اليت مت إبرازهارأس املال العامل تود احملكمة أن تطلب معاجلة مسائل صندوق   -02 
على زيادة قيمة صندوق رأس املال العامل إىل مستوى يتمشى مع االحتياجات املالية والتشغيلية احلالية 

. يرتجم هذا إىل زيادة يع من تكاليفها التشغيليةللمحكمة اليت تقدر مبعدل من حوايل أربعة إىل ستة أساب
أربعة أسابيع(، إذا قررت مجعية الدول األطراف  على أساسمليون يورو ) 9.2مليون يورو إىل  4.7من 

 احلفاظ على املستوى املعتدل األصلي لصندوق رأس املال العامل.

ضيفة. ال يوجد حاليا أي أموال لسداد قرض الدولة امل ملزمة كون احملكمةت، س0202يف عام   -09
أنه مل يتم أخذ الزيادة يف التكاليف بعني االعتبار يف كما   لتغطية هذه النفقات اإلضافية يف املستقبل

من  متويل هذه الزيادةمن املتوقع أن يتم  هاملستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل. على الرغم من أن
فرباير من  شباط/ 0يف  سدادهسداد القرض، املقرر فروقات بني من الافإن تز الدول األطراف،  مسامهات

 ءإنشا يلزم كل عام، واالستالم الفعلي للمسامهات قد يؤدي إىل تدفق نقدي سليب. وفقا لذلك، سوف
، خاصرأس مال عامل  صندوقالتزام احملكمة لسداد قرض الدولة املضيفة، مثل تعادل آلية إلدارة سيولة 

 .0 اجلدول بني يفعلى النحو امل

____________ 


