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تقرير أعدته احملكمة بشأن خيارات جتديد موارد صندوق الطوارئ
∗∗∗∗

  

  

  مقدمة

يشار إليها فيما بعد (ية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عمجوافقت     -١

املبلغ  و)١(يورو ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠، يف دورا الثالثة على إنشاء صندوق للطوارئ مببلغ ٢٠٠٤يف عام ") اجلمعية"ب

هو ميثل الفائض النقدي عن  يورو، و٩ ١٦٨ ٥٦٧النقدي الفعلي املوجود حاليا يف صندوق الطوارئ يصل إىل 

 وقررت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك أن يقتصر .)٢( على حنو ما أذنت به اجلمعية٢٠٠٣- ٢٠٠٢الفترة املالية 

وطبقا لذلك . )٣(مستقبل هذا الصندوق              قرارا فيما خيص   ٢٠٠٨تتخذ يف عام  سنوات وأن ٤الصندوق على فترة 

") ةاجلمعي"يشار إليها فيما بعد (املوافقة على توصية جلنة امليزانية واملالية القرار، قررت اجلمعية يف دورا السابعة 

. ٢٠٠٩٤مع اإلبقاء على مستواه احلايل لعام مسمى غري إىل أجل بأن يتم التمديد يف صندوق الطوارئ 

بت وطل )٥(واقترحت اللجنة يف دورا احلادية عشرة خيارات ثالثة تتعلق بتجديد موارد صندوق الطوارئ

اللجنة، يف دورا الثانية عشرة، أن تتقصى احملكمة اخليارات الثالثة املتعلقة بصندوق الطوارئ وأن تقدم تقريرا يف 

 هو تقدمي توصيات احملكمة بشأن اخليارات الثالثة ورقةوالغرض من هذه ال ٦ عشرةهذا الشأن أثناء الدورة الثالثة

  .ئ موارد صندوق الطوارجتديداملتعلقة بإعادة 

                                                 
   .ICC-ASP/8/CBF.2/4                        صدر سابقا بوصفه الوثيقة   ∗
- ٦                 ثالثة، الهاي،                                                              يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال                   األطراف                                الوثائق الرمسية جلمعية الدول        ) ١ (

  ، ICC-ASP/3/Res.4           ، القرار         الثالث         ، اجلزء    )ICC-ASP/3/25                                منشور احملكمة اجلنائية الدولية        (    ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٠
  . ١       الفقرة 

  . ٢                     املرجع نفسه، الفقرة  ) ٢ (
  . ٦                   املرجع نفسه، الفقرة      ) ٣ (
           ، الهـاي،             السابعة                              مة اجلنائية الدولية، الدورة                                  يف نظام روما األساسي للمحك              األطراف                        الرمسية جلمعية الدول    ق      الوثائ     ) ٤ (

                                  ، الد األول، اجلـزء الثالـث،        )ICC-ASP/7/20                                منشور احملكمة اجلنائية الدولية        ( ٨   ٢٠٠       نوفمرب   /            تشرين الثاين     ٢٢-  ١٤
  .ICC-ASP/3/Res.4       القرار 

  .   ١٤١-   ١٣٤          ، الفقرات  ٢  -               الد الثاين، باء            املرجع نفسه،      ) ٥ (
) ٦ (   ICC-ASP/8/5 ١١٢         ، الفقرة   .  
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  خلفية

حيث . غري املتوقعةد احملكمة باملرونة الالزمة لالستجابة للحاالت زويصندوق الطوارئ أصال لتشئ أن    - ٢

مت التسليم منذ البداية بأن احملكمة ال ميكنها دوما أن تتنبأ مبا يتطور من احلاالت واألوضاع ولذلك يلزم توخي 

ومن مثة أحدث صندوق الطوارئ بغرض .  تضطلع ا احملكمةة العمليات العاجلة اليتلتفادى عرقلبعض املرونة 

  :حمدد هو الوفاء مبا يلي

حتقيق   يتخذه املدعي العام بفتح اقراراليت تعقب التكاليف اليت تقترن ا األوضاع غري املتوقعة   •

  ما؛

ؤ ا أو النفقات اليت ال مهرب منها والنامجة عن تطورات تشهدها احلاالت الراهنة ويتعذر التنب  •

  عتماد امليزانية؛االيت مل يكن يف اإلمكان تقديرها على وجه الدقة وقت 

  .جتماعات غري املتوقعة اليت تعقدها اجلمعيةالأو التكاليف اليت تقترن ا ا  •

امليزانية يف جمال أن سياستها  )٧(٢٠٠٨و  ٢٠٠٧ها املقترحتني لعامي يتوقد بينت احملكمة يف ميزاني -٣

واحملكمة ال تضع ميزانية ألي . العتماد الصرف على احلقائق الثابتة اليت تربر كافة النفقات املطلوبةسياسة قوامها ا

بامليزنة الدقيقة أقرته االلتزام وهذا . نشاط سيحدث يف السنة التاليةه نشاط مل تكن هناك داللة واضحة على أن

ك والقائم بأن صندوق الطوارئ ينبغي أن يغطي مع الفهم الواضح للشرط املقترن بذل )٨(اللجنة يف مناسبات عدة

  .أي نفقة مل تكن يف احلسبان

ونتيجة . ةومع توسع العمليات اليت تضطلع ا احملكمة، يتزايد احتمال الظروف والشروط غري املتوقع    -٤

على متويل قادرة على االعتماد احملكمة  أن تكونالذلك من األمهية القصوى مبكان بالنسبة الستمرارية عمليا 

  .ةاالحتياجات غري املتوقع

 .اخليارات املتعلقة بتجديد موارد صندوق الطوارئدناه ويف هذا السياق، تناقش أ    -٥

 

 

  

                                                 
    ٢٣           ، الهـاي،         اخلامسة                                                         يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة              األطراف                              الوثائق الرمسية جلمعية الدول      ) ٧ (

  –                 ، اجلـزء الثـاين    )ICC-ASP/5/32                     حملكمة اجلنائية الدولية       منشور  (   ،    ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١       نوفمرب   /            تشرين الثاين 
                                        للمحكمة اجلنائية الدوليـة، الـدورة                                                        رمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي                        ؛ والوثائق ال    ١٤           الفقرة    ٥  -   دال

-ICC                          حملكمة اجلنائية الدوليـة            منشور     (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤  –       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠                    السادسة، نيويورك،   

ASP/6/20(  لد الثاين٣٦              ألف، الفقرة –             ، ا  .  
           نيويـورك،    ،            الـسادسة                                                   يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         األطراف      الدول                      الوثائق الرمسية جلمعية     ) ٨ (

          ، الـد    )ICC-ASP/6/20                                  منشور احملكمة اجلنائية الدوليـة       (      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤  -       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠
  .  ٥٤         ، الفقرة  ٢  -          الثاين، باء
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  استعراض اخليارات

ميكن للجمعية أن جتدد موارد الصندوق من حني آلخر حبسب ما تدعو إليه ، أوال"  :١اخليار   •
  .)٩("الضرورة

: آلية لتجديد املوارد غري حمددة وتثري بعض الشواغلبوصفها " الضرورةليه ما تدعو إحبسب "إن عبارة  -٦

ودورات االجتماعات السنوية للجمعية . أن ينشأ الظرف غري املتوقعإىل تكون واعية باحلاجة لألموال لن احملكمة ف

كمة وجها لوجه أمام مل يئ الفرص الكافية للموافقة على إتاحة إضافات سريعة لصندوق الطوارئ، مما يترك احمل

وبدون جدول زمين واضح لتجديد املوارد فإن من شأن هذا اخليار أن يثري صعوبات يف وجه . مأزق مايل حمتمل

  .احملكمة يف جمال ختطيطها التشغيلي واملتعلق بامليزنة

 احملكمة هذا النهج حيث يبدو أن ليس هناك جتديد منهجي للموارد اليت تسحب من   ّبذ لذلك، ال حت -٧

ندوق الطوارئ مما من شأنه أن يعوق التخطيط الذي تقوم به احملكمة ملواجهة األوضاع غري املتوقعة ويؤخر ص

 .الوقت الالزم لالستجابة

  )١٠(التجديد التلقائي ملوارد صندوق الطوارئ: ٢اخليار   •

خرية من البند يدعو هذا اخليار إىل التجديد التلقائي ملوارد صندوق الطوارئ عن طريق تعديل اجلملة األ -٨

 ينبغي إضافته يفوينتج عن ذلك التعديل أن أي مبلغ يسحب من الصندوق .  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦

  .وقت الحق لألنصبة املقررة للدول األطراف بالنسبة للسنة التالية

موارد يف حالة والتجديد التلقائي ملوارد صندوق الطوارئ يكتسب عندئذ ميزة إتاحة الوصول السهل لل -٩

االستجابة حبسب  نمن عندها احملكمة                               ّوهذا التحشيد للموارد امليسرة ميك . نشوء وضع غري متوقع تواجهه احملكمة

كما أن من شأن وجود آلية متويل قائمة الذات ومقيدة مبواقيت أن يساعد التخطيط الذي . احلاجة ودون تأخرب

 .مببلغ التمويل املتاحينية اليقتقوم به احملكمة باالستناد إىل املعرفة 

 فيعزز معلوم،مببلغ وخالصة القول أن هذا اخليار حتبذه احملكمة ألنه يوفر آلية منتظمة لتجديد املوارد    -١٠

باإلضافة إىل ذلك يكون . بذلك قدرة احملكمة على التخطيط للوفاء باحتياجات األوضاع غري املتوقعة حني تنشأ

 ماليني يورو كافيا للوفاء جبميع االحتياجات ما ١٠املأذون به حاليا واملتمثل يف ئ وارطاملخصص للمستوى التمويل 

.عدا احتياجات األوضاع األكثر تطرفا

                                                 
-  ١٤          الهاي،    ،          السابعة                                                             يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة           راف      ل األط                             الوثائق الرمسية جلمعية الدو      ) ٩ (

  .   ١٣٨         ، الفقرة  ٢  -                 ، الد الثاين، باء )ICC-ASP/7/20                            منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (      ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢
  .   ١٣٩                     املرجع نفسه، الفقرة  )  ١٠ (
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بوسع اجلمعية أن تقرر الكف عن إيداع أموال يف صندوق للطوارئ وتواصل عوضا : "٣اخليار   •
لى كاهل الدول األطراف يف حبكم جديد لتحميل التكاليف ع(...) لزام إلعن ذلك تزويد سلطة ا

  )١١("اية املدة املالية

وعوضا عن التمويل النقدي، يقترح اإلبقاء . يفترض هذا اخليار عدم حيازة صندوق الطوارئ ألية أموال -١١

السحب من بدال من لنظام املايل والقواعد املالية ولكن  من ا٧-٦التابعة للمحكمة وفقا للبند " سلطة اإللزام" على 

طوارئ متشيا مع املمارسة الراهنة من شأن احلكم اجلديد أن يسمح للمحكمة بتحميل التكاليف على صندوق ال

  .كاهل الدول يف اية الفترة املالية

وليكون خيار . ويفترض هذا اخليار وجود أموال كافية متاحة للمحكمة لتمويل األوضاع غري املتوقعة -١٢

كهذا قابال لالستمرار سيتعني أن تتواصل التربعات والنفقات بنفس نسق السنوات املاضية، أي تبكري الدول 

 .لعاماألطراف بتقدمي تربعات ووجود فائض عام من ميزانية احملكمة حبلول اية ا

ىل مستويات التوظيف املأذون املالك إب ىرقوفيما خيص النفقات، تواصل احملكمة تعيني موظفني جدد لت -١٣

واحملكمة يف سبيلها إىل إجناز معدالت تنفيذ أعلى من .                                                    ا وألول هي بصدد تكب د النفقات املرتبطة ببداية احملاكمات

تمويل األوضاع غري املتوقعة كما هو متوخى يف هذا أي وقت مضى تاركة بذلك موارد تتناقص يوما بعد يوم ل

 ٣١ موظفا يف ٥٨٧ بعد إن كان ٢٠٠٩يونيه / موظفا يف اية حزيران٦٦٩فقد ارتفع عدد املوظفني إىل . اخليار

 ٢٠٠٧ يف املائة مقارنة بعام ٥,٤ كان أعلى مبا نسبته ٢٠٠٨وتنفيذ امليزانية لعام . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 يف املائة تتجاوز بذلك مستويات ٩,٣، إىل ٢٠٠٩يونيه / املعدل يف الظرف الراهن، يف اية حزيرانووصل هذا

 .٢٠٠٨التنفيذ اليت شهدها عام 

وفيما خيص مجع االشتراكات املقررة، يساور احملكمة بعض القلق من أن هذه االشتراكات باقية على  -١٤

 يف ٦٧، بلغت االشتراكات اليت أمكن حتصيلها ٢٠٠٩يونيه /يرانففي اية حز. معدهلا يف السنوات القليلة املاضية

 يف املائة عن معدل مجع هذه االشتراكات يف ٣٠وهذا املعدل يقل بنسبة . ٢٠٠٩املائة من االشتراكات املقررة لعام 

واحلاجة فإذا ما واجهت احملكمة يف وقت واحد القيود اليت يولدها تباطؤ تسديد االشتراكات املقررة . ٢٠٠٨عام 

إىل متويل األحداث غري املتوقعة فقد جتد نفسها يف موضع ال ميكنها من االضطالع بالعمليات الضرورية اليت تضطلع 

  .ا بسبب االفتقار إىل األموال

 يف اعدم التيقن من توقيت تسديد االشتراكات ميكن أن يتسببتنامي وإن تزايد معدل تنفيذ امليزانية  -١٥

  .هش إن حظي هذا اخليار بالقبولحشر احملكمة يف موقف 

ووقت االستجابة الالزم للحصول على أموال إضافية ملواجهة ظروف غري متوقعة يشكل هو اآلخر عائقا    -١٦

والوقت الالزم للحصول على أموال الطوارئ من شأنه أن مينع احملكمة من التصرف بسرعة . متأصال يف هذا اخليار

فسيلزم إنشاء آلية متكن الدول األطراف من أن تقيم . ني على سبيل املثاليف سبيل إلقاء القبض على شخص مع

                                                 
  .   ١٤٠                     املرجع نفسه، الفقرة  ) ١ ١ (
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وسيتعني التسريع بدرجة كبرية . بسرعة التربعات اخلاصة بالطوارئ يف سبيل متويل وضع من األوضاع غري املتوقعة

  .                                                                           يف وترية مجع تلك االشتراكات بغية توفري الدعم الفع ال ملا يطرأ من األوضاع غري املتوقعة

وجممل القول أنه يوصى بتفادي هذا اخليار نظرا ألنه ميثل خطرا على توقيت وفعالية العمليات علما بأن    -١٧

  .عة احملكمةمساالستجابات البطيئة ميكن أن تسئ إىل 

  خالصة

إن سياسة امليزنة الدقيقة اليت تتوخاها احملكمة تعتمد على وجود صندوق للطوارئ خاصة يف السياق  -١٨

ولذلك هي تتوقف على صندوق للطوارئ . ه أعاله واملتمثل يف توسع األنشطة وحتسن تنفيذ امليزانيةالوارد وصف

وأي تغيري يطرأ على . يعاد جتديد موارده بصورة كاملة برغم أن احملكمة مل تستخدم هذا الصندوق عمليا إال نادرا

 سياسة احملكمة يف جمال امليزنة وسوف ىلانعكاسات عله نظام أو هيكل هذا الدعم الذي توفره امليزانية ستكون 

واألسباب الداعية . ٢وتبعا لذلك، يوصى بأن تعتمد اللجنة اخليار . حتتاج اآلثار اليت تترتب مستقبال تقييما دقيقا

  : هي اآلتية٢إىل تفضيل اخليار 

   قدرة احملكمة على التخطيط؛زديد املنهجي للموارد يعزجإعادة الت  )أ(

  الكايف لالستجابة باالعتماد على موارد تتاح بسهولة وبكميات وافرة؛إتاحة الوقت   )ب(

  .العلم مبستوى التمويل املتاح  )ج(

  

- - - 0 - - - 

 


