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 ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

 

  
  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكااتقرير املكتب عن 

  

  مذكرة أعدا األمانة

، يقدم ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ  ،ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ٦٨مال بالفقرة ع
ويعكس هذا . الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاااألطراف طيه تقريراً عن مكتب مجعية الدول 

    .التقرير نتيجة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل التابع للمكتب يف نيويورك

  مقدمة-أوال

 ، السيد االشتراكات املتأخرةبشأن مسألة مليسراملُناط باالتفويض  التقرير عمال بقرار يقدم هذا  -١
 ااجتماعهيف ) "اجلمعية"(الدول األطراف  مكتب مجعية من قبل، عند تعيينه )اليابان( ادايوكيهريو و

 الدورات تقارير إىلامليسرين السابقني  تقدميويأيت هذا التقرير بعد  .٢٠١١فرباير /شباط ١يف  الثاين،
إىل هدف ي، وحول نفس املوضوع للجمعية والثامنة والتاسعة والسابعة ةوالسادس ة واخلامسةالرابع

اجلمعية  أقرت التقاريرتلك مع  بالتزامن أن يقرأ وهكذا ينبغي. ١نتائجها وتوصياااالستفادة من 
يف  يف نيويورك العامل اجلديد الفريق مشاورات غري رمسية مع امليسر عقدوقد  .الواردة فيها التوصيات

  .٢٠١١ فرباير/شباط ١٠
  :من األهداف عددعلى  االشتراكات املتأخرة مسألة تيسريينطوي و    -٢

 ثقافة من خالل تعزيز  احملكمةعلى االشتراكات املقررة  تأخرلضمان عدم إجياد سبل )أ(        
  ؛االنضباط املايل

إلغاء  من أجل بالتزاماا املالية مل تف الدول األطراف اليت لتعاون معل سبلعن بحث ال  ) ب(        
  غري مسددة؛ أرصدة أي

اشتراكات  املستحقةفيها هذه االشتراكات عد ت يف احلاالت اليت ما ميكن عملهدراسة ) ج(        
بسبب تم الوفاء بااللتزامات يمل  أو عندما/و من نظام روما األساسي ١١٢مبوجب املادة  ةمتأخر

                                                   

) ١(   ICC-ASP/4/14و ، ICC-ASP/5/27، وICC-ASP/6/19و ،ICC-ASP/7/26و ،ICC-ASP/8/41و ، .ICC-ASP/9/27  
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  املعنية؛ الدولة الطرف إرادةخارجة عن  ظروف
  ،١١٢٢املادة   منعفاءاإل إىل السعيدول األطراف آلية تسمح لل قيد االستعراض إبقاء) د(        
وذلك  اليت عليها متأخرات،الدول األطراف واحملكمة و بني اجلمعية تعزيز التواصل )هـ(        

  .بشكل أكثر فعالية االشتراكات املقررة غري املسددة مسألة عاجلةمل
فإن ، ٣املتأخرةالدول األطراف  اشتراكات املكتب عن توصيات املصادقة على إضافة إىل   -٣

 كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي على أن حتول ]حثّت[ "،  السادسةايف دور اجلمعية ،
أن على املكتب أن يستعرض بانتظام حالة ] قررت[و" يف املوعد احملدد هلااشتراكاا املقررة بالكامل و

املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري اإلضافية لتشجيع الدول األطراف 
 .٤"على تسديد املدفوعات حسب االقتضاء

 ١٠  اشتراكاا حىتالدول املتأخرة عن تسديدوحالة تسديد االشتراكات  -ثانيا 
  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

مل تكن قد سددت األطراف  من الدولتسع  ،٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٠حىت تاريخ   -٤
 الدول األطراف لمحكمة من قبللالشتراكات غري املسددة لاملبلغ اإلمجايل وصل قد و. اشتراكاا بعد

 ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٦ غري املسددة حىت تجمموع االشتراكا بلغ، يف حني  يورو١٨٧ ٠١٩
من  تسعٍ يطلب من وسوف.  يورو٩ ٤١٩ ٨٩٩،  ٢٠٠٢منذ عام  الدول األطراف من قبل مجيع

يف اليت ستعقد (للجمعية  قبل انعقاد الدورة التاسعةمن املبالغ املتأخرة احلد األدىن  دفع األطراف الدول
نظام روما   من١١٢ املادةفادي تطبيق ، وذلك لت)٢٠١١ ربديسم/كانون األول ٢١إىل١٢من الفترة 

  .األساسي
الربناجمية  امليزانية الدول األطراف يف من قبل مجيع غري املسددة جمموع االشتراكات يبلغ  -٥

 ٢٨٠  يزانيةاملجمموع  من يف املائة ٨,٥، وهو ما يعادل  يورو٨ ٨٢٩ ٧٠٥ ٢٠١١لعام  املعتمدة
  . يورو١٠٣ ٦٢٣

  املشاورات غري الرمسية – لثاًثا

فيما  ٢٠١١ نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف  غري الرمسية اليت عقدت املشاورات موجزيتمثل   -٦
   :يلي

اليت  من جانب الدول األطراف دةغري املسد جمموع االشتراكات أنه يف حني أنلوحظ ) أ(        
                                                   

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا :"، الفقرة، من نظام روما األساسي على ما يلي١١٢تنص املادة   )٢(
ها يف املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشتراكات املستحقة علي

 املكتب بالتصويت يف اجلمعية ويف الطرف وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة. السنتني الكاملتني السابقتني أو زادت عنها
  .إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف ا

 ٣٠ة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكم )٣(
، ICC-ASP/6/Res.2اجلزء الثالث،األول، الد )ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول١٤ -نوفمرب /تشرين الثاين

   .٤٨الفقرة 
  .٤٦املرجع نفسه، الفقرة ) ٤(
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 غري املسددةجمموع املسامهات ص تقلّ قدف،  العام املاضينذ مإىل أكثر من ضعفهزاد قد  عليها متأخرات
، وبالتايل مقارنة بالعام املاضي  مليون يورو٤,٥ وايلحب ٢٠٠٢منذ عام  الدول األطراف من قبل مجيع

أُعرِب عن رأي مؤداه ، قد اخنفضت غري املسددة جمموع االشتراكات  أنلوحظإذ و .خمتلطة حالةهناك 
 اليت تواجههاضغوط امليزانية نظرا لو .احملكمة عمل يفسري ال ى أثر سليب علينطوي على ال يزال هذاأن 

   ؛املتأخراتالنظر بدقّة يف ، جيب احملكمة
الصدد،  يف هذاو . وفيما بينهالدول األطرافا حتسني التنسيق مع يفوجود رغبة لوحظ ) ب(         

لن يكون هلا  انتخاباتتتضمن س املقبلة للجمعية أن الدورةب اليت عليها متأخرات إخطار الدول حرِاقت
وحتصل عليه  استثناءعلى  للحصولتقدم طلبا  أو احلد األدىن املطلوبإذا مل تدفع فيها حق التصويت 

 أن تسددباألطراف  تذكري الدول رح أيضاواقت .األساسيروما من نظام  ٨الفقرة ، ١١٢املادة مبوجب 
 ينبغي التاريخ الذي ىلإ إشارة واضحةب الهاي، و يفنيويورك أ سواء يف عدة مرات، اشتراكاا املقررة

سأن تافيها  لمتمدفوعا.  

  االستنتاجات – رابعاً

 للمادة واليت ختضع اليت عليها متأخرات األطرافتشجيع ومساعدة الدول إجياد سبل ليظل   -٧
، ني الوضعتحسول .املتأخرات مكافحةيف  الدول األطرافستراتيجية األهداف الرئيسية ال أحد ١١٢
 يف هذا الصددو. اليت عليها متأخرات األطرافالدول مع تلك االتصاالت ، تعزيز قدر اإلمكان ينبغي،
 مراعاةً، وعالوة على ذلك. ناقشة هذه املسألة ملاملعنيةالدول ب التصالاالتنسيق بجهة  االجتماع كلف
 مذكرة إىل إرسال جلمعيةاانة  أمإىل بلطُ ،للجمعية الدورة العاشرة يف االنتخابات ستجرى لكون
 ااطالعهولتذكريها باالشتراكات املتأخرة ، الدول األطراف جلمعية الدورة العاشرة  قبلاملعنيةالدول 
يف  إن هي رغبت نظام روما األساسيمن  ١١٢ املادة، ٨ الفقرة  املتاحة مبوجب اتاإلجراءعلى 

  .اإلعفاء احلصول على
 ال تدخل يف اليت  االشتراكات غري املسددة نسبيا منالعدد الكبري  ، بالنظر إىلعلى ذلكوعالوة   -٨

 عندما تنظر فيها الدول األطراف ذه املسألة  املزيد من االهتماممواصلة إيالء  قترحي ،١١٢ نطاق املادة
  .مستقبالً

____________ 


