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  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكااتقرير املكتب عن 

  مقدمة-أوال

 ، السيد االشتراكات املتأخرةسألة املعين مبمليسرالوالية املعهود ا إىل االتقرير عمال ب هذايقدم   -١
 ٢٨يف ) "اجلمعية"(الدول األطراف  مكتب مجعية من قبل، عند تعيينه )اليابان( يريكيا تاكاهاش

 ةالرابع دوراتال تقارير إىلامليسرين السابقني  تقدميويأيت هذا التقرير بعد  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
إىل هدف ي و املوضوع نفسبشأن للجمعيةالعاشرة  ووالثامنة والتاسعة والسابعة ةوالسادس ةواخلامس

اليت املذكورة  لتقاريرامع قراءة هذا التقرير باالقتران بالتايل  وينبغي. )١(نتائجها وتوصياااالستفادة من 
 ٥يف  العامل يف نيويورك الفريق مسية معمشاورات غري ر امليسر عقدوقد  .اجلمعيةصادقت عليها 

  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
  :من األهداف عددعلى  االشتراكات املتأخرة مسألة تيسريينطوي و    -٢

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

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

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

  املعنية؛ الدولة الطرف إرادةة عن خارج ظروف
قيد  )٢(١١٢املادة   منعفاءاإلبالتماس دول األطراف  لل تسمح اليتليةآلا إبقاء  )د(  

  ؛االستعراض

                                                   
)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 ،  

  .ICC-ASP/10/34و
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا :" من نظام روما األساسي على ما يلي١١٢ املادة  من٨ الفقرة تنص )٢(

االشتراكات املستحقة عليها يف املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة 
وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب . السنتني الكاملتني السابقتني أو زادت عنها

  ".إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف ا
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وذلك  اليت عليها متأخرات،الدول األطراف واحملكمة و بني اجلمعيةالتصال تعزيز ا  )هـ(  
  .كثر فعاليةبشكل أ االشتراكات املقررة غري املسددةعاجلة مسألة مل

 اشتراكاتفيما يتعلق باملكتب  توصيات علىاجلمعية يف دورا السادسة مصادقة  إضافة إىلو  -٣
 كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي على أن حتول ]حثّت["ا فإ ،)٣(املتأخرةالدول األطراف 

 على املكتب أن يستعرض بانتظام حالة أن] قررت[و )٤("اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلا
املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري اإلضافية لتشجيع الدول األطراف 

 .)٥("على تسديد املدفوعات حسب االقتضاء

 تشرين ٥ الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا حىتوحالة تسديد االشتراكات  -ثانيا 
  ٢٠١٢توبر أك/األول

بلغ و. ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٥حىت اشتراكاا  األطراف  تسدد سبع من الدولمل  -٤
أكتوبر /تشرين األول ٥ حىت الدول األطراف لمحكمة من قبلالشتراكات غري املسددة لجمموع ا

ع جممو بلغيف حني  يف املائة عن السنة املاضية، ٥,٤باخنفاض يبلغ ، يورو ١٧٧ ٤١٧ حنو ٢٠١٢
.  يورو١١ ٨٥٦ ٩٧١  حنو٢٠٠٢منذ عام  الدول األطراف من قبل مجيعغري املسددة  االشتراكات

قبل انعقاد الدورة احلادية من املبالغ املتأخرة احلد األدىن  فعالسبع د األطراف الدول إىليطلب  وسوف
 املادة تطبيق جنب وذلك لت)٢٠١٢ نوفمرب/ تشىرين الثاين٢٢ إىل ١٤من يف الفترة (للجمعية  عشرة
  .نظام روما األساسي  من١١٢

الربناجمية  امليزانية الدول األطراف يف من قبل مجيع غري املسددة جمموع االشتراكات يبلغو  -٥
 يزانيةاملجمموع  من يف املائة ١٠,٢، وهو ما يعادل يورو ١١ ١٠٥ ٥٤٩حنو  ٢٠١٢لعام  املعتمدة

  .يورو ١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠البالغ قدره 

  شاورات غري الرمسيةامل – لثاًثا

  :فيما يلي ٢٠١٢أكتوبر / األول تشرين٥يف  غري الرمسية اليت عقدت املشاورات موجزيتمثل   -٦

 عليها متأخراتاليت   الدول األطرافقبلمن  دةغري املسد جمموع االشتراكات أنلوحظ ) أ(   
 عن رأي مفاده أنه وأعرب. العام املاضي يف املائة تقريباً مقارنة ب٢٦بنسبة زاد قد  ٢٠٠٢منذ عام 

، ليس فيما املتأخراتحالة النظر بدقّة يف جيب فإنه ، احملكمة تواجههابالنظر إىل ضغوط امليزانية اليت 
فيما يتعلق لكن و، فحسب ١١٢عة للمادة ضاألطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا اخلايتعلق بالدول 

   . أيضاًي بالتزاماا املالية للمحكمةفميع الدول األطراف اليت ال تجب
رح تذكري واقت . وفيما بينهالدول األطرافا حتسني التنسيق مع يفوجود رغبة لوحظ و) ب(         

شارة مع اإل الهاي، نيويورك أو يف سواء يف اشتراكاا املقررة، أن تسددبانتظام باألطراف  الدول

                                                   
)٣(
 ٣٠نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف  

، ICC-ASP/6/Res.2، األول،اجلزء الثالث الد )ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول١٤ -نوفمرب /تشرين الثاين
  .، واملرفق الثالث٤٨الفقرة 

  .٤٦ املرجع نفسه، الفقرة )٤(
)
5
  .٤٨ة املرجع نفسه، الفقر  )
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اليت عليها  إخطار الدولأيضاً  حرِاقتو .مدفوعاافيه سلم  أن تينبغي التاريخ الذي إىل وحوضب
إذا مل تدفع لن يكون هلا فيها حق التصويت  انتخاباتستتضمن  املقبلة للجمعية أن الدورةب متأخرات

 ١١٢املادة   من٨ الفقرة وحتصل عليه مبوجب استثناءعلى  للحصولتقدم طلبا  أو احلد األدىن املطلوب
   .ياألساسروما من نظام 

اإلعفاء من تسديد االشتراكات يف األسلوب الذي منحت به اجلمعية  نظرجرى الو  )ج(   
 من نظام روما األساسي، ولوحظ أنه ال توجد آلية ١١٢ من املادة ٨للدول األطراف مبوجب الفقرة 

 اجلمعية وينبغي أن متيز. واقترح أن تنظر اجلمعية يف زيادة تنظيم منح اإلعفاءات. للعقوبات حىت اآلن
  .  التسديد وتلك اليت ال تسدد ألسباب سياسيةلى عبني الدول غري القادرة حقاً

  االستنتاجات – رابعاً

من التأخري يف تسديد أوال أفضل احللول فيما يتعلق باملتأخرات هو منع الدول األطراف   -٧
تأخرة عن تسديد اشتراكاا ولكن ينبغي إيالء االعتبار أيضاً للعمل مع الدول األطراف امل ،االشتراكات

  .ختفيض مقدار االشتراكات املتأخرةبغية 

 للمادة واليت ختضع اليت عليها متأخرات األطرافتشجيع ومساعدة الدول إجياد سبل ليظل و  -٨
، تحسني الوضعول .املتأخرات مكافحةيف  الدول األطرافستراتيجية األهداف الرئيسية ال أحد ١١٢
 االنتخاباتمع أخذ ، كذلك.اليت عليها متأخرات األطرافالدول ب االتصاليز  تعزقدر اإلمكان ينبغي
املعنية  تذكري الدول جلمعيةاأمانة  يطلب إىل ، يف االعتبارللجمعية عشرةادية الدورة احل يف ستجرىاليت 

 ااطالعهو الدول األطراف جلمعية عشرةادية الدورة احل  قبلعدة مرات اشتراكاا املقررة أن تسددب
يف  إن هي رغبت نظام روما األساسيمن  ١١٢ املادة  من٨ الفقرة املتاحة مبوجب اتاإلجراءعلى 

  .اإلعفاء احلصول على
عدد السنوات اليت جيوز للدولة حتديد تنظيم منح اإلعفاءات لزيادة وتشمل التدابري املقترحة   -٩

  .  هايطلباً للحصول علفيها أن تقدم الطرف 

 نطاق املادة ال تدخل يفاليت  االشتراكات غري املسددة نسبيا منعدد الكبري البالنظر إىل و  -١٠
١١٢، يف هذه املسألة يف نظر الدول األطراف  عندذه املسألة هل املزيد من االهتماممواصلة إيالء  قترحي

  .ستقبلامل

____________ 


