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عشرةالثانيةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨- ٢٠،الهاي

األطرافالدول متأخرات االشتراكات المستحقة علىتقرير المكتب عن 

ةممقدِّ ال-أوالً 

مليّسر، السيد ريكيا تاكاشي (اليابان)، بشأن مسألة إىل اة سنديُقدَّم هذا التقرير عمًال بالوالية امل- ١
كانون األول/ديسمرب ٥مكتب مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف عندما عيَّنهمتأخرات االشرتاكات، 

،ية الدول األطرافإىل مجعاليت قدَّمهاالتقارير إثرهذا التقرير ويأيت. ٢٠١٢
و ن املعنيو ن السابقو امليسِّر ،والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة

ينبغي قراءة هذا . ولذا)١(توتوصيااستنتاجاتما ورد فيها مناملتابعة على أساسإىل ويُرمى منه،نفسها
. وقد التوصيات الواردة فيهاعلى مجعية الدول األطراف وافقتاليت ،التقاريرتلك علىطوفاً معالتقرير 

.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٤أجرى امليسِّر مشاورات غري رمسية مع فريق نيويورك العامل يف 

:، هيعدةأهدافاالشرتاكات متأخرات بشأنتيسري عملية الوتُنشد من- ٢

مسدَّدة، غريَ لمحكمة لمستحقةرة اشرتاكات مقرَّ أي بقاءعدملضمان سبلإجياد (أ)
ثقافة االنضباط املايل؛بالنهوضعن طريق وذلك 

تسوية سبلالبحث عن (ب)
؛كل ما يبقى مستحقاً عليهاأمر

متأخراتفيها هذه االشرتاكات املستحقة تغدوما ميكن عمله يف احلاالت اليت تدارس(ج)
عزى عدم الوفاءيُ من نظام روما األساسي و/أو عندما ١١٢املادة تستتبع تطبيق األحكام ذات الصلة من 

ظروف خارجة عن إرادة الدول الطرف املعنية؛إىلااللتزامات ب

، ICC-ASP/8/41، وICC-ASP/7/26، وICC-ASP/6/19، وICC-ASP/5/27، وICC-ASP/4/14الوثائق)١(
.ICC-ASP/11/23، وICC-ASP/10/34، وICC-ASP/9/27و
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تطبيقاء من التماس اإلعفتتيح للدول األطراف اآللية اليت املواظبة على مراجعة (د)
؛)٢(١١٢املادة 

بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف اليت عليها متأخرات، وذلك فيما التواصلتعزيز (ه)
دة معاجلة أكثر فعالية.رة غري املسدَّ ملعاجلة مسألة االشرتاكات املقرَّ 

على توصيات املكتب فيما يتعلق تهاباإلضافة إىل موافق،اجلمعيةإن -٣
"[حّثت] كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي على أن ،)٣(اشرتاكات الدول األطراف املتأخرةب

[قررت] أن على املكتب أن يستعرض بانتظام حالة "و)٤("
تدابري اإلضافية لتشجيع الدول األطراف نظر يف اليالسنة املالية للمحكمة وأن طوالاملدفوعات املتلقاة 

.)٥("بصورة عاجلة، على النحو املناسبعلى تسديد املدفوعات 

١٧تســديد االشــتراكات والــدول المتــأخرة عــن تســديد اشــتراكاتها حتــى حــال-ثانياً 
٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 

ت تفوق مبلغ ، كانت تسع دول أطراف عليها متأخرا٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٧يف -٤
جمموع االشرتاكات املستحقة وبلغ. بكاملهماالسنتني السابقتنيعناالشرتاكات املستحقة عليها

اخنفاض ينطوي على ، اً يورو ١٢٧١٧٦مبلغاً مقدارهعلى الدول األطراف يف صورة متأخرات للمحكمة 
١٧االشرتاكات املستحقة بتاريخ جمموعبلغ العام السابق، يف حني بالقياس إىليف املائة ٠,٧٣نسبته

٥٧٩٤٩٨٨مبلغًا مقداره٢٠٠٢على مجيع الدول األطراف منذ عام ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 
احلد األدىن أن تسدِّد من املبالغ املتأخرة املستحقة عليها املعنية الدول األطراف التسع وسيتعنيَّ على. اً يورو 

قبل انعقاد الدورة الثانية عشرة األساسي عليها، وذلك من نظام روما١١٢الالزم لتجنب تطبيق املادة 
.)٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨ىل إ٢٠من للجمعية (

من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد ١١٢من املادة ٨ة تنص الفقر )٢(

و زاد عنهما. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أ

٣٠، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة)٣(
ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ١٤–تشرين الثاين/نوفمرب 

ICC-ASP/6/Res.2 واملرفق الثالث.٤٨، الفقرة ،.

.٤٦، الفقرة السابق الذكراملرجع )٤(
.٤٨، الفقرة السابق الذكراملرجع )٥(
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يف امليزانية للمسامهة املستحقة على مجيع الدول األطراف غري املسدَّدة االشرتاكات جمموع وبلغ-٥
يف املائة من ٧,١٤، أي ما يعادل اً يورو ٤٤٧٠٠١٨مبلغًا مقداره٢٠١٣الربناجمية املعتمدة لعام 

يورو.٦٠٠٠٣٩١١٢البالغة اإلمجاليةامليزانية 

المشاروات غير الرسمية-ثالثاً 

:٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٤لمشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت يف لفيما يلي موجز -٦

ة على مجيع الدول األطراف منذ عام املستحقغري املسدَّدة لوحظ أن جمموع االشرتاكات )أ(
العام السابق، يف حني أن جمموع بالقياس إىليف املائة ٣٠الـتقارب نسبتهشهد اخنفاضًا ٢٠٠٢

تقريبًا يف يبقىاملستحقة للمحكمة على الدول األطراف اليت عليها متأخرات غري املسدَّدة االشرتاكات 
عن  تراَقباملتأخرات ينبغي أن بق. وإذ يوضع يف االعتبار أن حالانفس املستوى املبلَّغ عنه يف العام الس

املستحقة على مجيع الدول غري املسدَّدة كثب، فإن االخنفاض الكبري يف جمموع مبلغ االشرتاكات 
األطراف قد اعُترب عالمة إجيابية بالنسبة إىل احملكمة اليت تعاين من ضغوط فيما يتعلق بامليزانية.

عنها سنوياً يف لَّغويـُبَـ تـُّعدُّ ظلت املتأخرات املستجدات املتعلقة حبالبياناتأن بالنظر إىل )ب(
بغيةعملية التيسري بشأن مسألة املتأخرات مرًة كل عامني تقارير جلنة امليزانية واملالية، فقد اقُرتح أن ُجترى 
ر على تبيان املستجدات قتصأن أهداف التيسري ال تأُكِّدإضفاء قيمة إضافية على تقارير اللجنة. وقد 

رة أي اشرتاكات مقرَّ عدم بقاءلضمان سبلجياد رات، بل تشمل أيضًا بذل جهد إلاملتأخاملتعلقة حبال 
ة.دمسدَّ مستحقة للمحكمة غريَ 

ات حالأو فائاستحساناقُرتح أيضًا النظر يف مدى )ج( املتأخرات دة إجراء تقييم لتغريُّ
ميكن أن حبيث، املقبلةعمليات التيسري إطار ضمندول األطراف وجمموع االشرتاكات املستحقة على ال

ملموسة لتناول مسألة املتأخرات.سبلإلجياد أساساً هذا التحليل يـُتَّخذ

التوصيات-رابعاً 

مرةً عملية التيسري بشأن مسألة املتأخرات إجراءَ مجعية الدول األطراف تقرِّر أوصى املكتب بأن -٧
بعد عامني بغية تقدمي تقرير يف املوضوع جمدَّداً النظرَ بالتايل و ،يويورك العاملفريق نإطار يف عامني كل

عشرة.الرابعة

حسانتاسإطار عملية التيسري املتعلقة مبسألة املتأخرات يف مدى ضمنيُنظرأوصى املكتب بأن -٨
أخرات وجمموع االشرتاكات غري املسدَّدة املستحقة على الدول املتحالات لتغريُّ أو فائدة إجراء تقييم 

.املقبلةاألطراف يف عمليات التيسري 

____________


