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عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦- ١٨،الهاي

األطرافالدول متأخرات االشتراكات المستحقة علىتقرير المكتب عن 

مةمقدِّ -أوالً 

نفقات احملكمة ومجعية الدول متولمن نظام روما األساسي، ١١٧و١١٥و١١٢عمًال باملواد - ١
منها اشرتاكات الدول مصادرمجلة من الواردة يف امليزانية اليت تنظر وتبت فيها اجلمعية، األطراف، 

األطراف اليت تقدر بناء على جدول لتقدير االشرتاكات يتوافق مع اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة 
. دولاجل، ويعدل وفقاً للمبادئ اليت يقوم عليها ةمليزانيتها العادي

لكامل يف تعترب االشرتاكات املقررة والسلف مستحقة وواجبة الدفع با"١-١٠٥وعمًال بالقاعدة - ٢
أعاله، أو يف أول يوم من ٥-٥غضون ثالثني يوما من استالم رسالة املسجل املشار إليها يف القاعدة 

ا أيهما أبعد بالكامل راض هذا التقرير يطلق على عدم سداد االشرتاكات ". وألغالسنة التقوميية املتعلقة 
ا "". غري املسددةشرتاكات اال"عبارة خالل هذا اإلطار الزمين  كانون الثاين/يناير ١يف وعمالً بالقاعدة ذا

". سنة واحدةمن السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري املدفوع من تلك االشرتاكات والسلف متأخراً 
ال يكون للدولة الطرف من نظام روما األساسي على أنه "١٢من املادة ٨وفضًال عن ذلك تنص الفقرة 

ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان اليت تتأخر عن سداد ا شرتاكا
".املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها

ا يف ، يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة علالدول األطراف ("اجلمعية")وسارت مجعية - ٣ ى دأ
الدورات السابقة و"[شددت] على أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، [وحثت] مجيع الدول 
ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف  األطراف يف نظام روما األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا

فرتات سابقة، على أن تسددها فوراً األجل احملدد لتسديد هذه االشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن 
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من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر ١-١٠٥من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥وفقًا للمادة 
)١(القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية."

ا الثانية عشرة- ٤ ريق مع التفاهم على أن التيسري جيري يف الف"[قررت]، واجلمعية العامة يف دور
املدفوعات احملصلة، أن املكتب ينبغي أن يواصل مراقبة وضعالعامل يف نيويورك ويقدم تقريره كل عامني

خالل السنة املالية للمحكمة، وينظر يف اختاذ تدابري إضافية لتشجيع الدول األطراف على سداد 
ا؛ [وطلبت] من األمانة  استعادت حقوق اليت الدولإعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء اشرتاكا

بتقرير املكتب عن وأحاطت اجلمعية علمًا أيضاً )٢(.التصويت إثر تسديدها املتأخرات املستحقة عليها
وبتوصياته، مبا يف ذلك "إعادة النظر يف املوضوع بعد عامني وتقدمي تقرير عنه )٣(متأخرات الدول األطراف

ا الرابعة عشرة." )٤(إىل اجلمعية يف دور

الوالية قرارات اجلمعية يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة، وبيُقدَّم هذا التقرير عمًال بوعليه - ٥
بشأن مسألة ، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣مكتب اجلمعية إىل الفريق العامل يف نيويورك يف أسندهااليت 

للسيد ٢٠١٥سآذار/مار ١٢مكتب مجعية الدول األطراف يف تعيني، لدى متأخرات االشرتاكات
. ذه املسألةسالفومري كانتور (سلوفاكيا) ميسراً معنياً 

ذه املسألة امليسِّرو اليت قدمهاسلسلة التقارير ضمنويندرج هذا التقرير - ٦ ن السابقني املعنيني 
ا اجلإىل نفسها  مناالستفادةوهو يهدف إىل على التوايل، الثانية عشرةإىل الرابعة من معية يف دورا
مجعية وافقتاليت ،ولذلك ينبغي قراءة هذا التقرير باالقرتان مع التقارير املذكورة)٥(.اوتوصيانتائجها

اعلى الدول األطراف  .توصيا

، على عدد من األهدافوجتدر اإلشارة إىل أن تيسري مسألة متأخرات االشرتاكات تنطوي عموماً - ٧
:هي كما يلي

عن طريق غري مسدَّدة، لمحكمة لمستحقةاشرتاكات مقررة أي أال تبقىإجياد طرق لضمان (أ)
االنضباط املايل؛تعزيز ثقافة 

ا املالية من أجل (ب) التخلص منالبحث عن طرق للتعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالتزاما
أي أرصدة عري مسدَّدة؛

مبوجب متأخراتاملستحقة ما ميكن عمله يف احلاالت اليت تعد فيها هذه االشرتاكات حبث(ج)
بسبب ظروف خارجة امل يتم الوفاء تكون االلتزامات من نظام روما األساسي و/أو عندما ١١٢املادة 

عن إرادة الدول الطرف املعنية؛

.٨٦، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، والقرار ٦٠، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )١(
.(ب)١٠املرجع ذاته، املرفق األول، الفقرة )٢(
.ICC-ASP/12/30الوثيقة )٣(
.٦٢، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٤(
، ICC-ASP/8/41، وICC-ASP/7/26، وICC-ASP/6/19، وICC-ASP/5/27، وICC-ASP/4/14الوثائق)٥(
.ICC-ASP/12/30وICC-ASP/11/23، وICC-ASP/10/34، وICC-ASP/9/27و
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قيد١١٢املادة انطباق اآللية اليت تسمح للدول األطراف بالتماس اإلعفاء من إبقاء(د)
)٦(االستعراض؛

بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف اليت عليها متأخرات، وذلك ملعاجلة فيما تعزيز االتصال (ه)
مسألة االشرتاكات املقررة غري املسددة معاجلة أكثر فعالية.

أثناء وعقب إجراء مشاورات، ICC-ASP/13/Res.5القرار الواردة يفوعمًال خبارطة الطريق - ٨
امليسر خطة عمله أوضح، ٢٠١٥أبريل نيسان/٤يف نيويورك، املنعقد يف االجتماع الثالث للفريق العامل

:٢٠١٥لعام 

٢٥و٢٤سيمنح امليسر األولوية، فيما يتعلق باالنتخابات اليت كان من املزمع إجراؤها يف (أ)
، إىل املشاورات مع الدول األطراف اليت من وظيفة قضائية شاغرة يف احملكمةلشغل ٢٠١٥حزيران/يونيه 

، لتاليف فقدان عليها١١٢من املادة ٨ؤدي إىل تطبيق الفقرة تأخرها يف سداد االشرتاكات أن يشأن 
تلك الدول للحق يف التصويت؛

بأن مبالغ ٢٠١٥آذار/مارس ٩وبالنظر إىل أن املكتب قد أُبلغ أثناء اجتماعه الثاين املنعقد يف (ب)
احلاجة إىل االستعانة بصندوق رأس باملرتاكمة ميكن أن يؤثر يف التدفق النقدي، و غري املسددةشرتاكات اال

إعادة متويل هذا ذلك من الدول األطراف ، مع احتمال أن يطلب بناء على٢٠١٥املال العامل يف عام 
اية عام أن أي فائض قد ال ُحيققبو ،الصندوق من املفرتض أن ميول هذا ، وكان ٢٠١٤يف امليزانية يف 

الفائض جزءاً من تكاليف مشروع املباين الدائمة املوحدة، فسريكز امليسر أيضًا على املشاورات مع الدول 
.غري املسددةاألطراف اليت عليها أكرب مبلغ من االشرتاكات 

وُأخطر الفريق العامل يف نيويورك أيضًا بأن امليسر سيضمن إطالع الدول األطراف على - ٩
تحقيق لاالجتماعات الثنائية اجلارية مع الدول األطراف املعنية وسيطلع عليها أيضًا جدات بانتظام، تملسا

أهداف التيسري. 

والمتأخراتحالة تسديد االشتراكات -ثانياً 

بأن املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري املسددة املستحقة )٧(أفاد التقرير األخري املقدم إىل اجلمعية،-١٠
، وصل، يف تشرين ٢٠١٣لمحكمة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام لعلى الدول األطراف 

يف املائة من امليزانية اإلمجالية البالغة ٨,١٧يورو، أي ما يعادل نسبة ٠٨٣١٥٧٩األول/أكتوبر، إىل 
٤٦٣٥٠لصندوق الطوارئ إىل غري املسددةاملبلغ اإلمجايل لالشرتاكات يورو. ووصل٦٠٠٠٣٩١١٢

من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد ١١٢من املادة ٨تنص الفقرة )٦(
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر  عليها مساوياً لقيمة االشرتاكات اشرتاكا

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

.ICC-ASP/12/30الوثيقة )٧(
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٢٠٠٢يورو. كما وصل جمموع االشرتاكات غري املسددة املستحقة على مجيع الدول األطراف منذ عام 
يورو.٥٧١٥٤٣٩إىل مبلغ إضايف قدره 

ا كاملة،٣٢التاريخ مل تكن هذا ويف -١١ ادول منها ال حيق هل٩دولة طرفاً قد سددت بعد اشرتاكا
من نظام روما األساسي. ١١٢من املادة ٨عمالً بأحكام الفقرة التصويت 

جمموع االشرتاكات غري املسددة املستحقة على الدول وصل)٨(،٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠ويف -١٢
هذا ويعادليورو، ٩١٩٨٩٩٥٣إىل ٢٠١٥األطراف للمحكمة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام 

يورو. ووصل ٦٣٩٥٩٧١٢٥وقدرها٢٠١٥لعام االشرتاكات املقررةيف املائة من ٤٢,٩١نسبة املبلغ
االشرتاكات لت يورو. كما وص٧٥٨٧الطوارئ إىل املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري املسددة لصندوق

إىل مبلغ إضايف قدره يف السنة املاضية ٢٠٠٢غري املسددة املستحقة على مجيع الدول األطراف منذ عام 
يورو.٧٠٨٠٥٣٩

ا كاملة، ٨٢ويف هذا التاريخ مل تكن -١٣ منها مل تسدد ةدول٥٥دولة طرفاً قد سددت بعد اشرتاكا
ا املقررة يف ميزانية عام  دولة طرفًا أخرى عن سداد سبع وعشرون، يف حني تأخرت ٢٠١٥اشرتاكا

ا،  من نظام روما ١١٢من املادة ٨حيق هلا التصويت عمًال بأحكام الفقرة دولة منها ال١٢اشرتاكا
األساسي. 

وصل جمموع االشرتاكات غري املسددة املستحقة على الدول )٩(،٢٠١٥أيلول/سبتمرب١٥ويف -١٤
ويعادل هذا يورو، ١٥٥٠٧١٣٠إىل ٢٠١٥األطراف للمحكمة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام 

ووصل . ٦٣٩٥٩٧١٢٥وقدرها٢٠١٥االشرتاكات املقررة لعام يف املائة من ٢٣,٩٠سبةاملبلغ ن
االشرتاكات ت ليورو. كما وص١٦١٦املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري املسددة لصندوق الطوارئ إىل 

قدره إىل مبلغ إضايف يف السنة املاضية ٢٠٠٢غري املسددة املستحقة على مجيع الدول األطراف منذ عام 
.يورو٦٤٥١٥١٨

ا كاملة، ٥٦مل تكن ، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥ويف -١٥ ٣٣دولة طرفًا قد سددت بعد اشرتاكا
ا املقررة يف ميزانية عام  دولة ١١دولة عليها متأخرات، يلزم٢٣و،٢٠١٥دول منها مل تسدد اشرتاكا

من ٨الفقرة لتاليف تطبيق، عشرة للجمعيةسداد احلد األدىن من االشرتاكات قبل الدورة الرابعة منهاطرفاً 
من نظام روما األساسي. ١١٢املادة 

وتبادل المعلوماتالمشاروات -ثالثاً 

يف حالة االشرتاكات غري املسددة واملتأخرات. ٢٠١٥نظر املكتب، يف اجتماعه الثاين لعام -١٦
ا املالية  ة يف أسرع وقت ممكن، وقرر أن يبقي احملكمجتاهوشجع مجيع الدول األطراف على تسوية التزاما

ا الرابعة والعشرينتقرير جلنة امليزانية واملالية ع)٨( ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/5، الوثيقة ن أعمال دور
ا اخلامسة والعشرين، الوثيقة )٩( السابق، املرفق الثاين، واملرجعICC-ASP/14/15تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

.ذاته
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هذه املسألة قيد نظره، مشريًا إىل إمكانية النظر يف اإلجراءات املتخذة يف سائر املنظمات الدولية حيال 
عدم سداد االشرتاكات.

أيار/مايو ٨ونظر الفريق العامل يف نيويورك يف حالة سداد االشرتاكات يف اجتماعاته الرابع (-١٧
٢٧) والتاسع (٢٠١٥متوز/يوليه ١٤) والسابع (٢٠١٥حزيران/يونيه ١٦) واخلامس (٢٠١٥

٣أثناء االجتماع العاشر للفريق العامل (املسجل). وأتاح موجز قدمه ٢٠١٥آب/أغسطس 
االنضباطعلى األطراف تبادل اآلراء يف آمهية تشجيع الدولللدول األعضاء ) ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

ا وسبل القيام بذلك. واإلسراع يف سداد اشرتاكا

عن حالة سداد االشرتاكات إىل احملكمة يف معلوماتأرفقت وكما درجت العادة يف كل عام، -١٨
لية، وقد وزعت األمانة هذين التقريرين على الدول للجنة امليزانية واملاالدورتني السنويتنيمرفقات تقريري 
انتباه الدول ،منسق الفريق العامل يف نيويورك، السفري سباستيانو كاردي (إيطاليا)تَ فَ األطراف، كما لَ 

.٢٠١٥أيار/مايو ٢٩األطراف إليهما يف رسالة وجهها إليها يف 

ألطراف بشأن االشرتاكات غري املسددة. وأجرى امليّسر العديد من املشاورات الثنائية مع الدول ا-١٩
ا باملبالغ املستحقة وبأمهية سداد عليهاويف أعقاب تلك املشاورات ُأخطرت الدول اليت مل تسدد اشرتاكا

االشرتاكات املقدرة يف موعدها إلبقاء احملكمة يف حالة مالية جيدة.

التوصياتاالستنتاجات و -رابعاً 

شكل املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري املسددة إىل ميزانية ٢٠١٥يف النصف األول من عام -٢٠
١٥يف ومع ذلك فقد سدداحملكمة خطرًا على التدفق النقدي وصندوق رأس املال العامل يف احملكمة. 

اخنفض إمجايل االشرتاكات غري املسددة يورو، ف٧٦٤٨٨٢٢٣مبلغ قدره ، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب
يف املائة مقارنة بالنصف األول ١٢بنسبة تزيد على ٢٠٠٢ملستحقة على مجيع الدول األطراف منذ عام ا

ا.٢٦من السنة، وقد سددت  دولة طرفاً اشرتاكا

ومع ذلك ال يزال مبلغ االشرتاكات غري املسددة عاليًا للغاية ويبعث على القلق، إذ ارتفع هذا -٢١
أيلول/سبتمرب يورو يف ٩٦١١٧٤٣٨إىل ٢٠١٣ول/سبتمرب يورو يف أيل٥٧١٥٤٣٩املبلغ من 

٢٠١٥.

االشرتاكات اليت عليها متأخرات مببلغ يتجاوز قدروعالوة على ذلك زاد عدد الدول األطراف -٢٢
يف تقرير يف املائة مقارنة بالبيانات الواردة٢٠املستحقة عليها من السنتني السابقتني كاملتني بنسبة 

ا كاملة قد ظل )١٠(.٢٠١٣املكتب لعام  وعلى الرغم من أن عدد الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكا
دولة ٥٦(٢٠١٥دولة طرفاً) إىل تشرين األول/أكتوبر ٥١(٢٠١٤ثابتًا من تشرين األول/أكتوبر 

.٢٠١٣دولة طرفاً يف تشرين األول/أكتوبر ٣٢طرفاً)، فإن عددها كان قد زاد زيادة هائلة بعد أن بلغ 
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اخنفاض مبلغ االشرتاكات غري املسددة لصندوق الطوارئ اخنفاضاً احملققة من التطورات اإلجيابية و -٢٣
.٢٠١٥أيلول/سبتمربيورو يف ١٦١٦إىل ٢٠١٣يورو يف تشرين األول/أكتوبر ٤٦٣٥٠هائالً من 

ق، ودون أن يغيب عن األذهان حالة االشرتاكات غري املسددة واملتأخرات اليت تبعث على القل-٢٤
ينبغي أن تظل حالة االشرتاكات عمومًا قيد املالحظة عن كثب، وينبغي أن تضاعف اجلمعية جهودها 

.باالنضباط املايلمجيع الدول األطرافالتزامالرامية إىل ضمان

الثاين من النصفاألول إىل النصفويبني التقدم احملرز يف حالة االشرتاكات غري املسددة من -٢٥
السنة أمهية الدور الذي يضطلع به املكتب واجلمعية يف مساعدة احملكمة على حتصيل مجيع االشرتاكات 

غري املسددة يف موعدها املستحق.

وشددت املشاورات الثنائية على ضرورة مصاحبة املعلومات اليت حييلها قلم احملكمة بشأن -٢٦
ا غري املسددة ، مبتابعة غري رمسية من امليسر وااملدفوعات ألمانة خاصة مع الدول اليت قد يكون الشرتاكا

تأثري أكرب يف احملكمة.

ومع ذلك أعربت الدول األطراف، خالل اجتماعات الفريق العامل يف نيويورك، عن تقديرها -٢٧
جللسات اإلحاطة املنتظمة بشأن حالة االشرتاكات واملتأخرات خاصة. وسعيًا إىل حتسني هذه املعلومات 

حمدثة عن حالة االشرتاكات.مفصلة و دت الدول على أمهية احلصول على معلومات كتابية شد

ا عن تقديرهم لنشر تلك وعالوة على ذلك أعرب ممثلو الدول األطراف-٢٨ اليت مل تسدد اشرتاكا
ا متكن البعثات والسفارات من أن تتابع مع العواصم واملؤسسات الوطنية املعنية أمهية  سداد املعلومات أل

االشرتاكات يف موعدها مليزانية احملكمة. 

تت وأبلغاحالة املتأخر جلنة امليزانية واملالية قيمت أن بجيدر التذكريوبالنسبة إىل أمهية التيسري، -٢٩
عنها سنويًا يف تقارير. وسعيًا إىل اإلسهام يف حتسني أساليب عمل اجلمعية، وإضافة قيمة إىل تقارير 

ا الثانية عشرة إجراء عملية التيسري بشأن مسألة املتأخرات كل عامني.اللجنة، قررت اجلمعية  يف دور

ومع ذلك وبالنظر إىل أن مستوى االشرتاكات غري املسددة ال يزال يبعث على القلق، وأن -٣٠
، فيعترب للمحكمةات مقدرة غري مسددةكمركزة لتضمن أال تظل أية اشرتا اجلمعية جيب أن تبذل جهوداً 

، وإلخطار الفريقني ٢٠١٦هذه املهمة يف عام علىملساعدة املكتب مسؤول اتصالتعيني من الضروري
حبالة سداد االشرتاكات، ولضمان أن تستلم مجيع الدول األطراف ،قدر اإلمكان،العاملني بانتظام

تقرير طلبات السداد اليت ترسلها إليها احملكمة وأن تتخذ إجراءات حياهلا. وقد يكون من الضروري تقدمي
ا اخلامسة عشرة إلخطارها باملسائل والعقبات احملددة أثناء السعي إىل تسوية جيع  إىل اجلمعية يف دور

املتأخرات.

وخيتتم الفريق العامل أعماله فيما بني الدورات بتقدمي توصية إىل اجلمعية بتضمني القرار اجلامع -٣١
الفقرات الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير.
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المرفق األول

مشروع نص للقرار الجامع

) مع إدخال إضافة ICC-ASP/12/Res.8(٢٠١٣من القرار الجامع لعام ٦٢يعاد إدراج الفقرة -ألف
عليها 

".)١١(متأخرات االشرتاكات املستحقة على الدول األطرافبتقرير املكتب عن مع القلقحتيط علماً "

) ICC-ASP/13/Res.5(٢٠١٤من القرار الجامع لعام ٨٦الفقرة يبقى على-باء

ألساسي اعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، وحتث مجيع الدول األطراف يف نظام روماتشدد"
املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذهاعلى حتويل مبالغ اشرتاكا

من نظام١١٥لة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فوراً وفقًا للمادة أو، يف حااالشرتاكات
من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 

"عن اجلمعية؛

(ب) ١٣لتحـل محـل الفقـرة ٢٠١٥مـن القـرار الجـامع لعـام خل الفقرة التالية في جزء الوالياتتد-جيم
)ICC-ASP/13/Res.5(٢٠١٤من القرار الجامع لعام 

،فيما خيص امليزانية الربناجمية

مراقبة حال ، عرب رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل ومسؤول االتصالأن يواصل املكتب،تقرر"
مجيعإضافية للنهوض بتسديد السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري املدفوعات الواردة طوال

املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف الدول األطراف للمدفوعات
"؛عشرةاخلامسةا معية يف دور تقريرا بذلك إىل اجلمتأخرات ويقدماشرتاكات غري مسددة أواليت عليها 

)ICC-ASP/13/Res.5(٢٠١٤(ج) من المرفق األول للقرار الجامع لعام ١٣حتفظ بالفقرة يُ -دال

إىل األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوق التصويت إثر تطلب"
تسديدها املتأخرات املستحقة عليها؛"

____________
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