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مقدمة-أوال
من نظام روما األساسي، تغطى نفقات احملكمة ومجعية الدول ١١٧و ١١٥و ١١٢عمال باملواد - ١

وتقررها اجلمعية، يف مجلة أمور، باالشرتاكات املسددة من الدول األطراف احملددة يف امليزانية اليت تنظر فيها 
األطراف، اليت تقرر وفقا جلدول متفق عليه يستند إىل اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية 

ويعدل وفقا للمبادئ اليت يستند إليها ذلك اجلدول.
تعترب االشرتاكات املقررة والسلف مستحقة ’’من النظام املايل والقواعد املالية، ١- ١٠٥ومبوجب القاعدة - ٢

أو يف ٥- ٥وواجبة الدفع بالكامل يف غضون ثالثني يوما من استالم رسالة املسجل املشار إليها يف القاعدة 
ا، أيهما أبعد االشرتاكات غري يصطلح علىراض هذا التقرير، وألغ‘‘. أول يوم من السنة التقوميية املتعلقة 

١يف ’’ومبوجب القاعدة نفسها، ‘‘. غري مسددةاشرتاكات ’’املدفوعة بالكامل يف غضون هذا اإلطار الزمين 
كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري املدفوع من تلك االشرتاكات والسلف متأخرا 

ال ’’من نظام روما األساسي على أن ١١٢من املادة ٨عالوة على ذلك، تنص الفقرة و ‘‘ سنة واحدة.
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف  يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا

كاملتني السابقتني أو املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني ال
‘‘زائدا عنها.

ا يف ‘‘)اجلمعية(’’وسارت مجعية الدول األطراف - ٣ ، يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة على دأ
شددت] على أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، [وحثت] مجيع الدول األطراف ’’[الدورات السابقة و

ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد يف نظام روما األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا
١١٥لتسديد هذه االشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فورًا وفقًا للمادة 

ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات١- ١٠٥من نظام روما األساسي، والقاعدة 
)١(‘‘الصادرة عن اجلمعية.

ا الثانية عشرةقررت و - ٤ مع التفاهم على أن التيسري جيري يف الفريق العامل يف نيويورك ’’،اجلمعية يف دور
ويقدم تقريره كل عامني، أن املكتب ينبغي أن يواصل مراقبة وضع املدفوعات احملصلة خالل السنة املالية 

ا؛ [وطلبت] من للمحكمة، وينظر يف اخت اذ تدابري إضافية لتشجيع الدول األطراف على سداد اشرتاكا
األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوق التصويت إثر تسديدها املتأخرات 

)٣(وأحاطت اجلمعية علمًا أيضًا بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف)٢(‘‘املستحقة عليها.

ا الرابعة ’’وبتوصياته، مبا يف ذلك  إعادة النظر يف املوضوع بعد عامني وتقدمي تقرير عنه إىل اجلمعية يف دور

.٨٦، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، والقرار ٦٠، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )١(
(ب).١٠املرجع نفسه، املرفق األول، الفقرة )٢(
.ICC-ASP/12/30انظر الوثيقة )٣(
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وقد مت إعداد هذا التقرير مرة كل سنتني يف حماولة للمسامهة يف حتسني أساليب عمل اجلمعية )٤(‘‘عشرة.
والزيادة يف قيمة تقارير اللجنة. 

ا الرابعة ع- ٥ قدمه امليسر املعين مبسألة )٥(شرة، تلقت اجلمعية تقريرا عن متأخرات الدول األطرافويف دور
)٦(املتأخرات، السيد سالفومري كانتور (سلوفاكيا).

يواصل املكتب، عرب رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل ومسؤول االتصال، مراقبة ’’أنوقررت اجلمعية- ٦
املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد حال املدفوعات الواردة طوال السنة

املدفوعات، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها اشرتاكات غري مسددة أو 
ا اخلامسة عشرة. )٧(‘‘متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور

ا الرابعة عشرة. وقد أسند مكتب وعليه، يقدم هذا التقرير وفقا- ٧ لقرار اجلمعية العامة املتخذ يف دور
اجلمعية الوالية املتعلقة مبسألة املتأخرات للفريق العامل يف نيويورك، وعني السيد سيباستيان روغاش (كرواتيا) 

.٢٠١٦شباط/فرباير ٢٤ميسرا معنيا مبسألة املتأخرات بإجراء املوافقة الصامتة يف 
رج هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير اليت قدمها امليسِّرون السابقون املعنيون باملسألة نفسها إىل ويند- ٨

ا من الرابعة إىل الرابعة عشرة على التوايل، وهو يهدف إىل االستفادة من نتائجها  اجلمعية يف دورا
ا. ذكورة، اليت وافقت مجعية الدول األطراف ولذلك ينبغي قراءة هذا التقرير باالقرتان مع التقارير امل)٨(وتوصيا

ا. على توصيا
وجتدر اإلشارة إىل أن تيسري مسألة متأخرات االشرتاكات تنطوي عمومًا على عدد من األهداف، هي  - ٩

كما يلي:
طرق لضمان أال تبقى أي اشرتاكات مقررة مستحقة للمحكمة غري مسدَّدة، عن طريق (أ) إجياد

تعزيز ثقافة االنضباط املايل؛
ا املالية من أجل التخلص من  (ب) البحث عن طرق للتعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالتزاما

ري مسدَّدة؛غأي أرصدة 

.٦٢، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٤(
.ICC-ASP/14/40انظر الوثيقة )٥(
اءتنا)٦( ول التقرير املقدم يف الدورة الرابعة عشرة أمورا منها مسألة عملية التيسري اليت جترى كل سنتني. ويف حني أن التقرير ال يوصي بإ

بالنظر إىل أن مستوى االشرتاكات غري املسددة ال ’’... عملية التيسري أو بتعديل اجلدول الزمين احملدد يف سنتني، ذكر التقرير أن 
، وإلخطار ٢٠١٦ث على القلق، ... يعترب من الضروري تعيني مسؤول اتصال ملساعدة املكتب على هذه املهمة يف عام يزال يبع

الفريقني العاملني بانتظام، قدر اإلمكان، حبالة سداد االشرتاكات، ولضمان أن تستلم مجيع الدول األطراف طلبات السداد اليت 
ا اخلامسة عشرة إلخطارها ترسلها إليها احملكمة وأن تتخذ إجراءات حياهلا. وقد يكون من الضروري تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

‘‘باملسائل والعقبات احملددة أثناء السعي إىل تسوية جيع املتأخرات.
.ICC-ASP/14/Res.4القرار )٧(
-ICCو ICC-ASP/9/27و ICC-ASP/8/41و ICC-ASP/7/26و ICC-ASP/6/19و ICC-ASP/5/27و ICC-ASP/4/14الوثائق )٨(

ASP/10/34 وICC-ASP/11/23 وICC-ASP/12/30 وICC-ASP/14/40.
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فيها هذه االشرتاكات املستحقة متأخرات مبوجب (ج) حبث ما ميكن عمله يف احلاالت اليت تعد 
ا بسبب ظروف ١١٢املادة  من نظام روما األساسي و/أو عندما تكون االلتزامات مل يتم الوفاء 

ف املعنية؛اطر خارجة عن إرادة الدول األ
قيد ١١٢(د) إبقاء اآللية اليت تسمح للدول األطراف بالتماس اإلعفاء من انطباق املادة 

)٩(راض؛االستع

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

، وحبضور رئيس اجلمعية، قدم ٢٠١٦نيسان/أبريل ١ويف اجتماع الفريق العامل يف نيويورك املعقود يف - ١٠
. ٢٠١٦خطة العمل لعام امليسر 

رض على املكتب نداء وجهه ، عُ ٢٠١٦حزيران/يونيه ٦قد يوم ويف االجتماع الرابع للمكتب، الذي عُ - ١١
ا يف أقرب وقت ممكن إذا مل تكن قد فعلت ذلك  الرئيس إىل مجيع الدول األطراف لتقوم بتسوية حسابا

ها.بعد، لكي تكون للمحكمة املوارد الالزمة للقيام بعمل
حالة تسديد االشتراكات والمتأخرات -ثانيا

، بلغ إمجايل االشرتاكات غري املسددة، مبا يف ذلك امليزانية العادية ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٣١يف - ١٢
٢٦٤يورو، أي بزيادة قدرها ٤٣٧٨٦٤٣٣وصندوق الطوارئ والفائدة على قرض الدولة املضيفة ما قدره 

. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر١٥٣١يورو منذ ٨٢٥١٢
عدم الوفاء بااللتزامات ’’وفيما يتعلق باالشرتاكات غري املسددة، شددت جلنة امليزانية واملالية على أن - ١٣

احملكمة ’’ وأضافت أن ‘‘ املتعلقة بتسديد االشرتاكات قد يعرض العمليات اليومية للمحكمة ملخاطر كبرية،
اية العامقد تضطر إىل اللجوء إىل صندوق  رأس املال املتداول إذا ظلت االشرتاكات غري مدفوعة يف 

.]..[‘‘.)١٠(

ا بشكل كامل، ٧٥، كانت ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٣١ويف - ١٤ دولة طرفا قد قامت بتسوية حسابا
دولة طرفا ٢٧، وكانت على ٢٠١٦دولة طرفا اشرتاكات غري مسددة مليزانية عام ٢٢وكانت على 

دولة طرفا غري مؤهلة للتصويت ومطالبة بتسديد دفعة احلد األدىن لتفادي تطبيق الفقرة ١٢منها، متأخرات
)١١(من نظام روما األساسي.١١٢من املادة٨

ا ’’من نظام روما األساسي على ما يلي: ١١٢من املادة ٨تنص الفقرة )٩( ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
ية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمع

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

CBFانظر )١٠( .٢٢، الفقرة 27
CBFانظر )١١( ، املرفق الثاين.27
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المشاورات وتبادل المعلومات-ثالثا
االشرتاكات إىل احملكمة يف مرفقات تسديدمعلومات عن حالة درجتوكما جرت العادة يف كل عام، أُ - ١٥

تقريري الدورتني السنويتني للجنة امليزانية واملالية، وقد وزعت األمانة هذين التقريرين على الدول األطراف. 
و ١١يف اجتماعاته على مدار العام. ويف وناقش الفريق العامل يف نيويورك بانتظام مسألة املتأخرات- ١٦
عن على ذلك، أطلع امليسر باقي امليسرين واملنسقني يف الهاي٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٣متوز/يوليه و ١٨

يف تلك املناسبات، ناقش امليسر حالة املتأخرات وقدم معلومات مستكملة عن و بالفيديو. تطريق اتصاال
االشرتاكات غري املسددة. 

عقد امليسر مشاورات ثنائية مع خمتلف الدول األطراف اليت عليها اشرتاكات غري مسددة وأحاطها و - ١٧
علما مببالغ املتأخرات املستحقة عليها وحالة تسديدها. وإذ شدد امليسر على أمهية تسديد االشرتاكات 

احملكمة إىل الدول األطراف املقررة، قدم للدول األطراف نسخا من املذكرات الشفوية والرسائل اليت بعثها قلم
، عقد امليسر اجتماعا مع البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة ٢٠١٦بشأن مسألة املتأخرات. ويف متوز/يوليه 

املساعي إجراء مزيد تلكى سددة. وتلَ املشرتاكات غري االمبالغ كبرية منلبعض الدول األطراف اليت عليها
. ٢٠١٦ل شهري أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر من املشاورات مع الدول األطراف خال

بلغ امليسر بأن بعض الدول األطراف اليت عليها متأخرات واليت ، أُ ٢٠١٦ويف تشرين األول/أكتوبر - ١٨
ا غري املسددة، وأن عن كثبمعها اتصاالت أجريت يف نيويورك قد اختذت خطوات هامة لدفع اشرتاكا

تناول هذه املسألة على وجه السرعة. التدابري املناسبة ستتخذ ل
االستنتاجات والتوصيات-رابعا

مبراعاة الوضع املقلق لالشرتاكات غري املسددة واملتأخرات، جيب أن تظل احلالة العامة لالشرتاكات قيد - ١٩
املراقبة الدقيقة، وينبغي أن تضاعف اجلمعية جهودها لضمان االنضباط املايل جلميع الدول األطراف.

وبالنظر إىل أن مستوى االشرتاكات غري املسددة ال يزال مدعاة للقلق، جيب أن تبذل اجلمعية جهودا - ٢٠
مركزة لضمان أال تظل االشرتاكات املقررة للمحكمة غري مسددة والتأكد من أن مجيع الدول األطراف تبت 

التيسري اليت جترى كل سنتني بشأن فورا يف طلبات الدفع. لذا فمن الضروري أن يضطلع الفريق العامل بعملية 
ا السادسة عشرة.٢٠١٧مسألة املتأخرات طوال عام  ، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ة ما بني الدورتني بتقدمي توصية إىل اجلمعية بأن تدرج يف القرار اجلامع رت وخيتتم امليسر عمله يف ف- ٢١
الفقرات الواردة يف مرفق هذا التقرير.
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المرفق
مشروع الفقرات المطلوب إدراجها في القرار الجامع

) مع اإلضافة التالية:ICC-ASP/14/Res.4(٢٠١٥من القرار اجلامع لعام ٩٩عاد إدراج الفقرة يُ - ١
‘‘مع القلق بتقرير امليسر املعين مبتأخرات الدول األطراف.تحيط علما’’

):ICC-ASP/14/Res.4(٢٠١٥لعام من القرار اجلامع ١٠٠تفظ بالفقرة حيُ - ٢
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وتحثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد’’

ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد  األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا
١١٥رتات سابقة، على أن تسددها فورًا وفقًا للمادة هذه االشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن ف

من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات ١- ١٠٥من نظام روما األساسي، والقاعدة 
‘‘الصلة الصادرة عن اجلمعية؛

ا عن الفقرة لالستعاضة ٢٠١٦التالية يف اجلزء املتعلق بالواليات من القرار اجلامع لعام ةتدرج الفقر - ٣
):ICC-ASP/14/Res.4(٢٠١٥(ب) من القرار اجلامع لعام ١٤

فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية،
أن يواصل املكتب، عرب رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة حال املدفوعات تقرر’’

فية للنهوض بتسديد مجيع الدول الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضا
األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف 
ا السادسة  اليت عليها اشرتاكات غري مسددة أو متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور

‘‘عشرة؛
):ICC-ASP/14/Res.4(٢٠١٥اجلامع لعام (ج) من املرفق األول للقرار١٤تفظ بالفقرة حيُ - ٤

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

____________


