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تقرير المكتب عن متأخرات الدول األطراف
أول -مقدمة
عمل باملواد  112و 115و 117من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
-1
("احملكمة") ،فإن نفقات احملكمة ومجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،الواردة يف امليزانية اليت تنظر فيها
اجلمعية وتقررها ،تغطى مبوارد منها االشرتاكات اليت تدفعها الدول األطراف وفقا جلدول ننبةة مفف علي
يسفند إىل جدول األنبةة اليي اعفمدت األمم املفحدة مليزانيفها العادية معدال وفقا للمةادئ اليت يسفند
إليها اجلدول.
وعمل بالقاعدة  1-105من النظام املايل والقواعد املالية" ،تعفرب االشرتاكات املقررة والسلف
-2
مسفحقة وواجةة الدفع بالكامل يف غضون ثلثني يوما من اسفلم رسالة املسجل املشار إليها يف
القاعدة  ]...[ 5-5نو يف نول يوم من السنة الفقوميية املفعلقة هبا ،نيهما نبعد" .وألغراض هيا الفقرير،
ت وصف املسفحقات اليت ال تدفع بكاملها يف غضون هيا األجل "اشرتاكات غري مسددة" .وتقضي
القاعدة نفسها بأن "يف  1كانون الثاين/يناير من السنة الفقوميية الفالية ،يعفرب الرصيد غري املدفوع من تلك
االشرتاكات والسلف مفأخرا سنة واحدة".
وعلوة على ذلك ،تنص الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي على نن ’’ال يكون
-3
للدولة الطرف اليت تفأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة ح الفبويت يف اجلمعية ويف
املكفب إذا كان املفأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املسفحقة عليها يف السنفني الكاملفني السابقفني
()1
نو زائدا عنها".
() 1
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تنص الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي على ما يلي" :ال يكون للدولة الطرف اليت تفأخر عن سداد
اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة ح الفبويت يف اجلمعية ويف املكفب إذا كان املفأخر عليها مساويا لقيمة
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وقد نكدت اجلمعية على "نمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية اللزمة ،و[حثت] مجيع الدول
-4
األطراف يف نظام روما األساسي على حتويل مةالغ اشرتاكاهتا املقررة بكاملها وعلى نن تفعل ذلك يف
األجل احملدد لفسديد هيه االشرتاكات نو ،يف حالة املفأخرات املسفحقة عن فرتات سابقة ،على نن
تسددها فورا وفقا للمادة  115من نظام روما األساسي ،والقاعدة  1-105من النظام املايل والقواعد
املالية ،والقرارات األخرى ذات البلة البادرة عن اجلمعية"(.)2
وقررت اجلمعية ،يف دورهتا الثانية عشرة ،تناول موضوع املفأخرات وتقدمي تقرير عن مرة كل
-5
()3
سنفني يف حماولة لإلسهام يف حتسني نساليب عمل املكفب.
ورغم هيا القرار ،قررت اجلمعية يف دوراهتا اللحقة "نن يواصل املكفب  ...رصد حالة
-6
املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة ،ونن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بفسديد مجيع
الدول األطراف ،على النحو املناسب ،للمدفوعات املسفحقة عليها ،ونن يواصل الفحاور مع الدول
األطراف اليت عليها اشرتاكات مل تسدد بعد نو اليت عليها مفأخرات ونن يقدم تقريرا عن ذلك" )4(.وكانت
نفيجة ذلك هي نن على الرغم من نن املوضوع قد نصةح ينظر في رمسيا مرة كل سنفني ،فمن حيث
املمارسة العملية ما زال يقدم عن تقرير سنوي.
ونشار الفقرير ،املقدم يف الدورة السادسة عشرة للجمعية ،عن مفأخرات الدول األطراف إىل
-7
"الوضع املسةب للقل واملفعل باالشرتاكات غري املسددة واملفأخرات" ،وإىل نن اجلمعية "جيب نن تةيل
جهودا مركزة لضمان نال تةقى ني اشرتاكات مقررة يف احملكمة غري مسددة ولضمان نن تفخي مجيع الدول
األطراف إجراء بشأن طلةات الدفع" )5(.ونشار الفقرير نيضا إىل ضرورة قيام الفري العامل مبهمف الفيسريية
()6
احملدد هلا مرة كل سنفني بشأن مسألة املفأخرات طوال عام .2018
وحثت اجلمعية ،يف دورهتا السادسة عشرة ،مجيع الدول األطراف على نن تسدد يف الوقت
-8
احملدد االشرتاكات املقررة وطلةت إىل احملكمة والدول األطراف بيل جهود جادة واختاذ اخلطوات الضرورية
خلفض مسفوى املفأخرات واالشرتاكات غري املسددة إىل نبعد حد ممكن بغية جتنب حدوث مشاكل
()7
سيولة للمحكمة.
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االشرتاكات املسفحقة عليها يف السنفني الكاملفني السابقفني نو زائدا عنها .وللجمعية مع ذلك نن تسمح هليه
الدولة الطرف بالفبويت يف اجلمعية ويف املكفب إذا اقفنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن نسةاب ال قةل للدول الطرف
هبا".
قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/12/Res.8( 8/12-الفقرة 60؛ وقرارها د ،)ICC-ASP/13/Res.5( 5/13-الفقرة 86؛ وقرارها
د ،)ICC-ASP/14/Res.4( 4/14-الفقرة 100؛ وقرارها د ،)ICC-ASP/15/Res.5( 5/15-الفقرة 117؛ وقرارها
د ،)117; ICC-ASP/16/Res.6( 6/16-الفقرة .127
قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/12/Res.8( 8/12-املرف األول ،الفقرة ( 10ب).
قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/14/Res.4( 4/14-املرف األول ،الفقرة ( 14ب).
الوثيقة .ICC-ASP/16/34
املرجع نفس .
قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/16/Res.1( 1/16-الفقرة جيم (.)1
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وهكيا ،يقدم هيا الفقرير عمل مبا قررت اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة .وقد منح مكفب
-9
اجلمعية الفري العامل يف نيويورك الوالية الضرورية بشأن مسألة املفأخرات ،وعني يف  4آذار/مارس 2018
السيد حممد هومايون كةري (بنغلديش) ميسرا معنيا مبسألة املفأخرات.
-10

وجيب الفيكري بأن عملية الفيسري بشأن مسألة املفأخرات هلا عدد من األهداف هي:

إجياد طرق لضمان عدم بقاء ني اشرتاكات مقررة مسفحقة للمحكمة غري مسددة،
(ن)
وذلك عن طري إجياد ثقافة االنضةاط املايل؛
(ب) الةحث عن طرق للفعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالفزاماهتا املالية من نجل
تبفية كل رصيد غري مسدد مسفح عليها؛
حبث ما ميكن عمل يف احلاالت اليت تكون فيها هيه االشرتاكات غري املسددة هي
(ج)
مفأخرات مبوجب املادة  112من نظام روما األساسي و/نو عندما يعزى عدم الوفاء بااللفزام بفسديدها
إىل ظروف خارجة عن إرادة الدول األطراف املعنية؛
إبقاء اآللية اليت تسمح للدول األطراف بالفماس اإلعفاء من تطةي املادة  112من
(د)
()8
نظام روما األساسي قيد االسفعراض؛
حتسني الفواصل فيما بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف اليت عليها مفأخرات،
(ه)
وذلك ملعاجلة مسألة االشرتاكات املقررة غري املسددة معاجلة نكثر فعالية.

ثانيا -حالة الشتراكات والمتأخرات
 -11نوصت جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن دورهتا احلادية والثلثني بأن تقوم مجيع الدول
األطراف اليت عليها مفأخرات بفسوية حساباهتا مع احملكمة يف نقرب وقت ممكن .والحظت اللجنة مع
القل الفيار املفمثل يف تزايد املفأخرات يف السنوات األخرية ،ما يسفر عن حدوث خماطرة كةرية قوامها
العجز يف السيولة .ونعربت اللجنة كيلك عن قلقها إزاء خطر حدوث نزمة يف السيولة ناشئة عن
()9
املفأخرات املسفحقة على الدول األطراف ،اليت ميكن نن تلح اخلطر الشديد بعمليات احملكمة.
 -12وبفاريخ  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018كان جمموع االشرتاكات غري املسددة ،مبا يف ذلك
امليزانية العادية واملسامهات يف صندوق رنس املال العامل ،واملسامهات يف صندوق الطوارئ ،واملسامهات يف
صندوق إحلل رنس املال ،واملسفحقات من املسامهات يف تسديد قرض الدولة املضيفة ،قد بلغ
 22 890 492يورو.

() 8
() 9
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انظر نعله ،احلاشية .1
تقرير جلنة امليزانية واملالية عن نعمال دورهتا احلادية والثلثني ،الوثيقة .ICC-ASP/17/15
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 -13وبفاريخ  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018كانت  77دولة طرفا قد سوت حساباهتا بالكامل،
و 21دولة طرفا كانت عليها اشرتاكات غري مسددة مسفحقة مليزانية عام  ،2018و 24دولة طرفا كانت
عليها مفأخرات ،و 12دولة طرفا مل يكن حي هلا الفبويت وكان يلزمها تسديد حد ندىن من املدفوعات
لكي تفجنب تطةي الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي عليها.

ثالثا -المشاورات وتقاسم المعلومات
 -14على غرار السنوات السابقة ،ندرجت معلومات عن حالة االشرتاكات املسفحقة للمحكمة يف
()10
مرفقات تقريري الدورتني السنويفني للجنة امليزانية واملالية.
 -15ونرسلت األمانة رسائل إىل الدول األطراف عمل بأحكام الفقرة  8من املادة  112من نظام
روما األساسي يف  20آذار/مارس و 12تشرين األول/نكفوبر  .2018وتواصل رئيس مجعية الدول
األطراف مع مجيع الدول األطراف بشأن مسألة املفأخرات عن طري رسالة مؤرخة  13نيلول/سةفمرب
.2018
 -16ويف الفرتة من نيسان/نبريل إىل نيلول/سةفمرب  ،2018اجفمع امليسر مع وفود الدول األطراف
من الةعثات الدائمة لدى األمم املفحدة ،وخاصة مع وفود الدول اليت عليها اشرتاكات هامة غري مسددة،
بغية مناقشة مقدار هيه املفأخرات وحالفها على السواء .وتواصل امليسر نيضا مع وفود من الدول
األطراف اليت ختضع حاليا لفطةي نحكام الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي (ني تعلي
حقوق الفبويت ،وحثها على اسفعادة حقوقها يف الفبويت بفسوية املفأخرات املسفحقة عليها .واقرتح
امليسر نيضا على الدول األطراف بأهنا رمبا ترغب يف الفشاور مع األمانة وتشرح إمكانية الفوصل إىل ترتيب
مدفوعات مع احملكمة ،مثل بفسوية املفأخرات عن طري دفع املةالغ على نقساط.
 -17ونحاطت األمانة امليسر علما على حنو دوري حبالة االشرتاكات واملفأخرات؛ وتقاسم امليسر
املعلومات احملدثة مع الدول األطراف املعنية يف احلاالت اليت تلقى فيها نرقاما جديدة.
 -18ونبلغ امليسر الفري العامل يف نيويورك بأنشطف وسعى إىل احلبول على اقرتاحات لزيادة فعالية
واليف  .كما انضم إىل اجفماع للفري العامل يف الهاي بشأن امليزانية عرب اهلاتف ،من نجل تقدمي آخر
املسفجدات بشأن األنشطة اجلاري االضطلع هبا يف نيويورك .كما طرح منس الفري العامل يف نيويورك،
السفري ميشال ميلنار (سلوفاكيا) ،مسألة املفأخرات على الوفود نثناء اجفماعات الفري العامل يف
نيويورك.

()10
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انظر ببورة عامة الوثيقة  ،ICC-ASP/17/5والوثيقة .ICC-ASP/17/15
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رابعا -الستنتاجات والتوصيات
 -19بأخي الوضع املسةب للقل خببوص االشرتاكات غري املسددة واملفأخرات يف االعفةار ،ينةغي
إبقاء احلالة العامة للشرتاكات قيد املراقةة الدقيقة ،وينةغي نن تضاعف اجلمعية من جهودها لضمان
حتقي االنضةاط املايل من جانب مجيع الدول األطراف.
 -20وبالنظر إىل نن مسفوى االشرتاكات غري املسددة ال يزال يدعو إىل القل  ،فيجب على اجلمعية
نيضا نن تةيل جهودا مركزة لضمان نال تةقى ني من االشرتاكات املقررة املسفحقة للمحكمة غري مسددة
وضمان نن تفخي مجيع الدول األطراف اإلجراءات اللزمة لفلةية طلةات الدفع املوجهة إليها .ونظرا إىل نن
اجلمعية تعفمد ميزانيفها على نساس سنوي وإىل ما ثةت من نن رغم نفضل اجلهود اليت بيلفها اجلمعية
لفةسيط نساليب العمل عن طري إجراء عملية الفيسري بشأن املفأخرات مرة كل سنفني فإن هيه املسألة ما
تزال حتفاج إىل النظر فيها سنويا ،يوصي امليسر هليا السةب بأن تعيد اجلمعية األخي بأسلوب الفيسري
السنوي بشأن مسألة املفأخرات.
 -21وبغية زيادة تدعيم والية امليسر ،وتأهةا الحفمال حدوث نزمة عجز يف السيولة تلوح نيرها،
ميكن االرتفاع باملناقشة املفعلقة باملفأخرات إىل مسفويات نعلى يف الةعثات الدائمة لدى األمم املفحدة،
وخاصة فيما يفعل بالةعثات اليت توجد على دوهلا مةالغ كةرية من املسامهات املسفحقة اليت مل تسدد .ومن
شأن حضور رئيس مجعية الدول األطراف نن يكون ذا قيمة عند الرتتيب هليا النهج.
 -22وخيففم امليسر نعمال املفعلقة بالفرتة ما بني الدورتني بفوصية اجلمعية بفضمني قرارها اجلامع
الفقرات الواردة يف مرف هيا الفقرير.
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مرفق
مشروع نص يدرج في القرار الجامع
-1

يةقى على الفقرة  116من القرار اجلامع لعام ( 2017الوثيقة :)ICC-ASP/16/Res.6.

" حتيط علما مع القل بفقرير امليسر عن املفأخرات املسفحقة على الدول األطراف؛"
-2

يةقى على الفقرة  127من القرار اجلامع لعام ( 2017الوثيقة :)ICC-ASP/16/Res.6

" تؤكد نمهية توفري املوارد املالية اللزمة للمحكمة ،وحتث مجيع الدول األطراف يف
نظام روما األساسي على حتويل مسامهاهتا املقررة بالكامل وعلى نن تفعل ذلك يف األجل احملدد
لفسديد االشرتاكات نو نن تقوم ،يف حالة املفأخرات عن فرتات سابقة ،بفسديدها فورا وفقا
للمادة  115من نظام روما األساسي ،والقاعدة  1-105من النظام املايل والقواعد املالية،
وسائر القرارات ذات البلة البادرة عن اجلمعية؛"
-3

تدرج الفقرات الفالية يف الفرع املفعل بالواليات من القرار اجلامع لعام :2018
فيما خيص الميزانية البرنامجية،
" تقرر نن يواصل املكفب ،عن طري رئيس اجلمعية ومنس الفري العامل وامليسر،
مراقةة حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة ،ونن ينظر املكفب يف اختاذ تدابري
إضافية للفمكني من نن تسدد مجيع الدول األطراف املةالغ املسفحقة عليها ،حسةما يكون
مناسةا ،ونن يواصل الفحاور مع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا املسفحقة نو اليت عليها
مفأخرات ونن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة ،عن طريق إعادة األخذ
بأسلوب التيسير السنوي بشأن موضوع المتأخرات؛"

"تطلب من األمانة إبلغ الدول األطراف دوريا بأمساء الدول اليت اسفعادت حقوقها
يف الفبويت عقب تسديدها املفأخرات املسفحقة عليها؛"
____________

6

37A271118

