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الدورة الثامنة عشرة

الهاي 7 – 2 ،كانون األول/ديسمرب 2102

تقرير المكتب عن متأخرات الدول األطراف
.I

مق ّدمة
 .1عملا باملواد  002و 001و 007من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
("احملكمة") ،فإن نفقات احملكمة ومجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،الواردة يف امليزانية اليت تنظر فيها
اجلمعية وتقررها ،تُغطّى مبوارد منها االشرتاكات اليت تدفعها الدول األطراف وفقا جلدول أنصبة متفق عليه
يستند إىل جدول األنصبة الذي اعتمدته األمم املتحدة مليزانيتها العادية َّ
معدالا وفقا للمبادئ اليت يستند
إليها اجلدول.
املقررة والسلف
 .2وعملا بالقاعدة  0-011من النظام املايل والقواعد املالية" ،تُعترب االشرتاكات َّ
املسجل املشار إليها يف
مستحقة وواجبة الدفع بالكامل يف غضون ثلثني يوم ا من استلم رسالة
ِّ
القاعدة  ]...[ 1-1أو يف أول يوم من السنة التقوميية املتعلقة هبا ،أيهما أبعد" .وألغراض هذا التقرير،
صف املستحقات اليت ال تُدفع بكاملها يف غضون هذا األجل "اشرتاكات غري مسدَّدة" .وتقضي
تُ ْو َ
القاعدة نفسها بأنه "يف  0كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية ،يُعترب الرصيد غري املدفوع من تلك
االشرتاكات والسلف متأخرا سنة واحدة" .وعلوة على ذلك ،تنص الفقرة  8من املادة  002من نظام
روما األساسي على أنه "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف
احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة
عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها .إال أ ّن اجلمعية قد تسمح ملثل الدولة الطرف هذه
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت أ ّن عدم السداد يعود إىل ظروف خارجة عن إرادة الدولة
الطرف".
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 .3وقد أ ّكدت اجلمعية بشكل منتظم على "أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية اللزمة ،و[حثت]
املقررة بكاملها وعلى أن تفعل
مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكاهتا َّ
ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه االشرتاكات أو ،يف حالة املتأخرات املستح ّقة عن فرتات سابقة ،على
أن تسددها فورا وفقا للمادة  001من نظام روما األساسي ،والقاعدة  0-011من النظام املايل والقواعد
1
املالية ،والقرارات األخرى ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية".
ومنسق
 .4وقررت اجلمعية ،يف دورهتا السابعة عشرة "أن يواصل املكتب من خلل رئيس اجلمعية ّ
امليسر ،رصد حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة ،وأن ينظر يف اختاذ
جمموعة العمل و ّ
تدابري إضافية للنهوض بتسديد مجيع الدول األطراف ،على النحو املناسب ،للمدفوعات املستحقة عليها،
وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها اشرتاكات مل تُسدد بعد أو اليت عليها متأخرات ومن
خلل إعادة اعتماد أسلوب التيسري السنوي بشأن مسألة املتأخرات ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل
2
اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة".
 .5كما حثّت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة ،يف القرار املتعلق بامليزانية 3،مجيع الدول األطراف
املقررة بشكل آين وطلبت من احملكمة والدول األطراف بذل جهود فعلية واختاذ
تسديد اشرتاكاهتم ّ
اخلطوات اللزمة لتقليص مستوى املتأخرات واالشرتاكات غري املس ّددة قدر اإلمكان لتفادي مشاكل
السيولة لدى احملكمة 4.كما طلبت اجلمعية من احملكمة تطوير مبادئ توجيهية متوافقة مع القواعد واللوائح
احلالية ،تتمحور حول الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا واليت تنطبق عليها األحكام املتعلقة بفقدان
حق التصويت واليت تواجه مصاعب اقتصادية ملحوظة ،لكي تبدأ بتطبيق خطط طوعية
ومستدامة5.لتسديد املتأخرات .كما طلبت اجلمعية من احملكمة رفع املبادئ التوجيهية إىل جلنة امليزانية
واملالية ("اللجنة") قبل انعقاد دورهتا الثانية والثلثني ،وإلحاطة الدول األطراف بأي خطط سداد من هذا
القبيل وبتطبيقها من خلل أسلوب التيسري يف امليزانية .وبالتايل يتم النظر اآلن يف مسألة خطط السداد
يف أسلوب التيسري يف امليزانية.
 .6وقد منح مكتب اجلمعية الفريق العامل يف نيويورك الوالية الضرورية بشأن مسألة املتأخرات يف 02
ميسرا
وعني يف  7شباط/فرباير  2102السيد حممد نور علم (بنغلديش) ِّ
كانون األول/ديسمرب ّ ،2108
معنيّ ا مبسألة املتأخرات.

1قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/12/Res.8( 8/02-الفقرة 01؛ وقرارها د ،)ICC-ASP/13/Res.5( 1/01-الفقرة 80؛ وقرارها د1/01-
( ،)ICC-ASP/14/Res.4الفقرة 011؛ وقرارها د ،)ICC-ASP/15/Res.5( 1/01-الفقرة 007؛ وقرارها د117; ICC-( 0/00-
 ،)ASP/16/Res.6الفقرة 027؛ وقرارها د ،)ICC-ASP/17/Res.5( 1/07-الفقرة .011
2قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/17/Res.5( 1/07-املرفق األول ،الفقرة ( 00ب).
3قرار اجلمعية د.)ICC-ASP/17/Res.4( 1/07-
4قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/17/Res.4( 1/07-القسم (جيم) ،الفقرة .0
5قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/17/Res.4( 1/07-القسم (جيم) ،الفقرة .2
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.7

أما أهداف عملية التيسري بشأن مسألة املتأخرات فهي كالتايل:

(أ) إجياد طرق لضمان عدم بقاء أي اشرت ٍ
ٍ
اكات َّ ٍ
غري مسدَّدة،
مقررة مستحقة للمحكمة َ
وذلك عن طريق إجياد ثقافة االنضباط املايل؛
(ب) البحث عن طُرق للتعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالتزاماهتا املالية من أجل تصفية
كل رصيد غري مسدَّد مستحق عليها؛
(ج) حبث ما ميكن عمله يف احلاالت اليت تكون فيها هذه االشرتاكات غري املسدَّدة هي
متأخرات مبوجب املادة  002من نظام روما األساسي و/أو عندما يُعزى عدم الوفاء بااللتزام بتسديدها
إىل ظروف خارجة عن إرادة الدول األطراف املعنية؛
(د) إبقاء اآللية اليت تسمح للدول األطراف بالتماس اإلعفاء من تطبيق املادة  002من نظام
روما األساسي قيد االستعراض؛
(ه) حتسني التواصل فيما بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف اليت عليها متأخرات ،وذلك
املقررة غري املسدَّدة معاجلة أكثر فعالية.
ملعاجلة مسألة االشرتاكات َّ
.II

حالة االشتراكات والمتأخرات
 .8بتاريخ  10تشرين األول/أكتوبر  ،2102كان جمموع االشرتاكات غري املسدَّدة ،مبا يف ذلك
امليزانية العادية واملسامهات يف صندوق رأس املال العامل ،واملسامهات يف صندوق الطوارئ ،واملستحقات
من املسامهات يف تسديد قرض الدولة املضيفة ،قد بلغ  17 117 182يورو.
سوت حساباهتا بالكامل،
 .9وبتاريخ  10تشرين األول/أكتوبر  ،2102كانت  70دولة طرفا قد ّ
و 22دولة طرف ا كانت عليها اشرتاكات غري مسدَّدة مستحقة مليزانية عام  ،2102و 21دولة طرف ا كانت
عليها متأخرات ،و 02دولة طرف ا مل يكن حيق هلا التصويت وكان يلزمها تسديد حد أدىن من املدفوعات
لكي تتجنب تطبيق الفقرة  8من املادة  002من نظام روما األساسي عليها.
 .11ويف تقريرها عن دورهتا الثانية والثلثني ،وكجزء من مراجعتها للمبادئ التوجيهية املتعلقة خبطط
السداد اليت تق ّدمها احملكمة" ،أوصت [جلنة امليزانية واملالية] بشدة أن ُُتنح التماسات اإلعفاءات فقط إثر
تسديد مبلغ أدىن حمدد وبعد تقدمي خطط سداد للرصيد املتب ّقي" 6.وتعتقد اللجنة أ ّن مثة طرقاَ بديلة متاحة
للتعامل مع الدول اليت مل تسدد اشرتاكاهتا تستحق التوقّف عندها ،وأ ّن بوسع اجلمعية أن تقرر اعتماد
7
إجراءات أخرى حتد يف بعض اجملاالت من مشاركة الدول اليت مل تسدد اشرتاكاهتا.

6قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/18/5( 1/08-الفقرة .11
7قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/18/5( 1/08-الفقرة 11
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 .11يف تقريرها عن دورهتا الثالثة والثلثني ،حثّت اللجنة كل الدول األطراف على تسديد اشرتاكاهتا
ضمن األجل احملدد لضمان توفّر األموال الكافية للمحكمة على مدار السنة .كما ذ ّكرت اللجنة بتوصيتها
السابقة واليت دعت فيها رئيس اجلمعية ومسؤويل احملكمة إىل طرح هذه املسألة مع الدول اليت مل تسدد
مستحقاهتا كلما عقدت اجتماعات ثنائية مع هذه الدول 8.وج ّددت اللجنة قلقها بشأن امليل إىل تزايد
املتأخرات يف السنوات األخرية ،ما أسفر عن حدوث خماطرة كبرية قوامها العجز يف السيولة .وهذا ما ش ّدد
عليه كذلك تقرير املراجع اخلارجي حول إعداد ميزانية احملكمة 9.وذ ّكرت اللجنة بتوصية املراجع اخلارجي
الذي قال إنه بغية تعزيز عملية اسرتداد االشرتاكات غري املسددة ،جيب السماح للدول األطراف املتأخرة
يف تسديد االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني الكاملتني السابقتني بالتصويت فقط بعد احرتام
جدول السداد ،أو منح التماسات اإلعفاء فقط بعد تسديد مبلغ أدىن حمدد وبعد تقدمي خطة سداد
للرصيد املتبقي .واعتربت اللجنة أن انتخابات القضاة واملدعي العام الوشيكة تشكل فرصة تكون فيها
حقوق التصويت مطلوبة جدا ومن هنا حتث الدول اليت يتوجب عليها سداد املتأخرات أن تسددها
10
بشكل آين.
.III

المشاورات وتقاسم المعلومات
 .12على غرار السنوات السابقة ،أُدرجت معلومات عن حالة االشرتاكات املستحقة للمحكمة يف
مرفقات تقر َيري الدورتني السنويتني للجنة امليزانية واملالية 11.كما أنه ومبوجب التكليف الذي منحته
12
تضمن
اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة ،تل ّقت الدول األطراف تقريرا ماليا شهريا من احملكمة ّ
معلومات عن حالة االشرتاكات.
امليسر علما على حنو دوري حبالة االشرتاكات واملتأخرات .ويف  00نيسان/أبريل
 .13وأحاطت األمانة ِّ
و 00تشرين األول/أكتوبر  ،2102أرسلت األمانة رسائل إىل الدول األطراف مبوجب أحكام الفقرة 8
من املادة  002من النظام األساسي.
امليسر مع وفود الدول األطراف من البعثات الدائمة لدى األمم
 .14خلل العام  ،2102اجتمع ِّ
املتحدة ،وخاصة مع وفود الدول اليت عليها اشرتاكات هامة غري مسدَّدة ،بغية مناقشة مقدار هذه
امليسر أيض ا مع وفود من الدول األطراف اليت ختضع حالي ا
اصل ِّ
املتأخرات وحالتها على السواء .وتو َ
لتطبيق أحكام الفقرة  8من املادة  002من نظام روما األساسي ،وحثَّها على استعادة حقوقها يف
التصويت بتسوية املتأخرات املستحقة.

8قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/18/15/AV( 01/08-الفقرة .002
9
قرار اجلمعية د )ICC-ASP/18/15/AV( 01/08-الفقرة  ،087مع اإلحالة إىل قرار اجلمعية د.)ICC-ASP/18/2/Rev.1( 2/08-
10
تقرير اجلمعية د )ICC-ASP/18/15/AV( 01/08-الفقرة .070
11انظر قرار اجلمعية د )ICC-ASP/18/5( 1/08-وقرار اجلمعية د.)ICC-ASP/18/15( 01/08-
12قرار اجلمعية د ،)ICC-ASP/17/Res.4( 1/07-القسم (نون) ،الفقرة .01
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.IV

االستنتاجات والتوصيات
 .15بأخذ الوضع املسبِّب للقلق خبصوص االشرتاكات غري املسدَّدة واملتأخرات يف االعتبار ،ينبغي
إبقاء احلالة العامة للشرتاكات قيد املراقبة الدقيقة ،وينبغي أن تواصل اجلمعية تركيز اهتمامها على احلرص
على أن تسدد كل االشرتاكات املقررة للمحكمة وأن تتخذ مجيع الدول األطراف اإلجراءات اللزمة لتلبية
امليسر بأن تواصل اجلمعية األخذ بأسلوب التيسري
طلبات الدفع َّ
املوجهة إليها .وهلذا السبب ،يوصي ِّ
السنوي بشأن مسألة املتأخرات.
امليسر أعماله املتعلقة بالفرتة ما بني الدورتني بتوصية اجلمعية بتضمني قرارها اجلامع الفقرات
 .16وخيتتم ِّ
الواردة يف مرفق هذا التقرير.

5
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مرفق
مشروع نص يُ ْد َرج في القرار الجامع
.0

يُب َقى على الفقرة  011من القرار اجلامع لعام ( 2108الوثيقة :)ICC-ASP/17/Res.5.

امليسر عن املتأخرات املستحقة على الدول األطراف؛"
" حتيط علماا مع القلق بتقرير ِّ
.2

يُب َقى على الفقرة  011من القرار اجلامع لعام ( 2108الوثيقة :)ICC-ASP/17/Res.5

" تؤكد أمهية توفري املوارد املالية اللزمة للمحكمة ،وحتث مجيع الدول األطراف يف نظام
روما األساسي على حتويل مسامهاهتا املقررة بالكامل وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد
لتسديد االشرتاكات أو أن تقوم ،يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة ،بتسديدها فورا وفقا
للمادة  001من نظام روما األساسي ،والقاعدة  0-011من النظام املايل والقواعد املالية،
وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية؛"
.3

درج الفقرات التالية يف الفرع املتعلق بالواليات من القرار اجلامع لعام :2102
تُ َ
فيما خيص الميزانية البرنامجية،
امليسر ،مراقبة
ومنسق الفريق العامل و ِّ
" تقرر أن يواصل املكتب ،عن طريق رئيس اجلمعية ِّ
حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة ،وأن ينظر املكتب يف اختاذ تدابري إضافية
للتمكني من أن تس ّدد مجيع الدول األطراف املبالغ املستحقة عليها ،حسبما يكون مناسبا ،وأن
يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت مل تسدِّد اشرتاكاهتا املستحقة أو اليت عليها متأخرات وأن
يقدِّم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة؛"
"تطلب من األمانة إبلغ الدول األطراف دوري ا بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف
التصويت عقب تسديدها املتأخرات املستحقة عليها؛"
____________
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