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 جمعية الدول األطراف

 
 عشرة الثامنةالدورة   

 2019 كانون األول/ديسمبر 7-2 ،الهاي

رة سداد المحكمة عن خططتقرير  االشتراكات المقرَّ
* 

 ملخَّص عام

وضع مبادئ الجمعية إلى المحكمة لطلب هذا التقرير ب يُستجاب -1
لدول األطراف التي عليها ل تتيح النافذة واللوائحالقواعد  مع متوافقةتوجيهية 
 والتي ،من نظام روما األساسي( 8)112أحكام المادة  تنطبق عليهاومتأخرات 

المستحقات عليها سداد لخطط ب األخذ، كبيرةمصاعب اقتصادية  من تعاني
كذلك من المحكمة أن تعرض  طلبت الجمعيةقد و طوعية مستدامة.بصورة 

دورتها الثانية قبل مسبَّقاً الميزانية والمالية لجنة على  المعنيةالمبادئ التوجيهية 
  .الثينوالث

. النافذينوالقواعد المالية لنظام المالي متوافق مع االمحكمة  إن مقترح -2
ً  السدادخطة  في إطارلمتلقاة تُخصَّص االشتراكات اوس من  8-5للبند وفقا

ن تكون قد سدَّدت بحلول نهاية فترة نبغي للدول األطراف أالنظام المالي. وي
 مستحقة عليهاالمبالغ ال من اتمتأّخرال خطة السداد المقترحة كلَّ العمل ب
قصى المقترح لمدة خطة ويبلغ الحد األبموجب التزاماتها المالية. للمحكمة 
  ست سنوات. السداد

                                                           
 ./32/12CBFصدر سابقاً باعتباره الوثيقة أُ  *
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 مةمقد     -أوالا 

ال يكون ( من نظام روما األساسي على ما يلي: "8)112تنص المادة   -1
للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق 

لقيمة  مساوياالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها 
عنها.  ]ا[االشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائد

الطرف بالتصويت في الجمعية وفي  وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهذه الدولة
  "المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدول الطرف بها.

 )"الجمعية"( في دورتها السابعة الدول األطرافجمعية  طلبتوقد   -2
وضع مبادئ توجيهية  الجنائية الدولية )"المحكمة"( إلى المحكمة عشرة

لدول األطراف التي عليها متأخرات ل تتيح النافذة واللوائحالقواعد  متوافقة مع
 تعاني والتي ،من نظام روما األساسي( 8)112أحكام المادة  وتنطبق عليها

لسداد المستحقات عليها بصورة خطط ب األخذ، كبيرةمصاعب اقتصادية  من
هذه كذلك من المحكمة أن تعرض  قد طلبت الجمعيةو طوعية مستدامة.

ً قبل توجيهية على لجنة المبادئ ال دورتها الثانية الميزانية والمالية مسبَّقا
خطط من ال بكل ما يوضعالدول األطراف  تواظب على إعالم، وأن والثالثين
الهاي فريق  عملية التيسير الذي يتواله من خاللوبتنفيذها وذلك  المعنية
  .1بالميزانية فيما يتعلقالعامل 

 السدادوضع خطط لويتضّمن هذا التقرير المبادئ التوجيهية المقترحة   -3
لدول األطراف المعنية المرونة الالزمة لسداد ما عليها من ل تتيحها آليةً تصفب

لف، وتمّكنها من تبيان حرصها على الوفاء بالتزاماتها المالية سُ متأخرات و
  بموجب نظام روما األساسي.

ا    اريفوالتع نافذالاإلطار القانوني   -ثانيا

ار ة باإلطمتعلقوالمعلومات ال اريفترد في هذا القسم من التقرير التع  -4
  المالي والقواعد المالية للمحكمة. بموجب النظام النافذالقانوني 

 :112الدول األطراف التي عليها متأخرات وتنطبق عليها المادة   -5

ال يكون للدولة الطرف التي تتأخر األساسي: "( من نظام روما 8)112المادة 
عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية 

لقيمة االشتراكات المستحقة  مساوياإذا كان المتأخر عليها وفي المكتب 
. وللجمعية، مع ذلك، عنها ]ا[عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائد

لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت أن تسمح 
الخط ب التشديد] بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدول الطرف بها."

 [مضاف هنا البارز

رة المستحقة  -6  االشتراكات المقرَّ

تعتبر االشتراكات المقررة والسلف مستحقة من النظام المالي: " 6-5البند 
رئيس قلم ]دفع بالكامل في غضون ثالثين يوما من استالم رسالة وواجبة ال
]إذا كان هذا اليوم يمية المتعلقة بها أو في أول يوم من السنة التقو ...[المحكمة

  [التشديد بالخط البارز مضاف هنا] ".[األجل ذاكيحل بعد انقضاء 

 الدول األطراف التي عليها متأخرات:  -7

                                                           
األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة الوثائق الرسمية لجمعية الدول  1

(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمبر  12-5 عشرة، الهاي،

ICC-ASP/17/Res.4 2، القسم جيم، الفقرة. 
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كانون الثاني/يناير من السنة  1في  ]…["المالي: من النظام  6-5البند 
التقويمية التالية، يعتبر الرصيد غير المدفوع من تلك االشتراكات والسلف 

 [التشديد بالخط البارز مضاف هنا] "سنة واحدة. متأخرا

 تخصيص المدفوعات:  -8

تقيد مدفوعات الدولة الطرف في صندوق رأس من النظام المالي: " 8-5البند 
ثم ]، ، ثم في حساب االشتراكات المستحقة للصندوق العامأوالالمال المتداول 

ترتيب االشتراكات المقررة على الدولة  بحسبئ،[ في صندوق الطوار
 "الطرف.

ا   سنواتعلى مدى عدة خطة السداد  -ثالثا

الجمعية  تهطلبكما  سنوات على مدى عدةم المحكمة خطة السداد تقدّ    -9
طرف اللدولة ليجوز  إلى أنه في هذا الصدديشار . و2في دورتها السابعة عشرة

( من نظام روما 8)112ت وتنطبق عليها أحكام المادة عليها متأخراالتي 
أن الوفاء بالتزاماتها المالية،  في كبيرةجه مصاعب اقتصادية األساسي، وتوا
فيه بخطة السداد من خالل أمانة الجمعية لكي تنظر  المتعلقتقدّم اقتراحها 

 المحكمة.

 :فيما يخص خطة السداد بالمتطلبات التالية الوفاءيجب و  -10

خطة العمل بطلب  يُعزى إليه وجه اإلجمال ماعلى أن يبيَّن  )أ(
و/أو  الكبيرةمصاعب االقتصادية سنوات من العلى مدى عدة السداد 
 ؛الدولة الطرف الخارجة عن سيطرةف الظرو

تكون قد سدَّدت بحلول نهاية فترة ن الدولة الطرف بأ أن تتعهد )ب(
خطة السداد المقترحة كلَّ المتأّخرات من المبالغ المستحقة عليها 

 ؛للمحكمة بموجب التزاماتها المالية

السنوية المقترحة، كاملةً  قساطاألالدولة الطرف بسداد  أن تلتزم )ج(
 ين:ءجزهذه األقساط إلى ، وينبغي أن تنقسم وفي األجل المحدَّد

ت المتأّخرامجموع  لتسديد اً سنويثابت يُدفع بلغ م ‘1’
جميع من مساهماتها في الدولة الطرف المستحقة على 

 خطة السداد؛ بشأن االتفاق كما يحدَّد عند، 3الصناديق

رة  ثابت يُدفع لتسديدبلغ م ‘2’ مجموع االشتراكات المقرَّ
جميع من مساهماتها في الدولة الطرف على  المستحقة
الخطة حتى العمل بمن سنة بداية  عن الفترة الممتدة الصناديق
 عليه الجمعية؛ كما توافق، ية العمل بهاسنة نها

                                                           
(، المجلَّد األول، الجززء الثالزث، القزرار 17/20ASP/-ICC) 2018 ...الدورة السابعة عشرة ...الوثائق الرسمية 2

ICC-ASP/17/Res.4 دئ المحكمززة وضززع مبززا تطلززب إلززىاألطززراف، إن جمعيززة الززدول " .2، القسززم جززيم، الفقززرة

ظم الراهنة فيما يخص الدول األطراف التي عليها متأخرات وتحت طائلة أحكام توجيهية في نطاق القواعد والن

من نظزام رومزا األساسزي وهزي تعزاني مصزاعب اقتصزادية جّمزة، أن تنخزرط فزي خطزط  8، الفقرة 112المادة 

لجنزة عزرض المبزادئ التوجيهيزة هزذه علزى مزن المحكمزة أن ت وتطلزب كزذلكللتسديد طوعيزة وقابلزة لالسزتدامة، 

في وقت يسبق دورتها الثانية والثالثين، وأن تبقي الدول األطراف على علزم بزأي خطزط مزن زانية والمالية المي

 ".بالميزانية ما يتعلق[فريق الهاي العامل في ]التيسير الذي يتوالههذا القبيل وبتنفيذها وذلك عن طريق 
 عزام )بمزا فيهزا االشزتراكات المسزتحقةالصناديق المشار إليها هي صندوق رأس المال المتداول والصزندوق ال 3

 .الطوارئصندوق ( وقرض الدولة المضيفةتسديد لعند االقتضاء 
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أقصى حد  عنالمقترحة  السدادخطة العمل بمدة تزيد أال  )د(
 ست سنوات.مقداره 

  

خطة السداد العمل بطرف خالل مدة الدولة ال تدفعهمبلغ  كلسيُخصَّص   -11
رة على الدولة بحسب ترتيب االشتراكات المقرَّ  صناديق المعنيةلل الموضوعة

 من النظام المالي )المرفق(. 8-5، عمالً بالبند الطرف

مع  يتوافقالمتلقى  المقترحسينظر رئيس قلم المحكمة فيما إذا كان   -12
الفرعية ب الفقرات )أعاله  10في الفقرة  تيننالمبيلمدة اولمتطلبات المالية ا

 وستتابعإلى الجمعية.  بهذه المقتضياتخطط السداد التي تفي  ( وسيحيلحتى د
ً   عنهالجمعية   وستبلغالمحكمة تنفيذ خطط السداد  تقريرها المالي  فيدوريا

 الشهري. 

عليها فق متالسداد الخطة العمل ب إطارالمندرج في د القسط األول سيُع    -13 
البالغ الذي يعلم  استالميوماً بعد  30في غضون  هكاملمستحقاً وواجب الدفع ب

وستكون األقساط فيه رئيس قلم المحكمة الدولة الطرف بالمبلغ المستحق. 
ً من  30الالحقة مستحقة في غضون  البالغ الذي يعلم فيه رئيس  استالميوما

اليوم األول من السنة في أو الدولة الطرف بالمبلغ المستحق، قلم المحكمة 
 ذاكيحل بعد انقضاء  إذا كان هذا اليوم، القسط المعني خصهايالتي التقويمية 

 . األجل

خطة المتفق بال مدة العملخالل أية سنة من  ،طرفالدولة ال تتقيدإذا لم  -14
 المعنيةخطة فإن الخطة هذه ال بشروط ،سنواتعلى مدى عدة لسداد عليها ل
 .الغيةتصبح 

ا   الخاتمة  -رابعا

بشأن اآللية الميزانية والمالية توصية لجنة تطلب المحكمة من  -15
  سنوات.على مدى عدة المقترحة لوضع خطط السداد 
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 المرفق

 مثال 

رةفيما يلي مثال على  متأخرات  منها ،دولة طرف عليها متأخراتل حالة متصوَّ
عام  تأخذ فينظام روما األساسي، )ب( من 112تنطبق عليها أحكام المادة 

لقواعد المقترحة وا النظام المالي والقواعد المالية بخطة للسداد وفق 2020
دفع الدولة الطرف تتوخى الخطة  لألخذ بهذه ونتيجةً سداد. ال طبخط المتعلقة

 .2023متأخرات بحلول عام الما عليها من كل 

رة الحالة ال  والخطةمتصوَّ

 (2019-2012)للفترة مبالغ المتأخرات 

رة الحالة هذه اليبلغ ما على الدولة الطرف من متأخرات في  ˗ متصوَّ
يورو  12 000و ،2012ن عام عيورو  10 000يورو ) 100 000

عن يورو  13 000و، 2015و 2014و 2013عوام األكل من ن ع
عام عن  15 000و ،2018و 2017و 2016عوام األكل من 
د الدولة الطرف تُع   2020كانون الثاني/يناير  واعتباراً من(. 2019

 من النظام المالي. 6-5وفقاً للبند عليها المستحقات متأخّرة عن سداد 

 المتأخراتخطة سداد 

سنوات على مدى أربع بخطة سداد  2020الدولة الطرف في عام  تأخذ ˗
 .2023حتى عام  يُعمل بها

كل  بلغيسنوية خطة السداد بدفع أقساط  بموجبف الدولة الطر تتعهد ˗
يورو مقسَّماً  100 000متأخرات )مبلغ تسديداً لليورو  25 000 منها
  أربع سنوات(.على 

رة الجديدة )للفترة   ( ومجموع المدفوعات 2023-2020االشتراكات المقرَّ

رة وفقاً للبند  ˗ من النظام  4-5إذا افترضنا أن االشتراكات الجديدة المقرَّ
 2020 عام للفترة الممتدة منفي السنة يورو  15 000المالي تبلغ 
رة الجديدة تدفع الدولة الطرف فإن ، 2023 حتى عام االشتراكات المقرَّ

مالية لاقواعد النظام المالي وفي ال المحدَّدسنة استحقاقها، على النحو 
عام عن )فعلى سبيل المثال تُدفع االشتراكات  بصيغتها النافذةلمحكمة ل

عن ، وتُدفع االشتراكات 2020كانون الثاني/يناير  في غضون 2020
 (.إلخ ،2021كانون الثاني/يناير  في غضون 2021عام 

 ملع، بالنظر إلى 2020اإلجمالي الواجب دفعه في عام  المقدار ثم إن ˗
يورو  25 000يورو ) 40 000يبلغ بخطة السداد، الدولة الطرف 

تسديداً يورو  15 000 زائداً خطة السداد وفق  تسديداً للمتأخرات
األعوام كل من في  مساو   ويجب دفع مبلغالشتراكات الجديدة(. ل

 . 2023و 2022و 2021
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 ]ألف[ (اتالمتأخرات )المبالغ باليورو

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 المجموع

000 

100 000 15 000 13 000 13 000 13 000 12 000 12 000 12 000 10 

 

 ]باء[ (ات)المبالغ باليورو خطة سداد المتأخرات

 2020 2021 2022 2023 المجموع

000 100 000 25 000 25 000 25 000 25 

 

رة الجديدة )المبالغ باليورو  ]جيم[( اتاالشتراكات المقرَّ

 2020 2021 2022 2023 المجموع

000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 

 

 ( ]باء[ + ]جيم[ ات)المبالغ باليورو المدفوعات اإلجمالية

 2020 2021 2022 2023 المجموع

000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 

 

 تخصيص المدفوعات

ززص أقسززاط االشززتراكات المدفوعززة إن  ˗  تسززتحقسززنة ألقززدم أوالً ستحصَّ
مزززن النظزززام  8-5عنهزززا، عمزززالً بالبنزززد علززى الدولزززة الطزززرف اشزززتراكات 

 لذا:و. المالي

o  40 000) 2020الززدفع فززي عززام  قسززط االشززتراكات الواجززبسززيُعد 
يزورو(،  10 000) 2012 عزامن عزسزداد المتزأخرات ل دفعةً يورو( 

يزززورو(  12 000) 2014عزززام  يزززورو( و 12 000) 2013عزززام و
 يورو(. 6 000) 2015عام و

o  فزي قسزط االشزتراكات الواجزب الزدفع حصَّزص يسوعلى نحزو مماثزل
 2015 عززامن عززلمتززأخرات لسززداد ايززورو(  40 000) 2021عززام 

 2017عززززام يززززورو( و 13 000) 2016عززززام يززززورو( و 6 000)
 يورو(.  8 000) 2018عام يورو( و 13 000)

o  زززص قسزززط االشزززتراكات الواجزززب الزززدفع  2022فزززي عزززام وسيحصَّ
 5 000) 2018 لسززززداد المتززززأخرات عززززن عززززاميززززورو(  40 000)

الشزتراكات الجديزدة سزداد ايورو( ول 15 000) 2019عام يورو( و
 يورو(.  5 000) 2021عام يورو( و 15 000) 2020 عن عام

o 2023فززي عززام قسززط االشززتراكات الواجززب الززدفع ل مثّ  يوأخيززراً سزز 
 2021 عزن عزاماالشزتراكات الجديزدة دفعةً لسداد يورو(  40 000)
 2023عزززام يزززورو( و 15 000) 2022عزززام يزززورو( و 10 000)
 يورو(.  15 000)
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 أنجزززت تنفيززذتكززون الدولززة الطززرف قززد  2023عززام  طوبعززد سززداد قسزز ˗
السزززنة  مسزززتحقة عزززن اتمتزززأخرعليهزززا أي ال تكزززون ن الخطزززة وينبغزززي أ

 . السابقة السنةأو  الجارية

 ( اتتخصيص المدفوعات )المبالغ باليورو

  المجموع  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 2020قسط  40 000                 6 000 12 000 12 000 10 000 

   

000 6 000 13 000 13 000 8 

     

 2021قسط  40 000

      

000 5 000 15 000 15 000 5 

  

 2022قسط  40 000

 2023قسط  40 000 15 000 15 000 10 000                  

            

000 160 

   

____________ 


