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الدول األطرافعلى اتالمستحقالمكتب عن متأخرات تقرير 

المقدِّمة-أوالً 
، اجلنائية الدولية ("احملكمة")لمحكمة لمن نظام روما األساسي١١٧و ١١٥و ١١٢باملواد عمالً -١

وتبت يف فيها اجلمعية يف امليزانية اليت تنظر ، املهيَّأ هلا("اجلمعية")ومجعية الدول األطرافاحملكمة نفقات ُتَسدُّ 
ا، جدول أنصبة متفق عليه مستند إىل وفقَ ر رَّ قَ اليت تُـ االشرتاكاتسديداً الدول األطراف تدفعهما مبوارد منهاشأ

ًال وفق املبادئ القائم ة لتطبيقه على ميزانيتها العاديةه األمم املتحدتعتمدجدول أنصبة االشرتاكات الذي  معدَّ
.عليها حتديده

والسلف مستحقة املقرَّرةعترب االشرتاكات تُ "من النظام املايل والقواعد املالية، ١-١٠٥القاعدة بعمالً و -٢
٥-٥البنداملشار إليها يف [رئيس قلم احملكمة]من استالم رسالة وواجبة الدفع بالكامل يف غضون ثالثني يوماً 

ا، [...]  املستحقات اليت تـُْوَصف. وألغراض هذا التقرير، "أيهما أبعدأو يف أول يوم من السنة التقوميية املتعلقة 
كانون ١يف "بأنهالقاعدة نفسهاوتقضي. "دةغري مسدَّ اشرتاكات"األجليف غضون هذا هاكاملبال ُتدفع

سنةعترب الرصيد غري املدفوع من تلك االشرتاكات والسلف متأخراً الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية، يُ 
ال يكون للدولة ’’همن نظام روما األساسي على أن١١٢من املادة ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة ".واحدة

ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
".عنهالقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً املتأخر عليها مساوياً 

ا،السابقةادورايف اجلمعيةغرار ما فعلتهعلى و -٣ دت] [شدَّ "،يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرةفإ
اف يف نظام روما األساسي على حتويل على أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، [وحثت] مجيع الدول األطر 

ا  بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه االشرتاكات أو، املقرَّرةمبالغ اشرتاكا
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من نظام روما األساسي، ١١٥املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فورًا وفقًا للمادة حالةيف
.)١("قواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعيةمن النظام املايل وال١-١٠٥والقاعدة

ا الثانية عشرةقررت و -٤ عمليةإجراءإىلاالنتقالأساسعلىللمكتب،ينبغيأنه"اجلمعية يف دور
مراقبةيواصلأنسنتني،كلمرةاملتأخراتبشأناجلمعيةإىلتقريرهوتقدميالعاملنيويوركفريقإطاريفالتيسري

الدولبتسديدللنهوضإضافيةتدابرياختاذيفينظروأنللمحكمة،املاليةالسنةطيلةاملستلمةاملدفوعاتحال
عليهااليتاألطرافالدولمعالتحاوريواصلوأناالقتضاء،حبسبعليها،املستحقةللمدفوعاتاألطراف
إثرالتصويتحقوقاستعادتاليتالدولبأمساءدورياً األطرافالدولإعالماألمانةمن"تطلبو ؛"متأخرات
املستحقات على أحاطت اجلمعية علماً بتقرير املكتب عن متأخرات كما .)٢(عليهااملستحقةاملتأخراتتسديدها

إىل اجلمعية بشأنهالنظر يف املوضوع جمدَّداً بعد عامني بغية تقدمي تقرير"وبتوصياته، مبا يف ذلك )٣(الدول األطراف
ا الرابعة عشرة م وقد مت إعداد هذا التقرير .)٤("يف دور ملسامهة يف اسعيًا إىلمرة كل سنتني من التقارير اليت تقدَّ

تقارير اللجنة.على قيمة املزيد من الوإضفاءحتسني أساليب عمل اجلمعية 

ا الرابعة عشرةتلقت اجلمعية و -٥ مه قدَّ )٥(الدول األطرافاملستحقات على عن متأخرات تقريراً يف دور
أنوقررت اجلمعية.)٦((سلوفاكيا)] Slavomir Kantor[تور نْ الفومري كَ سْ ار املعين مبسألة املتأخرات، السيد امليسِّ 

املدفوعات الواردة ] حال[مراقبة ،وجهة التنسيقق الفريق العاملومنسِّ املكتب، من خالل رئيس اجلمعيةيواصل "
[للمبالغ]طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد مجيع الدول األطراف 

أو اليت عليها ااملستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكا
.)٧("ا اخلامسة عشرةإىل اجلمعية يف دور [عن ذلك]متأخرات ويقدم تقريراً 

ا تلقت اجلمعية و -٦ مه قدَّ )٨(الدول األطرافاملستحقات على عن متأخرات تقريراً عشرةاخلامسةيف دور
يف ُأحيط علماً وقد .(كرواتيا)] Sebastian Rogač[يان روغاش ستِ عين مبسألة املتأخرات، السيد سيبَ امليسر امل

أنه بو ، "راتواملتأخِّ املسدَّدةغري ]الشرتاكاتا[املنذر باخلطر القائم على صعيد الوضع "بـأيضًا هذا التقرير 
دة مسدَّ للمحكمة غريَ ] مستحقةٍ رةٍ مقرَّ أي اشرتاكاتٍ عدم بقاء[زة لضمان مركَّ جيب أن تبذل اجلمعية جهوداً "

يف التقرير نـُوِّهكما . )٩(]"املوجَّهة إليهاطلبات الدفعالتدابري الالزمة لتلبية[مجيع الدول األطراف ]اختاذ[وضمان 

٨٦، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، والقرار ٦٠، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )١( (ب)١٠، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٢( ٦٢، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٣( ٧، الفقرة ICC-ASP/12/30الوثيقة )٤( ICC-ASP/14/40الوثيقة )٥( ولئن مل يوَص سنتني. فسنتنياليت ُجترى لمنها مسألة عملية التيسري أموراً ] ICC-ASP/14/40[يف الدورة الرابعة عشرة مالذي ُقدِّ تناول التقرير )٦(
اء عملية التيسري هفي االشرتاكات[مقدار]أنإىلبالنظرفقد نوِّه فيه إىل أنه"[...]سنتني، فسنتنيلإجرائهاعلىالقائم الزمين ابتعديل جدوهلوالبإ

دةغري وإلخطار،٢٠١٦عام[طيلة]املهمةهذهعلىاملكتبملساعدةاتصالمسؤولتعينيالضروريمنالقلق، [...] يُعتربعلىيبعثيزالالاملسدَّ
احملكمةإليهاترسلهااليتالسدادطلباتاألطرافالدولمجيعتستلمأنولضماناالشرتاكات،سداد[حبال]اإلمكان،قدربانتظام،العاملنيالفريقني

ايفاجلمعيةإىلتقريرتقدميالضروريمنيكونوقد.حياهلاإجراءاتتتخذوأن السعيأثناءاحملددةوالعقباتباملسائلإلخطارهاعشرةاخلامسةدور
املتأخرات".جيعتسويةإىل (ب)١٤، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/14/Res.4القرار )٧( ICC-ASP/15/28الوثيقة (٨) ٢٠، الفقرة ICC-ASP/15/28الوثيقة (٩)
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سنتني فسنتني لرى بعملية التيسري اليت جتُ ٢٠١٧طوال عام من الضروري أن يضطلع الفريق العامل أنإىل املعين 
.)١٠(بشأن مسألة املتأخرات

ا اخلاجلمعيملا قررتهوفقاً احلايل م التقرير يقدَّ وعليه-٧ ة عشرة. وقد أسند مكتب اجلمعية امسة يف دور
راً ستيان روغاش (كرواتيا) ميسِّ السيد سيبَ وأعاد تعينيالعاملنيويورك فريق إىل املتعلقة مبسألة املتأخرات املهمة

.٢٠١٧شباط/فرباير ٢٠معنيا مبسألة املتأخرات يف 

ا الرابعة إىلتمدِّ اليت قُ ذات الصلة سلسلة التقارير احلايل ينضاف إىل التقرير إن -٨ حىتاجلمعية يف دورا
.)١١(توصياتالبناء على ما ُخِلص فيها من استنتاجات وما ورد فيها منإىل ويُرمى فيه، عشرةاخلامسة

.توصياتما ُقدِّم فيها منمعية اجل، اليت وافقت التقاريرتلك معطوفاً علىينبغي الرجوع إليهولذا

هدافألًا نشدانعمومُجيرى على الاملستحقاتسألة متأخرات مبفيما يتعلق تيسري الأن بوجيب التذكري-٩
هي:عديدة

وذلك مسدَّدة، للمحكمة غريَ مستحقةٍ رةٍ مقرَّ أي اشرتاكاتٍ عدم بقاءلضمان سبلإجياد )أ(
ثقافة االنضباط املايل؛بالنهوضعن طريق 

ا املالية من أجل لسبلالبحث عن )ب( ةصفيتلتعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالتزاما
؛مستحق عليهامسدَّدغري رصيدكل

فيها هذه االشرتاكات املستحقة متأخرات تكونما ميكن عمله يف احلاالت اليت تدارس)ج(
عدم يُعزىمن نظام روما األساسي و/أو عندما ١١٢املادة تستتبع تطبيق األحكام ذات الصلة من

ف املعنية؛اطر ظروف خارجة عن إرادة الدول األإىلبتسديدهاااللتزامالوفاء ب

١١٢املادة تطبيقللدول األطراف التماس اإلعفاء من تتيحاآللية اليت املواظبة على مراجعة)د(
؛١٢نظام روما األساسيمن 

بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف اليت عليها متأخرات، وذلك فيما التواصلتعزيز )ه(
معاجلة أكثر فعالية.املسدَّدةغري املقرَّرةملعاجلة مسألة االشرتاكات 

، ٢٠١٧وحزيران/يوني٥وفرباير /شباط٢٠يفاقدعُ نذيلالهيْ اجتماعَ يف ،رض على املكتبعُ لقد -١٠
اليت عليها متأخرات، واليت عليها اشرتاكات مستحقة غري الرئيس إىل مجيع الدول األطراف موجَّه مننداء 

امسدَّدة، لتبذل قصارى جهودها من أجل تسديد  يف أقرب وقت ممكن.املالية للمحكمةمسامها

املرجع اآلنف الذكر(١٠) ( ١١ ICC-ASP/9/27وICC-ASP/8/41وICC-ASP/7/26وICC-ASP/6/19وICC-ASP/5/27وICC-ASP/4/14الوثائق (

ICC-ASP/15/28وICC-ASP/14/40وICC-ASP/12/30وICC-ASP/11/23وICC-ASP/10/34و ا املالية يف "من نظام روما األساسي على ما يلي: ١١٢من املادة ٨تنص الفقرة (١٢) ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني ن املتأخر عليها مساوياً تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كا

. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ السابقتني أو زائدا عنهاً 
اةعن أسباب ال قبل للدول ."الطرف 
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االشتراكات والمتأخراتحال- ثانياً 
صندوق املسامهات يف و ،امليزانية العاديةيفاملسامهات ها، مبا فياملسدَّدةغري االشرتاكاتجمموعإن -١١

س أاملسامهات يف صندوق املستبَدالت املندرجة يف ِعداد ر و ، صندوق الطوارئاملسامهات يف و رأس املال العامل، 
مبلغاً ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٣١بلغ يف ،قرض الدولة املضيفةاملسامهات يف تسديدواملستحقات من املال،

طفيف بالقياس إىل نظريه املسجَّل يف نفس التاريخ من عام اخنفاضينطوي على، اً يورو ٠٤٩٠٧١٣٢ره اقدم
.اً)يورو ٤٣٧٨٦٤٣٣(٢٠١٦

ا التاسعة دت جلنة امليزانية واملالية ، شدَّ املسدَّدةاالشرتاكات غري خيصوفيما -١٢ يف تقريرها عن أعمال دور
حملكمة ابعمليضر على حنو خطرياالشرتاكات قد بدفععدم الوفاء بااللتزامات املتعلقة على أن والعشرين 

غري املسدَّدة قد ُدفعت، االشرتاكات دون أن تكون اية العام، إذا حلتوأضافت أن احملكمة قد تضطر،اليومي
كاف لسد حاالت نقص وقَت ميكن أن يكون مبلغه املتاح غري،العاملصندوق رأس املال باالستعانةإىل 

.)١٣(السيولة

بصورةجتاه احملكمة صفَّت ذمَتهاقد دولة طرفاً ٧٦، كانت ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٣١ويف -١٣
ا يفدة غري مسدَّ ستحقات مبللمحكمة مدينة دولة طرفاً ٢٣، وكانت ةكامل ، ٢٠١٧ميزانية عام من مسامها

تسدِّدأنيتعنيَّ عليهالة للتصويت غري مؤهَّ دولة طرفاً ١١منهاتأخرات، مبللمحكمة مدينة دولة طرفاً ٢٥وكانت 
من نظام روما ١١٢من املادة٨الفقرة تطبيقبلتجنُّ الالزماألدىناحلدعليهااملستحقةاملتأخرةاملبالغمن

.عليهااألساسي

المشاورات وتبادل المعلومات- ثالثاً 
محكمة يف مرفقات للاملستحقةاالشرتاكات معلومات عن حالدرجت، أُ على غرار السنوات السابقة-١٤
على الدول بتوزيع التقريرين املعنينياألمانة ُعقدتا خالل السنة، وقامت ني تاللنة امليزانية واملاليةجلي دوريتَ تقريرَ 

األطراف.

.ُعقدت خالل السنةاليت مسألة املتأخرات يف اجتماعاته على مناقشةالعامل فريق نيويورك ودأب -١٥

علمهمأفدة الدول األطراف اليت عليها اشرتاكات غري مسدَّ ممثِّلي شّىت ر مشاورات ثنائية مع وعقد امليسِّ -١٦
لدول اممثِّلي لدى سر د امليِّ . وإذ شدَّ راتاملتأخِّ وحبال هذه رات املستحقة عليها مببالغ املتأخِّ على وجه الدقة

من املذكرات الشفوية نسخاً هلم م قدَّ فإنهاملسدَّدةغري املقرَّرةااشرتاكاحسابتسويةعلى أمهية املعنية األطراف 
الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل حىت رات. ويف بشأن مسألة املتأخِّ دوهلمقلم احملكمة إىل رئيس والرسائل اليت بعثها 

مع البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة لبعض الدول األطراف اليت عليهالقاءاتر امليسِّ ، عقد ٢٠١٧ومتوز/يولي
خالل يف هذا الشأن املشاورات و املساعي من زيد املأعقبها،املسدَّدةشرتاكات غري االمبالغ كبرية من

.٢٠١٧أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 

[باإلنكليزية]ها املسبَّقةنسختبICC-ASP/16/15الوثيقة من 147الفقرة انظر )١٣(
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االستنتاجات والتوصيات- رابعاً 
أن نبغيي، راتواملتأخِّ املسدَّدةالشرتاكات غري القائم على صعيد ااملنذر باخلطرلوضع لباالعتبار أخذاً -١٧
التكفل جبعلالرامية إىل اجلمعية جهودها تضاعفأن و ، بصورة عامةالشرتاكات احلالقةاللصيراقبة املعلى يُثابَر

املايل.االنضباطَ تلتزم مجيع الدول األطراف 

أن تبذل أيضًا اجلمعية علىيجب فللقلق يظل مبعثاً املسدَّدةاالشرتاكات غري مقداروبالنظر إىل أن -١٨
مجيع الدول األطراف وباختاذمسدَّدةللمحكمة غريَ مستحقةٍ رةٍ مقرَّ أي اشرتاكاتٍ عدم بقاءبللتكفلزة مركَّ جهوداً 

طوال عام من الضروري أن يضطلع الفريق العامل إن لذا فو . املوجَّهة إليهاطلبات الدفعلتلبيةالتدابري الالزمة
عن ذلك إىل اجلمعية م تقريراً ، وأن يقدِّ بشأن مسألة املتأخراتسنتني فسنتني لرى بعملية التيسري اليت جتُ ٢٠١٨

ا السا .ة عشرةبعيف دور

اجلامع هاقرار توصية إىل اجلمعية بأن تدرج يف ة ما بني الدورتني بتقدمي رت عمله يف فخيتتم ر امليسِّ إن -١٩
الفقرات الواردة يف مرفق هذا التقرير.
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مرفق

في القرار الجامعيُْدرَجنصمشروع 

٢٠١٦من القرار اجلامع لعام ١١٦الفقرة على] ٢٠١٧القرار اجلامع لعام [يف يُبقى -١
)ICC-ASP/15/Res.5:(

؛"عن املتأخرات املستحقة على الدول األطراف[امليسِّر]مع القلق بتقرير حتيط علماً "

٢٠١٦من القرار اجلامع لعام ١١٧الفقرة على] ٢٠١٧القرار اجلامع لعام [يف يُبقى -٢
)ICC-ASP/15/Res.5:(

مجيع الدول األطراف يف نظام وحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، د علىتشدِّ " 
ا علىروما األساسي  وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد ها]كاملب[املقرَّرةحتويل مبالغ اشرتاكا

املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فورًا وفقاً ]حال[تسديد هذه االشرتاكات أو، يف ل
من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر ١-١٠٥من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥للمادة 

"رارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية؛الق

ا ("الواليات") اجلزء املتعلق يف يُبقى -٣ الفقراتعلى٢٠١٧من القرار اجلامع لعام باملهام املكلَّف 
:]٢٠١٦القرار اجلامع لعام [مننيتالتالي

فيما خيص امليزانية الربناجمية،

ر، مراقبة ق الفريق العامل وامليسِّ أن يواصل املكتب، من خالل رئيس اجلمعية ومنسِّ تقرر" 
املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض حال

[االخنراط يف سب االقتضاء، وأن يواصل حباملستحقة عليها، للمبالغبتسديد مجيع الدول األطراف 
ذلك إىل عن م تقريراً أو اليت عليها متأخرات ويقدِّ اكاد اشرتا مع الدول األطراف اليت مل تسدِّ احلوار]

؛ "ة عشرةبعالساااجلمعية يف دور 

هاالدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوقعالم]إ[األمانة [من]تطلب " 
"؛مستحقة عليها]متأخراتهاتسديدإثر[التصويت يف 

____________


