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خيارات لضمان دفع مساهمات الدول األطراف المنسحبة تجاه القرض الذي تمنحه
الدولة المضيفة

()

ملخص تنفيذي
 -1يتناول هذا التقرير توصية اللجنة بأن تقرتح احملكمة حلوال مالية ملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ هتدف
إىل ضمان حتصيل املسامهات الكاملة من الدول األطراف املنسحبة جتاه القرض املمنوح استنادا إىل
االتفاقية املربمة بني احملكمة والدولة املضيفة.
 -2اعتربت احملكمة بعناية حلول مالية خمتلفة وقامت بعمل التحليل القانوين املطلوب .ونتيجة لذلك،
وعلى النحو الذي أبلغت اللجنة به يف السابق ،خلصت احملكمة إىل أن الدول األطراف اليت تنسحب من
نظام روما األساسي تظل مسؤولة عن دفع حصتها من القرض الذي متنحه الدولة املضيفة للمقر الدائم
للمحكمة ،ألن هذا يعترب التزاما ماليا مستحقا ،باملعىن املقصود يف املادة  )2(127من نظام روما
األساسي.
 -3ولكن ،ال توجد آلية للتحصيل القسري للمبلغ املستحق يف حال إخفاق الدولة الطرف يف الوفاء
بااللتزام املذكور.

( )صدر سابقا يف
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أوال  -مقدمة
 -1يف دورهتا الثالثني ،نظرت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف التعديالت املدخلة على اللوائح
والقواعد املالية فيما يتعلق بااللتزامات املالية للدول األطراف املنسحبة .ويف هذا الصدد" ،فيما يتعلق
بأقساط قرض الدولة املضيفة ،أشارت اللجنة إىل أنه وفقا لنظام روما األساسي ،االلتزام لسداد كامل مبلغ
القرض ال يتوقف عند انسحاب الدولة الطرف .ولكن ،الحظت اللجنة أنه ال توجد آلية لتحصيل املبلغ
املستحق قسرا .وإدراكا هلذا اخلطر وعواقبه احملتملة ،أوصت اللجنة بأن تقرتح احملكمة يف أقرب وقت ممكن
حال ماليا ملزما قانونيا وقابال لإلنفا هبدف تاليف حاالت مماثلة يف املستقبل وتقدمي تقرير عن لك إىل
()1
اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني يف أيلول/سبتمرب ".2018
 -2إن هذه الورقة ،اليت أعدهتا احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") للدورة احلادية والثالثني للجنة،
تستجيب لتوصية اللجنة.

ثانيا  -الخيارات الممكنة لضمان دفع مساهمات الدول األطراف المنسحبة تجاه قرض
الدولة المضيفة
 -3تنص التعديالت املقرتح إدخاهلا على اللوائح والقواعد املالية )2(،بناء على طلب مجعية الدول
األطراف ("اجلمعية")( )3واليت توصي هبا اللجنة( ،)4تشرتط بأنه "ال جيوز إعفاء أي دولة طرف من أي
التزامات مالية بسبب انسحاهبا من نظام روما األساسي ،مبا يف لك ،على سبيل املثال وليس احلصر،
مسامهة الدولة الطرف يف التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة".
 -4وفيما يتعلق بالتعديالت على اللوائح والقواعد املالية املذكورة أعاله ،قدمت احملكمة إىل اللجنة،
يف دورهتا الثالثني ،تقييما قانونيا اللتزام الدول األطراف املنسحبة لدفع كامل حصتها يف القرض املمنوح
من قبل البلد املضيف .وأوضحت احملكمة ما يلي:
"هناك أسس قانونية سليمة تدعم املوقف القائل بأن ( )1الدول األطراف اليت جلأت إىل
القرض الذي منحته الدولة املضيفة لدفع تكاليف بناء املباين الدائمة ملزمة قانونا بدفع حصتها
ات الصلة بكاملها؛ و ( )2إن هذا االلتزام ال يتوقف عند انسحاب دولة طرف من نظام روما
األساسي .ويرجع لك إىل أن االلتزام باملسامهة يف هذه التكاليف كان مستحقا عندما كانت
()5
تلك الدولة طرفا يف نظام روما األساسي ،وفقا للمادة  )2(127من نظام روما األساسي".

()1
()2

 ICC-ASP/17/5الفقرة .137
CBF/30/7

( )3الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة عشرة ،نيويورك 4 ،إىل
 14كانون األول/ديسمرب  ،(ICC-ASP/16/20) 2017اجمللد األول اجلزء الثالث  ،ICC-ASP/16/Res.1القسم (ف) الفقرة .2
( ICC-ASP/17/5 )4الفقرة .136
()5
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 -5لذلك ،تظل الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي مسؤولة عن دفع مسامهاهتا
السنوية يف القرض بعد أن يصبح االنسحاب نافذا .وخالصة القول ،الدول األطراف املنسحبة ملزمة بدفع
حصتها الكاملة من القرض.
-6

جيب مراعاة االعتبارات التالية لغرض تقييم احللول املالية اليت ستنظر فيها اللجنة:

(أ) لقد مت إبرام اتفاقية( )6القرض بني احملكمة والدولة املضيفة ،اليت حتدد ،يف مجلة أمور
أخرى ،التزامات احملكمة جتاه الدولة املضيفة حيث تكون احملكمة مسؤولة عن ( )1حتصيل املسامهة
السنوية (رأس املال والفائدة) من الدول األطراف اليت اختارت طريقة القرض و ( )2تسليم لك املبلغ
للدولة املضيفة وفقا جلدول الدفع املرفق هبذا التقرير.
(ب) عمال باملادة  1-7من اتفاقية القرض" ،إ ا أخفقت احملكمة يف دفع الفوائد و/أو دفعات
سداد القرض إىل الدولة [املضيفة] يف التواريخ احملددة يف [االتفاقية] ،فستعترب احملكمة بأهنا ختلفت عن
الدفع".
(ج) مبوجب املادة  3-7من اتفاقية القرض ،عندما تكون احملكمة متخلفة" ،ستكون احملكمة
ملزمة بدفع فوائد تعادل الفوائد القانونية هلولندا".
(د) عمال باملادة  )7(4-7من اتفاقية القرض" ،ال ميكن للمحكمة ،ألسباب خارجة عن
إرادهتا (القوة القاهرة) أن متتثل اللتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية ،فإن احملكمة ستقوم على الفور بإخطار
الدولة" .ستتشاور احملكمة والدولة حول أفضل الطرق للتخفيف من عواقب القوة القاهرة ،مع مراعاة
مصاحل الطرفني".
(هـ) لدى احملكمة سياسة استثمار تتالىف املخاطر واستثمارات متلكها احملكمة لتوليد اإليرادات
تقل كثريا عن الفائدة الثابتة البالغة  2.5يف املائة من اتفاقية القرض .ووفقا للوائح والقواعد املالية ،ال ميكن
للمحكمة عمل استثمارات طويلة األمد .وحىت لو كان لك ممكنا ،ال ميكن للمحكمة القيام بعمل
باستثمارات معقدة طويلة األمد .ونتيجة لذلك ،فإنه من غري احملتمل أن تولد احملكمة إيرادات فوائد تعادل
أو تفوق سعر الفائدة احملدد يف اتفاقية القرض ،خاصة يف ظروف السوق احلالية .لن يقتصر املبلغ
املستحق على الفوائد وحسب ولكن على رأس املال أيضا ،على النحو املنصو عليه يف املادة  1-7من
اتفاقية القرض.
-7
القرض:

فيما يلي بعض اخليارات اليت ميكن توخيها لضمان دفع مسامهات الدول األطراف املنسحبة جتاه

( )6صيغة اتفاقية القرض بني دولة هولندا (وزارة اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية  F123/FS18/G231بتاريخ  20آ ار/مارس
.2009
( )7قبل اعتبار اللجوء إىل هذا االستثناء (املادة  4-7من اتفاقية القرض) ،يتعني على احملكمة بذل مجيع اجلهود احلقيقية وحسن النية
لتحصيل التمويل من الدولة الطرف املتخلفة .إن هذه اجلهود ضرورية إلثبات أن احملكمة قد استنفدت مجيع األعمال املتاحة هلا
لضمان الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القرض يف الوقت احملدد.
3
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(أ) تتنازل الدولة املضيفة عن مسامهة الدولة الطرف املنسحبة ،كال رأس املال والفائدة ،و لك
باعتبار عدم سداد مسامهة تلك الدولة الطرف بأنه حالة حدث قوة قاهرة ،عمال باملادة  4-7من اتفاقية
القرض .وبالنسبة هلذا اخليار ،سيكون من الضروري التشاور مع الدولة املضيفة والسعي للحصول على
موافقتها على أهلية عدم الدفع من قبل الدولة الطرف املنسحبة بأنه حدث قوة قاهرة ،عمال باملادة 4-7
من اتفاقية القرض ،مما قد يؤدي إىل التنازل عن املبلغ املستحق بكامله (رأس املال والفائدة) .لذلك ،فإن
فعالية هذا احلل حمدودة ،حيث أهنا تعتمد على موافقة الدولة املضيفة لتأهيل عدم الدفع كحدث قوة
قاهرة.
(ب) تتنازل الدولة املضيفة عن الفائدة املتعلقة مبسامهة الدولة الطرف املنسحبة ،و لك باعتبار
عدم سداد مسامهة تلك الدولة الطرف بأنه حالة حدث قوة قاهرة ،عمال باملادة  4-7من اتفاقية
القرض .يف هذا السيناريو ،تقوم احملكمة بتقاضي رأس املال من الدولة الطرف املنسحبة يف وقت
االنسحاب وتسديد املبلغ للدولة املضيفة .وبالنسبة هلذا اخليار ،سيكون من الضروري التشاور مع الدولة
املضيفة والسعي إىل موافقتها على حتديد عدم سداد الدولة الطرف املنسحبة بأنه حدث قوة قاهرة ،عمال
باملادة  4-7من اتفاقية القرض ،األمر الذي قد يؤدي إىل التنازل اجلزئي عن املبلغ املستحق (الفائدة
فقط) .وبالتايل ،فإن فعالية هذا احلل حمدودة ،ألهنا تعتمد على ( )1موافقة الدولة املضيفة على التأهل
لعدم الدفع كحدث قوة قاهرة؛ و ( )2تعاون الدولة الطرف املنسحبة ،ألن الدولة الطرف ال تزال مطالبة
بدفع رأس املال.
(ج) تقوم احملكمة بتحصيل املبلغ من الدولة الطرف املنسحبة بكامله (رأس املال والفائدة)
املستحق دفعه لطوال مدة القرض وقت االنسحاب وتسديد املبلغ للدولة املضيفة على الفور .إن فعالية
هذا احلل ستعتمد حصرا على رغبة وتعاون الدولة الطرف املنسحبة وقد يكون من الصعب حتقيقه.
(د) تستمر احملكمة بإصدار الفواتري للدولة الطرف املنسحبة وفقا ألقساط القرض السنوية
لطوال مدة القرض .إن فعالية هذا احلل ستعتمد حصرا على استعداد وتعاون الدولة الطرف املنسحبة.
لذلك قد يكون من الصعب حتقيقه .سيعمل هذا اخليار بشكل جيد إ ا دفعت الدولة الطرف املنسحبة
الفاتورة فورا .ولكن ،إ ا قامت الدولة الطرف يف مرحلة ما بوقف أو تأخري الدفعات ،فستواجه احملكمة
مشكالت تتعلق بالسيولة حبيث أهنا ستبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماهتا املالية الناشئة عن اتفاقية قرض الدولة
()8
املضيفة.
(هـ) حتصل احملكمة من الدولة الطرف املنسحبة املبلغ املستحق بكامله (رأس املال والفائدة)
لطوال مدة القرض وقت االنسحاب .وكما هو احلال يف اخليارين ( )3و ( ،)4فإن فعالية هذا احلل
ستعتمد حصرا على استعداد وتعاون الدولة الطرف املنسحبة .يف هذا السيناريو ،ستدفع احملكمة األقساط
عند استحقاقها للدولة املضيفة لطوال مدة القرض .ينبغي اعتبار أي فائدة مستحقة على املبالغ اليت
حتتفظ هبا احملكمة يف هذا اخليار (سواء كانت إجيابية أو سلبية) .ويف هذا الصدد ،سيعاد أي دخل من
( )8يف وقت صياغة هذا التقرير ،بلغت املسامهات املستحقة من الدول األطراف فيما يتعلق بسداد قرض الدولة املضيفة ،مبا يف لك
كال القرض األصلي والفائدة  1 048 917يورو.
24A291018
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الفوائد إىل الدولة الطرف املنسحبة .ولكن ،إ ا كان هناك سيناريو لفائدة سلبية يف السنوات الـ 27
املقبلة ،فمن املرجح أن تتحمل احملكمة التكلفة.
 -8سيتم حسبان املبالغ اليت يتعني حتصيلها من الدولة الطرف املنسحبة بعد خصم مجيع املبالغ اليت
ينبغي تسديدها لتلك الدولة الطرف ،عمال بالتعديل املقرتح للمادة  11-5من الالئحة املالية.
 -9ال تعطي اتفاقﯾة القرض إمكانية تسديد القرض مسبقا أو حلول محددة أخرى للدول األطراف
املنسحبة .لذلك ،فإن اخليارين ( )3و ( )5سيتطلبان إعادة التفاوض وتعديل اتفاقية قرض الدولة
املضيفة.
 -10وقد ترغب اجلمعية أيضا اعتبار إنشاء صندوق احتياطي ،على سبيل املثال بإنشاء صندوق
استئماين  ،ملعاجلة أي قصور بني االلتزامات املالية املرتتبة على الدول األطراف وسدادها .سيستخدم هذا
االحتياطي لدفع األقساط املستحقة من الدولة املتخلفة املنسحبة بينما تواصل احملكمة بذل جهودها
السرتداد األموال.

ثالثا  -االستنتاج
 -11على الرغم من أن نظام روما األساسي واجلمعية العامة( )9يقدمان أسبابا وجيهة لدعم موقف
االلتزام بدفع مبلغ القرض بكامله وأن هذا االلتزام ال يتوقف عند انسحاب الدولة الطرف من نظام روما

األساسي ،وال توجد آلية لتحصيل المبلغ المستحق قسرا ،إ ا أخفقت الدولة الطرف بالوفاء هبذا
االلتزام.
 -12إن مجيع اخليارات تشكل حتديات للمحكمة ،واخليارات ( )3إىل ( )5تشكل خماطر بالغة حمتملة
للمسامهات غري قابلة للتحصيل .تعترب احملكمة التايل بأنه أكثر اخليارات القابلة للتطبيق:
( )3تحصل المحكمة من الدولة الطرف المنسحبة المبلغ المستحق بكامله (رأس المال
والفائدة) لطوال مدة القرض في وقت االنسحاب وتسديد هذا المبلغ للدولة المضيفة على
الفور .ومن أجل إعطاء هذا الخيار القوة المطلوبة ،نوصى بأن يتم اعتبار تنفيذ هذا االلتزام

المالي بالكامل كمطلبا إضافيا من أجل أن يعتبر االنسحاب نافذا.

 -13إن هذا اخليار من شأنه أن خيفض من املخاطر والعواقب النامجة عن عدم سداد أقساط القرض
إىل الدولة املضيفة إ ا مل يتم حتصيل املبالغ املستحقة من الدولة الطرف اليت انسحبت من نظام روما
األساسي .ولكن ،ومن أجل تنفيذ هذا اخليار ،ينبغي اختا اإلجراءات التالية:
(أ) إعادة التفاوض على اتفاقية القرض من أجل إنشاء إمكانية قيام احملكمة بدفع املبلغ
اإلمجايل املستحق من دولة طرف بدفعة واحدة.

( )9الوثائق الرمسية  ...الدورة السادسة عشرة  )ICC-ASP/16/20( 2017 ...اجمللد األول ،اجلزء
القسم (ف) ،الفقرة .1
5
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(ب) تعديل نظام روما األساسي من أجل توطيد اعتبار تنفيذ االلتزامات املالية املستحقة
كشرطا إضافيا لكي يصبح االنسحاب نافذا .ومبوجب املادة  127من نظام روما األساسي ،يسري
مفعول االنسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استالم اإلخطار ،ما مل حيدد اإلخطار تارخيا الحقا ،ولن
يتم إنشاء أي متطلبات أخرى لكي يصبح االنسحاب نافذا .جيب أن يتبع أي تعديل من هذا القبيل
اإلجراء املنصو عليه يف املادة  121من نظام روما األساسي.
 -14على الرغم من لك ،قد ترغب الدول األطراف اختيار تطبيق آلية تسوية املنازعات اليت مت
إنشائها بالفعل واملنصو عليها يف املادة  119من نظام روما األساسي .ووفقا هلذا احلكم" ،حيال أي
نزاع [ ]...بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا النظام األساسي
الذي مل يتم تسويته عن طريق املفاوضات يف غضون ثالثة أشهر من بدئها ،إىل مجعية الدول األطراف.
وجيوز للجمعية نفسها أن تسعى إىل تسوية النزاع أو قد تقدم توصيات بشأن وسائل أخرى لتسوية النزاع،
مبا يف لك اإلحالة إىل حمكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساسي لتلك احملكمة“.
 -15هذه اآللية اليت سيتعني على الدول األطراف أن حتركها ضد أي دولة خترق التزاماهتا املالية
املستحقة النامجة أثناء وجود تلك الدولة كطرفا يف نظام روما األساسي (أي الدول األطراف املنسحبة اليت
ال تسدد مسامهاهتا السنوية جتاه القرض ،عمال باملادة  127من نظام روما األساسي) .لذلك ،فإن فعالية
احلل تعتمد يف املقام األول على استعداد الدول األطراف لبدء مثل هذه العملية يف كل مرة حيدث فيها
خرق ما ،والحقا ،بشأن القرار النهائي الذي يتعني اختا ه يف كل حالة حمددة.
 -16تسعى احملكمة للحصول على مشورة اللجنة بشأن الطريقة املمكنة للمضي قدما.
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مرفق
جدول الدفع
الفرتة

كانون الثاين/يناير –
حزيران/يونيو 2016
متوز/يوليو – كانون
األول/ديسمرب 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
كانون الثاين/يناير –
متوز/يوليو 2046

املبلغ

موعد الدفع

1 191 050

2017/02/01

1 792 564
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127
3 585 127

2017/02/01
2018/02/01
2019/02/01
2020/02/01
2021/02/01
2022/02/01
2023/02/01
2024/02/01
2025/02/01
2026/02/01
2027/02/01
2028/02/01
2029/02/01
2030/02/01
2031/02/01
2032/02/01
2033/02/01
2034/02/01
2035/02/01
2036/02/01
2037/02/01
2038/02/01
2039/02/01
2040/02/01
2041/02/01
2042/02/01
2043/02/01
2044/02/01
2045/02/01
2046/02/01

1 792 564

2047/02/01

____________
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