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 مجعية الدول األطراف
 

   عشرةاسعة تالالدورة  
 2020كانون األول/ديسمرب 17-7 نيويورك، 

 

 األطراف الدول متأخرات عن املكتب تقرير

 

 مقدمة -أوال
تغطى  ،ةالدولي اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام نم 117و 115و 112ابملواد  عمال -1

 وتقررها اجلمعية فيها تنظر اليت امليزانية يف ددةاحمل ،"(اجلمعيةف )"األطرا الدول ومجعية احملكمة نفقات
ه تعتمد الذي إىل يستندلألنصبة  عليه متفق جلدول وفقا األطراف لدولاملقررة ل االشرتاكات منها مبوارد
 .اجلدول ذلك إليها يستند اليت للمبادئ وفقا معدَّال العادية مليزانيتها املتحدة األمم

 والسلف املقرَّرة االشرتاكات تُعترب " املالية، والقواعد املايل النظام من  1-105 ابلقاعدة الوعم -2
ل رسالة مالاست من يوما ثنيالث غضون يف ابلكامل الدفع وواجبة مستحقة  القاعدة يف إليها ملشارا املسج ِّ

تعترب  التقرير، هذا ألغراض. و "أبعد أيهما هبا، املتعلقة التقوميية السنة من يوم أول يف، أو 5-5
عمال بنفس القاعدة و  "مسدَّدة غري اشرتاكات" األجل هذا غضون يف االشرتاكات غري املدفوعة ابلكامل

لية، يعترب الرصيد غري املدفوع من تلك االشرتاكات كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التا  1يف و "
 األساسي روما نظام من 112 املادة نم 8 الفقرة تنص ذلك، علىوعالوة  ."والسلف متأخرا سنة واحدة

اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت الطرف  للدولة يكون "ال أنه على
إذا كان املتأخر عليها مساواي لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني  يف اجلمعية ويف املكتب

الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف ابلتصويت يف 
 الطرف هبا". ةاجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت أبن عدم الدفع انشئ عن أسباب ال قبل للدول

 ]حثت[و زمة،الال املالية ابملوارد احملكمة تزويد أمهية على منتظم بشكل اجلمعية [أك دت"]وقد -3
 تفعل أن وعلى بكاملها املقرَّرة اشرتاكاهتا مبالغ حتويل على األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجيع
 على سابقة، فرتات نع املستحق ة املتأخرات حالة يف أو، االشرتاكات هذه لتسديد احملدد األجل يف ذلك
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 املايل النظام من 1-105 والقاعدة األساسي، روما نظام من 115 للمادة وفقا فورا تسددها أن
 .(1)"اجلمعية عن الصادرة الصلة ذات األخرى لقراراتاو  املالية، والقواعد

سق أن يواصل املكتب، من خالل رئيس اجلمعية ومن" عشرة ثامنةال دورهتا يف اجلمعية، وقررت -4
يف اختاذ تدابري  نظروال الفريق العامل وامليسر، مراقبة حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة

مع الدول واصل احلوار ي ن، حسب االقتضاء، وأمجيع الدول األطرافتعزيز املدفوعات من إضافية ل
عادة إنشاء آلية التيسري السنوية املعنية عن طريق إاألطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا أو اليت عليها متأخرات 

  .(2)"تاسعة عشرةذلك إىل اجلمعية يف دورهتا العن تقريرا  ابملتأخرات، وأن يقدم
مجيع الدول األطراف ، (3)ويف الدورة الثامنة عشرة أيضا، حثت اجلمعية، يف قرارها املتعلق ابمليزانية -5

إىل احملكمة والدول األطراف أن تبذل جهودا وطلبت  ،سبنااالشرتاكات املقررة يف الوقت امل سداد على
لتقليل املتأخرات واالشرتاكات غري املسددة قدر اإلمكان من أجل جدية وأن تتخذ ما يلزم من خطوات 

وفقا  ،احملكمةابملبادئ التوجيهية اليت وضعتها ورحبت اجلمعية . (4)مشاكل السيولة يف احملكمةجتنب 
اليت ختضع لألحكام عن تسديد اشرتاكاهتا  ةخر ألدول األطراف املت، لتمكني ائمةالقاواألنظمة قواعد لل

خطط طوعية من الدخول يف  ةكبري   ةاقتصاديصعوابت اليت تواجه و  التصويت حقوق بفقدان املتعلقة
على الدخول بصفة  أيضا راتأخالدول األطراف اليت عليها مت. وشجعت اجلمعية (5)داسدلل ومستدامة

علم  ىإىل احملكمة إبقاء الدول األطراف عل طلبتو ، يف مثل هذه اخلططلتنسيق مع احملكمة، ابو ، طوعية
آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهاي واملعنية  من خاللمن هذا القبيل وتنفيذها  سدادأبي خطط 

 .ول األطرافالداليت تقدمها إىل ، مبا يف ذلك عن طريق التقارير املالية الشهرية ابمليزانية
إىل  املتأخرات مبوضوع املتعلقة الوالية املكتب أسند ،2019 ديسمرب كانون األول/  18 يفو  -6
 اميسر ( بنغالديش) علم نور حممد السيدتعيني  2020 فربايرشباط/ 6 يف، ومت نيويوركالعامل يف  لفريقا

 تمسو م السيدة تعيني مت علم، السيد استقالة عقب ،2020 مارس/آذار 4 يفو . املتأخرات ملوضوع
 .املتأخرات ملوضوع اميس ر ( بنغالديش) مونيكا شاهاانرا

 وفيما يلي أهداف آلية التيسري املعنية مبوضوع املتأخرات: -7
اشرتاكات غري  للمحكمةمستحقة  مقررة شرتاكاتاأي بقاء  عدم ضمانل سبلإجياد  )أ( 

  ؛املايل االنضباط ثقافةوذلك عن طريق النهوض ب ،مسددة
تصفية  أجل من املالية ابلتزاماهتا تف مل اليت األطراف الدول مع لتعاونل سبل البحث عن (ب)

 غري مسددة؛ أرصدة أي

                                                           
(1)  ASP/12/Res.8-ICC،  و ،60الفقرة ASP/13/Res.5-ICC،  و ،86الفقرة ASP/14/Res.4-ICC ،  100الفقرة،  

           ،144الفقرة  ،ICC-ASP/17/Res.5  و، 127الفقرة  ،ICC-ASP/16/Res.6  و ،117، الفقرة  ICC-ASP/15/Res.5  و

     . 147الفقرة ، ICC-ASP/18/Res.6 و
(2)  ASP/18/Res.6-ICC ، ،ب(.  16الفقرة املرفق األول(   

(3)  1ASP/18/Res.-ICC.    

(4)  1ASP/18/Res.-ICC 1، القسم جيم، الفقرة. 

(5)  1Res.ASP/18/-ICC 2، القسم جيم، الفقرة. 
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 متأخرات املستحقة االشرتاكات هذه فيها تعد اليت احلاالت يف عمله ميكن ما دراسة (ج)
 ظروفإىل  اللتزاماتاب لوفاءايعزى عدم  عندما أو/و األساسي روما نظام من 112 املادة مبوجب
 املعنية؛ األطراف الدول إرادة عن خارجة

قيد  112 املادةعفاء من تطبيق إلا التماس األطراف للدولسمح ت اليت اآلليةإبقاء  (د)
  ؛االستعراض

 ملعاجلة وذلك ،متأخرات عليها اليت األطراف والدول واحملكمة اجلمعية بنيالتواصل  تعزيز (هـ)
 .فعاليةزيد من المب املسددة غري قررةامل االشرتاكات مسألة

 حالة االشرتاكات واملتأخرات -اثنيا
 ذلك يف مبا املسددة،جمموع االشرتاكات غري  بلغ ،2020 كتوبرأ/األول تشرين 31يف  -8

 املضيفة الدولة وقرض ،الطوارئ وصندوق ،العامل املال رأس وصندوق ،العادية امليزانيةاالشرتاكات يف 
 ورو.ي 42 125 441

 حساابهتا قامت بتسويةقد  طرفا   دولة 77كانت   ،2020 أكتوبر/األول تشرين 31 ويف -9
 دولة 21 علىكانت و  ،2020 عام يزانيةغري مسددة مل اشرتاكات طرفا   دولة 25كانت على و  امل،ابلك
 أجل من األدىن احلد تسديد منها ومطلوب للتصويت مؤهلة غريأطراف  دول عشر منها ،اتمتأخر  طرفا  

 .األساسي روما نظام من 112 املادة من 8 الفقرة تطبيق جتنب
 حالة واملالية امليزانية جلنة استعرضت ،(6)والثالثني اخلامسة دورهتا أبعمال املتعلق التقرير يفو  -10

 متأخرات عليها اليت األطراف الدول مجيع تقوم أبن السابقة توصيتها وكررت واملتأخرات االشرتاكات
 للقضاة املقبلة نتخاابتالا أن اللجنة الحظتو . ممكن وقت أقرب يف احملكمة لدى حساابهتا بتسوية

 عن املتأخرة الدول حثت وابلتايل اجد مرغوبة التصويت حقوق فيه ستكون وضعا توفر العام واملدعي
 خطارإ اجلمعية أمانة إىل اللجنة وطلبت. املناسب الوقت يف حساابهتا تسوية على اشرتاكاهتا تسديد
 على الضوء تسليط مع للجمعية، عشرة التاسعة الدورة قبل أخرى مرة متأخرات عليها اليت األطراف الدول

 األطراف الدول تستعيد ولكي ،للمحكمة املايل ستقرارالللميزانية وا ابلنسبة أمهية من شرتاكاهتمال ما
 .هبا اخلاصة التصويت حقوق نفسها

من أجل  احملدد الوقت يف مدفوعاهتا سداد على األطراف ولالد مجيع حث اللجنة واصلتو  -11
 إبخطار أخرى مرة احملكمة تقوم أن اللجنة وطلبت. العام طوال للمحكمة كافية أموال وجودضمان 

اليت  للجمعية عشرة التاسعة الدورة قبل ابلدفع لتزاماهتااب ابلكامل اشرتاكاهتا تسدد مل اليت األطراف الدول
 بذلتها اليت ابجلهود اللجنة رحبت حني يف ذلك، على عالوة. و 2020 ديسمرب/األول كانون يفستعقد 
ستحدث احملكمة ت أبن اللجنة أوصت السيولة، يف نب النقص جت أجل من السابقة السنوات يف احملكمة

 يةالرمس رسائل ال مثل:  السيولة خماطرقليل لت األطراف الدول مع التفاعالت من خمتلفةاال أشكوتستخدم 
 الدولة ممثلي مع جتماعاتالا أو الفيديو عرب املؤمترات عقد وتيسري، الصلة ذات الوطنية لسلطاتإىل ا

 الصلة ذوي اآلخرين الشركاء مع املشاركة وزايدة ،الدفع عملية يف املشاركني تقنيني ال أو املستوى رفيعي

                                                           
(6)  AV15//9ASP/1-ICC 158إىل  148، الفقرات من. 
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 فرباير/طشبا – يناير/الثاين انونك)  العام من مبكر وقت يف تصالالوا ،املعتزم الدفع جدول ملعاجلة
 شرتاكاتالا لدفع املتوقع املوعد بشأن توضيح على للحصول الرئيسيني املسامهني بسفارات (2021

 .ملتأخراتاملعين اب وامليسر األطراف الدول مجعية رئيس مع التنسيق تعزيز وكذلك، للمحكمة

 املشاورات وتبادل املعلومات -اثلثا
يف  للمحكمة املستحقة االشرتاكات حالة عن معلومات ات السابقة، أُدرجتعلى غرار السنو  -12

. وابإلضافة إىل ذلك، ومبوجب التكليف الصادر عن (7)امليزانية للجنة السنويتني الدورتني تقريَري مرفقات
معلومات ، تلقت الدول األطراف تقريرا  ماليا  شهراي  من احملكمة تضمن (8)اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة

 عن حالة االشرتاكات.
تشرين  3وقامت األمانة بشكل دوري إبطالع امليسر على حالة االشرتاكات واملتأخرات. ويف  -13

من املادة  8، وجهت األمانة رسائل إىل الدول األطراف اخلاضعة ألحكام الفقرة 2020الثاين/ نوفمرب 
 من النظام األساسي. 112

يسِّ ر مع وفود الدول األطراف ذات الصلة من البعثات الدائمة ، تواصل 2020وخالل عام  - 14
ُ
امل

مسدَّدة، ملناقشة مقدار  كبرية غري اشرتاكات عليها اليت الدول وفود لدى األمم املتحدة، وال سيما مع
يسِّ ر مع وفود الدول األطراف اليت ختضع حاليا للفقرة 

ُ
 112من املادة  8وحالة متأخراهتا. كما تواصل امل

 النظام األساسي ، وحثها على استعادة حقوقها يف التصويت من خالل تسوية متأخراهتا. من
وعلى الرغم من القيود املفروضة على االجتماعات الشخصية بسبب جائحة الكوروان، واصل  -15

يسِّ ر التواصل مع الدول األطراف يف نيويورك. كما قام امليسر إبطالع الفريق العامل يف نيويورك 
ُ
ابنتظام امل

 على تلك اجلهود والنتائج.

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا
 حالة تظل أن ينبغي، يف االعتبار واملتأخرات املسددة غري الشرتاكاتل ةاملقلق الةاحل مع أخذ -16

ال تظل أواصل اجلمعية تركيز اهتمامها على ضمان ت وينبغي أن .وثيقةال املراقبة قيد الشرتاكاتا
 لتلبية طلبات إجراءات األطراف الدول مجيع ختاذا قررة للمحكمة غري مسددة والتأكد مناالشرتاكات امل

 مسألةبشأن السنوي  تيسريالاألخذ أبسلوب  اجلمعيةواصل ت أبن وصي امليسري السبب، وهلذا. دفعال
 .املتأخرات

 اجلامع هاقرار ن تدرج يف أب اجلمعيةإىل  توصيةبتقدمي تني الدور  بني افرتة ميف  عمله امليسِّ ر تتمخيو  -17
 .التقرير هذا مرفق يف الواردة الفقرات

                                                           
 .AV/9ASP/1-ICC/15و  5/9ASP/1-ICC انظر (7)

(8) 
 4ASP/17/Res.-ICC، 01فقرة قسم نون، الال.   
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 املرفق

 اجلامع القرار يف نص إلدراجه مشروع
 صيغتها احلالية:ب (ICC-ASP/18/Res.6) 2019من القرار اجلامع لعام  146تبقى الفقرة  -1

 طراف". بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األ حتيط علما مع القلق"  
 احلالية: صيغتهاب (ICC-ASP/18/Res.6) 2019من القرار اجلامع لعام  147تبقى الفقرة  -2

مجيع الدول األطراف يف  حتثعلى أمهية تزويد احملكمة ابملوارد املالية الالزمة، و تشدد"  
األجل نظام روما األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل وعلى أن تفعل ذلك يف 

احملدد لتسديد هذه االشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فورا  
من النظام املايل والقواعد املالية،  1-105من نظام روما األساسي، والقاعدة  115 وفقا  للمادة

   "وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية؛
 :2020لعام  اجلامع القراريف  ابلوالايت املتعلق زءاجل يف التالية الفقرات تدرج  -3

 ،امليزانية الربانجميةفيما خيص   
ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة  ،"تقرر أن يواصل املكتب، من خالل رئيس اجلمعية 

حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة والنظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز 
املدفوعات من مجيع الدول األطراف، حسب االقتضاء، وأن يواصل احلوار مع الدول األطراف 
اليت مل تسدد اشرتاكاهتا أو اليت عليها متأخرات عن طريق إعادة إنشاء آلية التيسري السنوية املعنية 

 ابملتأخرات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا العشرين؛"
مانة إبالغ الدول األطراف دوراي  أبمساء الدول اليت استعادت حقوق "تطلب إىل األ 

 التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛" 
 

______________ 

 
 

 
 


