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 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف  

  

  

  مذكرة من األمانة

  

قدم ي، ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤، املؤرخ ICC-ASP/6/Res.2من القرار  ٤٨الفقرة عمال ب  
ويعكس . التقرير عن متأخرات الدول األطراف لكي تنظر فيه اجلمعيةرفق هذا مكتب مجعية الدول األطراف 

  .التقرير املرفق حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب
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  تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف

    مقدمة

 ،)قربص( املتأخرات، السيدة بويل يوانو  بقضيةمليسرة املعنيةإىل ايقدم هذا التقرير عمال بالوالية املعهود ا   -١
نون  كا١٤تعيينها يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف ب") اجلمعية("مكتب مجعية الدول األطراف  اليت قام

من امليسر السابق املعين بنفس املوضوع إىل  التقارير املقدمةمع هذا التقرير تواصل وي. ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 نبغي ولذلك ي. الواردة اتوصياتال وستنتاجاتالاعتمد على الدورات الرابعة واخلامسة والسادسة للجمعية وي

وعقدت امليسرة مشاورات . رة، اليت قامت اجلمعية بتأييدهااالطالع على هذا التقرير باالقتران مع التقارير املذكو
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢غري رمسية مع الفريق العامل يف نيويورك يف 

  :عدة أهدافهو حتقيق عملية التيسري املتعلقة بقضية املتأخرات الغرض من و  -٢

عن طريق للمحكمة قررة املنصبة االستمرار يف تأخري سداد األالتوصل إىل طرق لضمان عدم   )أ(
  ؛ األطرافول بني الدالنضباط املايلاثقافة تعزيز 

القضاء على مجيع التماس طرق للتعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بالتزاماا املالية من أجل   )ب(
  دفوعة؛املغري األرصدة 

احملدد قدر تبلغ فيها االشتراكات غري املدفوعة الالنظر فيما ميكن عمله يف احلاالت اليت   )ج(
أو عندما ال يتم الوفاء بااللتزامات / من نظام روما األساسي و١١٢لمتأخرات يف املادة ل

  لظروف خارجة عن إرادة الدولة الطرف املعنية؛

   االستعراض؛ قيد )١(١١٢ة املادإلعفاء من تطبيق لطلب اللدول األطراف تاحة اآللية املإبقاء   )د(

أجل ن  واحملكمة والدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا متعزيز االتصال بني اجلمعية  )ه(
  . مبزيد من الفعاليةدفوعةموضوع االشتراكات املقررة غري املمعاجلة 

حثت مجيع "و، )٢(توصيات املكتب بشأن متأخرات الدول األطرافاجلمعية، يف دورا السادسة، أيدت و  -٣
طلبت إىل ، و)٣(" حتويل اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلاالدول األطراف يف نظام روما األساسي على

                                                 
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن ”:  من نظام روما األساسي على ما يلي١١٢ من املادة ٨تنص الفقرة   )١(

صويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق الت
وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة . االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها

  .“ للدولة الطرف االطرف يف التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام    )٢(

، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ - نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
   .لثاملرفق الثا و٤٨الفقرة  ،ICC/ASP/6/Res.2ثالث، القرار الجلزء لد األول، اا
  .٤٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣(
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أن يستعرض بانتظام حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري اإلضافية  "املكتب
      .)٤("لتشجيع الدول األطراف على تسديد املدفوعات حسب االقتضاء

  

   ٢٠٠٨أكتوبر / كانون األول ١ت يف حالة االشتراكا

    
غري املدفوعة شتراكات االبلغ جمموع و .ن تسديد اشتراكااعمتأخرة مثاين دول أطراف هناك اآلن   -٤

غري شتراكات االبينما بلغ جمموع ،  يورو١٦٤ ٩٠٥ تسديد اشتراكاا عناملتأخرة الدول األطراف من للمحكمة 
مثاين دول إضافية قبل لزم أن تسدد  وسي. يورو٣ ٤٦٥ ٧٨٠الدول األطراف  من مجيع ٢٠٠٢منذ عام املدفوعة 

احلد األدىن من املدفوعات الالزم ) ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ -١٩(للجمعية األوىل الدورة السابعة املستأنفة 
  . من نظام روما األساسي١١٢ادة ملالدخول يف نطاق اختصاص اتجنب ل

 ٢ ٠٢٨ ٥٧١ من مجيع الدول األطراف ٢٠٠٨غري املدفوعة يف ميزانية عام  وبلع جمموع االشتراكات  -٥
  . يورو٩٠ ٣٨٢ ١٠٠ املائة من امليزانية البالغ قدرها ٢,٢٤  ما يعادليورو، أي

  

  املشاورات غري الرمسية

يف أثناء املشاورات غري الرمسية اليت أجريت فيما يلي اآلراء الرئيسية اليت أعربت عنها الدول األطراف  -٦
 :٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢

تقدمي دراسة  واملتأخرات هيف موضوع فريق العامل يف نيويورك الغرض األساسي من نظر ال  )أ(
  .ى هذه االشتراكاتللمحكمة ومد دفوعةاملري الشتراكات غلمتعمقة 

كما دول األطراف استيفاء االلتزامات املالية للكيفية يويل الفريق العامل األولوية لنبغي أن ي  )ب(
 .الوفاء ذه االلتزاماتينبغي أن يركز على اإلجراءات الواجبة االختاذ يف حالة عدم 

 من نظام روما األساسي ١١٢ تطبيق املادة عفاء منإللينبغي اإلبقاء على املمارسة احلالية   )ج(
  للمحكمة اجلنائية الدولية؛

ديد توضيحات أو مربرات أن تقدم الدول املتأخرة عن التسضرورة ت دول أخرى على أكد  )د(
   للدول اليت مل تقدم طلباً لذلك؛١١٢لعدم السداد وال ينبغي أن متنح اجلمعية اإلعفاء من املادة 

ختالف أمناط الة دوراً هاماًً يف تعزيز االنضباط املايل نتيجة اموعات اإلقليميأيضاً قد تؤدي    )ه(
 عدد من مناالشتراكات املستحقة للمحكمة تبلغ مثال د قف. ةقليمية املختلفات اإلموعبني ااملتأخرات 

عدد أقل من املستحقة للمحكمة من  االشتراكاتكون تبينما  مبلغاً ضئيالًالتابعة إلقليم معني البلدان 
  ؛أكرب من ذلك بكثريالتابعة ملنطقة خمتلفة البلدان 

                                                 
  .٤٨املرجع نفسه، الفقرة   )٤(
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فية حتسني االتصال النظر يف كييف احلاالت اليت يكون فيها املبلغ غري املدفوع ضئيال، ينبغي   )و(
  بالدولة الطرف، فقد يكون ذلك هو السبب الرئيسي لعدم الوفاء بااللتزام املايل؛

بأن تقوم بشأن املتأخرات بني احملكمة والدول األطراف  االتصال تعزيزمن املقترح وأخرياً،   )ز(
تذكريها /من أجل إبالغهااشتراكاا عن تسديد  الرسائل للدول املتأخرة ، مثال، بتوجيه مزيد من احملكمة

  .املستحقة عليهابااللتزامات املالية 

  ستنتاجاتاال

 ساعدة علىملاال يزال التوصل إىل طرق للتشجيع على تسديد االشتراكات غري املدفوعة للمحكمة و  -٧
ذلك  ميكن حتقيق وال. كافحة املتأخراتملا امن املسائل ذات األولوية للدول األطراف يف إستراتيجيتسديدها 

تواجه من الدول اليت االتصال مع كل دولة تعزيز ج متوازن للتعاون وينبغي إتباع  ولكن عقابيةزجرية أو بطرق 
 باألرقام ١١٢ملادة  اليت تنطبق عليها انظراً لقلة االشتراكات غري املدفوعةو. صعوبات يف الوفاء بالتزاماا املالية

ثرياً كيزيد ألن مقدارها  ١١٢املادة دخل يف نطاق الشتراكات غري املدفوعة اليت ال تبا باملثلاالهتمام ينبغي ، املطلقة
 ١١٢ى الدول اخلاضعة للمادة من املقترح أن تركز هذه العملية علو. باألرقام احلقيقيةعن االشتراكات املذكورة 

 اإلعفاء لطلبالئمة بشأن اآللية امل اآلراء اختلفتوأخرياً، .  على حد سواءالدول غري اخلاضعة ألحكام هذه املادةو
  .الراهن وضعتوصيات من أجل حتسني الفيما يلي  و،١١٢من املادة 

  التوصيات

املنسق الذي يعينه حالة املتأخرات يف احملكمة عن طريق رصد مجعية الدول األطراف واصل ينبغي أن ت  -١
  . متأخراتعليهااحلوار مع الدول اليت كما ينبغي أن تواصل املكتب 

  املالية كما ينبغي أناالتزاما املتأخرة يف تسديد تتصل بالدول نينبغي أن ترصد احملكمة حالة املتأخرات وأ  -٢
 ة دائمتاتصاالمن املقترح أيضاً أن تقيم احملكمة و. مبزيد من النجاحقضية املتأخرات عاجلة تلتمس السبل املالئمة مل
  .مع الدول املتأخرة املزمنة

نبغي أن تتخذ اجلمعية واحملكمة مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت اعتمدا اجلمعية بشأن هذه ي  -٣
  .القضية

 وضع خطةأن ت على حدة وعليها متأخراتمن الدول األطراف اليت حالة كل دولة من املقترح أن تعاجل   -٤
 أخرى مسائلأو /هذه اخلطة تسديد االشتراكات تدرجييا ووقد تشمل . لوفاء التزاماا املالية املتأخرةمعدة خصيصاً 

  .عليها متأخراتذات الدول اليت من تعتمد أيضاً على مدخالت 

 ومعرفة أسباب التأخري عليها متأخراتوينبغي أن تنظر احملكمة أيضا يف آلية حمسنة للوصول إىل الدول اليت   -٥
ذه االلتزاماتوإبالغها باملستحقات عليها والبحث عن طرق ملساعد تعزيز االتصال عالوة على و. ا على الوفاء

  .مع احملكمةوأن تتفاعل باشتراكاا املقررة علماً  مجيع الدول األمهية مبكان أن حتاطبالدول املتأخرة، من 



ICC/ASP/7/26 
Page 5 
 

 

عليها  مع الدول اليت حلوارايف  ةشاركامليف سياق حتسني االتصال، قد ترغب الدول األطراف يف و  -٦
لدول اليت لديها متثيل دبلوماسي يف الدول تشارك مثال ا فقد. عالقتها ذا احلوارعدم على الرغم من  متأخرات

قد و. بني اجلمعية واحملكمة والدول املتأخرةالقائم ار يف احلو طوعياً عن طريق ممثليها عليها متأخراتاألطراف اليت 
رسائل إىل الدول اليت عليها " صال بشأن املتأخراتت االنقاط"بدور توجه الدول املشاركة طوعيا واليت تقوم 

  .فوعةمتأخرات نيابة عن اجلمعية واحملكمة فيما يتعلق بااللتزامات املالية غري املد

بينما ينبغي أن تويل اجلمعية األلوية لبناء ثقافة لالنضباط املايل وأن تبذل قصارى جهودها ملساعدة الدول و   -٧
تنطبق يف كل دورة من دورات اجلمعية  ١١٢الشأن، فقد ثبت من التجربة أن املادة اليت تواجه صعوبات يف هذا 

 من نظام روما خالل بالتزامات الدول األطراف املستمدة، دون اإلعلى عدد معني من الدول، ولذلك ينبغي النظر
  .معيةدورة من دورات اجلتلك العاجلة قضية املتأخرات يف يف أفضل اآلليات املتاحة مل، األساسي

ظروف خارجة عن لمحكمة إىل لالواجبة الوفاء بااللتزامات املالية اإلخفاق يف عزى يف احلاالت اليت يو  -٨
 للدول األطراف أن تطلب من خالهلا اإلعفاء منجيوز أن تعيد اجلمعية النظر يف اآللية اليت من املقترح إرادة الدول، 

 طلب من الدول األطرافيويف الوقت احلايل، .  روما األساسيمن نظام ١١٢ املادة  حقوق التصويت مبوجبانفقد
يعزى إىل ظروف خارجة عن إرادة الالزمة املدفوعات دعم االدعاء بأن اإلخفاق يف تقدمي لكاملة تقدم معلومات أن 

املشورة إسداء من اللجنة لتمكني  واحدبشهر  )اللجنة(دورة جلنة امليزانية واملالية يف وقت يسبق  الدول األعضاء
بوجه مالئم ووصلت طلبات  بيد أن هذه املمارسة مل تنفذ. )٥( يف أي طلب من طلبات اإلعفاءهالجمعية قبل بتل

من املقترح و. على اإلطالقإعفاء مل تقدم طلبات  أو ،اإلعفاء إىل املكتب يف وقت متأخر وبدون توصية من اللجنة
قد والدول األطراف يف غري أوقات انعقاد اللجنة، املقدمة من ء إلعفاطلبات اق للنظر يف يأن تسمي اللجنة جهة تنس

 الدولة املتأخرة   مناملقدمإذا مل يتضمن الطلب  اإلعفاءاملوافقة على ترغب اجلمعية يف النظر يف عدم 
وافقة ومن املقترح أيضا أن تنظر الدول األطراف يف عدم امل. عدم الوفاء بالتزاماا جتاه احملكمةمربرات ل/توضيحات

  .اإلطالق طلبات على ها تقدم فياحلاالت اليت ال يف ١١٢املادة فاء من أحكام اإلعطلبات على 

  

- - - 0 - - -  

                                                 
، رابعةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام    )٥(

، )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب /نون األول كا٣ - نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨، الهاي
    .٤٤-٤٢الفقرات  ،ICC/ASP/4/Res.4الثالث، القرار جلزء ا


