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 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف  

  

  مذكرة من األمانة

قدم مكتب ي، ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١، املؤرخ ICC-ASP/7/Res.3ن القرار  م٥٢الفقرة عمال ب  
ويعكس التقرير املرفق . التقرير عن متأخرات الدول األطراف لكي تنظر فيه اجلمعيةرفق هذا مجعية الدول األطراف 

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

  مقدمة  -ألف

 توموهريو ميكاناغي  املتأخرات، السيد بقضيةر املعين   مليس إىل ا بالوالية املعهود ا                     ًيقدم هذا التقرير عمال   -١
        عقود يفرابع املتعيينه يف اجتماعه الب") اجلمعية"فيما بعد، (مكتب مجعية الدول األطراف   قامذيال ،)اليابان(
ر السابق املعين بنفس املوضوع إىل        من امليس  التقارير املقدمةمع هذا التقرير تواصل وي. ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٩

 . الواردة اتوصياتال وستنتاجاتالاعتمد على للجمعية ويوالسابعة  ، والسادسة، واخلامسة،الدورات الرابعة
ر       امليس وعقد. ليت قامت اجلمعية بتأييدهاالقتران مع التقارير املذكورة، ا االطالع على هذا التقرير بانبغيولذلك ي

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٠مع الفريق العامل يف نيويورك يف مشاورات غري رمسية 

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

عن طريق قررة للمحكمة املنصبة خري سداد األاالستمرار يف تأالتوصل 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 الشتراكات غري املدفوعة القدر تبلغ فيها االنظر 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 تعزيز االتصال بني اجلمعية واحملكمة والدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا م  )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(" يف نظام روما األساسي على حتويل اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلاالدول األطراف

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

كمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشتراكات اشتراكاا املالية يف تكاليف احمل
وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف يف . املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها

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

لد  ا،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠
   .لثاملرفق الثا و٤٨الفقرة  ،ICC/ASP/6/Res.2الثالث، القرار جلزء األول، ا

  .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

 تشرين ١٢حىت  اليت عليها متأخرات  والدول٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠حالة االشتراكات يف   -باء

   ٢٠٠٩أكتوبر /األول

بلغ و .ن تسديد اشتراكااعمتأخرة دول أطراف ، كانت مخس ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢حىت   -٤
شتراكات االبينما بلغ جمموع ،  يورو٣٦ ٩١٥  حنوالدول األطرافمن للمحكمة غري املدفوعة شتراكات االجمموع 

 . يورو٤ ١٧٥ ٠٦٤حنو  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ حىت من مجيع الدول األطراف ٢٠٠٢منذ عام  غري املدفوعة
 تشرين ٢٦ إىل ١٨اليت ستعقد يف الفترة من ( للجمعية ثامنة قبل الدورة الأطراف دول مخسلزم أن تسدد وسي
 من نظام روما ١١٢ادة ملالدخول يف نطاق اتجنب لاحلد األدىن من املدفوعات الالزم  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  .األساسي

   من مجيع الدول األطراف٢٠٠٩عام الربناجمية املعتمدة ليزانية املغري املدفوعة يف  جمموع االشتراكات غوبل  -٥
  .يورو ٣ ٨٢٩ ٢٧٣

  املشاورات غري الرمسية  -جيم 

 :٢٠٠٩يوليه / متوز١٠يف ت غري الرمسية اليت أجريت املشاوراموجز فيما يلي  -٦

بدرجة املتأخرة قد اخنفض وجمموع االشتراكات اليت عليها متأخرات عدد الدول أن أشري إىل   )أ(
اليت عليها وأعرب عن رأي مفاده أن االخنفاض يف عدد الدول . كبرية باملقارنة بالعام املاضي

  .٢٠٠٩يناير /ات اليت جرت يف كانون الثايناالنتخابمتأخرات قد يكون بسبب نتيجة 

رئي أنه ميكن      ً  نسبيا ، ضئيل  ١١٢لمادة إىل أن املبلغ املتبقي من املتأخرات اخلاضعة لنظر بالو  )ب(
الدول التواصل مع رامية إىل حلالة عن طريق تعزيز اجلهود الا حتسني زيادةالتشجيع على 
ون يف املشاورات غري الرمسية االقتراح املقدم من ويف هذا الصدد، أيد املشارك. األطراف املعنية

 وتذكريها بتلك ر باالتصال بالدول املتأخرة إلبالغها بااللتزامات املالية املستحقة عليها    امليس 
  .االلتزامات

      ً                  ، خالفا  للمتأخرات اخلاضعة ١١٢     ً                                               وأخريا ، جرى التأكيد على أن املتأخرات غري اخلاضعة للمادة   )ج(
وأشري إىل .  على عمل احملكمةةسلبيبطريقة قد يؤثر وأن ذلك  زيادة مستمرةيف ، ١١٢للمادة 

بيد أنه . لدول األطرافابعض يف  املالية ةالسن اختالفإىل                     ً رجوع هذه احلالة جزئيا  احتمال 
يف املناقشات املقبلة للدول هذه املسألة أن من األمهية مبكان أن تعاجل  أعرب عن رأي مفاده

  .الشتراكات غري املدفوعةاستمرار الزيادة يف إمجايل     ً  نظرا  الاألطراف، 

                                                 
  .٤٨  املرجع نفسه، الفقرة )٤(
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  التوصيات  -دال

تنطبق عليها   واليتاليت عليها متأخراتالدول األطراف ومساعدة  ال يزال التوصل إىل طرق لتشجيع -٧
االخنفاض يف االشتراكات و. كافحة املتأخراتملمن األهداف الرئيسية إلستراتيجية الدول األطراف  ١١٢املادة 

حتسني املوقف، يلزم ملواصلة اجلهود الرامية إىل و. يستحق الترحيبتطور هو  ١١٢ املدفوعة اخلاضعة للمادة غري
   . بقدر اإلمكاناليت عليها متأخراتالدول األطراف مع  التتعزيز االتصا

نطاق  من االشتراكات غري املسددة اليت تقع خارج           ًكبرية نسبيا الكمية البالنظر إىل ومن ناحية أخرى،  -٨
  .لدول األطرافيف املناقشات املقبلة لذه املسألة هلزيد من االهتمام من املقترح أن يوىل امل، ١١٢املادة 
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